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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

 
 

 الصفحة الكاتب عنوان املقال
 60 محمد الغالمي بيع ملك الغير في التشريع  املغربي  
  51 محمد حفو من قانون شركات املساهمة املغربي)دراسة مقارنة( 504نطاق تجريم املادة 
 51 أطراسي محمد الصديق مدخل لدراسة القانون الجنائي لألعمال 
 11 يونس مليح مسطرة تصحيح أسس الضريبة وسؤال ضمانات امللزم 
  04 محمد أنور مسعود مسطرة الفصل التأديبي لألجير بين القانون املغربي و املقارن 
 عسف في الحق في التراجع في العقود االستهالكية دراسة على ضوء نظرية الت

 استعمال الحق

 85 محمد خلوقي

 مصطفى النسوي إثبات عقد التأمين على ضوء مدونة التأمينات املغربية 
براهيم المومان و     إ

566 

  دور الظاهرة االقتصادية والرهانات املالية في تنميط أنظمة التعاقد عقد

 أسامة بالهدي الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذجا
510 

 545 الصالحييونس  نظام التأديب داخل املؤسسات السجنية 
 504 البقالي الطيب  قضاء في حماية االستثماردور ال 
  581 بويالمهدي  00-23املسؤولية الجنائية للموثق دراسة على ضوء القانون 

La protection du consommateur dans les contrats de vente à 

distance à travers le droit de rétractation Abdelouahed 

OUABI 

211 

Les centres régionaux d’investissement : quelle option de 

réforme  
SOUMIA 

RAFFACH 

220   
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 بيع ملك الغير في التشريع  املغربي

 
 

 محمد الغاملي 

 باحث في القانون الخاص

 املدنيةحاصل على ماستر التوثيق واملنازعات 

 

 مقدمة:

إذا كان هللا سبحانه وتعالى طبع في نفوس البشر حب األرض ، واإلرتباط بها وتملكها و استغاللها 

والتصرف فيها ، فإنما يكون هذا كله في إطار شرعي محكوم بعدة قواعد وضوابط تقنن هذا التملك، 

 1على املالك تجاه الغير .وتقيد هذه السلطات والتصرفات  وتحدد حدودا وتضع  حقوقا وواجبات 

أقر املشرع املغربي عدة  ضمانات قانونية لدخول التصرف القانوني إلى حيز الوجود  على هذا األساس 

والتي تشكل حماية  انطالقا من وقوف سريان العقد على أركان وشروط مقررة سلفا لصحة العقد ،

 ألطراف العقد.

ت بيع ملك الغير التي تشكل نموذج لتلك الحماية ، فال نجد  من بينها ما قرره املشرع في مقتضيا  

يصح البيع إال إذا كان املبيع مملوكا لصاحبه ،  ال فرق في ذلك بين أن تكون هذه امللكية تامة أو معلقة 

على شروط أو مرتبطة بسلوك إجراءات معينة ، فالبيع في مثل هذه الحاالت يبقى مشروطا بدوره 

أو تمام هذه اإلجراءات ، أما إذا كان املبيع  غير مملوك للبائع وتجرأ على  بضرورة تحقق هذه الشروط

                                                 

وقانون   20.03في ضوء مدونة الحقوق العينية   -عبد الخالق أحمدون ، الوجيز في الحقوق العينية العقارية ، حق امللكية --1 

 .1، ص:3072بدون طبعة ، سنة  -طنجة -والتشريعات املقارنة ، مطبعة اسبارطيل 75.01التحفيظ العقاري 



 

 

 

7 

بيعه فإننا نكون أمام ما يسمى ببيع ملك الغير الذي خصت له  مختلف التشريعات  أحكام وضوابط 

 خاصة  تؤطره وتبين مظاهر الحماية القانونية للملكية فيه ، 

 على هذا األساس يمكن أن نتسائل :

 د وازن املشرع املغربي بين املصالح املتناقضة في بيع ملك الغير؟إلى أي ح

وعليه سنتطرق بشكل مقتضب عن الطبيعة القانونية لهذا البيع  )أوال ( على أن نتطرق آلثار بيع ملك 

 الغير )ثانيا(.

 

 أوال  :الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير :

، فمن املسلم به أن للعقد أركانا  2ن بيع الفضولييبحث الفقهاء املسلمين بيع ملك الغير تحت عنوا

ينبغي توفرها ليرتب األثر املطلوب منه ، وبذلك نجد أن الفقه اإلسالمي قد اشترط إلتمام التعاقد 

ووقوعه صحيحا  نافذا أن يكون للعاقد سلطة على املعقود عليه وهذا األمر ال يتحقق إال بوسيلة من 

 الوسائل التالية :

هي امللك ، فيكون املبيع وهو الش يء املعقود عليه مملوكا للبائع وقت البيع ، فال يصح أوال  : و  -

بيع ما ليس مملوكا له ، واستثنى جمهور الفقهاء بيع السلم فأجازوه للضرورة  ولحاجة الناس 

 إليه .

ن ثانيا  : أن يكون العاقد وليا أو وصيا على صاحب الش يء املعقود عليه ، ومعنى ذلك أن يكو  -

 مأذونا له بالتصرف من الشرع.

ثانيا  : أن يكون العاقد  وكيال في التصرف الذي قام به نيابة عن غيره بناءا على وكالة بين  -

 الوكيل واملوكل ، على أن يتصرف الوكيل في حدود وكالته وال يتجاوزها.

                                                 
أن:" الفضولي هو من يتصرف في حق الغير بدون إذن شرعي ، والفضولي هو من  773جاء في مجلة األحكام العدلية في املادة   - 2

يتصرف فيما تظهر ملكية غيره له فكان تصرفه هذا من بيع ماال يملك ، كمن يبيع ماال يملك بدون إذن شرعي من املالك  وكمن 

 . يشتري شيئا لغيره لم يوكله في شرائه وليس له والية الشراء"
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ة من هذه الصفات ويكون بأحد هذه الوسائل الثالثة صفة شرعية للمتعاقد ، فإذا لم تتوافر فيه صف

 3تبيح له التصرف في املعقود عليه سمي املتصرف فضوليا .

 

وتختلف أحكامه عن تصرفات الفضولي في القانون املغربي ، فإذا كان الفضولي في القانون الوضعي هو 

الشخص الذي يقدم باختياره ومن غير أن يكون مرخصا له في القيام ببعض األعمال والتصرفات 

ائدة رب العمل ، فالفضولي في الفقه اإلسالمي هو الشخص الذي يتدخل في شؤون غيره املستعجلة لف

دون توكيل ، إذ ليس من الضروري أن يقبل على تنفيذ أمر مستعجل لفائدة رب العمل كما هو الشأن 

 بالنسبة للقانون الوضعي.

بخصوص حكم بيع ملك  أما من الناحية التشريعية فقد تباينت مواقف القوانين املدنية املعاصرة 

، فإن بعض التشريعات األخرى اعتبرته صور من   4الغير ، حيث اعتبره ااملشرع الفرنس ي  تصرفا باطال

الصور الخاصة التي يتقرر فيها اإلبطال ملصلحة املشتري كاملشرع املصري و الليبي و السوري والجزائري 

أنه بيع موقوف على إرادة املالك التي لها ، وهناك إتجاه آخر مستمد من الفقه اإلسالمي يرى على 

 السلطان  األكبر في إقرار هذا التصرف من عدمه .

من قانون االلتزامات والعقود فإننا  584أما بخصوص املوقف الذي تبناه املشرع املغربي في الفصل 

شتري ، حيث نص على أن هذا العقد  قابل للفسخ لصالح امل 5نالحظ اختالفه عن املواقف السابقة

                                                 
جامعة الشرق  –دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي –حمد خريسات ، التأصيل القانوني لبيع الفضولي زينة أ   - 3

 74، ص:   3275-3072السنة الجامعية  -األردن  -كلية الحقوق –األوسط 
   » d’autrui est null La vente de la chose «من القانون املدني الفرنس ي على ما يلي  : 7400بنصه في املادة  - 4
 من ق.ل.ع  على ما يلي :  534حيث نص الفصل  - 5

 :بيع ملك الغير يقع صحيحا "

 ؛إذا أقره املالك - 7

 إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الش يء. - 3

ن املشتري وإذا رفض املالك اإلقرار، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع. وزيادة على ذلك، يلتزم البائع بالتعويض، إذا كا

 يجهل، عند البيع أن الش يء مملوك للغير. 
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دون البائع ، وجعله صحيحا في حالة إقرار املالك أو إذا كسب البائع الش يء محل العقد فيما بعد  ، 

األمر  الذي دفع بتعدد قراءات هذا الفصل من قبل الشراح ، فبالرغم من أن املشرع قد استعمل 

 أن اإلتجاه الغالب من مصطلح الفسخ كجزاء لبيع ملك الغير في حالة عدم إقرار املالك لهذا البيع .إال 

الفقه يرى أن هذا الحكم ال يتناسب مع طبيعة هذا البيع الذي تتعارض فيه املصالح بين عدة أطراف 

الذي تقرر أصال لحماية املشتري ال يحقق نفس  584، فنظام الفسخ املنصوص عليه في الفصل 

غير مسبب تطبيقا ألحكام الحماية بالنسبة للمالك ، لذلك يرى جانب من الفقه أن هذا البيع 

من قانون االلتزامات والعقود الفتقار التزام البائع  إلى محل موجود والفتقار التزام   655و  54الفصلين 

من نفس القانون، باإلضافة إلتجاه آخر يساير اتجاه  56املشتري إلى سبب مشروع طبقا  للفصل 

 العقود  املوقوفة على إقرار املالك األصلي  .الفقه اإلسالمي يرى بأن هذا العقد يندرج ضمن قائمة 

أما املشرع التونس ي فقد نص على جواز بيع ملك الغير إذا أجازه املالك أو صار املبيع ملكا للبائع ، فإن 

لم يجزه املالك للمشتري أن يطلب فسخ  البيع وعلى البائع الخسارة إن لم يعلم املشتري وقت الشراء 

هذا البائع أن يعارض ببطالن البيع بدعوى أنه فضولي ،  وقد تضمن كذلك أن البائع فضولي وليس ل

هذا الفصل تضاربا  اصطالحيا بارزا عند تحديد جزاء بيع ملك الغير ، فهو ينص من جهة  على أنه 

يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد مع تحمل البائع الخسارة  إذا كان املشتري حسن النية ،  ومن 

 البائع من أن يعارض  ببطالن البيع ، فالفسخ  يتعلق بتنفيذ االلتزام ، أما البطالنجهة أخرى يمنع 

 فهو بعني اإلخالل بإحدى أركان  تكوين العقد . 

 ثانيا   : آثار بيع ملك الغير : 

                                                                                                                                                         

 وال يجوز إطالقا للبائع أن يتمسك ببطالن البيع بحجة أن الش يء مملوك للغير". 

ينص على أنه : " يفترض أن السبب املذكور هو السبب الحقيقي حتى يثبت العكس" ، فيحين ينص الفصل  45ذلك أن الفصل  - 6

 ن السبب املذكور غير حقيقي أو غير مشروع  ، كان على من يدعي أن لإللتظعلى أنه :" إذا ثبت أ 44

 ".زام سببا آخر مشروعا أن يقيم الدليل عليه
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تختلف اآلثار الناتجة عن هذا التصرف تبعا للعالقة  بين املتعاقدين من جهة وبالنسبة إلى املالك 

 ن جهة أخرى ، الحقيقي م

 : أثر بيع ملك الغير بالنسبة للبائع واملشتري :1

 إن بيع ملك الغير ولو أنه ال يعتبر بيعا صحيحا لكنه يرتب  بعض اآلثار منها:

فإلى غاية  املطالبة بفسخ العقد فإن املشتري يتمتع بكافة الحقوق املشروعة املترتبة عن عقد البيع 

لكية ، باعتبار أن هذا اإللتزام يتوقف على إرادة املالك الحقيقي للش يء عدا الجزء املتعلق بانتقال امل

املبيع ،  باإلضافة لذلك يتمتع املشتري بحقين بارزين في إطار هذه العالقة ، وهما املطالبة بفسخ 

 العقد و حقه في طلب تعويض عن الضرر إذا كان حسن النية :

بأن الش يء املبيع مملوك للغير ، وحسب  : ذلك  حتى ولو كان عاملا الحق في طلب الفسخ -

من ق.ل.ع  فإن بيع ملك الغير يقع صحيحا إذا أقره  584مضمون الفقرة األولى من الفصل 

املالك أو إذا كسب  البائع ملكية الش يء فيما بعد ، وبمفهوم املخالفة فإن هذا العقد يكون 

على البائع الجمع بين صفتي املالك  قابال للفسخ ملصلحة املشتري إذا لم يقره املالك أو تعذر 

والبائع  قبل ممارسة املشتري لدعوى الفسخ ، وهذا يعني أن دعوى الفسخ تتالش ى بزوال 

 7املانع أو السبب الذي كان يهدد املشتري باستحقاق  الش يء املبيع منه .

