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 كلمة افتتاحية

 الرحمي الرحامن هللا بسم

  

 الاعامل و القانون جمةل من لسابع عرشا العدد هذا لمك اقدم الاعزتاز و الفخر ببالغ

 وسط القانونية املعرفة نرش و  املعلومة تيسري يف اجملةل اخنراط عىل  مؤرشا يعد واذلي

 . القانوين ابلشأأن املهمتني

 تعرفها اليت ادليناميكية مع الاجيايب التفاعل س ياق يف العدد هذا اصدار يأأيت و

شاكليات  حلول اجياد رضورة و  القضائية و ةالقانوني الساحة  يطرهحا اليت الكربى لال 

 هبدف ذكل و  ادلولية و الوطنية أأبعاده و القضائية و القانونية جوانبه خمتلف يف القانون

 .  العوملة فرضهتا اليت التحدايت  مواهجة و القضايئ، و القانوين الأمن تكريس

 ابللغة الأحباث و ادلراسات حمور"   هام و ينحمور دفتيه يف العدد هذا حمتوى ويضم

 ادلارسات حمور"  و ، القانونية احلقول  خمتلف يف متنوعة اشاكالت يعاجل"  العربية

 ."   الفرنس ية ابللغة والاحباث

 القارئ رضا الاعامل و القانون جمةل من السابع عرش العدد هذا ينال أأن  أأمل لكنا و

 . التوفيق ويل هللا ،و الكبرية الفائدة و اجلليل النفع فيه جيد أأن و الكرمي،

 

دارة  الاعامل و القانون جمةل ا 
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يات العدد  محتو

 
 

  إشكاالت الرهن الرسمي املنصب على العقار في طور التحفيظ بين مدونة الحقوق

 رضوان المرابط  العينية وظهير التحفيظ العقاري 
 محمد حفو يات الواقع العمليالبنوك التشاركية بين غموض النص القانوني وتحد 

  مراد بنار التقاض ي عبر الوسائط االلكترونية في التشريع املغربي و املقارن 
 السالك كروم النظام القانوني للضمانات البنكية املستقلة 

 عبد الرحيم بنيحي  إجراءات التحقيق اإلخبارية في قانون املسطرة املدنية 

  بوبكر امزياني على املريض في ضوء القانون املغربي واملقارن مسؤولية الطبيب عن تفويت الفرصة 

 إسماعيل بوهمو رقابة بنك املغرب على التمويل بين السياسة التقليدية و الحديثة 

  براهيم والعيز عقد االستصناع وتطبيقاته املعاصرة في البنوك التشاركية  إ
  ذكرة السيد املحافظ العام من مدونة الحقوق العينية وم 4قراءة في مستجدات املادة

 عدنان المرابط بشأنها.
 أحمد الادريسي تجربة البنوك التشاركية باملغرب، والسياق القانوني 
 لحريشي عبد القادر رقابة القضاء اإلداري في حماية حقوق وحريات املوظف 

La Dépénalisation du droit des affaires 

  Amimi 

MERYEM 

La livraison de la chose vendue dans les contrats de vente 
à distance : approche juridique 

 
OUABI 

Abdelouahed 
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إشكاالت الرهن الرسمي املنصب على العقار في طور التحفيظ بين مدونة 

 الحقوق العينية وظهير التحفيظ العقاري 

 
 

 رضوان املرابط 

 نيةطالب باحث بماستر املنازعات واملهن القانو 

 

 مقدمة:

تشكل القيمة املالية للملكية العقارية، عنصرا محوريا في تحقيق غايات اقتصادية واجتماعية 

وغيرها، وذلك في إطار يجمع ما بين املصالح الخاصة لألفراد واملصلحة العامة، بحيث يخول حق 

تغاللها في مجاالت امللكية للفرد إمكانية تحرير قيمته في شكل أموال سائلة، يمكن استثمارها واس

 مختلفة ملدة معينة دون خروج حق امللكية من دمته.

وبما أن تمويل االستثمارات يتطلب أمواال ضخمة، فإنه أصبح من الضروري على املستثمرين، 

اللجوء إلى االقتراض من املؤسسات املالية، لكن هذه االخيرة تشترط تقديم ضمانات كافية لالطمئنان 

ا، وإذا كان املشرع املغربي قد اقر فكرة أموال املدين ضمان عام لدائنيه وما يتفرع على استرداد ديونه

عنها من وسائل أخرى لتمكين الدائن العادي من حماية حقه في حالة املساس به من قبل املدين، فإن 

ذلك ال يكفي لبعث االطمئنان في نفس الدائن، الش يء الذي يدفع به إلى البحث عن ضمان خاص 

به مركزه القانوني، لذلك كان اللجوء إلى الضمانات العينية حال ال مناص منه، لتمكين الدائن  يقوي 

من اقتضاء دينه من املال املخصص كضمان له حتى ولو تصرف فيه املدين بأي نوع من أنواع 

 التصرف.     
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طريق عقد  ويعد الرهن الرسمي من الضمانات العينية التي تخصص لتأمين سداد الدين ويقدم عن

بمقتضاه يحق للدائن في حالة عدم وفاء املدين بالتزامه بيعه جبرا عن طريق  رهن بين املدين والدائن،

القضاء، وحق نزع ملكية العقار محل الرهن، أيا كان حائزه، واستيفاء دينه من الثمن باألفضلية على 

 سائر الدائنين.

استثناء السفن والطائرات، التي يمكن ان يرد وينصب الرهن الرسمي على العقار دون املنقول، ب 

عليها بالرغم من انها منقوالت، ويتميز الرهن الرسمي بمجموعة من  الخصائص منها انه حق ال يقبل 

على العقارات املرهونة وعلى كل واحد وكل جزء منها، كما انه ال يتطلب خروج  بأكملهالتجزئة ويبقى 

تلزم نقل العقار من حيازة املدين إلى حيازة الدائن، بل يبقى في يد العقار من حيازة املدين، إذ ال يس

املدين يستعمله ويتصرف فيه كما يشاء، شرط أال يترتب على ذلك نقص في قيمته، وبهذا يختلف 

الرهن الرسمي عن الرهن الحيازي الذي يشترط فيه نقل العقار املرهون من يد الراهن إلى يد الدائن 

 .1آخر يتفق عليه الطرفان املرتهن أو يد شخص

لكن االستفادة من القروض مقابل تقديم ضمان عقاري يتوقف على كون ملكيته ترتكز على أرضية 

صلبة من حيث أوصافها القانونية وحدودها املادية وهو األمر الذي يوفره نظام التحفيظ العقاري 

ونة بعقارات ال تزال في طور املغربي، غير أن هذا ال يمنع مؤسسات االئتمان من منح قروض مضم

التحفيظ، لكن الوضعية العقارية لهذا األخير مختلفة تماما عن وضعية العقار املحفظ، ذلك أن ما 

يميز العقار في طور التحفيظ هو التطور السريع الذي يلحقه باستمرار، حيث يتغير وضعه املادي و 

، لهذا تتضرر بعض الحقوق املترتبة عليه، مالم القانوني موازاة مع اإلجراءات املسطرية التي يخضع لها

 تأخذ بعين االعتبار مجمل  التغييرات الواقعة او املرتقبة تبعا لوضعية مسطرة التحفيظ.

األمر الذي يجعلنا نتساءل عن مدى إمكانية ورود رهن رسمي على عقار الزال في طور التحفيظ  

ربي من خالل صدور مدونة الحقوق العينية ومدى سالمة هذا التصور؟ وهل استطاع املشرع املغ

                                                 
طبعة النجاح الجديدة، الدار ، م5902، الطبعة األولى 80.93عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح مدونة الحقوق العينية الجديدة وق القانون رقم  -1 

 .853البيضاء، ص 
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الفقهي  ، أن يحسم الخالف70.41وظهير التحفيظ العقاري كما تم تتميمه وتغييره بموجب القانون 

والقضائي الذي كان سائدا حول طبيعة الرهن املنصب على العقار في طور التحفيظ؟ وهل يمكن 

فس االمتيازات التي يوفرها الرهن الرسمي للرهن املنصب على العقار في طور التحفيظ أن يوفر ن

املنصب على عقار محفظ، بما يضمن حقوق الدائنين وطالب التحفيظ على السواء؟ وهل استطاع 

املشرع كذلك أن يشجع مؤسسات االئتمان على قبول العقار في طور التحفيظ كضمان عقاري للوفاء 

 بالدين؟

 نا إلى مبحثين:لإلجابة عن هذه األسئلة وغيرها سنقسم موضوع

 املبحث األول: إمكانية ورود الرهن الرسمي على العقار في طور التحفيظ

أثار مسطرة التحفيظ على حقوق الدائن وحرمانه من مسطرة تحقيق الرهن املبحث الثاني: 

 الرسمي

 

 

 

 املبحث األول: إمكانية ورود الرهن الرسمي على العقار في طور التحفيظ 

عبارة "رهن رسمي على عقار في طور التحفيظ " تعبيرا غريبا  2الفقه القانونيلقد اعتبر أحد رجال 

وتصورا يتنافى مع أسس ومبادئ القانون العقاري وأنه ال يتصور إيقاع رهن رسمي إال على عقار محفظ 

 له رسم عقاري، بحيث يعمد الدائن املرتهن إلى قيد رهنه في السجل العقاري.

لى في سهولة استرداد الدين في حالة عجز أو رفض املدين عن الوفاء فأهمية الرهن الرسمي تتج 

بالتزامه، لكن الوضعية العقارية التي يوجد بها العقار في طور التحفيظ كانت سببا رئيسيا في غرابة 

تصور ورود الرهن الرسمي على عقار الزال في طور التحفيظ، وهذا ليس مرده شروط مميزة أو 

                                                 
 منشور بموقع عدالة االلكتروني التابع لوزارة العدل. 8نور الدين لعرج، مدى إمكانية ورود رهن رسمي على عقار في طور التحفيظ، ص: - 2 
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الرهن وإنما أساسه هو خضوع العقار لبعض االحكام االنتقالية، ذلك أن  خصوصيات يتضمنها عقد

 .3القانون املغربي لم يكن يعرف الرهن الرسمي إال بعد التأسيس لنظام العقارات املحفظة

لذلك فإن دراسة هذه االمكانية يقتض ي منا الوقوف على الجدل الفقهي والقضائي الذي أثير حولها 

ق العينية، على أساس أن تناول التدخل التشريعي بعد صدور املدونة، وذلك قبل صدور مدونة الحقو 

 وفق الشكل التالي:

املطلب األول: امكانية ورود الرهن الرسمي على العقار في طور التحفيظ قبل صدور        

 املدونة 

صدور املطلب الثاني: إمكانية ورود الرهن الرسمي على العقار في طور التحفيظ بعد         

 املدونة

 املطلب األول: امكانية رهن العقار في طور التحفيظ قبل صدور املدونة 

إن املنزلة الوسطى التي يوجد فيها العقار في طور التحفيظ هي السبب الرئيس ي في ضبابية الصورة 

د حول طبيعة الرهن املنصب على هذا النوع من العقارات، االمر الذي جعل الفقهاء يختلفون في تحدي

 طبيعته، بين من ينفي فكرة ورود الرهن الرسمي على العقار في طور التحفيظ، وبين من يقر بها.

وعليه سنحاول مالمسة االختالف الفقهي والقضائي الذي كان سائد حول طبيعة إمكانية ورود 

ود الرهن الرسمي على العقار في طور التحفيظ، حيث سنتطرق في البداية لالتجاه الرافض لفكرة ور 

الرهن الرسمي على عقار في طور التحفيظ )الفقرة األولى(، على أن نتناول الرأي القائل بإمكانية ورود 

 الرهن الرسمي على العقار في طور التحفيظ )الفقرة الثانية(.

 

 

 الفقرة األولى: االتجاه الرافض لفكرة ورود الرهن الرسمي على عقار في طور التحفيظ

                                                 
عة المعارف الجديدة، الرباط، التوزيع مكتبة ، مطب5902يوسف مختري، حماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ، الطبعة األولى  -3 

 ,509 الرشاد سطات، ص
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مكانية ورود الرهن الرسمي إالتطبيق، لم يكن املشرع املغربي يشير بتاتا إلى قبل دخول املدونة حيز 

ن ينصب الرهن الرسمي فى العديد من الفقهاء والباحثين أعلى العقار في طور التحفيظ، ولذلك فقد ن

على العقار في طور التحفيظ، فقد اعتبره األستاذ محمد خيري مجرد وعد بالرهن إلى غاية تأسيس 

، 5، بينما اعتبره األستاذ محمد ناجي شعيب رهنا رسميا معلقا على شرط التحفيظ4لعقاري الرسم ا

ويرى االستاذ نورالدين لعرج أن األمر يتعلق بحق شخص ي فقط لكنه يتحول إلى حق عيني بعد تأسيس 

 .6الرسم العقاري 

في االستفادة من  وبناء على الرأي الذي تبناه أصحاب هذا االتجاه فالدائن املرتهن ليس له الحق

مزايا الرهن في حالة عدم تنفيذ املدين لاللتزامات التي تقع على عاتقه بموجب عقد القرض، وإنما 

يجب استصدار حكم في املوضوع قبل مباشرة التنفيذ، ومن جانبه رجح القضاء هذا الرأي إذ قضت 

رسمي إذا تبين أن العقار برفض سلوك الدائن مسطرة تحقيق الرهن ال 7املحكمة االبتدائية بأكدير

نفس التوجه سارت عليه املحكمة التجارية بوجدة  8املرهون ال يزال خاضعا ملسطرة التحفيظ.

من ظهير التحفيظ العقاري هو مجرد إيداع، وأن مصيره  40واعتبرت الرهن املعلن عنه طبقا للفصل 

أما قبل ذلك فال ينتج أية  معلق على مآل مطلب التحفيظ، فإذا تحول إلى رسم عقاري أصبح رسميا

، وقد بارك املجلس األعلى )محكمة النقض حاليا( توجه محاكم املوضوع، حين أكد ان املؤسسات 9آثار

 10االئتمانية الدائنة ال يمكنها الدائنة ال يمكنها ان تطالب بتحقيق الرهن قبل صدور الرسم العقاري 

 رهن الرسمي على العقار في طور التحفيظالفقرة الثانية: االتجاه القائل بإمكانية ورود ال

                                                 
 .05، ص، 0000أبريل  02محمد خيري، العقار في طور التحفيظ والشهادة الخاصة، مقال منشور بمجلة الحدث القانوني، العدد  - 4 

، مشور بالمجلة المغربية 202تحت عدد  52/50/5995محمد ناجي شعيب، تعليق على ضوء الصادر عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ  -5 

 .020، ص: 5998ابريل  3لالقتصاد والقانون، العدد 

 منشور بموقع عدالة االلكتروني التابع لوزارة العدل. 8نور الدين لعرج، مدى إمكانية ورود رهن رسمي على عقار في طور التحفيظ، ص: -6 

  832، ص:02منشور بمجلة المرافعة، العدد  50/92/5998بتاريخ  898/252حكم المحكمة التجارية بأكادير رقم  -7 

، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، التوزيع مكتبة 5902يوسف مختري، حماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ، الطبعة األولى  -8 

 .500الرشاد سطات، ص: 

، ص 5993أبريل  3، منشور بالمجلة المغربية لالقتصاد والقانون، العدد 52/05/5995ريخ بتا 202/95حكم المحكمة التجارية بوجدة عدد  - 9 

 .500يوسف مختري، حماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ، مرجع سابق ص  أورده، 023

يوسف مختري  أورده، 22ص: 5909 لسنة 2، نشرة قرارات المجلس األعلى العدد 53/92/5990بتاريخ  330قرار المجلس األعلى عدد  -10 

 . 505مرجع سابق ص 
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، يمكن أن يكون محال للرهن الرسمي أن العقار في طور التحفيظإلى  11هذا التوجه الفقهي يذهب 

ويخضع لجميع أحكامه بما في ذلك مسطرة التنفيذ الخاصة، كما أن القضاء كذلك اقر بهذه 

بعدم اختصاصه في النظر في  12استعجالي االمكانية، إذ قض ى رئيس املحكمة التجارية بمراكش في أمر 

من قانون املسطرة املدنية، بعلة أن املدعي عليه سلوك  701طلب املدعي تحقيق الرهن طبقا للفصل 

 مسطرة اإلنذار العقاري دون غيرها.

ورود الرهن الرسمي على العقار في طور التحفيظ، قبل صدور  إمكانيةوبناء على ما سبق فإن 

عينية، أثارت جدال واسعا بين رجال الفقه، وتباين في بعض االحكام القضائية مدونة الحقوق ال

غياب نص تشريعي يقر بإمكانية ذلك،  األولىالصادرة حولها، ومرد ذلك بحسب اعتقادنا ليس بالدرجة 

لكن السبب الرئيس ي يتجلى في وضعية العقار في طور التحفيظ، على اعتبار ان مسطرة التحفيظ ال 

ية، وأن ملكيته ال زالت غير ثابتة، وذلك يعني أنها قد تنتقل إلى الغير، وبالتالي يصعب تصور تزال جار 

رهن رسمي مخصص لضمان دين منصب على عقار لم تثبت ملكيته بصفة نهائية، ويوجد في وضعية 

 أسس غير مستقرة، االمر الذي يجعل وصف الرهن املنصب على ذلك العقار بالرهن الرسمي يتنافى مع

 .ومبادئ القانون العقاري 

 املطلب الثاني: إمكانية ورود الرهن الرسمي على العقار في طور التحفيظ بعد صدور املدونة

تطورا تشريعيا كبيرا طال مجاالت متعددة، ويعد املجال العقاري من املجاالت  1477عرفت سنة 

ملتعلق بمدونة الحقوق ا 81.44التي نالت نصيبا مهما من االهتمام، بحيث صدر القانون رقم 

، وقد جاءت هذه القوانين 14املعدل واملتمم لظهير التحفيظ العقاري  70.41، والقانون رقم 13العينية

                                                 
، أورده يوسف مختري، حماية 0032محمد مهدي الجم، التحفيظ العقاري في المغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الثالثة،  -11 

 .505الحقوق الواردة على العفار في طور التحفيظ، مرجع سابق، ص، 

، 038، ص 82منشور بمجلة المحامي، العدد  92/09/03بتاريخ  03/22در عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش عدد أمر استعجالي صا -12 

 .505أورده يوسف مختري، حماية الحقوق الواردة على العفار في طور التحفيظ، مرجع سابق، ص، 

 55) 0285من ذي الحجة  52صادر في  0.00.033ير الشريف رقم المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظه 80.93القانون رقم  - 13 
 (.5900نوفمبر 

الصادر  02.93رقم القانون  ( المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تعديله0008أغسطس  05) 0880رمضان  0الظهير الشريف الصادر في  -14 
ذو الحجة  53بتاريخ  2003(، الجريدة الرسمية عدد 5900بر نوفم 55) 0285من ذي الحجة  52في  0.00.033بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .2232(، ص 5900نوفمبر  52) 0285
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بمجموعة من التعديالت و املستجدات في امليدان العقاري، لكن ما يهمنا في هذا اإلطار هو اإلضافة التي 

ص على إمكانية ورود الرهن الرسمي على العقار جاءت بها مدونة الحقوق العينية، املتمثلة في التنصي

في طور التحفيظ،)الفقرة األولى(، لكن بالنظر إلى النصوص االخرى املؤطرة لهذه اإلمكانية، فإن هذه 

 ) الفقرة الثانية(.    اإلضافة تبقى جد محدودة

 ظالفقرة األولى: التنصيص على إمكانية ورود الرهن الرسمي على عقار في طور التحفي

تميز مدونة الحقوق العينية بين نوعين من الرهون، األول يسمى الرهن الرسمي، فيما يسمى الثاني 

الرهن الحيازي، ومن أوجه التميز بينهما أنه بالنسبة للنوع األول يبقى العقار املرهون في يد املدين 

رهون، كما يختلفان الراهن عكس الثاني، حيث يستفيد الدائن املرتهن من وضع يده على العقار امل

أيضا في طبيعة العقار محل الضمان بحسب ما إذا كان محفضا أم غير ذلك، على اعتبار أن النوعين 

يمكن أن ينصبا على عقار محفظ له رسم عقاري، في حين ال يمكن تصور رهن رسمي على عقار غير 

 محفظ.

مي عليه، فقد جاء في املادة أما العقار في طور التحفيظ ومدى إمكانية تصور ورود الرهن الرس 

من مدونة الحقوق العينية:" الرهن الرسمي حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أو في طور  761

التحفيظ ويخصص لضمان أداء دين"، من خالل هذا النص يتضح جليا أن الرهن الرسمي يمكن أن 

هذا املقتض ى إلى إدراج العقار في يرد على العقار في طور التحفيظ، والضاهر أن املشرع يهدف من خالل 

طور التحفيظ، ضمن األموال التي يمكن أن تكون محل ضمان عيني للوفاء بالدين، وأن إجراءات 

التحفيظ ال تعني تجميده، وذلك من أجل تمكين طالب التحفيظ من استغالل عقاراتهم التي ال تزال في 

التحفيظ ال تزال جارية،  ونعلم جيدا بطولها طور التحفيظ ، وبعبارة أخرى  فبالرغم من كون مسطرة 

وتعقيداتها التي يمكن أن تمتد لعدة سنوات، إال أن ذلك ال يجب أن يحول دون استغالل العقار 

 .15واستثماره

                                                 
 منشور بموقع عدالة االلكتروني التابع لوزارة العدل. 8نور الدين لعرج، مدى إمكانية ورود رهن رسمي على عقار في طور التحفيظ، ص: -15 
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وتحقيق نوع من التوازن بين حرية طالب التحفيظ في التصرف في العقار  وإليجاد حل لهذه املعادلة

هم، فقد خول املشرع لكل من اكتسب حقا عينيا على العقار موضوع في طور التحفيظ واملتصرف إلي

 40و 48مسطرة التحفيظ الخيار بين إجرائين إلثبات الحق املذكور قانونا منصوص عليهما في الفصلين 

من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تتميمه وتغييره، وذلك للحفاظ على حقوق هؤالء من الضياع 

 قانون التحفيظ العقاري.نتيجة األثر التطهيري ل

 الفقرة الثانية: محدودية اإلضافة التي جاءت بها مدونة الحقوق العينية 

باستقرائنا للمقتضيات املؤطرة ألحكام الرهن الرسمي يتضح أن التدخل التشريعي الجديد املتمثل 

عقار في طور من املدونة التي نصت جليا على أن الرهن الرسمي يقع على ال 761في مقتضيات املادة 

بل قد يزيد هذا التحفيظ، لم يكن على القدر الكافي من الوضوح لحسم الخالف الذي كان سائدا، 

 احتدام النقاش أكثر مما كان عليه، بسبب االثار املترتبة عليه. النص التشريعي الجديد من

لم تواكبه  ذلك أن النص الذي أضفى صفة الرسمية على الرهن املتعلق بالعقار في طور التحفيظ

باقي النصوص األخرى املنظمة لألحكام العامة للرهن الرسمي، فعديدة هي فصول مدونة الحقوق 

 العينية التي ال تزال تربط بعض أثار هذا الرهن بالرسم العقاري دون غيره.

على  761تنص على وجوب تقيد الرهن بالرسم العقاري، وتنص املادة  16764فإذا رجعنا إلى املادة  

كل رهن رسمي مقيد بكيفية منتظمة في الرسم العقاري يحتفظ برتبته وصالحيته، وجاء في الفقرة أن 

" ينعقد الرهن االتفاقي كتابة برض ى الطرفين وال يكون صحيحا إال إذا قيد  710األولى من املادة 

عن أن املادة  نهيك 17بالرسم العقاري". إلى غير ذلك من املواد التي تربط هذا الرهن بالرسم العقاري.

                                                                                                                                                         
 ، ص:02منشور بمجلة المرافعة، العدد  50/92/5998تاريخ ب 898/225حكم المحكمة التجارية بأكادير رقم  -15 

إن الدائن الذي قيد رهنه لضمان أصل دين وفوائد أو استحقاقات دورية له الحق أن يقيدها في من مدونة الحقوق العينية:  023جاء في المادة  -16 

لجارية والتي قبلها فقط، شرط أن يكون هذا الحق ناشئا عن عقد نفس الرتبة التي قيد فيها أصل الدين وذلك الستيفاء المستحق منها عن السنة ا
 الرهن ومقيدا بالرسم العقاري وأن يكون سعر الفائدة معينا.

يستوفي الدائن المرتهن دينه من ثمن الملك حسب رتبة تقييده في الرسم العقاري، وذلك باألولوية على باقي الدائنين المرتهنين  :003المادة  - 17 
 له في المرتبة وكذا على الدائنين العاديين.التالين 

 يعتبر حائزا للملك المرهون كل من انتقلت إليه ملكيته بتقييده بالرسم العقاري دون أن يكون ملتزما شخصيا بالدين. :599المادة  -
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من ظهير التحفيظ  14التي تجعل من الشهادة الخاصة سندا للتنفيذ تحيل على الفصل  17018

العقاري كما تم تتميمه وتغيره، الذي ينص على أن تسليم هذه الشهادة يكون في الرسوم العقارية 

 فقط.

د على العقار في وعليه فإن هذه النصوص ال تدع لنا أي مجال للشك في أن الرهن الرسمي الوار 

طور التحفيظ ال ينتج أثاره إال بعد تقييده بالرسم العقاري، االمر الذي يجعل هذا الرهن بدون فائدة، 

مادام أن الدائن املرتهن ال يمكنه االستفادة من مزايا الرهن الرسمي إذا كانت مسطرة التحفيظ التزال 

نة الحقوق العينية جد محدودة ألن أهمية جارية بشأنه، مما يعني أن اإلضافة التي جاءت بها مدو 

 الرهن الرسمي تتجلى في سهولة التنفيذ على عقار املدين حال عدم وفائه بالتزامه.

نخلص مما سبق أنه بالرغم من أن املشرع يجيز بنص صريح ورود الرهن الرسمي على العقار في 

مادام أنه ال ينتج أثاره إال بعد  طور التحفيظ، لكنه لم يكن موفقا في إضفاء الصبغة الرسمة عليه،

 تقييده بالرسم العقاري.

أثار مسطرة التحفيظ على حقوق الدائن وحرمانه من مسطرة تحقيق الرهن املبحث الثاني: 

 الرسمي

تتجلى أهمية الضمانات العينية في الحفاظ على حقوق املستفيدين منها، فالرهن الرسمي الوارد 

يده بالرسم العقاري، يعتبر ضمانة قوية للدائن املرتهن، تجعله في مركز على العقار املحفظ إذا تم تقي

قوي تجاه الدائنين االخرين، وفي حالة ما رفض املدين الوفاء بالتزامه أو عجزه عن ذلك، يكون من حق 

الدائن املرتهن سلوك مسطرة تحقيق الرهن الرسمي واستفاء دينه من ثمن البيع باألولوية على باقي 

ين، ونتساءل هل يمكن للرهن املنصب على العقار في طور التحفيظ، أن يوفر نفس االمتيازات الدائن

                                                 
لفائدته مسلمة له من طرف المحافظ على  يمكن للدائن الحاصل على شهادة خاصة بتقييد الرهنمن مدونة الحقوق العينية:  502جاء في المادة  -18 

( المتعلق 0008أغسطس  05) 0880رمضان  0من الظهير الشريف الصادر في  23األمالك العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 
 .بالتحفيظ العقاري أن يطلب بيع الملك المرهون بالمزاد العلني عند عدم الوفاء بدينه في األجل

 ة الخاصة المذكورة قوة سند قابل للتنفيذ.تكون للشهاد
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التي يوفرها الرهن الرسمي املنصب على العقار املحفظ؟  وهل تبقى الحقوق الرهنية للدائن املرتهن في 

 مأمن مما قد تعرفه مسطرة التحفيظ من تغيرات وتحوالت؟   

 ألسئلة وفق الشكل التالي:سنحاول اإلجابة عن هذه ا  

 املطلب األول: أثار مسطرة التحفيظ على حقوق الدائن املرتهن      

 املطلب الثاني: حرمان الدائن املرتهن من سلوك مسطرة تحقيق الرهن الرسمي     

 

 املطلب االول: أثار مسطرة التحفيظ على حقوق الدائن املرتهن

"  70.41كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم  من ظهير التحفيظ العقاري  48ينص الفصل 

من هذا القانون، مكن لصاحب حق وقع إنشاؤه أو  40بغض النظر عن املسطرة املقررة في الفصل 

تغييره أو اإلقرار به أثناء مسطرة التحفيظ أن يطلب نشره بالجريدة الرسمية بعد إيداع الوثائق املثبتة 

وبذلك يكون املشرع قد أوجد لكل من يدعي حقا على العقار موضوع للحق باملحافظة العقارية"، 

مسطرة التحفيظ امكانية اشهاره بمطلب التحفيظ من أجل ترتيبه والتمسك به في مواجهة الغير، 

لكن هذا اإليداع ال يمكن أن يرقى إلى مرتبة التقييد بالرسم العقاري كما هو األمر بالنسبة للعقار 

وق الدائن املرتهن تبقى معلقة على مآل مطلب التحفيظ، وأنها ستتأثر املحفظ، بمعنى أن حق

 بمقتضيات مسطرة التحفيظ.

هذا ما سنعمل على مالمسته من خالل التطرق بداية إلشهار الرهن الرسمي بمطلب التحفيظ )الفقرة 

 الثانية(. األولى(، ثم الوقوف على بعض أثار مسطرة التحفيظ على الحقوق الرهنية للدائن )الفقرة 

 الفقرة األولى: اشهار الرهن الرسمي بمطلب التحفيظ

لقد خول املشرع العقاري لكل من اكتسب حقا عينيا على العقار موضوع مسطرة التحفيظ الخيار 

من ظهير التحفيظ  40و 48بين إجرائين إلثبات الحق املذكور قانونا منصوص عليهما في الفصلين 

ونشر الخالصة اإلصالحية طبقا للفصل  40ه، وهما اإليداع طبقا للفصل العقاري كما تم تتميمه وتغير 
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، وبما أن عبارة "حق" لم تحصر الحقوق التي يمكن إشهارها في مطلب التحفيظ فإنه بذلك تتبدد 4819

أول غرابة حول إمكانية ورود الرهن الرسمي على عقار في طور التحفيظ، وذلك بناء على ما جاء في 

 رين.الفصلين املذكو 

، 48وعليه فإن الدائن الذي يرغب في إشهار حقوقه الرهنية إما أن يسلك مسطرة الفصل 

 40فيكتسب بذلك صفة طالب التحفيظ في حدود ذلك الحق، وإما أن يودع عقد الرهن طبقا للفصل 

 .وهذه الصيغة ال تمكن الدائن نهائيا من اتخاذ أي إجراء بشأن مسطرة التحفيظ النعدام الصفة لديه

ويبقى االشكال املطروح هو أنه بالرغم من ايداع عقد الرهن باملحافظة العقارية ال يمكن اعتباره 

رهنا رسميا إال بعد تأسيس الرسم العقاري، ويعني ذلك ان تقييد الرهن سيبقى معلقا على نتيجة 

طرة التحفيظ  وعليه فإن حقوق الدائن املرتهن تظل عموما متسمة بعدم االستقرار خالل مس

التحفيظ، فإذا كان العقار موضوع تعرضات فمن املؤكد أن الرهن سيتأثر بنتيجة دعوى التعرض، 

وإذا حصل أن تراخى طالب التحفيظ  في اتباع إجراءات التحفيظ، أو لم يحضر عمليات التحديد رغم 

املطلب  استدعائه وإنذاره، فإن املحافظ سيكون مضطرا لتوقيف إجراءات التحفيظ، بل ربما إلغاء

 .20بكامله ويمكن ان يفقد صاحب الرهن نتيجة لذلك الحقوق املقررة له في عقد الرهن

 الفقرة الثانية: أثار إجراءات التحفيظ على الحقوق الرهنية للدائن املرتهن 

تتخلل مسطرة التحفيظ العقاري مجموعة من االحكام االنتقالية مند إيداع مطلب التحفيظ 

لى غاية تأسيس الرسم العقاري، وهذه االحكام املتعلقة بمقتضيات مسطرة باملحافظة العقارية إ

التحفيظ يمكن أن تتعارض مع خصائص الرهن الرسمي وأحكامه )أوال(، كما أن ضمان الرهن الرسمي 

 قد ينتهي نتيجة استحقاق املال املضمون من قبل الغير أو حالة الغاء مطلب التحفيظ أو رفضه)ثانيا(.

 خصائص الرهن الرسمي بمقتضيات مسطرة التحفيظ  أوال: تعارض

                                                 
 .mahkamty.comبالموقع االلكتروني محكمتي،  حسن فتوخ، الرهن الرسمي واشكاالته بالنسبة للعقار في طور التحفيظ، مقال منشور - 19 

 ,05محمد خيري، عقار في طور التحفيظ والشهادة الخاصة بالرهن، مرجع سابق ص  - 20 



 

 

 

17 

من أوجه تعارض خصائص الرهن الرسمي بمقتضيات التحفيظ العقاري عدم قابلية الرهن  

الرسمي للتجزئة، وكما أشرنا سابقا فإن خاصية عدم تجزئة الرهن أن العقار يبقى بأكمله ضمانا ألداء 

ال يتحلل من هذا التحمل إال بالوفاء بمجموع املبلغ جميع الدين بحيث أن كل جزء منه يبقى مرهونا و 

الذي يضمنه حق الرهن، وهذا االلتزام يمنع على املدين الراهن التصرف بما يضر بحقوق الدائن 

 املرتهن، إذ ال يمكن االنتقاص من الضمان، ولو تم أداء الجزء األكبر من الدين.

طرة التحفيظ وتتويجها بتأسيس الرسم أحيانا يتوجب على طالب التحفيظ من أجل متابعة مس

العقاري أن يتخذ كل اإلجراءات التي تقتضيها املسطرة، ومن ذلك قد يكون مطالبا بتقليص مساحة 

مطلب التحفيظ تحت طائلة إلغاء مطلبه، كما هو االمر في حالة وجود فرق في املساحة دون أن يتوفر 

الحالة تصطدم رغبة طالب التحفيظ بالتحمل الذي على ما يثبت به ملكية املساحة الزائدة، في هذه 

يشمل كل العقار والذي ال يقبل التجزئة كما سلف، وإن افترضنا ان الجزء املستخرج يبقى مشموال 

بالتحمل فإن عدم إمكانية تصور رهن رسمي على عقار أصبح غير محفظ هو ما يجعل هذ الوضعية 

 .  21الشائكة معقدة

الة لجوء طالب التحفيظ إلى إبرام الصلح مع املتعرض بجزء من العقار ويطرح االشكال كذلك في ح

موضوع التحفيظ، قصد التشطيب على التعرض الكلي ضد مسطرة التحفيظ، في هذه الحالة يتضرر 

الدائن من هذا االجراء الذي تتوقف عليه متابعة مسطرة التحفيظ، ذلك انه يفترض من املدين رد 

وليس املصالحة عليه، كما أنه ال يمكن تتبع الجزء املتصالح به الذي انتقل  التعرض الصادر من الغير،

إلى املتعرض باالتفاق، ألن حق التتبع يقع على الحائز املقيد بالرسم العقاري والحال أن املتعرض 

 .22أضحى يحوز حقا غير محفظ، وبالتالي ال يمكن أن تطبق عليه احكام الرهن الرسمي

ن مقتضيات مسطرة التحفيظ تتعارض مع بعض خصائص الرهن الرسمي وبناء على ما سبق فإ

خصوصا في الحاالت التي ٌتنقص فيه إجراءات التحفيظ من قيمة  مما قد يضر بحقوق الدائن املرتهن

                                                 
 .502ية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ، مرجع سابق ص يوسف مختري، حما -21 

 .503يوسف مختري، حماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ، مرجع سابق ص  - 22 
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الضمان، فالرهن ال يمكن أن يوقف أي اجراء من إجراءات التحفيظ مالم تصبح بياناته نهائية 

 بتأسيس الرسم العقاري.

 : انتهاء ضمان الرهن الرسميثانيا

يعد استحقاق املال املضمون من طرف الغير أكبر خطر يهدد حقوق الدائن املرتهن ذلك أن الحكم 

بصحة التعرض الكلي يعدم ضمان الدين وال يبقي له محل، ومما يزيد في اضعاف حقوق الدائن 

ناء جريان دعوى التحفيظ امام املرتهن هو أن الدائن املرتهن ليس باستطاعته الدفاع عن حقوقه أث

محكمة التحفيظ العقاري إذا كانت حقوقه مودعة أما إذا كانت معلنة عن طريق االشهار فله الدفاع 

 .23عنها أمام املحكمة

وينتهي ضمان الرهن الرسمي كذلك في حالة إلغاء أو رفض مطلب التحفيظ ألي سبب من 

مان خاص، ورغم أن حقوق الدائن تتأثر مباشرة األسباب، حيث يجد الدائن نفسه أمام دين بدون ض

بمثل هذه القرارات، إال أنه ليس باستطاعته الطعن فيها إذا كانت حقوقه مودعة، اعتبار لنظام 

 . 24مسطرة التحفيظ الذي ال يتيح ذلك

وعليه فإن الدائن ال يبقى له أمام هذه الحاالت امتياز وال رتبة يستفيد منها بموجب الرهن ألنه 

ح بدون موضوع ولم يعد له احتمال االستفادة من األفضلية في استحقاق الدين على العقار أصب

املرهون، بحيث يصبح في وضع يتساوى فيه مع كافة الدائنين الذين يرجعون مجتمعين على الضمان 

 العام ألموال املدين بعد أداء الديون املمتازة.

ق الرهن الرسمي وأثاره على مستقبل االئتمان املطلب الثاني: حرمان الدائن املرتهن من تحقي

 العقاري  

تتجلى أهمية الرهن الرسمي في كونه آلية قانونية تخول للدائن إمكانية سلوك مسطرة تحقيق 

الرهن الرسمي على العقار املرهون في حالة عدم وفاء املدين الراهن عن التزامه، لكن ذلك يتوقف على 

                                                 
 .500 يوسف مختري، حماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ، مرجع سابق ص - 23 

 .500ص المرجع نفسه،  يوسف مختري، - 24 
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، وبما أن األمر يتعلق بعقار الزال في طور التحفيظ، فإن ذلك يحرم الحصول على شهادة خاصة بالرهن

الدائن من االستفادة من هذه املسطرة )الفقرة األولى(، وعليه فإن ذلك سيجعل مؤسسات االئتمان 

ترفض العقار في طور التحفيظ كضمان عقاري للوفاء بالدين، مما سيؤثر على مستقبل االتمان 

 ة الثانية(. العقاري ببالدنا )الفقر 

 الفقرة: األولى: حرمان الدائن من مسطرة تحقيق الرهن الرسمي 

إذا كان تحقيق الرهن الرسمي ال يثير اشكال إذا تعلق االمر بالنسبة للعقار املحفظ بحيث يمكن 

للدائن استصدار شهادة خاصة بالرهن من طرف املحافظ العقاري تمكنه من مباشرة مسطرة 

بة للعقار في طور التحفيظ يثير اشكال على اعتبار أن املحافظ العقاري ال يسلم التنفيذ، فإنه بالنس

الشهادة الخاصة بالرهن إال إذا كان ذلك الرهن مقيد بالرسم العقاري كما أشرنا سابقا، وعليه فإنه ال 

مجال للحديث عن وجود شهادة خاصة دون وجود رهن رسمي مقيد، وال مجال للحديث عن هذا األخير 

ن وجود رسم عقاري، أي أن كال من الشهادة الخاصة والرهن الرسمي يرتبطان وجودا وعدما بكون دو 

 .25العقار املرهون محفضا

وأما فيما يخص الشهادة التي يسلمها املحافظ العقاري إلى الدائن املرتهن عندما يتعلق االمر برهن 

تفيد بان العقار مطلب للتحفيظ  26وارد على عقار في طور التحفيظ فهي  ليست سوى شهادة عادية

وأنه تم إيداع عقد رهن عليه، وال يمكن اعتبارها سند للتنفيذ، وهذا ما درج عليه العمل القضائي 

بحيث إنه يأخذ بعين االعتبار وضعية العقار قبل مباشرة إجراءات التنفيذ، ويكرس ذلك ما جاء في 

...حيث إن املدعي استند في دعواه على :" 27منطوق الحكم الصادر عن املحكمة التجارية بوجدة

الشهادة املستخرجة من مطلب التحفيظ...لكن وحيث إن تقييد الرهن على عقار موضوع مطلب 

                                                 
وقع، اإلشكاالت العملية لمسطرة تحقيق الرهن الرسمي، بحث لنيل الماستر في القانون الخاص. منشور بمجلة القانون واالعمال االلكترونية بالم - 25 

www.droitetentreprise.com.   

بالموقع االلكتروني الخاص بوزارة العدل،  ، مقال منشوربشهادة التقيد الخاصةفة وتاب، رصد لبعض اإلشكاالت العملية المرتبطة الر - 26 
www. Adala.com  2ص. 

، مجلة الحقوق المغربية عدد 5995/302/ 2دجنبر رقم  52الصادر بتاريخ  95/202حكم صادر عن المحكمة التجارية بوجدة، عدد  - 27 

 .030، ص 5993، السنة الثامنة ماي8/5مزدوج
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من ظهير التحفيظ العقاري وأن مصيره يبقى  40التحفيظ هو مجرد إيداع طبقا ملقتضيات الفصل 

ن الراهن أصبح الرهن رسميا منتجا معلقا على مآل املطلب ذاته، فإن تحول إلى رسم في اسم املدي

بآثاره القانونية، أما قبل ذلك فال ينتج أي آثار، وحيث أنه وللعلة أعاله فإن طلب تحقيق الرهن وإلذن 

ببيع العقار الذي لم يتحول بعد مطلبه إلى رسم عقاري في اسم املدين الراهن يجعل الطلب سابقا 

:" إن الرهن 28في قرار له  ألعلى)محكمة النقض حاليا(االجلس  أكده، وهذا ما ألوانه ويتعين رده"

الرسم  تأسيسالرسمي الواقع على العقار في طور التحفيظ هو رهن رسمي، لكن ال يمكن تحقيقه قبل 

 العقاري". 

بناء على ما سبق يتضح جليا أن الرهن الوارد على العقار في طور التحفيظ ال يرقى إلى درجة الرهن 

يكون مرتبطا بمصير مطلب التحفيظ، وبالتالي يحرم الدائن املرتهن من حقه في الرسمي ألن مصيره 

 سلوك مسطرة تحقيق الرهن الرسمي على العقار املرهون في حالة عدم فاء املدين بالتزامه.

والضاهر ان هذا املنطق لم يحترمه املشرع املغربي عندما أقر استثناء فريدا لفائدة القرض العقاري 

سمح بموجبه بإمكانية تسليم الشهادة الخاصة بالرهن على عقار في طور التحفيظ وهذه والسياحي، ي

الذي ينص على ما يلي:" خالفا  7164دجنبر  71من مرسوم  77الحالة منصوص عليها في الفصل 

املتعلق بالتحفيظ فإن املحافظ يعمل على تسليم  7178غشت  71من ظهير  14ملقتضيات الفصل 

هن حتى ولو  تعلق االمر بعقار في طور التحفيظ وفي جميع الحاالت فإن هذه شهادة خاصة بالر 

 الشهادة تعتبر سندا تنفيذيا ويجب أن تحمل عبارة شهادة مسلمة طبق األصل وبقصد التنفيذ" .

ونعتقد أن املشرع يهدف من خالل هذا االستثناء إلى تشجيع مؤسسات تدعم  املجال القروي بغاية 

لحضري واالندماج االقتصادي واالجتماعي والسياحي وتشجيع القروض املتعلقة مواكبة التقدم ا

بالسكن، لكن ما يالحظ على هذا االستثناء أنه يشكل تمييزا بين الدائنين وعدم تسويتهم بنفس 

االحكام ويضرب بقواعد املنافسة الشريفة وال يوحد بين القواعد املطبقة على الرهن الرسمي الوارد 

                                                 
 .508.اورده يوسف مختري، مرجع سابق ص: 53/92/5990بتاريخ  330قرار المجلس األعلى عدد  - 28 
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في طور التحفيظ، ذلك أنه مهما كانت األسباب واملؤيدات التي أدت باملشرع املغربي لربط  على العقار 

تحقيق الرهن الرسمي بالعقار املحفظ دون سواه ال يمكنها أبدا ان تكون موضوعية ومقنعة مادامت 

 هناك إمكانية لتحقيق الرهن على العقار في طور التحفيظ لفائدة مؤسسة دائنة بعينها.

أن نضيف أن الدائن املرتهن الذي لم يتمكن من الحصول على الشهادة الخاصة عندما ويبقى 

يكون قرضه مضمونا برهن منصب على عقار في طور التحفيظ، فإنه في حال حلول أجل استحقاق 

الدين ورغبته في التنفيذ على العقار ال يبقى له سوى طرق باب قضاء املوضوع بعد توجيه إنذار عقاري 

الستصدار حكم نهائي ببيع العقار املرهون وتحديد الثمن الذي سينطلق منه املزاد، ويكون للمدين 

بذلك الحكم القضائي هو سند للتنفيذ الجبري على العقار ال الشهادة الخاصة التي يضل مفعولها في 

ري بعد ضمان الرتبة التي يحكمها تاريخ اإليداع ويكون لها اعتبار عند تسجيل الحق في الرسم العقا

 انشائه.  

 الفقرة الثانية: أثار حرمان الدائن من تحقيق الرهن الرسمي على مستقبل االئتمان العقاري 

نظرا لضعف الضمانات التي يوفرها العقار في طور التحفيظ فإن مؤسسات االئتمان غالبا ما 

ح املدين تسبيقات تتوانى عن منح قروض مضمونة بهذه العقارات وحتى إن فعلت فإنها ال تبدأ في من

عن مبالغ القروض إال إذا تأكدت من أن مسطرة التحفيظ أوشكت على نهايتها وان أجل التعرضات قد 

 .29مر

وقد كان لتواتر االجتهاد القضائي الرافض لتحقيق الرهن الرسمي على هذا النوع من العقارات وقع 

في  املائة في األربع سنوات  01.1سبة مباشر على تطور بعض العمليات البنكية، فقد قل عدد الرهون بن

، وهذا ال يخدم تطلعات الدولة خصوصا في القطاع 147130إلى سنة  1441املتوالية ما بين سنة 

الفالحي، وكذا القطاعات األخرى التي تعتمد على االقتراض لغرض تطوير مشاريعها وترجع األسباب في 

                                                 
 اإلشكاالت العملية لمسطرة تحقيق الرهن الرسمي، المرجع نفسه. - 29 

 المصدر: مديرية المحافظة العقارية.  - 30 
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، مما 31إذا تعلق االمر بالعقار في طور التحفيظذلك إلى حرمان الدائنين من تحقيق الرهن الرسمي 

يعدم ثقة البنوك، ويؤثر سلبا على تشجيع االئتمان العقاري وإنماء عمليات القروض والسلفات، بما 

 ببالدنا. يخدم التنمية الفالحية والعمرانية وتشجيع االستثمار

 

 خاتمة

م ألحكام الرهن الرسمي املنصب على امام هذه اإلشكاالت القانونية التي تحول دون التطبيق السلي

العقار في طور التحفيظ، وخاصة أنه ال يوفر أهم ضماناته املتمثلة في سهولة تحقيقه، واستيفاء 

الدائن لدينه حالة عدم وفاء املدين بالتزامه، فإنه إذن ال قيمة  إليداع الرهن على عقار في طور 

ات االشهار في إضفاء الصبغة الرسمة على الرهن التحفيظ إال في حفظ رتبة الحق وال أهمية لعملي

كاملة غير منقوصة، مما يعطي االنطباع على أن العقار في طور التحفيظ أقرب إلى العقار غير املحفظ 

منه إلى العقار املحفظ في مسألة ضمان الدين، األمر الذي يدل على ضعف وقصور النصوص املؤطرة 

بنص صريح كما أن املقتضيات املنظمة ملسطرة التحفيظ هي األخرى لهذه االمكانية التي اقرها املشرع 

لم تكن على القدر الكافي من الدقة و الوضوح  لحفظ الضمانات العينية، مما يؤثر سلبا على تنشيط 

 االئتمان واالستثمار بشكل عام ،وبالتالي على االقتصاد الوطني.

 تم بحمد هللا وعونه.
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  .اإلشكاالت العملية ملسطرة تحقيق الرهن الرسمي، بحث لنيل املاستر في القانون الخاص
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  بوجدة بتاريخ محمد ناجي شعيب: تعليق على ضوء الحكم الصادر عن املحكمة التجارية

ابريل  1، منشور باملجلة املغربية لالقتصاد والقانون، العدد 676تحت عدد  10/71/1441
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 البنوك التشاركية بين غموض النص القانوني وتحديات الواقع العملي

 
 

 محمد حفو 

 األعمال بكلية الحقوق بوجدةو  باحث في قوانين التجارة

 

 مقدمة:

 

تشاركية بسبب دعوات متكررة من طرف املهتمين بضرورة اعتماد ظهرت أهمية البنوك ال

سياسات ومنتوجات بديلة قادرة على تجاوز األزمات التي تمر بها املؤسسات البنكية التقليدية، 

وتستجيب لحاجات فئات عريضة من املجتمع، ظلت إلى عهد قريب غائبة عن املعامالت البنكية 

الفائدة، والذي يرتبط بمفهوم الربا الذي حرمته الشريعة  التقليدية، لكونها مبنية على سعر 

 اإلسالمية.

بنك  وتشير الدراسات إلى أن أول ظهور لبنك إسالمي مرخص له من طرف السلطات هو

، ولم يكتب لها النجاح 5791، علما أن تجربة مصرية كانت قبل ذلك في 5791دبي اإلسالمي سنة 

نشاء هذا النوع من البنوك بعد توصيات مؤتمر وزراء لظروف سياسية. وقد جاء االهتمام بإ

، حيث ورد النص بضرورة إنشاء بنك إسالمي دولي 5791خارجية الدول اإلسالمية بجدة سنة 

بنك ومؤسسة مالية  155للدول اإلسالمية. ومنذ ذلك الوقت انتشرت البنوك التشاركية لتتعدى 

. ومن خارج الدول اإلسالمية، نجد 32تريليون دوالر 5,9إسالمية في العالم بموجودات تقدر بأكثر من 

أن أوربا أيضا احتضنت هذا النوع من البنوك حيث سمحت بريطانيا ألول بنك إسالمي بمعايير 

                                                 
 5908_92_09ام للمؤسسات والبنوك اإلسالمية ، تصريح خالل برنامج بال حدود ، قناة الجزيرة بتاريخ عمر زاهر ، الكاتب الع 32 
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تحترم الشريعة وأعطت تراخيص لبنوك تقليدية بفتح نوافذ ملنتوجات إسالمية في نهاية 

 .33يرهاالسبعينات تلتها فرنسا، سويسرا، أملانيا، روسيا وغ

، عبر قانون 1559وفيما يتعلق باسم " البنوك التشاركية " فقد ظهر ألول مرة في تركيا سنة 

أصدرته الحكومة التركية لتغيير اسم البنك اإلسالمي باسم البنك التشاركي وقد استنسخ املغرب 

بية تجربة تركيا ليكون ثاني بلد يستعمل مصطلح البنك التشاركي، بينما بقيت الدول األور 

محافظة على اسم البنك اإلسالمي لتسمية مؤسساتها وبنوكها اإلسالمية املتواجدة على أراضيها 

 كالبنك اإلسالمي البريطاني. 

وتعتبر " دار الصفاء "، املؤسسة املصرفية اململوكة ملجموعة التجاري وفابنك، أول شبكة 

مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة مغربية في مجال الخدمات املالية البديلة. وبعد صدور قانون 

، قامت األبناك التقليدية بالبحث عن شركاء إلنشاء أبناك تستجيب 551_51في حكمها رقم 

وبنك قطر  CIHلشروط االعتماد التي حددها القانون كبنك أمنية الذي احدث بشراكة بين 

 اإلسالمي.

مؤسسات االئتمان املكونة من بعد املصادقة على قانون البنوك التشاركية، أصدرت لجنة  

رأيا بقبول الطلبات  ممثلين عن بنك املغرب والوزارة املكلفة باملالية، في أوائل شهر يناير املاض ي

املقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف كل من "البنك املغربي للتجارة الخارجية 

. كما تم قبول الطلبات املقدمة "كةإلفريقيا" بشراكة مع املجموعة السعودية البحرينية "دلة البر 

من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف "البنك الشعبي املركزي" مع املجموعة السعودية 

"غايدنس" )شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري( و"القرض الفالحي للمغرب" بشراكة مع 

تنمية و"التجاري وفا بنك" املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص، التابعة للبنك اإلسالمي لل

)مع اإلشارة إلى أن هذا البنك ال يزال يجري مناقشات بشأن شراكة مستقبلية(، و"القرض 

                                                 
 _ مقال بعنوان البنوك اإلسالمية في أوربا بين الواقع واآلفاق .5908_90_58أبريل  89هسبريس،  33 
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ما تم إحداثه بالفعل تحت اسم  العقاري والسياحي" بشراكة مع بنك قطر الدولي اإلسالمي، وهو

 .ورخصت لثالثة بنوك بتقديم منتجات تشاركية لزبنائها أمنية.