 

ائع للمشتري إلى جانب إمكانية املطالبة بفسخ العقد أن يطالب الب الحق في التعويض: -

بالتعويض إذا كان حسن النية ، أما إذا كان سيئ النية فسيقتصر حقه على املطالبة  بالفسخ 

، والحكمة من ذلك ظاهرة  ألن علمه بأن املبيع مملوك لغير البائع يمنع ادعاءه بضرر أصابه 

من البيع ، ويشترط للرجوع على البائع بالتعويض أن يكون هذا األخير س يء  النية ،  أما 

                                                 
 -الرباط–مكتبة دار االمان   -الكتاب األول عقد البيع-عبد القادر العرعاري ، الوجيز في النظرية العامة للعقود املسماة ،  - 7

 .13ص: ، 7000الطبعة األولى ، سنة 
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لقانون املصري فيجيز املطالبة بالتعويض حتى ولو كان البائع حسن النية ألنه قد تسبب ا

 8بسبب تقصيره في اإلضرار باملشتري .

التشريعات املدنية قد حرمته من  أما بالنسبة للبائع باعتباره  طرفا في هذه العالقة العقدية فإن جل 

ذا التشدد يرجع باألساس إلى كون البائع ضامنا  إثارة البطالن  حتى  ولو كان حسن النية ، ومرد ه

لتنفيذ العقد ونقل امللكية للمشتري ومن شأن تمكينه من دعوى الفسخ  أو اإلبطال في ظل التشريعات 

التي اعتبرت هذا العقد قابال لإلبطال أن يحصل التعارض بين اإللتزام  امللقى على عاتق البائع وبين 

يربطه باملشتري وذلك إعماال لقاعدة أن من يضمن  ال يحق له أن طلبه التحلل من العقد الذي 

و من بينها املشرع املغربي قد منعت البائع  9يعترض ، ولهذا السبب أيضا فإن جل التشريعات املدنية 

من التمسك ببطالن البيع بحجة أن الش يء املبيع مملوك للغير النعدام الصفة لديه خصوصا وأن 

 .10البطالن ليس مطلقا 

ويذهب املشرع التونس ي إلى أنه ال حق للبائع طلب الفسخ ، إال أنه المانع من أن يطالب بإبطال  

التصرف إذا أبرم العقد بناءا على غلط  و جهل وقت البيع أن املبيع  غير مملوك له ، وليس له أن 

لخسارة إضافة يعارض ببطالن البيع بدعوى أنه فضولي وإن كان املشتري حسن النية يتحمل البائع ا

 11إلرجاع الثمن .

 أثر البيع في مواجهة املالك  :   -6

                                                 
 -لبنان–الجزء األول ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت  –الوكالة  -اإلجارة -البيع–أسعد دياب ، القانون املدني العقود املسماة  - 8

 .773، ص:  3003الطبعة األولى ، سنة 
 .234املادة  و قانون املوجبات اللبناني في 214مثال ذلك مجلة اإللتزامات  و العقود التونسية في املادة  - 9

 -الرباط–مكتبة دار االمان   -الكتاب األول عقد البيع-عبد القادر العرعاري ، الوجيز في النظرية العامة للعقود املسماة ،  - 10

 .10، ص: 7000الطبعة األولى ، سنة 
 –األطرش للكتاب املختص الهبة، منشورات مجمع  -الكراء -البيع واملعاوضة-الوكالة –خليفة الخروبي ، العقود املسماة  - 11

 741، ص:   3072الطبعة الثانية ، سنة   -تونس
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يعتبر املالك من الغير بالنسبة إلى عقد البيع الذي تم بين املشتري والبائع  ، لذلك فإن بيع ملك الغير   

إال أن له دورا 12ال يسري في مواجهة املالك الذي ليس له طلب البطالن ألنه لم يكن طرفا في العقد ،

حاسما في جواز أو عدم جواز هذا العقد  ألنه يعتبر بمثابة الطرف الوحيد الذي يملك  سلطة إقراره أو 

 عدم إقراره .

فإذا أقره املالك صراحة أو ضمنا انقلب صحيحا منتجا لكافة آثاره القانونية ويترتب على ذلك نتيجتان 

ن تاريخ اإلقرار ، أما النتيجة الثانية فهي أنه أساسيتان أولهما أن ملكية  املبيع ال تنتقل للمشتري إال م

بحصول هذا اإلقرار فإن حق املشتري في طلب الفسخ يسقط نتيجة لهذا اإلقرار إعماال للقاعدة 

الفقهية القائلة بأن اإلجازة الالحقة كالوكالة السابقة وأنه بزوال سبب الفسخ ال يكون هناك موجب 

 .إلثارة هذه الدعوى من قبل املشتري 

أما إذا رفض مالك الش يء إجازة هذا البيع وإقراره فهذا يعني أن له الحق في استرداد ملكه الذي بيع  

بغير موافقته مع التعويض إن كان له محل ، غير أن  املالك قد تعترضه بعض الصعوبات التي تحول 

مخالف لشكله األصلي دون استرداده مللكه كأن يكون املشتري قد تصرف في املبيع وحوله إلى شكل آخر 

 13أو هلك  بفعل  سبب  من األسباب فإن حق املالك ينحصر في طلب التعويض  .

 أما الفقه اإلسالمي فيميز بين حالتين ، حالة حضور املالك وحالة غيابه :

فإذا كان املالك حاضر بمجس العقد ولم ينكر على البائع بيعه ، بل سكت بال عذر يمنعه من اإلنكار  

 14ائع ، يلزم هذا البيع املالك سواء أكان البائع قريبا له أو أجنبيا عنه أو شريكا باع جميع املال .على الب

                                                 
 .772الجزء األول، مرجع سابق ، ص:  –الوكالة  -اإلجارة -البيع–أسعد دياب ، القانون املدني العقود املسماة   - 12
 .30مرجع سابق ، ص  -قد البيعالكتاب األول ع-عبد القادر العرعاري ، الوجيز في النظرية العامة للعقود املسماة ،  - 13
 قال صاحب التحفة :  - 14

رررررررررررررررررررررررررررره  
 
ررررررررررررررررررررررررررررِه َمال ي 

َ
 َوحاِضررررررررررررررررررررررررررررر  ِبيررررررررررررررررررررررررررررَع َعل

 

   رررررررررررررررررره
 
 َحال

 
رررررررررررررررررركوت ِلررررررررررررررررررسا قيررررررررررررررررررِه الس   ِبَمج 

   

رررررررررررررررررررررررر  َمرررررررررررررررررررررررن  
َ
ق

َ
 أ

 
رررررررررررررررررررررررع  وإن  َيلرررررررررررررررررررررررَزم  ذا البي 

  

   َمن
 
ِطررررررررررررررررَي الررررررررررررررررث ع 

 
ررررررررررررررررِك أ

 
ل ِ
 
رررررررررررررررره  ِبامل

َ
 برررررررررررررررراَع ل
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فإذا صرح البائع الفضولي بملك املبيع ملالكه الحقيقي أعطى الثمن له بمقتض ى إقراره ويستحقه ولو 

ل أن مالكه يسمع مقاله طال الزمن ، وإن يكن وقت البيع صرح بأن  املبيع  ملكه وادعاه لنفسه والحا

ولم ينكر عليه قوله ، فماله إن قام بعد سنة  حق في ثمن وال مثمن ، ألن سكوته بدون عذر إقرار 

 15للبائع ورضا منه بما يدعيه .

عن مجلس البيع ثم يبلغه ما فعله الغير من بيع ماله وادعائه لنفسه ، فإن  16أما إذا كان املالك غائب

ت علمه فله الفسخ واإلمضاء ، وإن سكت وقام بعد مض ي مدة الحيازة فال ش يء أنكر ما فعله  الغير وق

له ، ولو أثبت ملكيته بالبينة ، ألن سكوته من غير عذر بعد علمه يعد رضا وتسليما ، وإذا قام قبل 

 مض ي مدة الحيازة فله حق في الكالم .

 

 

 

                                                                                                                                                         

رررررررررررررررررررره بيررررررررررررررررررررِع باِئع 
َ
 امل

َ
ررررررررررررررررررررن  وقررررررررررررررررررررت

 
 َيك

 
 وإن

  

  ه   ِلنفِسرررررررررررررررررررررِه رررررررررررررررررررررَو سررررررررررررررررررررراِمع  عررررررررررررررررررررراه  َوه   اد 

   

ي  حرررررررررررررررررررررررررريِن 
َ
 قرررررررررررررررررررررررررراَم أ

 
رررررررررررررررررررررررررره  إن

َ
َمررررررررررررررررررررررررررا ل

َ
 ف

  

  مررررررررررررررررررررررررررروِن
 
 َمث

َ
َمرررررررررررررررررررررررررررنا َحرررررررررررررررررررررررررررق  َوال

َ
 فررررررررررررررررررررررررررري ث
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بببببببببببببببببببببببببببببهْ وغائبببببببببببببببببببببببببببببب  
َ
ل بببببببببببببببببببببببببببببُه َمبببببببببببببببببببببببببببببا َعم 

ُ
غ

ُ
 َيْبل

  

  ْبببببببببببببببببببه
َ
ْيَء ل

َ
 شبببببببببببببببببب 

َ
ة  ال

بببببببببببببببببباَم َبْعببببببببببببببببببَد ُمبببببببببببببببببببد 
َ
 َوق

   

َبْيببببببببببع  َحَضببببببببببْر 
ْ
ْيببببببببببُر َمببببببببببْن فببببببببببي ُعْقببببببببببَدة  ال

َ
 َوغ

  

  بببببببببببببببببببببببببببببببببْر
َ
ق

َ
بببببببببببببببببببببببببببببببببُه أ

َ
 وبببببببببببببببببببببببببببببببببباملبيع  ببببببببببببببببببببببببببببببببببائع  ل

   

خييببببببببببببببببُر فببببببببببببببببي َفْور  فببببببببببببببببذا الت 
ْ
ببببببببببببببببال  َوقبببببببببببببببباَم ب 

  

 ُتفببببببببببببببي
ْ
َفْسببببببببببببببَخ اق

ْ
ه  الَبْيببببببببببببببَع أو  ال ْمضببببببببببببببائ   إ 

   

ببببببببببْن  ْن َيُقببببببببببْم م  ى َزَمببببببببببْن َوإ  ْن َمضبببببببببب َ
َ
 َبْعببببببببببد  أ

  

  َمْن
 
 الببببببببببببببث

ُ
ببببببببببببببذ

ْ
خ

َ
ببببببببببببببُه أ

َ
 فببببببببببببببالَبْيُع مبببببببببببببباض  َول

   

ع   ْعبببببببببببببببببببببببل  البببببببببببببببببببببببببائ  ف  ببببببببببببببببببببببببا ب 
 
 إْن كببببببببببببببببببببببباَن عامل 

  

   ع ر  مبببببببببببببببببببببببببببببان 
ْ
ْيبببببببببببببببببببببببببببببر  ُعبببببببببببببببببببببببببببببذ

َ
غ ا ل 

ت   َوسببببببببببببببببببببببببببببباك 
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 الئحة املراجع :

 

الجزء األول ، منشورات  –الوكالة  -اإلجارة -البيع–سماة أسعد دياب ، القانون املدني، العقود امل -

 . 6008الطبعة األولى ، سنة  -لبنان–زين الحقوقية ، بيروت 

في ضوء مدونة الحقوق   -عبد الخالق أحمدون ، الوجيز في الحقوق العينية العقارية ، حق امللكية -

 -طنجة -املقارنة ، مطبعة اسبارطيل والتشريعات 15.01وقانون التحفيظ العقاري   80.08العينية 

 .6018بدون طبعة ، سنة 

مكتبة   -الكتاب األول عقد البيع-عبد القادر العرعاري ، الوجيز في النظرية العامة للعقود املسماة ، -

 .1000الطبعة األولى ، سنة  -الرباط–دار االمان 

الهبة، منشورات مجمع األطرش  -الكراء -ةالبيع واملعاوض-الوكالة –خليفة الخروبي ، العقود املسماة  -

 . 6018الطبعة الثانية ، سنة   -تونس –للكتاب املختص 

 –الدار البيضاء –محمد بن يوسف الكافي ، إحكام األحكام على تحفة الحكام ، دار الرشاد الحديثة  -

 . 6015الطبعة األولى ، سنة 

ي والقانون دراسة مقارنة في الفقه اإلسالم–ولي زينة أحمد خريسات ، التأصيل القانوني لبيع الفض  -

.   6815-6018السنة الجامعية  -األردن  -كلية الحقوق –جامعة الشرق األوسط  –الوضعي   
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 املساهمة املغربي)دراسة مقارنة( من قانون شركات 504نطاق تجريم املادة 

 

 محمد حفو 

 بوجدةاألعمال بكلية الحقوق و  باحث في قوانين التجارة

 

 مقدمة:

بعدما أصبح تدخل املشرع الجنائي في مجال تنظيم الشركات أمرا واقعيا في جل التشريعات 

الحديثة، لكون ميدان املال واألعمال مجاال معرضا ملا يسمى بجرائم األعمال، وهي جرائم ترتكب من 

د ظهر القانون فق ،على وضعيات قانونية مغرية طرف أشخاص يبحثون عن الغنى السريع اعتمادا

 الجنائي للشركات والذي يهتم باملخالفات والجنح التي ترتكب من بداية حياة الشركة إلى نهايتها.  

وحرصا من املشرع على تشجيع االستثمار وحماية الدائنين على اختالف أصنافهم، جاء القانون 

أمس الحاجة إلى تنظيم ، لتنظيم فئة من الشركات كانت في 17املساهمةاملتعلق بشركات  11.04 رقم

أو التجاوزات التي تشكل خرقا للقواعد التجارية  محكم من كل الجوانب، فعمل على تحديد التصرفات

ذلك في القسم ،و املراقبة والحلو  التسييربعرقلة  الشركات، املرتبطة سواء بعرقلة التأسيس، أو قوانينو 

 .الزجريةاملعنون بالعقوبات  الرابع عشر

الرقابة في حياة الشركات، فقد خصص لها املشرع املغربي القسم السادس في ونظرا ألهمية 

عشر، في الباب السادس من القسم الرابع  505 إلى 508 ،باإلضافة للمواد من181 إلى 144 مناملواد 

مادة، منها خمس مواد طرأت عليها تعديالت إما بتغييرها أو تتميمها بموجب  61وهو ما مجموعه 

                                                 

ت املتعلق بشركا  71.04(بتنفيذ القانون رقم 7004أغسطس  20) 7571من ربيع اآلخر 75صادر في  7.04.735ظهير شريف رقم 17

 .3230  ، ص71/70/7004بتاريخ  5533املساهمة، الجريدة الرسمية عدد 
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يتعلق و ،املساهمةاملتعلق بشركات  11.04 رقم تتميم القانون و  ، القاض ي بتغيير1804.60القانون رقم 

 . 508و 110 ،150 ،155 باملواد األمر

وقد أولى املشرع عناية فائقة بمراقبي الحسابات، والذين يجب أن تتوافر لهم جميع اإلمكانيات 

م من املؤشرات واملغريات املادية الالزمة ملباشرة أعمال الرقابة دون عوائق، مع ضرورة تحصينه

والنفسية التي يمكن أن تؤثر على حيادهم املنشود، حتى يستطيعون أداء مهامهم على الوجه الذي 

يتوخاه املشرع، وحتى ال يؤدي ذلك إلى قيام مسؤوليتهم الجنائية، فيتعرضوا لعدة عقوبات، لعل 

نون شركات املساهمة التي ضمت الجرائم من قا 504أبرزها على الواقع العملي ما جسدته املادة 

النتعلقة باإلعالم، أي كل من تقديم معلومات كاذبة أو تأكيدها، عدم اإلشعار باألفعال اإلجرامية 

وإفشاء السر املنهي، وإن أحالت بدورها على املقتضيات الوارة في مجموعة القانون الجنائي...ومن هنا 

 تظهر أهمية املوضوع.

من شركات  504ح: إلى أي حد يترجم التدخل الجنائي للمشرع في املادة واإلشكال املطرو 

املساهمة؟ وهل كان املشرع صائبا عندما أحال على املقتضيات العامة الواردة في مجموعة القانون 

 الجنائي؟

لإلجابة ارتأينا تقسيم املوضوع إلى مطلبين نخصص األول  للجنح الواردة في الفقرة األولى من 

سالفة الذكر) أي كل من جنحة تقديم معلومات كاذبة حول الشركة أو تأكديها وجنحةعدم  504املادة 

اإلشعار باألفعال اإلجرامية( في حين نتناول في )املطلب الثاني( الجنحة الواردة في الفقرة الثانية من 

بالسر املنهي، وذلك من مجموعة القانون الجنائي، املتعلق  555املادة املذكورةوالتي تحيلنا على الفصل 

 وفق التصميم اآلتي:

 

                                                 
 القانون  وتتميم بتغيير القاض ي  20.05رقم القانون  (؛بتنفيذ 2008ماي68)  1429األولى جمادى من 17بتاريخ  1.08.18رقم لشريف ظهير18

 .1359 ،ص 2008 يونيو 16  اريخبت5639 عدد الرسمية بالجريدة املساهمة، الصادر بشركات املتعلق 17.95 رقم
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 املطلب األول:  تقديم معلومات كاذبة وعدم اإلشعار بالجرائم

 املطلب الثاني: جريمة إفشاء السر املنهي

 املطلب األول:  تقديم معلومات كاذبة وعدم اإلشعار بالجرائم

القيم والدفاتر والوثائق يضطلع مراقب الحسابات بعدة مهام، حيث يتحقق من                    

املحاسبية وكذا من صحة املعلومات الواردة في الوثائق، كما يقوم بمراقبة مدى تطابق محاسبة 

الشركة للقواعد املحاسبية وكذا املداوالت املتعلقة بتعديل النظام األساس ي،باإلضافة إلى مهمة إعالم 

 حالة حسابات تحت طائلة املسؤولية الجنائية في، كلها مهام يلتزم بها مراقب ال19وإخبار أجهزة اإلدارة

 نصوص املساهمة،أوفي شركات قانون  في الواردة الزجرية للمقتضيات طبقا إخالله بهذه االلتزامات

األمر بجنحة تقديم معلومات كاذبة أو تأكيدها) الفقرة األولى ( أو جنحة  كما هو الشأن إذا تعلق…أخرى 

 ة ) الفقرة الثانية(عدم اإلشعار باألفعال اإلجرامي

 الفقرة األولى: تقديم معلومات كاذبة حول الشركة أو تأكديدها

لحساسية املعلومات التي تقدم أو تأكد من طرف مراقب الحسابات وأثرها 20تنبهت مختلف التشريعات

البالغ على وضعية الشركة،بحيث طوقت هذه األخيرة بحماية جنائية.وكما هو الحال بالنسبة للمشرع 

                                                 
رشيد الطاهر، ،مراقب الحسابات في ضوء قانون شركات املساهمة املغربي،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون 19

ت كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية جامعة الحسن األول سطا الخاص ، وحدة التكوين والبحث قانون األعمال

 4، ص 6001/6008
 بالنسبة للتشريعات العربية نجد هذا املقتض ى وارد في املواد التالية: 20

من القانون  880من القانون املصري،الجزائري املادة  4-156من قانون شركات املساهمة،املصري املادة  504تشريعنا املغربي في مادته 

من قانون الشركات،السعودي  4_668من قانون الشركات،اإلماراتي املادة 618ي من قانون التجارة،األردن 618التجاري،السوري املادة 

 .من قانون الشركات 618من قانون الشركات،العراقي املادة 1_868من نظام الشركات،القطري  5_660املادة 

 بالنسبة للتشريعات الغربية:
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من قانون شركات املساهمة "يعاقب بالحبس من  504غربي الذي نص على هذا املقتض ى في املادة امل

درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل  100.000إلى  10.000ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 

مراقب للحسابات قدم أو أكد، عن قصد، إما باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة ملراقبة 

 الحسابات، معلومات كاذبة بشأن وضعية الشركة"

وانطالقا من نص املادة أعاله يتبين أن لدراسة هذه الجنحة، ينبغي التطرق لركنيها املادي، أوال 

 واملعنوي، ثانيا وفق الشكل اآلتي:

 أوال : الركن املادي:

املعلومات كاذبة؛أن  يستجمع الركن املادي الخصائص اآلتية:تقديم أو تأكيد معلومات؛أن تكون هذه

 .تتعلق هذه املعلومات بوضعية الشركة

 :_ تقديم أو تأكيد معلومات1

يظهر أن الجريمة تكون في صورتين، األولى في تقديم مراقب الحسابات )قدم( معلومات في وثائق 

على مقترحة من طرفه، والثانية في تأكيد )أكد( تلك املعلومات التي تم تزويده بها من طرف الشركة، 

سبيل املثال في تقرير يتضمن ميزانية غير صحيحة، ألن مراقب الحسابات يستطيع أن يقدم مالحظاته 

يستخدم مراقب وقد .21حول صدق القوائم التركيبية مع املعلومات الواردة في تقرير السنة املالية

حسابات ،حيث الحسابات أسلوبا ماهرا يفيد تهربه من إعطاء رأي إيجابي حول انتظام ومصداقية ال

ينعكس تقريره في النهاية رفضا ضمنيا للتصديق على الحسابات وليس موافقة ضمنية عليها وبالتالي ال 

                                                                                                                                                         

 من قانون ساربنس 805و104، 505األمريكي في مواده  ;ركاتمن قانون الش 541من قانون التجارة واملادة  1_860الفرنس ي في مواده 

 .من قانون الشركات 111البلجيكي في املادة  ;من القانون الجنائي  146السويسري في الفصل  ;أوكسلي
، بحث  -شركة املساهمة نموذجا  –محمد الزروقي، املقتضيات الزجرية في إطار مؤسسات الرقابة الداخلية باملغرب محمد الزروقي ، 21

نهاية التكوين في ماستر القانون الجنائي و العلوم الجنائية، جامعة محمد األول، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية 

 58، ص .6011_6010بوجدة، سنة 
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، زد على ذلك أن املشرع املغربي لم يحدد 22من شركات املساهمة 504يمكن محاسبته بموجب املادة 

 املقدمة كتابة دون غيرها؟ فهل يقتصر األمر على املعلومات الطريقة التي تعطى بها هذه املعلومات

، على أنه من الناحية العملية ، يستحسن أن يقوم مراقب الحسابات بتقديم  23الباحثين يجيب أغلب

تقاريره إلى أجهزة اإلدارة كتابة، حتى يتوافر لدى مراقب الحسابات حجية مادية، تؤكد على قيامه 

قدمة شفاهة، طاملا أن الطريقة الشفاهية بمهامه، لكن ليس هناك ما يمنع من أن تكون املعلومات امل

في تقديم أو تأكيد املعلومات تبقى متصورة أثناء تدخالت املراقب أمام مجلس اإلدارة أو أمام الجمعية 

العامة أو حتى أثناء حديثه مع بعض املساهمين بصفة فرضية وتزويدهم ببعض املعلومات حول 

هة إليه من طرفهم.وليس هناك ما يمنع أن تؤطر تلك وضعية الشركة، وردا على بعض األسئلة املوج

 من شركات املساهمة لكونها جاءت عامة ومطلقة. 504املعلومات املقدمة شفاهة بنص املادة 

في حين نجد التشريع الفرنس ي جعل األمر سيان بين طبيعة املعلومات سواء كانت كتابة أو شفاهة، 

تب نفس اآلثار السلبية.كما سوى بين أن يقوم مراقب عامة أو خاصة تأخذ نفس األهمية لكونها تر 

. بحيث شددت املادة 24الحسابات بإعطاء تلك املعلومات أو تأكيدها أو أي شخص آخر تحت عهدته

مسؤولية مراقب الحسابات عن أفعال تابعيه ،وقضت إحدى  1055من قانون الشركات لسنة  600

                                                 
انين التجارة واألعمال كلية رسالة لنيل دبلوم املاستر في قو  -دراسة مقارنة-، عادل البوعزاوي،جرائم الرقابة في شركات املساهمة  22

           14، ص   2011/2012العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،جامعة محمد األول، وجدة ،السنة الجامعية
 أنظر:23

رسالة بديعة شوراق، املسؤولية الجنائية ملراقب الحسابات في شركات املساهمة على ضوء القانون املغربي و املقارن،  شوارق، بديعة

لنيل دبلوم ماستر قوانين التجارة و األعمال، جامعة محمد األول، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بوجدة، سنة 

 18،ص 6011_6010

لنيل  . محمد كرام،املسؤولية الجنائية ملراقب الحسابات في شركة املساهمة على ضوء القانون املغربي و املقارن، أطروحةكرام، محمد

 6000/6001الدكتوراه في الحقوق،جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية و اإلجتماعية ،الدارالبيضاء،

 111،ص

 58ذكره،ص  سبق الزروقي،مرجع محمد

 14ذكره،ص  سبق البوعزاوي،مرجع عادل

الرباط الطبعة –دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع  –فصيل تأصيل وت–محاولة في القانون الجنائي للشركات التجارية  : ابن خدة رض ى

 485،ص  6016الثانية 

Wilfrid jeandidier, droit pénal des affaires,6éme édition, Dalloz p38824 
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ومات التي يقدمها هؤالء املساعدين الذين يعملون محاكم باريس بمساءلة مراقب الحسابات عن املعل

تحت مسؤوليته ، فيكفي أن يقدم بنفسه املعلومات الكاذبة وأن يوقع عليها، ويكون بهذا التوقيع قد 

 .26الوطني لتشريعنا بالنسبة األمر ونفس.25ارتكب خطأ ينسب إليه

السويسري عبارة )أعطى أو  من القانون الجنائي 146أما التشريع السويسري فقد أورد في الفصل 

مما يدل على أن مراقب الحسابات يعطي معلومات في توصله مع Aura donné ou fait donnerأعطوا/ 

 العموم وقد تكون هذه املعلومات كتابة أو شفاهة.