املرابحة واإلجارة واملضاربة نتجات التي ستقدمها هذه البنوك لزبنائها فيي وبخصوص امل

"خمس منتجات، أما منتج االستصناع فال زالت تلزمه تعديالت قانونية في  واملشاركة والسلم

 ."القانون البنكي وال زال يلزمه بعض التدقيقات

االسالمية عامة، والبنك مما سبق نطرح االشكال اآلتي؛ إلى أي حد إستطاعت البنوك 

التشاركي املغربي  خاصة بسط املهاد أمام املواطنين الذين يجدون شبهة في التعامل مع األبناك 

 التقليدية؟

وسنحاول االجابة عن هذا االشكال من خالل البحث في خصائص البنوك التشاركية 

 وآفاقها وذلك  بتقسيم املوضوع إلى مبحثين:

 ألساسية للبنوك التشاركيةاملبحث األول: السمات ا

 .املبحث الثاني: الرقابة على البنوك التشاركية والتحديات التي تواجهها

 

 املبحث األول: السمات األساسية للبنوك التشاركية

 

صارت البنوك االسالمية مطلبا جماهيريا ونخبويا على الصعيد العاملي قبل اإلسالمي،حيث          

مية أكثر فعالية،كما انها أصبحت تتلق  إقباال واسعا ،إثر نجاحها الباهر باتت أدوار املصارف االسال 

في تخطي األزمة املالية العاملية ،التي أطاحت بعمالقة املؤسسات املصرفية العاملية،وكبدت أكثر 

كما عرف القطاع البنكي في بالدنا والدة قانون  34إقتصاديات العالم خسائر تقدر بماليين الدوالرات

                                                 
،مقال منشور بمجلة فقه القضاء التجاري  1..301إدريس الفاخوري،البنوك التشاركية في المغرب،دراسة على ضوء القانون رقم34 

 10ص 2015 العدد الثاني

https://ar.yabiladi.com/articles/details/49637/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9.html
https://ar.yabiladi.com/articles/details/49637/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9.html
https://ar.yabiladi.com/articles/details/49637/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9.html
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للمستثمرين أصحاب الرساميل،خلق مؤسسات بنكية جديدة ذات طابع إقتصادي وتجاري يخول 

،وعليه سنتطرق ملاهية هذه البنوك في مطلب أول على أن نخصص 35تحت اسم البنوك التشاركية

 املطلب الثاني للتنظيم القانوني الذي وفره املشرع لهذه البنوك

 قاتهااملطلب األول: ماهية البنوك التشاركية وتطبي

من خالل هذا املطلب إرتأينا محاولة تحديد مفهوم للبنوك التشاركية وفق قانون مؤسسات    

مع اإلشارة إلى بعض املفاهيم لقوانين دول أخرى  551.51اإلئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

 ن:،ولتحديد أهم الخصائص املميزة للبنوك التشاركية ،وكل ذلك من خالل الفقرتين التاليتي

 الفقرة األولى: مفهوم البنوك التشاركية 

تتعدد التعاريف التي  أعطيت للبنوك التشاركية حسب تباين آراء ومواقف الكتاب  

والباحثين في مجال املصارف اإلسالمية مما صعب في وضع تعريف شامل لهذه البنوك باعتبارها 

النوع من املصارف قامت بوضع  مؤسسة من مؤسسات اإلئتمان، غير أن املنظومة القانونية لهذا

، وعليه سنتطرق لتعريفها أوال، ثم اإلنتقال إلى  55136_51تعريف من خالل القانون رقم 

 خصائصها ثانيا. 

 :أوال: تعريف البنوك التشاركية

البنوك التشاركية بأنها  14في مادته  551_51عرف املشرع من خالل القانون رقم 

حكام هذا القسم واملؤهلة ملزاولة األنشطة املشار إليها في املادة "األشخاص اإلعتبارية الخاضعة أل 

                                                 
 25ص 312.، يونيو 11سليمان حفو، إضاءة حول البنوك التشاركية، مقال منشور بمجلة المناظرة ، العدد35 

 

لمتعلق ا 098.05( بتنفيذ القانون رقم 5902ديسمبر  52) 0282صادر في فاتح ربيع األول  0.02.008ظهير شريف رقم  36 

 بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
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من هذا القانون وكذا العمليات التجارية واملالية واالستثمارية بصفة  15و 11األولى واملادتين 

 أدناه. 91اعتيادية، بعد الرأي باملطابقة الصادر عن املجلس العلمي األعلى وفقا ملقتضيات املادة 

ي هذه األنشطة والعمليات املشار إليها أعاله إلى تحصيل أو دفع فائدة أوهما يجب أال تؤد

 .37معا."

البنوك اإلسالمية هي بأنها "  59أما القانون الكويتي فقد عرف البنوك اإلسالمية  في املادة 

 البنوك التي تزاول أعمال املهنة املصرفية وما ينص عليه قانون التجارة أو يقض ي العرف باعتباره

من أعمال البنوك وذلك وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، وتقوم بصفة معتادة بقبول الودائع 

بأنواعها سواء في شكل حسابات جارية أو حسابات توفير أو ادخار أو حسابات استثمار آلجال 

وألغراض محددة أو غير محددة، وتزاول عمليات التمويل بآجالها املختلفة مستخدمة في ذلك صيغ 

عقود الشرعية مثل املرابحة واملشاركة واملضاربة. كما تقدم الخدمات املصرفية واملالية بأنواعها ال

املختلفة لعمالئها واملتعاملين معهما، وتباشر عمليات االستثمار املباشر واملالي سواء لحسابها أو 

ي الشركات القائمة أو لحساب الغير أو باالشتراك مع الغير بما في ذلك إنشاء الشركات أو املساهمة ف

تحت التأسيس التي تزاول أوجه النشاط االقتصادي املختلفة بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة 

 للضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك املركزي في هذا الشأن
ً
 38." اإلسالمية ووفقا

 

 :ثانيا: خصائص البنوك التشاركية

قاعدة أساسية، هي اإللتزام بأحكام من خصائص البنوك التشاركية أنها تتفرع عن 

الشريعة اإلسالمية، وهذا يعني أن خاصيتها األولى هي عدم استخدام الفائدة في كل أعمالها، 

                                                 
 .  098_05من القانون رقم  22المادة  37 

في شأن  1621لسنة  .0بإضافة قسم خاص بالبنوك اإلسالمية إلى الباب الثالث من القانون رقم  330.لسنة  03قانون رقم  38 

  330./  03النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ) 
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والثانية أنه ال يكفيها إلغاء الفائدة وإنما اإللتزام بقاعدة الحالل والحرام، أي عليها أال تستثمر 

ها اإلسالم، والثالثة أن تعطي كل جهدها للمشروعات أموالها وال تشارك إال في التوظيفات التي يحل

النافعة، محاولة منها في تنمية التجارة والصناعة والزراعة بشكل تنتفع به هي واملتعاملون معها، 

، والرابعة أن  39مستثمرين، بحثا منها عن تحقيق الصالح العام  سواء كانوا أصحاب ودائع أو

العالم اإلسالمي، ال سيما الصغير منه، والذي كان مبعدا عن تعمل على تعبئة االدخار املجمد في 

 التعامل مع البنوك التقليدية، ألسباب مختلفة، إما ألن هذه األخيرة ترفضه لقلة أهميته، أو

لتخوف أصحابه من ارتكاب ذنب التعامل بالفوائد. وتتمثل أهداف هذه البنوك في اإللتزام 

العمل تتالءم معها، بهدف تحقيق نقلة حضارية اقتصادية بمقاصد الشريعة واستخدام وسائل في 

ومالية واجتماعية وسلوكية من منظور إسالمي، ألن أساس عمليات االستثمار في املفهوم 

الدفع من املستوى املعيش ي لألفراد داخل املجتمع، والوصول إلى التنمية  االقتصادي اإلسالمي هو

على األقل  يلة للوصول إلى هذا الهدف في الواقع أواملتكاملة، وما البنك التشاركي  إال وس

 .  40للمساعدة على تطبيقه 

 الفقرة الثانية: تجربة البنوك التشاركية على املستوى الدولي 

انتشرت فكرة البنوك التشاركية وقامت على أساسها مئات املؤسسات املصرفية، في ظل 

 .41المية وغير اإلسالمية املؤازرة التي حظيت بها من طرف عشرات البلدان اإلس

 وعليه سندرج تجربة دولة إسالمية وأخرى أوربية. 

 :أوال: التجربة الكويتية

                                                 
  38، ص  2017، 30األبناك التشاركية أي جديد .. ؟ ، مجلة الفرقان عدد  39 

،  5999عائشة الشرقاوي المالقي، البنوك اإلسالمية ، التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق ، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء  40 

  53ص 

  . 050، ص  5902،  0لبنكي المغربي،  طوب بريس ، الرباط ، الطبعة نور الدين الفقيهي ، المعين في فهم القانون ا 41 
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تتسم البنوك التشاركية في الكويت باألداء املتميز واإلقبال الشديد عليها، مما جعلها تتفوق 

باملعامالت بجدارة على البنوك التقليدية إلى الحد الذي جعل هذه األخيرة تنش ىء فروعا خاصة 

اإلسالمية الستقطاب العمالء. وأول البنوك التشاركية التي تم تسجيلها لدى بنك الكويت املركزي 

بإصدار  1551يناير  15الصادر في  45كان بيت التمويل الكويتي، وفق أحكام القرار الوزاري رقم 

ر في دولة الكويت ، صد1554أبريل  54الئحة البنوك االسالمية لدى بنك الكويت املركزي، وفي 

للترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية عامة، تحمل اسم بنك   1554لسنة  55املرسوم رقم 

 . 42بوبيان 

في الفترة ما   %11,1ويعد النظام املصرفي اإلسالمي األكثر نموا في الكويت بمعدل نمو بلغ 

دي، بينما بلغ مجموع األصول للنظام املصرفي التقلي %  54,1، مقارنة    بــ  1555و 1551بين عام 

من مجموع األصول املصرفية في الكويت، وتضع هذه النسبة   % 17للبنوك اإلسالمية ما نسبته 

 11الكويت في املرتبة الثالثة بين دول الخليج العربي بعد كل من اململكة العربية السعودية بنسبة 

  43.% 17والبحرين بـ   %

 ثانيا: التجربة البريطانية

، ومبادىء الصيرفة اإلسالمية  44بريطانيا ألول بنك إسالمي بمعايير تحترم الشريعة رخصت

وإعطاء التراخيص لبنوك تقليدية لفتح نوافذ للمنتجات اإلسالمية ) عقود املرابحة ، املضاربة ، 

 1بنك منها  11املشاركة( حيث بلغ عدد البنوك التي تقدم منتوجات تتوافق مع الشريعة اإلسالمية 

 بنك تقليدي له نوافذ يقدم من خاللها منتوجات البنوك اإلسالمية. 59نوك إسالمية، وب

                                                 
 .  0، ص  2/05/5992، في  202جريدة الكويت اليوم ، العدد  42 

البنوك التشاركية بالمغرب،دراسة مقارنة،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص،كلية الحقوق بوجدة،السنة سعاد البراهمي ،  43 

  23ص  5902/5902الجامعية

( حيث سمحت الحكومة البريطانية  0033/0030ظهرت الصيرفة اإلسالمية  في بريطانيا أواخر السبعينات وبداية الثمانينات )  44 

 .   0033سنة  لبعض الشركات اإلستثمارية اإلسالمية بالعمل في لندن وكان أولها شركة اإلستثمار اإلسالمي القابضة
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وبذلك تأتي بريطانيا في مقدمة الدول األوربية، التي تطبق خدمات مصرفية إسالمية، حيث 

ألف شركة إسالمية، والعديد منها تعمل بانتظام أو تستقبل مدفوعات دولية  555يوجد بها نحو

إسالمي في أنحاء  العالم، وتحتل املركز الثامن بين دول العالم في مجال التمويل مصرف  115عبر 

.   وهي أكبر مركز للخدمات املصرفية اإلسالمية في غرب أوربا. وتجدر االشارة 1555اإلسالمي لسنة 

الى ان اإلهتمام األوربي بالتمويل اإلسالمي ليس قاصرا على املسلمين فقط، وقد سجلت إصدارات 

صكوك قفزة هائلة في الفترة األخيرة . مع دخول املزيد من املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية ال

مليار دوالر على شكل  51وصوال إلى  91لهذا املجال االستثماري، وحققت نموا هائال بلغ نسبة 

 .       45إصدارات جديدة جارية 

 املطلب الثاني: التنظيم  القانوني للبنوك التشاركية 

نهجا من املشرع املغربي الذي رصد مجال تطبيق البنوك التشاركية في الباب األول من القسم 

،حيث ألحقه بمنتجات هذه البنوك،سنحاول تبني  551.51الثالث من قانون مؤسسات اإلئتمان 

 هذا النهج بتخصيصنا الفقرة األولى ملجال التطبيق والثانية ملنتجات البنوك التشاركية

 ولى: مجال تطبيق البنوك التشاركيةالفقرة اال 

مجال تطبيق خدمات البنوك التشاركية  51.551من القانون  95الى 14نظمت املواد من 

على أنه "  تعتبر بنوكا  14من خالل التنصيص على الشروط الواجب اعتمادها. فقد نصت املادة 

ملزاولة األنشطة املشار إليها في تشاركية األشخاص االعتبارية الخاضعة ألحكام هذا القسم واملؤهلة 

من هذا القانون وكذا العمليات التجارية واملالية واالستثمارية بصفة  15و 11املادة األولى واملادتين 

 ". 91اعتيادية بعد الرأي باملطابقة الصادر عن املجلس العلمي األعلى وفقا ملقتضيات املادة 

 تقديم خدمات البنوك التشاركية هي :  وعليه يتبين على أن املؤسسات التي يمكنها  

                                                 
  29ص  سابقمرجع . سعاد البراهمي 45 
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 12.551 القانون  من 34 املادة وأحكام شروط استكملت التي البنوك بها ويقصد التشاركية:  البنوك 

 بان ،وذلك البنوك من الصنف هذا باعتماد املتعلق القانون  نفس من 60 املادة عليها احالت والتي

 االعتماد طلب دراسة يتولى الذي املغرب بنك يوال قبل من سلفا معتمدا التشاركي البنك يكون 

  االئتمان. مؤسسات لجنة راي استطالع بعد القانون  طالبه ملقتضيات احترام مدى من والتأكد

 الفقرة بموجب :  سمح املشرع التشاركية البنوك خدمات بمزاولة لها املسموح التقليدية البنوك  

 بالبنوك املتعلقة العمليات بمزاولة التقليدية نوكللب  51.551القانون  من 61 املاده من االولى

 .االئتمان مؤسسات لجنة راي استطالع بعد املغرب بنك والي طرف من اعتمادها شريطة التشاركية

  حكم مؤسسات  في املعتبرة الهيئات من املشرع يعتبرهما والتدبير: االيداع و املركزي  الضمان صندوق

 البنوك عمليات مزاولة 61 املادة من الرابعة الفقرة في  لها  از، كما اج55االئتمان طبقا للمادة 

 .املغرب والي بنك طرف من مسبق إذن على حصولها شريطة  التشاركية

 التشاركية الفقرة الثانية: املنتوجات التمويلية للبنوك

إلى أن البنوك التشاركية يمكن أن تقدم  103.12من القانون رقم  15تشير املادة      

 ويالت لزبنائها من خالل ستة منتوجات أساسية و يتعلق األمر بــ :تم

_ املرابحة: عرف املشرع املرابحة بأنها، كل عقد يبيع بموجبه بنك تشاركي، منقوال أو عقارا محددا 5

. و هو التعريف 46و في ملكيته لعميله بتكلفة اقتنائه مضافا إليها هامش ربح متفق عليها مسبقا

من توصية بنك املغرب املتعلقة بمنتجات اإلجارة و املشاركة  7دته املادة نفسه الذي اعتم

 واملرابحة. 

_ اإلجارة: يقصد باإلجارة كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي عن طريق اإليجار منقوال أو عقارا 1

 .47محددا وفي ملكيته، تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا 

                                                 
 . 098_05من القانون رقم  23البند_أ_ من المادة  46 

  و هو نفس التعريف الذي جاءت به توصية بنك المغرب التي عرفت اإلجارة في مادتها األولى. 23البند الثاني من المادة  47 
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 تنقسم إلى صنفين:  19ادة و اإلجارة املقصودة في امل

_ اإلجارة التشغيلية: و هي اإليجار الذي يرتبط باستخدام و تشغيل العين املؤجرة، الذي قد يكون   

لفترة زمنية قصيرة أو طويلة، على أنه وفي نهاية املدة املتفق عليها بين طرفي اإليجار يسترجع املؤجر 

 العين املؤجرة. 

: هذا النوع من اإليجار ينتيي بعد مدة تحدد باتفاق بين املؤسسة _ اإلجارة املنتهية بالتمليك

البنكية و العميل املستأجر بتمليك هذا األخير املنقول أو العقار املستأجر بناء على القيمة اإليجارية 

 و السعر املتفق عليهما مسبقا بين الطرفين. 

مؤسسة اإلئتمان بمساهمة في  _ املشاركة: يقصد باملشاركة كل عقد يكون الغرض منه اشتراك1

 . 48رأسمال شركة موجودة أو قيد اإلنشاء من أجل تحقيق الربح

 و تكتس ي املشاركة أحد الشكلين: 

أ_ املشاركة الثابتة: في إطارها يقوم البنك التشاركي باملساهمة في رأس مال أحد املشروعات، حيث 

 ريكان إلى حين نهاية العقد. تكون له حصة ثابتة في الشركة، و من ثم يصبح الطرفان ش

ب_ املشاركة املتناقضة: أو ما يصطلح عليه باملشاركة املنتهية بالتمليك، بحيث يصبح العميل هو 

 .49املالك األصلي لحصة البنك التشاركي

_ املضاربة: هي كل عقد يربط بين عدة بنوك تشاركية " رب املال" تقدم بموجبه رأس املال نقدا 4

معا، و بين مقاول أو عدة مقاولين " مضارب" يقدمون عملهم قصد إنجاز مشروع أو عينا أو هما 

 . 50معين 

                                                 
 من توصية بنك المغرب.  2المادة  48 

 .022نور الدين الفقيهي ، مرجع سابق ، ص: 49 

،  5990محمد دوابة ، األزمة المالية العالمية _ رؤية إسالمية _ دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة القاهرة  أشرف 50 

 55ص:
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فعنصر املضاربة يعتمد على اقتسام األرباح املحققة باتفاق بين األطراف و رب املال ) البنك 

التشاركي ( ، و هو من يتحمل الخسارة وحده و فقا لهذا األسلوب إل في حالة سوء تدبير املشروع أو 

 اإلهمال أو الغش. 

_ السلم: هو كل عقد يجعل بمقتضاه أحد املتعاقدين سواء البنك التشاركي أو العميل ، مبلغا 1

محددا للمتعاقد اآلخر الذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين من بضاعة مضبوطة بصفات 

 . 51محددة في أجل 

زم بموجبه أحد املتعاقدين، البنك و يلت    _ االستصناع: هو كل عقد يشترى به ش يء مما يصنع9

التشاركي أو العميل بتسليم مصنوع بمواد من عنده، بأوصاف معينة يتفق عليها، و بثمن محدد 

 .52يدفع من طرف املستصنع حسب الكيفية املتفق عليها بين الطرفين

 

 املبحث الثاني: الرقابة على البنوك التشاركية والتحديات التي تواجهها 

شرع املغربي أن يوحد نوع الرقابة على مؤسسات اإلئتمان وذلك عندما جعل حاول امل   

البنك املركزي ) بنك املغرب (، يقوم بدور الرقابة على كافة هذه املؤسسات والتي من ضمنها 

البنوك التشاركية، إال أن هذه األخيرة فضال عن ذلك تخضع لرقابة أخرى ذات طابع شرعي، تتمثل 

ي األعلى ( باعتباره أعلى هيئة شرعية باململكة، وبالرغم من كل هذه االمتيازات في ) املجلس العلم

فإن البنوك التشاركية باملغرب تصادف عدة تحديات تجعلها غير قادرة على القيام بالوظيفة 

املنوطة بها على أتم وجه، وقبل التفصل في هذا املقتض ى األخير في مطلب ثاني، كان لزاما علينا أن 

 لهيئات الرقابة في املطلب األول.نتطرق 

                                                 
 . 098_05من القانون رقم  23المادة  51 

 .  022نور الدين الفقيهي ، مرجع سابق ، ص:  52 
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 املطلب األول: الرقابة على أعمال البنوك التشاركية

 

تلعب الرقابة دورا أساسيا في قيام مؤسسات اإلئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها )   

البنوك التشاركية ( بوظيفتها على أتم وجه، ونميز بين نوعين من الرقابة، األولى من اختصاص 

ركزي ) فقرة أولى (، والثانية رقابة خاصة بالبنوك التشاركية يمثلها املجلس العلمي األعلى البنك امل

 ) فقرة ثانية (. 

 الفقرة األولى: رقابة البنك املركزي على أعمال البنوك التشاركية 

. قمة الجهاز البنكي فإن له صدى واسع على كافة البنوك، كما  53باعتبار البنك املركزي   

ئل رقابية متنوعة بحسب الغرض من الرقابة ، فهناك رقابة تهدف إلى ضمان استمرارية له وسا

سير العمل املصرفي  فضال عن حماية املودعين والعمالء، وهناك رقابة تهدف إلى وضع ضوابط 

 .  54للتمويل

" يعهد إلى بنك املغرب بمراقبة تقيد مؤسسات  551_51من القانون  55وقد نصت املادة 

 ان وبأحكام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه . اإلئتم

ويتأكد من تناسب التنظيم اإلداري واملحاسبي ونظام املراقبة الداخلية للمؤسسات 

املذكورة ويسهر على جودة وضعيتها املالية. وفي هذا اإلطار يؤهل بنك املغرب إلجراء مراقبة في عين 

 أي شخص آخر ينتدبه لهذا الغرض " .  مأموريه أواملكان  ومراقبة وثائق املؤسسات بواسطة 

كما مكنه املشرع من تحديد مختلف الشروط والكيفيات الضرورية لسير األبناك 

التشاركية بما فيها تسيير صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية، الذي يحدث لتعويض املودعين 

                                                 
، ليحل محل البنك 0020يونيو 89بواسطة ظهير  0020فاتح يوليوز يعد بنك المغرب البنك المركزي للدولة، حيث أحدث في  53 

 بموجب اتفاقية الجزيرة الخضراء.  0093المخزني المغربي الذي أنشأ سنة 

  32ص  مرجع سابق سعاد البراهمي ، 54 
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، 55ألموال األخرى القابلة لإلرجاع جميع ا ودائعهم أو لدى البنوك التشاركية في حالة عدم توفر

وينبغي اإلشارة على أن كل إجراء يصدره والي بنك املغرب يجب استطالع رأي لجنة مؤسسات  

االئتمان والرأي باملطابقة الصادر عن املجلس العلمي األعلى قبل اتخاذ هذا اإلجراء، مما جعلنا 

العلمي األعلى جاءت على سبيل اإللزام أم نتساءل على عبارة الرأي باملطابقة الصادرة عن املجلس 

 لالستئناس فقط ؟ 

 لإلجابة عن هذا التساؤل يلزمنا أن نبحث في رقابة املجلس العلمي األعلى أوال.

 الفقرة الثانية: رقابة املجلس العلمي األعلى على أعمال البنوك التشاركية

للبنوك التشاركية، لرقابة خص املشرع املغربي الباب الثاني من القسم الثالث الذي وضع 

على أعمال البنوك التشاركية وعنونه بهيئات املطابقة، كما أوجب على  56املجلس العلمي األعلى 

 البنوك التشاركية أن تحدث وظيفة للتقيد بآراء املجلس العلمي األعلى تقوم بما يلي: 

التي يصدرها  _ التعرف على مخاطر عدم مطابقة عملياتها وأنشطتها لآلراء باملطابقة

 والوقاية ؛ 91املجلس العلمي األعلى وفقا ملقتضيات املادة 

_ ضمان تتبع وتطبيق لآلراء باملطابقة الصادرة عن املجلس العلمي األعلى املذكور ومراقبة 

 احترامها؛

 _ السهر على وضع واحترام الدليل واملساطر الواجب احترامها؛

في حالة عدم احترام مؤكد للشروط املفروضة عند _ التوصية باعتماد التدابير املطلوبة 

 تقديم منتوج للجمهور صدر في شأنه عن املجلس العلمي األعلى السالف الذكر رأي باملطابقة.

كما للمجلس العلمي األعلى  دور تقييمي عند نهاية كل سنة محاسبية حول مطابقة 

 . 57ة عن هذا املجلس عمليات وأنشطة البنوك التشاركية  لآلراء باملطابقة الصادر 

                                                 
 .  098_05من القانون رقم  23انظر المادة  55 

 55)  0252ربيع األول  5الصادر في  0, 98. 899لشريف رقم يصدر المجلس العلمي األعلى المنصوص عليه في الظهير ا 56 

  ( بإعادة تنظيم المجالس العلمية، اآلراء بالمطابقة المنصوص عليها في هذا القسم . 5992أبريل 
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كما تجدر اإلشارة إلى أن املشرع املغربي لم يحدد تكوين هذه الوظيفة وشروط وكيفيات  

، بل أحال ذلك على منشور سيصدره والي بنك املغرب بعد استطالع 51.551سيرها في القانون رقم 

ه من طرف البنوك رأي لجنة مؤسسات اإلئتمان، األمر الذي ينطبق أيضا على التقدير الواجب رفع

التشاركية إلى بنك املغرب، بخصوص مطابقة نشاطها ملقتضيات القسم الثالث املتعلق بالبنوك 

جميعها جاءت  51.551من القانون رقم  95واملادة  17إلى  14، علما بأن املواد من  58املذكورة 

ل مواد القانون املشار ، وج 59بمعية عبارة بعد الرأي باملطابقة الصادر عن املجلس العلمي األعلى 

" سيصدر منشور من والي بنك املغرب بعد استطالع  :إليه أعاله من القسم الثالث تضمنت عبارة

رأي لجنة مؤسسات اإلئتمان وسماع رأي باملطابقة الصادر عن املجلس العلمي األعلى " ، هذه 

وأيضا في تحديد مهام  يعتبرها عيبا في صياغة هذا القانون  60العبارة التي تكررت جعلت البعض 

واختصاص كل من والي بنك املغرب ولجنة مؤسسات اإلئتمان واملجلس العلمي األعلى، وأن عدم 

تحديد هذه املهام من شأنه أن يخلق اختالف وتضارب في األداء فيما بينها ويخلق مشاكل قد 

 تعرقل سير البنك التشاركي وتحد من نشاطه.

 ت البنوك التشاركية املطلب الثاني: تحديات و رهانا

بالرغم من التطور امللحوظ للبنوك اإلسالمية عامة و األبناك التشاركية باملغرب على وجه   

الخصوص فال زالت تعتريها العديد من الصعاب ) الفقرة األولى ( التي تحول دون أداء هذه البنوك 

 ملهامها املرهونة على أكمل وجه ) الفقرة الثانية ( .

 لى: تحديات البنوك التشاركية الفقرة األو 

 هناك عدة صعوبات و إكراهات و تحديات عديدة تنتظر البنوك التشاركية من بينها: 

                                                                                                                                                         
 .  098_05من القانون  28انظر المادة  57 

 .  028ص  مرجع سابق الفقيهي نور الدين ، 58 

 هير المنشأ للمجلس العلمي األعلى يخوله صالحية التدخل أوإعطاء الرأي أوالمصادقة أوعدمها . بالرغم من عدم وجود نص في الظ 59 

  80، ص مرجع سابق سليمان حفو،  60 
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 أوال: الصعوبات التنافسية

فالبنوك التشاركية تعمل إلى جانب بنوك تقليدية بدأت عملها منذ قرن من الزمن في املغرب  و 

 45هذه املدة، بل أصبحت لها امتدادات في حوالي اكتسبت خبرة و زبناء و انفردت بالسوق طيلة 

دولة إفريقية فضال عن البلدان العربية و األوربية ملواكبة و مرافقة الجاليات املغربية هناك، بينما 

البنوك التشاركية ستبتدأ من نقطة الصفر، و يخفف من هذا التحدي أن الترخيصات التي 

نوك قائمة و تعرف السوق املغربية، فخمسة من هذه صدرت ) ثمانية ترخيصات (  أعطيت كلها لب

الترخيصات منحت لبنوك مغربية بشراكة مع بنوك و مؤسسات مالية إسالمية من خارج املغرب و 

خصوصا دول الخليج، و هذا  ما يوفر لهذه البنوك الخبرة في مجال الصيرفة اإلسالمية من جهة و 

ا الترخيصات الثالثة الباقية فخولت كنوافذ لفروع املعرفة بالسوق املغربية من جهة ثانية، أم

البنوك الفرنسية في املغرب و هي بدورها تتوفر على معرفة بالسوق املغربية فضال عن خبرتها 

 . 61بالصيرفة اإلسالمية 

 

 ثانيا: صعوبة استقطاب الزبائن

يئا لدى ( ترك صورة و انطباعا س 1559لعل فشل التجربة السابقة للمنتجات البديلة )  

املستهلك املغربي عن املنتجات املالية اإلسالمية و عن البنوك اإلسالمية بصفة عامة، فباإلضافة 

إلى تكلفتها املرتفعة باملقارنة مع نظيرتها التقليدية أصبح ينظر إلى البنوك اإلسالمية كبنوك ربحية 

املرابحة على حساب املنتجات  تجارية بالدرجة األولى، تعتمد في معامالتها على منتج واحد هو منتج

 التمويلية األخرى كاملشاركة

                                                 
  22األبناك التشاركية أي جديد ؟ مرجع سابق ص  61 
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فضال عن عدم ثقة العمالء بمصداقية البنك فيما يخص سرية  62و املضاربة ...  

املعلومات التي يحصل عليها في ظل صيغة املرابحة، فالبنك بعد إطالعه على األسرار التجارية 

صيلية عن السلعة و مصادر الحصول عليها و لعمالئه التي عادة ما تقض ي تزويده بمعلومات تف

شروط الشراء و سعر البيع ، يمتنع عليه أن يستفيد من تلك املعلومات، مثل هذا الشرط األخالقي 

يصعب استيفاؤه طاملا أن البنك يبرم صفقات مماثلة لحسابه، ثم يدخل منافسا لعمالئه الذين 

 إئتمنوه على هذه املعلومات 

 ......63بشبهة املنافسة الغير مشروعة و هذا األمر يواجه 

 الفقرة الثانية : افاق ورهانات البنوك التشاركية

 اوال: افاق البنوك التشاركية

على الرغم من أن قانون األبناك التشاركية دخل حيز التنفيذ بعد أن صادق مجلس 

مازالت تثير العديد  املستشارين على قانونها املنظم شهر أكتوبر املاض ي، إال أن طبيعة هذه البنوك

من األسئلة بخصوص ما إذا كانت ستنبني على املعايير املتعارف عليها، أم أنها ستتخذ شكال 

 . 64خاصا يتماش ى وخصوصيات الواقع االقتصادي املغربي 

وبالرجوع إلى عالقات املغرب االقتصادية واملالية والدينية والتاريخية املستمرة قاريا 

املغري الجيوستراتيجي ومؤهالته الطبيعية والبشرية ، نجد أن هذه التجربة  ودوليا، باعتبار موقع

من شأنها تعزيز موقع املغرب كمركز مالي في إفريقيا، مما سيعطي نفسا جديدا لالقتصاد املغربي 

مع تنامي االهتمام الذي تبديه اململكة خالل السنوات األخيرة باالستثمار في إفريقيا من خالل 

مالية جديدة، وتوسيع البنية التحتية البنكية وخلق نوافذ للمعامالت املالية لتوفير  ولوج أسواق

                                                 
 . 03ص  5903ة لسن 30المالية اإلسالمية بالمغرب ، الرهانات و التحديات ، مقال منشور بمجلة الفرقان عدد  62 

  003.. ص مرجع سابق سعاد البراهمي،. 63 

 64 www.microfinancegatway.org 07/06/2017تاريخ الزيارة: 

http://www.microfinancegatway.org/
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خاصة وأن املغرب  ،65هامش مناورة أكبر في حالة ضيق األسواق املالية التي تتعامل معها حاليا 

 حاليا يتفاوض حول اتفاقيات شراكات استراتيجية من بينها اإلنشاء التدريجي ملناطق التبادل الحر 

مع املجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا واملجموعة االقتصادية والنقدية لوسط افريقيا , 

إضافة للدور الكبير الذي يقوم به البنك اإلسالمي للتنمية في دعم التنمية بالدول اإلسالمية 

 .66األعضاء ومنها العالقات مع الدول اإلفريقية ذات التواجد اإلسالمي املهم

 ات البنوك التشاركية ثانيا : رهان

إن املشرع بإحاطته البنوك التشاركية برقابة شرعية داخلية مركزية، وسعيا منه إلى إنجاح 

هذه التجربة ملا سينتج عنها من آثار إيجابية على السوق املالية املغربية ، أمام أزمة السيولة 

رغم إعمال جميع آليات  والخصاص الحاد في املوارد املالية الذي تعيشه املؤسسات املركزية،

السياسات النقدية بما في ذلك خفض معدل االحتياط اإلجباري للبنوك بالبنك املركزي،  أمام ثقل 

وذلك ملا لهذه البنوك واملؤسسات التي في حكمها من  67أعباء مبالغ التسبيقات املقدمة للبنوك 

 أهمية في اجتذاب السيولة النقدية من خالل:

 ملحلية املعطلة مما سيرفع نسبة الودائع في األبناك بنسبة  مهمة.جذب املدخرات ا - 5

اجتذاب أموال املواطنين املغاربة بالخارج املتعاملين مع املؤسسات غير الربوية واملودعة  - 1

 باملؤسسات املصرفية الغربية.

                                                 
 65 www.maghress.com 08/06/2017تاريخ الزيارة: 

 52/95/5903سات واألبحاث المعاصرة المركز المغربي للدرا –حوار مع الدكتور محمد الكوادي  66 

عبد الواحد كنفاوي : " أزمة السيولة تفتح الباب للبنوك اإلسالمية " مقال بالموقع االلكتروني لجريدة الصباح مؤرخ في  67 

00/90/5905 
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جلب استثمارات كبريات البنوك التشاركية ذات السيولة العالية، كبنك فيصل  - 1

مي، وبنك قطر اإلسالمي الدولي، ومجموعة البركة املصرفية، وغيرها من املؤسسات التي اإلسال 

 أعلنت استعدادها لالستثمار في السوق املصرفي املغربي بعد إقرار البنوك اإلسالمية.

وفق  لالستثمار استقطاب األموال الخليجية التي تبحث عن أسواق آمنة متعاملة - 4 

 68مليار دوالر 455بمبلغ   قدرها بعض اإلحصائياتالصيغ الشرعية والتي ت

وهذا ما سينعش السوق املالية املغربية، ويوسع دائرة تعامالته، ويفتح الباب أمام تدفق 

يجعل من املغرب بالفعل قطبا ماليا يتميز بإشعاع على املستوى  األموال والسلع والخدمات، مما

التبعية على االقتصاد املغربي عموما من خالل الجهوي والعاملي، وسيؤثر إيجابا بالضرورة وب

املساهمة في التخفيف من التبعية االقتصادية واملالية للدول والجهات الدائنة الخارجية 

 والتخفيف من أعباء خدمة الديون الربوية. وذلك من خالل:

اليا في إيجاد صيغ تمويلية للقطاعات غير املهيكلة التي ال توفر لها الصيغ املعمول بها ح -

البنوك التقليدية آليات تمويل مشاريعها، متمثلة باإلضافة للمشاركة واملضاربة واملرابحة واإلجارة، 

 في السلم واالستصناع واملغارسة واملزارعة.

املساهمة في تنويع االستثمارات في مختلف املجاالت الصناعية والحرفية والفالحية،  -

للتخفيف من آثار عجز امليزان التجاري، وتشجيع التشغيل وتشجيع املشاريع اإلنتاجية املحلية 

الذاتي وبالتالي إدماج موارد وطاقات بشرية مهمة في سوق الشغل بما يخفف من أزمة البطالة، 

األفضل بما يحقق السلم واالستقرار  ويدفع بالعجلة االقتصادية نحو ويرفع من وتيرة النمو

 االجتماعيين.

                                                 

تاريخ  11/90/2912عمر الكتاني: حوار مع جريدة الصباح منشور بالموقع اإلليكتروني للجريدة بتاريخ 68 

 :05/06/2017ارةالزي



 

 

 

43 

د املغربي بمحيطه العربي وعمقه اإلسالمي، وإعادة صلته هذا فضال عن ربط االقتصا

بجذوره وأصوله التشريعية، بما يكرس هوية هذا البلد وأهله، ويمكن لتطبيق شرع هللا في 

لعقود من الزمن  -قسرا وبقوة القانون -معامالت عباد هللا، ويرفع الحرج والحيف عن فئة أقصيت

عامالته وخدماته، ال لش يء إال ألنهم ال يقبلون التعامل في ولوج الحقل املصرفي واالستفادة من م

بالفائدة، وال توفر لهم السلطات النقدية البدائل املتاحة أسوة بباقي بلدان العالم الغربي فضال 

 .عن العربي واإلسالمي

وصفوة القول، لم تحقق البنوك االسالمية األهداف املرجوة من تبنيها، وخصوصا جذب 

من  %49من إجمالي  %9لتي ال تتعامل مع األبناك،حيث لم تجاوز لحد اآلن نسبة الفئة العريضة ا

 املواطنين الذين ال يتعاملون مع األبناك.

أما تجربة البنوك التشاركية بإعتبارها حديثة النشأة، الزال يكتنفها الكثير من 

شريك مع ابناك الغموض،األمر الذي يجعل املواطن في حيرة من أمره. فدخول ابناك تقليدية ك

تشاركية أجنبية جعل املواطن املهتم بهذا املجال ينتقد ذلك لكون املنتوج البديل يجب أن يتبناه 

بنك ليس له ماض في املعامالت التقليدية.  زد على ذلك عدم تقنين كيفية تعامل البنك املركزي مع 

ترغب في توظيف  ن طرفه أوالبنوك التشاركية عندما تحتاج هذه األخيرة إلى السيولة املقدمة م

األموال األمر الذي يستدعي الكثير من الدعم القانوني والتنظيمي لهذه التجربة الحديثة لكي تكون 

 في معزل عن كل الشبهات.
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 التقاض ي عبر الوسائط اإللكترونية في التشريع  املغربي واملقارن 

 

 
 

 مراد بنار 

  لحقوق مراكشكلية ا في العلوم الجنائية واألمنيةباحث 

 

 مقدمة:

 

التي قادتها اآللة وحررت العبيد، حيث لم تعد القوى العضلية  –لقد كانت الثورة الصناعية        

هي البداية الحقيقة للنهضة الحديثة، حيث يشهد العالم اآلن ثورة  –ذات فائدة تذكر أمام قوة اآللة 

وهي ثورة جعلت الحياة في  –وتر وشبكة االنترنت التي يقودها الكمبي – 69جديدة هي الثورة املعلوماتية

بدرجة  أثرت التطبيقات من العديد الثورة عن هذه  تولد مختلف املجاالت أكثر رفاهية ويسرا، ولقد

 التجارة اإللكترونية، ظهور  أهمها من كان واالقتصادي، االجتماعي النشاط أوجه من عدد على كبيرة

                                                 
يقصد بالثورة املعلوماتية أو ثورة االتصال الخامسة كما يسميها البعض ذلك االنفجار املعرفي الضخم وتضاعف اإلنتاج الفكري في  - 69

في بروز شتى ميادين املعرفة، وتشير كذلك إلى االندماج بين ظاهرتي تفجر املعلومات واملعرفة وثورة االتصال، ويتمثل مظهر هذا االندماج 

 الحاسوب اآللي كوسيلة اتصال رائدة وفريدة ومتميزة.

 فرنسا، في الحاسوب علم رواد وهو من Philippe Dreyfus"دريفوس ؛ فيليب" ابتكارا ألستاذ من املعلومات علم أو املعلوماتية مصطلح ويعد-

 في رقمي كمبيوتر أول  وضعت حيث) األمریكية هارفارد ةجامع في الكومبيوتر علوم درس وقد informatiqueاملعلوماتية ، مصطلح اخترع حيث

 الحاسوب مدیرا ملركز أصبح ، ثم 1950 سنة bull " بول "شركة  في اآللي الحاسب مركز مدیر منصب شغل وقد األول(، مارك جامعة هارفارد

 . 1962 عام في الوطني

http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Dreyfus 

 األوتوماتيكية، اآلالت بواسطة العقالنية، املعالجة أنها علم 46/40/7164بتاريخ جلستها في الفرنسية اتية األكاديميةوقد عرفت املعلوم-

 واالجتماعية. االقتصادية و التقنية امليادين في االتصاالت مجال في البشرية وكذا للمعرفة تعتبر دعامة والتي

 -“ Science du traitement rationnel, notamment par machines automatiques, de l'information considérée comme le support 

des connaissances humaines et des communication dans les domaines techniques économiques et sociaux” ; voir, 

http://www.academie-francaise.fr/dictionnaire 

 

http://www.academie-francaise.fr/dictionnaire
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 الدعاوى  رفع اإللكتروني أو التقاض ي أيضا آثارها من وكان ،71بعد عن والتعليم 70اإللكترونية والحكومة

بعد. وليس من املنطقي أن تغزو تكنولوجيا املعلومات املجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية  عن

والصناعية والتجارية، وتقف أمام أبواب املحاكم، كما أنه ليس من املنطقي أن يستفيد املتحايلون 

من ثمار التكنولوجيا  الحديثة في مخالفة القانون في الوقت الذي تمتنع الدول عن تنظيم  واملجرمون 

 الحديثة والتقنيات األفكار أسهمت ذلك من مرفق العدالة باالستفادة من هذا التقدم العلمي، وانطالقا

 جدري  تغيير وإحداث الدول، في املختلفة القضائية املحاكم تغيير نشاطات في املعلومات تقنية عبر

 .اإللكتروني التقاض ي تقنية وتبني بشكل عام، املحاكم إلجراءات

 الدعوى  بنظر النظاميين القضاة من متخصصة ملجموعة سلطة" بأنه اإللكتروني التقاض ي يعرفو      

 معلوماتية  قضائية أنظمة أو نظام ضمن مستحدثة، إلكترونية بوسائل القضائية اإلجراءات ومباشرة

                                                 
يقصدددد بالحكومدددة اإللكترونيدددة تيسدددير سدددبل أداء اإلدارات الحكوميدددة لخددددماتها العامدددة، بواسدددطة اسدددتثمار التطدددورات العلميدددة املذهلدددة فدددي  -- 70

كوميدددة ومعامالتهددا مدددن شدددكلها مجددال تقنيدددات االتصدداالت واملعلومدددات. وبددذلك تتغيدددر أشدددكال وسددبل تقدددديم تلددك الخددددمات العامدددة لددإلدارات الح

 للبنيددة 
 
الروتينددي التقليدددي إلددى أشددكال جديدددة إلكترونيددة بواسددطة الحاسددب اآللددي عبددر شددبكة اإلنترنددت وشددبكات االتصددال، ممددا يسددتلزم تطددويرا

 في أنظمتها التشريعية.
 
 اإلدارية والفنية لتلك اإلدارات، وتغييرا

كثيدددر مدددن الددددول مثدددل الواليدددات املتحددددة األمريكيدددة فدددي عهدددد الدددرئيس كلينتدددون، وإن كاندددت  بددددأت مشدددروعات إنشددداء الحكومدددة اإللكترونيدددة فدددي -

، حددين بدددأت هيئددة البريددد املركددزي فددي واليددة فلوريدددا األمريكيددة تطبيقدده علددى إدارتهددا.  وفددي بريطانيددا 7111بدددايات تطبيددق الفكددرة قددد بدددأت عددام 

.   كمدددا ظهدددرت مندددذ فتدددرات قريبدددة 1447أكتدددوبر عدددام  11تامدددة، إمدددارة دبدددي مندددذ .  وكاندددت أول حكومدددة عربيدددة تطبقهدددا بصدددورة شدددبه 7111عدددام 

وجامعدة امللدك عبددالعزيز بالسدعودية  ملغربيدةوبصورة جزئية في العالم العربي في تطبيقات جزئية في بعض الجهات الحكومية كدوزارة املاليدة ا

حيدث يتنداول موضدوع  7111يدال العلمدي كتاهدا الروائدي جدون برندر عدام وفي مصر وفي الكويت.  ومن الطريف أن الفكرة قد وردت في رواية للخ

 أن مددددا ورد بالروايددددة مددددن تخريددددب 
 
الروايددددة حكومددددة شددددمولية تددددتحكم فددددي شددددعب مددددا عددددن طريددددق شددددبكة حاسددددوب عمالقددددة، ومددددن الطريددددف أيضددددا

 فددي للحاسددوب بواسددطة برنددامج أسددماه املؤلددف برنددامج "الدددودة" مهمتدده االختددراق والتخريددب، هددذه الفكددرة 
 
طالددب  7144نددوفمبر  1حققهددا عمليددا

، أنظدددر الددددكتور عبددددالفتاح بيدددومي  جدددازي، النظدددام القدددانوني لحمايدددة 
 
الددددكتوراة روبدددرت مدددوريس فدددي أمريكدددا وتمدددت محاكمتددده وإدانتددده جنائيدددا

يدونس، مقدمدة إلدى العدالم ، وانظر دكتور عمدر محمدد بدن 18، ص 1448الحكومة اإلكترونية الكتاب األول، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 

 .716، ص 1448االفتراض ي، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 

 

 18منذ  Uc@MOOC(Massive Open Online Course) قامت رئاسة جامعة القاض ي عياض بمراكش، إلى إعطاء اإلنطالقة ملشروع- 71

ليم بها وكذا مواكبة تطور تقنيات التواصل،و التخفيف ، مشروع هادف تسعى من خالله الجامعة إلى الرفع من جودة التع1478أبريل 

من اإلكتظاظ بالكليات هذا املشروع يقوم به مجموعة من األساتذة املشهودة لهم بالكفاءة داخل الجامعة حيث يتم تسجيل الدورس 

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية ( لكلية العلوم السماللية و Cours, TD, TPواألعمال التوجيهية وكذا األعمال التطبيقية ) النظرية

واإلجتماعية وكلية العلوم اإلنسانية واآلداب، حيث يتم تجهيز ثالث  جرات للتسجيل بلكل من الكليات الثالث وكذا استوديو املونتاج 

لقاض ي عياض تحتل عة امبرئاسة الجامعة بشارع عبد الكريم الخطابي بمراكش، وهو املشروع األول من نوعه في املغرب، يذكر أن جا

عامليا، ولها أفضل موقع تواصل على اإلنترنت من بين الجامعات املغربية. بهذا املشروع سيتم  1687املرتبة األولى مغربيا واملرتبة 

التخفيف من اإلكتظاظ بالكليات خصوصا كلية العلوم السماللية، بحيث يمكن للطلبة متابعة الدورس من موقع الجامعة أو على 

 ب.اليوتو 

 التوزيع سيكون على الرابط التالي:

www.uca.ma/site/cip 

 

http://www.uca.ma/site/cipe
http://www.uca.ma/site/cipe
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 امللفات  وبرامج "االنترنت" الدولية الربط شبكة تقنية منهج تعتمد والوسائل، ألطرافا متكاملة

 والتسهيل بالدعاوى   سريع لفصل الوصول  بغية فيها والفصل الدعاوى  في للنظر اإللكترونية الحاسوبية

 شملي معلوماتي قضائي نظام وبرمجة وتصميم إنشاء اإللكتروني التقاض ي ، ويتطلب72املتقاضين" على

محكمة  ووجود مجهزة، محاكم قاعات إلى باإلضافة وقضائية، إدارية خدمات تقدم مواقع إلكترونية

محكمة  إلكترونية محكمة وجود على وينبني املدنية، األحكام لتنفيذ اإللكترونية والدائرة إلكترونية

 الدعاوى اإللكترونية ملفات أن إلى يوصلنا الذي األمر إلكترونيا، إليها املقدمة بالطعون  للنظر استئناف

 . التقليدية اآللية عن تختلف أن القصوى  بالضرورة يفترض

وتكمن أهمية التقاض ي عبر الوسائط االلكترونية في توفير الوقت والجهد على القضاة واملتقاضين     

ا واملحامين، وتمكنهم من التعرف على القرارات الصادرة أوال بأول واالطالع على ملفات القضاي

ومحتوياتها واختصار اآلجال التي تطلب لالطالع، كما تساعد على الحد من املترددين على املحاكم، 

حيث يمكن لهم الدخول إلى املوقع االلكتروني للمحكمة والتعرف على األحكام والقرارات وسير 

، كما الجلسات والحصول على األحكام والشهادات من بطاقات االئتمان وسداد الرسوم من خاللها

تساعد هذه الوسائط على سرعة الفصل في القضايا وتحرير األحكام واستخراج النسخ، كما تتيح هذه 

 الشفافية النظام يتيح هذا كما الوسائط تتبع سير امللفات والدعاوى في جميع درجات التقاض ي،

 لة للجميع .ويكون العمل القضائي دقيقا وميسرا وتتاح العدا.املعلومات على الحصول  في والسرعة

وبقدر ما للموضوع من أهمية بقدر ما نجد أنفسنا أمام إشكال رئيس ي يتجلى في التساؤل عن     

 الجهود املغربية لتطبيق املحكمة االلكترونية وما هي متطلباتها مقارنة ببعض التجارب الناجحة؟

ئط االلكترونية ومن خالل وابتغاء للفهم العلمي السليم والشامل قدر اإلمكان للتقاض ي عبر الوسا    

 والوثائق املعلومات على في الحصول  للسرعة وتحقيقه املواطن، من العادلة تقريب في الفعال ودوره أهميته

وتبادلها، ارتأينا تسليط الضوء على هذا املوضوع من خالل مبحثين في  املبحث األول  سنعمد إلى التطرق 

نية ومتطلباتها، باعتبار أن التجربة املغربية تعد من التجارب للجهود املغربية لتطبيق املحكمة االلكترو

 العربية الرائدة في هذا املجال ، ونعرض في املبحث الثاني إلى بعض تطبيقات املحكمة االلكترونية املقارنة.

 

 املبحث األول: الجهود املغربية لتطبيق املحكمة االلكترونية ومتطلباتها

                                                 
 بين القانون  فروع من وكفرع عالي التقنية تي معلوما قضائي كنظام اإللكترونية واملحاكم اإللكتروني التقاض ي الشرعة، محمد حازم- 72

 57 .ص ، 2010 سنة األولى،األردن، الطبعة والتوزيع، للنشر الثقافة دار والتطبيق، النظرية
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ديثة جزء من حياتنا اليومية في مختلف معامالتنا وما تقدمه من تسهيل باتت وسائل االتصال الح    

وسرعة الوصول إلى إشباع رغباتنا في مختلف املجاالت، وكما هو معلوم خالل السنوات األخيرة سعت 

املحاكم العربية عامة واملحاكم املغربية خاصة في مجال التطبيقات االلكترونية عبر تطويع كافة 

نيات املتوفرة لخدمة مرفق العدالة، الذي راهن كثيرون في وقت سابق على صعوبة الوسائط والتق

دخول هذه التقنيات ملجال العدالة الذي يتطلب قيودا وإجراءات معينة تنظمها القوانين واألنظمة. 

 لدرجة أن املحاكم بدأت إلى حد كبير 
 
حيث أن  جم التقنيات التي ستطوع لخدمة مرفق العدالة كبيرا

 افس دوائر تعتبر التقنيات الحديثة جزءا ال يتجزأ من عملها.تن

وجدير بالذكر أن مسودة مشروع قانون املسطرة الجنائية نصت في العديد من املواد على استعمال     

وسائل االتصال عن بعد ، ومن بينها منح األطراف صالحية تقديم ملتمس لقاض ي التحقيق أو املحكمة 

حية أو الشاهد أو الخبير أو املطالب بالحق املدني أو مواجهته مع الغير عبر تقنية من أجل االستماع للض

االتصال عن بعد، إذا كانت هناك أسباب جدية تحول دون حضوره أو لبعده عن املكان الذي يجري 

 (.801-0و 7-718فيه  التحقيق )املادتان 

حكمة االلكترونية كمطلب أول على نبين وعليه يتبين لنا أن نتطرق إلى الجهود املغربية لتطبيق امل

 متطلباتها في املطلب الثاني.

 املطلب األول: الجهود املغربية لتطبيق املحكمة االلكترونية

مما الشك فيه أن املغرب في السنوات األخيرة في إطار تنفيذ األهداف اإلستراتيجية الكبرى مليثاق          

ق بتحديث اإلدارة القضائية، و انسجاما مع األهداف إصالح منظومة العدالة في شقها املتعل

اإلستراتيجية للمغرب الرقمي، واعتبارا ملا يقدمه استعمال التكنولوجيات الحديثة من قيمة مضافة 

ألداء املرفق القضائي سواء على مستوى الفعالية، أو النجاعة، أو الشفافية، أو تحسين جودة 

أحد األعمدة الكبرى في إصالح النظام  1414كمة الرقمية في أفق الخدمات القضائية، باعتبار أن املح

 .القضائي

 الدعوى  يسمح ببرمجة الوجود ثنائي معلوماتي تقني حيز" بأنها اإللكترونية املحكمة تعريف ويمكن     

 املكاني الظهور  يتيح بحيث مبنى املحكمة، إلى إضافة " األنترنت" الدولية الربط شبكة من ويتألف اإللكترونية،

 الدعاوى  في النظر مهمة القضاة من خالله مجموعة من ويباشر وإدارية، قضائية لوحدات اإللكتروني
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 الحداثة فائقة تقنية آلية اعتماد مع القضائية مباشرة اإلجراءات تخولهم تشريعات بموجب فيها والفصل

 .73الدعوى" تداول ملفات وحفظ القضائية، اإلجراءات لتدوين

علدددى مسدددتويات التواصدددل والتفاعدددل مدددع املدددواطنين واملدددرتفقين، ألإطدددار سدددعي وزارة العددددل إلدددى االرتقددداء وفدددي       

 املغدرب فدي التنظديم القضدائي إلدى الولدوج خاللده مدن ، ويمكدن74اإللكتروندي موقعهدا العددل املغربيدة وزارة أنشدأت

، واسددتمرارا فددي مسددار بهددا معلومددات خاصددة علددى والتعددرف محكمددة أي موقددع إلددى والدددخول  عليدده، والتعددرف

التجسدددديد الالمددددادي للمسدددداطر واإلجددددراءات القضددددائية، وتبسدددديط اإلجددددراءات اإلداريددددة مددددع تمكددددين العمددددوم مددددن 

خدددددددمات إلكترونيددددددة عددددددن بعددددددد عبددددددر الخددددددط، كخيددددددار إسددددددتراتي ي لددددددوزارة العدددددددل والحريددددددات فددددددي تحددددددديث اإلدارة 

 :،. تمكددددددددددددن هددددددددددددذه البوابددددددددددددة مددددددددددددن75القضددددددددددددائية تنضدددددددددددداف بوابددددددددددددة الخدددددددددددددمات اإللكترونيددددددددددددة للمحدددددددددددداكم املغربيددددددددددددة

 +اإلطالع على الخريطة القضائية ملحاكم اململكة مع خارطدة جغرافيدة ملوقدع للمحكمدة، وروابدط االتصدال بهدا.

 +تتبدددع امللفدددات والقضدددايا بالبحدددث عدددن ملدددف واإلطدددالع علدددى جدددداول الجلسدددات اليوميدددة متضدددمنة مدددآل امللفدددات.

 +تحميدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل نمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداذج طلبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات ومقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداالت متنوعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة.