 :يجب أن تكون هذه املعلومات كاذبة 6

شركات املساهمة معناها عدم من قانون  504إن عبارة "املعلومات الكاذبة " التي وردت في املادة 

تناسق هذه املعلومات مع الحقيقة املفترضة التي يجب أن تكون مطابقة لها وأي ش يء يخرج عن هذا 

اإلطار يجعلنا أمام جنحة تقديم أو تأكيد معلومات كاذبة عن وضعية الشركة.وبدون شك أن التحقق 

دور معرفة مصداقيتها من عدمها،  من هذه املعلومات هو من اختصاص مراقب الحسابات ، الذي له

.وفي هذا املضمار عللت 27وهذا ليس باألمر العسير عليه ، بحكم ما يفترض فيه من كفاءة وتكوين

املحكمة التجارية بمدينة الرباط حكمها: " يبدو أن املدعى عليه يبرر دائما أخطاءه بعملية الطبع وهو 

أن يقع دائما في تلك األخطاء، علما أنه مفترض أمر غريب وعجيب بحيث كيف يعقل ملدقق الحسابات 

فيه الدقة، فإذا لم يكن دقيقا في شكليات إعداد التقارير ، فكيف يقوم بتدقيق حسابات 

الشركة.وبمعنى آخر فإذا كان املدعى عليه يوقع تقاريره دون أن يقوم بمراجعتها وتصحيحها من األخطاء 

                                                 

Tri.corr 10/01/1980,rev soc,1981,142,note bouloc25 15أوردته بديعة شوارق ، مرجع سبق ذكره ، ص 

 
بمثابة تابعيه ويسأل عن أخطائهم انطالقا  رع املغربي ملراقب الحسابات بتكليف مساعدين له للقيام بمهامه،وجعلهمحيث أوكل املش26

 .من قانون شركات املساهمة 151من املادة 
 86عادل البوعزاوي، مرجع سبق ذكره، ص 27
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الفرنس ي في  القضاء ذلك أكد كما28اتر والوثائق املحاسبة..."فكيف له أن يقوم بالتحقق من القيم والدف

 .02/07/200029عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ قرار صادر

 :أن تتعلق هذه املعلومات بوضعية الشركة يجب 8

املعلومات الكاذبة، بعبارة "بشأن وضعية  -504–لقد أردف املشرع املغربي في املادة التي نحن بصددها

على كل املعلومات املتعلقة  يستتبعها بأي تخصيص يذكر، مما يضفي صبغة العمومية الشركة"ولم

 301055بالشركة ويرجع ذلك إلى أصل هذه املادة املأخوذة حرفيا من قانون الشركات الفرنس ي لسنة 

 31desمنه، هذا األخير الذي خلف سجاال فقهيا حادا في تفسير كل من معلومات 541وبالضبط الفصل 

informations ووضعية الشركة. 

 ثانيا: الركن املعنوي:

تطلبت أغلب التشريعات لقيام هذه الجريمة ، توفر عنصر العمد لدى مراقب الحسابات، بحيث يتعين 

إثبات توفر عنصر العلم والوعي لدى هذا األخير بكون املعلومات املقدمة أو املؤكدة من طرفه بخصوص 

                                                 
  856/08/6015حكم صادر عن املحكمة التجارية بالرباط  ملف رقم 28

 
هذا القرار:"وبعد أن تطرقنا للوقائع والحيثيات  يتضح بجالء جريمة تقديم وتأكيد بيانات كاذبة عن وضعية الشركة قد ورد في مستهل 29

بتضخيم من حسابات الشركة عندما أقدم على التصريح بأن قيمة القروض الخاصة …تحققت عن طريق إقدام مراقب الحسابات 

 فقط ، وهذا ما تم كشفه عن طريق إجراء الخبرة.."  80000لحقيقية لهذه القروض هي فرنك في حين أن القيمة ا 100000باألشغال هي 
 L820_7 انتقل هذا املقتض ى ملدونة التجارة الفرنسية في مادتها 30

 "Est puni d’un emprisonnement de cinq ans……..de donner ou confirmer des information sur.. 

 
ويرى أن تلك املعلومات حول وضع الشركة تشمل املعلومات املالية واملحاسبية Marty et Constantin- Delmasالرأي األول: يتزعمه 31

املتعلقة بالشركة فقط وهو الوضع الذي يتصل بمهمة مراقبي الحسابات ،وعليه فالجريمة ال تقع بإعطاء أوتأكيد معلومات تتعلق 

 ل في عملية التسيير.بالتسيير ألن القانون يعفي مراقب الحسابات من التدخ

يرى أن ذلك الرأي السابق يتعارض مع عمومية النص الذي يتحدث عن أية " Couquereu,Guyon, Homardويناقضه رأي ثاني بزعامة 

معلومات حول وضع الشركة "بحيث ذهب هذا الرأي إلى التوسع في تحديد هذا املفهوم الذي يشمل جميع املعلومات مهما كانت نوعيتها 

، ولم يقتصر أنصار هذا الرأي على ذلك فقط،بل يعتبرون أن الجريمة تقع حتى ولو وردت 31اتصالها بمهمة مراقب الحسابات شريطة

 للمزيد من التوسع أنظر:.…املعلومات الكاذبة حول إدارة الشركة وحول آفاقها املستقبلية

 11بديعة شوارق ، مرجع سبق ذكره ، ص 

 468 بن خدة رض ى ، مرجع سبق ذكره ، ص

Moneger (J) , le commissaire aux comptes , édition dalloz , 1995, p 180 
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عية واملالية غير صحيحة وكاذبة .وتبقى للمحكمة سلطة تقديرية وضعية الشركة االقتصادية واالجتما

 .32في تقدير توفر عنصر القصد من عدمه بحسب ظروف كل قضية وكل نازلة

أنه بالنسبة ملراقب الحسابات، املنهي واملتمتع بشروط الكفاءة العلمية ، فإن الغلط  33كما يرى البعض

والقضاء الفرنس ي اكتفى غالبا للقول بتحقق .كقصد أو الجهل يقترب من القصد ، بل ولن يفسر إال 

سوء النية بمجرد علم مراقب الحسابات بعدم صحة املعلومات املدلى بها والتي أكدها بدون اشتراك 

نية اإلضرار بالشركة، أما إذا كان ذلك عن إهمال في التدقيق والتحقق من صحتها فقد صرح أن ذلك 

إال إذا تكرر هذا الفعل عدة مرات أثناء مصادقته على الحسابات، ال يقوم حجة على توافر سوء النية 

 .34بحيث يكشف شكل واضح إرادته في تأكيد املعلومات الكاذبة

 اإلجرامية باألفعال الفقرة الثانية: عدم اإلشعار

يقوم مراقب الحسابات بمجموعة من املهام و يطلع بعدة أدوار داخل الشركة التي يراقب حساباتها، 

عتبر بمثابة الرقيب على حسابات و دفاتر الشركة و قيمها سواء كانت مادية أو معنوية، كما يسهر فهو ي

على ضمان الحياة املحاسبية للشركة و ذلك من خالل حمايتها من الصعوبات التي يمكن أن 

 35تعترضها.

                                                 
 450، ص  6015عالل فالي، الشركات التجارية ،الجزء األول،مطبعة املعارف الجديدة،الرباط،الطبعة األولى 32
 بن خدة رض ى ، مرجع سبق ذكره ، ص33

530 
رسالة لنيل دبلوم املاستر في  -جرائم الشركات نموذجا-التعامل مع ميدان األعمالعبد الحافظ أعراب، التوجه الجنائي الحديث في 34

قوانين التجارة واألعمال كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،جامعة محمد األول، وجدة ،السنة الجامعية 

 31ص6014/6015

املعمقة وحدة التكوين التجاري املقارن، جامعة محمد األول، كلية ، دبلوم الدراسات -دراسة مقارنة -زهير مطرب، مراقب الحسابات 

 35العلوم  

 . 85،ص 6008-6001القانونية و االقتصادية و االجتماعية، وجدة، سنة 
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لتي تحدث داخل ومن أهم و أخطر املهام التي تلقى على عاتق مراقب الحسابات هي اإلعالم باألفعال ا

الشركة، ذلك أنه عليه إخبار مجلس اإلدارة الجماعية و مجلس الرقابة بكل األفعال التي بلغت إلى 

 علمه و بدل له أنها تكتس ي صبغة جرمية.

وتجدر اإلشارة إلى أنه تقوم املسؤولية الجنائية في حق مراقب الحسابات و ذلك في حالة إخالله 

 التي وصلت إلى علمه ويبدو له أنها تكتس ي صبغة جرمية. بااللتزام باإلشعار باألفعال

، على هذه الجريمة بالنسبة لشركات املساهمة، و 37، كنظيره الجزائري 36وقد عاقب املشرع املغربي

من قانون شركات املساهمة املذكور سلفا يمكن تحديد العناصر املكونة  504انطالقا من نص املادة 

 اإلجرامية والتي تتكون من ركن مادي و ركن معنوي.لجريمة عدم اإلشعار باألعمال 

 

الركن املادي: لكي تقوم جريمة عدم اإلشعار باألفعال اإلجرامية من طرف مراقب الحسابات البد من 

 أن يتوفر الركن املادي، وتحقق الركن املادي بالنسبة لهذه الجريمة لتوفر عنصريين:

 األفعال اإلجرامية أثناء ممارسته مهامه.يجب أن يكون مراقب الحسابات على علم بتلك 

 أن تتجه إرادة مراقب الحسابات إلى االمتناع عن اإلعالم بتلك األفعال اإلجرامية أثناء ممارسته مهامه.

 

                                                 

أو  100.000درهم  10.000أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من  5من قانون شركات املساهمة " يعاقب بالحبس من  504تنص املادة 

 36بإحدى 

هاتين العقوبتين على كل مراقب للحسابات قدم أو أوكد عن قصد إما باسمه الخاص أو بصته شريكا في شركة مراقب الحسابات، 

 معلومات كاذبة

بشانالشركةوكذاعدمإعالمهألجهزةاإلدارةأوالتدبيرأوالتسييربكل األعمال التي بلغت إلى علمه أثناء مزاولته مهامه وبذا له أنها تكتس ي 

 مية".صبغةجر 

من القانون  18مكرر  114ألزم املشرع الجزائري مراقب الحسابات بالكشف عن األفعال املجرمة لوكيل الجمهورية من خالل نص املادة  
37 

التجاري حيث جاء فيها:" ويطلعون عالوة على ذلك وكيل الجمهورية باألفعال الجنحية التي اطلعوا عليها"، وإذا أخل مندوب )مراقب( 

من القانون التجاري بالحبس من سنة إلى  880بهذا االلتزام، تقع على عاتقهم مسؤولية جزائية، ويعقبون بموجب نص املادة  الحسابات

دج أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك إذا لم يكتسب لوكيل  400.00دج إلى 60.00( سنوات،  وبغرامة من 4خمس سنوات )

 علم بها.الجمهورية عن الوقائع اإلجرامية التي 
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 العنصر األول: يجب أن يكون مراقب الحسابات على علم بتلك األفعال اإلجرامية أثناء ممارسته مهامه.

.......وكذا عدم إعالمه أجهزة اإلدارة أو التدبير أو التسيير بكل األفعال التي "... 504لقد جاء في املادة 

 بلغت إلى علمه أثناء مزاولة مهامه و بدا له أنها تكتس ي صبغة جرمية."

وبخصوص هذه الجريمة فاملشرع املغربي كما هو واضح من خالل هذه املادة لم يبين لنا نوعية 

بات أن يخبر بها أجهزة اإلدارة أو التدبير أو التسيير، كما هو الشأن الجرائم التي تناط بمراقب الحسا

وجاء  156، حيث عاقب على هذه الجريمة في املادة  38بالنسبة للتشريعات املقارنة كالتشريع املصري 

فيها " مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد املنصوص عليها في القوانين األخرى يعاقب بالحبس ملدة ال 

نتين و بغرامة ال تقل عن ألفي جنيه وال تزيد عن عشرات آالف جنيه يتحملها املخالف تقل عن س

شخصيا أو بإحدى هاتين العقوبتين، وجاء في الفقرة السادسة " كل مراقب و كل من يعمل في مكتبه 

تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية أو أغفل عمدا هذه الوقائع 

 التقرير الذي يقدم للجمعية العامة وفق لألحكام هذا القانون. في

 يتضح أن كل من املشرعين املصري و املغربي، لم يبينا طريقة الجرائم التي يجب التبليغ عنها.

أن املشرع املغربي أحسن فعال عند عدم تمييزه بين األفعال التي تكتس ي صبغة  39ويرى أحد الباحثين

على مراقب الحسابات اإلخبار بها ملجلس اإلدارة أو التدبير أو التسيير ويجب أن جرمية، و التي يتعين 

تكون تلك األفعال التي تكتس ي صبغة جرمية قد وصلت إلى علم أثناء مزاولته ملهامه، وهذا ما أكدته 

 من قانون الشركات املغربي. 150املادة 

و التي يتجلى في اتجاه إرادة مراقب الحسابات العنصر الثاني: أما بالنسبة للركن الثاني لهذه الجريمة 

 إلى االمتناع عن اإلعالم باألفعال الجرمية.

                                                 

 38 قانون الشركات املصري رقم 140 الصادر سنة 1081.
 37ذكره،ص سبق بديعة شوارق، مرجع39
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بالرجوع إلى قانون الشركات املغربي ال نجد أي مقتض ى يبين الوقت الذي يجب فيه على مراقب 

قة التي الحسابات إخبار أجهزة اإلدارة باألفعال الجرمية التي وصلت إلى علمه، كما أنه لم يبين الطري

 يتعين على مراقب الحسابات اإلجبار بها.

يرى جانب من الفقه أنه يتعين في بعض األحيان اإلخبار فورا بكل الوقائع التي يكتشفها مراقب 

الحسابات، خاصة إذا تعلق األمر بمخاطر من شأنها أن تهدد الوضعية القانونية أو املالية للشركة، على 

خر حيث تمر بعدة مراحل وبذلك يكون انتظار انعقاد الجمعية العامة اعتبار أن هذه املسطرة قد تتأ

 .40العادية املقبلة فيه مضيعة للوقت

وتجدر اإلشارة على أن املشرع الفرنس ي بخصوص هذه الجريمة قد ألزم بإجبار وكيل الجمهورية وليس 

بي الذي كان يلزم مراقب أجهزة اإلدارة أو التدبير أو التسيير، كما هو الشأن بالنسبة للتشريع املغر 

الحسابات بإخبار النيابة العامة عن جرائم الشركات، وتغير األمر بموجب التعديل األخير لقانون 

الذي فوض األمر باالقتصار على إخبار أجهزة اإلدارة أو التدبير أو التسيير عن  11-04الشركات رقم 

شرع الفرنس ي تعامل بنوع من الصرامة مع الجرائم املرتكبة بالشركة، الش يء الذي يتضح معه أن امل

مثل هذه الجرائم، ذلك أن إخبار أجهزة اإلدارة أو التدبير أو التسيير ال يتسم بأية فعالية فهذه الجهة 

 .41التي هي املؤهلة خصيصا لتلقي هذا اإلخبار و التي في الغالب األعم ال تعمل على إصالح هذا االختالف

املعنوي في القصد الجنائي، و القصد الجنائي املتطلب لقيام هذه الجريمة  الركن املعنوي: يتمثل الركن

 504هو القصد العام، لكون املشرع املغربي لم يشير إلى قصد جنائي خاص من خالل تبنيه لنص املادة 

املذكورة سلفا. بحيث ال يكفي أن يدعي مراقب الحسابات أنه استهدف بعدم اإلبالغ على عدم الثقة في 

                                                 
أمحمد لفروجي: إصالح شركات املساهمة و نظام اإلجراءات الجماعية، أفاق إنقاذ املقاوالت التي تقتصر منها صعوبات، املجلة املغربية 40

 .60ص  ،1005، السنة 81لقانون و اقتصاد التنمية عدد 
 .106زهير مطرب، مرجع سابق ص 41
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كة و عدم إثارة الشكوك حولها لتجنب املصاعب التي يمكن أن تترتب عن ذلك، أو انه ابتغى من الشر 

 .42وراء ذلك إعطاء فرصة للمديرين لتسوية األمور 

حيث البد من إبراز عنصر القصد الجنائي و املتمثل في نية مراقب الحسابات بعدم كشف األعمال 

 60في قرار له بتاريخ  NANSY د ذهب مجلس قضاء نانس يوفي هذا الصد 43املجرمة مع توفر العلم بها.

إلى أن مراقب الحسابات ال يمكن أن يحكم عليه إال إذا أقيم الدليل بأنه كان على علم  1086يونيو 

بشكل واضح و مؤكد باألفعال املجرمة.وهو ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في هذا الشأن بحيث 

باملخالفات ثابت، و حقيقي و متفق عليه، ففي معظم الحاالت التي أكدت على ضرورة أن يكون العلم 

حكم على مراقب الحسابات فيها، بجريمة عدم كشف الجنح، يتضح من خالل تحليلها أن هذا األخير 

كان يعلم علما يقينا وواقعيا بها.إال أن بعض الفقه الفرنس ي يذهب إلى أنه يمكن أن يكون علم مراقب 

" وهذا من أقص ى أنواع التشديد في املسؤولية خاصة إذا كانت جزائية، حيث الحسابات " مفترضا

، بأنه ال يمكن ملراقب الحسابات 1000يونيو  18في قرار له بتاريخ   Parisقض ى مجلس قضاء باريس 

تجاهل عدم املساواة في تسيير الشركة، إال أن الفعل املرتكب في هذه الحالة هو عدم استدعاء 

ة لالنعقاد من طرف مراقب الحسابات، في الوقت املحدد قانونا، وهذا التصرف بدوره الجمعية العام

 44يفترض فيه علم مراقب الحسابات بعدم املساواة في التسيير.

 

                                                 
بومكواز عبد القادر، بوعناني سمية، دور مراقب الحسابات في مراقبة شركات املساهمة، مذكرة لنيل شهادة املاستر في الحقوق، فرع 42

 .56، ص 6018-6016السنة الجامعية  -بجاية-الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمن ميرةالقانون

; droit pénale des affaires, 5 éme édition, Dalloz, 2002, p 108 cite par.  Delage -tésGéneviève crudi -43 

C.A .Namsy , 29 juin, 1982, le commissaire aux comptes ne peut pas être condamné que s’il est d’démontré qu’il 

connaissance d’une matière précisé et certaine des faits délictueuse .notée du pontique . Cite par Maazaikhaldia. op.cit p96 

p 97. .op.cit C.A PARIS, 18 juin 1990, cité par Maazaikhaldia, 44 



 

 

 

27 

الحسابات باطالع وكيل  -)محافظ(-ويؤكد البعض أن في الواقع العملي نادرا ما يقوم مراقب 

 45هذا األخير كثيرا ما يتخذ اإلجراءات ضد مدراء الشركة.الجمهورية بالوقائع اإلجرامية، في حين أن 

جريمة عدم اإلشعار  11-04من القانون  504عقوبات الجريمة: يعاقب املشرع املغربي في املادة 

 10.000باألعمال اإلجرامية، بعقوبة حبسية تتراوح مدتها من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية من 

L820- 7هاتين العقوبتين، أما املشرع الفرنس ي و انطالقا من نص املادة درهم أو بإحدى  100.000إلى 

من مدونة التجارة الفرنسية فقد عاقب على هذه الجريمة بالحبس ملدة ال تقل عن خمس سنوات و  46

أورو، أما املشرع املصري فقد عاقب على هذه الجريمة بالحبس ملدة ال  14.000غرامة مالية تقدر ب 

وغرامة ال تقل عن ألفي جنيه و ال تزيد عن عشرة أالف جنيه أو بإحدى هتين تقل عن سنتين 

 العقوبتين.

يتضح أن كل من املشرع املغربي و املصري بغض النظر عن العقوبة قد منحى سلطة تقديرية للقاض ي 

بالحكم إما بالحبس أو بالغرامة على عكس املشرع الفرنس ي الذي تعامل بنوع من الصرامة و عاقب 

أورو دون أن يمنح السلطة التقديرية  14.000ى هذه الجريمة بخمس سنوات و غرامة مالية تقدرعل

 للقاض ي.

 املطلب الثاني:  جريمة افشاء السر املنهي:

إن مراقب الحسابات بمناسبة املهام التي تم إسنادها إليه داخل الشركة،تجعله أمام                    

.وأمام 47املعلومات واألوراق التي تتضمن أسرارا خاصة بهذه الشركةواقع االطالع على العديد من 

من قانون شركات املساهمة مراقب الحسابات بالسر املنهي  111حساسية هذا األمر، فقد قيدت املادة 

في حدود الوقائع واألعمال واملعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم ممارسته ملهامه، ومن تم فهو 

                                                 

 45 محمد بن جميلة ، مرجع سابق، ص 154.

7 du code de commerce français.-Article L820 46 
 71ذكره،ص سبق محمد الزروقي،مرجع47
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كما عمل املشرع املغربي على  .48املادة بعدم إفشاء تلك الوقائع واألعمال واملعلوماتملزم حسب هذه 

من قانون شركات املساهمة التي أحالت  504تجريم فعل إفشاء السر املنهي في الفقرة األخيرة من املادة 

 .من مجموعة القانون الجنائي 55549بدورها على الفصل 

لى تحديد جنحة إفشاء السر املنهي، أي كل من ركنها املادي سنعمل ع 55550وانطالقا من نص الفصل 

 )الفقرة األولى( واملعنوي )الفقرة الثانية(

 للجريمة: الفقرة األولى: الركن املادي

 يتحقق هذا الركن عند اجتماع العناصر اآلتية:      

 أوال:أن يتعلق األمر بسر.

 سة مهامه.ثانيا:أن يطلع مراقب الحسابات على السر أثناء ممار 

 .ثالثا: أن يتم إفشاء السر

 أوال:يجب أن يتعلق األمر بسر:

يعتبر مفهوم السر املنهي من املفاهيم صعبة التحديد، باعتباره يختلف من مهنة ألخرى ويتأرجح 

موضوعه ومحله بحسب طبيعة هذه املهنة، إال أنه عموما يمكن تعريفه بكونه كل معلومة أو خبر يصل 

                                                 
  18ذكره ص سبق اهر، مرجعرشيد الط48

 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  11.00وباملادة الفريدة من القانون رقم  65.08من القانون رقم  6عدل وتمم هذا الفصل باملادة 49

 14/05/1000بتاريخ  5586،الجريدة الرسمية عدد  04/06/1000بتاريخ  1.00.18

 

الصيادلة واملولدات وكل شخص يعتبر من األمناء على األسرار،بحكم مهنته أو وظيفته ،  األطباء والجراحون ومالحظو الصحة،وكذلك50

حبس الدائمة أو املؤقتة، إذا أفش ى سرا أودع لديه، وذلك في غير األحوال التي يجيز له القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بال

 شرين ألف درهم.من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى ع

 يعاقب الحبس من شهر إلى ستة أشبهر« منه على : 1/301الجزائري في املادة  وينص قانون العقوبات 

 دج األطبباء والجراحون والصيادلة والقاببالت وجميبع األشبخاص4.000إلى 500وبغرامة من 

 أسرار أدلى بببها إلبيهم املؤتبمنين ببحكم الواقع أو البمهنة أو الوظيفة الدائمة أو املؤقبتة على

 .» وأفبشوها في غير الحاالت التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها ويصرح لبهم بذلك
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اء أو بمناسبة ممارسته ملهنته ومن شأن إفشائه وعلم الغير به أن يلحق ضررا معينا لعلم املنهي أثن

بكونه ذلك االلتزام امللقى على عاتق مراقب الحسابات  52كما يعرفه أحد الباحثين .51بالجهة املعنية به

مهور بعدم إفشاء معلومات تتعلق بالسر التقني أو التجاري أو بآفاق تطور قيمة منقولة ما زال الج

يجهلها ويمكن أن تؤثر في قرار املستثمر.واحترام السر املنهي بمثابة قاعدة حمائية ، بالنسبة للشركة 

 .53.فاملنافسة تقتض ي بأن األسرار املهنية يجب حمايتها إذا كانت ال تخالف القانون 

 :أن يطلع مراقب الحسابات على السر أثناء ممارسة مهامه ثانيا:يجب

ويتعرف عليه بمناسبة قيامه بوظيفته لدى الشركة التي يراقبها، فوظيفته هاته بمعنى أن يعلم به 

تمكنه من االطالع على أمور تهم الشركة، ال يمكن لغيره أن يعلم بها.فإذا كان مراقب الحسابات قد 

تعرف على معلومات تخص الشركة بواسطة شخص آخر غير مقيد بالسر في مواجهة الشركة كصديق 

رد كالم وحديث الناس ،فإن الجريمة ال تقع ألن املعلومات التي أفشاها ليست لها طبيعة له، أو من مج

 .54السر املنهي بحكم عدم تعرفه عليها بمناسبة مهمته

يتضح بأن السر املنهي يتسع 111و 151وبتفحص ملواد قانون شركات املساهمة ، وخصوصا املواد 

بات بمناسبة مهامهم، وأيضا تشمل الحماية ليشمل ما يطلع عليه أيضا مساعدو مراقب الحسا

الجنائية ما يمكن أن يطلع عليه في إطار الشركات التابعة أو الشركات األم بتلك التي يمارس بها مهامه 

 55الرقابية

 :ثالثا: يجب أن يتم إفشاء السر

                                                 
 458ذكره ص  سبق عالل فالي،مرجع 51

  18ذكره،ص سبق رشيد الطاهر،مرجع52

  

إطارااللتزام العام الذي يقع علة الكافة  أما األعمال الجرمية فيلتزم مراقب الحسابات بإبالغ السلطات القضائية عنها و هذا يدخل في53

 .مهما كانت مهامهم وصفاتهم طبقا لقواعد املسطرة الجنائية
 204ذكره ص سبق محمد كرام، مرجع54
 73ذكره،ص سبق محمد الزروقي،مرجع55
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ملشرع  املغربي يرتكز الركن املادي لهذه الجريمة على فعل إفشاء السر للغير بأي وسيلة من الوسائل. فا

لم يحدد طريقة معينة إلفشاء السر، فقد يكون كتابة أو شفاهة أو بواسطة الهاتف ، كما ال يشترط 

أن يكون كليا أو جزئيا ويستوي أن يتم إفشاء السر إلى شخص واحد أو مجموعة من األشخاص.وفي 

السر املنهي بحيث إذا هذا الصدد يطرح تساؤل عن األشخاص الذين يلتزم أمامهم مراقب الحسابات ب

تم اإلفشاء به أمامهم فهو مرتكب لجريمة إفشاء السر املنهي ؟ ومن هم األشخاص الذين يتحرر مراقب 

 الحسابات إزاءهم بالسر املنهي؟

واإلجابة أن مراقب الحسابات يتحرر من السر املنهي أمام الجمعية العامة باعتبارها صاحبة األمر في 

،كما يتحرر منه إزاء رئيس املحكمة التجارية فيما يتعلق باملعلومات املطلوبة 56نيالشركة وممثلها القانو 

 57في نطاق مهمته املتصلة بالوقاية من صعوبات املقاولة

لم يشترط املشرع أن يترتب عن إفشاء األسرار املهنية ضرر معين بحيث يكفي أن يتم إثبات أن معلومة 

 58خارج الضوابط القانونية التي تفرض إفشاءها أو معلومات معينة تم إعالم األغيار بها

وال مجال للحديث عن السر املنهي،فيما بين مراقبي حسابات نفس الشركة ويرجع ذلك لكونهم جميعا 

مقيدين بهذا االلتزام، ولكون اإلفشاء بالسر في هذه الحالة لم يتجاوز النطاق الذي ينبغي أن يظل 

ة ما إذا أفش ى مراقب الحسابات باألسرار إلى املساعدين محصورا فيه، ويطبق نفس الحكم في حال

الذين يلتجئ إليهم أثناء مباشرة مهامه لكونهم ملزمين بدورهم باملحافظة على األسرار بصريح املادة 

11159. 