 . في اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية بمعايير متنوعة+البحث 

 أنشأت ، كما76وكذلك يمكن  طلب السجل العدلي عن طريق االنترنيت من خالل الشباك االلكتروني      

 شكواهم تقديم البوابة من هذه خالل من املواطنين ، ويمكن77وتحليلها الشكايات تتبع وزارة العدل مركز

 :كاآلتي ويتم ذلك لتسجيلها، إليها االنتقال عناء تجشم دون  العدل وزارة لىإ وتظلماتهم

 بصورة إلزامية الشخصية معلوماته بتسجيل يقوم حيث التظلم، أو الشكوى  بتقديم الشخص يقوم -أ

 .إضافية أو معلومات بالوثائق إرفاقها وإمكانية الشكوى، موضوع حول  معلومات عن فظال

 رقم الشكوى، تتضمن برسالة اإللكتروني بريده عبر املشتكي إشعار ويتم الشكوى، تسجيل تأكيد يتم -ب

 .بخصوصها املتخذة اإلجراءات معاينة له يتسنى حتى به، الخاص السري  والرقم

وقد  قامت أيضا وزارة العدل بإطالق تطبيق لتدبير السجل الوطني لالعتقال االحتياطي، وذلك في إطار        

ية، وفي أفق الوصول إلى املحكمة الرقمية كهدف استراتي ي خلصت إليه توصيات تحديث اإلدارة القضائ

                                                 
 50 .ص  2010سنة سوريا، ،  47العدد الخامسة، السنة املعلوماتية، مجلة اإللكترونية، املحكمة الجال، نهى - 73
74 http://www.justice.gov.ma/ 
75 -http://www.mahakim.ma 
76 -ov.mahttp://casierjudiciaire.justice.g/ 
77 -www.justice.gov.ma/plainte  

 /http://212.217.46.66/plaintesأو 

 

http://www.justice.gov.ma/plainte
http://212.217.46.66/plaintes/
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ميثاق إصالح منظومة العدالة، وهو الهدف الذي يقوم في جزء كبير منه على اعتماد التكنولوجيا الحديثة 

كة في تدبير امللفات واإلجراءات القضائية، وتسهيل عملية ضبط مسارها إلكترونيا بمختلف محاكم اململ

بما يضمن تسريع وثيرة العمل ورفع فعالية ونجاعة أعباء اإلدارة القضائية، ويستجيب ملتطلبات تسهيل 

  .ولوج املرتفقين واملتقاضين ومختلف مساعدي القضاء إلى الخدمات القضائية

دي كل وان تطبيق تدبير "السجل الوطني لالعتقال االحتياطي"، الذي يروم إلى وضع آلية حديثة بين ي     

املتدخلين في اتخاذ قرار ومراقبة االعتقال االحتياطي " نيابة عامة، قضاة تحقيق، رؤساء الغرف الجنحية"، 

بالنطر ألهمية واستثنائية هذا التدبير الذي له اتصال مباشر بشروط املحاكمة العادلة وضمان الحقوق 

كل املتدخلين في عملية االعتقال  والحريات، وهو تطبيق من شأنه أن يعزز الجهود املبذولة من طرف

ويقدم بهذا  .االحتياطي، لتفادي ما يمكن أن يترتب على هذه الوضعيات من مساس غير مقصود بالحريات

 :78التطبيق قيمة مضافة ألداء املحاكم في املجاالت التالية

 .ضبط إجراءات االعتقال االحتياطي وتتبع وضعية املعتقلين االحتياطيين -

تمديد االعتقال االحتياطي، وإعطاء مؤشرات بصرية حول قرب انتهاء آجاله عبر اعتماد  ضبط آجال -

 .تقنية تغير األلوان

ضبط آجال تمديد االعتقال االحتياطي، إعطاء إشعار إلكتروني حول قرب انتهاء آجاله عبر البريد  -

 ."االلكتروني لصاحب الحساب "قاض ي التحقيق أو ممثل النيابة العامة

 . تخراج إحصائيات آنية ومضبوطة حول االعتقال االحتياطي بحسب كل مرحلة من مراحل املحاكمةاس -

تصنيف املعتقلين االحتياطيين حسب الجنس وحسب الجنسيات، وحسب الجرائم املرتكبة، والتمييز فيهم 

 . بين الرشداء واألحداث

 .إلداري تتبع حركية املعتقلين االحتياطيين تبعا إلجراءات الترحيل ا -

إمكانية تحرير ملتمسات وقرارات باالطالع إلكترونيا في شأن وضعيات االعتقال االحتياطي وطلبات  -

 .السراح املؤقت من طرف أعضاء النيابات العامة وقضاة التحقيق

إمكانية استغالل قاعدة البيانات التي يوفرها السجل الوطني لالعتقال االحتياطي في استخراج مؤشرات  -

 .فة مساعدة على صياغة سياسة جنائية واضحة في مجال االعتقال االحتياطيمختل

 .تواصل إلكتروني بين املحاكم االبتدائية ومحكمة االستئناف التابعين لها -

ويشكل برنامج "السجل الوطني لالعتقال االحتياطي" أيضا خطوة أخرى تنضاف إلى املقومات املهيكلة 

                                                 
 1559يناير  يوم4، بندوة صحفية محمد بنعليلو، مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحرياتتصريح لألستاذ   - 78

 .11:11. على الساعة 57/51/1559تاريخ  التصفح  http://www.maghress.com/alalam/74923منشور على املوقع االلكتروني 

http://www.maghress.com/alalam/74923
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 : مثلة أساسا فيملشروع املحكمة الرقمية واملت

 .+الربط املعلومياتي بين مختلف محاكم اململكة

 .+التخلي عن الدعامات والسجالت الورقية

 .+التجسيد الالمادي للمساطر واإلجراءات

+كما يفتح هذا البرنامج آفاقا مهمة للربط اإللكتروني مع املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 

 .تقلين االحتياطيينفي تدبير وضعيات املع

وجدير بالذكر أيضا، ونظرا لألهمية القصوى والحيز الهام الذي بات يحتله استعمال تطبيقات الهواتف      

الذكية في التواصل و نشر املعلومة واستغاللها، أعدت الوزارة تطبيقا خاصا بالخدمات القضائية 

املعلومة القضائية من املواطنين واملرتفقين كتصور جديد يروم تقريب  e -justice Mobile اإللكترونية

 .وتيسير الولوج إليها

ويوفر هذا التطبيق املعلوماتي الجديد العديد من الوظائف التقنية واإلمكانيات التي تتيح     

ساعة وطيلة أيام األسبوع، كما  10االستفادة من مجموعة من الخدمات القضائية املتوفرة على مدار 

على املعطيات بشكل آني ووفق آخر التحيينات، بمختلف األنظمة املعلوماتية تمكن من الحصول 

 لوزارة العدل والحريات.

 e -justice Mobile التي يوفرها التطبيق املعلومياتي الخدمات

حيث تمكن هذه الخدمة من االطالع على معلومات والئحة  : خدمة تتبع القضايا (7)

والزجرية على مستوى املحاكم االبتدائية ومحاكم  اإلجراءات املتخذة في امللفات املدنية

االستئناف، وامللفات اإلدارية على مستوى املحاكم اإلدارية و محاكم االستئناف اإلدارية، 

 وامللفات التجارية على مستوى املحاكم التجارية ومحاكم االستئناف التجارية.

الخدمة من تتبع  : حيث تمكن هذه خدمة االطالع على مآل طلبات السجل العدلي (1)

 مراحل معالجة طلبات السجل العدلي التي تم وضعها عبر األنترنت.

حيث تمكن هذه الخدمة من تصفح  :دمة االطالع على الئحة اإلعالنات القضائية خ (8)

مختلف اإلعالنات الخاصة بالبيوع العقارية واملنقولة املعلن عنها بمختلف محاكم 

 املحاكم. اململكة دون الحاجة إلى التنقل إلى

حيث توفر هذه الخدمة من جهة إمكانية معرفة الوثائق  : خدمة السجل التجاري  (0)

الالزمة إلنشاء املقاوالت واملراجع القانونية املنظمة لذلك، ومن جهة ثانية توفر إمكانية 
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البحث والتقص ي حول الوجود القانونية للمقاوالت املسجلة بالسجل التجارية، سواء 

 ص ذاتيين أو أشخاص معنويين.تعلق األمر بأشخا

: حيث تمكن هذه الخدمة من معرفة املحكمة املختصة  خدمة الخريطة القضائية (1)

مكانية للبت في النزاع بحسب نوع القضية انطالقا من مؤشر الجماعة املحلية، كما يوفر 

التطبيق معلومات االتصال بمختلف محاكم اململكة، وإحداثيات املوقع الجغرافي 

 ها عبر نظام الخرائط الذكية.الخاصة ب

 اإللكتروني وتجسيد التقاض ي لتنظيم قانونية نصوص إصدار سوى  املغرب وسع في ليس وبالتالي         

 الدعوى  من تحريك املواطنين لتمكين القضائية الهياكل وكل املغربية العدل وزارة موقع عبر ذلك

 .املحاكم اكتظاظ لتجنب وذلك البسيطة الدعاوى  األقل على إلكترونيا،

 

 اإللكتروني املطلب الثاني: متطلبات القضاء

من الثابت أن املعلوميات قد اكتسبت أهمية كبيرة في جميع دول العالم ، وفي مختلف مجاالت       

الحياة االقتصادية واالجتماعية والقافية والسياسية وغيرها، وهي بتطورها السريع هذا، تكون قد 

لتحقيق تقدم األمم والشعوب، وتعتبر في الوقت ذاته معيارا لقياس تحضر أصبحت عنصرا أساسيا 

 هذه األمم.

وفي الوقت الحاضر أصبحت أغلب املعامالت التجارية واإلدارية والقضائية تتم إلكترونيا باستخدام     

لحفظ أجهزة التقنية الحديثة. كما أن االعتماد على نظم املعالجة اآللية للمعطية كوسيلة رئيسية 

ومعالجة وتشغيل املعطيات عرف تزايدا ملحوظا داخل معظم املؤسسات الحكومية وغير الحكومية بل 

وبين األفراد، وفي معظم شؤون حياتهم اليومية، الش يء الذي خلق نوع من التوجس لدى األشخاص 

أن ما وصله من البيئة اإللكترونية. ومرد هذه التخوفات إلى حقيقة الضمانات التي تضمن للمستخدم 

من معطيات إنما جاءته من هذا املوقع بعينه، وأن هذا املوقع حقيقي وموجود على الشبك، وأن هذه  

 .79املعطيات لم يلحقا أي تغيير أثناء إرسالها

وأن األخذ بالقضاء االلكتروني، أو بالوسائط االتصال الحديثة في التقاض ي لتحقيق العدالة     

جزئية)تقاض ي أو محكمة عبر الوسائط االلكترونية( أو بصورة كلية) محكمة االلكترونية، سواء بصورة 

                                                 
ورات سلسلة الشؤون القانونية واملنازعات مرصد الدراسات عبد الحكيم رزوق ، الجرائم املعلوماتية في التشريع املغربي، منش- 79

 .47، ص1471، السنة 7واألبحاث.، ط
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الكترونية(، يقتض ي متطلبات عديدة أولها، تعديل التشريعات بما يسمح بذلك، فالقاض ي ال يستطيع 

 استخدام هذه الوسائط في عمله إال إذا وجد تنظيم تشريعي يسمح له بذلك.

لبيانات املحكمة اإللكترونية )الفقرة  والجنائية التقنية الحمايةلزاما توفير  أمام هذا الوضع كان   

 :يأتي فيما سنحلله ما وهو األولى( مع إيجاد حلول فنية)الفقرة الثانية( لتطبيقها،

 اإللكترونية املحكمة لبيانات والجنائية التقنية الفقرة األولى: الحماية   

هذه  وترتبط داخلية، شبكات طريق عن ببعضها ترتبط يةآل حواسيب على اإللكترونية املحكمة تعتمد     

 يجري تداول  الشبكات هذه خالل ومن الحديثة، االتصاالت وسائل طريق عن العنكبوتية بالشبكة الشبكات

 .بعضها وسرية وخصوصيتها املعلومات، هذه خطورة على ومعلوماتها، املحكمة بيانات

 إذ يحقق اإللكترونية، املحكمة مقومات أحد البيانات لهذه لجنائيةالتقنية وا الحماية نظام يعد هنا من      

 .أو تردد خوف دون  معها للتعامل املتقاضين ويشجع اإللكترونية، املحكمة نظام في والفاعلية الثقة

 ولذا كان البد من التطرق إلى الحماية التقنية )أوال(، ثم الى الحماية الجنائية )ثانيا(.

 نية:التق أوال: الحماية

التكنولوجية ،هي مجموعة من الوسائل واألدوات واإلجراءات الالزم  إن املقصود بالحماية التقنية أو    

 بيانات على التعدي عملية تعطل توفيرها لضمان حماية املعلومات من األخطار الداخلية والخارجية، التي 

  ومقوماتها، ومعلوماتها اإللكترونية املحكمة
 
األفعال.  هذه مرتكب تحديد إلى الوصول  عن إمكانية فضال

باعتبار أن األنظمة التي تتحكم في تلك املجاالت تعمل في إطار شبكات تربطها معا، وهو ما يجعلها عرضة 

، في ظل املعطيات الحديثة للمجتمعات 80للخطر، حيث أصبحت تشكل األهداف املحتملة ألي اختراق

حدود وإتاحة للمعلومة غير مشروط، وهو ما جعلها مجاال املعاصرة التي تشهد انفتاحا غير مسبوق وم

 .بكل أشكالها العفوية واإلرادية 81مفتوحا تهدده أخطار الجرائم املرتكبة عبر الوسائط االلكترونية

                                                 

املنظم من طرف املرصد الدولي  -األمن الرقمي والتحديات الجديدة–ضياء علي أحمد نعمان، ورقة تقديمية للمؤتمر العلمي الدولي  - 80

 بمدينة أكادير، املغرب. 1471مارس  0و8لألبحاث الجنائية والحكامة األمنية يومي 

 

 للتزاوج جاء نتيجة الذي الشرعي غير االبن هي االلكترونية الجريمة املرتكبة عبر الوسائط"الدكتور ضياء علي أحمد نعمان  يقول  - 81

 العوملة". مع املعلومات تكنولوجيا ثورة بين

 املعلوماتية" و"جرائم كبة عبر الوسائط االلكترونية مثل : "الجرائمالجرائم املرت عن للتعبير تستخدم العربية املصطلحات من الكثير وهناك

 على السيبيرية" و"جرائم الحاسب اآللي"... و الجرائم"الرقمية"و  الجرائم"االلكترونية" و"الغش املعلوماتي" و الجرائم"تقنية املعلومات" و

 قانون  تسميات أيضا عليه يطلق الذي - الجنائي نطاق القانون  فيف ذاتها، هي الجريمة بأن القول  يمكن املصطلحات هذه كثرة من الرغم

 .-العقوبات وقانون  الجزاء
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، نستعرضها فلن التقنية  الحماية مظاهر أما
 
 :أهمها بإيراد سنكتفي وإنما جميعا

  :الشبكة عبر املتداولة ماتهاومعلو  اإللكترونية املحكمة بيانات تشفير -0

إن املشرع املغربي لم يضع تعريفا قانونيا للتشفير بحد ذاته وإنما عرف كال من وسيلة التشفير      

املتعلق بالتبادل  18-41من القانون  71وخدمة التشفير، كما أورد بعض وظائفه، حيث نص في املادة 

بوسيلة التشفير كل عتاد أو برمجية أو هما معا، ينشأ أو  يراد "االلكتروني للمعطيات القانونية على أنه 

يعدل من أجل تحويل معطيات سواء كانت عبارة عن معلومات او إشارات أو رموز استنادا إلى 

أوجز املشرع  ."اتفاقيات سرية أو من أجل إنجاز عملية عكسية لذلك بموجب اتفاقية سرية أو بدونها

سالمة املعطيات القانونية، عن طريق ضمان سريتها، وصدقيتها،  املغربي وظائف التشفير، في ضمان

ومراقبة تماميتها، وذلك عند تبادلها أو تخزينها أو هما معا، واملالحظ ان تحديد هذه الوظائف جاء على 

، ونعتقد أنه أحسن صنعا ألن هناك وظائف "82سبيل املثال، الستعمال املشرع عبارة "على الخصوص

 .83ئيس ي، توفير عدة خدمات لألشخاص ليتم الحفاظ على أمن معلوماتهمأخرى تهدف بشكل ر 

                                                                                                                                                         

 مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه". امتناع أو بأنها: "عمل 774عرف الجريمة القانون الجنائي املغربي في الفصل  -

لجريمة، وال علة التجريم، مما يستدعي االستعانة بالفصول الجنائية األخرى ويالحظ أن هذا التعريف قاصر إذ لم يتناول الركن املعنوي ل

املحدد لعلة التجريم:" يحدد التشريع الجنائي أفعال اإلنسان التي يعدها جرائم بسبب ما تحدته من  7املكملة للتعريف، وخاصة الفصل 

 اضطراب اجتماعي...".

 تمييز واإلدراك لقيام املسؤولية الجنائية.الذين يشترطان القدرة على ال 780و781والفصلين 

وعليه فإن الجريمة بأركانها الثالثة في القانون املغربي هي" كل فعل أو امتناع صادر عن شخص قادر على التمييز يحدث اضطرابا 

 اجتماعيا، ويعاقب عليه التشريع الجنائي".

 للمزيد انظر تعاريف الفقه املغربي :

 11،ص7141انون الجنائي، القسم العام، الطبعة الثانية ،مطبعة املعرف الجديدة، سنة *أحمد الخمليش ي، شرح الق

 .08و01، ص1441*لطيفة الداودي، الوجيز في القانون الجنائي املغربي، الطبعة األولى، املطبعة والوراقة الوطنية، سنة 

 11. ص1478، مطبعة الجديدة، سنة*عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي، القسم العام، الطبعة الخامسة

 
 على ما يلي: 18.41من القانون  71نصت الفقرة األولى من املادة   - 82

"تهدف وسائل التشفير على الخصوص إلى ضمان سالمة تبادل املعطيات القانونية بطريقة إلكترونية أو تخزينها أو هما معا، بكيفية تمكن 

 تها".من ضمان سريتها وصدقيتها ومراقبة تمامي

 
 هناك أهداف رئيسية أخرى وراء استخدام علم التشفير وهي كالتالي: - 83

 وهي خدمة تستخدم إلثبات هوية املتعامل مع البيانات )املصرح لهم(. (Authentification) إثبات الهوية: -

 وهي خدمة تستخدم ملنع الشخص من إنكاره القيام بعمل ما. (non- répudiation) عدم الجحود: -

وهي خدمة تستخدم لحفظ املعلومات من التغيير )حذف أو إضافة أو تعديل( من قبل األشخاص غير  (Intégrité) تكامل البيانات: -

 مصرح لهم بذلك.
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ويعد أسلوب التشفير من أقدم العلوم التقنية، حيث استخدمه اإلنسان منذ القدم في األغراض      

 العسكرية، ويعتبر أحد الوسائل املناسبة لتحقيق تأمين املعامالت اإللكترونية وهو نوعان هما:

مى نظام املفتاح الخاص أو املفتاح املتماثل، ويقصد به أن مصدر الرسالة واملرسل : ويسالنظام األول 

إليه يستخدمان نفس مفتاح التشفير لفك رموزها، وقبل إرسال الرسائل املشفرة يتم إرسال مفتاح 

 التشفير إلى املرسل إليه بطريقة أمنة ليستطيع فك الشفرة.

م أو املفتاح املتباين، وهو عبارة عن سلسلة من الهندسة : ويسمى نظام املفتاح العاالنظام الثاني

 العكسية ويستخدم مفتاحين مختلفين أحدهما للتشفير واألخر لفك الشفرة.

ويتمتع املفتاحين بخاصية هامة هي أنه لو عرف أحد هؤالء املفتاحين ال يمكن معرفة املفتاح األخر 

مة رياضية معقدة ال يمكن معرفتها إال من جانب حسابيا، وكل مفتاح سواء العام أو الخاص يحمل عال 

صاحاها، واملفتاح الخاص ال يتصور معرفة شخص أخر به غير صاحبه فهو يظل سرا على األخرين، أما 

 .84املفتاح العام يمكن معرفته لبعض الجهات املختصة

عن برنامج  هي إحدى وسائل األمن املعلوماتي ، وهي عبارةFIREWALL استخدام الجدران النارية : -2

يستعمل كبوابة للتحكم بنقاط  الدخول مابين الشبكة واملستخدمين ، واعتمدت للحماية بهذا 

النوع من البرامج إستراتيجيات متباينة ، كإستراتيجية السماح للكافة بالدخول إلى املوقع مع منع 

فقط ملن تريد من ال تريد الشبكة إدخالهم ، أو إستراتيجية منع الكافة من الدخول والسماح 

الشبكة إدخالهم ، وقد تطورت وسائل الجدران النارية وإستراتيجيتها بشكل مذهل  وحاليا 

تستعمل مختلف املؤسسات الجدران النارية لتأمين أنظمتها املعلوماتية  خاصة منها البنوك 

عف واملؤسسات األمنية ، لكن هذا ال يقف حاجزا أمام القراصنة الذين بدورهم يسعون إلى ض

 هذا النوع من البرامج وإظهار نقاط ضعفها.

 

سَتخدم  أال املعلومات بخصوصية يقصد :املعلومات خصوصية تأمين -8
ُ
الغرض  غير في املعلومات ت

 وثيقة – تسمى وثيقة اإللكترونية املحكمة لدى يكون  أن يتعين لذا املعلومة، صاحب من به املرخص

                                                                                                                                                         

وهي خدمة تستخدم لحفظ محتوى املعلومات من جميع األشخاص ما عدا الذين قد صرح  (Confidentialité) السرية او الخصوصية: -

 ليها.لهم االطالع ع

 
أستاذنا ضياء ضياء أحمد علي نعمان، الغش املعلوماتي الظاهرة والتطبيقات، سلسلة الدراسات القانونية في املجال املعلوماتي، ج  - 84

 .164-166.ص1477، سنة 7، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ط7
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 عالية على مستويات للحصول  إتباعها الواجب طواتالخ تحدد الوثيقة وهذه -املعلومات خصوصية

 .الخصوصية من

أو  التغيير محاوالت ضد البيانات ملحتوى  الحماية تحقيق بالتأمين ويقصد :املعلومات سرية تأمين -2

 املرسل أو شخصية من التحقق ضمان مع والوثائق، املعامالت تبادل مراحل خالل املحو، أو التعديل

  أطرافها، قبل من إال الدعوى  تفاصيل على الحصول  يمكن ال لكذ قبيل ومن .املستقبل
 
تتولى  إذ

  القضائية الدائرة إدارة على القائمة الجهة
 
 إلى نظام بالدخول  لهم املصرح األشخاص تحديد إلكترونيا

 وأطراف واملحامين والخبراء املحكمة وموظفي كالقضاة عليها، واالطالع الدعاوى  وتسجيل املعلومات

 االطالع من يتمكنوا منهم، لكي بكل خاصة مرور وكلمة مستخدم باسم هؤالء بتزويد وذلك ،الدعوى 

 نظام اختراق من لهم غير املرخص األشخاص منع يضمن النظام وهذا .دعواهم في التفاصيل أدق على

 .الدعوى  مستندات على واالطالع املعلومات،

 من احتياطية نسخ وحفظ ، 85اآللي سبالحا فيروسات مكافحة :األخرى  الفنية اإلجراءات ومن -2

 أساس هو التشغيل نظام ألن املحكمة، هذه تشغيل بشبكات الخاصة اآللي برامج الحاسب

 آمن، مكان في وذلك املتداولة واملعلومات البيانات من إضافية نسخ وكذلك حفظ الحماية،

 هذه اختراق حالة في إليه العمل لتحويل -احتياطي خادم – حواسب احتياطية أجهزة وتأمين

 االحتياطي ". النسخ" تسمى العملية وهذه .العمل عن أو تعطيلها تدميرها أو وإتالفها البيانات

 ثانيا: الحماية الجنائية:

 وتزايد للجرائم املرتكبة عبر الوسائط اإللكترونية الداهم الخطر من اكتشفه املغرب ما ضوء في       

ا مهدداتها  ما وخاصة واملواصالت بالبريد املتعلق 1996 لعام 24.96 رقم القانون  إلى يوم، باإلضافة بعد يوم 

الزجرية،  قام بسن تشريعات خاصة  والعقوبات والالسلكية السلكية بالتجهيزات املس بمخالفات يتعلق منها

ار أو إضافة نصوص أخرى إلى مجموعة القانون الجنائي املغربي من أجل مالءمته التطور الحالي ،بوضع إط

عام ألهم صور الجرائم املرتكبة عبر الوسائط االلكترونية متمثل في تسعة فصول للجرائم املاسة بنظم 

                                                 
 الخاصة أو االسطوانات األقراص يسجل أو يزرع على صغير برنامج وهو والشبكات، اآللي الحاسب يصيب مرض :املعلوماتي الفيروس - 85

  يظل بحيث بالحاسب،
 
  يتلفها أو املعلومات املخزنة أو البرنامج ليدمر معين توقيت في فجأة ينشط ثم محدودة مدة خامال

 
 وذلك جزئيا

 تصيب التي الحيوية الفيروسات سلوبأ -كبير حد إلى- يماثل بأسلوب الحاسبات أنظمة تصيب مهاجمة برامج فهي .التعديل أو بالحذف

 مؤتمر اإللكتروني، الحاسب وبيانات العمدي لبرامج اإلتالف قشقوش، حامد هدى :راجع وأنواعه الفيروس مفهوم في للتوسع .اإلنسان

 العقوبات، قانون  على تهاوانعكاسا املعلومات ثورة سامي  الشوا، محمد .د ،/ 13 ص ، 2000 اإلمارات، جامعة واإلنترنت، والكمبيوتر القانون 

 املؤلف وحقوق  الكمبيوتر جرائم عفيفي، كامل عفيفي .ود الشاذلي فتوح ./د 189 ص ، 2001 القاهرة، العربية، النهضة دار الثانية، الطبعة

 118-215 ص السابق، املرجع دراسة مقارنة، – والقانون  الشرطة ودور  الفنية واملصنفات
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، ودمجه في القانون الجنائي، وفي مقابل ذلك (86) 41-48املعالجة اآللية للمعطيات بموجب القانون رقم 

املتعلق بحماية ( 87)44.41خص صورا أخرى لهذه الجرائم في إطار قوانين خاصة أهمها القانون رقم

املتعلق بالتبادل اإللكتروني (88)  18.41األشخاص الذاتيين اتجاه املعطيات ذات طابع الشخص ي، والقانون 

للمعطيات القانونية، باإلضافة إلى مجموعة من القوانين األخرى، حيث شهد العقد الحالي طفرة تشريعية 

يثة لإلعالم واالتصال. و تكمن أهمية الحماية غير معهودة شملت كل ما يتعلق بالتكنولوجيات الحد

في أنها تعتبر عنصرا حيويا في تطوير بنية تحتية عاملية للمعلومات،  الجنائية للبيانات املعالجة إلكترونيا

 أي تجريم الجنائية بالحماية وكأداة أساسية لتحقيق التقدم االقتصادي والثقافي والتكنولوجي، ويقصد

 يشكل التعدي هذا كان متى وأموالها اإللكترونية ومعلوماتها املحكمة بيانات على التعدي صور  من صورة

 .89ذاته في جريمة

 التزوير املعلوماتي، في فيتمثل اإللكترونية، املحكمة ومعلومات بيانات على الجنائي التعدي صور  أهم أما

 يطلق ما وهو لمحكمة اإللكترونية،ل التابعة اإللكترونية الوثائق أو املحررات في الحقيقة تغيير به ويقصد

 .استعمالها بنية وذلك "املعلوماتية الوثيقة" عليه

لهم  املرخص غير األشخاص قبل من للمحكمة املعلوماتي النظام إلى الدخول  كذلك التعدي صور  ومن

 أننا والسيما النظام، هذا من معلومات على الحصول  ومحاولة طويلة، مدة فيه والبقاء إذن، دون  بالدخول 

 .املحكمة معلومات خصوصية نعلم

(، 41-48وتتجلى الحماية الجنائية لإلخالل بسير نظم املعالجة اآللية للمعطيات في القانون رقم)     

حيث نظم املشرع املغربي بموجب تسعة فصول الجرائم املاسة بنظم املعالجة اآللية للمعطيات من 

طار القانوني الخاص بتجريم األفعال التي تعتبر ، حيث وضعت هذه الفصول اإل 77/641إلى  8/641

                                                 

ألول من الكتاب التالث من مجموعة القانون الجنائي املغربي تحت عنوان املس بنظم املعالجة اآللية الباب العاشر من الجزء ا - 86

شوال  11-1717، منشور في الجريدة الرسمية عدد  1448نونبر  77بتاريخ  7-48-711للمعطيات" صدر تنفيذ الظهير الشريف رقم 

 .1448دجنبر  11املوافق ل 
بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف  املتعلق41.44القانون رقم - 87

فبراير  18) 7084صفر  11بتاريخ  1177(،املنشور بالجريدة الرسمية عدد 1441فبراير  74)7084من صفر  11صادر في  7.41.71رقم 

 .111(، ص 1441

 

من  71بتاريخ   7.41.711 ل اإللكتروني للمعطيات القانونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقماملتعلق بالتباد 18.41القانون رقم - 88

 10بتاريخ  1100ية عدد منه، املنشور ب الجريدة الرسم 18و 17و 71و 70و 78( والسيما املواد 1441نوفمبر  84) 7014ذي القعدة 

 (. 1441يونيو  74)  7084جمادى اآلخرة 

 األولى، مقارنة، الطبعة دراسة .اآللي للحاسب الجنائية الحماية – اآللي الحاسب استخدام عن الناشئة الجرائم تمام، طه حسام أحمد - 89

 3 ص ، 2000 القاهرة، العربية، النهضة دار

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/152370.htm
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النظم املذكورة أو البقاء  90جرائم ضد نظم املعالجة اآللية للمعطيات بالدخول عن طريق االحتيال إلى

في نظام املعالجة اآللية للمعطيات بعد الدخول خطأ إليه مع تشديد العقوبة عندما ينتج عن ذلك 

من  641-8عطيات املدرجة في النظام املذكور، وهذا ما أكده الفصل حذف أو تغيير أو اضطراب في امل

كل من عرقل عمدا سير نظام املعالجة اآللية  641-1القانون الجنائي، كما يعاقب أيضا وطبقا للفصل 

على معاقبة كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام  641-0أو أحدث فيه خلال. في حين نص الفصل 

ريق االحتيال، يفترض أنها تتضمن معلومات تخص األمن الداخلي أو الخارجي املعالجة اآللية، عن ط

للدولة وتهم االقتصاد الوطني، وشدد العقوبة في حق املوظفين أو املستخدمين الذين يرتكبون هذا 

الفعل وكذلك في حق األشخاص الذين يترتب عن دخولهم بواسطة االحتيال لألنظمة املشار إليها حذف 

عقوبات على تزوير  641-1في سير النظام أو تغيير للمعطيات املدرجة. كما فرض الفصل أو اضطراب 

 وتزييف وثائق املعلوميات ملن يستعمل وثائق معلوماتية وهو يعلم أنها مزيفة أو مزورة.

أعاله والفصل  641-1إلى  641-8وبخصوص محاولة ارتكاب الجنح املنصوص عليها في الفصول 

.أما بخصوص املشاركة 641-4وبة املطبقة على الجريمة التامة حسب الفصل بعده بالعق 74-641

تطبق عقوبة نفس الجريمة املرتكبة أو العقوبة املطبقة على الجريمة األشد على كل من اشترك في 

عصابة أو اتفاق تم ألجل اإلعداد لواحدة أو أكثر من الجرائم املنصوص عليها في هذا الباب، إذا تمثل 

 .641-1في فعل أو أكثر من األفعال املادية حسب الفصل اإلعداد 

إلى  14.444بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من  641-74ويعاقب حسب الفصل 

درهم كل من صنع تجهيزات أو أدوات أو أعد برامج للمعلوميات أو أية معطيات أعدت أو  1.444.444

ب عليها في هذا الباب أو تملكها أو حازها أو تخلى عنها اعتمدت خصيصا ألجل ارتكاب الجرائم املعاق

 للغير أو عرضها أو وضعها رهن إشارة الغير.

العقوبات اإلضافية الخاصة بجرائم املس بسير نظم املعالجة اآللية  641-77وقد تناول الفصل 

دوات التي يجوز للمحكمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية أن تحكم بمصادرة األ  للمعطيات، حيث

استعملت في ارتكاب الجرائم املنصوص عليها في هذا الباب واملتحصل عليه منها. ويمكن عالوة على 

                                                 
جموع األليات أو الوسائل التي ينتهجها املتهم من أجل التواجد داخل النظام ضدا على إرادة يمكن تعريف االحتيال بكونه "م - 90

 صاحبه". 

 أنظر : 

، السنة 7عبدالسالم بنسليمان، اإلجرام املعلوماتي في التشريع املغربي ،دراسة نقدية مقارنة في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاء، ط-

 .16،ص 1471
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ذلك، الحكم على الفاعل بالحرمان من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق املنصوص عليها في الفصل 

الحرمان من مزاولة ويمكن أيضا الحكم ب من هذا القانون ملدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات. 04

جميع املهام والوظائف العمومية ملدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات وبنشر أو بتعليق الحكم الصادر 

 باإلدانة.

هذا وقد أصدرت املحاكم املغربية العديد من األحكام طبقت فيه مقتضيات هذا القانون، نذكر     

ر أو الديابلو و اشرف بهلول " ففي هذه القضية على سبيل املثال الحكم الصادر في قضية "فريد الصبا

 .  7- 607و  3-607طبق القضاء بصفة خاصة الفصلين 

وتتلخص وقائعها  في قيام الجاني " فريد الصبار " بالدخول إلى مواقع الكترونية خاصة من بينها     

 ان مقرصنة،مواقع " مريك " ، وحصل على مجموعة من األقنان السرية الخاصة ببطاقات االئتم

واستعملها في اقتناء أغراضه الشخصية، و قرصن مبالغ مالية من مؤسسة "ويسترنيونيو" وبيع وحدات 

خاصة باالتصاالت الهاتفية غبر شبكة عبر شبكة السكايب ملجموعة من األفارقة ، وبغرض إثبات 

له الى مشترك في قدراته الشخصية في عالم االنترنت ، أجرى تعديالت على أحد الفيروسات ثم أرس

" وأقدم على ZOTOBموقع "ميرك" ، هذا األخير قام بتغيير اسم الفيروس من "مايطوب" الى  "زوطوب

إرساله إلى مختلف األنظمة املعلوماتية الخاصة بمختلف املؤسسات والشركات العاملية، مما خلق 

محكمة االستئناف بالرباط مشاكل تقنية لدى عدد من األنظمة املعلوماتية األمريكية ، وقد أدانت 

املتهم " فريد الصبار" من أجل جنحة السرقة والولوج إلى أنظمة املعالجة اآللية عن طريق االحتيال 

و  540 و 505وإدخال التزوير على وثائق املعلومات واستعمال بطاقات ائتمان مزورة بمقتض ى الفصول 

 2003نوفمبر 11لقانون الجنائي املعدل بظهير من ا4-607 و 3-607من القانون الجنائي والفصلين   360

 . 91درهم  1000. وحكمت  عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 

                                                 

   600-06-22.في امللف الجنحي عدد :  2006/9/12الصادر بتاريخ  721ناف بالرباط رقم قرار محكمة االستئ  -91
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وقد أيدت محكمة االستئناف الحكم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا  

92تهم أشرف بهلول نافذا في حق املتهم فريد الصبار ، والى ستة أشهر حبسا نافذا في حق امل
. 

 اإللكترونية للمحكمة الفنية : املتطلباتالثانية الفقرة

في خضم الثورة الرقمية، والصحوة املعلوماتية التي يعرفها العالم اليوم، أصبحت تكنلوجيا    

بل  ،93املعلومات العمود الفقري للمجتمعات الحديثة ليس فقط على مستوى التواصل ونشر املعلومة 

وى التقاض ي عبر الوسائط اإللكترونية، مما يتطلب حماية فنية الى جانب كل من حتى على مست

 اإللكترونية نجذ: للمحكمة الفنية املتطلبات أهم ومن الحماية التقنية والجنائية،

 هذه على يقومون بالعمل الذين التقني باملجال واملختصين الفنيين من مجموعة وهي :البشرية أوال: األطر

 )القضاة على املعنيين يجب بأن ذلك على وينبني .لها الالزمة اإللكترونية البرامج ستخداموا األجهزة،

 أن فيها، والنظر ومتابعة سيرها، الدعوى، قيد عبء عليهم يقع واملحامين( والذين املحكمة وموظفي

 .الحاسوبية والبرامج باألعمال وخبرة كافية دراية على يكونوا

 وبرمجتها وإظهارها بتحليلها والبيانات املعلومات مع تتعامل إلكترونية زةأجه وهي :ثانيا: الحواسيب

مسميات هذه  ولقد تعددت .إلكترونية معلومات وأنظمة برامج بواسطة وتسلمها وإرسالها وحفظها

 بالعربية ، وأما ordenadorوباإلسبانية  Ordinateurوبالفرنسية  Computerباإلنجليزية  األجهزة فهي

 غياب إلى ذلك ويرجع موحدة، وغير دقيقة غير املستخدمة واملصطلحات ن املسمياتأ فيالحظ

 تتم التي اللغات اختالف إلى و ظهورها، من وقت مبكر في املصطلحات بمثل هذه تعنى التي املؤسسات

 اعتمدت املنظمة بينما ،"اإللكتروني الحاسب" اصطالح اللغوي  املجمع استخدم وقد .عنها الترجمة

 املصدر من التكثير وزن على آلة كاسم اشتق وقد ،"الحاسوب" اصطالح واملقاييس للمواصفات يةالعرب

 في البعد كل بعيد الجهاز لهذا الحقيقي العمل أن والحقيقة .الكثيرة الحساب اآللة بمعنى حساب،

 نرى  وال .بها وميق التي أنواع األعمال أحد كونه يتعدى ال الذي الحساب عن تطبيقاته من العظمى الغالبية

  وليس معبرة، وغير دقيقة غير كانت إذا عربية مصطلحات استخدام على لإلصرار ضرورة
 
  أن عيبا

َ
نفذ

َ
ت

 العربية. اللغة إلى دخيلة كمصطلحات

                                                 

  922-06-26، في امللف الجنحي عدد :  2006 /12/ 13الصادر بتاريخ  1203قرار محكمة االستئناف بالرباط رقم  -  92

األمن الرقمي –باملؤتمر العلمي الدولي  عاقدي، مداخلةالدكتورة السعدية مجيدي، التوقيع الرقمي كآلية حمائية لألمن الرقمي الت - 93

 بمدينة أكادير، املغرب. 1471مارس  0و8املنظم من طرف املرصد الدولي لألبحاث الجنائية والحكامة األمنية يومي  -والتحديات الجديدة

 

 



 

 

 

60 

 أفراد بين التعامل مجال في نوعية طفرة حققت التي األجهزة من ويعتبر الحاسوب أو الكومبيوتر     

 سوية تعمل الكترونية اجهزة عدة بل واحدة وحدة ليس الجهاز ،وهذا بأسرها ةالحيا وفي بل ، املجتمع

 ، )الحسابية العمليات من الكثير يحقق فهو جهاز ، الجهاز هذا استعمال في اإلنسان هدف لتحقيق

 التخزين طريق عن االتقان مذهلة في بسرعة و (... وغيرها ، التعليمية ، الطبية ، الهندسية ، الرياضية

 طريق عن ثم تقوم البيانات تستقبل الكترونية حاسبة آلة إذن فهو ، وقت اي وفي واالسترجاع لحفظوا

 والكومبيوتر بهذا .  املطلوبة النتائج الى للوصول  البيانات هذه تشغيل بعملية معينة ببرامج االستعانة

 وحدة او (The Monitor)الجهاز  شاشة تشمل مادية مكونات أولها ثالثة رئيسية مكونات يضم الوصف

 والذي (Key board)املفاتيح  ولوحة ، تحقيقها املراد األوامر او البيانات رؤية من تمكننا العرض التي

 طباعة حروف وتضم عامة مفاتيح ، املفاتيح من نوعين يضم والذي العادية اليدوية الطابعة يشبه

 استخدامها متروك (Special keys)خاصة  حمفاتي تحتوي  كما أنها ، أجنبية أو عربية كانت إذا ما وحسب

 القرص وكذلك (Hard disk)الصلب املكونات القرص هذه وثاني تحقيقه منه املراد بحسب للمستعمل

 (Control unit)التحكم  أو وحدة الرئيسية املعالجة وحدة يكونان وكالهما (CD_ROM)املضغوط 

 ، املستخدم يقوم بها التي العمليات وضبط يوترالكومب وحدات بين التنسيق بعمليات وظيفتها وتنحصر

قبل  من املرغوبة اإلشارة تحديد ومهمته (The Mousse)املتجول )الفأرة(  فهو املكونات هذه ثالث أما

 .94املستخدم

 مع تستخدم للتعامل إلكترونية تعليمات أو بيانات مجموعة هي :اإللكترونية الحاسوب ثالثا: برامج

  املعلومات،
 
  ومعالجة إدخاال

 
  واسترجاعا

 
  ونقال

 
، وتبادال

 
 .نتائج محددة إلى الوصول  بغرض وتفاعال

                                                 
نما عرف مجموعة من املراحل والتطورات حتى وتجدر اإلشارة الى أن الحاسوب اآللي أو الكمبيوتر لم يتم اختراعه مرة واحدة وإ  - 94

 أصبح على الصورة التي نراها أمامنا األن، وأول حاسب تم اختراعه هو املعداد ) أداة تستخدم لتعليم األطفال العد( وهو جهاز يوناني تم

اختراع اآللة الحاسبة اختراعه لحساب حركة الكواكب وقد تم تصنيفه على أنه أول حاسوب بدائي تم اختراعه ، وتم بعد ذلك 

م ، وتقوم هذه اآللة بالعمليات الحسابية الطويلة بشكل سريع ، وتعتبر  7488على يد العالم اإلنجليزي أجارلس باباج عام  . امليكانيكية

ة ووحدة ويمكن القول أن الحاسب يختلف عن اآللة الحاسبة بوجود وحدة املعالجة املركزي . اآللة الحاسبة الجد األكبر للحواسيب

م على يد العالم البريطاني هوارد  7100هو الحاسوب مارك األول عام  : الذاكرة ووحدة الحساب .. فيمكن القول أن أول حاسب ظهر

وتطور  . أيكن ، وقد كان يتألف من ذاكرة ووحدة حسابية ووحدة إدخال وإخراج ، وقد كان يعتمد على تقنية كهربائية ميكانيكية

م على يد العاملين ايكرن ومشلي وسمي إنياك . وقد كان أسرع  7106هر أول جهاز يعتمد على تقنية اإللكترونات عام الحاسوب إلى أن ظ

م وكانت تعتمد  7111بكثير من حاسوب مارك األول ومن هنا ظهرت األجيال املتطورة للحاسوب . بدأ ظهور الجيل األول للحاسوب عام 

طنا ، وكان له عيوب كثيرة منها توليد طاقة حرارية كبيرة فيحتاج إلى  84وقد وصل وزن الحاسوب . على الصمامات اإللكترونية املفرغة

تبريد عالي ، فقام العالم جون فون نيومان بتطوير حاسوب إنياك ليظهر أول حاسوب تجاري )يونيفاك(، وشاع استخدامه في العالم بعد 

 يات على يد الشركات األجنبية واألبناك.ذلك إلى أن وصل الى العالم العربي في مطلع الستين
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 نظم الحاسوب ربط تتيح عاملية اتصال وسيلة الشبكات، شبكة اإلنترنت :لإلنترنت العاملية رابعا: الشبكة

  أو مفردة سواء -
 
 اآلخر. بعضها ببعضها – دولية أو إقليمية أو محلية أصغر شبكات ضمن مرتبطة نظما

 تقنيات إحدى باستخدام كثر أو حاسوب جهازي  ربط عن عبارة أنها ويمكن تعريف شبكة االنترنت على     

 ألغراض األمريكية الدفاع وزارة هي االنترنت، عبر املعلومات بتبادل قام من وإن أول  .االتصاالت نظم

 واإلقليمية الدولية خاصةوال العامة والهيئات للشركات سمح استخدامها ثم ، 1969 سنة عسكرية

 وزارة قامت سابقا السوفيتي واإلتحاد املتحدة األمريكية الواليات بين الباردة الحرب وخالل واألفراد،

 Advanced Resanch Projects "البحوث املتقدمة ، مشروعات بوكالة يعرف ما بإنشاء األمريكية الدفاع

Agency ARPA" تفوق  تأكيد يضمن األمني، و الدفاع العسكري  جالم في أبحاث خلق هو األساس ي هدفها 

 سنة سبرتنيك مركبتهم الفضائية الروس أطلق ما بعد خصوصا العالم، في األمريكية املتحدة الواليات

كل  لدى املتاحة اإلمكانيات جميع األمريكية املتحدة الواليات جندت الهدف، هذا لتحقيق و. 1957

 جامعات أربع يربط عمالق كمبيوتر جهاز إنشاء وتم مهمتها، وتسهيل ةالوكال لخدمة األمريكية الجامعات

 1976 عام في و .أربانت اسم الشبكة هذه على أطلق بينهم، فيما األبحاث تبادل لتسهيل عمليات أمريكية

 1983 عام في و دفاعية بيانات شبكة باعتبارها أربانيت األمريكية بشبكة الجامعات معظم ربط تم

 .املدنية باملعامالت خاصة شبكة و باملسائل العسكرية خاصة شبكة جزأين إلى أربانيت شبكة انقسمت

ويجمع العلماء املختصون على أن إنشاء شبكة االنترنت يعد أهم انجاز تكنولوجي تحقق، فبفضل هذه 

ل الوسيلة استطاع اإلنسان املزج بين املعلومات واالتصال، وأن يلغي املسافات ويختصر الزمن ويجع

 .95من العالم أشبه بقرية الكترونية صغيرة

 (Local Area Net Work)الواحدة  الدولة في داخلية االتصال شبكات تكون  وتجدر اإلشارة إلى أنه قد     

 مع ترتبط الكومبيوتر أجهزة من مجموعة عن عبارة األولى ( NetWorkWide Area)عاملية  تكون  وقد

 ،أي )ملقم( الشبكة، وهذا(Server)الرئيسية  املعلومات منه أخذت رئيس ي تر كومبيو طريق عن بعضها

 تطوي  حيث املختلفة الدولة وأجهزة والشركات باختالفها والتعليمية التجارية املؤسسات في به معمول 

 و البيانات تطوير مهمة الجهاز املركزي  ويتولى الفرعية الوحدات بها تزود رئيسية معلومات الشبكة هذه

 wwwلها  عنكبوتية ويرمز خيوط فهي ، االمتداد حيث من بحدود مقيدة غير فهي الثانية اأم ، حفظها

ا تضم مكتبة بحق ، فهي(Word Wide Web)منها  ويقصد  لها يساعد والوصول  املعلومات من هائال كم 

 . ببعضهم االتصال من املاليين تمكن الشبكة ،وهذه املعلومات تلك من االستفادة من املستخدم

                                                 
95 -Christian HUITEMA, Et dieu créa l’nternet,éd. Eyrolles ,1995 p1 - 
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 ملبحث الثاني: بعض تطبيقات املحكمة االلكترونية املقارنةا

 

لقد بات من املحتم على شعوب العالم االنصهار التدري ي في بوتقة املعلوماتية كنتيجة حتمية           

ملواكبة التطور التقني والتكنولوجي في ظل التحول اإللكتروني ملختلف نواحي الحياة لتحقيق املجتمع 

في ظل عالم مفتوح تتسيده املعلومات ، والتي أضحت وبحق مصدر القوة والتسلط  االفتراض ي ،

واملعرفة ، ولهذا وجب علينا أن نسلم بما صاحب الثورة املعلوماتية من تحطيم الحدود الجغرافية 

 والسياسية بميالد ونمو شبكة األنترنت.

، سواء من ناحية دينية أو نظامية تختلف القوانين من بلد إلى أخر وذلك حسب طبيعة كل بلد و     

أو حتى مدى تحضره وتطوره ، وهذا ما جعل التشريعات املقارنة تختلف إزاء هذه الظاهرة املستحدثة 

، فمنها من تطرق وعالج هذا املوضوع بتحديث وتعديل القوانين ومنها مازال قيد الدراسة واالنتظار 

في استعمال الوسائط االلكترونية في التقاض ي، لبعض التجارب الناجحة  ومن هذا املنطلق نتطرق 

حيث أنه  إلى جانب املحكمة االلكترونية أو القاض ي االلكتروني في املخالفات البسيطة، وخاصة 

مخالفات السير، هناك صور أخرى أهمها العدالة من خالل حاسوب القاض ي، حيث يقوم الخصوم 

تدخل بيانات هذين القرصين إلى البرنامج  بإعداد  دفاعهم  وطلباتهم على قرصين مدمجين، ثم

الحاسوبي لالحتكام  للقاض ي االلكتروني الذي يمكنه أن يطلب رأي القاض ي البشري بخصوص بعض 

التفاصيل الخاصة أو تلك املتعلقة بالنواحي اإلنسانية قبل أن يقوم الحاسوب بإصدار الحكم. وهذه 

ي، وفيها تصبح املحكمة االفتراضية، وال يلتقي القضاة هي الصورة األكثر تقدما في التقاض ي االلكترون

بالخصوم وال تعقد جلسات عادية حضورية، وإنما كل ش يء يتم عبر االنترنت من خالل الحاسب اآللي، 

وفق برنامج معين يصدر الحكم من الحاسوب، بناء عليه وهي صورة متطورة، لم تأخذ بها أغلب 

بيقات في البرازيل )القاض ي االلكتروني( وفي الصين )الحاسوب الدول، وإن كانت توجد لها بعض التط

في  كما فقط منها املميزة التجارب على القاض ي( وفي سنغافورة )التحكيم السريع( ،و سيقتصر عرضنا

 .األمريكية والواليات املتحدة وسنغافورة والصين البرازيل،

 :املتجول  لقاض يا وتجربة البرازيل في اإللكتروني املطلب األول: التقاض ي

 بالقاض ي الصناعي يعرف الذكاء على يعتمد إلكتروني ببرنامج الجوالين القضاة يستعين البرازيل في         

 على البرنامج يوجد هذا حيث البسيطة، السير حوادث على تطبيق هذا البرنامج مجال ، ويقتصر96اإللكتروني

                                                 
 علياء أنظر التفصيل، ملزيد من ، "سانتو اسييريتو "والية في العليا اإلستناف محكمة عضو "ا روز فيو فالس  "القاض ي بتصميمه قام - 96
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عة املساعدة في تقييم شهادة الشهود متجول، والهدف منه سر  قاض يحمله محمول  حاسوب جهاز

 وتمحيص األدلة بطريقة علمية في مكان وقوع الجريمة.