                                                 
 65ذكره ص  سبق بديعة شوارق،مرجع56

حكمة ،على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة،أن يمكن لرئيس امل》من مدونة التجارة: 458نصت الفقرة الثانية من املادة 57

يطلع على معلومات من شأنها إعطاؤه صورة صحيحة عن الوضعية االقتصادية واملالية للمدين وذلك عن طريق مراقب الحسابات أو 

 اإلدارات أو الهيئات العمومية أو ممثل العمال أو أي شخص آخر.

 

 458ذكره،ص سبق عالل فالي،مرجع58

 119ذكره ص سبق ل البوعزاوي،مرجععاد59
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املنهي إذا توافرت أحد أسبباب اإلباحبة،حيث ال  محافظ الحسابات مرتكبا لجريمة إفشاء السر وال يعد

الذي أباح  إذا تم اإلفشاء بناء على رضا صاحب السروهو األمر الذي أكده الفقه الفرنبس يتقع الجريمة 

األسرار والتي ال  للجمعية العامة التصريح ملحافظ الحسابات بإفشاء بعض املعلومات التي تعدمبن قبببيل

ا ألحكام القانون وفق تندرج ضمن املعلومات التي يعلنها املحافظ على الجمعية العامة فبي اجتماعاتهبا

كما ال يتقيد مراقب الحسابات بالتزام السر املنهي أمام كل من ،60أداء لواجباتبه الرقاببية في الشركة

 62وعمليات البورصة 61لجنتي املشروع

 الفقرة الثانية: الركن املعنوي للجريمة:

ورة القصد الجنائي لقد اشترط املشرع املغربي لتحقق جريمة إفشاء السر املنهي ركنا معنويا يتخذ ص

وذلك بمجرد علم مراقب الحسابات باملعلومات وإفشائها إلى الغير، فتصبح هذه الجريمة عمدية يتابع 

 .63عليها ويستحق العقوبة التي أدرجت لها

وال تتحقق الجريمة إذا قام مراقب الحسابات بإفشاء السر عن كريق الخطأ، ويلحق بالخطأ سرقة 

تحتوي سرا يتعلق بالشركة من طرف الغير.على أنه يبقى على عاتق مراقب  ملف أو ملفات من املراقب

الحسابات إقامة الدليل على أن اإلفشاء كان خطأ أو أن امللف قد جرت سرقته. ويعتقد األستاذ رضا 

بن خدة ،أنه في ظل القانون الجنائي للشركات التجارية ، وأمام شخص كمراقب الحسابات وحتى لو 

ة غير عمدية ، فإن اإلفشاء عن طريق الخطأ من شخص منهي متخصص كمراقب اعتبرت الجريم

الحسابات ال ينظر إلى أفعاله في هذا السياق إل كما لو كانت مرادة ومقصودة ، فإن خطأه لن يعتد إال 

                                                 
 188جميلة، مرجعسبقذكرهص بن محمد60

، غرضه تمثيل العمال في الشركة وقد خول لها 1006أكتوبر  68الصادر في  414هي جهاز نظمه املشرع الفرنس ي بموجب القانون رقم 61

ستندات الخاضعة للجمعية العامة وكذا الوضع القانون الفرنس ي حق استدعاء مراقب الحسابات ليقدم لها املعلومات الالزمة حول امل

 املالي للشركة

وهي جهاز رقابي بفرنسا يقوم بالتحري عن جميع العمليات التي تكون في البورصة كما تسهر على حماية االدخار العام وتوجيه 62

تدعي مراقب الحسابات الذي يزودها االستثمارات الوطنية وتراقب األجهزة التي تعمل في سوق األوراق املالية ولها الحق في أن تس

 .باملعلومات والوثائق املحاسبية للشركة

 86ذكره ص  سبق بديعة شوارق، مرجع63
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كمقصود كما يبدو أن الباعث على اإلفشاء ، أو تحقق الضرر بالشركة أو الغير ليس من العناصر 

 64لجريمةالتكوينية ل

أما بخصوص املشرع الفرنس ي،فإنه بدوره لم يعالج هذه الجريمة في مدونة التجارة،وإنما اقتصر في 

 15-665و 18-665باإلحالة على املقتضيات العامة للقانون الجنائي،وبالضبط املادتين  4-860املادة 

 65أورو 14000،بحيث نصت األولى على عقوبة أكثر قساوة وتجلت في سنة حبسا وغرامة 

 خالفا حول مدى انطباق هذه الجريمبة علبى محبافظ1935وجد املشرع الفرنس ي قبل سنة  فقد

الفرنسية  الحسابات أي مدى اعتبار هذا األخبير من األمناء على األسرار، فبقد حكمبت محكمبة النببقض

الشركة، لكن  عين إلبىبأن محافظ الحسابات ال يعدمن األمناء على األسرار نظرا ألنه ال يعدمبن التباب

قانون العقوبات  من368منه على املادة 2/457أحالت املادة 1966ببصدور قانون الشركات لسنة 

إلى 500وبالغرامة من  الفرنس ي التي تعاقب على هذه الجريمة بالحبس ملدة تتراوح ببين ستة أشبهر وسبنة

 ) .فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين15.000

-01القانون  مبن1/71املنهي في املادة  الجزائري على وجوب املحافظة على السروبدوره نص املشرع 

املنهي  كتم السر.....ومحافظ الحسابات  ....يتعين على « املتعلق باملهن الثالث الجديد وذلك بقولها : 10

املادة ، كما أن »العقوبات  مبن قبانون 302و 301تحت طائلة العقوبات املنصوص عليها فبي املبادتين 

وأحالتنا هي أيضا على قانون  من القانون التجاري الجزائري لم تنص على العقوببات املقبررة2/830

 66.»على مندوبي الحسابات املهنبة تطبق أحكام قانون العقوبات املتعلقة بإفشاء سبر« العقوبات : 

                                                 
 485ذكره ص  سبق رضا بن خدة،مرجع64

 74ذكره،ص سبق محمد الزروقي،مرجع65

 139ص ذكره سبق مرجع جميلة، بن محمد66
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ركات املساهمة خصوصا،و من ش 504وصفوة القول، إن ما يقال عن فعالية املادة                     

على الترسنة التشريعية للمنظومة الجنائية الخاصة بالشركات التجارية عموما أمر في منتهى 

التعقيد وال يهدف إلى املصالح املرجوة إال في جزء يسير منه فقط، وهو األمر الذي يترجمه الواقع 

تختلف محاكم املوضوع  با ماالعملي ، بحيث نجد اإلختالف أوال بشأن اإلختصاص القضائي، فغال

واألخرى االبتدائية لكون هذه األخيرة هي من تملك  في أحقية االختصاص بين املحاكم التجارية  

صالحية البث في القضايا الزجرية ،وحتى ملا تختص هذه املحاكم )االبتدائية ( فهي سرعان ما 

نصب ثارة ،وثارة أخرى تكيفه تختلف في تكييف الفعل املذكور بحيث تجعله يحمل اسم جريمة ال

  ... على أنه خيانة لألمانة

يفوتنا في هذا املقام إال أن نقوم ببعض من التوصيات التي أصبح التقيد بها ال محالة لكي ننهض  وال

بإصالح شامل للمنظومة الجنائية في جزءها املتعلق بقوانين األعمال واملقاوالت ،وتتمثل هذه 

 : التوصيات في

 بجرائم الشركات في نص واحد ووحيد ،دون إحالة ال داخلية والتجميع النصوص املتعلقة  أوال: يجب

 ( خارجية )أي ال إلى ذاته في جزء غير متعلق باملوضوع ،أو إلى نص في قانون آخر

تبني الوضوح التام في تشريع النصوص ،حيث يجب على كل نص يتعلق بهذه الجرائم أن يحتوي  :ثانيا

نه.ونركز على الركن املعنوي بالخصوص ،لكي اليتم بناءه على املقتضيات العامة الواردة على كافة أركا

 في مجموعة القانون الجنائي ،

ثالثا: التشدد في العقوبات بنوعيها ؛الحبسية وكذا املالية)وإن كنا نؤمن بأن القانون الجنائي لألعمال 

ل إصالح كل مشاكله عبر وسائل بديلة يروم نحو منحى إزاحة العقوبات السالبة للحرية ،ويحاو 

  يتأثر بأي توجه معين ويبقى الرفع من العقوبات له مكانته التي تميزه وتجعله ال.... كالوساطة والتحكيم
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وأخيرا نطالب الجهات املعنية بأن تؤطر فئات من املتخصصين في هذا املجال ،وإن كانت هذه العبارة 

 . لقاءات ،فنحن بدورنا نكررها لعلها تجد آذانا صاغيةقد ترددت في العديد من الندوات وال
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 مدخل لدراسة القانون الجنائي لألعمال

 
 

 اطراس ي محمد الصديق 

 اكدال باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية

 

 مقدمة:

 

عقابية، هو تنظيم سلوك األفراد في إن ما يسعى إليه املشرع من خالل سن قواعد زجرية و    

املجتمع بشكل عام. فالقاعدة القانونية الزجرية، التي تتصف بالتجرد والعموم، تخاطب كافة فئات 

املجتمع دون تمييز بين أفراده وطوائفه وطبقاته. لكن تطور الحياة االجتماعية واالقتصادية في 

نونية تطبق على فئات معينة وأنشطة ومهن املجتمعات الحديثة، دفعت املشرع إلى سن قواعد قا

محددة. و املال و األعمال والتجارة هو من أهم املجاالت التي حظيت باهتمام كبير من طرف املشرع 

حيث خصها بقوانين ترمي إلى تنظيمها، وقواعد جزائية لزجر املخالفين للنظم االقتصادية والتجارية 

جرية  وعقابية في مجال املال واألعمال والتجارة،  يرمي إلى املعمول بها. فتدخل املشرع بسن قواعد ز 

إسباغ الحماية الجنائية على مصالح معينة أدى التطور االجتماعي واالقتصادي إلى وضعها على رأس 

اهتمامات املسؤولين والحكومات، في كل بلدان العالم كيفما كانت توجهاتها السياسية وقناعاتها 

انون جنائي لألعمال غير مرتبط بنوع النظام االقتصادي املتبع في بلد معين . اإليديولوجية . فوجود ق

فكما يوجد هذا القانون بالنظام االشتراكي، فهو يوجد كذلك بالنظام الرأسمالي . وإذا كانت ثمة عالقة 

 بهذا الشأن فهي قائمة بين وجود قانون العقوبات االقتصادي وانتهاج الدولة سياسة التدخل لحماية
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توجه اقتصادي معين ، سواء من أجل حماية الحرية االقتصادية واملنافسة املشروعة أو من أجل 

تقييد هذه الحرية ووضع ضوابط صارمة لها. فنوع التصرفات واألفعال املجرمة، بهذا الخصوص، 

 .67مرتبط بنوع املصالح التي يريد املشرع حمايتها تحقيقا لسياسة الدولة االقتصادية

اإلطار فإن القانون الجنائي أو قانون العقوبات، وجد نفسه عاجزا عن مالحقة تطور  وفي هذا 

جرائم رجال األعمال ، فكان لزاما على املشرع أن يحدث تغييرا في مشهد السياسة الجنائية،  ويقدم 

على إصدار العديد من القوانين الخاصة. فما مفهوم القانون الجنائي لألعمال؟ و أين تتجلى 

 يته؟ خصوص

ملالمسة هذه اإلشكاليات نتناول املوضوع في مبحثين، نخصص األول للنظرية العامة للقانون  

الجنائي لألعمال، فيما نتعرف في املبحث الثاني، على خصائص املتابعة و الجزاء في القانون الجنائي 

 لألعمال. 

 املبحث األول: النظرية العامة للقانون الجنائي لألعمال

انون الجنائي لألعمال من القوانين الحديثة، و التي تطرح عدة إشكاليات سواء من يعتبر الق 

 املفهوم)املطلب األول( أو من خالل أركان هذا القانون )املطلب الثاني (

 املطلب األول: ماهية القانون الجنائي لألعمال 

 الفقرة األولى: مفهوم القانون الجنائي لألعمال 
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ترتبط بالعديد من املجاالت االقتصادية واملالية، وهي أنواع مختلفة، إن جرائم رجال األعمال 

كجرائم الشركات وجرائم النقود والصرف والجرائم الضريبية والجمركية وجرائم السوق املالية وغسل 

األموال وجرائم امللكية الصناعية... إلى غير ذلك . وهي تتميز عن غيرها من الجرائم العادية الخاضعة 

ن الجنائي العام ، وأن ارتباطها بمجال املال واألعمال جعلها تتميز بمجموعة من الخاصيات التي للقانو 

تنعكس على السياسة الجنائية للتجريم والعقاب . وهو األمر الذي جعل القانون الجنائي لألعمال 

خاصة باملعامالت نظاما فرعيا داخل امليدان الجنائي العام الذي يبقى هو اإلطار القانوني للقوانين ال

 فيما يتعلق باملبادئ والقواعد العامة الجنائية التي تطبق على كافة الجرائم دون استثناء . 