 إلى اإللكتروني الحضور  القاض ي على يتوجب الحادث، وقوع بعد العملية الناحية من البرنامج ويطبق        

مر؟ وهل كان األسئلة مثل) هل توقف السائق عند ظهور الضوء األح بعض بطرح ويقوم الحادث، موقع

 .الحكم يصدر البرنامج األسئلة بنعم أو ال ، هذه على اإلجابة وبعد السائق في حالة سكر؟ ...(،

 مع البرنامج اختالف حكم حالة أساسها، وفي على الفصل تم التي القانونية األسانيد البرنامج يعطي كما      

برنامج جزءا من خطة يطلق عليها }العدالة على البرنامج. ويعد هذا ال حكم تجاوز  يمكن البشري  القاض ي رأي

العجالت{ ومن شأن هذا البرنامج تسريع البت في دعاوى املرور املتراكمة وذلك بالحكم الفوري في الحاالت 

 ،مما يساهم في تخفيف العبء على املحاكم. 97غير املعقدة

 :ونياإللكتر القاض ي وتجربة الصين في اإللكتروني املطلب الثاني: التقاض ي

 على البرنامج تعتمد إلكترونية، محكمة -شاندونغ - إقليم في زيبو مدينة في اوتحديد الصين أنشأت            

 املحتملة اإلدانة حفظ ظروف عن فظال وذلك كافة، النافذة واألنظمة القوانين بحفظ يقوم متطور، حاسوبي

 .98القضائية  والسوابق

البرنامج، حيث  االستعانة بهذا آلية وفق قضائي حكم ألف أصدرت كمةاملح هذه أن وجدير بالذكر         

 قرصين على معطياتها ومطالاهما واإلدعاء الدفاع من كل بإعداد اإللكترونية املحكمة أمام املحاكمة تبدأ

 للقاض ي لالحتكام الحاسوبي البرنامج إلى القرصين هذين بيانات تدخل بذات السعة، ثم(CD)مدمجين 

 تلك أو الخاصة بعض التفاصيل بخصوص نقص  البشري  القاض ي رأي يطلب أن يمكنه الذي نيااللكترو

املفروضة. وهذا النظام قريب  من  الحكم والعقوبات بإصدار يقوم أن قبل اإلنسانية بالنواحي املتعلقة

أو حوادث -ملرورالنموذج البرازيلي، وإن كان أكثر تطورا، ومجاله أكثر اتساعا، فهو اليقتصر على مخالفات ا

 وفيه تتجسد املحكمة االلكترونية بصورة خالصة. -السير

 اإلقليم. هذا مواطنو يرتكاها التي والجنح املخالفات على التجربة هذه وتجدر اإلشارة إلى أنه تقتصر        

 :سنغافورة في اإللكتروني املطلب الثالث: التقاض ي

                                                 
،ص 1471،السنة 14اتى، املحكمة االلكترونية، املفهوم والتطبيق، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية العددصفاء اوت- 97

711 
 .األنترنت عبر منشور  مقال اإللكتروني، التقاض ي النجار، علياء 98
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،وان كانت محكمة ذات طابع  1444كة االنترنت سنةأنشأت سنغافورة أول محكمة الكترونية على شب

تحكيمي، وتختص بالفصل في املنازعات املتعلقة بالتجارة واألعمال االلكترونية على الشبكة. لتكون آلية 

لفض املنازعات التي حتمتها طبيعة التجارة اإللكترونية  وبخالف التجارة التقليدية وتباعد املسافات 

وإيجاد أحكام سريعة وواضحة في الشؤون   والشركات أو بينهم وبين زبائنهم الجغرافية بين التجار 

اإللكترونية حيث ماتزال معظم دول العالم تفتقد للقوانين التي تحكم هذا النوع من التجارة، كما تختص 

 .والدعاية على االنترنيت  بفض الخالفات حول ملكية عناوين النطاق أو ملكية أفكار إلكترونية 

على أساس آلية املحاكم القانونية  -يونغ بوها –مل هذه املحكمة حسب تصريح رئيس قضاتها وتع 

واملجلس  جهات قانونية على رأسها وزارة العدل السنغافورية  1السنغافورية وباالشتراك مع 

االقتصادي التنموي ومحاكم الخالفات الصغيرة ومركز فض املنازعات واملركز الدولي السنغافوري 

 .ساطةللو 

بان يقدم املدعي بياناته في استمارة مخصصة لذلك على موقعها على  -مجانا -تتم إجراءات املحاكمة

أيام  8ثم تقوم املحكمة بمراسلة املدعى عليه في ظرف   ويستلم على الفور رقم قضيته  ، 99االنترنيت

أمامها بان يمال بدوره  من استالم الدعوى. ولطابعها التحكيمي البد من قبول املدعى عليه التقاض ي

 0ودفوعه حول الدعوى خالل   استمارة مماثلة تتضمن إضافة إلى بياناته قبوله التقاض ي أمامها 

أسابيع من استالم صحيفة الدعوى.أما في حالة عدم رده في هذه املهلة ال تنعقد الخصومة وتشطب 

 .الدعوى من جدول قضاياها

نازعة وفق جدول زمني محدد بإمكان األطراف أنفسهم أن تفصل بنفسها في امل  يمكن للمحكمة 

اقتراحه ، كما يمكن لها أن تنظم لقاء بين أطراف املنازعة أو تطلب وثائق تتعلق بها مع ضمان سرية 

 .وتفاصيل القضية  هذه اإلجراءات 

ن بالخبراء ولها أن تستعي  املشار إليها أعاله  1كما يمكن أيضا للمحكمة أن تختار جهة من الجهات الد

 .القانونيين الخارجيين على أن في هذه الحالة على املدعي أن يدفع مبلغا معينا من املال

                                                 
99 -adr.org.sg-www.e   

http://www.e-adr.org.sg/
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وزير العدل السنغافوري "هو بنغ كي" على املحكمة بقوله : "سواء رضينا بذلك أم ال فإن  وعلق 

واملال على اختيار  اإلنترنت جعلت من عمل املحاكم اليوم عابرا للحدود؛ وهذا ما سيجبر رجال األعمال

 . "األسلوب األمثل للتعامل شبكيا في املستقبل

 :األمريكية املتحدة الواليات في اإللكتروني املطلب الرابع: التقاض ي

 جعلها تكتسب التشغيل، مما وأنظمة البرمجيات صناعة في الرائدة األمريكية املتحدة الواليات تعد        

 الجهات الذي لعبته املتميز الفعلي الدور  مع خاصة اإللكتروني، تقاض يال مجال في وريادية كبيرة تجربة

 .النظام هذا تكريس وتعزيز في واملحامون  القانونية واملراكز األمريكية الحقوق  وكليات الحكومية

 كتبامل بادر كاليفورنيا، حيث بوالية مرة أول  األمريكية املتحدة بالواليات اإللكتروني التقاض ي ظهر وقد       

 املجلس  2003سنة ، ليتبنى100املعيارية  والتقنية اإللكترونية امللفات محاكم بمشروع للمحاكم اإلداري 

 تسجيل باستقبال للمحاكم الكترونيا ويسمح الرسوم دفع كيفية يحدد قانون  كاليفورنيا لوالية القضائي

 الكترونيا. عليها والرد املدنية الدعاوى 

 ووالية والية بنسلفانيا غرار على األمريكية، الواليات باقي على اإللكتروني يالتقاض  نظام تعمم ثم       

 خالل من النزاعات لتحل اإلجراءات القضائية، بعض في املحاكم لقاعات التكنولوجيا إدخال تم إذ نيويورك،

 املختلفة. االتصال وسائل

 خاتمة:   

اإللكترونية في التشريع  املغربي واملقارن، ملوضوع التقاض ي عبر الوسائط  خالل دراستنا من        

 ليست للدولة ومتطلباتها، فإنه يتبين لنا بأنها القضائية الوظيفة على وانعكاساته الوسائط االلكترونية

 وذلك القضائية إلكترونيا، املعامالت إنجاز إلى يهدف وإداري  معلوماتي حل هي وإنما علميا، خياال

 بغية اإللكتروني باالنترنت والربط االتصال، شبكة ونظم لتكنولوجيا،ا لعناصر األمثل باالستخدام

  .واملال والوقت واختصار الجهد األداء جودة مستوى  ورفع العدالة، مرفق في العمل بكفاءة االرتقاء

على  الوسائط اإللكترونية لتأثير األبرز  الوجه باعتباره اإللكتروني التقاض ي نظام دراسة وبعد     

 يمكن املقارنة، واألنظمة التجربة املغربية وبعض عبر مآله تتبع خالل ،ومن للدولة القضائية الوظيفة

 :التالية النتائج واملقترحات عرض

                                                 
100 - www.california courts.programs electronics filing in California.com 
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 القضاء على وتعميمه اإللكتروني التقاض ي تطبيقات إلدخال الجهود بذل املزيد من من بد ال (7)

 العدل والحريات  وزارة تقوم أن ملنأ اإلطار هذا وفي خاصة، بصفة واملغربي بصفة عامة العربي

 في مجاله وحصر اإللكتروني التقاض ي تقنية وتبنى قضائية، قاعدة إلكترونية ببناء املغربية

 .اإللكترونية املعامالت لتنظيم قوانين معنية، وإصدار تخصصات

 طلوبوالدعم امل اإلمكانات وتوافر اإلستراتي ي التخطيط يتطلب اإللكتروني التقاض ي تطبيق إن (1)

الحكومية  الجهات وبين املختلفة، القضائية الجهات بين والتنسيق املختلفة، الجهات من

واحد  عمل إطار ضمن املتفرقة الجهود ووضع القضائي، الحقل في العاملين ومع املختلفة،

 .اإللكتروني التقاض ي وتجسيد أملعلوماتي التكامل لتحقيق

العمل  مجال في اإلداري  الفكر نمط تغيير لكترونياإل التقاض ي نجاح إستراتيجيات أهم من إن (8)

 .واإلبداع الشفافية إلى والبيروقراطية الشكليات من ينتقل بحيث القضائي،

مرفق  إدارة على وقدرته اإللكتروني التقاض ي املغربي بخصائص املجتمع في الوعي خلق من بد ال (0)

 .عالية وبكفاءة القضاء

 على الوظيفة املعلوماتية لتأثير نموذج كأبرز  اإللكتروني ض يالتقا دراسة بصدد ونحن األخير، وفي (1)

 فهل التقاض ي التأثير، هذا خطورة مدى تبرز قد التي التساؤالت بعض نثير للدولة، القضائية

 مبادئها وتعطيل ألهم العادلة؟ املحاكمة بضمانات مساس به وهل القانون؟ روح يلغي اإللكتروني

 العلنية؟ وهو أال
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ظام القانوني للضمانات البنكية املستقلةلنا  

 

 السالك كروم 

 دكتور في الحقوق , باحث في قانون األعمال و املقاوالت

 

 مقدمة:

 

مع تطور التجارة الدولية واستجابة ملتطلبات العمل املصرفي إبتدع العمل البنكي خطابات 

ت تحت ضغط الحاجة العملية الضمان في شكل تعهدات مباشرة من البنك، وقد نشأت هذه التعهدا

وبعيدا عن يد املشرع الوطني، والحقيقة أن الدور الذي تلعبه خطابات الضمان ال يقل شأنا عن الدور 

الذي تقوم به االعتمادات املستندية سواء في املجال الداخلي أو الدولي، فال يكاد يخلو عقد من عقود 

دولية إال ونجده مصحوبا بخطاب ضمان في شكل التجارة الدولية كعقود التوريدات واملناقصات ال

تعهد بنكي بدال من اللجوء إلى إيداع نقود لدى رب العمل املستفيد. لذا تلعب الضمانات البنكية 

، وبالتالي فإن هناك أسباب ودوافع أدت إلى ظهور هذه الضمانات، 101املستقلة دورا حيويا ألطرافها

دولية الهادفة إلى توحيد القواعد التجارية املنظمة واكب ذلك رغبة ملحة في تشجيع الجهود ال

للبيوعات التجارية على املستوى الدولي وكذا على املستوى الداخلي، لذا سنحاول معالجة املوضوع من 

خالل التطرق إلى الجوانب االقتصادية والقانونية للضمانات البنكية املستقلة )املطلب األول( وكذا 

 افها )املطلب الثاني(. العالقات القانونية ألطر 

                                                 

 .58/00/5992، السنة الخامسة 0359استقالل خطابات الضمان"، جريدة الوطن عدد  وحي فاروق لقمان: " -101 
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 املطلب األول: الجوانب االقتصادية والقانونية للضمانات البنكية املستقلة

تعد الضمانات البنكية نتيجة للتطور الذي شهده التعامل التجاري بعد الحرب العاملية الثانية، 

كنولوجيا أو القيام وهكذا اتجهت الدول النامية والتي تركز اقتصادياتها على االستيراد في مجال الت

بمشاريع تنموية ضخمة، إلى اللجوء بشكل تلقائي ومكثف إلى هذه التقنيات ألهميتها االقتصادية ) 

 الفقرة األولى( ، مما فرض بذل جهود حثيثة من أجل تقنينها داخليا ودوليا ) الفقرة الثانية (.

 الفقرة األولى: األهمية االقتصادية للضمانات البنكية املستقلة

 أوال: أسباب وعوامل ظهور الضمانات البنكية املستقلة   

من املسلم به أن خطابات الضمان أو الضمانات البنكية املستقلة هي عملية مصرفية بحتة ال 

يجوز لغير البنوك أن تتدخل فيها بل إن قوانين بعض البالد تعاقب على ممارسة أعمال البنوك مثل 

، وأضحى التعامل 102ددة منها خطابات الضمان املحلية والخارجيةخطابات الضمان، وتشمل أنواع متع

بهذه الطريقة الوسيلة الفضلى ألطراف التجارة الدولية فما هي أسباب ودواعي ظهور هذه العمليات 

 املصرفية والتي جعلت منها عمادا للتجارة الدولية؟

والدفع من املشتري إلى تتطلب التجارة الدولية عادة تدفق البضاعة من البائع إلى املشتري 

البائع، فالبائع يرغب في تصدير بضاعته إال أنه يحتاج إلى وسيلة تضمن له تسديد قيمة هذه 

البضاعة، واملشتري يرغب في استيراد هذه البضاعة إال أنه يحتاج إلى وسيلة تضمن له وفاء البائع 

ر من خالل تقديم االئتمان ، لذلك استطاعت البنوك أن تستأثر بهذا الدو 103بالتزامه بشكل صحيح

                                                 
" خطابييات الضييمان المح ييية والخارجييية"، البيويية القانونييية والمالييية ل قطييا" الم ييرفي اليمنييي"،  الييدين محييي الييدين ع يي  -102

 .09ص  .5992س س ة إ دار المركز اليمني ل توفيق والتحكي "، الطبعة األولى 
شيور ع يى موقي  ، مقال من0ص  "محمد أحمد زيدان: "الوقاية من مخاطر االعتمادات المستندية والكفاالت الم رفية، -103

www.arablawinfo.com 
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، عبر مجموعة من العمليات املصرفية منها خطابات الضمان أو ما يطلق عليه 104والثقة للتجار

الضمانات البنكية املستقلة. والتي يرجع ظهورها على مستوى املعامالت الداخلية إلى كون الدائن 

لغير أي كفالة عينية، وقد كانت يشرط ضمانا لدينه، وتأمينا عينيا أو تأمينا شخصيا منه أو من ا

الكفالة هي السائدة لحقبة من الزمن حيث كان القضاء يحمي الكفيل على حساب الدائن، باعتباره 

شخصا متبرعا، وتدخل على سبيل االستثناء، خاصة وان املشرع ينظر إلى عقد الكفالة باعتباره كذلك 

. وكان هذا الوضع ال يرض ي 105القة بالدين األصليعقدا تابعا للدين األصلي ويدفع فيها بكل الدفوع الع

الدائن، خصوصا وأن تحصيل حقه من الكفيل كان يتطلب إقامة الدعوى، فلجأ الدائنون إلى طلب 

الكفالة النقدية وبذلك يحوز الدائن نقود املدين أو أوراقه املالية حيازة فعلية تجعله في وضعية 

ات فيصبح على املدين أن يقاض ى الدائن الستردادها أو جزء قانونية مريحة، تؤدي إلى قلب عبء اإلثب

 .106منها

وتعتبر تقنية التأمين النقدي، والتي هي وضع مبلغ مالي بين يدي املستفيد أو لدى أحد أبناكه 

. إال أن هذه 107حيث يكون قابال للتنفيذ بشكل تلقائي وبإتباع أبسط اإلجراءات الشكلية واملوضوعية

القت انتقادات بسبب عجزها عن مسايرة التطورات التي يعرفها مجال التجارة  التقنية ما لبثت أن

الدولية رغم املزايا التي تسمها. فهي وإن كانت تمنح للمستفيد أقص ى ضمان، فهي تؤدي إلى وضع 

سيولة نقدية بيد املستفيد أو على األقل تحت تصرفه، بحيث ال يلتزم بتقديم أدنى إثبات أو اتباع أي 

فإنها في املقابل تنطوي على سلبية تكمن في الضرر االقتصادي الذي قد تلحقه باملقاولة امللزمة  إجراء،

بتقديم الضمان، فهي تؤدي إلى تجميد مبالغ مالية ضخمة وملدة قد تطول، األمر الذي ينعكس سلبا 
                                                 

وازداد هذا الدور ترسييخا بهويور ميا يسيمى بيالبنوا الشيام ة التيي لي  تعيد تتقييد بالتخ ييص المحيدود اليذ  يقييد العميل  -104
الم ييرفي بحيييد تييود  الوهيياود التق يدييية ل بنييوا وكييذلا الوهيياود  ييير التق يدييية أ  وهيياود البنييوا التجارييية وبنييوا 

 عمال.االستثمار واأل
 من قانون االلتزامات والعقود. 0029انهر الف ل  -105

 .02-02، ص ، 5999"خطابات الضمان الم رفية"، دار النوضة العربية  ع ى جمال الدين عوض، -106
107- Jean –Pierre Mattout : « Droit bancaire international », revue Banque 1986, n° 197. p.243.  
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التأمين في أوجه  على القدرة املالية للمقاولة التي كان من األفضل بالنسبة إليها استعمال أموال هذا

 .108أخرى بدل حبسها

وبالتالي يمكن القول إن عجز كل من الكفالة املصرفية وكذا تقنية التأمين النقدي عن مسايرة 

تطورات التجارة الدولية خاصة في مرحلة ستينيات وسبعينيات القرن املاض ي التي عرفت فيها الدول 

لتعامل بين املوردين واملستوردين كلها عوامل النامية انتعاشا اقتصاديا وشهدت أيضا تزايدا في ا

دفعت أطراف التجارة الدولية إلى محاولة استبدال هذه التقنيات بتقنية خطابات الضمان أو 

 الضمانات البنكية املستقلة بالنظر إلى املزايا التي تفتقدها سابقاتها. 

 ثانيا: مزايا الضمانات البنكية املستقلة

قهية والتشريعية للضمانات البنكية املستقلة إال أن هذا ال يعني رغم تعدد التعريفات الف

اختالفها، فهي وإن اختلفت في الصيغة فهي تتفق في جوهرها ومبادئها وأحكامها، وأهم هذه املبادئ 

 .109االلتزام والوفاء لدى الطلب ودون التمسك بدفوع مستمدة من عالقات أخرى 

اس إلى ضمان استقاللية االلتزام بالوفاء تجاه العالقات فالضمانة البنكية املستقلة تهدف باألس

األصلية، فاألمر يتعلق باالستجابة لحاجيات تتعلق بأولوية التجارة الدولية أي ضمان حصول األداءات 

، فهي إذن تقوم بدورها في الحياة 110بسرعة وبكيفية مأمونة كيفما كانت الظروف والطوارئ 

، بحيث تضع سيولة نقدية بيد املستفيد أو تحت تصرفه، 111النقدياالقتصادية إذ تحل محل التأمين 

وهذه التقنية بقدر ما تبعد عن املستفيد شبح عدم تنفيذ االلتزام من جانب املدين أو سوء أحواله 

                                                 
انات البنكييية المسييتق ة فييي عقييود التجييارة الدولييية"، منشييورات ك ييية الع ييو  القانونييية واالقت ييادية محمييد األطييرا: "الضييم -108

 .02، ص 0002واالجتماعية مراكا 
"، دار 0002خ ييييل فيكتيييور تيييادرا: "مبيييدأ االسيييتقالل فيييي خطييياال الضيييمان اليييدولي وفقيييا التفاقيييية األمييي  المتحيييدة لعيييا   -109

 .88، ص 5992النوضة العربية 
 .50مد األطرا: مرج  سابق، ص مح -110
 .082، ص 0005سميحة الق يوبي: "األسا القانونية لعم يات البنوا"، مكتبة عين شما القاهرة  -111
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املالية، فإنها تنعكس سلبا على القدرة املالية ملقدم هذا الضمان، إذ تؤدي إلى تجميد مبالغ مالية 

-ول، وبالتالي فهي تشل حركة مقدم الضمان التجاري وتثقل كاهله، ويصدق ذلك ضخمة وملدة قد تط

بالنسبة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة والتي ترغب في املساهمة في تنفيذ  -على مستوى التجارة الدولية

 .112بعض املشاريع االقتصادية

في الزيادة في التكلفة وهذه التقنية )أي التأمين النقدي( تم التخلي عنها ملا لها من سلبيات 

اإلجمالية للصفقة التجارية، أو لألضرار االقتصادية التي قد تلحقها باملؤسسة امللتزمة بتقديمه، ولذلك 

 فقد ثم استبدالها بتقنية الضمانات البنكية املستقلة التي تحقق مزايا عدة ألطرافها الثالثة.

تقديم تأمين نقدي قد ال يتوفر لديه  فبالنسبة للعميل، يستفيد من خطاب الضمان ألنه يجنبه

، ويمكن من استغالل واستعمال السيولة التي 113أو قد يكون في حاجة إليه للصرف على املشروع

، كما يغنيه عن تحويل العمالت األجنبية املوازية 114يوفرها خطاب الضمان في أنشطة تجارية أخرى 

مغبة طول اإلجراءات وتعقدها وكذا مخاطر  لقيمة الواجب إيداعه خزينة الجهة اإلدارية، أي تجنيبه

 .115تغيير أسعار الصرف بين مرحلة تقديمه ومرحلة استرداده

أما بالنسبة للمستفيد فإن عملية الضمان املستقل تحتفظ له بمزيد من السيولة النقدية التي 

من حيث السيولة تطبع تقنية التأمين النقدي، فالضمانة تعتبر بهذا الشكل تأمينا كافيا ال يقل أهمية 

النقدية عن التأمين النقدي وذلك ملا يتضمنه خطاب الضمان من شروط تجعل من التزام البنك 

التزاما مستقال، بموجبه يمنع عليه االستناد إلى أي دفوع مستمدة من العالقة األساس بين العميل 

                                                 
، مطبعية النجيا  5992محمد جنكل: "العم يات البنكية: العم يات البنكية  يير المباشيرة"، الجيزل الثياني الطبعية األوليى  -112

 .32الجديدة، ص 
 .02، ص 5999لدين عوض: "خطابات الضمان الم رفية"، دار النوضة العربية ع ي جمال ا -113 
 .32محمد جنكل: المرج  السابق، ص  -114 
 .083سميحة القي وبي: مرج  سابق، ص  -115 
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ل اإلجراءات التي قد واملستفيد، وبذلك يستطيع أن يحصل على قيمة الضمان في أي وقت وبإتباع أق

 .116تنحصر عادة في إشعار خطي يصل إلى البنك

كما يحقق للمستفيد مزية تتمثل في تجنبه املشاكل الناتجة عن إيداع هذه املبالغ لديه وإعادة 

سحاها في نهاية املدة، مع ما يترتب عن ذلك من دفع تكلفة هذا اإليداع وارتفاع قيمتها بحسب املدة التي 

 . 117قصر حسب نوع كل عملية على حدةقد تطول أو ت

ومن جهة ثالثة يستفيد املصرف باعتباره مؤسسه وسيطة وضامنة من هذه العملية وبحكم 

طبيعة دوره فيها، بحيث يتقاض ى عمولة من عميله مقابل إصدار هذا الخطاب تتناسب مع قيمة 

ي النهاية أية خسارة إذا دفع ، باإلضافة إلى أنه ال يتحمل ف118الضمان ونوع العملية املطلوب تقديمها

قيمتها، إذ يحتفظ عادة بغطاء ويأخذ على العميل تعهدات كافية تضمن له سداد هذه القيمة 

ورجوعه على العميل، عالوة على أن هذا اإلجراء ال يكلف املصرف سوى نفقات إدارية بسيطة باملقارنة 

ات أن تلمع سمعة البنك التجارية في مع العمليات املصرفية األخرى، كما أنه من شأن هذه العملي

السوق النقدية واملالية، سواء على املستوى الداخلي أو الخارجي، وتوسيع مجال معامالته مع ما يترتب 

 .119عنه من جذب للزبناء وتمتين عالقاته مع أولئك الذين تربطهم به معامالت تجارية

    120كية املستقلةالفقرة الثانية: الجوانب القانونية للضمانات البن     

 121أوال: الطبيعة القانونية للضمانات البنكية وتمييزها عن ما يشتبه بها

                                                 

 .58محمد األطرا: مرج  سابق، ص  -116 
 .33محمد جنكل: مرج  سابق، ص  -117 
 .029سميحة القي وبي: مرج  سابق، ص  -118 

 .32ل: مرج  سابق، ص محمد جنك -119
 ل مزيد حول موضو" الضمانات البنكية المستق ة يمكن الرجو" الى: - 120
 تالسالا كرو  "التحكي  في العم يات الم رفية الدولية، الضمانات البنكية المستق ة نموذجا" بحد لنيل دب يو  الدراسيا -    

 –لع ييو  القانونيية واالقت يادية واالجتماعيية السويسييي الع ييا المعمقية فيي القيانون الخيياص، جامعية محميد الخياما ك يية ا
 5993-5993سال، السنة الجامعية: 
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بالرغم من تعدد مجاالت استخدام الضمانات البنكية املستقلة وأهميتها املتزايدة على مستوى 

إبرام الصفقات التجارية الدولية فإن الفقه والقضاء لم يتوصال بعد إلى تحديد دقيق لطبيعتها 

القانونية، وقد كان الختالف األنظمة القانونية الداخلية في مدى تقبل تقنيات تعد في الغالب من ابتكار 

 .122املمارسة والعمل البنكي، أثره في التضارب الذي مازال يحيط هذا املوضوع

، أو 123وإذا كانت الضمانة املستقلة تتخذ أنواع متعددة حسب ما إذا كانت محلية أو خارجية

، فإن الكفيل بتحديد طبيعتها القانونية هو تمييزها عن مجموعة 124ظيفتها وكذا كيفية تنفيذيهاتبعا لو 

من التقنيات املشابهة لها والتي تجعلها تنفرد بخصوصيات رسخت وبقوة مكانة هذه التقنية في مجال 

 املعامالت التجارية الدولية.

مظهرها الحديث والضمانة في مظهرها وعلى الرغم من التشابه الكبير بين الضمانة البنكية في 

إال أن هناك اختالفات جوهرية بينهما، فالكفالة إلتزام يترتب عليه أن حقوق  125التقليدي أي الكفالة

والتزامات الكفيل واملستفيد تعتمد على تحديد حقوق والتزامات املكفول واملستفيد، ويستطيع الكفيل 

التي تتوفر للمكفول في مواجهة املستفيد بناء على العقد أن يثير في مواجهة املستفيد جميع الدفوع 

 األساس ي.

                                                                                                                                                         
121- Jean Louis Rives lange et Monique contamine –Roynaud : « Droit bancaire », 6ème 

édition. Dalloz 1995, p.725. 
 .20محمد األطرا: مرج  سابق، ص  -122
دار  0002: "موسيوعة أعميال البنيوا مين النياحيتين القانونيية والع ميية"، الجيزل الثياني محي اليدين إسيماعيل ع ي  اليدين -123

 وما بعدها. 333النوضة العربية، ص 
 وما بعدها. 39محمد جنكل: مرج  سابق، ص  -124
أبريييل ، 0وكييذلا محمييد األطييرا: "دور االعتميياد بالضييمان فييي التبييادل التجييار "، المج يية الملربييية لقييانون األعمييال، عييدد  -

 .50، ص 0000ما  
 125-  أحميييد محميييد األشيييول: "خطابيييات االعتمييياد المسيييتندية والفيييارق بيييين خطييياال الضيييمان الم يييرفي والكفالييية"، البيوييية

 .5992س سيي ة إ ييدار المركييز اليمنييي ل توفيييق والتحكييي "، الطبعيية األولييى القانونييية والمالييية ل قطييا" الم ييرفي اليمنييي"، 
 .32ص 
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أما في خطاب الضمان فإن إلتزام البنك مستقل عن العقد املبرم بين العميل واملستفيد وعليه 

 . 126ال يستطيع البنك رفض وفاء خطاب الضمان استنادا إلى دفوع مستمدة من العقد األساس ي

بعية هو العنصر الجوهري في الكفالة، في حين يتسم خطاب وبذلك يظل مبدأ االلتزام بالت

الضمان باالستقاللية عن العقد األساس ي، وفي هذا الصدد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في إحدى 

تشكل ضمانة مستقلة )خطاب الضمان( تمنع الضامن من إثارة الدفوع التي يملكها »قراراتها إلى أنه: 

ضاه يلتزم الضامن بمقتض ى طلب من جانب اآلمر بأداء مبلغ في حدود املدين، وهو العقد الذي بمقت

 .127«القدر املتفق عليه دون أن يملك الحق في االمتناع عن األداء أو إثارة منازعة ألي سبب كان

التزام  128كما يتميز خطاب الضمان عن االعتماد املستندي رغم أنهما يشتركان في ميزة استقالل

وعن العقد بين البنك والعميل في طبيعة الواقعة التي تؤدي إلى استحقاق البنك عن العقد األساس 

وفاء كل منهما. ففي االعتماد املستندي يلتزم البنك بوفاء قيمة االعتماد إذ قدم املستفيد املستندات 

املطلوبة وكانت هذه املستندات مطابقة لشروط االعتماد، وحيث أن املستندات املطلوبة في االعتماد 

مستندات الشحن التي تثبت أن املستفيد قام بشحن البضاعة املطلوبة، فإن الواقعة التي تجعل هي 

وفاء االعتماد مستحقا هي واقعة إيجابية تثبت تنفيذ املستفيد للعقد األساس ي، أما في خطاب الضمان 

ة إلى أن االعتماد فإن التزام البنك يقوم على واقعة سلبية تفيد عدم تنفيذ العميل اللتزاماته، باإلضاف

املستندي يظل مرتبطا بتقديم وثائق تمثل شحن البضاعة غالبا، بينما من الناذر أن يشترط تقديم 

                                                 
 .03، ص 5995"تشريعات مالية م رفية"، دار  فال ل نشر والتوزي ، الطبعة األولى جمال جويدان الجمل:  -126
محمييييد حييييارثي: "ضييييمانان االعتميييياد الم ييييرفي"، نييييدوة االجتويييياد القضيييياوي فييييي المييييادة التجارييييية والضييييمانات القانونييييية  -

 .23، ص 5/5995لالستثمار: المج ا األع ى مركز النشر والتوثيق القضاوي العدد 
 .090د جنكل: مرج  سابق، ص محم -127
مج ة المحاك   808/02م د عدد  0002يونيو  52 ادر بتاريخ  5029قرار محكمة االستوناد بالدار البيضال رق   -128

 .099، ص 0003الملربية عدد ما  يونيو 
. لبيضييا ييادر عيين محكميية االسييتوناد التجارييية بالييدار ال 02/838، م ييد عييدد 52/05/02، بتيياريخ 2039كييذلا قييرار  -

 .093، ص 30، عدد ةمج ة المحاك  الملربي
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مستندات في خطاب الضمان، عالوة على أن االعتماد املستندي ال يستخدم إال كأداة وفاء في البيوع 

، ومنه يمكن القول إن 129رالدولية، أما خطاب الضمان فإن مجاالت استخدامه ال تقع تحت الحص

خطابات الضمان خصصت لحماية مصالح البائع في حالة عدم تنفيذ املشتري التزاماته وفي املقابل 

 تأتي تقنية االعتماد املستندي لحماية مصالح املشتري.

تصرف بمقتضاه يحول الدائن حقوقه  130كما يختلف خطاب الضمان عن اإلنابة والتي تعتبر

هو، وفاء ملا هو مستحق عليه له، وتكون اإلنابة أيضا في تصرف من يكلف أحدا من على املدين لدائنه 

الغير بالوفاء عنه ولو لم يكن هذا الغير مدينا ملن وكله على الوفاء. وبالتالي فهي اتفاق ثالثي األطراف 

نابة كاملة، يتقدم فيه املدين إلى دائنه بمدين جديد للوفاء بدينه، يحل محله ويقض ي التزامه، فتكون إ

 أو ينضم في املديونية ويصير للدائن مدينان فتكون إنابة قاصرة.

فإنابة الزبون للبنك هي إنابة قاصرة باتفاق الزبون ودائنه على أن يقدم له بدال من الضمان 

النقدي مدينا آخر يلزم بوفاء هذا الدين عنه، فإذا قبل الدائن هذا املدين الثاني )أي البنك الضامن( 

هذا األخير ملتزما مباشرة ومستقال عن التزام املدين، وبالتالي ففي خطاب الضمان يتعاقد البنك  كان

مع زبونه على إصدار خطاب الضمان وال دخل للمستفيد في هذا التعاقد، عكس ما على عليه األمر في 

 .131اإلنابة فال تعقد اإلنابة إال بعد موافقة املناب لديه

الضمانات البنكية املستقلة أو خطابات الضمان تتسم بطبيعة مما تقدم يمكن القول إن 

قانونية خاصة، تتعدد ضمنه العالقات التعاقدية وتشكل في إطاره عالقة املستفيد بالضامن العالقة 

املحورية، إذ بإصداره خطاب الضمان وموافقة املستفيد عليه تنشأ عالقة قانونية تكون ملزمة لجانب 

                                                 

 .03، ص  ، دار  فال ل نشر والتوزي 5995"تشريعات مالية م رفية"، الطبعة األولى جمال جويدان الجمل:  -129 
 من قانون االلتزامات والعقود. 503الف ل  -130 

 .305محي الدين إسماعيل ع   الدين: مرج  سابق، ص  -131
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امات في ذمته دون الطرف األخر لدرجة دفعت الفقه املصري أن يعتبر خطاب واحد والذي تنشأ التز 

 . 132الضمان ينشأ بإرادة منفردة

وفي ظل هذا الجدل يرى البعض أنه ال يمكن إدخال خطاب الضمان في إحدى التنظيمات 

لذين يحددون املعروفة في القانون املدني أو غيرها، فهذه العملية ترتكز كلية على إرادة األطراف، فهم ا

 .133مضمونها وأثارها

واتسام الضمان املستقل بهذا الطابع التعاقدي يرتب نتيجة مفادها خضوع هذا التقنية 

للقواعد العامة التي تحكم العقود وبالخصوص مبدأ سلطان اإلرادة وما يترتب عنه من حرية تعاقدية 

ات املستقلة خاصة في وقوة ملزمة، خاصة في ظل غياب أي مقتضيات تشريعية تنظم الضمان

 التشريعات الوطنية وهو ما سنحاول التطرق إليه.

 ثانيا: موقف التشريعات الوطنية والهيئات الدولية

 موقف التشريعات الوطنية: -7

صاحب التطور الكبير الذي عرفته التجارة الدولية، تطور في مجال القانون منذ عقود وخاصة 

والتي يرجع الفضل في ابتكارها إلى العرف املصرفي، وفرض على  في مجال الضمانات البنكية املستقلة،

 التشريعات الوطنية ضرورة التعاطي معها.

وهكذا ففي ظل غياب تنظيم تشريعي مفصل حاولت بعض التشريعات تنظيم هذا النوع من 

 الضمان وتقنين أحكامه.

                                                 
 .28الضمان الم رفية"، مرج  سابق، ص  توض: "خطاباع ي جمال الدين ع -132
االعتمياد بيالقبول، الكفالية الم يرفية، خطياال الضيمان"، أطروحية –نجاة بضراني: "االوتميان الم يرفي بطريقية التوقيي   -133

 . 229، ص 0033لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق جامعة القاهرة ك ية الحقوق، 
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ذه التقنية منذ زمن وتعد مصر من أقدم الدول العربية على اإلطالق التي عرفت التعامل به

طويل، وذلك بالرغم من أن املشرع املصري لم يخصها بعد بأي تنظيم تشريعي خاص وإنما اقتصر على 

، ويأتي إغفال املشرع تنظيم هذا النوع من النشاط املصرفي ضمن تجاهل يكاد يكون عاما 134العمومية

ما يعوضه في مجال الكتابات  لعمليات البنوك، لكن هذا القصور من جانب التشريع ما لبث أن وجد

، بحيث يمكن القول إن التنظيم القانوني لعملية خطاب الضمان يعرف 135الفقهية واألحكام القضائية

من قانون  811في الوقت الحاضر استقرارا ووضوحا أكثر من أي وقت مض ى، حيث عرفته املادة 

على طلب شخص يسمى اآلمر  خطاب الضمان تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء « 136التجارة املصري 

بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى املستفيد إذا طلب منه ذلك خالل املدة املعينة في 

 الخطاب ودون اعتداد بأية معارضة.

تسري فيما لم يرد بشأنه نص أو عرف في هذا الفرع القواعد والعادات السائدة في املعامالت 

 .   » الدولية بشأن خطاب الضمان

أما في فرنسا فإن هذا النوع من الضمانات املصرفية كان يعرف تجاهال كبيرا نتيجة انتشار 

استعمال الكفالة كتقنية لألداء في مجال التعامل التجاري الداخلي أو الدولي، ثم عدم استيعاب تقنية 

ل بخطاب الضمان تتسم طبيعتها القانونية بالغموض، إال أن القضاء كان له الفضل في فرض التعام

ولم تتح الفرصة ملحكمة  7161يونيو  1من خالل القرار الصادر عن إحدى املحاكم الفرنسية في 

                                                 
 .00محمد األطرا: "مرج  سابق، ص  -134
 .230نجاة بضراني: مرج  سابق، ص  -135
ميين قييانون التجييارة  835العربييية المتحييدة. والمييادة  تميين قييانون المعييامالت التجارييية لدوليية ا مييارا 202وتقاب وييا المييواد  -136
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النقض الفرنسية لإلدالء برأيها بهذا الصدد إال في بداية الثمانينات حيث تم االعتراف بشكل واضح 

 .137بهذه املؤسسة القانونية الحديثة

على األحكام القضائية الصادرة في موضوع خطاب ولقد ساهم الفقه من خالل التعليق 

الضمان في محاولة سد الفراغ القانوني وذلك بعد أن تنبه إلى تميز هذه التقنية عن الكفالة وبذلك 

 .138أنتشر استعملها ليشمل عقود داخلية، إضافة إلى العقود الدولية

تواله بالتنظيم، إال وفي املغرب، وبالرغم من غياب أي نص تشريعي يعرف خطاب الضمان وي 

أنه يمكن القول إن املشرع املغربي يعتبر خطاب الضمان من عمليات اإلئتمان البنكي وهو إئتمان 

املتعلق بمؤسسات اإلئتمان والهيئات  748.71. حيث جاء في املادة الثالثة من قانون رقم 139بالتوقيع

قوم بمقتضاه شخص من يعتبر عملية ائتمان كل تصرف، بعوض، ي « .140املعتبرة في حكمها

 األشخاص: بوضع أموال أو االلتزام بوضعها رهن تصرف شخص آخر يكون ملزما بإرجاعها؛

أو االلتزام ملصلحة شخص آخر، عن طريق التوقيع، في شكل ضمان احتياطي أو كفالة أو أي 

 .» ضمان آخر  

ات املصرفية، إال أنه إال أن البعض يرى أن العمل املصرفي وإن كان يعرف هذا النوع من الضمان

مع ذلك ال يزال يستخدم في الداللة عليه اصطالح "كفالة" وأنها من نوع خاص ويرجع ذلك التجاهل 

إلى أن الضمان ذا الطبيعة املستقلة ال يجد مجال تطبيقه في املغرب إال في إطار العمليات التي تتم مع 

شخصا غير مقيم، باإلضافة إلى أن املشرع  -داعميال كان أو مستفي–الخارج، أي التي يكون أحد طرفيها 

                                                 
 .32محمد األطرا: مرج  سابق، ص  -137

 .238، ص نجاة بضراني: مرج  سابق -138 
 .22محمد جنكل: مرج  سابق، ص  -139 
 098.05( بتنفييذ القيانون رقي  5902ديسيمبر  52) 0282 ادر في فيات  ربيي  األول  0.02.008هوير شريد رق   -140 

بتداريخ فداتح ربيدع اآلخدر  2853الجريددة الرسدمية عددد ، المتع ق بموسسات االوتمان والويوات المعتبيرة فيي حكمويا

 225(، ص 5902 يناير 55)  0282
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"، ويجمل هذا Garantieاملغربي في النصوص التي يشترط فيها تقديم كفالة، يكتفي بذكر لفظ "ضمانة

 .141اللفظ دائما على أنه كفالة شخصية تضامنية

رة ومهما اختلفت املسميات في مجال التعامل البنكي فاملشرع املغربي أصبح مطالبا اليوم بضرو 

مسايرة مجريات التطورات التي تعيشها التجارة الدولية ومواكبة التقنيات التي تصاحاها وخاصة ما 

يتعلق بالضمانات املستقلة التي استطاعت فرض نفسها كآلية فعالة في مجال التعامل التجاري 

اري، ملا الدولي، وكذلك بفضل تجاوزها سلبيات تقنيات كانت تفرض نفسها على أطراف التعامل التج

 تتسم به من خصوصيات كتقنية بنكية حديثة في مجال التأمينات الشخصية.

 موقف الهيئات الدولية: -1

تعتبر الضمانات البنكية املستقلة وسيلة يمكن من خاللها للمتعاملين تقديمها للحصول على 

ونهم، وعرفت في ضمانات من البنوك، الستيفاء حقوقهم في حالة عدم تسديد العمالء أو الزبناء لدي

 السنين األخيرة إقباال متزايدا عليها وتنقسم إلى نوعين من الضمانات:

ضمانات مستندية: ومفادها ضرورة تقديم مستندات محددة سلفا في خطاب الضمان عند  -

 املطالبة بالوفاء.

ى وضمانات لدى أول طلب، يلتزم بموجاها الضامن بتنفيذ التزامه بالوفاء بصورة فورية لد -

 أول طلب يتوصل به من املستفيد.

وقد عملت غرفة التجارة الدولية بباريس على خلق قواعد قانونية مستمدة من عادات وأعراف 

املمارسة التجارية وذلك بعد مجهودات جبارة لعدد من اللجان املتخصصة في عمليات اإلئتمان، 

ملتعلقة بالضمانات التعاقدية أطلق عليها القواعد املوحدة ا 811تمخض عنها وضع مجموعة رقم 

وأقرت الغرفة بأنها ال تغطي الضمانات لدى الطلب وإنما تقتصر على الضمانات املستندية، وإن  7114

                                                 

 .232نجاة بضراني: مرج  سابق، ص  -141 
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، 142كان البعض يرى أنه ال مانع من أن تطبق على الضمانات لدى الطلب حينما تكون قابلة للتطبيق

تحقيق أهدافها، ولم يكن مرغوبا فيها من والواقع أن هذه القواعد لم تلق أي نجاح، بل فشلت في 

جانب أطراف التجارة الدولية، والسبب هو أن هذا النوع من الضمانات ال يحمي مصالح املستفيدين 

وهي مصالح تتطلب الوفاء لدى الطلب ودون معارضة الجانب الضامن، وهو ما جعل هذه القواعد 

قصورها، وهو الش يء الذي دفع الغرفة إلى خلق  محدودة االنتشار وتم توجيه سهام النقد إليها بسبب

 قواعد أخرى تتفادى نقد سابقتها وتستجيب ملتطلبات أطراف التجارة الدولية.

رأى القائمون على عمل الغرفة أن ممارسات وأعراف الضمانات  7144وهكذا ومع بداية سنة 

مجموعة العمل الخاصة لدى الطلب تزايدت أهميتها مما يبرر أخذها باالعتبار، لذلك اجتمعت 

 بالغرفة لدراسة موضوع الضمانات لدى الطلب وكذلك خطابات االعتماد الضامنة أو ما يعرف ب

Stand-by lettres of crédit  وعدم تغطيتها  7114، تبين من خاللها عجز قواعد الغرفة لسنة

نات لدى الطلب، ، ومن هذا املنطق حاولت اللجنة وضع قواعد تنظم الضما143للضمانات لدى الطلب

وهكذا تم وضع مشروع بواسطة مجموعة العمل املختلطة والتي تضم أعضاء اللجنة الفنية واألعراف 

ورغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتها  7141البنكية ولجنة أعراف التجارة الدولية وذلك سنة 

 . 7117دجنبر  8استطاعت الغرفة إصدار هذه القواعد في 

االعتبار أن قواعد الغرفة وإن كانت قد أعدت لتطبق على الضمانات تحت ومما يجب األخذ في 

 .144فهي ما تزال جارية االستخدام وإن كان ذلك نادرا 7114الطلب إال أنها لم تلغ قواعد 

                                                 
"، دار 0002"مبييدأ االسييتقالل فييي خطيياال الضييمان الييدولي وفقييا التفاقييية األميي  المتحييدة لعييا  خ يييل فيكتييور تييادريا:  -142

 .09ص  ،5992النوضة العربية 
- Jean Stouflet : « L’œuvre normative de la chambre de commerce internationale dans le 

domaine bancaire », le droit des relations économiques internationales. Etude Offertes à 

Berthold Goldman.  
143- Michel Vasseur : « Les nouvelles règles de la chambre de commerce internationale pour 

les garanties sur demande » revue droit des affaire international, 1992, p.242. 
 .02خ يل فكتور تادريا: مرج  سابق، ص  -144
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من جهة أخرى ظلت االعتمادات املصرفية تحظ باهتمام كبير من لدن لجنة األمم املتحدة  

والتي ما فتأت تؤكد على أهميته خالل معظم  7164رال( منذ سنة للقانون التجاري الدولي )يونسيت

شغل موضوع خطابات االعتماد الضامنة أو االحتياطية اهتماما خاصا لدى  7141دوراتها، وفي عام 

املهتمين، لذا دعت األمين العام لألمم املتحدة لعمل تقرير حول هذه الخطابات وطبيعتها ولكن لم 

، وقد أكد هذا 7144بعد ست سنوات في دورتها الحادية والعشرين في أبريل عام يقدم هذا التقرير إال 

التقرير أهمية الضمانات البنكية السائدة في معظم الدول واعتبر التقرير أن هذا النوع من الضمانات، 

 . 145أي خطاب االعتماد الضامنة هي من نفس التكوين والطبيعة القانونية للضمانات املستقلة

وبعد سنوات عديدة من العمل والجهد استطاعت اللجنة إقرار مشروع اتفاقية  7141وفي ماي 

 77/71/11دولية تتعلق بالضمانات املستقلة وخطابات االعتماد الضامنة والتي تم املصادقة عليه في 

 .  1444146ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 

ر استعمال الضمانات املستقلة، فإنها في وإن كانت هذه االتفاقية تساهم بشكل كبير في نش

نفس الوقت أفلحت في املزج بين الضمانات املستقلة وخطابات االعتماد الضامنة، هاتين التقنيتين 

تشتركان في الهدف والغرض لتماثلهما في الوظيفة التي يؤديها كل منهما مما يبرر جمعهما معا في عمل 

ومن ناحية أخرى تشجيعها لها على التصديق على أحكام موحد من ناحية إرضاء للدول املختلفة، 

 .147صالح التجارة الدوليةماالتفاقية حتى تحقق 

ولم تتوقف مجهودات غرفة التجارة الدولية عند هذا الحد بل عملت على إصدار قواعد تتعلق 

ف ، وذلك بتعاون مع املعهد الدولي لألعرا114تحت رقم  7144بخطابات االعتماد الضامنة سنة 

 البنكية وبطلب من الواليات املتحدة األمريكية التي كانت تعرف انتشار واسعا لهذه التقنية البنكية.

                                                 
 .03خ يل فكتور تادريا: مرج  سابق، ص  -145

146- Joane Klein- Cornede : « La pratique des garanties Bancaire dans les contrat 

internationaux », Collection techniques de la Banque » AFB Diffusion, Juin 1999. p. 30. 

 .59خ يل فكتور تادريا:  . ا، ص  -147 
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وعموما فقد ساهمت هذه القواعد وغيرها في وضع قواعد موضوعية للتعامل املصرفي من 

اد يكون شأنها أن تسهل التعامل فيما بين األطراف ومن شأنها أيضا أن تسد الفراغ التشريعي الذي يك

عاما في التشريعات الوطنية وكذا القضاء على حاالت التنازع التي غالبا ما تشكل عائقا في وجه التعامل 

 . 148التجاري الدولي

 املطلب الثاني: العالقات التعاقدية بين أطراف الضمانات البنكية املستقلة

واملستورد )املستفيد(  يعتبر عقد فتح االعتماد نتاجا لعقد مسبق بين املصدر )العميل اآلمر(

يسمى عقد األساس والذي بموجبه يتعهد املصدر بناء على طلب املستورد بتقديم ضمان مصرفي لدى 

الطلب له ويحدد مضمونه ومحتواه بدقة، وتنفيذا لهذا االلتزام يتولى املصدر إصدار أمره إلى بنكه بأن 

الطلب مبلغا من املال، بإذن منه ال رجعة يتعهد أمام املستورد األجنبي )املستفيد( أن يدفع بمجرد 

. وبذلك تنشا عالقات تعاقدية جديدة تترتب عليها حقوق وإلتزامات سواء بين العميل اآلمر 149فيه

 والبنك الضامن )الفقرة األولى( أو بين املستفيد والبنك )الفقرة الثانية(.

 

 الفقرة األولى: العالقة بين العميل اآلمر والبنك

 150امات البنك تجاه العميلأوال: إلتز  

يترتب عن طلب فتح االعتماد املوجه من العميل ألمر إلى البنك مجموعة من االلتزامات منها  

واجبات مهنية ومنها واجبات تعاقدية، فأما االلتزامات املهنية بمقتضاها يلتزم البنك الضامن بتقديم 

تي قد تترتب عن بعض أنواع الضمانات االستشارة أي واجب إعالم اآلمر وإخطاره بمدى الخطورة ال

                                                 
148- Thierry Banneaux. : « Droit Boncaire », édition Montchrestien 1999 3ème édition. p. 

240. 
 .032ع ي جمال الدين عوض: "خطابات الضمان الم رفية"، مرج  سابق، ص  -149 

150- Jean louis Rives lange et Monique contamine –Roynaud : « Droit bancaire », 6ème 

édition. Dalloz 1995. 731. 
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التي تتميز بصرامة تلقائية تنفيذها، فالبنك الضامن يكون بهذا الشكل مطالبا بتقديم العديد من 

اإلرشادات والنصائح الالزمة لزبائنه وذلك تفاديا لخالفات مستقبلية، ومن شأن هذا االلتزام أن يجعل 

مر فيما بعد قبل الضامن خاصة عندما يتخلف هذا األخير البنك يتحلل من أية مسؤولية قد يثيرها اآل 

، وباإلضافة إلى ذلك يتحلل البنك الضامن بواجب إخطار الزبون قبل الدفع 151عن إعالمه وأرشاده

للمستفيد وتتجلى أهمية هذا اإلخطار بالنسبة لآلمر في أنه قد تجبنه في بعض األحيان مخاطر اإلفالس، 

منحه فرصة للسعي لدى املستفيد والتفاوض معه وحسم املشكلة بصورة فتوصله بهذا اإلشعار قد ي

، ورغم ذلك فمسألة اإلخطار عرفت تضارب في األحكام القضائية 152حبية دون تنفيذ الضمانة

من عدمه وذلك التسام هذا النوع من  *واختالفات في االجتهادات الفقهية بين من يوجب إخطار العميل

العقد األساس، وهذا اإلتجاه هو الراجح وأكد أن البنك الذي يقوم بالدفع  الضمانات باالستقاللية عن

ال يقوم سوى بتنفيذ واحترام مقتضيات التزامه الخاص، فهو التزام تجاه املستفيد بصفة أصلية وليس 

من قواعد غرفة التجارة الدولية الخاصة  8/74وقد أيدت هذا الرأي املادة  153نيابة عن اآلمر

كما يلتزم البنك بعد اتفاقه مع العميل، بإصدار التعهد  7114تماد الضامنة لسنة بخطابات االع

البنكي وبالشروط التي حددها العميل في الخطاب، والحقيقة أنه ال يكفي مجرد تعهد البنك في هذا 

الصدد بل يلتزم بإصدار التعهد بالفعل إضافة إلى عدم الوفاء في حالة املطالبة التعسفية من جانب 

( 154ملستفيد، فهو )أي البنك غير ملزم بتنفيذ ضمانة ما لم تتحقق الشروط الواردة في الخطابا

                                                 

 .033محمد األطرا: مرج  سابق، ص  -151 
 .002محمد األطرا: مرج  سابق، ص  -152 

مين القواعييد الموحيدة المتع قية بالضييمانات التعاقديية تينص ع ييى أن البنيا " ي تيز  عنييد اسيتالما المطالبية بالوفييال  3الميادة  * 
 ، وبدون تأخير...".  تبإخطار اآلمر أو الطرد معطي التع يما

 .008محمد جنكل: مرج  سابق، ص  -153 
 .592خ يل فكتور تادريا: مرج  سابق، ص  -154 
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وهذين االلتزامين يطلق عليهم بعض الفقه اصطالح االلتزامات التعاقدية الناتجة عن عقد فتح 

 .  155االعتماد

 ثانيا: التزامات العميل اآلمر:

تب على عاتق العميل اآلمر عدد من بمجرد موافقة البنك على إصدار خطاب الضمان تتر 

 االلتزامات:

وهكذا يلتزم العميل وفقا للعقد املبرم بينه وبين البنك برد هذه املبالغ التي قام البنك بالوفاء بها 

للمستفيد بمقتض ى خطاب الضمان، والتزام العميل برد هذه املبالغ ناش ئ عن عقد االعتمادات 

يصدره البنك، وبناء على ذلك فإن إلتزام العميل بالرد يتم بالضمان وليس عن خطاب الضمان الذي 

وهذا الشرط ليس تعسفيا وال مجحفا  156وفقا للشروط التي قام باشتراطها في العقد املبرم بينهما

بالعميل، إذ أن البنك يحتاط إلعسار العميل واحتياط الدائن ضد إعسار مدينه ليس إجحافا به وإنما 

الخطاب في وقت غير مناسب، ورغم سالمة مركز العميل، تعسفا من البنك  قد يعتبر طلب البنك قيمة

في استعمال حقه في طلب قيمة الخطاب، ويكون للعميل أن يطلب تعويض الضرر الذي يصيبه 

 .157بسبه

عن مبلغ خطاب الضمان ومدته، وللبنك أن يؤجل  Commissionكما يلتزم العميل بدفع عمولة 

املستفيد حتى يتقاضاها نقدا أو يخصم من حساب اآلمر. وإنما إذا أصدر  إصدار الخطاب وإرساله إلى

الخطاب إلى املستفيد فإنه ال يستطيع بعد ذلك الرجوع فيه استنادا إلى عدم دفع العمولة ألن 

، وتضاف إليها فوائد ينص على أن تجري على 158الخطاب يلزمه بمجرد إرساله ووصوله إلى املستفيد
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يستردها من العميل، وكذلك االلتزام بتغطية خطاب الضمان والتي تعد أحد مستحقات البنك حتى 

الضمانات التي يطلاها البنك من طالبي إصدار خطاب الضمان ويتم ذلك بعد دراسة مركز الزبون املالي 

ل ودرجة يسره وإلتزاماته املالية وإمكانية الوفاء بتعهداته، وذلك لخطورة النتائج املترتبة على اإلسترسا

، وهذا الغطاء قد يكون نقديا، أو عبارة عن أوراق مالية، 159في إصدار خطابات الضمان دون ضابط

وهي تخضع في تقديرها لقيمتها التسليفية في السوق املالية والتي تخضع بدورها ملؤشرات األسعار، 

تى كان البنك عالوة على ذلك يلتزم العميل بعدم إثارة أي دفوع متعلقة بدفع ووفاء قيمة الضمان، م

على حق في هذا الوفاء، وهذا االلتزام مرتبط بصحة وفاء البنك للمستفيد فمتى قام البنك بالوفاء 

متعسفا في هذا الوفاء أو بالتواطؤ مع املستفيد في االستجابة ملثل هذه املطالبة، كان للعميل الحق في 

، أو لعدم 160بعد انقضاء مدة الضمان إثارة هذه الدفوع أو االعتراضات على البنك سواء لوفاء البنك

، ومنه يمكن القول إنه 161توافر تطابق املستندات املطلوبة أو لتواطؤ البنك مع املستفيد إلى غير ذلك

على العميل اآلمر تنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد فتح االعتماد بالضمان في مواجهة البنك، وذلك 

لالزمة من رجل حريص على مصلحة البنك املتعامل بحسن نية وقدر معقول من الحرص والعناية ا

 معه.

 الفقرة الثانية : العالقة بين البنك واملستفيد

بعد إبرام عقد األساس بين املستفيد والعميل، يلتزم بموجبه هذا األخير بتوجيه طلب فتح     

وهنا تطرح اعتماد ضمان، وعلى إثره يلتزم البنك بإصدار خطاب الضمان وإرساله إلى املستفيد، 

 إشكالية التكييف القانوني لهذه العالقة )أوال( وكذا التزامات األطراف )ثانيا(. 

 أوال: التكييف القانوني للعالقة بين البنك واملستفيد    
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يذهب بعض الفقه إلى تكييف العالقة بين البنك واملستفيد بأنها التزام بإرادة منفردة، بحيث 

دون حاجة إلى قبول ضمني من جانب املستفيد، فما عليه سوى أن  أن الضمان ينشأ بإرادة منفردة

. وهو 162يقبل الخطاب دون اعتراض على مضمونه أو رفضه، مما يعني أن التزام البنك هو إلتزام إرادي

نفس الرأي الذي أكدته بعض االجتهادات القضائية، حيث قضت محكمة بروكسيل في حكم لها بتاريخ 

لضامن مستقال ومجردا عن أي قبول من املستفيد ولو ضمني متى طلب بأن "تعهد ا 71/74/7141

تنفيذه من جانبه"، كما أكد هذا املبدأ القضاء املصري، ففي حكم صادر عن املحكمة اإلدارية العليا 

قضت بأن ضمان البنك يعتبر عقد بينه وبين املستفيدين من خطابات الضمان  14/41/7168بتاريخ 

ط إللزام البنك أن يقبل املستفيد الخطابات، وإنما يلتزم البنك نهائيا بمجرد ولذلك، فإنه ال يشتر 

إصدار الخطابات وإذا كان املستفيد يستفيد في مطالبه للبنك من عدم اقتران الصرف في خطابات 

الضمان بأي قيد أو شرط، فليس معنى ذلك ألنه طرف في عقد بينه وبين البنك، وإنما ألن ذلك هو 

نك الذي أنشأته خطابات الضمان لصالح املستفيدين" فالبنك هنا يلتزم بصفته أصيال قبل التزام الب

املستفيد وليس بوصفه نائبا عن العميل، مما يعني أن التزامه في هذا الصدد يعد إلتزاما بإرادة 

 .163منفردة

ن با 74/77/7111وهو التوجه الذي سلم به القضاء الفرنس ي في حكم ملحكمة النقض بتاريخ 

التزام البنك هو التزام بإرادة منفردة وليس عقد. وهذا إن دل على ش يء فإنما يدل على أن هذا الرأي 

 حشد له أنصارا وتأييدا سواء في من جانب الفقه أو القضاء...