ونظرا لتعدد القوانين الخاصة بكل مجال من املجاالت االقتصادية واملالية، فإن هناك اختالف 

ن اسم واحد، فهناك من بين الفقهاء واملهتمين بهذا املوضوع بخصوص تسميتها، فليس لهذه القواني

يسميها بالقوانين الزجرية املالية ، وهناك من يسميها بالقوانين االقتصادية الزجرية أو قانون املعامالت 

املالية واالقتصادية ، أو القوانين املتخصصة . وهناك من أطلق عليها القانون الجنائي لألعمال وهي 

 كل ميادين ومجاالت التجارة واملال واالقتصاد .التسمية األقرب إلى الصواب ألنها تجمع وتشمل 

الفرع من القانون الجنائي الذي » وقد عرف الفقه الفرنس ي القانون الجنائي لألعمال بأنه : 

يهتم بحياة املشروع التجاري . والذي يستهدف توفير الحماية الجنائية لألفراد الذين يربطهم نشاط ما 

ولقد بدأ هذا الفرع يمثل أرضا خصبة « نحراف أو اإلساءة... مع املشروع ضد أي شكل من أشكال اال 

للجدل والنقاش بين الفقهاء والباحثين، خاصة الفقه الفرنس ي في السنوات العشر األخيرة ، حين بدأت 

وسائل اإلعالم املختلفة تسلط األضواء على العديد من رجال األعمال والوزراء الذين انحرفوا بسلطتهم 

ا في تبديد رؤوس أموال العديد من الشركات  الفرنسية . هذا االنحراف الذي يمثل وجاههم وساهمو 

صداعا مزمنا للحكومات الفرنسية املتعاقبة، مما جعلها تتقدم بالعديد من مشروعات القوانين لتقوية 

 قبضة القانون الجنائي في هذا املجال .
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باملجاالت االقتصادية بالقانون وحتى في حال االتفاق على تسمية هذه القوانين املرتبطة 

الجنائي لألعمال فإنه من املتعذر أن نضع له حدودا واضحة. فهو ليس قانونا مستقال يعاقب على 

جرائم معينة مضمنة في مدونات خاصة بالتجريم والعقاب . بل أنها مجرد فروع وأقسام في قوانين 

قانون التجاري أو قانون الشركات التي لها تنظيمية وتأسيسية ملجاالت اقتصادية، وكمثال على ذلك ال

طابع مزدوج ؛ إذ أنها تتضمن جزءا يتعلق بأحكام تأسيس وتنظيم املجال من الناحية اإلدارية 

والتعاقدية في إطار القوانين املدنية والتجارية . وجزءا ينحصر في نصوص زجرية  تحدد الجرام التي تقع 

النشاط املعين. وهي نصوص خاصة بمجال معين دون عرض  باملخالفة للقواعد املنظمة للمهنة أو 

 األحكام العامة املتعلقة بالتجريم والعقاب املنصوص عليها بالقانون الجنائي العام.

إال أن مقولة أن القوانين  الجنائية لألعمال هي قوانين خاصة بمجال معين ال يمكن األخذ بها 

بالخطاب إلى رجال األعمال، فإنها مع ذلك تهم مجاالت على إطالقها. فهناك قوانين وإن كانت تتوجه 

اقتصادية عديدة ومختلفة . ومن هذه القوانين قانون حماية املستهلك وهو قانون ال يتوجه إلى رجل 

 6أعمال بذاته أو مجال اقتصادي بعينه بل جاء بصفة العموم. وهذا ما نستنتجه من مقتضيات املادة 

» بي بتحديد تدابير لحماية املستهلك، إذ تنص على أن هذا القانون : املغر  81-08من القانون رقم 

يحدد العالقة بين املستهلك من جهة واملورد من جهة أخرى. ويقصد باملستهلك كل شخص طبيعي أو 

معنوي يقتني أو يستعمل، لتلبية حاجياته غير املهنية، منتوجا أو سلعا أو خدمات معدة الستعماله 

ي. ويقصد باملورد كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط منهي أو الشخص ي أو العائل

تجاري. ويتقيد األشخاص الخاضعون للقانون الخاص ، املفوض لهم تسيير مرفق عام، بااللتزامات 

التي يفرضها هذا القانون على املورد . ويتقيد األشخاص املعنويون ، الخاضعون للقانون العام ، 

فروضة على املورد مع مراعاة القواعد واملبادئ التي تنظم نشاط املرفق العام الذي بااللتزامات امل

 «.يسيرونه 
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ومن خالل النص املذكور يتبين أن قانون حماية املستهلك املغربي يتوجه بصفة عامة إلى كل 

القانون رجل أعمال يتصرف في إطار نشاط منهي أو تجاري وهو ما عبر عنه املشرع باملورد. فقواعد هذا 

هي قواعد عامة ومجردة بهذا الشأن. واألمر خالف ذلك بالنسبة للقوانين األخرى الخاصة أو 

 املتخصصة في مجال اقتصادي معين كالقانون التجاري الذي يتوجه بالخطاب إلى التاجر.

ونخلص من كل ذلك إلى أنه ليس هناك تعريف واضح وواحد للقانون الجنائي لألعمال. وكل ما 

فرع قانوني يحكم عاملا يسمى بذات االسم )عالم األعمال( دون أن يستطيع الباحث » قوله أنه : يمكن 

 «.القانوني التعرف على حدوده بدقة 

 الفقرة الثانية: خصوصية القانون الجنائي لألعمال من حيث طبيعة املجرم و الجريمة 

يتم من قبل أشخاص يستعملون  بخالف اإلجرام العادي، فإن اإلجرام املرتبط بميدان اإلعمال 

معلوماتهم النظرية و املهنية الرتكاب جرائمهم بكل براعة، دون عنف و ال دم و لكن بذكاء و تفكير علمي 

 (6مسنود بتكتم شديد.)

تتجاوز أضرار جرائم رجال األعمال العنف املادي، فهي جرائم ذوي الليقات البيضاء، أي ان  

أناس ذوي مكانة هامة في املجتمع، و ال يستعملون األدوات التقليدية، بل هذا النوع من اإلجرام يرتكبه 

يلتجئون إلى املعرفة املتخصصة)نذكر على سبيل املثال البحث عن الثغرات الكامنة في التشريع 

 الضريبي للتهرب من هذا األخير(.

 و من أهم خصائص هذه الجرائم:

رتكب من قبل أشخاص ُيفترض فيهم ال -1 
ُ
وعي والحرص والعلم بطبيعة تلك الجرائم أنها ت

 وآثارها.
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 على القطاع االقتصادي للمجتمع يتعدى مسألة االعتداء على األفراد، ولذا -6 
 
أن لها تأثيرا

 تزداد فيها أهمية الُبعد املتعلق بالحق العام.

 بالثقة واملصداقية في القطاع االقتصادي، السيما وأن ال-8 
 
 بالغا

 
لحق ضررا

ُ
عد أنها ت

ُ
ثقة ت

ستثمرين، 
ُ
دخرين إلى امل

ُ
العمود الفقري النسياب التجارة في مفاصل الدولة، وتحريك األموال من امل

 وبالتالي تحقيق االزدهار والتنمية والتوظيف والرخاء.

 أن لها قابلية اجتياز الحدود الدولية، ولذا تظهر أهمية التعاون الدولي الحتوائها وضبطها.-5 

 أركان القانون الجنائي لألعمال املطلب الثاني: 

 الفقرة األولى: الركن القانوني و املادي 

للجريمة بصفة عامة مفهومان أحدهما علمي واآلخر قانوني، فالجريمة حسب املفهوم العلمي 

هي ظاهرة اجتماعية تتمثل في عمل أو امتناع ضار باملجتمع سواء نص عليه املشرع أو لم ينص عليه. 

هتم بأركان الجريمة وعناصرها التكوينية املحددة قانونا، وإنما يهتم فقط بفكرة الدفاع وهو مفهوم ال ي

 عن املجتمع.

أما الجريمة بمفهومها القانوني، فهي الجريمة التي يحددها القانون ويحدد أركانها العامة 

أو امتناع عن  وشروطها الخاصة . وقد عرفها القانون الجنائي املغربي في فصله العاشر بأنها : "عمل

عمل مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه" ويستند هذا املفهوم إلى مبدأ الشرعية في 

(. والجرائم أنواع مختلفة 8التجريم والعقاب والذي يتلخص في مبدأ ال جريمة و ال عقاب إال بنص)

ة أو جرائم مالية بحسب موضوعها وبحسب مرتكبها فهي قد تكون جرائم أخالقية أو جرائم سياسي

 واقتصادية أو ما يسمى بجرائم رجال األعمال ... إلى غير ذلك من أنواع الجرائم وصورها.
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وجرائم رجال األعمال شأنها شأن باقي الجرائم تتخذ أشكاال وصورا عديدة تبعا لتطبيق مبدأ 

ورة التي يتخذها الشرعية والعقاب أو الصور التي يتخذها الركن املادي والنشاط اإلجرامي أو الص

 الركن املعنوي .

فمن حيث الركن املادي فان جرائم رجال األعمال تجمع بين صورتي السلوك اإلجرامي االيجابي 

والسلبي وهو ما يمثل حسب التعريف أعاله " عمل أو امتناع عن عمل" أو ما يطلق عليه 'الفعل 

بين أن أغلب الجرائم املنصوص عليها بهذا والترك"  . وبالرجوع إلى نصوص القانون الجنائي لألعمال يت

ات الفعل السلبي فهي قليلة. ومن صور الجرائم االيجابية، ذالقانون هي جرائم ايجابية . أما الجرائم 

تضمين عقد الشركة إقرارات كاذبة تتعلق بتوزيع حصص رأس املال ، وجريمة توزيع أرباح وهمية أو 

مة إفشاء األسرار.  ومن الجرائم السلبية : جريمة إغفال فوائد على خالف أحكام القانون ، وجري

املراقب وقائع جوهرية عمدا في التقرير الذي يقدم للجمعية العامة وفقا ألحكام الشركات ، وجريمة 

اإلحجام عمدا عن تمكين املراقبين من االطالع على الدفاتر واألوراق التي يكون لهم الحق في االطالع 

 (5عليها.)

جرائم رجال العمال بسيطة وقد  تكون مركبة ومعقدة عندما تتم على مراحل  وقد تكون 

وتتضمن أنشطة مادية متعددة وقد تكون لها تفاعالت دولية عندما تتم في نطاق  أكثر من دولة 

وبمساعدة العديد من األشخاص من جنسيات مختلفة . وهي غالبا ما تتخذ صور الجريمة املنظمة 

ع إجرامي قائم على أشخاص يوحدون جهودهم من أجل القيام بأنشطة وترتكب في إطار مشرو 

 (4إجرامية على أساس دائم ومستمر.)

 الفقرة الثانية: الركن املعنوي  

ومن حيث الركن املعنوي فان جرائم رجال األعمال قد تكون عمدية أو غير عمدية . فالجرائم 

ة إساءة استعمال أموال واعتمادات الشركة العمدية تتطلب لقيامها توافر الركن املعنوي مثل جريم
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املتعلق بشركات املساهمة املغربي ، وكذلك جريمة  11-04من القانون  885التي نصت عليها املادة 

توزيع أرباح وهمية . ان هاتين الجريمتين هما خير مثال على مسايرة املشرع املغربي ألحدث الجرائم 

املالية للشركة املرتكبة من طرف رجال األعمال أو مسيرو والسلوكات الجرمية الواقعة على الذمة 

الشركات . ويأتي تجريم مثل هذه األفعال في إطار حرص املشرع الجنائي على حماية الحقوق واملصالح 

املتواجدة في املشروع وعلى رأسها حقوق املساهمين والدائنين وكل املتعاملين معه وحقوق املشروع أو 

 املؤسسة نفسها .

تكون جرائم رجال األعمال غير عمدية يكفي فيها الركن املادي ، ومنها جريمة عدم تعيين  وقد

من القانون  508و 110مراقب الحسابات أو عدم استدعائه الى جمعيات املساهمين طبقا للمادتين 

ورود املذكور أعاله . وهي جرائم تقوم بمجرد إثبات التصرفات املادية املكونة لها وذلك لعدم  04-11

أية عبارة صريحة في النص املعاقب عليها تفيد ضرورة قيام الركن املعنوي للجريمة ومن تم فإن إهمال 

بالواجبات املفروضة عليه دون حاجة القتراف ذلك بسوء نية ، يكفي في حد ذاته املتصرف القيام 

ة ، يشترط العمد ماعدا في لقيام الجريمة . وهنا تجدر اإلشارة إلى أن التجريم، في إطار القواعد العام

حالة الخطأ. أما في القواعد الخاصة بجرائم رجال العمال فان العمد ليس ضروريا في كل جرائم 

 (5األعمال.)