وفي مقابل هذا الرأي برز توجه ثان يعتبر التزام البنك بأنه عقد ملزم لجانب واحد، وإن إلتزامه 

ره في االتفاق الذي يربطه باملستفيد، لذا يحتاج االمر إلى قبول من جانب يجد أساسه ومصد

                                                 

، العقييود التجارييية، عم يييات البنييوا"، الطبعيية 9000لسيينة  03ميحة الق يييوبي: "شيير  قييانون التجييارة الم يير  رقيي  سيي -162 
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املستفيد، ولكن ال يخضع هذا القبول ألي شكل خاص، وإنما يستنتج من مجرد سكوت املستفيد 

باستالم إخطار من الضامن بإصدار الضمان والتزامه بدفع ووفاء قيمة الضمان، مما يعني أن القبول 

ستفاد من صول الخطاب إليه وعلمه به وسكوته عن االعتراض على أي عنصر أو قد يكون ضمنيا ي

 .164جزء منه

وهذا ما سلمت به بعض أحكام القضاء الفرنس ي حيث ذهبت محكمة في حكم صادر بتاريخ 

 إلى تكييف العالقة على أنها عقد. 16/41/7141

وإن صدر تنفيذا للعقد أما في مصر فقد ذهبت محكمة النقض املصرية إلى أن "خطاب الضمان 

املبرم بين البنك واملدين إال أن عالقة البنك باملستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي عالقة 

منفصلة، إذ يلتزم البنك بمقتض ى خطاب الضمان وإصداره ووصوله إلى املستفيد بوفاء املبلغ الذي 

الضمان يعتبر إيجابا يجب أن يلحقه . ولهذا يعتبر البعض أن إصدار خطاب 165يطالبه به هذا األخير"

 .166قبول من جانب املستفيد، إال أن هذا القبول قد يكون ضمنيا فيكفيه السكوت

والحقيقة أن طبيعة املعاملة الخاصة بخطابات الضمان والعرف التجاري واملمارسة العملية قد 

الحالة الوحيدة التي ال جرت على أن البنك الضامن ال ينتظر تصريحا بالقبول من جانب املستفيد، و 

 .167ينتج فيها التزام البنك أثره هو رفض املستفيد الخطاب ألسباب ما

وبين الرأيين سواء املؤيد لفكرة التزام البنك هي ناتجة عن إرادة منفردة والرأي القائل بكونه 

نقول إن عقد ملزم لجانب واحد ويرتبط سواء بالقبول الصريح أو الضمني للطرف الثاني )املستفيد( 
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تكييف هذا االلتزام هو أنه ناتج عن إرادة منفردة لكونها ال تظل مرتبطة بموافقة وقبول الطرف األخر 

 وإنما يكفي وصول خطاب الضمان إلى املستفيد.

 ثانيا: التزامات أطراف الضمانات البنكية املستقلة 

لى طلب عميل له بدفع أسلفنا أن الضمانة البنكية املستقلة هي تعهد يصدر من البنك بناء ع

مبلغ معين أو قابل للتعين لشخص آخر )املستفيد( دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خالل املدة 

املعينة في الخطاب، وبذلك يحق للمستفيد مطالبة املصرف بدفع وتسييل مبلغ الضمان إليه، بشرط 

وز له التنازل عن حقه هذا إلى أن يتقدم بطلبه هذا خالل املدة املعينة والغرض املحدد له، وال يج

. ويجب أن يكون الطلب واضحا، يعبر فيه املستفيد عن رغبته في 168الغير إال بموافقة املصرف

الحصول على قيمة خطاب الضمان، ويمكن أن يكون الطلب عاديا، في حالة خطاب الضمان لدى أول 

الضمان لدى أول طلب مبرر  طلب، أو يكون مصحوبا بتبرير دفع قيمة الخطاب وذلك في حالة خطاب

 أو مصحوبا بمستندات بخصوص خطابات الضمان املستندي.

واألصل أن يصدر خطاب الضمان ملدة محددة، بحيث يسقط ضمان البنك تلقائيا، إذا لم 

تصله مطالبة بالتنفيذ حتى نهاية التاريخ املحدد، وإذا لم تحدد مدة الخطاب، اعتبر كقاعدة غير محدد 

كانت العملية املضمونة في الخطاب لم يتم تجاوزها بعد وكان خطاب الضمان غير محدد املدة، وإذا 

املدة، امتد الضمان إلى وقت انتهائها، وفي جميع األحوال إذ كانت املطالبة بتنفيذ مبلغ الضمان مقرونة 

 . 169بشرط واقف، اعتبرت مقدمة خارج األجل إذا لم يتحقق هذا الشرط
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ى البنك الضامن دفع قيمة الخطاب خالل األجل املحدد وفق ما هو ومن جهة أخرى يتعين عل

 .170مضمن في خطاب الضمان بدون أن يعترض، ويناقش وإال تحمل املسؤولية في مواجهة املستفيد

وهذا االلتزام أي بمجرد إرسال خطاب الضمان إلى املستفيد، يمنع على البنك الضامن التمسك 

ة األساس بين العميل واملستفيد أو العالقة بين الزبون والعميل، بأي دفوع مستمدة سواء من العالق

بحيث تعتبر هذه القاعدة من القواعد األساسية التي يقوم عليها خطاب الضمان. بل ويلتزم البنك 

بدفع قيمة الخطاب ولو أخل املستفيد بالتزامه، مما يعني أن البنك بإصداره خطاب الضمان املستقل 

ميل اللتزامه وال يتعهد بسداد دين املستفيد، وإنما يتعهد بالتزام شخص ي نهائي ال يضمن تنفيذ الع

بات، ذلك أنه يلتزم بصفته أصيال قبل املستفيد وليس بوصفه نائبا عن عمله، فجوهر التزام البنك هو 

الوفاء لدى الطلب، وهذا االلتزام يتماش ى ليس فقط مع مصلحة سمعته الدولية، وإنما أيضا مع 

 .171التجارة الدولية مصلحة

وهذه االستقاللية بالطبع وإن كان البعض يرى أنها على املستوى القانوني وليس على املستوى 

 االقتصادي، ترتب مجموعة من اآلثار القانونية خاصة عندما يتعلق األمر بإدراج شرط التحكيم 

                                                 
170- J.L Rives lange- Monique contamine Raynaud  : Op.cit.p.731. 
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 إجراءات التحقيق اإلخبارية في قانون املسطرة املدنية

 

 عبد الرحيم بنيحي 

 طالب باحث في ماستر االسرة في القانون املغربي و املقارن 

 جامعة ابن زهر اكادير

 

 مقدمة:

تعتبر إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون املسطرة املدنية املغربي من بين قواعد اإلثبات 

عمال اإلجرائية التي يجب مراعاتها عند سلوك كل طريق من طرق اإلثبات أمام الشكلية و األ 

الهدف منها هو  التحقيق في الدعوى قائمة أو مستقبلية إلثبات وقائع النزاع بتقديم دليل،  172القضاء،

و إزالة الغموض واإلبهام املحيط بوقائع القضية. يمكن تصنيفها إلى ثالثة أصناف منها صنف يسمى 

التي يتبعها القاض ي املقرر عند تسيير مسطرة التحقيق من بينها األمر  ءات التحقيق املسطريةإجرا

بتبليغ املقال وتعيين أول جلسة علنية، األمر بتبليغ املذكرات الدفاعية، املستنتجات، إطالع الخصوم 

 173بالجلسة العلنية، على املستندات واألوراق املدلى بها في ملف القضية واألمر بالتخلي وإدراج القضية

التي يتم بها تقديم وسائل اإلثبات التي نظمها قانون  174و صنف يسمى إجراءات التحقيق العادية

                                                 
-1441املعطي الجبوجي ، القواعد املوضوعية والشكلية لإلثبات وأسباب الترجيح بين الحجج ، مكتبدة الرشداد سدطات ،الطبعدة األولدى . 172

 41، صفحة : 7018
املعنددون " املسدطرة أمددام محكمدة االسددتئناف نظمهدا املشدرع املغربددي فدي البدداب األول "إجدراءات التحقيددق املسدطرية" مدن القسددم السدادس . 173

 .منه 886إلى  814وغرف االستئنافات باملحاكم االبتدائية" من قانون املسطرة املدنية في الفصول 

 من قانون املسطرة املدنية 741إلى  17. نظمها املشرع في الفصول من 174 
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فهي تمثل الجانب الشكلي أو اإلجرائي لوسائل اإلثبات املدنية، وتشمل األبحاث  175االلتزامات والعقود،

 ستندات.واليمين، والزور الفرعي، و الحضور الشخص ي واألمر بتقديم امل

التي هي موضوع دراستنا تعد من اإلجراءات  176وصنف أخر يسمى إجراءات التحقيق اإلخبارية

، يتميزان عن باقي إجراءات التحقيق العادية الخبرة ومعاينة األماكنالخادمة لوسائل اإلثبات وتشمل 

ائل اإلثبات املدنية األخرى كاليمين واألبحاث وتحقيق الخطوط والزور الفرعي، لكونهما ال يرتبطان بوس

التي تم تنظيمها في قانون االلتزامات والعقود، فهما ال يرتبطان باإلقرار أو الكتابة أو اليمين أو شهادة 

الشهود والقرينة، كما أن املشرع املغربي اكتفى بتنظيمها فقط في قانون الشكل أي قانون املسطرة 

ختص يسمى الخبير بتنوير معارفه وإخباره املدنية. فالقاض ي  من خاللها إما أن يفوض لشخص م

بمسألة تقنية أو فنية يتوقف عليها الفصل في النزاع، فيعتبر هذا اإلجراء إجراء خبرة) املطلب األول( 

 وإما أن ينتقل أو يعاين وقائع النزاع بنفسه، فيعتبر ذلك إجراء معاينة ) املطلب الثاني(.

 املدنية ن املسطرةاملطلب األول : الخبرة القضائية في قانو 

تعتبر الخبرة من بين أهم إجراءات التحقيق وأكثرها تطبيقا في العمل القضائي، ولتحديد 

وتحديد مراحلها  ولى(موضوعها ال بد من تعريفها والتطرق ألنواعها التي تفيد في اإلحاطة بها ) الفقرة األ 

 وإجراءاتها ) الفقرة الثانية(.

 

 وأنواعها القضائية الفقرة األولى: تعريف الخبرة

                                                 
 إلثبات التي يقررها القانون هي:من قانون االلتزامات والعقود على أنه " وسائل ا 040. نص الفصل 175

 ؛إقرار الخصم - 7

 ؛الحجة الكتابية - 1

 ؛شهادة الشهود - 8

 ؛القرينة - 0

 اليمين والنكول عنها - 1

 من قانون املسطرة املدنية. 14إلى  11. نظمها املشرع في الفصول من 176 
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وبذلك ترك أمر  177لم يعرف املشرع املغربي الخبرة القضائية ال بكيفية مباشرة أو غير مباشرة،

تعريفها للفقه، هذا األخير الذي قدم عدة تعريفات وإن كانت قد اختلفت من حيث املبنى فإنها تكاد 

لى أنواع و لكل نوع أحكامه كما نجد أن الخبرة القضائية تصنف إ 178تبقى واحدة من حيث املعنى،

 الخاصة.

 القضائية تعريف الخبرةأوال: 

بأنه "الخبرة هي في جوهرها إجراء من إجراءات التحقيق،  179وهكذا عرفها أحد الفقه املغربي

يلت ئ إليها قضاء املوضوع عادة قصد الحصول على املعلومات الضرورية بواسطة أهل االختصاص، 

علمية أو فنية، تكون عادة محل نزاع بين الخصوم في الدعوى، وال وذلك من أجل البث في مسائل 

 يستطيع أولئك القضاة اإلملام بها والتقرير بشأنها دون االستعانة بالغير."

بأنها " إجراء من إجراءات التحقيق يعهد بواسطته للقاض ي إلى  180بينما عرفها البعض األخر

في املسائل التقنية أو الفنية التي يتوقف إدراكها شخص مختص يسمى الخبير، بمأمورية تنور معارفه 

 الفصل في النزاع، أو بمأمورية معاينة وقائع مادية يشق على القاض ي الوصول إليها ."

كما عرفها األستاذ "زعيم إبراهيم" بأنها " اإلجراء الذي يستهدف االستعانة بذوي االختصاص، 

حلها إلى دراية علمية فنية تخرج عن إطار التكوين واالسترشاد بآرائهم لجالء مسألة غامضة يحتاج 

 181العام للقاض ي."

                                                 
الصدفحة  1444لنجداح الجديددة الددار البيضداء، الطبعدة األولدى . محمد الكشبور ، الخبرة القضائية في قانون املسطرة املدنية، مطبعدة ا177

71. 
. مصدددطفى املهدددداوي، الخبدددرة القضدددائية فدددي املدددادة املدنيدددة بدددين االعتمددداد واالسدددتبعاد، منشدددورات مجلدددة العلدددوم القانونيدددة، الطبعدددة األولدددى 178

 .11الصفحة  1471
 78. محمد الكشبور، مرجع سابق الصفحة 179
إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون املسطرة املدنية املغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في ريس ي، . محمد املجدوبي اإلد180

 40الصفحة دمشق  -مطبعة الكاتب العربي 7116القانون الخاص، الطبعة األولى 
 .8، الصفحة 7118نة . زعيم إبراهيم، نظام الخبرة في القانون املغربي، مكتبة عليلي، مراكش الطبعة األولى، س181
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وسيلة من وسائل و بالرجوع إلى أحد قرارات محكمة النقض، عرف الخبرة القضائية بأنها " 

 182، تملك معها املحكمة سلطة تقديرية، ال تخضع لرقابة محكمة النقض."اإلثبات

ضائية وسيلة إثبات، اعتبر قرار آخر صادر عن ومن خالل هذا القرار الذي اعتبر الخبرة الق

  183، وذلك بنصه " الخبرة تعتبر وسيلة تحقيق وليست إثبات."وسيلة تحقيقمحكمة النقض الخبرة 

لذلك فهذا القرار األخير الذي اعتبر الخبرة وسيلة تحقيق، يتماش ى مع التعاريف التي ذكرناها 

تعلقة بالتحقيق في الدعوى نظمها املشرع املغربي في والتي أدرجت الخبرة القضائية ضمن إجراءات امل

. وينحصر نطاقها  ومجالها في تقدير الوقائع وليس تنوير القاض ي في 66إلى الفصل   11الفصول 

املسائل القانونية، ولذلك ال يجوز للقاض ي تكليف خبير للبحث في مسائل قانونية  هي أصال من صميم 

نازال عن واليته وتفويضا منه لسلطاته القضائية، فهو غير معذور اختصاصه وحده، وإال أصبح ذلك ت

 184بجهله للقانون بل يفترض العلم به حتى يتسنى له القيام بمهامه على أحسن وجه.

 

 القضائية أنواع الخبرةثانيا: 

على إضافة إلى الخبرة القضائية بمعناها املطلق التي تأمر بها املحكمة للمرة األولى تلقائيا أو بناء 

طلب أحد الخصوم أو كالهما، وذلك عندما يستعص ي عليها األمر في فهم مسائل فنية، نجد أنواع 

 أخرى من الخبرة من أهمها الخبرة املضادة والخبرة الجديدة والخبرة التكميلية.

 املضادة الخبرة-5

                                                 
ص  07منشدددور بمجلدددة املعيدددار عددددد  41\1818امللدددف املددددني عددددد  1440\41\11بتددداريخ  0168. قدددرار صدددادر عدددن محكمدددة الدددنقض، عددددد 182

101. 
 87منشدددور بمجلدددة املعيدددار عددددد  41\1818امللدددف املددددني عددددد  1440\7\11املدددؤرخ بتددداريخ  811. قدددرار صدددادر عدددن محكمدددة الدددنقض عددددد 183

 .184الصفحة 
 . سناء الشاط ، الخبرة القضدائية بدين قدانون املسدطرة املدنيدة والعمدل القضدائي، رسدالة لنيدل دبلدوم املاسدتر فدي القدانون املددني واألعمدال،184

 78الصفحة  1441، 1444جامعة عبد امللك السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية طنجة، السنة الجامعية 
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جز وفقا هي خبرة تقتض ي انتداب خبير أو خبراء جدد، ويصدر بشأنها أمرا أو قرار تمهيدي وتن

للشروط والشكليات املتطلبة قانونا، واللجوء إلى هذا النوع مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة 

التقديرية ملحاكم املوضوع، إذ لها وحدها ولو طلاها الخصوم أن تقرر ما إذا كانت هناك فائدة منها أم 

 185ال.

سابقة كما تفترض وجود  غير أن الخبرة املضادة ال يؤمر بها ابتداء، وإنما بعد وجود خبرة

ويكون موضوع هذه الخبرة غالبا مقارنة صحة معطيات وسالمة اإلجراءات  186منازعة في هذه الخبرة،

 .187وصدق نتائج الخبرة األولى من حيث نتيجتها

 الجديدة الخبرة-1

هي الخبرة التي تأمر بها املحكمة عندما ترفض نهائيا الخبرة األولى ألي سبب من األسباب 

الن مثال، وبطالن الخبرة ال يؤثر مطلقا على الدعوى القائمة أمام القضاء بل أن أثرها ينال من كالبط

 .188الحكم التمهيدي بإجراء الخبرة، إما بإلغائه واالستغناء عن الخبرة أو بإلغائه واستبدال الخبير

 التكميلية الخبرة -8

خبرة املقدمة لها، أو أن الخبير لم هي كل خبرة تأمر بها املحكمة عندما ترى نقصها واضحا في ال

يجب عن جميع األسئلة والنقط الفنية املعين من أجلها، وأنه لم يجري بحثا كما يجب، لهذا تأمر 

                                                 
 16داوي ، مرجع سابق ص . املصطفى امله185
. كريمددة الصددنهاجي الفطرانددي، الخبددرة الطبيددة فددي حددوادث الشددغل، رسددالة لنيددل دبلددوم املاسددتر فددي القددانون الخدداص، ماسددتر القددانون املدددني 186

 .08واألعمال، جامعة عبد املالك السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية طنجة الصفحة 
 16داوي، مرجع سابق الصفحة : . املصطفى امله187
. وفدددي هدددذا السدددياق ذهبدددت محكمدددة االسدددتئناف بالحسددديمة فدددي قدددرار لهدددا إلدددى االسدددتجابة مللدددتمس إجدددراء خبدددرة جديددددة بنددداء علدددى طلدددب أحدددد 188

ي هدددي مدددن األطدددراف، بعدددوى أن الحكدددم املسدددتأنف اعتمدددد علدددى الخبدددرة التدددي أنجزهدددا خبيدددر ال عالقدددة لددده بالشدددؤون العمرانيدددة ومسدددائل البنددداء التددد

اختصاص املهندسين، الذين هم مؤهلدون إلجدراء الخبدرات علدى الددعامات واألسدوار والسدقوف، إال أن نتيجدة الخبدرة الجديددة رغدم إسدنادها 

 إلى مهندس مختص جاءت مطابقة للخبرة األولى وأكدتها، الش ي الذي اعتبرته املحكمة مصادفا للصواب يتعين اعتماد نتائجهما معا"

أشدددار اليددده مصدددطفى  1477\0\114فدددي امللدددف املددددني عددددد  1471\41\11بتددداريخ  111ن محكمدددة االسدددتئناف بالحسددديمة عددددد قدددرار صدددادر عددد

 14املهداوي مرجع سابق ص 
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املحكمة باستكمال النقص امللحوظ في تقرير الخبرة، وتسند الخبرة التكميلية إلى الخبير الذي قام 

 189املحكمة. بإنجاز الخبرة األصلية أو خبير أخر حسب تقدير 

 القضائية الفقرة الثانية : أحكام الخبرة

من قانون املسطرة املدنية، وقد  66إلى  11عالج املشرع املغربي أحكام الخبرة في الفصول 

 حاول اإلحاطة بكل جواناها املوضوعية واإلجرائية.

إال بأمر  فالخبرة القضائية ال يمكن القيام بها 190من قانون املسطرة املدنية 11وطبقا للفصل 

القاض ي بواسطة حكم تمهيدي، يعين الخبير ويحدد مأموريته واألعمال املنوطة به التقنية أو الفنية 

علمية، وذلك متى قامت في الدعوى مسألة يتطلب حلها معلومات ال يأنس القاض ي نفسه الكفاية 

يد نسبة األضرار املادية العلمية أو الفنية، كإجراء حساب معقد أو معاينة عقار أو إثبات حاله أو تحد

أو الجسدية في حوادث السير وغيرها، أو تقدير التعويض الواجب للمصاب في حوادث الشغل 

 191واألمراض املهنية وغيرها، فالخبرة بذلك تعتبر وسيلة تحقيق في الدعوى.

من قانون املسطرة املدنية، فالقاض ي ملزم بتحديد  11من الفصل 192وطبقا للفقرة الثالثة

محل الخبرة لتحقيق منها على شكل أسئلة فنية ال عالقة لها مطلقا بالقانون، فاألصل أن تكون  النقط

يدعوا تحقيقها إلى االستعانة بالخبرة والحكم  193الخبرة القضائية إجراء متفرغ عن الخصومة األصلية،

 الرامي إلى انتداب خبير دو صفة فرعية.

 والخبرة أوال: إجراءات تعيين الخبير

                                                 
 .14. املرجع السابق الصفحة 189

املهمددة تلقائيددا أو مددن ق م م فددي فقرتدده األولددى علددى أندده " إذا أمددر القاضدد ي بددإجراء خبددرة عددين الخبيددر الددذي يقددوم بهددذه  11. يددنص الفصددل 190

 باقتراح األطراف واتفاقهم. 
 .768و 761الصفحة  1474. محمد األزهر، الدعوى املدنية" مطبعة دار النشر املغربية عين السبع الدار البيضاء، طبعة األولى 191
شدكل أسدئلة فنيدة ال عالقدة  من ق م م على أنه " يحددد القاضد ي الدنقط التدي تجدري الخبدرة فيهدا فدي 11. تنص الفقرة الثالثة من الفصل 192

 لها مطلقا بالقانون."
 وما بعدها. 41الصفحة  1441\41. كمال الودغيري، الخبرة القضائية في القانون املغربي ، مقال منشور بمجلة القانون املغربي العدد 193
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 ين الخبيرتعي-7

إن تعيين الخبير أمر موكول لسلطة القاض ي التقديرية فهو وحده الذي يملك حق االستجابة 

 194لطلب إجراء الخبرة أو عدم إجرائها.

 الخبرة سلطة القاض ي في-أ

مدددن قدددانون املسدددطرة املدنيدددة، فإنددده يمكدددن للقاضددد ي أن  11مدددن الفصدددل  195وطبقدددا للقفدددرة الثانيدددة

بددراء، كمددا يمكندده أن يختددار خبيددرا خددارج الجدددول وذلددك بصددفة اسددتثنائية فددي يختددار خبيددر مقيدددا بجدددول الخ

حالة ما لم يوجد خبراء مسدجلون فيده، وفدي هدذه الحالدة يجدب علدى الخبيدر الدذي اختيدر خدارج الجددول أن 

يدددؤدي اليمدددين القانونيدددة أمدددام السدددلطة القضدددائية التدددي عينهدددا القاضددد ي قبدددل أداء مهمتددده، وإال اعتبدددر عملددده 

تددى لددو أدى اليمددين بعددد االنتهدداء مددن مهمتدده، أو بعددد البدددئ فددي تنفيددذها مددع مراعدداة أن يكددون أداءه بدداطال ح

 .196لليمين وفقا ملا تتطلبه ديانته، إال إذا أعفي من ذلك باتفاق األطراف

على أنده " الددفع بعددم أداء الخبيدر  7144يونيو  74وهذا ما قض ى به قرار ملحكمة النقض بتاريخ 

مدن ق  11يمين نقطة قانونية يمكن التمسك بهدا فدي الخبدرة ولدو بعدد إجرائهدا عمدال بالفصدل غير املحلف ال

 .197م م"

 إجراءات تعيين الخبير-ب

                                                 

منشددورات املجلددة املغربيددة إلدارة املحليددة . خالددد الشددرقاوي السددموني، الخبددرة القضددائية فددي قددانون املسددطرة املدنيددة واالجتهدداد القضددائي، 194 

 .84والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، دار النشر املغربية الدار البيضاء، دون دكر تاريخ الطبعة الصفحة 

أن مدن ق م م علدى أنده " وعندد عددم وجدود خبيدر مددرج بالجددول يمكدن بصدفة اسدتثنائية للقاضد ي  11. تنص الفقرة الثانية من الفصل 195 

يعين خبيرا لهذا النزاع، وفي هذه الحالة يجدب علدى الخبيدر أن يدؤدي اليمدين أمدام السدلطة القضدائية التدي عينهدا القاضد ي لدذلك علدى أن يقدوم 

 بأمانة وإخالص باملهمة املسندة إليه وأن يعطي رأيه بكل تجرد واستقالل ما لم يعف من ذلك اليمين باتفاق األطراف" 

 .81 . مرجع سابق الصفحة196 

 741ص  8منشور بمجلة املحامي عدد  7144يونيو  74مؤرخ في  881. قرار محكمة النقض رقم 197 
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مدددن قدددانون املسدددطرة املدنيدددة، حدددددت اليمدددين الواجدددب  11مدددن خدددالل مضدددامين وصدددياغة الفصدددل 

يم أن أقـوم بأمانـة وإخـالص أقسـم بـاا العظـاإلدالء به أمام السلطة القضائية  وفدق العبدارة التاليدة " 

" وذلددك مددا لددم يعددف الخبيددر مددن اليمددين باتفدداق باملهمــة املســندة لــي وأن أعطــي رأيــي بكــل تجــرد واســتقالل

 األطراف.

وقددددد أعطددددى املشددددرع للقاضدددد ي أن ينتدددددب أكثددددر مددددن خبيددددر واحددددد، إذا مددددا اعتبددددر أن ظددددروف القضددددية 

مددن ق م م التددي جدداء فيهددا " إذا اعتبددر  66صددل تدددعوا إلددى ذلددك، وهددذا مددا نصددت عليدده الفقددرة األولددى مددن الف

القاضددد ي أن الخبدددرة يجدددب أن ال تقدددع عددددن خبيدددر واحدددد فإنددده يعدددين ثالثددددة أو أكثدددر حسدددب ظدددروف القضددددية". 

ويقدوم الخبدراء املعيندون كلهدم مجتمعدين بإنجداز مهمدة الخبددرة، كمدا يحدررون تقريدرا واحددا مشدتركا فدي حالددة 

ينددددوا رأي كددددل واحدددد واألسددددباب املسدددداندة لدددده مددددع توقيعدددده مددددن طددددرف االتفددداق، فددددإذا كانددددت آرائهددددم مختلفددددة ب

 الجميع وذلك طبقا ملا نص عليه الفصل السابق.

 أتعاب الخبير –ج 

بالنسدددبة ألتعددداب الخبيدددر التدددي يراعدددى فيهدددا املجهدددود وقيمدددة العمدددل والعنايدددة التدددي يسدددتلزمها  والدددزمن 

د نهايدة مهامده، أو يدأمر القاضد ي بدأداء أتعداب الذي سيقضيه فدي ذلدك، مدا لدم يطلدب الزيدادة فدي األتعداب بعد

وطبقدا  198تكميلية. واملحكمة هي التي تحددد املبلدغ الجزافدي الدذي سيتقاضداه الخبيدر والطدرف امللدزم بأدائده.

مدددن ق م م يدددأمر القاضددد ي بإيدددداع مبلدددغ مسدددبق يحددددده للتسدددديد الصدددوائر تحدددت طائلدددة رفدددض  16للفصدددل 

 199د استفاد من مساعدة قضائية.طلب الخبرة، ما لم يكن أحد األطراف ق

                                                 
 761الصفحة:  1474. محمد األزهر، الدعوى املدنية" مطبعة دار النشر املغربية عين السبع الدار البيضاء، طبعة األولى 198
الدذي جداء فيده " عددم ايدداع طالدب الخبدرة أتعابهدا داخدل األجدل  7141\71\71بتداريخ  1611. هذا ما أكد عليه قرار املجلس االعلى عددد 199

املحدددد، يددؤدي إلددى صددرف النظددر عددن الخبددرة، لكددن يبقددى الخيددار للمحكمددة فددي أن تسددتجيب للطلددب، وترفضدده حسددبما تسددتنتجه مددن دراسددتها 

 للقضية في إطار سلطتها التقديرية"

 .760ص  14و 71قرار منشور بمجلة املحامي عدد مزدوج 
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فدالخبير يمندع عليده تسدلم أي مبلدغ مباشدرة مدن األطدراف، تحدت  200من ق م م  11وطبقا للفصل 

 طائلة التشطيب من الجدول، وهو إجراء سليم يبعد الشاهات بما في ذلك التأثير على الخبير.

جلسدة علنيدة وإمدا إلدى كما يجب على املحكمة تحديد األجل الذي يجب وضع الخبدرة فيده، إمدا فدي 

كتابدددة الضدددبط، وإذا مدددا دعدددت الضدددرورة إلدددى تمديدددد األجدددل جددداز للخبيدددر طلدددب التمديدددد مدددع تبيدددان األسدددباب 

الداعيدددددددة إليددددددده، وفدددددددي حالدددددددة عددددددددم االسدددددددتجابة لطلدددددددب التمديدددددددد فيجدددددددب علدددددددى الخبيدددددددر تقديمددددددده فدددددددي الوقدددددددت 

 201املناسب.

 تجريح الخبير -د

الخبراء، كما هو مبين فدي الحداالت املنصدوص عليهدا كما خول املشرع املغربي للخصوم حق تجريح 

فتجدريح الخبيدر املقصدود بده تنحيده عدن املهمدة التدي أنتددب إليهدا، حتدى يدأتي  202مدن ق م م، 61في  الفصل 

رأيده بعيددد عددن مظنددة التحيددز ومحابدداة خصددم علدى حسدداب خصددم آخ، وبعيدددا عددن دافددع الحقددد أو االنتقددام 

 .203صوم       وللمحكمة عند االستعانة بهالكي تكون خبرته موضع طمأنينة للخ

                                                 

من ق م م على أنه "  يتم استعمال املبالغ املودعدة بواسدطة كتابدة الضدبط تحدت مراقبدة القاضد ي املقدرر أو القاضد ي  11ينص الفصل  .200 

املكلددددف بالقضددددية، وال تسددددلم املبددددالغ املودعددددة مددددن أجددددل أداء األجددددور ومصدددداريف الخبددددراء والشددددهود فددددي أي حالددددة مباشددددرة مددددن األطددددراف إلدددديهم  

 بير املسجل في الجدول الذي تسلم املبالغ مباشرة من األطراف".يشطب على الخ

 08. خالد الشرقاوي السموني، مرجع سابق الصفحة: 201 
من ق م م على أنه " يمكن تجريح الخبير الذي عينه القاض ي تلقائيا للقرابة أو املصاهرة بينه وبين أحد األطدراف إلدى  61. ينص الفصل 202

 دخال الغاية:درجة ابن العم املباشر مع إ

 إذا كان هناك نزاع بينه وبين أحد األطراف؛ –

 إذا عين إلنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه؛ –

 إذا سبق له أن أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع؛ -

 إذا كان مستشارا ألحد األطراف؛ -

 ألي سبب خطير آخر. –

 فسه.يمكن للخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء ن 

 يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ املقرر القضائي بتعيين الخبير.
دون دكدر دار الطبددع، ص  7141. عبدد الوهداب العشددماوي، إجدراءات اإلثبددات فدي املددواد املدنيدة والتجاريدة، الطبعددة العاشدرة، القدداهرة، ط 203

184 
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مدددن ق م م األجددل الدددذي يتعدددين فيدده تقدددديم طلدددب التجددريح، بدددنص املشدددرع فدددي  61وأوضددح الفصدددل 

الفقدرة األخيدرة علدى أنده " تبدت املحكمددة فدي طلدب التجدريح داخدل خمسددة أيدام مدن تداريخ تقديمده، وال يقبددل 

". لددددذلك فتجددددريح الخبيددددر ال يتددددأتى لألطددددراف خددددالل هدددذا املقددددرر أي طعددددن إال مددددع الحكددددم البددددات فددددي الجدددوهر

األجدل املشددار إليدده أعدداله، إال بعددد العلددم بشددخص الخبيددر، ألن األسدداس هددو افتددراض العلددم بشددخص الخبيددر 

فإذا كان مقرر تعيين الخبير ال يتضمن االسم وتم تجريح الخبير هكدذا فإنندا نكدون أمدام ندوع  مدن العبدث، 

 204شخص الخبير أساسا .ألن أسباب التجريح مرتبطة ب

 

 ثانيا : إجراءات الخبرة

إذا كددان الخبيددر املعددين مددن طددرف املحكمددة غيددر مدددرج فددي جدددول الخبددراء، فإندده يتقدددم ألداء اليمددين 

أمددددام الهيئددددة القضددددائية التددددي انتدددددبت أو القاضدددد ي الددددذي عيندددده قبددددل الشددددروع فددددي مهمتدددده، أمددددا إذا كددددان هددددذا 

يددددددتم االكتفدددددداء بدددددداليمين املهنيددددددة التددددددي قددددددد أداهددددددا أمددددددام محكمددددددة الخبيددددددر مدددددددرجا فددددددي جدددددددول الخبددددددراء، فإندددددده 

 االستئناف التي يمارس نشاطه في دائرة نفوذها أو أمام املحكمة التي يعينها الرئيس األول لهذا الغرض.

وبعد ذلك يتسلم الخبير من املحكمة الوثدائق الضدرورية املتعلقدة بالقضدية، ثدم يشدرع فدي مباشدرة 

ستدعاء األطراف ومحاولة إجراء التصالح بينهم واالستماع إلدى أقدوالهم ثدم وضدع عمله الذي يتطلب من ا

 تقرير الخبرة وإيداعه.

    استدعاء األطراف-5

                                                 

 711. محمد األزهر، مرجع سابق ص 204 
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من قانون املسطرة املدنية التدي تدنص علدى أنده  " يجدب  68انطالقا من الفقرة األولى من الفصل 

م لحضدددور إنجددداز الخبددددرة، مدددع إمكانيددددة علدددى الخبيدددر تحددددت طائلدددة الدددبطالن، أن يسددددتدعي األطدددراف ووكالءهدددد

 استعانة األطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره".

فاملشددرع بمقتضدد ى هددذا الددنص ألددزم الخبيددر بدداحترام مبدددأ الحضددورية أو الوجاهيددة خددالل عمليددات 

تنفيدددذ الخبدددرة، ويظهدددر ذلدددك مدددن صددديغة الوجدددوب الدددواردة فدددي الدددنص، حيدددث إن املشدددرع املغربدددي جعدددل هدددذا 

ألن فدددي حضدددور األطدددراف ووكالئهدددم مراقبدددة مباشدددرة إلجدددراء الخبدددرة، كمدددا أن  205مدددن النظدددام العدددام.االلتدددزام 

 206الخبير قد يستعين بتصريحاتهم.

مدددن قددددانون  68كمدددا نجدددد القضدددداء املغربدددي فدددي أحددددد قدددرارات محكمدددة الددددنقض يعتبدددر أنددده " الفصددددل 

مهمددا كانددت طبيعددة الخبددرة،  املسددطرة املدنيددة يكتسدد ي صددبغة آمددرة ويتعلددق بحقددوق الدددفاع  يجددب احترامدده

ولهدددذا تكدددون املحكمدددة قدددد خرقدددت الدددنص املدددذكور عنددددما بدددررت عددددم اسدددتدعاء األطدددراف لحضدددور الخبدددرة 

الطبيدددة بكونددده شخصدددا عاديدددا ال يمكدددن لددده القيدددام بدددأي دور فدددي موضدددوع الخبدددرة التدددي تسدددتند علدددى معلومدددات 

 207وأجهزة طبية هي في متناول الخبير وحده".

أن " الخبدددددرة الطبيدددددة وإن كاندددددت تحتدددددوي علدددددى جاندددددب تقندددددي، فدددددإن اسدددددتدعاء  كمدددددا اعتبدددددر قدددددرار أخدددددر 

األطراف للحضدور عندد الفحدص ضدروري، وذلدك لتمكيدنهم مدن ممارسدة حقهدم فدي الددفاع والتأكدد مدن أن 

الفحدددص يجدددري علدددى املدددريض املتضدددرر، وليمكدددنهم مدددن ابدددداء مالحظددداتهم حدددول طريقدددة تنفيدددذ الخبدددرة، وأن 

                                                 
 771حمد املجدوبي اإلدريس ي، إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون املسطرة املدنية، مرجع سابق ص . م205
 711. محمد األزهر، الدعوى املدنية، مرجع سابق الصفحة: 206
على ، منشور بمجلة قضاء املجلس األ 10107الصادر في امللف املدني عدد  7147\41\11مؤرخ 67. قرار صادر عن محكمة النقض رقم 207

 .716ص  7147غشت سنة  11عدد 
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ا اعتبددر أن الخبددرة تقنيددة ال تحتدداج إلددى اسددتدعاء الخبيددر لألطددراف رغددم تمسددك الحكددم املطعددون فيدده عندددم

 .208الطالب بذلك يكون قد مس بحقه في الدفاع خارقا للقانون"

ومددددن خدددددالل مدددددا سدددددبق يظهددددر أن القضددددداء املغربدددددي تشددددددد فددددي مبددددددأ الحضدددددورية، وإن كاندددددت الخبدددددرة 

وأكددددد أحددددد 209صددددوم حتددددى ولددددو حضددددروها،املنجددددزة تهددددم مسددددائل علميددددة وفنيددددة بحثددددة ال يدددددرك معرفتهددددا الخ

أنددده يجدددوز االسدددتغناء عدددن حضدددور الطدددرفين أو أحددددهما لعمليدددات الخبدددرة، إذا مدددا اقتضدددت ذلدددك   210الفقددده

 طبيعة الخبرة، أو طبيعة اإلجراء املتخذ لتنفيذ الخبرة.

وعندما يقبل الخبير املعين من طرف املحكمة القيام باملهمة املوكولة إليه، فإنه ينبغي إبالغ 

األطراف باليوم والساعة التي تجري فيها الخبرة، وأن يوجه إليهم االستدعاء للحضور قبل امليعاد الذي 

 من ق م م، في خمسة ايام على األقل برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل. 68حدده الفصل 

م أطراف والرأي في اعتقادي أن املدة التي حددها املشرع املغربي في خمسة أيام على األقل إلعال 

النزاع لحضور إجراءات الخبرة غير كافية، وعليه على األقل أن يحددها في سبعة أيام كما هو الحال 

 211من قانون اإلثبات. 706بالنسبة التشريع املصري في مادته 

وبالرجوع إلى أحد قرارات محكمة النقض نجدها تؤكد على ضرورة استدعاء األطراف للخبرة 

 استدعاء األطرافمن ق م م  68حكمة بنصها " حقا أنه بمقتض ى الفصل املأمور بها من طرف امل

                                                 
منشددور بمجلددة مجلددس القضدداء  10114الصددادر فددي امللددف االجتمدداعي عدددد  7111\8\1مددؤرخ  16. قددرار صددادر عددن محكمددة الددنقض رقددم 208

 71الصفحة  714والقانون عدد 
 18القضائي مرجع سابق ص  . خالد الشرقاوي السموني، الخبرة القضائية في ضوء قانون املسطرة املدنية  املغربي واالجتهاد209
 770. محمد املجدوبي اإلدريس ي، مرجع سابق ص 210
من ق م م، فإن املشرع املصري يلدزم الخبيدر بدأن يحددد لبددء تنفيدذ مأموريتده تاريخدا  68. وخالفا ملا نص عليه املشرع املغربي في الفصل 211

وراق وتسدلم صدورة الحكدم الصدادر بندبده. وعليده أن يددعو الخصدوم ال يتجاوز الخمسة عشدر يومدا التاليدة لتكليفده بالحضدور الطدالع علدى األ 

بخطابدات مسددجلة يرسددلها إلدديهم قبددل هددذا التداريخ بسددبعة أيددام علددى األقددل يددبلغهم فيهددا بمكدان أو اجتمدداع ويومدده وسدداعته طبقددا للفقددرة األولددى 

 من قانون اإلثبات املصري. 706من املادة 
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للخبرة املأمور بها من طرف املحكمة، تعتبر قاعدة مسطرية ال بد من إجرائها من طرف الخبير في أية 

 212خبرة كانت سواء نصت املحكمة على هذا االستدعاء في قرارها أم لم تنص."

 .أقوالهم إلى واالستماعمحاولة إجراء الصلح بين الطرفين -1

ثم القانون رقم  41.44213من ق م م، قبل تعديله بالقانون رقم  68بمقتض ى الفصل 

، منح من خالله املشرع املغربي للخبير حق إجراء محاولة التصالح بين األطراف، وعلى الخبير 88.77214

 أن يشير لهذه املحاولة في تقريره عند االقتضاء.

الى القول أنه " والغريب أن املشرع املغربي يسمح للخبير 215الفقه وفي هذا اإلطار ذهب أحد 

الذي يعمل تحت إمرة القاض ي بإجراء محاولة التصالح، بينما القاض ي ال يملك هذا الحق في أغلب 

القضايا باستثناء بعض القضايا كقضايا األحوال الشخصية والقضايا االجتماعية، ولعل إبقاء 

الح بين األطراف أمام الخبير، هي من مخلفات املسطرة املتبعة أمام صالحية إجراء محاولة التص

محاكم الصلح في ظل التنظيم القضائي القديم، والتي تعتبر فيها محاولة إجراء التصالح بين األطراف 

الجانب املهم من املسطرة، سواء أمام قاض ي الصلح أو أمام الخبير، لذا ندعو املشرع املغربي لحذف 

الح أمام الخبير، وأن يمنع صراحة القاض ي من تفويض صالحياته بهذا الشأن وهو بهذا مسطرة التص

 سيحذو حذو أغلب التشريعات الحديثة كالتشريع الفرنس ي."

ثم بالقانون  41،44من ق م م بالقانون  68وهذا ما استجاب إليه املشرع  بعد تعديله الفصل 

في الفقرة ما قبل  68ون املسطرة املدنية في مادتها ، ولكن بالعودة إلى مسودة مشروع قان88،77رقم 

                                                 
، 7، منشدددور باملجلدددة املغربيدددة للقدددانون، السلسدددلة الجديددددة عددددد 7141\41\11مدددؤرخ فدددي  7141. قدددرار صدددادر عدددن محكمدددة الدددنقض رقدددم 212

 84ص  7146يناير، فبراير، مارس السنة 
( الجريددددة 1444دجنبدددر  16) 7017مدددن رمضدددان  11بتددداريخ  801،44،7الصدددادر االمدددر بتنفيدددذه بموجدددب الظهيدددر رقدددم  41.44قدددانون رقدددم . 213

 188( الصفحة 1447يناير  74)  7017ل شوا 18بتاريخ  0466الرسمية عدد 
( الجريدددة الرسددمية 1477غشددت  71)  7081رمضددان  76بتدداريخ  718.77.7الصددادر بتنفيددذه الظهيددر الشددريف رقددم  88.77. القددانون رقددم 214

 .0841الصفحة  1477سبتمبر  1بتاريخ  11،11عدد 

 771. محمد املجدوبي اإلدريس، مرجع سابق ص 215 
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األخيرة منها، نرى أن املشرع أعاد مقتض ى قيام الخبير بمحاولة الصلح بين األطراف إلى الواجهة وذلك 

بنصه " يجري الخبير محاولة الصلح بين األطراف ويضمن في محضر مرفق بالتقرير أقوال األطراف 

 ه مع وجوب اإلشارة إلى من رفض منهم التوقيع ".ومالحظاتهم، ويوقعون معه علي

 وضع تقرير الخبرة وإيداعه -1

يتعدين علددى الخبيددر بعدد انهدداء عمليددات تنفيدذ الخبددرة أن يضددع تقريدرا للخبددرة يضددمن فيده مددا قددام بدده 

من إجراءات وأعمال وما استخلص من نتائج وهو بصدد املأمورية املنوطدة بده مدن طدرف املحكمدة، وهدذا 

 216من ق م م. 64عليه الفقرة األولى من الفصل ما نصت 

مدددن ق م م يمكدددن للقاضددد ي اندددذار الخبيدددر الدددذي  67كمدددا أنددده بمقتضددد ى الفقدددرة الثانيدددة مدددن الفصدددل 

قبددل املهمددة املسددندة إليدده ولددم ينفددذها داخددل األجددل، بددالحكم عليدده باملصدداريف املترتبددة عددن التددأخير وكدددذا 

ى ذلدددك بغرامدددة مدنيدددة لصدددالح الخزيندددة العامدددة ال يتعددددى بالتعويضدددات، ويمكدددن أن يحكدددم عليددده عدددالوة علددد

مبلغهددا نصدددف األتعدداب املودعدددة. لهددذا فاملشدددرع مددنح للقاضددد ي سددلطة تقديريدددة لتحديددد األجدددل الددذي يجدددب 

 217على الخبير أن يضع تقريره داخله.

كما الزم املشرع الخبير بالتوقيع على التقرير ليكتس ي الصفة الرسمية ، وذلك بنصه في الفصل 

من ق م م في فقرته الثانية على أنه " يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا،   66

 فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي كل واحد واألسباب املساندة له مع توقيعه من طرف الجميع."

                                                 

األجل الدذي يجدب علدى الخبيدر أن يضدعه فيده وتبلدغ  القاض يعلى أنه " إذا كان التقرير مكتوبا حدد  64لى من الفصل . تنص الفقرة األو 216 

 كتابة الضبط األطراف بمجرد وضع التقرير املذكور بها، ألخذ نسخة منه."

 
الجتماعيددة وذلددك فددي شددهر ابتددداء مددن مددن ق م م قددد قيددد القاضدد ي بآجددل أقصدد ى إليددداع تقريددر الخبددرة فددي القضددايا ا 147. غيددر أن الفصددل 217

 تاريخ تبليغ األمر أو القرار املتعلق بالخبرة.
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برا عن وبعد مناقشة التقرير من طرف الخصوم وإبداء أرائهم بشأنه، تصدر املحكمة حكمها مع

 موقفها إزاء التقرير والذي يمكنها أن تأخذ أحد املواقف التالية: 

 إما أن تأخذ بتقرير الخبرة برمته أي بأسبابه ونتيجته دون أن تكون ملزمة بتبرير موقفها.-

 إما أن تأخذ بالنتيجة التي توصل إليها الخبير في تقرير ع بناء رأيها على أسباب أخرى.-

ير الخبرة كليا، وهذا ما ذهب إليه قرار صادر عن محكمة النقض بأنه " إن إما أال تأخذ بتقر -

تقرير الخبرة ورأي الخبراء عموما ال يلزم القاض ي بأي حال من األحوال طبقا للفقرة األخيرة من الفصل 

 218ممن ق م م" 66

 وإما أن تصرح ببطالن تقرير الخبرة ملخالفته القانون.-

أمامها لتقديم اإليضاحات واملعلومات الالزمة مع إشعار األطراف  وإما أن تأمر بحضور الخبير -

 219من قانون املسطرة املدنية. 60بالحضور عند استدعاء الخبير طبقا للفصل 

 220وإما أن تعهد باملأمورية إلى خبير أو خبراء آخرين.-

 املطلب الثاني: معاينة األماكن في قانون املسطرة املدنية

إلددى الفصددل  61عاينددة كددإجراء مددن إجددراءات التحقيددق، وذلددك فددي الفصددول نظددم املشددرع املغربددي امل

مدددن قدددانون املسدددطرة املدنيدددة تحدددت عندددوان" معايندددة األمددداكن"، ويظهدددر مدددن العندددوان املدددذكور أن املشدددرع  14

 اقتصر على تنظيم نوع واحد من املعاينة أال وهو معاينة األماكن.

                                                 
 11ص  70منشور بمجلة رسالة املحاماة  عدد  44\1\1114امللف عدد  7117\1\1املؤرخ في  416. قرار عدد 218
ى الدنقط التدي طرحهدا علدى الخبيدر أن يدأمر يمكن للقاض ي إذا لم يجد في تقريدر الخبدرة األجوبدة علد " من ق م م على أنه 60. ينص الفصل 219

بإرجاع التقرير إليده قصدد إتمدام املهمدة. كمدا يمكنده تلقائيدا أو بطلدب مدن أحدد األطدراف اسدتدعاءه لحضدور الجلسدة التدي يسدتدعى لهدا جميدع 

 األطراف لتقديم اإليضاحات واملعلومات الالزمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارة األطراف"
محكمددة الددنقض فدددي قددرار لهددا بأندده " تعيددين املحكمدددة  خبددرة ثانيددة ال ينبددئ عددن اقتناعهدددا بددالخبرة األولددى أو الثانيددة إذ لهددا كامدددل  . وقددد قضددت220

 السلطة في تقرير قوة إثبات الخبرة األولى التي عملت بها،"

 71ص  7161، ماي 4منشور بمجلة قضاء املجلس األعلى عدد  717امللف املدني عدد  7161\48\16قرار صادر بتاريخ 
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نالحدددددظ أن املشدددددرع وضدددددع   1471دنيدددددة لينددددداير و بددددالعودة إلدددددى مسدددددودة مشدددددروع قدددددانون املسدددددطرة امل

عبارة "املعاينة " عنوانا للفرع الثالث في املسودة محل عبارة " معاينة األماكن " املعنون بده الفدرع الثالدث 

مدددددددددن البددددددددداب الثالدددددددددث  فدددددددددي القسددددددددددم الثالدددددددددث مدددددددددن قدددددددددانون املسددددددددددطرة املدنيدددددددددة الحدددددددددالي،  وباسدددددددددتقراء املددددددددددواد 

قددددددانون املسددددددطرة املدنيددددددة فمفهددددددوم املعاينددددددة وفقهددددددا هددددددي مددددددن مسددددددودة مشددددددروع  22161،64222،61223،22414

 الش يء املتنازع عليه، بمعنى أن املشرع هنا وسع مفهوم املعاينة سواء كان أماكن أو أشياء أخرى.

 الفقرة األولى : ماهية املعاينة وموضوعها.

نية التي تم تنظيمها تعتبر املعاينة إجراء من إجراءات التحقيق اإلخبارية ال ترتبط بوسائل اإلثبات املد

في قانون االلتزامات و العقود،  حيث اكتفى املشرع بتنظيمها في قانون الشكل. تستهدف إخبار القاض ي 

بوقائع النزاع و تمكينه من عناصر اإلقناع، وإلعطاء صورة عنها سنتطرق في هذه الفقرة الى ماهيتها و 

 إجراءاتها األساسية.

 أوال: ماهية املعاينة 

                                                 
 إما للمحكمة، أو املقرر  القاض ي أو بالقضية املكلف للقاض ي يجوز من مسودة مشروع قانون املسطرة املدنية على أنه "  61. تنص املادة 221

 هدذه فيهدا التدي تدتم ةوالسداع اليدوم األمدر فدي يحددد الحالدة هدذه وفدي عليده، املتندازع الش يء بمعاينة األمر األطراف، أحد طلب على بناء وإما تلقائيا

 تقدرر  أن للمحكمدة أمكدن بداألمر النطدق وقدت األطدراف حاضدرين كدان فدإذا قانونية، بصفة استدعاؤهم يتعين ا الذين األطراف بحضور  املعاينة

 ".حاال إجراءها
 عليهدا تتدوفر ال تقنيدة اتمعلومد يتطلدب املعايندة موضدوع كدان إذامدن مسدودة مشدروع قدانون املسدطرة املدنيدة علدى أنده "  64. تدنص املدادة 222

 أمكدن األمدر عنهدا الصدادر املحكمدة نفدوذ دائدرة خدارج املعايندة إجدراء تقدرر  إذا .الدرأي وإبدداء للحضدور  خبيدر بتعيدين املقدرر  نفدس فدي تدأمر املحكمدة

 .أخرى إلجرائها محكمة انتداب

 للمحكمدة، أو املقدرر  القاضد ي أو بالقضدية املكلدف اضد يللق يجدوز مدن مسدودة مشدروع قدانون املسدطرة املدنيدة علدى أنده "  61تنص املدادة . 223 

 .ذلك تبرر فائدة هناك كانت متى بحضورهم وإجراؤها معينين أثناء املعاينة إلى أشخاص االستماع االقتضاء، عند
 رئديس رفطد مدن األحدوال حسدب ويوقدع باملعايندة محضدر يحدرر مدن مسدودة مشدروع قدانون املسدطرة املدنيدة علدى أنده "  14تدنص املدادة . 224

 إشارة رهن املحضر هذا ويودع الضبط، وكاتب بالقضية املكلف القاض ي أو املقرر  القاض ي طرف من أو الضبط وكاتب الهيئة

 ". الضبط بكتابة األطراف
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ة لغدددة هدددي مدددن عاينددده معايندددة، اي رآه بعينددده وشددداهدته عياندددا ومعايندددة ولدددم أشدددك فدددي رؤيتدددي املعاينددد

واصدددددطالحا هدددددي ان يشددددداهد القاضددددد ي بنفسددددده أو بواسدددددطة آمينددددده محدددددل الندددددزاع بدددددين املتخاصدددددمين  225إيددددداه، 

 226ملعرفة حقيقة اآلمر فيه.

إلثبدددات التدددي وفدددي القدددانون تعدددرف املعايندددة بتعريدددف خددداص، فهدددي وسددديلة مدددن وسدددائل التحقيدددق أو ا

تعتمددددد علددددى الوقددددائع املوجددددود فعددددال، وتسددددتهدف حصددددول القاضدددد ي بنفسدددده علددددى معلومددددات تتعلددددق بوقددددائع 

 227متنازع عليها في مكانها.

بأنها " املقاربة الحسية للش يء املتنازع فيده مدن طدرف القاضد ي" ويضديف 228كما عرفها أحد الفقه

املشدداهدة، أي بواسددطة حاسددة البصددر، بددل يمكددن أن هددذا التعريددف جدداء إلبددراز أن املعاينددة ال تددتم دائمددا ب

تصددورها ببدداقي الحددواس األخددرى، كمددا أن املعاينددة ال تتطلددب دائمددا االنتقددال إلددى عددين املكددان بددل مددن املمكددن 

 جدا أن يجري القاض ي املعاينة في الجلسة، خاصة إذا تعلق األمر بمنقول. 

علدددى أنددده" املعايندددة 1447أبريدددل  11 وفدددي هدددذا الصددددد جددداء فدددي قدددرار ملحكمدددة الدددنقض الصدددادر بتددداريخ

 229والخبرة من وسائل اإلثبات التي تخضع للسلطة التقديرية ملحكمة املوضوع."

ومدددددن خدددددالل مدددددا سدددددبق يمكدددددن القدددددول أن املعايندددددة هدددددي مشددددداهدة املحكمدددددة ملوضدددددوع الندددددزاع، وذلدددددك 

م تكدف أوراق للتحقق من صدق مدا يدعيده الخصدوم، أو الستيضداح بعدض املسدائل املتندازع عليهدا والتدي لد

                                                 
 1477 -7081ة .مراد محمود الشنيكات، اإلثبات باملعاينة والخبرة في القانون املدني، دراسة مقارنة، دار الثقافة والتوزيدع الطبعدة الثالثد225

 01م الصفحة 
. أحمددد بوعتابددة الزعددابي، اإلثبددات القضددائي، دراسددة شددرعية وقانونيددة مددع املقارنددة بددين قددانون اإلثبددات بدداملغرب واالمددارات، الطبعددة األولددى 226

 .888، دون ذكر دار الطبع 1441

 888. أحمد بوعتابة الزعابي مرجع سابق ص 227 

 711بق صفحة . محمد املجدوبي اإلدريس ي، مرجع سا228 
منشددددور فددددي إصدددددار خدددداص  44\0\7\176فددددي امللددددف رقددددم  1447ابريددددل  11الصددددادر بتدددداريخ  7141. قددددرار صددددادر عددددن محكمددددة الددددنقض رقددددم 229

بمناسددبة الددذكرى الخمسددين إلحددداث املجلددس األعلددى تحددت عنددوان " قددرارات الغرفددة املدنيددة املتعلقددة بقددانون املسددطرة املدنيددة، اشددراف علددى 

 880ص  1446ر محمد منقاربينس ط االعداد املستشا
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، وتعتبددر كددذلك مددن أهددم األدلددة فددي املسددائل املاديددة، إذ بواسددطتها  230الدددعوى وأقددوال الخصددوم إليضدداحها 

 تتمكن املحكمة من معرفة حقيقة النزاع واستخالص الحكم به.

 موضوع املعاينة  -5

 موضوع املعاينة يمكن أن يكون:

أو حيازتدددده أو حقددددوق االرتفدددداق  حيددددث تقددددوم املنازعددددة علددددى حدددددود العقددددار أو مرافقدددده عقــــارا -أ

 العالقة به أو غير ذلك.

 كمعاينة الخسائر املادية الالحقة بالسيارة في دعوى التعويض املدني. منقوال -ب

 231كمعاينة شخص يطالب بتغيير عمره في دعوى الحالة املدنية.شخصا  -ج   

ظدروف معيندة مدن فإن كان محل املعاينة شخصا فمن املمكن معاينته في الجلسة، ما لم تسدمح 

حضددوره بالجلسددة كمرضدده مددثال، ففددي هددذه الحالددة تددتم املعاينددة بانتقددال املحكمددة إلددى مكددان تواجددده. وإذا 

كددان موضددوع املعاينددة أشددياء منقولددة أمكددن معاينتهددا بالجلسددة مددا دام مددن املمكددن نقلهددا إليدده، علددى أندده إذا 

ا كآتددات املنددازل، أو السددتحالة نقلهددا كالبدداخرة كددان ال يجددوز أو ال يمكددن إحضددارها أمددام املحكمددة، إمددا لكثرتهدد

أو لضرورة أخد قياسها في مكانها كستائر النوافذ أو سجاد الغرفة التي طلب من أجلها، ففدي جميدع هدذه 

أمدا إذا كدان محدل  232االحوال تضطر املحكمة للوقوف على حقيقدة القضدية إلدى االنتقدال إلدى مكدان الندزاع.

 تنتقل إليه.املعاينة عقارا فإن املحكمة 

 الحكمة من املعاينة-1
                                                 

 717ص بدون دكر دار الطبع  1441الدعوى املدنية وإجراءاتها في التشريع املغربي، طبعة .  عبد اللطيف البغيل، 230

 784محمد املجدوبي اإلدريس ي، مرجع سابق صفحة . 231 

 787و 784. مرجع سابق ص 232 
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يمكددن القاضدد ي مددن الوصددول إلددى الحقيقددة وأن يعدداين بنفسدده الواقعددة محددل اإلثبددات ويصددل  -

 233إلى الحقيقة على أحسن وجه.

مددددددن خاللهددددددا يددددددتمكن القاضدددددد ي مددددددن االتصددددددال املباشددددددر بالخصددددددوم، والددددددذي يددددددتم غالبددددددا خددددددارج  -

 ن الخصوم.املحكمة، مما يستطيع من خاللها القاض ي إجراء صلح بي

تسدددداهم فددددي حسددددن سددددير العدالددددة وحسددددن تطبيددددق املسددددطرة، وتمكددددن مددددن التوفيددددق بددددين عدددددة   -

إجددددراءات للتحقيددددق سدددديما فيمددددا يتعلددددق بالبحددددث فددددي عددددين املكددددان، الشدددد يء الددددذي يسددددهل معدددده علددددى الشددددهود 

اإلدالء بتوضدددديحاتهم، إذ يجندددداهم األوصدددداف الخاطئددددة ويمكددددن فددددي األخيددددر مددددن الوصددددول إلددددى الصددددلح، وذلددددك 

 .234واجهة العناصر املادية املقدمة من قبل األطراف في عين املكانبم

 ثانيا: إجراءات املعاينة

 تتلخص إجراءات املعاينة فيما يلي:

 األمر باملعاينة -5

مدن ق م  61تأمر املحكمة باملعاينة إما تلقائيا أو بناء على طلب األطدراف وفدق مدا جداء فدي الفصدل 

الدددنقض علدددى أنددده " إذا أمدددر القاضددد ي باملعايندددة وجدددب أن يقدددف  . وقدددد جددداء فدددي قدددرار صدددادر عدددن محكمدددة235م

                                                 

 01في القانون املدني، مرجع سابق ص  . مراد محمود الشنيكات، اإلثبات باملعاينة والخبرة233 

. أدولددددف رييددددولط ، قددددانون املسددددطرة املدنيددددة فددددي شددددروح، تعريددددب وتحيددددين إدريددددس مليددددز، منشددددورات جمعيددددة تنميددددة البحددددوث والدراسددددات 234

 11ص  7116القضائية، دار النشر املعرفة للنشر والتوزيع الرباط، طبعة

لقاضدد ي تلقائيددا أو بندداء علددى طلددب األطددراف بددالوقوف علددى عددين املكددان فإندده يحدددد فددي إذا أمددر امددن ق م م علددى أندده "  61. يددنص الفصددل 235 

حكمدده اليدددوم والسددداعة التدددي تدددتم فيهدددا بحضدددور األطدددراف الدددذين يقددع اسدددتدعاؤهم بصدددفة قانونيدددة فدددإذا كدددان األطدددراف حاضدددرين وقدددت النطدددق 

ر أو أن يسدتأنف الوقدوف علدى عدين املكدان إذا لدم يسدتطع أو لدم بالحكم أمكن للقاض ي أن يقرر حاال االنتقال إلى عين املكدان. يمكدن أن يدؤخ

 يحضر أحد األطراف في اليوم املحدد بسبب اعتبر وجيها.
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بنفسددددده علدددددى عدددددين املكدددددان، ولددددده وحدددددده حدددددق االسدددددتماع إلدددددى األشدددددخاص الدددددذين يعيدددددنهم ويقدددددوم بمحضدددددرهم 

 236بالعمليات التي يراها مفيدة"

وسددواء كددان انتقددال املحكمددة للمعاينددة مددن تلقدداء نفسددها أو بندداء علددى طلددب أحددد الخصددوم، يصدددر 

لتحقيددددق بددددذلك ويحدددددد فددددي هددددذا الحكددددم اليددددوم والسدددداعة التددددي تددددتم فيهددددا بحضددددور األطددددراف  القاضدددد ي حكددددم

الددددددذين يددددددتم اسددددددتدعاؤهم بصددددددفة قانونيددددددة، فددددددإذا كددددددان األطددددددراف حاضددددددرين وقددددددت النطددددددق بددددددالحكم أمكددددددن 

مدن ق م م، وهدذا مدا  61للمحكمة أن تقرر حاال االنتقال إلى عدين املكدان طبقدا للفقدرة األولدى مدن الفصدل 

علدى أنده " إذا أمدر القاضد ي تلقائيدا أو بنداء علدى طلدب  41\1\1ر صادر عن محكمة الدنقض بتداريخ أكده قرا

األطددراف الوقددوف علددى عددين املكددان فإندده يحدددد فددي حكمدده اليددوم والسدداعة التددي تددتم فيهددا بحضددور األطددراف 

  237من ق م م" 61الذين يقع استدعائهم بصفة قانونية حسب أحكام الفصل 

نتقدال يتطلدب معلومدات ال يتدوفر عليهدا القاضد ي، أمدر فدي نفدس الحكدم بتعيدين وإذا كان موضوع اال 

ففدددي هدددذه الحالدددة ال  238مدددن ق م م.  64خبيدددر ملصددداحبته أثنددداء املعايندددة وإبدددداء رأيددده، وذلدددك طبقدددا للفصدددل 

يحتدداج القاضدد ي إلددى إصدددار حكددم مسددتقل بددالخبرة، بددل يددأمر بهددا  فددي نفددس حكددم األمددر باملعاينددة، وفددي ذلددك 

   239للعبء عن القاض ي. تخفيف 

تساؤال حول مدا إذا كدان يتعدين احتدرام اإلجدراءات املتعلقدة بدالخبرة فدي حالدة  240وطرح بعض الفقه

اقترانها باملعاينة، وخاصة ما يتعلدق بتجدريح الخبيدر، ويدرى وجدوب احتدرام اإلجدراءات املتعلقدة بدالخبرة كمدا 

                                                 

منشور بمجلة قضاء املجلس األعلى عدد  61106في امللف املدني عدد  11تحت عدد  44\7\18. قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 236 

 وما يليها. 744ص  16

منشدور بمجلدة قضداء املجلدس األعلدى  48\7111فدي امللدف املددني عددد  044تحدت عددد  41\1\1عدن محكمدة الدنقض بتداريخ  . قرار صادر 237 

 وما يليها. 746ص  61عدد 

إذا كدان موضدوع االنتقدال يتطلدب معلومدات ال يتدوفر عليهدا القاضد ي أمدر فدي نفدس الحكدم بتعيدين مدن ق م م علدى أنده "  64.ينص الفصدل 238 

 أثناء املعاينة وإبداء رأيه." خبير ملصاحبته

 780. محمد املجدوبي اإلدريس م س ص 239 

 14أدولف رييولط ، قانون املسطرة املدنية في شروح، تعريب وتحيين إدريس مليز، مرجع سابق ص. 240 
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بيددر يحددرر مضددمونه فددي املحضددر الددذي يضددعه هددي منصددوص عليهددا فددي قددانون املسددطرة املدنيددة، وأن رأي الخ

كاتدددب الضددددبط، والدددذي يدددددون فيددده جميددددع عمليدددات املعاينددددة، علددددى أنددده لدددديس هنددداك مددددا يمندددع القاضدددد ي مددددن 

 مطالبة الخبير بوضع تقرير الحق للمعاينة ويودع  بملف القضية.

 عمليات املعاينة -1

كددالنزاع علددى الحدددود بددين عنددد الوقددوف علددى عددين املكددان يقددوم القاضدد ي بمعاينددة موضددوع النددزاع ، 

مدن ق م م،  يجدوز للمحكمدة  61قطعتين أرضيتين أو حالة بناء أو أثار حريق أو غير ذلك، وطبقا للفصل 

أن تستمع أثناء االنتقال إلى األشخاص الدذين يعيدنهم وأن يقدوم بمحضدرهم بالعمليدات التدي تراهدا مفيددة 

.241 

ات االسددتماع إلددى شددهادة الشددهود، بحيددث ال وال تسددتمع املحكمددة إلددى هددؤالء األشددخاص وفددق إجددراء

يتطلددددب األمددددر إصدددددار حكددددم بددددذلك وال أداء هددددؤالء لليمددددين، وال اسددددتدعاؤهم طبقددددا لقددددانون. فاالسددددتماع إلددددى 

هدددؤالء األشدددخاص ال يقصدددد بددده القاضددد ي الحصدددول علدددى دليدددل إثبدددات، بدددل يسدددتهدف منددده تسدددهيل عمليدددات 

ه لديس هنداك مدا يمندع املحكمدة مدن االسدتماع إلدى هدؤالء املعاينة لفهم وقائع النزاع بصورة أفضدل، علدى أند

األشدددخاص بصدددفتهم شدددهودا، علدددى أنددده فدددي هدددذه الحالدددة يجدددب عليددده إتبددداع إجدددراءات االسدددتماع إلدددى شدددهادة 

 الشهود.

لوقدددوف علدددى مدددن ق م م، أن تدددؤخر ا 61كمدددا يمكدددن للمحكمدددة طبقدددا للفقدددرة الثانيدددة مدددن القصدددل 

 عين املكان إذا لم يستطيع ولم يحضر أحد األطراف في اليوم املحدد بسبب أعتبر وجيها.

 تحرير محضر االنتقال -1

                                                 

 711. عبد اللطيف البغيل، الدعوى املدنية وإجراءاتها في التشريع املغربي، مرجع سابق ص 241 
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يحددددددرر القاضدددددد ي املقددددددرر أو القاضدددددد ي املكلددددددف  242مددددددن قددددددانون املسددددددطرة املدنيددددددة، 14طبقددددددا للفصددددددل 

ندة محضدرا عندد انتهداء بالقضية أو من طرف رئيس الهيئة وكاتب الضدبط حسدب الجهدة التدي قامدت باملعاي

عمليدددات املعايندددة الدددذي يتضدددمن كدددل مدددا عاينتددده املحكمدددة ومدددا قامدددت بددده مدددن عمليدددات، مدددع اإلشدددارة إلدددى مدددا 

 سمعت من مالحظات مع ذكر أسماء من صدرت منهم.

ويوقع هذا املحضر حسب األحوال من طرف رئيس الهيئة التي قامت به وكاتب الضبط أو من طرف 

ض ي املكلف بالقضية، ويوضع رهن إشارة األطراف بكتابة الضبط طبقا للفصل القاض ي املقرر أو القا

أنه من املطلوب أيضا توقيع املحضر من طرف الخبير في حالة  243من ق م م، وأكد أحد الفقه 14

 حضوره لعمليات املعاينة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

يحرر محضر باالنتقال إلى عين املكان ويوقع حسب األحوال من طرف رئيس الهيئة التي قامدت من ق م م على أنه "  14. ينص الفصل 242 

بدده وكاتددب الضدددبط، أو مددن طدددرف القاضدد ي املقدددرر، أو القاضدد ي املكلدددف بالقضددية، وكاتددب الضدددبط. ويددودع هدددذا املحضددر رهدددن إشددارة األطدددراف 

 بكتابة الضبط"

 781ي مرجع سابق الصفحة: . محمد املجدوبي اإلدريس 243 
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 خاتمة:

حقيق اإلخبارية في قانون حاولنا على امتداد صفحات هذه الدراسة املتواضعة معالجة إجراءات الت

املسطرة املدنية، املتمثلة في الخبرة القضائية و معاينة األماكن ، ومنها خلصنا مجموعة من 

 االستنتاجات و االقتراحات .

 :أوال: االستنتاجات

 تعتبر الخبرة من بين أهم إجراءات التحقيق وأكثرها تطبيقا في العمل القضائي. -

الخبرة القضائية ال بكيفية مباشرة أو غير مباشرة، وبذلك ترك أمر تعريفها لم يعرف املشرع املغربي  -

 للفقه.

كما لخصنا الى أن الخبرة القضائية أنواع من أهمها الخبرة املضادة والخبرة الجديدة والخبرة   -

 التكميلية.

ة وقد حاول من قانون املسطرة املدني 66إلى  11عالج املشرع املغربي أحكام الخبرة في الفصول  -

 اإلحاطة بكل جواناها املوضوعية واإلجرائية.

إلى الفصل  61نظم املشرع املغربي املعاينة كإجراء من إجراءات التحقيق، وذلك في الفصول  -

 من قانون املسطرة املدنية تحت عنوان" معاينة األماكن". 14

وسائل اإلثبات املدنية التي تم تعتبر املعاينة إجراء من إجراءات التحقيق اإلخبارية ال ترتبط ب -

 تنظيمها في قانون االلتزامات و العقود.

املعاينة تمكن القاض ي من االتصال املباشر بالخصوم، والذي يتم غالبا خارج املحكمة، مما  -

 يستطيع من خاللها القاض ي إجراء صلح بين الخصوم.

 ناء االستعانة بها.وضع املشرع  للمعاينة إجراءات و عمليات تتبعها املحكمة أث -
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 . موضوع املعاينة يمكن أن يكون: عقارا  أو منقوال  أو شخصا-

 ثانيا: االقتراحات:

نقتددرح تنظدديم إجددراءات التحقيددق فددي الدددعوى فددي قددانون مسددتقل عددن قددانون املسددطرة املدنيددة تضددم إليدده  -

 القواعد املوضوعية لإلثبات الواردة في قانون االلتزامات والعقود.

وضع تعريف محدد ومباشر إلجراء الخبرة القضدائية لفدض الندزاع الفقهدي املوجدود حولهدا هدل هدي نقترح  -

 وسيلة إثبات أو وسيلة تحقيق.

ندددعو املشددرع املغربددي لحددذف مسددطرة التصددالح أمددام الخبيددر املنصددوص عليهددا  فددي مسددودة مشددروع قددانون  -

هدددا ، وأن يمندددع صدددراحة القاضددد ي مدددن تفدددويض فدددي الفقدددرة مدددا قبدددل األخيدددرة من 68املسدددطرة املدنيدددة فدددي مادتهدددا 

 صالحياته بهذا الشأن وهو بهذا سيحذو حذو أغلب التشريعات الحديثة كالتشريع الفرنس ي.

 نقترح توسيع مفهوم املعاينة سواء كان أماكن أو أشياء أخرى، ووضع تعريف دقيق لها. -
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املقارن نون املغربي و مسؤولية الطبيب عن تفويت الفرصة على املريض في ضوء القا  

 

 بوبكر أمزياني 

  العلوم القانونيةباحث في 

 

 مقدمة:

   

تشكل نظرية فوات الفرصة إحدى صور إدراج الصدفة في املجال القانوني عن طريق االحتماالت،    

 7441وانطلق مبدأ التعويض عن تفويت الفرصة في بادئ األمر عندما أقر القضاء الفرنس ي سنة 

 ة العقدية للوكيل القضائي بسبب حرمان موكله من ممارسة حق الطعن وتفويته عليه.باملسؤولي

ومبدأ تفويت الفرصة ذا أهمية كبيرة في املجال الطبي ألنه يربط هذا املجال باملجال القانوني بعلم    

ياضيات الرياضيات، فالقانون دائما يحتاج إلى صيغة التأكيد واليقين ال الشك لهذا يستعين بعلم الر 

لهدم حائز الشك وجعل الضرر املترتب عن ضياع األمر املشكوك فيه ضررا محققا البد من تعويضه، 

بهذه الطريقة يمكن إثبات وجود فرصة من عدمها لدى املريض يمكن على أساسها مساءلة الطبيب 

 الجراح أو الطبيب املخدر.

كان القضاء الفرنس ي سباقا إليها، ارتأينا  وللحديث عن نظرية تفويت الفرصة في املجال الطبي التي   

 أوال تقسيم هذا املوضوع إلى مبحثين على الشكل التالي: 

 املبحث األول : طبيعة مسؤولية الطبيب وأنواعها. -

 املبحث الثاني: تفويت الفرصة في املجال الطبي. -
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 املبحث األول : طبيعة مسؤولية الطبيب وأنواعها.

لية بوجه عام تحمل الشخص نتائج وعواقب التقصير الصادرة عنه، أو عمن غالبا ما يقصد باملسؤو    

يتولى رقابته واإلشراف عليه، وبتعبير آخر هي املؤاخذة عن األخطاء التي تضر بالغير وذلك بإلزام املخطئ 

، وقد تكون 244بأداء التعويض للطرف املضرور وفق الطريقة والحجم الذين يحددهما القانون 

 ية وقد تكون قانونية.املسؤولية أدب

فإذا خالف مرتكب الفعل قاعدة من القواعد األخالقية كانت املسؤولية أدبية، وهي ال تتعدى سوى    

استنكار واستهجان املجتمع لهذا الفعل، أما املسؤولية القانونية فهي الحالة التي يرتكب فيها الشخص 

مسؤولية مدنية، تنقسم إلى نوعين:  فعال يسبب ضررا للغير فيتوجب محاسبة القانون له، وهي

فماهو مدلول املسؤولية املدنية في املجال الطبي)املطلب األول(، وماهو مدلول    ، 245ومسؤولية جنائية

 املسؤولية الجنائية )املطلب الثاني(، وماهي شروط قيام مسؤولية اللطبيب)املطلب الثالث(.

 .املطلب األول : مفهوم املسؤولية الطبية املدنية

الطبية املدنية على خالف املسؤولية الطبية الجنائية ال تقتض ي ارتكاب أفعال محظورة ضارة    

للمجتمع، بل هي تقتض ي فقط حماية مصلحة خاصة يملك فيها املضرور التنازل عن حقه في التعويض 

لتعويض للمريض، كال أو جزءا،وبالتالي فاملسؤولية الطبية املدنية تعني إلزام الطبيباملسؤول عن أداء ا

أو من يقوم مقامه في الحاالت التي تتوافر فيه شروط هذه املسؤلية، فهي ال تحمل معنى الردع الذي 

 . 246تنطوي عليه املسؤولية الجنائية، وإنما تفيد معنى جبر الضرر الذي تسبب فيهالطبيب املسؤول

التي يرتكاها األطباء أو القائمون  عمومااملسؤولية الطبية املدنية هي األعمال االيجابية والسلبية   

بالعمل الطبي أثناء املمارسة التي تتوجب املؤاخذة واملساءلة املنصوص عليه في القانون عند حدوث 

                                                 
 -الرباط -دراسة مقارنة على ضوء النصوص التشريعية الجديدة" مطبعة دار األمان-( عبد القادر العرعاري، " املسؤولية املدنية244

 .77، ص 1470 -الطبعة الثانية
 .70و  78( عبد القادر العرعاري، مرجع نفسه، الصفحتان: 245
 7111ن املدني املغربي املدني املغربي القيت على طلبة السنة الثانية إجازة الحقوق بفاس" ( هشام فرعون، "محاضرات في القانو 246

 .176، ص  7114
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الضرر للمريض، التي تتمثل غالبا في جبر ذلك الضرر بالتعويض، واالخالل باإللتزام املوجب للتعويض 

قد طبي بين املريض والطبيب؛ باعتبار الطبيب هنا من قبل الطبيب قد يكون مصدره اتفاق، أو ع

صاحب مهنة يتعهد ببذل العناية وتقديم العالج الالزمين للمريض، بينما يتعهد املريض بدفع األجور 

فينشأ من هذه العالقة ما يسمى بالعقد الطبي، وهو عقد ضمني في غالب األحيان ال يكون مكتوبا 

قديم العالج والعناية للمريض؛ فإذا أخل الطبيب بهذا االلتزام ،يتعهد فقط الطبيب بايجاب ضمني بت

نتج عنه ضرر للمريض يكونالطبيب أمام مسؤولية عقدية تستوجب التعويض، وهذا ما عبر عنه 

:"يتحقق التعويض إما بسبب عدم  168املشرع املغربي في قانون االلتزامات والعقود في الفصل 

خير في الوفاء به، وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب الوفاء بااللتزام وإما بسبب التأ

 املدين."

أما إذا كان إخالل الطبيب ليس أساسه االتفاق أو العقد بل كان أساسه اإلخالل بااللتزام مصدره    

نص القانون، أو كان مصدرها نابع من نظام التعايش االجتماعي، أو التعليمات واألنظمة في املستشفى 

نكون أمام مسؤولية تقصيرية ناشئة عن التزام مصدره القانون، وقد قرر املشرع املغربي هذه  فإننا

كل فعل ارتكبه من قانون االلتزامات والعقود التي ورد فيه بأن:" 11القاعدة العامة في الفصل 

التزم االنسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح له القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير 

   مرتكبه بتعويض هذا الضرر."

 

 املطلب الثاني : مفهوم املسؤولية الطبية الجنائية.

، 247تقوم املسؤولية الطبية الجنائية على عنصر الخطأ، وهذا الخطأ أحدث فعال ضارا باملجتمع   

املشرع املغربي لم يعطي تعريفا محددا للخطأ الطبي بل ترك ذلك للفقه واكتفى فقط بتعداد 

                                                 
، ص 10-18( نور الدين العمراني:"مسؤولية الطبيب الجراح الجنائية باملغرب"، رسالة  لنيل دبلوم املاستر بجامعة الرباط، سنة : 247

787. 
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، على عكس املشرع اإلماراتي الذي عرف الخطأ الطبي الذي تقوم عليه املسؤولية الطبية 248رهصو 

، حيث جاء في 11الجنائية في قانون املسؤولية الطبية والتأمينات الطبية في الفقرة األولى من املادة 

ن يمارس :"الخطأ الطبي هو الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بأمور فنية يفترض في كل مهذه املادة 

 ذات املهنة الطبية اإلملام بها، أو كان هذا الخطأ راجعا إلى اإلهمال أو عدم بذل العناية الالزمة."

نجد أن املشرع ذكر فيه بعض  088و  081في الفصلين  249وبالرجوع إلى القانون الجنائي املغربي   

بيب جنائيا، وهذه الصور الصور التي يقوم عليه الخطأ الطبي الذي يمكن على أساسهما مساءلة الط

 هي: 

وتعني نقصان املهارة، كأن يقوم الطبيب بعملية جراحية للمريض دون  أوال: عدم التبصر -

االستعانة بطبيب مختص في التخدير، أو أن يقوم بقطع الشرايين في عملية جراحية دون أن 

 يربطها  كما تقتض ي األصول العلمية.

تراز واتخاذ االحتياطات الالزمة، ومثالها أن يقدم الطبيب وتعني عدم االح ثانيا: عدم االحتياط -

على عمل طبي خطير مدركا خطورته؛ لكن في الوقت نفسه لم يتخذ االحتياطات الالزمة التي من 

 شأنها الحيلولة دون تحقق هذه اآلثار.

كن ويقصد به أن يقف الطبيب موقفا سلبيا دون أن يتخذ ما يم ثالثا: اإلهمال وعدم االنتباه -

اتخاذه، كأن يقوم مثال بعالج شخص دون أن ينتبه لبعض األمراض التي يعاني منها هذا 

                                                 
-1471ة للطبيب عن أخطائه املهنية، رسالة لنيل دبلوم املاستر بجامعة املولى اسماعيل بمكناس:يوسف أديب،"املسؤولية الجنائي  -248

 .14، ص 1477
 ما يلي: 081جاء في املادة  - 249

 عن فيه تسبب عمدي،أو غير قتال القوانين، أو النظم مراعاته عدم أو إهماله أو انتباهه عدم أو احتياطه عدم أو تبصره بعدم ارتكب، من

 .درهم ألف إلى وخمسين مائتين من وغرامة خمس سنوات إلى أشهر ثالثة من بالحبس يعاقب قصد، غير

 ما يلي: 088وجاء في املادة 

 في القوانين، أو النظم مراعاته عدم أو إهماله أو انتباهه عدم أو احتياطه عدم أو تبصره بعدم تسبب من

 أيام، ستة عن مدته تزيد الشخصية شغالاأل  عن عجز عنه نتج مرض، أو إصابة أو عمدي غير جرح

 بإحدى أو درهم، خمسمائة إلى وعشرين مائة من وغرامة سنتين، إلى واحد شهر من بالحبس ويعاقب

 .العقوبتين هاتين
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الشخص كالسكري مثال، أو إجراء عملية جراحية للشخص دون مداومة الطبيب عليه في غرفة 

 االنعاش بعد لحظات من العملية.

ن األخرى املرتبطة باملهنة التي تنظم املهنة أو التي تنظم امله رابعا:عدم مراعاة النظم القوانين -

 نفسها كمدونة مزاولة مهنة الطب، وجميع القوانين األخرى ذات الصلة بها.

 

 

 املطلب الثالث : شروط قيام مسؤولية الطبيب اتجاه مريضه. 

لكي تتحقق مسؤولية الطبيب تجاه مريضه سواء كانت هذه املسؤولية عقدية، أو مسؤولية تقصيرية    

 وعة من الشروط وهي: البد من توفر مجم

 .أوال : أن يكون الطبيب قد اقترف خطأ 

 .ثانيا : أن يكون هذا الخطأ قد أحدث ضررا ملريضه 

 .ثالثا : وجود عالقة سببية بين الخطأ و الضرر 

بالنسبة للخطأ الطبي يراد به كل فعل أو حركة قام بها الطبيب أدت بحدوث ضرر معين للمريض،    

طة والحذر الذين تقتضيهما قواعد املهنة، فالطبيب دائما ملتزم اتجاه مريضه كما لو أخل بواجب الحي

، وملتزم بتحسين حالة املريض وتقديم العالج الالزم له دون ارتكاب األخطاء، 250ببدل العناية والتبصر

 إن الطبيب املولد قد ارتكبوفي هذا الصددجاء في قرار ملحكمة االستئناف بالدار البيضاء ما يلي: " 

خطأ فني حينما أقدم على توليد امرأة بطريقة عادية دون مراعاة ملفها الطبي الذي يتجلى منه أنه 

ال يمكن توليدها إال بإجراء عملية قيصرية لكونها مصابة بانكماش في الحوض كان حدث لها في 

                                                 
-761 ، الصفحتان،7140-7141( أحمد أدريوش: "مسؤولية  األطباء املدنية باملغرب"، رسالة لنيل دبلوم املاستر بكلية الرباط، سنة : 250

764. 
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حادثة سير، ويتعين على الطبيب أن يؤدي للضحية بالتضامن مع عيادة أنفا تعويضا قدره 

 251درهم مع إحالل شركة التأمين محل املؤمن لديها في األداء". 55.5551

أما بالنسبة للضرر فهو الذي يلحق املريض إما في جسمه، أو في ماله، أو ضرر فوت على هذا املريض    

وفي هذا الصدد أقرت محكمة النقض الفرنسية فرصة مهمة إما فرصة الكسب، أو فرصة الشفاء،

تفويت فرصة الشفاء على مريضة توفيت بعد الوضع إثر نزيف دموي حاد  بمسؤولية الطبيب عن

لم تتوصل املمرضة إلى إيقافه بشكل نهائي ومع ذلك أمرتها بالعودة إلى منزلها بعد ثالثة أيام من 

الوالدة نتج عن ذلك الوفاة، وقررت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية الطبيب املولد عن 

الضحية بسبب خطئه في املراقبة والتوجه حيث ترك االنميا تشدد لدى تفويت فرصة الشفاء على 

 252املريضة"

وقد يكون الضرر معنويا عندما يتم املس بسالمة جسم املريض، وقد ينعكس الضرر على عائلة    

 املريض في حالة كان هو من يعيلهم."

رر الذي أحدثه الطبيب وال يكفي وجود الخطأ والضرر بل البد من وجود عالقة سببية بين الض   

وخطأ هذا الطبيب، لكن في حالة استحالة الربط بين الخطأ والضرر، أو في حالة وجود شك قائم 

حول الرابطة السببية ففي هذه الحالة يمكن للقاض ي تدارك وتغطية الشك عندما يبلغ الخطأ درجة 

 عالية من الجسامة عن طريق االستعانة بنظرية تفويت الفرصة. 

ا ما سيحاول الباحث مناقشته في مثن املبحث الثاني من خالل الوقوق عند أصول نظرية تفويت وهذ   

 الفرصة ومفهومها، باالضافة إلى عبئ اتباث وجود الفرصة عند املريض من عدمها.

 املبحث الثاني : تفويت الفرصة في املجال الطبي.

                                                 
 .68أورده يوسف أديب، مرجع سابق.ص  7140/41ملف مدني عدد  1011/41قرار عدد  - 251
أشار إليه بوبشير محند أمقران " فوات الفرصة في إطار املسؤولية الطبية ، مذكرة نيل شهادة املاجستير في القانون الخاص بجامعة  - 252

 .71، ص 1477/1471تيزي وزو، السنة الجامعية 
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ويض عن تفويت الفرصة من مجال القضاء اإلداري الفرنس ي هو السباق إلى نقل فكرة التع   

املسؤولية املدنية عامة إلى مجال املسؤولية الطبية، وذلك بموجب القرار الصادر عن مجلس الدولة 

إهمال الطاقم الطبي املمثل في عدم والذي ذهب فيه إلى أن  7160253أبريل  10الفرنس ي بتاريخ 

، وسار القضاء الفرنس ي على العضوتقديم العالج املناسب للمريض قد فوت عليه فرصة تجنب بتر 

قضت فيه 7160254جويلية  1هذا النهج، حيث أصدرت محكمة االستئناف بباريس قرارا بتاريخ 

بمسؤولية الطبيب عن تعويض فرصة الشفاء التي أضاعها على املريض نظرا لعدم تشخيصه 

 ملرض الطفل الش يء الذي أدى إلى إعاقته.

مهما في التصدي لظاهرة عدم التأكد، أو عدم إثبات العالقة  وفكرة تفويت الفرصة تلعب دورا   

السببية بين الخطأ الطبي والضرر الالحق باملريض نظرالتعقد جسم اإلنسان وتغير حاالته باإلضافة إلى 

عدم وضوح أسباب املضاعفات الظاهرة التي قد تحدث إذا تطور املرض، أو عدم وضوح أسباب الخطأ 

ضاء الفرنس ي نظرية تفويت الفرصة متى تالشت الرابطة السببية لتغطية الشك الطبي، لهذا يطبق الق

القائم حول عالقة الخطأ بالضرر، في الوقت نفسه ضمان تعويضا مقدرا عن الفرصة الضائعة عن 

 املريض.

فماهو مفهوم تفويت الفرصة عن املريض ) املطلب األول( ومن يقع عليه عبئإثبات وجود الفرصة من 

 املطلب التاني(. عدمها )

 املطلب األول: مفهوم تفويت الفرصة 

الفرصة تعني الطريقة،أو الطرق التي يتوقف عليها تحقيق واقعة احتمالية تحقق شروط غير    

معلومة، وغير معروفة مسبقا، فاملقصود بالفرصة إمكانية التحقق واحتماليته، أو احتمال وإمكان 

يض ، وتفويت الفرصة املقصود بها الحيلولة دون وصول الكسب، أو إحتمال وإمكان شفاء املر 

                                                 
253 (hospice de varon . cite in: SABIN BOUSSARO. La perte de crance en matiere de responsabilite –hopital  –F.24av 1964 C 

hospitaliere.les vicisstudes de la perte de chance dens le droit de la responsabilite hospitaliere R.F.D.A n5.2008.p 1024. 
254 )ammarda. Paul monzen.la responsabilite medicale PU F PARIS 1974.P 93.George Boyer ch 
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الشخص إلى الحدث الذي سيجعله سعيدا أو حدثا مرغوبا فيه والذي قد يتجسد في تحقيق غنم، أو 

 دفع غرم.

شرطين أساسين في  ويقصد بتفويت الفرصة في الفقه االسالمي تفويت املنفعة، ويشترط هذا الفقه

 تفويت الفرصة وهما:

  هناك منفعة انعقد سبب وجودها أن تكون 

  أن تكون هناك منفعة متحققة حصل عليها ضرر 

حينما قرر مجلس الدولة الفرنس ي في  7160وظهرت نظرية تفويت الفرصة في امليدان الطبي سنة    

بأن إهمال الطاقم الطبي املتمثل في عدم تقديم العالج املناسب للمريض  7160أبريل  10القرار املؤرخ 

 .255عليه فرصة تجنب بتر العضو قد فوت

 7141يناير  74في مصر أيضا عمل بهذه النظرية حيث جاء في قرار للمحكمة النقض املصرية بتاريخ   

: "يتحمل الطبيب واملولدة كامل التعويضات عندما فوت إزدياد الطفل سليما من العواقب مايلي 

اعة الوالدة، وذلك استناذا على أن غياب التي بقي يعاني منها بسبب ما قامت به املولدة  أثناء س

 ".256الطبيب  كان له عالقة مباشرة في فقدان الحظ في االزدياد

وفي القضاء املغربي لم نجد حكما، أو قرارا قض ى فيه القاض ي بالتعويض عن تفويت الفرصة على    

ج، أو فرصة البقاء املريض سواء كانت الفرصة التي تم تفويتها على املريض هي فرصة الشفاء أو العال 

على قيد الحياة، وغالبا ما يبحث القاض ي املغربي عن العالقة السببية التي تربط خطأ الطبيب و جم 

الضرر الواقع على املريض للحكم بالتعويض الالزم للمريض. وهذا ما أكدته استئنافية اكادير في قرارها 

املحكمة أن تبرز العالقة السببية بين يجب على  حيث جاء فيه ما يلي " 7111يوليوز  11املؤرخ 

                                                 
 .71، أشار إليه بوبشير محند، مرجع سابق، ص 7160أبريل  10مجلس الدولة الفرنس ي املؤرخ  قرار  - 255
 .1474، ص 7118جنبر د -نونبر  61منشور بمجلة املحاكم املغربية عدد  7141يناير  74قرار محكمة النقض املصرية بتاريخ  - 256
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الخطأ  والضرر ومن تم فإن معرفة السبب في حالة الشك هي من األمور التقنية التي يعود لذوي 

 257اإلختصاص أمر البث فيها".

ونظرية تفويت الفرصة هي في واقع األمر يمكن الحكم على أساسها بعد استحالة الربط بين الخطأ     

االت لهذا البد من القضاء املغربي األخد بها في املنازعات التي تقع بين األطباء والضرر في بعض الح

 واملرض ى على غرار االجتهاد القضائي الفرنس ي. 

ويبقى أمر إتباث وجود فرصة لدى املريض من عدمها أمرا صعبا جدا قد تفوت هذهالصعوبة على    

 املريض هي األخرى فرصة الحصول عن التعويض املمكن.

 ملطلب الثاني: إثبات وجود الفرصةا

قبل الحديث عن إثبات وجود فرصة لدى املريض البد أوال أن نشير نقطة في غاية من األهمية تتعلق    

 أساسا بأن تفويت الفرصة هو ضرر خاص قائم بين ضررين هما: 

 .الفرصة الضائعة على املريض من جهة أولى الذي يستوجب التعويض 

  الحالة النهائية التي يوجد عليها املريض .والضرر النهائي أو 

؛ ألنه    
ّ
واملدعي الذي يطالب بالتعويض عن تفويت الفرصة يتوجب عليه إثبات وجود فرصة من عدمها

ال يكفي فقط ثبوت إهمال الطبيب، أو عدم عنايته باملريض بل يجب على املريض أيضا إتباث تمتعه 

ة قبل التدخل الطبي، في الوقت نفسه يقع على عاتق الطبيب بفرصة الشفاء، أو البقاء على قيد الحيا

املكلف باملريض إثبات أن تدخله لن يغير شيئا في حالة املريض لكي يدفع املسؤولية عن نفسه منذ 

 البداية.

لكن إثبات وجود فرصة لدى املريض غالبا ما يشكل صعوبة حقيقية ألن جسم االنسان تتحكم فيه    

خارجة عن سلطة الطبيب، باالضافة إلى تعقد جسم االنسان وسرعة تغير  عوامل خارجية أخرى 

                                                 
 .147ص  7111دجنبر  78منشور بمجلة االشعاع عدد  7111يوليوز  11بتاريخ  1.10.71_ قرار استئنافي اكادير عدد  257
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، فلو أراد مثال ورثة املتوفى إثر عملية جراحية إثبات إمكانية تمتع مورثهم بفرصة الشفاء 258أحواله

فإنه يقتض ي ذلك منهم إثبات السبب الحقيقي في الوفاة، وهو األمر الذي يكون مستحيال جدا في بعض 

تي يعاني منها الشخص من عدة أمراض، أو كان يعاني من أمراض مزمنة تسبب مضاعفات الحاالت ال

كالسكري مثال، كل هذه العوامل تكون متداخلة وتشكل عوائق أمام امكانية إتباث وجود فرصة 

 حقيقية من عدمها لدى املريض؛ ألن الفرصة قد تعدم من مرض أخر ال يد للطبيب فيه.

وإثبات ما إذا كان الطبيب الجراح يمكنه تفادي وفاة  259بة في كيفية التدليللهذا يجد الورثة صعو    

مريضه باتباع أسلوب معين في الجراحة غير األسلوب الذي اتبعة في األول الذي نتجت عنه واقعة 

 الوفاة.

وألجل التخفيف على املرض ى الفرنسيين وآهاليهم من الصعوبات التي يواجهونها في قضايا اإلتباث    

ماي  11حاولت محكمة النقض الفرنسية إعفاؤهم كليا من هذا األمر حيث جاء في قرارها املؤرخ 

يتحمل الطبيب واملمرضة املساعدة املسؤولية الكاملة عن فوات فرصة البقاء على قيد  : "7117

من الحياة على املريضة ولو أن أسباب الوفاة غير املعروفة، ويكفي فقط أن الطبيب أخرج املريضة 

 .260املستشف  رغم إصابتها بحم  شديدة "

 

 

 

 

 

                                                 
 .01و  00، الصفحتان 1446/1441محمد أمين محجوبي، عبئ إتباث الخطأ الطبي، رسالة للنيل دبلوم املاستر بجامعة الرباط سنة  - 258
 .16، مرجع سابق، ص بوبشير محند - 259
 .14و  11اشار اليه بوبشير محند، مرجع سابق، الصفحتان  7117ماي  10قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  - 260
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 خاتمة

نظرية تفويت الفرصة في املجال الطبي ذات أهمية كبيرة ألنها تتعلق بحياة اإلنسان وجسمه، وألجل    

تفادي تهرب الطبيب من خطئه الثابت، والشك الذي يهيمن على موضوع الرابطة السببية أقر القضاء 

والتي تقوم على حل وسط،  7161دنية الطبية هذه النظرية ابتداء من سنة الفرنس ي في املنازعات امل

وتقوم على إحتمال حصول املريض على ش يء، وتوافق هذه النظرية بين الشك واليقين، وبواستطها 

يمكن للقاض ي تسبيب التعويض الذي منحه للمريض، أو ذويه؛ ألن التعويض على أساس هذه النظرية 

 التعويض .  رفض حالة التعويض الكامل، وحالة ين عند تالش ي الرابطة السببية؛يبقى ممكنا بين حالت
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 رقابة بنك املغرب على التمويل بين السياسة التقليدية والحديثة

 

 إسماعيل بوهمو 

 -تطوان–باحث في سلك املاستر تخصص قانون األعمال 

 

 مقدمة:

قتصادي وما يرتبط به من إزالة كافة القيود، في ظل االتجاه املتصاعد نحو تطبيق عوملة النشاط اال

فإنه في املقابل بات االستقرار املالي والبنكي  261واالستثمارات عبر الحدود، أمام تحركات رؤوس األموال

من القضايا التي تحظى باهتمام بالغ، من جميع األطراف خاصة السلطات الوصية على رقابة هذا 

رة التدخل في السياسة املالية وتوزيع االئتمان بهدف تحقيق القطاع، بحيث أنه من حق هذه األخي

 االستقرار للقطاع البنكي ووقايته من املخاطر املحيطة به.

وإيمانا من املشرع املغربي بضرورة حماية ووقاية مؤسسات االئتمان بصفة خاصة، والنشاط البنكي 

ابتداء من أواسط الستينات إلى غاية بصفة عامة، تم إحداث ما يسمى بالسياسة االنتقائية لالئتمان 

الثمانينات، ثم حاول املشرع املغربي في مرحلة أخرى تجديد آليات الرقابة على التمويل من خالل 

بمجموعة من التدابير للمحافظة على االستقرار  1471،262الصادر سنة  748 -71مواكبته للقانون رقم 

التمويل عن طريق بنك املغرب مباشرة الذي يتحكم في  املالي، ومن أهم هاته التدابير هي الرقابة على

 ذلك عن طريق أدوات حديثة.

                                                 
صالح الدين حسن السيس ي، "معايير لجنة بازل لكفاية رأس املال و الرقابة الفعالة للمخاطر املصرفية املناطق الصناعية املؤهلة  261

 .  78، ص 1441ة الهيئة املصرية للكتاب )الكويز("، مطبع

 7.70.718املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  748.71 القانون رقم  - 262

 .761ص  . 1471يناير  11بتاريخ  6814( ، املنشور في  ج . ر عدد 1470ديسمبر  10) 7086الصادر في فاتح ربيع األول 
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هذا، وتكتس ي الرقابة على التمويل أهمية كبيرة، فمن الناحية العملية تصب الرقابة على تمويل 

ومن ناحية أخرى تفادي  مؤسسة االئتمان، من ناحية في ضبط عملية عرض االئتمان على العمالء،

ش أو تضخم، وبالتالي الحفاظ على التوازن الضروري بين الكتلة النقدية، وبين تلبية وقوع انكما

حاجيات االقتصاد الوطني، أما من الناحية النظرية فتصب في وضع إطار موحد و مستقر يجعل بنك 

 املغرب يضبط تمويل مؤسسات االئتمان بشكل دقيق.

خول له ضبط التمويالت التي تقدمها مؤسسات ويعتبر بنك املغرب الجهة الوصية على القطاع، و امل

االئتمان للعمالء، من خالل وضعه ألدوات رقابية، في انسجام تام مع السياسة النقدية، ومصلحة 

مؤسسات االئتمان، التي تقتض ي حماية هاته ألخيرة من املخاطر البنكية، خاصة مخاطر القروض و 

 263السيولة.

الرقابة بشكل فعال، يعتمد على أدوات وسياسات محددة  وحتى يقوم بنك املغرب بممارسة هذه

 للرقابة، تنقسم هاته السياسات، لتقليدية و أخرى حديثة.

و من خالل ماسبق نطرح التساؤل املحوري وهو، إلى أي حد استطاعت السياسة التقليدية و الحديثة 

 التمويالت البنكية؟ضبط تمويالت مؤسسات االئتمان؟ وما هي السياسة األكثر فعالية في ضبط 

 كتساؤل فرعي.

و انطالقا من هاته  التساؤالت سنقسم هذا املوضوع من خالل مبحثين نتناول في املبحث )السياسة 

 التقليدية( و في )املبحث الثاني( السياسة الحديثة.

 

 

 

                                                 
263 », Mémoire pour  : approche théorique et analyse empirique La gestion du risque, du crédit bancaire Mariama ERRIFAIY, «

l’obtention du diplôme d’études supérieures approfondies en sciences économie, «université Mohamed Ṿ souissi », faculté 

des sciences juridique économiques et sociales, année universitaire  2002-2003, P 43.    
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 املبحث األول : السياسة التقليدية

الثمانينات على ما يسمى بالسياسة  استعان بنك املغرب منذ أواسط الستينات إلى غاية نهاية

وكان هدفه من ذلك ليس وقاية القطاع البنكي من  264االنتقائية في مراقبته لتمويل مؤسسة االئتمان،

املخاطر، أكثر من توجه تركيزه على تنمية بعض القطاعات االقتصادية الحيوية، وكان يستخدم بنك 

 عار الفائدة باإلضافة إلى االحتياطي النقدي.املغرب لذلك، أدوات مثل تأطير القروض وتحديد أس

 

 سياسة تأطير القروض -1

تعتبر سياسة تأطير القروض من ضمن األساليب النوعية للرقابة على التمويل والتي تستهدف توجيه  

االئتمان صوب بعض القطاعات االقتصادية التي تمثل أهمية إستراتيجية، وذلك بهدف إعطاء القطاع 

ي، وسائل تسمح له باملساهمة بأكثر فعالية في التنمية، بحيث قامت السلطات النقدية النقدي واملال

بفرض معامالت إجبارية على مؤسسات االئتمان، لفائدة الخزينة العمومية، وكذلك لصالح بعض 

القطاعات ذات األولية، بحيث كانت مؤسسات االئتمان ملزمة بامتالك محفظة دنيا من سندات 

وهاته األدوات كانت السلطات  265مة بمراعاة معامل لالستخدام في قروض السكن،الخزينة، وملز 

النقدية تمارسها للتحكم في السيولة لدى مؤسسات االئتمان، فإذا كانت املعامالت اإلجبارية عالية، 

هذا يعني عدم قدرة مؤسسات االئتمان توزيع قروض جديدة، وبالتالي توجيه سياستها االئتمانية 

 اري، والحد من حريتها الربحية.بشكل إجب

                                                 
. ص  1441عائشة الشرقاوي املالقي، "الوجيز في القانون البنكي املغربي"، الطبعة الثانية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط  -- 264

776 . 

ملغرب"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث في قانون رضوان بادة، "الرقابة على البنوك في ا - 265

ص   1470-1478  املقاولة، جامعة محمد الخامس، أكدال، كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية، الرباط، السنة الجامعية

714. 
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وهذا ما يعاب على هاته األداة، أنها جعلت مؤسسات االئتمان غير حرة في سياستها التجارية الربحية، 

 هذا ما أتقل كاهل املؤسسات وعرضهم لخطر األزمة.

 سياسة تحديد أسعار الفائدة -1

 

وتوجيهه نحو االستعماالت األكثر نفعا سياسة تحديد سعر الفائدة كان الهدف منها هو تشجيع االدخار، 

واملستثمرين، وكذا لتسويق محصول   لالقتصاد الوطني، لذلك كانت القروض املمنوحة للمصدرين

الحبوب، تستفيد من تمويالت بنك املغرب بأسعار فائدة تفضيلية، هذا ما زاد من تضييق كبير على 

ناهيك عن تعريضهم ملخاطر الفائدة، لكن وفي مؤسسات االئتمان، ونموهم وحرية سياستهم التجارية، 

إطار التحرير البنكي وسياسة وقاية مؤسسات االئتمان تم التخلي عن سياسة تحديد أسعار الفائدة 

فمن أهم إيجابية تحريره هو، إنعاش املنافسة بين البنوك وإدخال استعمال القابلية  266تدريجيا،

 لتغيير عقود القرض.

 االحتياطي النقدي -8

 

االحتياطي النقدي هو إيداعات إجبارية مجمدة لدى البنك املركزي بدون فوائد وعن طريق تغيير  جم 

 267هذه اإليداعات تستطيع السلطات النقدية التأثير على سيولة البنوك وقدرتها على منح القروض،

خاطر املمكن أن وأثبتت هاته التقنية فعالية كبيرة في مراقبة سيولة مؤسسات االئتمان و التحكم في امل

تقع، بحيث رفع االحتياطي يساهم في الحد من التوسع في القروض، وبالتالي إعطاء فرصة ملؤسسات 

االئتمان إلعادة النظر في سياستها االئتمانية، أما الخفض في االحتياطي يعني ضخ سيولة في مؤسسات 

غرب، يعرف تغير في كل فترة معينة، بحيث االئتمان وبالتالي انتعاشها، بالنسبة لالحتياطي اإللزامي في امل

                                                 
 .778عائشة الشرقاوي املالقي، مرجع سابق ص  - 266

 .181، بدون ذكر املطبعة ، ص1441يرا ندا زغلول رزق، "النقود و البنوك"، جامعة بنها كلية التجارة، م 267
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باستثناء الودائع بالدرهم  من ودائع البنوك تحت الطلب، % 1هو  1476االحتياطي اإللزامي لسنة 

أشهر، وقد عرفت نسبة  8القابلة للتحويل، أو شهادات اإليداع التي يساوي أجلها األصلي أو يفوق 

هذا ما يعني محاولة بنك  268،% 1الحتياطي محددة في االحتياطي ارتفاعا بحيث كان قبل ذلك نسبة ا

 املغرب، الحد من توسع مؤسسات االئتمان و أخذها للحيطة و الحذر.

 

 املبحث الثاني : السياسة الحديثة

بسبب عدم نجاح سياسة تأطير القروض، وتحديد معدالت الفائدة في إطار السياسة التقليدية، شرع 

وهي تدخل بنك املغرب في  تمثل في ما يسمى بالعمليات الرئيسية،بنك املغرب في سياسة حديثة، ت

السوق النقدي عن طريق ضخ السيولة، وسحاها عن طريق التسبيقات ملدة سبعة أيام، وعملية سحب 

السيولة ملدة سبعة أيام بمبادرة من بنك املغرب، وذلك بشكل منتظم وبوتيرة أسبوعية، وتمثل هاته 

ية للتحكم في السياسة االئتمانية ملؤسسات االئتمان، وكذلك لتطبيق السياسة العمليات األداة الرئيس

النقدية لبنك املغرب، كما تؤدي هذه العمليات دورا رئيسيا في التقليل من املخاطر البنكية وضخ 

 269السيولة وتنشيط السوق النقدي، وتمكين بنك املغرب من بسط رقابته على التمويل بشكل شامل.

ويحدد سعر الفائدة  le taux directeur)لعمليات الرئيسية حسب سعر الفائدة الرئيس ي )وتتم هاته ا

الرئيس ي مجلس بنك املغرب حسب التوازنات املالية وميزان املخاطر املوجود في القطاع البنكي، وسعر 

 يعرف  1471الفائدة الرئيس ي حاليا في سنة 

وهذا دليل على أن بنك املغرب  270، 1471نة س % 8، بعد ما كان % 1.11أدنى انخفاض له بنسبة 

 يشجع مؤسسات االئتمان في ضخ السيولة الكافية ملواجهة املخاطر البنكية خاصة مخاطر السيولة.

                                                 
268 - Vu Le rapport sur La stabilité Financière, Exercice 2015 Numéro 3(Bank, al Maghreb) P 139. 

 .711رضوان بادة، مرجع سابق، ص - 269

 .71:44على الساعة  74-46-1471/ تم اإلطالع عليه في  http://www.bkam.maوقع بنك املغرب: راجع خانة السياسة النقدية في م - 270
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باإلضافة إلى العمليات الرئيسة، نجد ما يسمى باآلليات الثانوية، التي يتم اللجوء إليها إذا لم تستطع 

ة بواسطة التسبيقات أو سحب السيولة، ولكن بشرط أال العمليات الرئيسة ضبط السوق النقدي

 تكون السيولة في حالة عجز مستمر أو فائض دائم.

وقد حدد القرار التنظيمي الصادر عن بنك املغرب و املتعلق بأدوات السياسة النقدية، اآلليات الثانوية 

ها لضمان تنفيذ فعال التي يستخدمها بنك املغرب في مراقبة سيولة مؤسسة االئتمان والتحكم في

 ألهداف السياسة النقدية وحصرها في األتي: 

عمليات الضبط الدقيق:  وهي عمليات تهدف إلى التخفيف من تأثير التقلبات غير  -

املتوقعة للسيولة، وتستخدم بشكل ظرفي ملدة تقل عن سبعة أيام، وتتم من خالل 

 اتفاقيات إعادة الشراء أو القروض املضمونة.

الدائمة : تهدف هذه التسهيالت، إلى تقديم أو سحب السيولة ليوم واحد،  التسهيالت -

 وتتميز بقصر مدتها، وبطابعها املؤقت االستثنائي لعجز السيولة أو فائضها.

العمليات الهيكلية: تهدف هذه العمليات إلى تدبير وضعية الفائض أو النقص في  -

راء أو بيع األذون الصادرة على السيولة ذات الطابع العام، وتشمل هذه العمليات، ش

الخزينة بالسوق الثانوي وإصدارات بنك املغرب املعلقة بسندات االقتراض املتداولة أو 

 271إعادة شراؤها، ويطلق على هذه اآلليات بعمليات السوق املفتوح.

قيق وتؤدي اآلليات الثانوية إلى جانب العمليات الرئيسية دورا مهما في تنشيط السوق النقدي، وتح

أهداف السياسة النقدية، غير أن بنك املغرب من الناحية العملية، ال يقوم باستعمال كل تلك األدوات 

السالفة الذكر، و إنما يقتصر على عمليات رئيسية تساندها بعض العمليات الثانوية التي تستعمل 

    272حسب الظرفية النقدية.

                                                 
 .780رضوان بادة، مرجع سابق، ص - 271
 .781رضوان بادة، مرجع سابق، ص - 272
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 خاتمة:

ا املوضوع مدى فعالية السياسة الحديثة التي ينهجها بنك املغرب يتبين لنا جليا، في نهاية دراستنا لهذ

ومدى سرعتها و تأثيرها املباشر، ولكن في املقابل تبقى السياسة التقليدية ليست غير مرغوب بها باملرة، 

 بل حتى هي تأخذ مكانها في املراقبة على التمويل، خاصة سياسة االحتياط النقدي.

ى التمويل الناجحة، وهي املساهمة في الحفاظ على سمعة السوق النقدي و ومن أهم نتائج الرقابة عل

كذلك حماية املودعين، وتوفير التمويل الالزم للقطاعات االقتصادية، فضال عن ضمان تنفيذ 

السياسة النقدية للدولة، ناهيك عن وقاية مؤسسات االئتمان من املخاطر البنكية و خاصة مخاطر 

 السيولة.
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 قد االستصناع وتطبيقاته املعاصرة في البنوك التشاركيةع

 

 إبراهيم والعيز 

  -املغرب  –الدراسات اإلسالمية باحث في 

 

 مقدمة:

 

لقد أولى اإلسالم عناية فائقة بالصناعة واالستصناع، في وقت كانت العرب وغيرهم من األمم 

قيمتها، فنزلت اآليات البينات الداالت على تنظر إلى الصناعات والحرف نظرة فيها التقليل من شأنها و 

أهمية الصناعة في حياة األمم، وذلك ملا قرن هللا سبحانه وتعالى الحديد مع القرءان الكريم في اإلنزال 

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا فقال: )

 .273(ناسالحديد فيه بأس شديد ومنافع لل

أن هللا سبحانه علم أحد أنبيائه العظام، وهو  -في مقام االمتنان بالنعم العظمى-وبين كتاب هللا 

وعلمناه صنعة لبوس لكم داوود عليه السالم صنعة اللباس الحديدي والدرع، حيث يقول: )

 .274(ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون

صناعة اليدوية، وكل ما تصنعه يد اإلنسان كما جعل الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم ال

ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي هللا داود من أفضل األعمال فقال: "

 .275"عليه السالم كان يأكل من عمل يده

                                                 

 273 .80الحديد/  -

 274 .11األنبياء/  -
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من أمثال أبي حنيفة -وجاء الفقهاء العظام من أئمة الفقه اإلسالمي منذ القرن الثاني الهجري 

بتنظيم عقد االستصناع وبيان أهميته  -ه أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني رحمهم هللاوصاحبي

وشروطه وضوابطه وفروعه ومسائله وتطبيقاته، وهو تنظيم دل على عظمة الفقه اإلسالمي وسبقه 

 بقرون عدة في كل مجاالت التشريع.

لحياة االقتصادية تداوال ومن هنا، فإن عقد االستصناع يعتبر من أهم العقود املالية في ا

وانتشارا الرتباطه املباشر باالحتياجات اليومية لألفراد والجماعات، وإن أهمية هذا العقد وأثره في 

املعامالت املالية في املاض ي والحاضر تتجلى باختصار في؛ تيسير شؤون الحياة على الناس لتحصيل 

مار أموالهم وتنميتها فيما يعود عليهم وعلى أرزاقهم، وتحقيق مصالحهم، وتمويل بعضهم بعضا، واستث

 مصالحهم كلها بالنفع.

ومن أجل بيان التطبيقات املعاصرة لعقد االستصناع، خاصة منها تلك املرتبطة بالبنوك 

 التشاركية ارتأيت معالجة هذا املوضوع من خالل املحاور التالية:

 شروعيته.املحور األول: عقد االستصناع؛ مفهومه، وأركانه، ودليل م

 مفهوم االستصناع: -5-

 .276طلب الصنعة، والصنعة عمل الصانع في صنعته أو حرفته لغة:

عقد على عرف الفقهاء االستصناع بالحد، وعرفوه بالرسم. فأما تعريفه بالحد فهو: " اصطالحا:

: ، أما تعريفه بالرسم فقد ورد في كتاب بدائع الصنائع277"مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع

                                                                                                                                                         

  .011دمشق. ص/  -م. دار ابن كثير1448هد/ 7018. 7 . ط/1411باب كسب الرجل وعمله بيده. رقم؛ .. -صحيح البخاري. كتاب البيوع -8

 انظددددر:  * املصباح املنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، للشيخ أحمد بن محمد بن علي املقري الفيومي. تحقيق؛ الدكتور عبد العظيم -0

 .804القاهرة. دون تاريخ. ص/  -. دار املعارف1الشناوي. ط/ 

 .711بيروت. ص/ -م. مكتبة لبنان7146الصحاح، للشيخ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. طبعة؛ * مختار                

  .814. ص/ 0م. دار الفكر. ج/ 1470هد/ 7081. 80* الفقه اإلسالمي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي. ط/               
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أما صورة االستصناع فيي أن يقول إنسان لصانع من خفاف أو صفار أو غيرها؛ اعمل لي خفا أو "

آنية من أديم أو نحاس من عندك بثمن كذا، ويبين نوع ما يعمل وقدره وصفته، فيقول الصانع: 

 .278"نعم

أن  ويظهر من هذين التعريفين ومن غيرهما من التعاريف األخرى لالستصناع القريبة منهما،

االستصناع هو العقد على شراء ما سيصنعه الصانع، وتكون العين أو مادة الصنعة والعمل من 

. ومثاله؛ 279الصانع، فإذا كانت العين من املستصنع ال من الصانع فإن العقد يكون إجارة ال استصناعا

ل( كنجار وحداد أن يطلب املستصنع )وهو املشتري( أحد أفراد الناس من الصانع )وهو البائع أو العام

وحذاء ونحوهم من أصحاب الحرف أو املهن أن يصنع له شيئا معينا بأوصاف محددة، كأثاث منزل أو 

 .280مكتبة أو كراس ي أو حلي وغيرها على ثمن معلوم إذا جرى فيه التعامل عمال بالعرف

 أركان عقد االستصناع: -1-

 في أشياء خاصة به، وأركانه عند الفقهاء هي: االستصناع عقد مثل جميع العقود، ال يختلف عنها إال     

وهي التعبير الصادر من املتعاقدين لينبئ عن معنى التمليك والتملك، وهذا التعبير  الصيغة؛ -أ-     

 .281يسمى باإليجاب والقبول في عرف الفقهاء سواء كان هذا التعبير لفظيا أم خطيا

مل، واملستصنع وهو الذي طلب عمل ش يء معين، وهما الصانع الذي يقوم بالع العاقدان؛ -ب-     

 وشرطهما التكليف والرضا واالختيار، وهي شروط ال بد من توفرها في جميع العقود وااللتزامات.
                                                                                                                                                         

 .861. ص/ 1بيروت. ج/ -م. دار الكتب العلمية7140هد/ 7041. 7ط/  انظددر:  * تحفة الفقهاء، للشيخ عالء الدين السمرقندي. -1

 .814. ص/ 0* الفقه اإلسالمي وأدلته. ج/               

م. دار الكتب 7146هد/ 7046. 1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للعالمة عالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي. ط/  -6

  .1 . ص/1بيروت. ج/ -العلمية

 279 .817. ص/ 0الفقه اإلسالمي وأدلته. ج/  -

 280 .817. ص/ 0نفسه. ج/  -

م. 7140هد/ 7040. 1عقد االستصناع أو عقد املقاولة في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة، للدكتور كاسب بن عبد الكريم البدران. ط/  -1

  .14دون بيانات مكان الطبع. ص/ 
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ويقصد به العين املصنوعة والعمل الواقع عليها من جهة، والثمن الذي يقدمه  املعقود عليه؛ -ج-     

 املستصنع من جهة ثانية.

 :282االستصناع شروط عقد -1-

أن يكون املصنوع معلوما علما مانعا من الجهالة املفضية إلى املنازعة، حيث يبين املتعاقدان  -أ-

 جنسه، ونوعه، وقدره، وصفاته.

أن يكون املصنوع مما يجري التعامل بين الناس على استصناعه ويتعارفونه في حياتهم،  -ب-

 .كاألواني واألحذية واآلالت والثياب وغير ذلك

أن تكون املواد املستخدمة في الش يء املصنوع من الصانع، وإن كانت من املستصنع كان  -ج-

 العقد إجارة ال استصناعا.

بيان مكان تسليم املبيع إذا كان يحتاج إلى حمل ومصاريف نقل، حتى ال يقع الخصام والنزاع  -د-

 عند االستالم.

نع الجهالة املفضية إلى التنازع، على اختالف تحديد أجل االستصناع قصيرا كان أوطويال، مل -هـ-

 .283بين السادة األحناف في جواز اشتراط األجل في االستصناع

 دليل مشروعية عقد االستصناع: -4-

                                                 

  فددددي:شروط عقد االستصناع تنظر إجماال  -74

 .   8. ص/ 1* بدائع الصنائع. ج/      

  .111-114. ص/ 8دمشق. ج/ -م. دار املكتبي1441هد/ 7084. 7* موسوعة قضايا إسالمية معاصرة، للدكتور محمد الزحيلي. ط/      

إلى ذلك كان سلما، ويشترط  اشترط أبو حنيفة رحمه هللا في االستصناع أال يكون مؤجال إلى أجل يصح معه السلم كشهر، فإن أجل -77

فيه حينئذ شروط السلم، ودليله أن العاقدين إذا حددا أجال فقد اتفقا على معنى السلم، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن يصح 

ل اشتراط األجل في االستصناع، وال يخرجه ذلك عن الحقيقة، ويحمل األجل على االستعجال، ألن العرف والعادة يقضيان بتحديد األج

في االستصناع، وأن تحديد األجل ليس خاصا بالسلم، ملنع الجهالة املفضية إلى التنازع، وقد رجح الرأي األخير بعض املعاصرين. موسوعة 

 . 111-114. ص/ 8قضايا إسالمية معاصرة، للدكتور محمد الزحيلي. ج/ 
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لقد استدل الفقهاء على مشروعية عقد االستصناع بالسنة النبوية املطهرة، وباإلجماع العملي، 

 وباملعقول.

وا بما رواه الشيخان أن النبي صلى هللا عليه وسلم بعث إلى امرأة السنة النبوية، فقد استدل -أ-

، وبما 284"مري غالمك النجار يعمل لي أعوادا، أجلس عليهن إذا كلمت الناسمن األنصار يقول لها؛ "

رواه الشيخان كذلك أن النبي صلى هللا عليه وسلم )اصطنع خاتما من ذهب، وجعل فصه في بطن 

إني كنت لناس خواتيم من ذهب، فرقى املنبر، فحمد هللا وأثنى عليه فقال؛ "كفه إذا لبسه، فاصطنع ا

 .285". فنبذه فنبذ الناس(اصطنعته، وإني ال ألبسه

اإلجماع العملي، لقد استدل الفقهاء على جواز االستصتاع باإلجماع العملي، حيث أوردوا  -ب-

وسلم إلى يومنا هذا دون نكير،  أنه ثبتت مشروعيته باإلجماع من لدن رسول هللا صلى هللا عليه

فاإلجماع منعقد على جوازه للحاجة، وكذلك فإن الدين يسر، فالناس احتاجوا إلى هذا التعامل 

 .286فعملوا به ولم يجدوا نكيرا عليهم، وال عبرة بخالف البعض

 املعقول، وبيانه أن حاجة الناس في عموم األزمنة واألمكنة تدعو إلى القول بجوازه، ألن -ج-

اإلنسان يحتاج إلى استصناع البيوت واملكاتب وأثاث املنزل وغيرها من األدوات الصحية والكهربائية 

على مقادير مخصوصة وصفات مخصوصة، خاصة وأنه قد ال يتفق وجود هذه األشياء مصنوعة في 

ء األسواق بحسب رغبات اإلنسان فيحتاج إلى أن يستصنعها، وقد عبر الفقيه الحنفي العالمة عال

ويجوز استحسانا إلجماع الناس على ذلك ألنهم يعملون ذلك في الدين الكاساني عن هذا فقال: "

 .287"سائر األعصار من غير نكير

                                                 

  . 117. ص/ 171باب الخطبة على املنبر. رقم؛ -صحيح البخاري. كتاب الجمعة -71

  .7048. ص/ 1416باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه. رقم؛ -صحيح البخاري. كتاب اللباس  -78

  .744عقد االستصناع أو عقد املقاولة في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة، للدكتور كاسب بن عبد الكريم البدران. ص/  -70

 287 .8-1. ص/ 1بدائع الصنائع. ج/  -



 

 

 

141 

 املحور الثاني: تطبيقات معاصرة لعقد االستصناع.

عقد فيه تيسير كبير على أوال إن عقد االستصناع ذو أهمية بالغة تظهر في عدة جوانب؛ فهو      

ين وتغطية كاملة لكامل مصالحهم، وذلك بتحصيل أرزاقهم وتمويل بعضهم بعضا، واستثمار املسلم

 ذو دور بارز في تطوير املصانع وتنمية املجتمع. ثانياأموالهم وتنميتها، وهو 

 وأما تطبيقاته املعاصرة فكثيرة، ويمكن اإلشارة في هذا البحث إلى أهمها:          

، وتشمل جميع الصناعات التي يقوم بصنعها 288كل ما دخلت فيه الصناعة يمكن تطبيقه في أوال:     

املصانع أو الصناع، حيث يتعامل املستصنعون مع أصحابها املنتجين والصانعين، ويتوقعون أن يوفروا 

لهم هذه السلع واملصنوعات في املواسم واملواعيد التي يحددونها لهم، سواء من صناعاتهم ومجهوداتهم 

أو مما يمكن أن يحصلوا عليه من األسواق، ويسلموه إليهم، أو إلى الجهة التي يحددونها على الذاتية، 

 دفعة واحدة، أو على دفعات متالحقة. 

ومما يمكن أن يدرج في هذا اإلطار؛ تجهيز العقارات، وتصنيع املباني الجاهزة، وصناعة الطائرات      

تشمل اللباس والغذاء، وغير ذلك، خاصة وأن الصناعة والصواريخ وغيرها من الصناعات األخرى والتي 

تطورت في عصرنا وارتفع مستوى اإلتقان فيها، األمر الذي جعل رغبة الناس في الحصول على سلعهم 

بشكل معين يتفق مع رغباتهم بدرجة كبيرة بحيث ال يكتفون بالسلع الجاهزة املصنعة سابقا، لوجود 

اصفات التي يريدون، فأصبحوا يستصنعون مثال وفق رغباتهم غالب بعض الفوارق بين مواصفاتها واملو 

أثاث البيت كغرف النوم بجميع مكوناتها وكراس ي املجالس وطاوالت الطعام وتوابعها، وخزانات املطابخ، 

وهكذا املالبس التي أصبح كثير من الناس يطلبون من محالت الخياطة تفصيلها في غالب األحيان 

                                                 

 -م. دار البشائر اإلسالمية1447هد/ 7011. 7مالت املالية املعاصرة، للدكتور علي محيي الدين علي القره داغي. ط/ بحوث في فقه املعا -76
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اختيار نوع القماش ولونه، وكذلك السيارات والطائرات والسفن والقطارات، فهي بمقاسات معينة، مع 

 اليوم يتم استصناعها في كثير من الحاالت سواء كان الزبون املستصنع فردا، أم شركة، أم حكومة. 

 يمكن تطبيقه كذلك في مجال التمويل عن طريق: ثانيا:     

ستصناع لتمويل املساكن وغيرها من الحاجات األساسية ؛ يمكن تطبيق اال التمويل العقاري  -أ-     

لإلنسان من املباني املختلفة والجمعيات السكنية واملستشفيات واملدارس والجامعات واملعسكرات، 

 . 289"سواء كان التعامل بين األفراد، أو بين األفراد واملؤسسات، أو بين املؤسسات نفسها"

ق عقد االستصناع لتشجيع الصناعات الوطنية واملحلية، ؛ يمكن تطبيالتمويل الصناعي -ب-     

وخاصة ما يحتاجه الناس في الحياة املعاصرة، مثل السيارات واآلالت الزراعية والصناعية، والطائرات 

 والقطارات والسفن وغيرها مما يمكن ضبطها باملقاييس واملواصفات املتنوعة.

ق عقد االستصناع؛ الصناعات الغذائية، بدال من ومن الصناعات التي يمكن تمويلها عن طري      

استيرادها من البالد األجنبية ودفع ثمنها بالعملة الصعبة، مع تأمين فرص العمل ألعداد كبيرة من أبناء 

 .290األمة، وتحقيق خبرات تقنية متقدمة في مجال الصناعات الغذائية

 ي البنوك التشاركية.املحور الثالث: كيفية االستثمار عن طريق عقد االستصناع ف

يمكن للبنوك التشاركية أن تقوم باالستثمار عن طريق عقد االستصناع، فتنمي ثروتها أوال،      

وتساعد ثانيا أفراد املجتمع اإلسالمي، من مستثمرين وتجار وأصحاب املصانع ومقاولين وأصحاب 

ء حوائجهم، وتحقيق الورشات الكبيرة والصغيرة، وخاصة الناس وعامتهم؛ تساعدهم على قضا

 مصالحهم، وتنمية أموالهم. 
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 ومن كيفيات االستثمار التي يمكن للبنك التشاركي أن يقوم بها:      

، بما يحقق عائدا مالئما تمويل املؤسسات والشركات عن طريق االستثمار في القطاع الصناعي*      

ن القطاعات الحيوية في التنمية للمودعين في املجاالت املشروعة، باعتبار أن الصناعة أصبحت م

االقتصادية واالجتماعية والسياسية في اقتصاد الدول، فالعمل على االهتمام بها يعود بالنفع على 

 الفرد والدولة. 

ومن هذا املنطلق يتضح جليا دور عقد االستصناع في تحقيق التنمية، حيث ال توجد وسيلة إلى      

االستصناع، وقد أشار الشيخ مصطفى الزرقا إلى هذه األهمية التمويل أثبتت صالحيتها مثل عقد 

أهمية عقد االستصناع في ميدان التجارة من ناحيتين؛ الناحية األولى: لم يعد االستصناع فقال: "

محصورا في نطاق الحاجات الفردية البسيطة، بل أصبح في نطاق واسع في حياة الفرد والجماعة، 

وأصبحت الدول النامية تعتمد على الدول الصناعية في كل ش يء بالكميات الضخمة والضرورية، 

حتى الصناعة الغذائية. الناحية الثانية؛ إن عقد االستصناع قد جمع بين خاصيتين، خاصية بيع 

السلم في جوازه بيع املعدوم في العقد، وخاصية بيع املطلق العادي في جواز تأجيل الثمن ائتمانا، ال 

ومن هذين الخاصيتين يتبين أن أهمية عقد االستصناع في االستثمار  يجب تعجله مثل السلم.

 .291"كبيرة جدا، بشرط التعامل به بخبرة تجارية وبصيرة شرعية في األسواق التجارية

والبنك التشاركي في تمويالته االستثمارية في القطاع الصناعي قد يكون مستصنعا، وقد يكون      

 صانعا.

كون فيها البنك التشاركي مستصنعا، فهي أن يكون طالبا ملنتجات صناعية ذات أما الحالة التي ي     

مواصفات خاصة، وبهذا العمل تحل مشكلة التسويق عند الصناع، بضمان مشتر ملنتوجاتهم عند 

                                                 

تثمارات اإلسالمية املعاصرة، للدكتور مصطفى أحمد الزرقا. سلسلة محاضرات العلماء عقد االستصناع ومدى أهميته في االس -71
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تمامها، والبنك يطلب السلع الرائجة بأسعار تالئم الصناع ثم يبيعها بأثمان تدر عليه أرباحا إما حاضرة 

 ة أو مقسطة، وهذا يوفر للبنك أرباحا بعيدة عن الحرام.أو مؤجل

أما الحالة التي يكون فيها البنك التشاركي صانعا أو عامال في عقد االستصناع، وذلك حينما تطلب      

منه بعض الشركات أو املؤسسات أو الحكومات منتجات صناعية معينة، ذات مواصفات تحتاجها تلك 

يمتلكه من شركات ومصانع بإنتاج تلك املصنوعات، أو يقوم بالتعاقد مع  الجهات، فيقوم من خالل ما

غيره على صنع تلك املصنوعات، وفي كلتا الحالتين يمارس البنك عملية التمويل باستثمار ما لديه من 

 أموال.

وإذا قام باالستصناع بنفسه، يمكن له أن يبيع املواد التي استصنعها بكافة العقود املشروعة      

 .292باملزايدة واملساومة واملرابحة، أو بأي شكل يراه بشرط أال يمنعه مانع شرعي

وفي هذا اإلطار يمكن للبنك التشاركي أن يقوم بتمويل كل ماله * االستصناع للتمويل العقاري،      

عالقة بالعقار عن طريق عقد االستصناع، من بناء املساكن، وشق الطرق وإصالحها، وبناء الجسور 

ميمها، ووضع مخططات لألراض ي وتهيئتها للبناء، كما يمكن أن يكون شريكا بالعقد نفسه في إيجاد وتر 

الهياكل القاعدية كاملستشفيات، والعيادات الطبية لألطباء، أو محطات النقل الجوية أو البرية، أو بناء 

الهيكل جائز، لجريان هذا  املدارس والجامعات باالتفاق على جزء من األرباح، ألن البيع على الخارطة أو 

التعامل بين الناس، وتعارفهم به، وشدة حاجتهم إليه، حتى أصبح من عموم البلوى، على أن يراعي 

شروط االستصناع؛ حيث يكون السعر متفقا عليه ومقطوعا به، وليس خاضعا للتكلفة، ويكون كل 

ا تخصص املشتري بسكن مثال، من البائع واملشتري غير ملزم بالشراء قبل الرؤية والتخصيص، فإذ

                                                 

األردن.  -م. دار النفائس1441هد/ 7011. 1الشامل في معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية، لألستاذ عبد الكريم أحمد إرشيد. ط/  -14
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ورآه صار ملزما إذا وافق عليه، وجاء مطابقا للشروط واملواصفات املطلوبة، فإذا كان مخالفا للشروط 

 .293واملواصفات املتفق عليها كان املشتري غير ملزم وله حق خيار الرؤية أو خيار الوصف

كل أشكاله وأنواعه وتجلياته من يعتبر التمويل الصناعي ب * االستصناع للتمويل الصناعي؛     

أساسيات عمل البنوك التشاركية؛ ومن نماذجه؛ صناعة العتاد كاملركبات واآلالت وقطاع الغيار، 

وصناعة املالبس، وصناعة األدوية، كما وجد في الوقت املعاصر الصناعة التحويلية، كصناعة املعلبات 

مية، أو في املحافظة على منتوجه الحيواني أو واملصبرات، وكل ما يحتاجه اإلنسان في الحياة اليو 

النباتي، وهذه املنتوجات إما أن تكون بطلب من األفراد أو املؤسسات، أو تكون لحساب البنوك ويقوم 

 بعملية اإلنتاج كصاحب املعمل أو كشريك.

يقوم  ؛ وذلك بأن يعهد البنك بعمل املقاولة إلى مقاول 294* االستصناع عن طريق عقد املقاولة     

 بالعمل املتفق عليه بين البنك واملستصنع.

وبموجب عقد املقاولة يقوم املقاول بإنجاز األشغال الالزمة إلقامة العين املستصنعة املبين وصفها      

في فاتورة األشغال املرفقة بالعقد، ويشمل ذلك توفير املواد الالزمة واملعدات والعمال واألعمال 

يرها من األعمال الضرورية لتنفيذ األشغال املذكورة في مستندات العقد، التحضيرية والنهائية وغ

وتشمل العين املستصنعة املبنى أو املباني أو املنشآت املطلوب بناؤها على األرض بجميع مستلزماتها من 

 املواد واألعمال، وفقا للوصف املبين في العقد.

تتخذها املؤسسات البنكية التشاركية ضمانا  املحور الرابع: الحكم الشرعي لبعض االحتياطات التي

 لحقوقها.

                                                 

 293 .161-160. ص/ 8موسوعة قضايا إسالمية معاصرة، للدكتور محمد الزحيلي. ج/  - 
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يبدو بناء على بعض اآلراء الفقهية لبعض الفقهاء والباحثين املعاصرين الذين اهتموا بفقه      

االقتصاد اإلسالمي املعاصر، أنه ليس هناك مانع شرعي فيما تتخذه بعض املصاريف اإلسالمية 

والتي تضعها على  295ات احتياطية تسمى؛ الشروط الجزائيةوستتخذه البنوك التشاركية من إجراء

املصانع والصناع القائمين باملشاريع ونحوها، ضمانا لحقوقها ولحقوق املودعين واملستثمرين الذين 

فوضوها باستثمار أموالهم من خالل عقد االستصناع، وتأكيدا على الطرف اآلخر وهو الصانع بوجوب 

جوب التزامه بتسليم املتعاقد عليه في وقته املحدد، وذلك بشرط وفائه بالعقد ومقتضياته، وو 

 موافقته ملقاصد الشريعة اإلسالمية في حفظ الحقوق، وخلوه من شاهة الربا.

إن الشرط الجزائي مقبول إذن من حيث املبدأ، ولكن ال يترتب عليه من الضمان والتعويض إال      

شروط العقد في االستصناع وترتب على ذلك إحداث  بقدر إحداث الضرر، فلو خالف أحد العاقدين

ضرر، فإن الضرر ال يلحق العاقد اآلخر، وإنما يكون على املتسبب في الضرر، وكذلك لو اشترط أحد 

العاقدين فرض غرامة مالية على اآلخر في عقد االستصناع إن تأخر الصانع في إكمال املال املستصنع 

ع املال إليه، وترتب على التأخير ضرر فإن للمتضرر الحق في في وقته، أو تأخر املستصنع في دف

 . 296التعويض بقدر ضرره

غير أنه يلزم االحتراز هنا من بعض الصور التي نص العلماء على عدم جواز الشرط الجزائي فيها،      

 كأن يكون مبلغ الشرط مستحقا عند عدم الوفاء بالدين، أو التأخر فيه دون أن يتوقف على شريطة

أجمعوا على أخرى، كوقوع الضرر فعال على أحد العاقدين. قال الفقيه الشافعي العالمة ابن املنذر: "

أن املسلف إذا شرط على املستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك 

 .297"ربا

                                                 

الشرط الجزائي: اتفاق املتعاقدين على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عند عدم قيام املدين بتنفيذ التزامه. بحوث فقهية في  -18
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رته الثانية عشرة ونص كذلك على تحريم الشرط الجزائي في الديون مجمع الفقه اإلسالمي في دو      

ال يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم املسلم فيه؛ ألنه عبارة عن دين، وال يجوز فقال: "

 .298"اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير

أما التعويض عن الضرر الواقع فعال، وإلزام املستصنع املماطل بالوفاء به، فقد قال بالجواز فيه      

املعاصرين منهم؛ الشيخ مصطفى الزرقا رحمه هللا، الذي أشار إلى أن التعويض عن عدد من العلماء 

الضرر في هذه الحالة مبدأ مقبول فقها، وال يوجد في نصوص الشريعة وأصولها ومقاصدها العامة ما 

يتنافى معه، واستحقاق هذا التعويض على املدين مشروط بأن ال يكون له معذرة شرعية في هذا 

 .299بل يكون مليئا مماطال يستحق الوصف بأنه ظالم كالغاصبالتأخير، 

فعلى ضوء هذا ال مانع من اقتران الشرط الجزائي بعقد االستصناع، وحينئذ يلزم به الطرفان؛      

ويكون التعويض عند اإلخالل به بقدر الضرر وآثاره، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، أو إلى القاض ي عند 

 النزاع.

 ث:خاتمة البح

في خاتمة هذا البحث في موضوع استثمار البنوك التشاركية عن طريق عقد االستصناع أسجل     

 الخالصات التالية:

* الفقه اإلسالمي الزاخر باملذاهب واآلراء يضمن مصالح الناس ويؤمن لهم راحتهم وسعادتهم، ويحث  

نسان، ومنها الحياة االقتصادية، ملا على مواكبة التطور الدائم في جميع املستجدات املرتبطة بحياة اإل

 في ذلك من نفع مستمر وفالح دائم. 

* الفقهاء وضحوا بتفصيل األحكام املرتبطة بعقد االستصناع، لضمان صحة التعامل به، وسالمة      

 النتائج املترتبة عنه، وتجنب الناس املشاكل والنزاعات التي عادة ما تنشأ بسبب التعامالت املالية.

                                                 

( بشأن موضوع الشرط الجزائي. مجمع الفقه اإلسالمي الدولي املنبثق عن منظمة املؤتمر اإلسالمي. الدورة/ 7( )71/8) 741قرار رقم:  -16

  م.1444شتنبر  14-18هد املوافق لد: 7017رجب  7هد 7017جمادى اآلخرة  11اململكة العربية السعودية. من -. الرياض71

 299 .841ل في معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية، لألستاذ عبد الكريم أحمد إرشيد. ص/ الشام -
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* تطبيق عقد االستصناع في التمويل واالستثمار الصناعي والعقاري عبر البنوك التشاركية يساهم      

في التنمية االقتصادية، وتحريك عجلة النشاط االقتصادي والصناعي والعقاري، ويلبي رغبات األفراد 

خفف من حدة والحكومات في التمويل املستمر والتعاون بين مختلف الفئات، ويؤمن فرص العمل، وي

 األزمات التي تعرقل مسيرة التنمية.

* عقد االستصناع يحل محل كثير من املعامالت املالية الربوية التي نهى عنها الشرع الحكيم،      

 لنتائجها املدمرة وخطرها اآلثم. 
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 ها.من مدونة الحقوق العينية ومذكرة السيد املحافظ العام بشأن 4قراءة في مستجدات املادة 

 

 

  عدنان املرابط 

 القانون العقاري باحث في 

 

 مقدمة:

الصادر في  7.77.714الظهير الشريف رقم  1477نوفمبر  10بتاريخ  1114ة الرسمية عدد يدصدر بالجر   

 املتعلق بمدونة الحقوق العينية. 81.44( بتنفيذ القانون رقم 1477نوفمبر  11) 7081ذي الحجة  11

 1477قانون ثمرة مجهود تشريعي امتد عقودا من الزمن الى ان خرج للوجود سنة وقد اعتبر هذا ال  

 وفق التاريخ اعاله.

مادة موزعة على كتابين وفصل تمهيدي؛ بحيث تناول املشرع في  880وقد اشتمل هذا القانون على    

ية التي تقع عليها، في الكتاب األول الحقوق العينية العقارية األصلية والتبعية والحجوزات والبيوع الجبر 

 ما خصص الكتاب الثاني لبيان أسباب كسب امللكية العقارية وأحكام القسمة املنصبة على العقارات.

وقد حددت الفقرة االولى من املادة االولى من هذا القانون نطاق تطبيقه، بحيث نصت على ان   

نية ما لم تتعارض مع تشريعات مقتضيات هذا القانون تسري على امللكية العقارية والحقوق العي

 خاصة بالعقار.

فيما خصص املشرع الفقرة الثانية من نفس املادة اعاله لبيان املصادر التشريعية التي يمكن الرجوع   

 .300اليها في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون 

                                                 
( 0008اغسطس  05) 0880رمضان  0ـجاء في الفقرة الثانية من المادة االولى من م ح ع : ......تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في  

  300بمثابة ق ل ع في ما لم يرد فيه نص في هذا القانون، فان لم يوجد نص يرجع الى الراجح والمشهور وما جرى به العمل في الفقه المالكي".
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ي املطبق على وبدخول هذا القانون حيز التطبيق يكون املشرع قد وّحد، نوعا ما، النص التشريع  

 7171يونيو  1العقارات املحفظة وغير املحفظة ولو نسبيا، وبالتالي لم يعد هناك مجال لبقاء ظهير 

 .301من م ح ع 888الذي كان يطبق على العقارات املحفظة وهو األمر الذي تبناه املشرع في املادة 

املستجدات التشريعية التي وردت  من املدونة، أحد أهم 0وعالقة بالعنوان أعاله، فقد اعتبرت املادة   

بها. اذ نص املشرع على وجوب تحرير جميع التصرفات العقارية املتعلقة بنقل امللكية العقارية او 

بإنشاء حقوق عينية اخرى أو بنقلها أو بتعديلها أو إسقاطها د تحت طائلة البطالن د بموجب محرر 

بت التاريخ يحرره محامي مقبول للترافع أمام رسمي يحرره العدول او املوثقون او بموجب محرر ثا

 محكمة النقض.

ُروج أمام املحاكم والتي  كان   
َ
وهو تعديل تشريعي غاية في األهمية نظرا للنزاعات الكثيرة التي كانت ت

 أحد أهم أسبابها املحررات العرفية.

املشرع قد قطع مع  يكون  302أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية 6اذن بعد مرور   

"ظاهرة" املحررات العرفية املتعلقة بالتصرفات العقارية محددا على سبيل الحصر وتحت طائلة 

 البطالن الجهات التي يجب ان ُيلجأ إليها لتحرير املعامالت العقارية.

تيالء وقد اعتبر الكثير من الباحثين انذاك بأن هذا التعديل التشريع سيقطع مع ظاهرة السطو واالس  

على عقارات الغير، لكن بعد مرور أزيد من خمس سنوات على دخول هذا القانون حيز التطبيق 

ستتدخل املؤسسة امللكية للتنبيه إلى خطورة تنامي ظاهر االستيالء على عقارات الغير من طرف 

اركة فيه. شبكات متخصص مستغلة اثار ومخلفات الوكاالت العرفية التي كان يطالها فعل التزوير واملش

بل إننا نتساءل مع الكثير من املهتمين  من تنصيص املشرع على رسمية التصرفات العقارية وتركه 

 الوكاالت املتعلقة بها عرفية؟! وهي التي بواستطها يمكن تنفيذ هذه التصرفات املنصبة على العقار!؟.

                                                 
( الخاص بالتشريع 0002يونيو  5) 0888رجب  00من م ح ع على انه : "ينسخ هذا القانون الظهير الشريف الصادر في  888ـ تنص المادة  301

  المطبق على العقارات المحفظة.

م ح ع : "يسري العمل بهذا القانون بعد ستة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية". ويذكر انه صدر بالجريدة  واالخيرة من 882ـ  المادة  302 

  .5900نونبر  52الرسمية بتاريخ 
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، والتي 1476دجنبر  84دل  بتاريخ وفي هذا السياق جاءت الرسالة امللكية املوجهة الى السيد وزير الع  

 تضمنت توجيهات سامية الى ضرورة التصدي الفوري والحازم ألفعال اإلستيالء على عقارات الغير.

وهو األمر الذي جعل وزارة العدل تسارع الى تقديم مشروع قانون بتعديل املادة الرابعة من م ح ع   

 حكم املادة الرابعة . يجعل الوكاالت املتعلق بالتصرفات العقارية تحت 

واذا كان هناك من اعتبر هذا التعديل د رغم تأخره د أمر محمود وسيساهم في تكريس األمن العقاري   

من خالل القطع مع الوكاالت العرفية التي كان غالبيتها ينتابها فعل التزوير وبالتالي ضياع حقوق 

خر طفى على السطح انصب حول 
ّ
مدى "دستورية" مذكرة أصدرها السيد  وأمالك الناس، فإن نقاشا ا

 من م ح ع . 0املحافظ العام في شأن املستجد التشريعي املتعلق  باملادة 

)أوال(  76.61من م ح ع وفق قانون  0في ضوء ذلك فإننا سنتناول بالتحليل واملناقشة مضمون املادة   

 ام )ثانيا(.على ان نخصص النقطة الثانية من النقاش ملذكرة السيد املحافظ الع

 من م ح ع 4أوال : في شأن تتميمم مقتضيات املادة 

يجب ان تحرر د تحت " على التالي :  61.76من مدونة الحقوق العينية املتممة بقانون  0تنص املادة 

طائلة البطالن د جميع التصرفات املتعلقة بنقل امللكية أو بإنشاء الحقوق العينية األخرى أو نقلها أو 

محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم  بموجب بهاالوكاالت الخاصة  إسقاطها وكذا تعديلها أو 

 تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خالف ذلك.

يجب أن يتم توقيع العقد املحرر من طرف املحامي والتاشير على جميع صفحاته من االطراف ومن 

 حررت. الجهة التي

تصحح إمضاءات من لدن السلطات املحلية املختصة ويتم التعريف بإمضاء املحامي املحرر للعقد من 

 لدن رئيس كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية تالتي يمارس بدائرتها".
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اذن يالحظ على ان املشرع اضاف الوكاالت الخاصة بالتصرفات العقارية الى حكم املادة الرابعة، 

أصبح معه وجوب تحرير عقد الوكالة املتعلق بتصرف عقاري اما لدى املوثقين او العدول او وبالتالي 

 لدى محامي مقبول للترافع امام محكمة النقض.

 مثال :

زيد يريد ان يوكل عمرا من الناس ليقوم مقامه ببيع عقار في ملكه. سابقا كان يكفي للقيام بذلك تحرير 

مضاء لدى اقرب مقاطعة؛ حاليا لكي يكون بيع عمِر صحيح يجب ان وكالة عرفية والقيام بتصحيح اال 

يتم تحرير عقد الوكالة ، الذي بموجبه يوكل زيد عمرا بان يبيع نيابة عنه عقارا في ملكه ، يجب ان يتم 

 تحرير عقد الوكالة اما لدى موثق او عدل او محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض.

 مثال أخر:

من ظ ت ع . ولكي  78يوكل عمرا ليقوم نيابة عنه باجراءات التحفيظ وفق الفصل  زيد يريد ان  

يقبل السيد املحافظ وكالة عمر يجب ان تحرر لدى موثق او عدل او محامي مقبول للترافع امام 

 محكمة النقض.

بعبارة اخرى فإن املادة الرابعة وفق التعديل الجديد تنص على ان جميع الوكاالت الخاصة   

سبتمير تعتبر باطلة وال ينشأ عنها أي تصرف قانوني ما لم  70التصرفات العقارية والصادرة بعد تاريخ ب

 يتم تحريرها وفق االحكام اعاله.

سبتمبر والتصرف القانوني  70لكن السؤال املطروح. ماذا لو كان عقد الوكالة  انجز قبل تاريخ 

سبتمبر. هل  سيقبل السيد املحافظ على  11تاريخ )لنفترض مثال بيعا انصب على عقار محفظ( أنجز ب

االمالك العقارية تقيد هذا البيع أم أنه سيرفض ذلك؟ وما هو مبرره القانوني في حالة الرفض؟! هذا 

 هو ما جاءت مذكرة السيد املحافظ العام لتوضيحه. وهو موضوع النقطة املوالية من التحليل.

لعام املوجهة للسادة املحافظين على األمالك العقارية في ثانيا : مضمون مذكرة السيد املحافظ ا

 59.97من م ح ع املتممة بقانون  4شأن املادة 
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، وفي إطار اختصاصاته القانونية املنصوص عليها في الظهير الشريف الضادر 1471سبتمر  17بتاريخ   

حافظ العام على ( بشأن تعيين مهمة واختصاصات امل7118دجنبر  11) 7818ربيع الثاني  11في 

في شأن تتميم مقتضيات املادة  14، أصدر السيد املحافظ العام مذكرة تحت عدد 303األمالك العقارية

 11من م ح ع نبه فيها السادة املحافظين على األمالك العقارية والذين يبلغ عددهم بتراب اململكة  0

 محافظا، الى التعديل الجديد الذي طال املادة الرابعة أعاله.

فإن جميع الوكاالت التي  1471سبتمبر  70ملفتا انتباه السادة املحافظين على أنه ابتداء من تاريخ   

يجب ان تحرر بموجب محرر رسمي أو بمحرر  0ترمي الى إبرام التصرفات العقارية املشار اليها في املادة 

 ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محمة النقض.

وأضافت مذكرة السيد املحافظ العام الى انه ال يمكن االستناد الى الوكاالت العرفية في ابرام   

التصرفات العقارية بعد هذا التاريخ، وذلك على اعتبار ان الوكاالت العرفية املذكورة وان حررت قبل 

تحرير الوكالة د  حيز التنفيذ، فإن العبرة بتاريخ ابرام التصرف وليس بتاريخ 61.76دخول القانون 

ثارها القانونية اال 
َ
تضيف مذكرة السيد املحافظ العام د معتبرة ان الوكاالت العرفية ال يمكن ان تنتج ا

 عند ابرام التصرف املعني بها. 

 ثالثا : مناقشة املادة الرابعة وفق التعديل الجديد ومذكرة السيد املحافظ العام

بأن مذكرة السيد املحافظ العام توسعت نوعا ما في تفسير املادة  يرى الكثير من املهتمين والباحثين   

في  1471سبتمبر  70الرابعة اعاله، معتبرين بان ايقاف العمل بالوكاالت العرفية املنجزة قبل تاريخ 

  304انجاز تصرف قانوني الحق لهذا التاريخ هو بمثابة خرق ملبدأ دستوري يتمثل في عدم رجعية القانون 

 ذلك هناك من يرى بأن املذكرة خلقت حكما قانونيا جديدا. بل أكثر من

 لتوضيح هذا النقاش سننطلق من بعض االمثلة :  

                                                 
  303 ـ أنظر الجريدة الرسمية عدد 5022 بتاريخ 0022/95/05، ص 803.

نصوص عليها في الفصل السادس من الدستور المغربي والتي تنص على أنه : ـ يدفع البعض بالقول بان المذكرة خرقت القاعدة الدستورية الم 304 

  "...ليس للقانون أثر رجعي".
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 مثال :

سبتمبر  11لكن التصرف القانوني تم ابرامه بتاريخ  1471سبتمبر  78وكالة عرفية انجزت بتاريخ 

رة السيد املحافظ العام ؛ حسب املادة الرابعة فان التصرف القانوني صحيح. لكن بوجود مذك1471

 70فإن السيد املحافظ لن يقيد عقد البيع املنجز بواسطة الوكالة العرفية املحررة بتاريخ سابق ل

 الن العبرة بالتصرف القانوني وليس بتاريخ تحرير الوكالة. 1471سبتمبر 

 مثال اخر :

ل بموجاها الوكيل مو   1471سبتمبر 70وكالة عرفية محررة قبل تاريخ 
ّ
كله بالقيام بإجراءت التحفيظ وك

. هل 1471اكتوبر  74لصالحه.. وتم في هذا االطار تقديم مطلب التحفيظ  من طرف املوكل بتاريخ 

 سيقبل السيد املحافظ مطلب التحفيظ املقدم من طرف الوكيل بوكالة عرفية أم أنه سيرفض؟.

ينطلق من هكذا إشكال ألن هناك حقيقة ان النقاش الدائر حاليا حول مذكرة السيد املحافظ العام 

من اعتبر بأن وقف العمل بوكالة عرفية منجزة بتاريخ سابق هو بمثابة خلق لقاعدة قانونية جديدة 

 وتوسع في تفسير املادة الرابعة ألن املشرع لم يتحدث عن وقف العمل بالوكاالت السابقة...

ملحافظ العام لم تصدر بعد، فإن السيد فعالقة بهذا املثال فإنه لو افترضنا بأن مذكرة السيد ا  

لم تلغ الوكاالت العرفية املنجزة  0املحافظ سيقبل مطلب التحفيظ املقدم من طرف الوكيل ألن املادة 

سبتمبر بل نصت على انه ابتداء من هذا التاريخ يجب ان تنجز هذه الوكاالت وفق محرر  70قبل تاريخ 

 اعاله.  رسمي او محرر ثابت التاريخ وفق املادة

لكن بوجود مذكرة السيد املحافظ العام فإنه يتحتم على السيد املحافظ على االمالك العقارية ان   

وعليه ايضا ان يرفض   1471سبتمبر 70يرفض مطلب التحفيظ املقدم بوكالة عرفية انجزت قبل 

 التنفيذ. حيز  61.76تقييد أي عقد انجز بواسطة وكالة عرفية حررت قبل تاريخ دخول القانون 

بعبارة اخرى فانه استنادا الى مذكرة السيد املحافظ العام فإنه أصبح لزوما على اصحاب الوكاالت   

والتي تتضمن انجاز تصرف قانوني منصب على عقار معين  1471سبتمبر  70العرفية املنجزة قبل تاريخ 
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ه واال فان السادة املحافظين لن اعال  0لفائدة املوكل ان يقدموا عقد الوكالة وفق ما نصت عليه املادة 

 يقبلوا بتقييد أي تصرف قانوني مخالف ملذكرة السيد املحافظ العام.

والحقيقة أن هناك من انتقد كثيرا مضمون مذكرة السيد املحافظ العام مستندا الى مبادئ وقواعد   

اعدة قانونية واضحة، قانونية معتبرا ان املذكرة خالفت مبدأ دستوري وأنها توسع في تفسير قاعدة ق

 إال أننا نرى خالف ذلك لعدة اعتبارات :

د يجب علينا اوال ان نستحضر التوجيهات السامية في هذا االطار والتي تمثلت في الرسالة امللكية  7

بخصوص التصدي الفوري والحازم ألفعال االستيالء على  1476دجنبر  84للسيد وزير العدل بتاريخ 

فإن االبقاء على الوكاالت العرفية رغم أهمية التعديل الذي طال املادة الرابعة لن عقارات الغير. لذلك 

عتبر الوكاالت العرفية احد اهم َمداخلها نظرا لكثرة  فعل التزوير الذي 
ُ
يوقف هذه الظاهرة والتي ت

لوكاالت يطالها وبالتالي فالقطع مع املحررات العرفية أمر في غاية االهمية، خاصة وأن وقف العمل با

 العرفية لن يشكل أي ضرر لالطراف على العكس من ذلك تمام...

د األمر الثاني الذي يجب علينا ان نستحضره هو أن مذكرة السيد املحافظ العام لم تخرق أي قاعدة  1

دستورية ولم تخلق حكما قانونيا جديدا، بل جاءت في إطار الصالحية القانونية التي يمنحها القانون 

الذي ينص على انه من بين اختصاصات  7118دجنبر  11ملحافظ العام والتي نص عليها ظهير ملؤسسة ا

مؤسسة  املحافظ العام القيام بتوحيد الراي اإلداري في تطبيق النصوص القانونية املتعلقة بالنظام 

حافظ العقاري الخاص بالتحفيظ. وانه يعطي جميع التعليمات العامة أو الخاصة التي من شأنها ان ت

على وحدة الرأي اإلداري للمحافظين...ويمكنه أيضا أن يثير جميع القضايا املتعلقة بالتحفيظ أو 

 العمليات التابعة لها ....



 

 

 

156 

وفي جميع األحوال فإن مقررات السيد املحافظ العام يمكن أن تحال في جميع األحوال على القضاء   

 .305من ظ ت ع 16وذلك وفق ما نص عليه الفصل 

   

                                                 
 5022ـ الفصل االول من الظهير الشريف المتعلق بتعيين مهمة واختصاصات المحافظ العام على االمالك العقارية، المنشور بالجريدة الرسمية  305 

  .803ص  05/95/0022بترايخ 
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 تجربة البنوك التشاركية باملغرب، والسياق القانوني 

 

  أحمد االدريس ي 

 املالية االسالمية باحث في دكتور في الحقوق 

 

 مقدمة:

 

البنوك التشاركية باملغرب بعد استشارات قانونية و سياسية اقتصادية، فحسب  انطلقت     

 7086، بتاريخ: فاتح ربيع األول 6814، الصادر بالجريدة الرسمية؛ عدد: 748/71مقتضيات القانون 

سيكون لهذه البنوك صيغ؛ (، والذي خصص القسم الثالث منه للبنوك التشاركية، 1471يناير  14)

استهالكية، واستثمارية، وأخرى اعتيادية، وستكون لها مراقبة ومتابعة لضمان حسن سيرها ونجاحها 

 .   من جهة، وحفظ حقوق املودعين والزبناء من جهة أخرى 

إن البنوك التشاركية، حسب هذا القانون، مؤهلة لتلقي الودائع االستثمارية من الجمهور التي      

ترتبط مكافأتها بناتج االستثمارات املتفق عليها مع العمالء. ويقصد بالودائع االستثمارية، األموال التي 

ريع ووفقا للصيدغ املتفق عليها بين تتلقاها البنوك التشاركية من لدن عمالئها من أجل توظيفها في مشا

 ٠األطراف

وقد فتحت البنوك اإلسالمية في املغرب وكاالتها أمام املغاربة، والشركات واملهنيين، بعد مصادقة     

اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العملي األعلى، على عقود فتح الحساب وتمويل 

 لتي ستتابع. املرابحة، وغيرها من العقود ا
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 التسمية: -5

 من « البنوك التشاركية»أما من حيث التسمية؛ فإن هذه البنوك يطلق عليها       
 
البنوك »بدال

 ؛ ونعلدل ذلك بما يلي:«اإلسالمية

 أو إلصاق إنجازاته  -
 
تنزيه الدين اإلسالمي من أي انفالت أو فشل يمكن أن يطال التجربة الحقا

 بالحقل السياس ي، 

قد يكون له نقائص في مجال النجاعة التسويقية وطمأنة الزبائن من حيث « التشاركية»ن لفظ أ -

املطابقة الشرعية، لكن الحمالت التحسيسية والحديث عن اللجنة الشرعية التابعة للمجلس العلمي 

 األعلى يمكن أن يبدد هذه املخاوف،

 بوسائل ذكية تخاطب ا -
 
لوجدان والشعور الديني من خالل تفادي هذا العجز التسويقي أيضا

التسميات والعبارات التجارية واألشكال الهندسية واأللوان، وكذا هندام القائمين على االستقبال 

 والتسويق.

تفادي أي تطابق الشعوري لدى املواطنين بين صورة البنوك اإلسالمية في املغرب وصورتها في  -

 واملذهبية. مجتمعات أخرى بمكوناتها الدينية والثقافية

  

 من أوائل البنوك التشاركية في املغرب؛ -

بعد أن تمت مالءمة اإلطدار املحاسبي ملؤسسات االئتمان مع خصوصيات النشاط التشاركي، وافقت      

على منح  رخص رسمية  1471يناير  1لجنة  مؤسسات القروض من خالل  بنك املغرب، بتاريخ: 

 ذ تشاركية، وهي:لخمسة بنوك تشاركية، ولثالث نواف

 ؛ نافذة تشاركية تابعة للشركة العامة لألبناك. ”دار األمان* ”
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 ؛ نافذة تشاركية تابعة للبنك املغربي للتجارة والصناعة.”نجمة* “

 * "الرضدا"؛ نافذة تشاركية تابعة ملصرف املغرب.

 أما البنوك التشاركية، فهي:

بشراكة مع صندوق اإليداع والتدبير والبنك  ؛ مجموعة القرض العقاري والسياحي،”أمنية بنك* “

 القطري اإلسالمي.

 املصرفية.” كيدانس فاينانشل غروب“* "بنك اليسر"؛ البنك الشعبي، بشراكة مع مجموعة 

 * "البنك األخضر؛ بنك القرض الفالحي، بشراكة مع البنك اإلسالمي للتنمية.

 لخارجية، بشراكة مع بنك البركة البحريني.* "بنك التمويل واإلنماء"؛ البنك املغربي للتجارة ا

 بنك الصفاء"؛ اململوك ملجموعة التجاري وفا بنك.* “

 االرتكاز على أصول الفقه اإلسالمي وقواعده: -1

يالحظ أن لقوانين البنوك التشاركية في املغرب اختيارات مهمة، ارتكزت على أصول الفقه       

ت املعتبرة في الفقه املالكي، مع االنفتاح على تجارب أخرى، وهي اإلسالمي وقواعده وال سيما االجتهادا

بذلك تتبنى الشريعة اإلسالمية ومقاصدها، حيث اطلعت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية على 

تجارب عدد من البلدان اإلسالمية. وهذه اللجنة مستقلة عن الحكومة وعن بنك املغرب وهي تتخذ 

 ر في جميع املسائل املتعلقة بالتمويل التشاركي في املغرب.قراراتها باإلجماع، وتنظ

 ومن اجتهادات هذه اللجنة املعتبرة، أذكر على سبيل املثال:     

 * مبدأ "القبض الحكمي": 

 وإال ال تتم عملية املرابحة، في حين أكدت      
 
 وحسيا

 
في بعض االجتهادات الفقهية يكون القبض فعليا

ربية مبدأ القبض الحكمي بمجرد توقيع العقد، وهذا ما ستسهل عملية االئتمان، اللجنة الشرعية املغ

وفيه مراعاة صعوبة التطبيق في حالة القبض الفعلي، وقد أجاز القبض الحكمي الكثيرون، وتعتمد 

 املعامالت في التجارة الدولية هذا املنطق بكثرة.
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 * عدم جواز غدرامة التأخير في املعامالت باملداينة:

لم تجز اللجنة الشرعية املغربية العمل بغرامة التأخير في املعامالت باملداينة وهي املرابحة والسلم      

 واإليجار، ذلك أن الفقه املالكي ال يسمح بالغرامة على أساس التماطل، وإنما بجبر الضرر.

 * عدم قبول التورق املمنوع:

 ما يسمى بالتورق املمنوع؛ وهو أن يشتري اإلنسان  منعت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية        
 
مثال

 السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها لغير من اشتراها منه بثمن أقل ليحصل بذلك على النقد. 

 

 مزايا البنوك التشاركية باملغرب: -1

 من قبل املغ     
 
 متزايدا

 
اربة ملعرفة ومنذ اليوم األول لفتحها، عرفت وكاالت البنوك التشاركية إقباال

 الخدمات التي يمكن االستفادة منها، ومن املزايا التي توفرها البنوك التشاركية:

تخفيف عدد من الرسوم التي تفرضها البنوك التقليدية التي يشتكي منها الزبائن، منها اإلعفاء من  -

 تسيير الحساب، كما أن تاريخ القيمة املعتمد من قبل البنك التشاركي هو تاريخ تسج
 
يل العملية، خالفا

للبنوك التقليدية، حيث ينتج عن أي عملية سحب في يوم دخول املال إلى الحساب الجاري رسوم 

إضافية بمثابة فوائد ربوية، حيث ال يحتسب وجود الرصيد إال في اليوم املوالي لتاريخ العملية والذي 

 يكون يوم عمل.

 يمكن فتح أربعة أنواع من الحسابات، منها: -

 حساب جار يمكن صاحبه من معاملة بنكية محلية ودفتر شيكات وخدمات عن ُبعد،  -7

االدخار لتوفير األموال، إضافة إلى ادخار العملة املحلية الدرهم القابل للتحويل، وهو حساب يتم  -1

 تزويده بالعمالت األجنبية من خالل عمليات التحويل والدفع.
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حساب  -0غربية الدرهم وتحويالت بالعملة األجنبية بالخارج، يمكن من إنجاز عمليات بالعملة امل -8

يتيح التوفير على رصيد عملة أجنبية واحدة وإجراء عمليات تحويل مع الخارج وفق املقتضيات 

 العمومية بها في مجال الصرف.

أن وجود البنوك التشاركية سيمكن من ضخ أموال، على اعتبار أن االستثمارات تعني شراء خدمات  -

 من الشركات املغربية.

، ومنها قطاع السكن، الذي  -
 
انطالق البنوك التشاركية سيضخ سيولة نقدية في قطاعات مهمة جدا

 أن هذا املعطى الجديد مهم بالنسبة 
 
يتحكم في عدد من القطاعات االقتصادية األخرى، معتبرا

 للمغاربة ولالقتصاد املغربي.

 

 شاركية.املنتجات التي تقدمها البنوك الت -4

إضافة إلى العمليات االعتيادية: مثل الحساب الجاري، والبطاقة البنكية، وغيرها، ستتعامل هذه       

العقود  وإجماال فإنالبنوك بصيغ التمويل واالستثمار البديلة، والتي لم تكن معهودة عند جل املغاربة، 

 القانون املنظم، هي: من 14حسب املادة  التي سيبدأ العمل بها في البنوك التشاركية،

 من أجل إعادة بيعه لعميله وهي  املرابحة: -7
 
كل عقد يقتنى بموجبه بنك تشاركي، منقوال أو عقارا

 اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا. بتكلفة

 ويتم األداء من طرف العميل لهذه العملية تبعا للكيفيات املتفق عليها بين األطراف.

هي كل عقد يربط بين بنك أو عدة بنوك تشاركية )رب املال( تقدم بموجبه رأس املال نقدا املضاربة:  -1

أو عينا أو هما معا، ومقاول أو عدة مقاولين )مضارب( يقدمون عملهم قصد إنجاز مشروع معين، يتم 

  ٠اقتسام األرباح املحققة باتفاق بين األطراف

الكاملة في تدبير املشروع. ويتحمل رب املال وحده الخسائر  يتحمل املقاول أو املقاولين املسؤولية      

 ٠إال في حاالت اإلهمال وسوء التدبير أو الغش أو مخالفة شروط العقد من طرف املضارب
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 كما ستعمل املضاربة على تمويل املشاريع، واملقوالت الصغرى واملتوسطة.     

تشاركي في بنك قصد تحقيق ربح، ويشارك كل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك هي  املشاركة: -8

وستساهم  األطراف في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهم وفي األرباح حسب نسبة محددة بينهم.

 تكتس ي أحد الشكلين:املشاركة في تمويل التجارة أو تمويل التشغيل. كم س

 هم.املشاركة الثابتة: يبقى األطراف شركاء إلى حين انقضاء العقد الرابط بين -

 املشاركة املتناقضة: ينسحب البنك تدريجيا من املشروع وفق بنود العقد. -

كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي، عن طريق اإليجار، منقوال أو عقارا محددا في وهي  اإلجارة: -0

 ٠ملكية هذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونيا

 واإلجارة هندا نوعان:

 ة عندما يتعلق األمر بإيجار بسيط.* إجارة تشغيلي

* إجارة منتهية بالتمليك عندما تكون اإلجارة مصحوبة بالتزام قاطع من املستأجر باقتناء املنقول أو 

 العقار املستأجر بعد انقضاء مدة متفق عليها مسبقا.

دلم: هو كل عقد بمقتضاه يعجل أحد املتعاقدين، البنك التشاركي أو العميل، مب -1 لغا محددا السَّ

للمتعاقد اآلخر الذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين من بضاعة مضبوطة بصفة محددة في 

 وسيكون في األنشطة الزراعية والصناعية والتجارية. ٠أجل

االستصناع: هو كل عقد يشترى به ش يء مما يصنع يلتزم بموجبه أحد املتعاقدين، البنك التشاركي  -6

نوع بمواد من عنده بأوصاف معينة يتفق عليها وبثمن محدد يدفع من طرف أو العميل، بتسليم مص

 ويكون في الغالب إلنتاج السلع وبناء السكن. ٠املستصنع حسب الكيفية املتفق عليها بين الطرفين

وتحدد املواصفات التقنية لهذه املنتوجات وكيفيات تقديمها إلى العمالء بمنشور يصدره والي بنك      

عد استطالع رأي لجنة مؤسسات االئتمان وبعد الرأي باملطابقة الصادر عن املجلس العلمي املغرب ب

 األعلى.
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كما يجوز للبنوك التشاركية أن تمول عمالءها بواسطة أي منتوج آخر ال يتعارض مع الشروط     

مه إلى العمالء من هذا القانون، والتي تحدد مواصفاته التقنية وكذا كيفيات تقدي 10الواردة في املادة 

 بمنشور يصدره والي بنك املغرب.

تعتبر بنوكا تشاركية األشخاص االعتبارية الخاضعة ألحكام هذا القسم واملؤهلة تقول: ) 10واملادة 

وكذا العمليات التجارية  من هذا القانون  14و  11ملزاولة األنشطة املشار إليها في املادة األولى و املادتين 

 ارية بصفة اعتيادية بعد الرأي باملطابقةواملالية واالستثم

 أدناه. 61الصادر عن املجلس العلمي األعلى املشار إليه في املادة 

 يجب أال تؤدي هذه األنشطة والعمليات املشار إليها إلى تحصيل أو دفع فائدة أوهما معا(.

 :الرقابة املصرفية على البنوك التشاركية -1

ابتين: رقابة مصرفية يقوم بها البنك املركزي، ورقابة شرعية تقوم بها يمكن التمييز هندا بين رق     

 لجنة الشرعية للمالية.

 الرقابة املصرفية التي يقوم بها البنك املركزي: -أ

باعتبار البنوك التشاركية إحدى مؤسسات االئتمان فإنها تخضع للنظام الرقابي نفسه الذي       

تمثل في البنك املركزي )بنك املغرب( الذي يقوم بفحصها وتفتيشها يطبق على البنوك التقليدية، وامل

 بنفسه.

يعهد إلى بنك املغرب بمراقبة تقيد مؤسسات االئتمان بأحكام هذا القانون والنصوص املتخذة 

لتطبيقه، ويتأكد من مالءمة التنظيم اإلداري واملحاسبي ونظام املراقبة الداخلية للمؤسسات املذكورة، 

 جودة وضعيتها املالية. ويسهر على

وفي هذا اإلطار يؤهل بنك املغرب إلجراء مراقبة في عين املكان، ومراقبة على وثائق املؤسسات        

املشار إليها أعاله بواسطة مأموريه أو أي شخص آخر ينتدبه الوالي )والي بنك املغرب( لهذا الغرض. 

ترازية يمكن أن تشمل املراقبة في عين املكان وللتأكد من تقيد املؤسسات املذكورة بالقواعد االح
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من القانون البنكي رقم  07الشركات التابعة واألشخاص املعنويين التي تراقاها وفقا ألحكام املادة 

748.71 . 

ويمكن أيضا أن يطلب بنك املغرب من الهيئات الخاضعة ملراقبته موافاته بجميع الوثائق      

 مهمته، ويتولى تحديد قائمتها ونموذجها وآجال إرسالها.واملعلومات الالزمة للقيام ب

 الرقابة الشرعية على البنوك التشاركية: -ب

لقد ألزم القانون البنوك التشاركية برفع تقارير عن مطابقة أعمالها ملقررات لجنة الشرعية        

يعة اإلسالمية. وتعهد للمالية نهاية كل سنة مالية، للتحقق من مدى مطابقة هذه البنوك ألحكام الشر 

 للجنة الشرعية للمالية املهام التالية:

 البت حول مطابقة العمليات واملنتجات املقدمة للجمهور للشريعة. -

 الرد على استشارات البنوك. -

 إبداء رأي مسبق حول محتوى الحمالت الدعائية ملؤسسات االئتمان. -

 منتج أو خدمة مالية مطابقة للشريعة. اقتراح أي تدبير من شأنه اإلسهام في تنمية أي -

 وجاء أيضا في ديباجة القانون أن البنوك التشاركية ملزمة بوضع لجنة افتحاص تقوم باملهام التالية:

 * التعرف والوقاية من مخاطر عدم املطابقة ألحكام الشريعة.

 * وضع املساطر واملرشد املتعلقة بأحكام الشريعة الواجب احترامها.

التدابير املطلوبة في حالة عدم احترام الشروط املفروضة عند وضع منتج صدر بخصوصه  * اعتماد

 رأي شرعي.

 * ضمان تتبع تطبيق آراء لجنة الشريعة للمالية ومراقبة مدى احترام هذا التطبيق.

  

 دور البنوك التشاركية في انتعاش االقتصاد وجلب السيولة النقدية؛ -9
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تشاركية واملؤسسات التي في حكمها، لهدا أهمية بالغة في انتعاش االقتصاد عموما فإن البنوك ال      

 وجلب السيولة النقدية من خالل:

مليار درهم،  84جذب املدخرات املحلية املعطلة والتي قدرتها بعض الدراسات كما أسلفنا  بمبلغ  - 7

أكدت دراسة حديثة  وهو ما سيرفع نسبة االستبناك بنسبة تقارب ضعف النسبة الحالية، بعدما

من العينة املشمولة بالدراسة للتعامل مع البنوك اإلسالمية حال قيامها %40متخصصة استعداد 

 باملغرب.

اجتذاب أموال املواطنين املغاربة بالخارج املتعاملين مع املؤسسات غير الربوية واملودعة باملؤسسات  - 1

مليار  84حوالي   1477مكتب الصرف سنة املصرفية الغربية، والتي بلغت حسب تصريحات مدير 

 درهم، في الوقت الذي عرفت فيه تحويالت الجالية املقيمة بالخارج انخفاضا مهوال في السنوات األخيرة.

جلب استثمارات كبريات البنوك اإلسالمية ذات السيولة العالية، كبنك فيصل اإلسالمي، وبنك  - 8

ملصرفية، وغيرها من املؤسسات التي أعلنت استعدادها قطر اإلسالمي الدولي، ومجموعة البركة ا

 لالستثمار في السوق املصرفي املغربي بعد إقرار البنوك اإلسالمية.

استقطاب األموال الخليجية التي تبحث عن أسواق آمنة متعاملة لالستثمار وفق الصيغ الشرعية  - 0

 . 306مليار دوالر 044والتي تقدرها بعض اإلحصائيات  بمبلغ 

                                                 

 .1471-41-77د عمر الكتاني: "حوار مع جريدة الصباح"؛ منشور باملوقع اإلليكتروني للجريدة بتاريخ:  ندظر: يُ  -306 
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 :خــاتمــة

من خالل تقديم جل املقتضيات الخاصة بالبنوك التشاركية يمكن القول بأن املشروع قد أولى      

اهتماما بالغا لتنظيم هذه املؤسسات من خالل التأكيد على الصيغ الشرعية لتعامالتها وضرورة 

 مطابقتها ألحكام الشريعة وبعدها عن التعامل بالفائدة.

ا رأينا من مزايا وأهمية اقتصادية/ سينعش السوق املالية املغربية، وينوع سلة كل ذلك، ومع م     

تعامالته، ويفتح الباب أمام تدفق األموال والسلع والخدمات، مما يجعل من املغرب بالفعل قطبا ماليا 

وما يتميز بإشعاع على املستوى الجهوي والعالمي، وسيؤثر إيجابا بالضرورة على االقتصاد املغربي عم

 من خالل:

ربط االقتصاد املغربي بمحيطه العربي وعمقه اإلسالمي، وإعادة صلته بجذوره وأصوله التشريعية،  -7

بما يكرس هوية هذا البلد وأهله، ويمكن لتطبيق شرع هللا في معامالت عباد هللا، ويرفع الحرج والحيف 

حقل املصرفي واالستفادة من لعقود من الزمن في ولوج ال -قسرا وبقوة القانون -عن فئة أقصيت

معامالته وخدماته، ال لش يء إال ألنهم ال يقبلون التعامل بالفائدة، وال توفر لهم السلطات النقدية 

 البدائل املتاحة أسوة بباقي بلدان العالم الغربي فضال عن العربي واإلسالمي.

رفية والفالحية، وتشجيع املساهمة في تنويع االستثمارات في مختلف املجاالت الصناعية والح -1

املشاريع اإلنتاجية املحلية للتخفيف من آثار عجز امليزان التجاري، وتشجيع التشغيل الذاتي وبالتالي 

إدماج موارد وطاقات بشرية مهمة في سوق الشغل بما يخفف من أزمة البطالة، ويرفع من وتيرة النمو 

 لم واالستقرار االجتماعيين.ويدفع بالعجلة االقتصادية نحو األفضل بما يحقق الس

إيجاد صيغ تمويلية للقطاعات غير املهيكلة التي ال توفر لها الصيغ املعمول بها حاليا في البنوك  -8

التقليدية آليات تمويل مشاريعها، متمثلة باإلضافة للمشاركة واملضاربة واملرابحة واإلجارة، في السلم 

 واالستصناع واملزارعة واملغارسة. 
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 القضاء اإلداري في حماية حقوق وحريات املوظفرقابة 

 

  لحريش ي عبد القادر 

 الرباط  –كلية الحقوق أكدال  –باحث بسلك الدكتوراه 

 

 مقدمة:

 

تعتبر القرارات الفردية السلبية التي تمس الفرد في مصالحه وتؤثر سلبا في مركزه القانوني، إحدى 

نون العام للمدبرين اإلداريين لتحقيق املصلحة العامة امتيازات النشاط اإلداري التي يمنحها القا

 .وضمان حسن سير املرفق اإلداري بانتظام وضطراد

حماية حقوق وحريات املوظف أم أن محدوديتها تزيد الفرد  فهل رقابة القاض ي اإلداري تساهم في 

 الشعور واإلحساس بالتذمر واإلحباط اتجاه هذه العالقة التي تربطه باإلدارة؟

 سنركز في معالجة هذه اإلشكالية على محورين أساسيين .و 

: رقابة القاض ي اإلداري على شكلية القرار اإلداري وانعكاساتها على حقوق وحريات املحور األول   -

 املوظف      

تعتبر قواعد الشكل في إصدار القرارات اإلدارية على أكبر جانب من األهمية، إذ أن املقصود منها   

لحة العامة و مصلحة األفراد على السواء. فإذا كانت اإلدارة تتمتع بحق التنفيذ املباشر حماية املص

لقراراتها اإلدارية، فإن إجراءات الشكل في إصدار هذه القرارات تقوم مقام حاجز في وجه اإلدارة 

إلجراءات المتناعها عن انحراف استعمال السلطة وتجنياها االرتجالية وحملها على احترام املساطر وا

القانونية بغية تحقيق املصلحة  . ولقد أثبت التجارب العملية مدى جدوى هذه اإلجراءات في حماية 
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األفراد، وذلك من خالل األحكام التي تصدرها املحاكم اإلدارية بعدم شرعية القرارات اإلدارية املخالفة 

 لهذه اإلجراءات.

ر القرارات اإلدارية بقوله: "ال يمكن إصدار قرار كما عرف الدكتور عبد هللا حداد شكلية إصدا   

 إداري إال بعد استيفاء شكليات معينة ينص عليها القانون، أو تستنتج من املبادئ العامة للقانون.

وعلى أن مجموع الشكليات التي ينبغي على متخذ القرار احترامها تسمى املسطرة اإلدارية غير    

ر منظمة بنص قانوني عام، بل هي مبعثرة في نصوص خاصة، قد يلعب القضائية، وهي غير مقننة أو غي

 القضاء دورا طالئعيا، سواء بخلق أو ابتداع بعض القواعد  املتعلقة بها، مثل قاعدة توازي الشكليات:

ومن الشكليات أن يكون القرار كتابيا ألنه ال يمكن معرفة محتواه و مضمونه إال إذا كان مكتوبا.     

تعتبر إحدى الضمانات لحقوق األفراد و حرياتهم. فال تستطيع اإلدارة التراجع عنه إال بشروط  فالكتابة

معينة، كما أن الكتابة تلزم السلطة اإلدارية بعدم التنكر لقرارات اتخذتها . ويشترط في القرار أن يكون 

بين مدى صالحية مؤرخا وموقعا فالتاريخ يمكن من معرفة دخوله حيز التنفيذ، أو التوقيع فهو ي

متخذه و اختصاصه بهذا األمر، و يقصد بعيب الشكل إهمال ونسيان بعض الشكليات التي ينبغي أن 

 يخضع لها القرار اإلداري قبل صدوره".

وألهمية قواعد الشكل و اإلجراءات أخذ مجلس الدولة الفرنس ي بمبدأ توسيع وتفسير النصوص    

 و ذلك رغبة منه في حماية األفراد.

حيث فرض على اإلدارة في كثير من الحاالت االلتزام بشكليات لم ترد في حرفية النصوص،    

 استنادا إلى روح القانون.

 : مبدأ حق الدفاعاوال  

تعتبر وسيلة حق الدفاع التي أقرها املشرع املغربي  للموظف املتضرر من القرار اإلداري ضمانة    

هذا الحق و جسده في مجموعة من اإلجراءات  7114فبراير  10ر له من تعسف اإلدارة، بحيث أكد ظهي

 (7التي يستفيد منها املوظف املتابع تأديبيا. )
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 : اإلطالع على امللفثانيا 

فيما يتعلق برقابة القاض ي اإلداري على الضمانة القانونية املتعلقة بتمكين املوظف باإلطالع على 

ه واالستماع إلى أفق إلى فقد أكد املجلس األعلى في قراره رقم ملفه و توفير مدة كافية له لتحضير دفاع

الذي جاء فيه:" وحيث يستفاد من البحث أن اإلدارة أثناء املسطرة  7166مارس  77بتاريخ  101

التأديبية امتنعت عن تمكين املحامي من اإلطالع على ملفه اإلداري بدعوى أنه سر. األمر الذي أدى 

نادا إلى رأي املجلس التأديبي أن تصدر في حق املعني باألمر قرارا بالعزل من بالسلطة التأديبية است

الوظيفة دون أن يتمكن هذا األخير من الدفاع عن نفسه معززا في هذا الشأن بمساعدة املحامي الذي 

اختاره لهذه املهمة مما يشكل إخالال جوهريا بحقوق الدفاع".وتبعا لذلك قض ى املجلس األعلى بإلغاء 

 رار وزير األشغال العمومية القاض ي بعزل الطاعن إلخالله بحقوق الدفاع.ق

 : استشارة املجلس التأديبيثالثا   

على أن إهمال  10/40/7111غ بتاريخ  71/11/8وجاء في حكم املحكمة اإلدارية بمكناس رقم    

ب أن تكون استشارة استشارة املجلس التأديبي يستوجب إلغاء القرار التأديبي في حق املوظف:"يج

من القانون الوظيفة  66الفصل -املجلس التأديبي قبل اتخاذ مقرر العقوبة اإلدارية ال بعد صدورها 

  .-العمومية الفقرة األخيرة

 : صحة تكوين الهيآت االستشاريةرابعا      

وين ومن جهة أخرى فقد مارس القضاء اإلداري املغربي رقابة معقمة بما في ذلك صحة تك   

الهيآت املصدرة للقرار أو الهيآت االستشارية و هذه للجن يمكن الطعن في تشكيلتها عندما تنعقد 

كمجلس تأديبي سواء في تشكيلتها أو في األشخاص املكونين لها واملشكوك في نزاهتهم.  وبذلك  فإن خرق 

 شرط التساوي في تمثيلية األعضاء يعد خرقا ملسطرة عمل اللجنة

وجب التصريح باإللغاء من طرف القضاء، وهذا ما ذهبت إليه الغرفة اإلدارية في قضية و بالتالي ي

  (1)  11/41/7111املراس ي عبد الحميد ضد وزير املالية بتاريخ 
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يالحظ أن  القاض ي اإلداري يشدد على احترام مبدأ الشرعية من لدى املدبرين اإلداريين،سواء    

ار اإلداري املحددة في النظام األساس ي للوظيفة العمومية، أو تلك التي تعلق األمر في مسطرة تحضير القر 

أقرها االجتهاد القضائي من خالل رقابته على نشاط اإلدارة باعتبارها روح القانون و مبادئه 

 العامة،حتى ال تضيع الحقوق والحريات  ،ويعمل على تكريس سيادة القانون في عالقة الفرد باإلدارة.

 .: الرقابة القضائية على املبادئ العامة للقانون نياملحور الثا

اإلداري دور مهم في حماية املترفقين من تعسف اإلدارة، وذلك ملا يتوفر عليه من سلطة  للقضاء 

ابتكار القواعد واملبادئ املكملة واملفسرة للقانون اإلداري، وتصبح كقاعدة قانونية تلتزم بها اإلدارة في 

صة عندما تريد اإلقدام على بعض القرارات اإلدارية الفردية السلبية التي تضر نشاطها اليومي، وخا

 بمصلحة الفرد، كمبدأ الحقوق املكتسبة أو مبدأ املساواة أو مبدأ توازي الشكليات . 

 : مبدأ الحقوق املكتسبةأوال   

 ء اإلداري.يعتبر مبدأ الحقوق املكتسبة من املبادئ العامة التي كرسها الفقه و القضا   

وتطبيقا لهذا املبدأ يمنع على اإلدارة إصدار مقرر بمفعول رجعي أو إصدار مقرر تسحب بمقتضاه 

 (8مقررا آخر أنشأ حق لصالح املستفيد منه.)

 : مبدأ توازي الشكليات ثانيا   

تعد  قاعدة توازي الشكليات إحدى القواعد األساسية القضائية، وقد عبر عنها بوضوح قرار   

املجلس األعلى الذي جاء فيه:".. من املبادئ العامة أن النصوص التشريعية أو التنظيمية ال يمكن 

تعديلها أو إلغاؤها أو تمديد فترة مفعولها إال بمقتض ى قرار من نفس النوع من لدن السلطة املختصة 

 ا لإللغاء و اإلبطال"قانونيا باتخاذ النصوص املذكورة، وأن القرار الذي يخالف هذا املبدأ يكون معرض

إذا تعلق الوضع  -وقد تصدر القرارات اإلدارية الفردية السلبية في شكل ظهير شريف أو مرسوم    

من حيث التعيين في مناصاها أو  -باملناصب العليا السامية في الدولة أو العتبارات خاصة ببعض املهام

جتهاد القضائي املغربي على أساس أنها غير اإلعفاء أو العزل منها، ال تخضع لرقابة القضاء وفق اال 



 

 

 

171 

صادرة عن سلطة إدارية. ألنه يطغى عليها الطابع السياس ي. وبالتالي ال يجوز الطعن فيها باإللغاء، اللهم 

مع مراعاة الصالحية التفويضية لجاللته في هذا  -إال إذا ثبت بشأنها مس بمبدأ توازي الشكليات.

 .-املجال

 لـمساواة::  مبدأ اثالثـا   

لقد عرف القضاء اإلداري املغربي خالل السنوات األخيرة طفرة نوعية تتجلى من خالل األحكام  

التي أصدرها بسبب رقابته للمبادئ العامة للقانون، و من بينها مبدأ املساواة الذي كرسته جميع 

 (0التشريعات سواء في االتفاقيات الدولية أو النصوص القانونية املغربية.)

 :ن خالل االتفاقيات الدوليةم -7

نصت املادة الثانية من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عن عدم التمييز فيما يتصل بالحقوق  

والحريات األساسية لإلنسان، إذ تحظر أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو 

لوطني أو االجتماعي أو الثروة أو امليالد أو أي وضع الدين أو الرأي السياس ي أو أي رأي آخر أو األصل ا

 آخر. كما تطرقت التشريعات الوطنية لهذا املبدأ في نصوصها الداخلية.

 :من خالل التشريع املغربي   -1

على مبدأ املساواة في مجاالت متعددة. ففي ديباجة  1477لقد نص الدستور املغربي لسنة  

املغربية، وفاء الختيارها الذي ال رجعة فيه في بناء دولة  تصديره نص على ما يلي: "إن اململكة

ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها املشاركة  

والتعددية والحكامة الجيدة، و إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع باألمن  والحرية 

فرص، والعدالة االجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التالزم والكرامة واملساواة، وتكافؤ ال

 بين حقوق وواجبات املواطنة ".

من الباب الثاني املتعلق بالحريات والحقوق األساسية من هذا  71ولقد تطرق الفصل  

سياسية  الدستور على ما يلي:" يتمتع الرجل واملرأة على قدم املساواة بالحقوق والحريات املدنية وال



 

 

 

172 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته األخرى 

وكذا في االتفاقيات واملواثيق الدولية، كما صادق عليها املغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور 

 وثوابت اململكة وقوانينها " .

من الباب الثاني عشر املتعلق بالحكامة الجيدة )مبادئ  710 كما تأكد مبدأ املساواة في الفصل 

 عامة(.

 وكذلك النصوص القانونية املتعلقة بمدونة التجارة وقانون الجنسية وقانون الوظيفة العمومية..إلخ.

 :من خالل أحكام القضاء اإلداري املغربي  -1

القانون وأمام الفرص املتاحة قض ى املجلس األعلى على أن: "... مبدأ مساواة املوظفين أمام      

لترقيتهم يفرض على اإلدارة أن تستجيب لطلب الطاعنين الذين يوجدون في نفس الوضعية القانونية 

التي كان عليها أحد زمالئهم، و رفض إدماجهم في سلم واحد جميعا، قرار يتسم بالتجاوز في استعمال 

 السلطة ".

 من أحكامها وكذلك عبر مختلف املحاكم اإلدارية. وتواترت األحكام على هذا النهج في العديد

ففي قرار الحق للمجلس األعلى أكد على عدم تجاوز مبدأ املساواة و ذلك بقوله: " عدم مساواة 

 املوظفين أمام القانون و أمام الفرص املتاحة لترقيتهم شطط في استعمال السلطة..."

رارات اإلدارية الفردية السلبية التي تتخذها وربط القضاء اإلداري املغربي في رقابته على الق 

 اإلدارة و السلطة التقديرية التي تتمتع بها بمدى احترامها ملبدأ املساواة املتاحة بين شريحة املوظفين.

 :خاتمة

انطالقا مما سبق يتبين أن القاض ي اإلداري املغربي يلعب دورا مهما في حماية وحقوق األفراد  

رية. لكن هذه الحماية تبقى محدودة نظرا لإلشكاالت التي ترافق طبيعة قضاء من تعسف الهيآت اإلدا

 اإللغاء واملتمثلة أساسا في :

 إشكالية عدم تنفيذ األحكام القضائية التي تحد من الدور املنوط بالقضاء اإلداري . -
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قوق إذ ال يكفي السلطات السياسية للدولة بأن تحدث مؤسسات دستورية تهتم بحماية ح    

املواطنين إلى جانب املحاكم اإلدارية ما لم يتم معالجة القصور التشريعي ملوقف اإلدارة السلبي اتجاه 

 األحكام القضائية، وتدخل املشرع لسن وسائل قانونية لحمل اإلدارة على احترام القانون.

كتفيا على املناشير وأخيرا لم يعد مقبوال في ظل التطور والتحديث الذي ينشده املغرب اإلبقاء م    

والدوريات و املذكرات واألجوبة الفضفاضة أمام وسائل اإلعالم والرأي العام، بل يستلزم ترجمة ذلك 

إلى تشريعات تعفي القاض ي اإلداري من مواجهة اإلدارة، وتحمي بها املواطن من تعسفاتها و انحراف 

 استعمال سلطتها.

 اجع املعتمدةالئحة املر                              

 :املؤلفات

ً  "القضاء ورقابته على أعمال اإلدارة"،دراسة     -            تورية لعيوني: 

 1441مقارنة، دار النشر الجسور،وجدة الطبعة األولى              

 سامي جمال الدين:"منازعات الوظيفة العامة والطعون املتصلة -   

                    1441، منشأة املعارف باإلسكندريةبشؤون املوظفين"، الطبعة األولى،      

 1441عبد هللا حداد : "تطبيقات الدعوى اإلدارية في القانون الغربي"منشورات عكاظ،الطبعة الثانية،-

 1441عبد الواحد القريش ي:" القضاء اإلداري ودولة الحق والقانون باملغرب"،مطبعة النجاح الجديدة،-

 االطروحات و الرسائل:

خديجة امعيوة:" القاض ي اإلداري وحماية الحقوق والحريات باملغرب"،أطروحة لنيل الدكتوراه في -

 1441القانون العام ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ،فاس،
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عبد القادر مساعد: "القضاء اإلداري املغربي ضمانة للحقوق والحريات " أطروحة لنيل الدكتوراه في -

 -حمد الخامس ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،أكدالالقانون العام ،جامعة م

 7111-7114باط ر ال

عبد االاله االدريس ي:" دور القضاء اإلداري املغربي في حماية املوظف العمومي "رسالة لنيل الدراسات -

 العليا املعمقة في القانون العام ،جامعة 

 1444/1447محمد االول بوجدة 

 املقاالت: 

احمد اجعون:"قرارات نقل و انتقال املوظفين بين سلطة اإلدارة و رقابة القضاء  -

 08/1448عدد REMALD)اإلداري"م.م.ا.م.ت)

امال املشرفي:"حماية الحقوق و الحريات بالتقييد القضائي لسلطة اإلدارة التقديرية"،م.م.إم.ت  -

 7114دجنبر –،أكتوبر 78،عدد 

 46/1441سلطة اإلدارة و الحق في الحماية "م.م.ا.م.ت.عدد  أمينة بنلمليح:"تاديب املوظف بين -

املنتصر الداودي :"دور القضاء في حماية حقوق اإلنسان"،أشغال ندوة املجلس األعلى و التحوالت  -

-7111دجنبر 74/14االقتصادية و االجتماعية تخليدا للذكرى األربعين لتأسيس املجلس، الرباط 

7114 

 الهوامش:

 أحكام الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى: مجموعة    -  5

 في قضية لكمار الحسن ضد و زير الداخلية 7118فبراير  76حكم بتاريخ  -         

 ) غير منشور(. 80171، في امللف اإلداري عدد 11حكم عدد  -        
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اخلية، حكم في قضية الطالب عبد القادر الشجعي ضد وزير الد 7111أبريل  71حكم بتاريخ  -        

 701، ص 714، منشور في مجلة القضاء و القانون، عدد 00114، في امللف اإلداري عدد 741عدد 

 و ما بعدها.

في قضية السيد  7111نونبر  76الصادر بتاريخ  17108في امللف اإلداري عدد  808حكم عدد  -        

 بنزهة عالل ضد وزير الداخلية و اإلصالح الزراعي.

 

غ، بين شقيق أحمد بن 10/714ملف  14/46/7111بتاريخ  711ة اإلدارية بالرباط عدد حكم املحكم

 محمد و بين وزير التربية الوطنية ) غير منشور(.

بين محمد  700/10ملف رقم  44/46/7111بتاريخ  766حكم املحكمة اإلدارية بالرباط عدد 

 األحمر ووزير التربية الوطنية ) غير منشور(

 غ )غ.م( 14/1444ملف عدد:  41/46/1444بتاريخ  11ة اإلدارية بمراكش عدد :حكم املحكم - 1

  74/48/7111حكم املحكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ  -     

 ع )غ م( 1444-11ملف رقم  17/46/1444بتاريخ  07حكم املحكمة اإلدارية بمراكش رقم   

 .78/40/1444ريخ غ صادر بتا88/1444حكم املحكمة اإلدارية بمكناس عدد  - 1

 .18/74/7111بتاريخ  118حكم املحكمة اإلدارية بالرباط عدد  -   

 .780ص -87,م .م.ا.م.ت العدد10/46/7116بتاريخ 141حكم املحكمة اإلدارية بالرباط عدد : -   

، 01منشور بمجلة قضاء املجلس األعلى عدد  71/71/7117بتاريخ  864قرار املجلس األعلى عدد:  - 4

 .141ص: 

 .144بنفس املرجع أعاله، ص:  71/48/7110قرار املجلس األعلى بتاريخ  -   

  11/46/7111بتاريخ  741حكم باملحكمة اإلدارية بالرباط عدد:  -   

                                                                          باملحكمة اإلدارية بمكناس                                                         11/46/7111غ بتاريخ  11/11حكم رقم   -   

، 8، مجلة املحاكم اإلدارية املغربية، العدد 41/71/7111بتاريخ  7048قرار محكمة النقض عدد  - .

 .714ص: 
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La Dépénalisation du droit des affaires 
 

Amimi MERYEM    

 
Chercheuse en droit des affaires 

 

 

 

Les affaires307 sont le moteur de la vie économique et source de la richesse 

nationale et qu’il convient de sanctionner ce qui peut en fausser le jeu, porter 

atteinte à leur sécurité ou à leur crédibilité par des pratiques frauduleuses308. 

     Au Maroc jusqu'à maintenant il n’existe pas un code pénal des affaires qui 

sanctionnant les divers aspects de « la criminalité d’affaire » appelée aussi «  la 

délinquance en Col Blanc ». 

Ces infractions commises par les hommes importants sont innombrables 

divisé en 2 catégories essentielles à savoir : 

 Les infractions d’affaires contre les biens309. 

 Et d’autres infractions d’affaire contre la confiance publique ou les 

infractions protégeant la moralité des affaires310. 

                                                 
307Le dictionnaire Robert définit « les affaires comme toutes activités économiques notamment dans leurs 

conséquences commerciales et financières ». 

 
308 https://www.ladissertation.com/Divers/Divers/Le-Droit-p%C3%A9nal-Des-Affaires-77000.html 
309 C’est la partie de droit pénal commun appliqué au droit des affaires qui englobe les infractions relatives aux 

appropriations illicites a ce niveau on trouve : le vol, l’escroquerie et l’abus de confiance. 

 
310Se sont les incriminations qui ont pour finalité la protection de la valeur morale et sociale de la loyauté de la 

probité vis-à-vis de la collectivité. 
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Le respect de DPA est assuré par les juridictions pénales et les autorités 

administratives indépendantes :( Conseil de la Concurrence, CDVM remplacé 

par l’AMMC, l’Instance  Centrale Anti-corruption sans oublier les Associations 

de protection du  Consommateur qui peuvent se constituer comme partie civile).  

 

Tous ces promoteurs ont droit de poursuivre ces infractions. 

     La dépénalisation de la vie des affaires est une entreprise à facettes multiples, 

tant elle ne saurait être réduite à un catalogue de suppressions et de 

modifications des incriminations pénales. 

 

Donner une définition requiert au préalable d’étudier l’étymologie. 

 

    «  La dépénalisation » est composer du terme « pénalisation » et du préfixe «  

dé », la pénalisation est généralement définie comme l’appréhension par le droit 

d’un comportement portant atteinte a une valeur sociale protégée. Le préfixe 

« dé » quant a lui renvoie a l’action d’enlever, d’ôter, de défaire. 

Dépénaliser la vie des affaires,  

- C’est ainsi réduire non seulement l’espace pénal, mais également le risque 

anormal et le temps.  

- C’est retrouver une cohérence, une plus grande sécurité juridique, une 

confiance des acteurs dans la norme et la capacité à l’appliquer par les 

acteurs et les opérateurs juridiques.  

Il s’agit pour cela de limiter l’instrumentalisation d’une justice pénale qui doit 

rester accessible à tous, de promouvoir une justice civile qui doit être rapide et 

efficace, en affirmant toujours le principe d’égalité des citoyens devant la loi 

comme le socle intangible sur lequel est bâti notre droit, donc notre contrat 

social311. 

 

                                                 
311 Rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice, « La dépénalisation de la vie des affaires », Paris, Janvier 

2008. 
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Aujourd’hui, le constat est clair : la réglementation de l’activité économique 

est accompagnée d’un foisonnement de sanctions pénales, trouvant leur 

fondement légal soit dans le code pénal général, soit dans des normes spéciales 

(loi sur la liberté des prix et la concurrence, loi édictant les mesures de 

protection du consommateur……). 

Il convient de signaler que l’inflation est corrélativement, une dilution du 

pénal : « trop de pénal tue le pénal ». Et même lorsque le recours pénal serait 

justifié en lui-même, il arrive que les conditions de son application altèrent 

sensiblement l’autorité des décisions.  

C’est par exemple le cas avec les longs retards à prononcer la sanction qui 

dévitalisent l’intervention répressive. Mais c’est plus encore, le décalage 

souvent très sensible qui peut exister entre la menace potentielle que prévoient 

les textes, et l’application effective qui en est faite.  

Actuellement, on peut dire qu’il y a eu un allégement du dispositif pénal 

remarquable.  

La loi 20-05 a supprimé certaines dispositions pénales, a remplacé d’autres 

par des amendes et a réduit le montant de certaines amendes dans le but de 

rendre aux patrons et aux gestionnaires imprudents mais de bonne foi le gout 

d’entreprendre et également pour garder l’attractivité économique du pays et 

promouvoir son développement et sa croissance dans un cadre moralement saint. 

 

Mettre en place ce mouvement de politique criminelle que constitue la 

dépénalisation du droit des affaires marocain  peut s’appuyer sur une démarche 

combinatoire. 
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 C’est d’abord vers une nouvelle configuration du champ pénal qu’il faut 

tendre, en modifiant les modes de régulation applicables à l’activité, au 

contrôle et à la structure des entreprises. 

 

 C’est ensuite construire un appareil cohérent et adapté de régulation, 

performant et moderne, mais qui respecte les équilibres posés par les 

juridictions  et notre Constitution. 

 

 C’est enfin développer l’effectivité des réponses, en modernisant et 

clarifiant l’accès à la justice pénale et en renforçant l’attractivité de la 

justice civile312. 

La problématique majeure qui se pose est celle de savoir : 

 Si le législateur marocain  réduira le montant des peines pour les autres 

formes de sociétés313, comme celle de la société anonyme314 (SA) sachant que 

plus de 99 % sont des sociétés à responsabilité limité (SARL) ? 

 

                                                 
312 Rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice, « La dépénalisation de la vie des affaires », Paris, Janvier 

2008. 
313 Sont réglementer par la loi 05-95. 
314 Est réglementer par la loi 20-05 modifié par la loi n 78-12 . 
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La livraison de la chose vendue dans les contrats de vente à 

distance : approche juridique 

 

OUABI Abdelouahed    

 
Etudiant et chercheur en droit privé 

 

 

   

Introduction : 

Dans tous les types des contrats de vente, y compris les contrats de 

vente à distance, les vendeurs assument un certain nombre d’obligations dont la 

principale c’est la livraison de la chose vendue. Le vendeur doit délivrer la chose 

vendue, c’est-à-dire qu’il doit la mettre à la disposition de l’acheteur, cette 

obligation est un effet du contrat même s’il ne contient aucune clause qui le 

stipule expressément315. 

L’étude de la délivrance de la chose vendue dans les contrats de vente 

à distance occupe une importance primordiale, et ce revient, premièrement, à la 

nature de ce contrat à distance qui se caractérise par une distance physique 

séparant les parties contractantes lors de la formation du contrat, et ensuite, aux 

effets de cette distance qui rendre la délivrance une opération plus complexe et, 

généralement, nécessitant des frais supplémentaires. En effet, la réglementation 

donnée par le législateur marocain à la délivrance dans le dahir formant code des 

obligation et contrats (D.O.C), s’appliquant pour tous les contrats de vente, est 

demeure applicable en matière de vente à distance mais en concomitance avec 

                                                 
عبد الحكيم زروق، تنظيم التبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية عبر األنترنت، الرباط، سلسلة الشؤون القانونية والمنازعات، دار األمان،  315

.892. ص.5902الطبعة األولى،   
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les règles spécifiques de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du 

consommateur. Alors, à quel niveau le législateur marocain a réussi dans la 

réglementation de l’obligation de livraison en matière des contrats de vente à 

distance ? et quelles sont les garanties pour un consommateurs à distance qui n’a 

pas reçu la chose vendue ou qui ne l’a pas reçu dans les délais convenus ? 

L’analyse du régime juridique de la délivrance se passe, en premier 

lieu par l’analyse des conditions de l’obligation de délivrance à savoir les délais, 

modalités et les frais de la livraison (I), et en second lieu, il faut illustrer le 

régime de sanction envisagé par le législateur lorsque le cybermarchand 

n’exerce pas son devoir ou plutôt en cas de non livraison (II). 

I- Les conditions de la délivrance  

Le législateur a prévu un certain nombre de règles et de conditions 

pour assurer le bon déroulement de l’opération de livraison, et de protéger les 

intérêts de la partie faible dans le contrat de vente en général et dans les contrats 

du commerce électronique ou des ventes à distance en particulier. Ces règles 

sont relatives au délai auquel la livraison doit être effectuer (1), aux différentes 

modalités de livraison (2), et enfin aux frais de cette opération (3).  

1) Le délai de délivrance  

Le délai de délivrance est le moment auquel le vendeur doit mettre la 

chose à la disposition de l’acquéreur. Concernant ce délai, le législateur 

marocain a stipulé que la délivrance doit se faire aussitôt après la conclusion du 

contrat, sauf les délais exigés par la nature de la chose vendue ou par l’usage316. 

En revanche, le législateur français n’a pas prévu des règles particulières 

relatives au délai de délivrance et il a laissé cette question aux stipulations des 

parties dans le contrat317. Ainsi, la jurisprudence française partage avec le 

                                                 
316 L’article 504 du D.O.C. 
317 DUTILLEUL, François Collart ; DELEBECQUE, Philippe. Contrats civils et commerciaux, Paris, Dalloz, 

9ème édition, 2011, P. 218. 
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législateur marocain son position, elle a décidé que la délivrance doit intervenir 

dès qu’elle est possible et parfois il fait référence à un délai raisonnable318. 

Quant à la vente à distance, elle est soumise aux délais de livraison 

relatifs aux ventes aux consommateurs tels qu’ils sont prévus par la loi 31-08 

relative à la protection du consommateur. Dans ce sens, la loi impose au vendeur 

professionnel de préciser par écrit la date limite à laquelle il s’engage à livrer les 

produits ou les biens319. Cette obligation est impérative du moins lorsque la 

valeur de ce produit excède un seuil fixé par voie réglementaire320. Le législateur 

français prévoit aussi les mêmes règles lorsque la valeur du produit dépasse un 

seuil de 500 euro321, ainsi qu’en cas de non indication de cette « date limite » par 

le professionnel, ce dernier est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la 

prestation de services « dès la conclusion du contrat »322. Cette dernière 

exigence, beaucoup plus précise que la règle de droit commun, est évidement 

plus contraignante pour le professionnel et donc plus protectrice pour le 

consommateur. 

Toujours en matière de vente à distance, l’article 39 de la loi 31-08 

précise que le délai d’exécution de la commande ne peut pas dépasser le délai 

maximum de 30 jours sauf si les parties en sont convenues autrement. Alors, on 

constate que le législateur a laissé la détermination de ce délai à la liberté 

contractuelle en matière du commerce électronique. 

2) Les modalités de délivrance 

L’article 500 du D.O.C prévoit que la délivrance peut se faire par 

différentes manières, selon cet article il y a une distinction entre la manière de 

                                                 
318 Ibid. 
319 L’article 12 de la loi 31-08. 
320 L’article 28 du décret n° 2-15-503 du 4 kaada 1434 (11 septembre2013) pris pour l’application de certaines 

dispositions de la loi n° 31-08 édictant de protection du consommateur ; Bulletin Officiel n° 6192 du 26 kaada 

1434 (3 octobre 2013), p. 2395. Dispose que : « Le seuil du prix ou du tarif visé à l'article 12 de la loi n° 31-08 

précitée, est fixé à 3.000 Dirhams ». 
321 Art. R. 114-1 de Code du Consommateur français. 
322PICOD, Yves ; DAVO, Hélène. Doit de la consommation, Sirey, 2ème édition, 2010, P. 72. 
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délivrance des immeubles et celle des choses mobilières. Aujourd’hui au 

[Maroc] le commerce électronique n’a pas encore pour objet des immeubles 

c’est pourquoi on va s’intéresser seulement à l’étude des modalités de délivrance 

des biens meubles dans la vente à distance, et dans ce stade aussi des règles de 

protection du consommateur s’installent.  

Dans les contrats du commerce électronique on peut distinguer deux 

types de contrats et par conséquence deux modes de livraison. Le premier est 

conclu on ligne mais dans lequel la délivrance et l’exécution du contrat ne se 

font pas sur le réseau internet mais par des moyens et la manière dont les parties 

sont convenues dans le contrat, ça sert à la vente des choses matérielles. Pour le 

deuxième type est formé sur le réseau puis la délivrance et l’exécution du 

contrat se réalisent en ligne en raison de la nature de la chose vendue, qui est des 

produits ou services immatériels ou électroniques (exemple : logiciels de 

l’ordinateur, films, music, livres), qui sont livrés au consommateur dès la 

formation du contrat par le transfert électronique des données de l’internet vers 

l’ordinateur électronique du consommateur, ou ce qu’on appelle 

« Téléchargement » 323. 

Le législateur marocain, comme son homologue français, a instauré 

des règles de protection du consommateur en matière de modalités de livraison. 

Dans ce sens, le vendeur professionnel a une obligation d’information à l’égard 

du consommateur et parmi les informations que l’offre du contrat de vente à 

distance doit comporter, il y a l’informations sur les modalités de livraison324. 

C’est qui justifie l’existence, sur les sites de e-commerce, des mentions qui 

indiquent le mode de livraison de produit, par exemple « livraison à domicile ». 

Sur les sites web marchand on trouve des autres indications relatives à 

la livraison telle que les frais de livraison.  

                                                 
 عبد الحكيم زروق، المرجع السابق، ص.307 . 323
324  L’article 29/5 de la loi 31-08. 
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3) Les frais de délivrance 

Le dahir des obligations et des contrats dispose que les frais de 

délivrance rentrent dans le cadre la liberté contractuelle, c’est la volonté des 

parties qui va décider celui qui supportera les frais de livraison325. 

 Dans le contrat du commerce électronique, le cybermarchand est tenu 

d’informer le consommateur des frais de délivrance326 , ces frais sont des prix 

facturés pour le service de livraison. Ils doivent donc, conformément à la 

réglementation sur l’affichage des prix, être indiqués toutes charges comprises 

dans le cadre de cette relation commerciale avec le consommateur327. 

En outre, le prix doit obligatoirement inclure les taxes dues par le 

consommateur, en cas de vente au consommateur (business to consumer) on 

parlera de prix TTC (toutes taxes comprises). En cas de vente au professionnel 

(business to business), il est possible d’indiquer le prix HT (hors taxe)328. 

Par conséquence, le cybercommerçant a une obligation principale à 

savoir la délivrance de la chose vendue, et une autre obligation d’information à 

l’égard du consommateur qui contient l’information sur le délai, les modalités et 

les frais de livraison. Par le non-respect de ces obligations, le cybercommerçant 

peut engager sa responsabilité. 

II- Les sanctions de non délivrance  

L’inexécution d’une obligation produit des effets variant selon la 

nature de cette obligation, de même le non-respect de l’obligation de délivrance 

produit certains effets d’origine légal et contractuel, ces effets tendent à protéger 

la partie lésée et constituent une sorte de sanction à l’encontre de la partie qui 

n’exécute pas son obligation.  

                                                 
325 L’article 509 et 511 du D.O.C. 
326 L’article 29/3 de la loi 31-08. 
327 R. GOLA, Droit du commerce électronique : guide électronique de e-commerce, LEXTENSO éditions, 2013, 

p. 325. 
328 Idem. p. 322.  
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Le législateur marocain à travers la loi 31-08 édictant des mesures de 

protection du consommateur distingue deux situations différentes de 

l’inexécution de l’obligation de délivrance, l’une est lorsque le 

cybercommerçant ne prend pas en considération le délai fixe de livraison qu’il a 

indiqué lui-même, conformément à l’article 12 de la loi 31-08, avant la 

conclusion du contrat (1), l’autre situation est lorsque la non livraison résulte de 

l’indisponibilité du produit ou du service commandé (2). 

1) Le non-respect de la date de livraison : 

L’article 13 de la loi 31-08 édictant les mesures de protection du 

consommateur dispose que :  

« Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires et sans 

préjudice des dispositions des articles 259 et 260 du dahir du 9 ramadan 1331 

(12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, si le délai 

mentionné à l’article 12 est dépassé de 7 jours et lorsque le retard n’est pas dû 

à un cas de force majeure, le consommateur dispose, sans recours à la justice, 

de la faculté de résoudre de plein droit l’engagement le liant au fournisseur 

portant sur le bien non livré ou la prestation non exécutée, par tout moyen 

justifiant la réception. 

 Le consommateur exerce ce droit dans un délai maximum de 5 jours 

après expiration du délai de 7 jours prévu au premier alinéa ci-dessus. 

Cet engagement est alors réputé résolu à la réception par le 

fournisseur de l’avis qui lui est adressé, à condition toutefois que la livraison du 

bien ou l’exécution de la prestation ne soit pas intervenue entre la signification 

dudit avis par le consommateur et sa réception par le fournisseur ». 

Il ressort de cet article que le vendeur professionnel qui dépasse la 

date limite mentionnée à l’article 12 de la loi 31-08 assume sa responsabilité à 

l’égard du consommateur, ce dernier peut résoudre le contrat sans recours à la 
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justice, C’est une nouveauté qui vise à protéger le consommateur contrairement 

au dahir des obligations et des contrats qui exige que la résolution du contrat n’a 

pas lieu de plein droit, mais doit être obligatoirement prononcée en justice329. 

Toutefois, des conditions sont nécessaire pour la résolution du contrat, 

premièrement le retard doit dépasser 7 jours à partir de la date de livraison et ne 

doit pas dû à un cas de force majeur, en suite le consommateur doit être vigilant 

et exercer son droit 5 jours après l’expiration dudit délai de 7 jours, ainsi qu’il 

doit aviser le vendeur. A noter que les dispositions de cet article sont d’ordre 

public c’est-à-dire que les parties ne peuvent pas les déroger par un accord 

commun.  

En fin, en cas de résolution du contrat, le législateur permet au 

consommateur de restituer les sommes versées d’avance dans un délai ne 

dépassant pas 7 jours à compter de la date de réception de l’avis précité par le 

fournisseur, De même article le consommateur a le droit de réclamer les 

dommages-intérêts pour le préjudice subi330. 

Le consommateur est remboursé aussi dans le cas où le vendeur ne lui 

livre pas la commande à cause d’indisponibilité du bien. 

2) La non livraison à cause d’indisponibilité du produit :     

Lorsque le bien ou le service commandé est indisponible, le 

consommateur pourra obtenir remboursement ou éventuellement recevoir un 

bien ou service semblable.  

En cas de défaut d’exécution du contrat par un fournisseur résultant de 

l’indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être 

informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé 

sans délai et au plus tard dans les 15 jours du paiement des sommes qu’il a 

                                                 
329  L’article 259 du D.O.C. 
330 L’article 14 de la loi 31-08. 
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versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d’intérêts au taux 

légal331. 

 Le délai de 15 jours instauré par la loi 31-08 apparaît raisonnable 

contrairement au code de la consommation français qui prévoit un délai de 30 

jours332 pour que le consommateur puisse être remboursé. 

En fin, Le fournisseur est responsable de plein droit à l’égard du 

consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu 

à distance, que ces obligations soient à exécuter par le fournisseur qui a conclu 

ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de 

recours contre ceux-ci333. Le législateur par cette règle vise la protection du 

consommateur et que ce dernier ne doit pouvoir connaître que le marchand en 

ligne, et ne demander de comptes qu’à celui-ci afin de lui éviter de devoir 

engager cumulativement la responsabilité d’autres personnes telles que le 

fabricant, le vendeur, et le transporteur334. 

L’article 26 al.3 de la loi 31-08 ajoute que le cybercommerçant peut 

s’exonérer de la totalité ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que 

l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au 

consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, 

soit à un cas de force majeure. Il s’agit donc là d’une responsabilité de plein 

droit couvrant le fait contractuel d’autrui335. 

En guise de conclusion, la livraison un fait l’objet d’une 

réglementation générale par les règles du dahir des obligations et des contrats et 

d’une réglementation spéciale par la loi 31-08 édictant des mesures de 

protection du consommateur. les règles spécifiques de la loi 31-08 apparaissent 

très suffisantes pour protéger le consommateur en matière de livraison dans les 
                                                 
331 L’article 40 de la loi 31-08. 
332 ROMIN V. GOLA, op.cit., P. 326. 
333 L’article 26 al.2 de la loi 31-08. 
334  ROMIN V. GOLA. op.cit., P. 326. 
335  Y. PICOD ; H. DAVO, op.cit., P. 72. 
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contrats de vente à distance et dans tout contrat de consommation, ainsi le 

recours aux dispositions de D.O.C en matière de livraison dans les contrats de 

vente à distance est très dépassé par l’entrée en vigueur des nouvelles 

dispositions précitées. 
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