وفي هذا اإلطار فإن املشرع وسع من دائرة التجريم والعقاب بالنسبة لرجال األعمال حتى أنه 

ملؤسسته أو مشروعه املالي. وبالرجوع إلى مدونة  جرم انعدام كفاءة رجل األعمال أو التاجر في تسييره

التجارة املغربية نجد أن املشرع لم يكتف بعقاب التاجر س يء النية بل تعداه إلى معاقبة التاجر عديم 

الكفاءة أو الذي لم يحترم التزاماته املفروضة عليه قانونا كإمساك الدفاتر التجارية بشكل منتظم . 

و سفهه عندما يتعلق األمر باإلنفاق الباهظ واملبالغ فيه من مال املشروع وعاقبه كذلك على تهوره أ

على مسائل شخصية تفوق امكانياته املادية كشراء منزل فاخر أو لعب القمار. إال أن القانون ال يتدخل 

 (1هنا للعقاب ملجرد صدور السلوك املذكور وإنما يتدخل عندما يتوقف التاجر عن الدفع.)
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ائص القانون الجنائي لألعمال أنه وسع من نطاق جرائم رجال األعمال ومن سمات وخص

بسبب الخطر الذي تشكله وهو خطر مفترض، وهذا حال جريمة سوء استعمل أموال الشركة . وهي 

جريمة ال يشترط لقيامها حدوث الضرر بالفعل بل يكفي ثبوت سوء استعمال هذه األموال لقيامها . 

هناك جرائم لرجال األعمال تكون جرائم ضرر ال جرائم خطر، فال تقوم  وعلى العكس من ذلك ، فإن

اال إذا تحقق الضرر ومنها جرائم التفالس، ولو أن هناك بعض التشريعات التي تشترط الضرر في 

 (8جريمة التفالس، ومنها التشريع الكويتي.)

و التجريم والعقاب ومن مظاهر اتساع نطاق التجريم والعقاب في القانون الجنائي لألعمال ه

ملجرد الشبهة . فبعض القوانين تعاقب األشخاص ملجرد االشتباه في كونه ارتكب جريمة مالية ، 

وكمثال على ذلك جرائم غسل األموال التي يعاقب عليها املشرع حتى ولو لم يثبت أن األموال املراد 

ريمة . ونفس الحالة تنص غسلها متحصلة من جريمة . فهو يفترض أن األموال متحصلة فعال من ج

من القانون الجنائي املغربي التي جاء فيها: "من سبق الحكم عليه من أجل جناية أو  460عليها املادة 

جنحة ضد األموال ، منذ مدة تقل عن عشر أعوام ثم وجد بحوزته نقودا أو أوراقا مالية أو أشياء ال 

مصدر مشروع  ، يعاقب بالحبس من شهر  تتناسب مع حالته ولم يستطع أن يثبت حصوله عليها من

فاملشرع في هذا النص يفترض أن املال الذي بحوزة املعني باألمر متحصل من مصدر  .إلى ستة أشهر"

 غير مشروع . وأن هذا الشخص ملزم بإثبات براءته عن طريق إثبات شرعية األموال املذكورة.

 الجنائي لألعمال املبحث الثاني: خصائص املتابعة و الجزاء في القانون 

يتمييز القانون الجنائي لألعمال بمجموعة من املميزات خاصة في إطار املتابعة) املطلب األول(، 

 و كذلك من حيث الجزاء و املسؤولية )املطلب الثاني(

 املطلب األول:مميزات مساطر املتابعة
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 الفقرة األولى:مؤسستي الصلح والتحكيم 

غربي إلى إقرار حل الصلح في امليدان الزجري بالنسبة لبعض اتجه التشريع امل أوال:الصلح: 

من قانون  51الجرائم البسيطة التي ال تترك أي أثر سيئ. ولقد حدد املشرع املغربي في إطار الفصل

 4000املسطرة الجنائية، الصلح في الجنح التي ال تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة مالية أقصاها

 درهم.

القانوني، فتح املجال واسعا أمام بعض جرائم األعمال، خاصة جرائم الشركات وهذا املقتض ى  

والجرائم الجمركية، كبديل لحل النزاع على خالف الجرائم املتعلقة بالعنف والتي تسري عليها املسطرة 

 القضائية العادية.

زايا التي ظهرت مؤسسة التحكيم كبديل لفض النزاعات التجارية، نظرا للم  ثانيا: التحكيم: 

توفرها باعتبارها تضمن للمتقاضين عدالة فعالة وسريعة القتناء حقوقهم. ذلك أن سرعة الحسم في 

النزاعات التجارية أصبح أمرا ضروريا، خصوصا في ظل التطور الهائل ذي الوتيرة السريعة الحاصلة في 

ود التجارية، التي يتنامى ميدان التكنولوجيا والعلم ، حيث ينعكس على االقتصاد والسوق وعلى العق

 (0حجم التزاماتها مع ما يتطلب ذلك من وجوب سرعة حسم النزاعات الناشئة عنها.)

 الفقرة الثانية:  االختصاص القضائي 

ال جدال بأن القضاء يعتبر أحد ركائز التنمية، وبات القاض ي غير مقتصر على الفصل في  

تدخل بموجب هذه القوانين في حياة الشركات املنازعات فقط، بل أصبح القاض ي االقتصادي، ي

وتسيير املقاوالت، فهو مطالب بمنح الثقة الالزمة لكل الفاعلين االقتصاديين واملستثمرين. وبغية 

تحقيق هذه الغايات راهن املغرب على قضاء تجاري متخصص ورفيع املستوى، وهو ما استلزم إحداث 

 محاكم تجارية.

لمشرع من وراء إحداث املحاكم التجارية، يتبين أن املشرع املغربي تبنى وبتتبع املرامي البعيدة ل 

مفهوما جديدا لعمل النيابة العامة، في ميدان التجارة واألعمال. ويظهر ذلك بصفة خاصة في ميدان 
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مساطر معالجة صعوبات املقاولة. إذ تعتبر مؤسسة النيابة العامة هي صلة الوصل بين املحكمة 

 (10يط االقتصادي واالجتماعي لهذه املحاكم.)التجارية واملح

 

 

 املطلب الثاني: خصوصيات املسؤولية و الجزاء في القانون الجنائي لألعمال

 الفقرة األولى: املسؤولية الجنائية لرجال األعمال 

إن سوء تسيير املشروع االقتصادي أو املالي يكتس ي خطورة بالغة على استقرار املعامالت املالية 

تصادية. وللحد من عواقب وأخطار سوء اإلدارة والتسيير في هذا امليدان، ومن أجل حث رجال واالق

األعمال على بدل قصارى جهدهم في تدبير معامالتهم وأعمالهم والعمل بحسن نية ، فقد تدخل املشرع 

للنص على جزاءات صارمة تطال كل رجل أعمال ثبتت في حقه أفعال محددة لها أثر سلبي على 

-قتصاد الوطني بصفة عامة وعلى مصالح املتعاملين معه بصفة خاصة. فاملسؤولية املدنية اال

الناتجة عن الخطأ في التسيير لم تعد كافية للحد من سوء التسيير مما جعل  -كاملسؤولية عن الديون 

 املشرع يقرر مسؤولية رجال األعمال الجنائية.

في أحكامها للقواعد العامة املنصوص عليها إن املسؤولية الجنائية لرجال األعمال تخضع 

بالقانون الجنائي أو قانون العقوبات العام، وللقواعد الخاصة املنصوص عليها بالقانون الجنائي 

لألعمال. إن هذا األخير يحدد نطاق املسؤولية الجنائية من حيث الشروط الخاصة للجرائم. في حين 

في تحديد مسؤوليتهم الجنائية من حيث املبادئ واألحكام  أن القانون الجنائي العام يبقى هو األصل

العامة ، و من حيث الفاعل األصلي واملساهم واالشتراك في الجريمة واملحاولة ، ومن حيث عناصر 

املسؤولية املبنية على سالمة العقل والقدرة على التمييز وأسباب انعدامها . فرجل األعمال شأنه شأن 
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يسأل ، في إطار القانون الجنائي عن كل فعل مجرم من طرف املشرع أثناء  باقي األشخاص يمكنه أن

أدائه ملهامه ، كالتزوير والنصب وخيانة األمانة... وهي الجرائم التي  تخضع في تطبيقاتها للقواعد العامة 

مال في الزجر والعقاب. وفي نفس الوقت، فهو يسأل في إطار القوانين الخاصة أو القانون الجنائي لألع

عن اإلخالل بااللتزامات املفروضة عليه قانونا، والجرائم املرتكبة من طرفه بمناسبة نشاطه وأعماله ، 

كما هو الحال بالنسبة لاللتزامات املنصوص عليها بالقانون التجاري وقانون الشركات، واإلخالل 

وني لألسهم  واإلدالء بواجب الشهر بالسجل التجاري، وجرائم الشيك و التفالس واإلصدار غير القان

 بتصريحات ووقائع كاذبة وتوزيع أرباح وهمية... إلى غيرها من الجرائم.

وتبعا لذلك فإن نطاق مسؤولية رجال األعمال يتحدد في كل املخالفات التي لها عالقة 

املراقبة بنشاطهم وأعمالهم املالية والتجارية وغيرها. وتبدأ من مرحلة التأسيس مرورا بالتسيير واإلدارة و 

، وصوال إلى رأس املال وجمعيات املساهمين وحل املشروع أو املؤسسة. واملشرع يهدف ، من كل ذلك ، 

إلى إرساء وترسيخ نوعا من االنضباط وسد كل الثغرات في مجال األعمال لينضبط ألهداف وغاية 

 السياسة الجنائية في البالد.

فإنها تطال كذلك الشخص املعنوي. فقد وكما تطال املسؤولية الجنائية الشخص الطبيعي 

يكون رجل األعمال شخصا طبيعيا كحال مالك مشروع اقتصادي أو مقاولة يكون هو املسؤول عنها 

 ماليا وإداريا . وهو في هذه الحالة يسأل عن سوء التسيير بصفة شخصية.

حيث تكون  وقد يكون رجل األعمال جهازا جماعيا كما هو األمر بالنسبة للشركات التجارية

اإلدارة للممثل أو ممثلين عنها كمجلس اإلدارة مثال والذي يتمتع في هذه الحالة بصفة الشخص 

املعنوي الذي له حق التسيير واإلدارة ، ويسأل جنائيا مثله مثل الشخص الطبيعي مع فارق على 

 مستوى العقوبات.
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إلى كل من املسؤول  ويمتد نطاق املسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي والشخص املعنوي 

القانوني والفعلي والواقعي. فكل منهم يتعرض للجزاء حال إتيانه ألفعال ذات طابع جرمي لها عالقة 

 بمجال أعماله. 

فاملسؤول القانوني هو رجل األعمال الذي يتولى بصفة نظامية مهام إدارة وتسيير أعماله سواء 

 ي تم تعيينهم في مهامهم بصفة نظامية وقانونية.كان طبيعيا أو جهازا جماعيا أو أعضاء لشخص معنو 

واملسؤول الفعلي هو الشخص الذي ينصب نفسه في إطار سياسة األمر الواقع، في مهمة 

التسيير واإلدارة  بعيدا عن الضوابط القانونية .  فقد يزعم أو يدعي حقا على مشروع مالي أو تجاري، 

أن يكون قد نصب من طرف أجهزة الشركة املختصة. أو يكون شريكا في شركة ويتولى تسييرها دون 

وهو مثله مثل املسؤول القانوني تطاله املسؤولية الجنائية عن كل إخالل أو جريمة يرتكبها أثناء 

مباشرة تلك املهام . إال أن مسؤوليته ال تتم وال تقوم إال إذا كنت اإلختالالت واملخالفات قد ارتكبت 

يكون مسؤوال عن اتخاذ القرار أو كان بوسعه اتخاذه ، وأن يكون فعله أثناء التسيير الفعلي، وأن 

 صادرا عنه بحرية واختيار.

وقد وسع املشرع من نطاق املسؤولية الجنائية لرجال األعمال  لتطال حتى املسؤول الواقعي. 

شخصا بدله وهو ما يسمى أحيانا باملسؤول املستتر الذي ال يظهر في وثائق املشروع الرسمية، بل يكلف 

ليظهر بمظهر املالك أو املسير القانوني ويبقى هو يعمل في الخفاء إما بسبب حظر أو منع ممارسة بعض 

األعمال املالية عليه ، كما هو الحال بالنسبة للموظف العمومي الذي تتنافى وظيفته مع ممارسة 

ويعمد إلى تأسيس شركة أو النشاط التجاري مثال . ولكي يخرج من هذه الحالة يتحايل على القانون 

مشروعا تجاريا أو ماليا في اسم أحد املقربين له كزوجته أو أحد أبنائه. ومتى ثبتت مسؤولية هذا 

 الشخص اال وتعرض للجزاء كفاعل أصلي أو مساهم أو شريك بحسب األحوال والظروف.

ت عمله فإن وإذا كانت صفة رجل األعمال محددة بحسب القوانين التنظيمية الخاصة بمجاال 

تقدير هذه الصفة أمام القضاء تختلف أحيانا من القضاء املدني إلى القضاء الزجري. فإذا كان القضاء 
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املدني يتقيد في تقدير هذه الصفة بالقوانين التنظيمية لألنشطة واألعمال، كالقانون التجاري بالنسبة 

 بهذه الضوابط. لصفة التاجر، فإن القضاء الزجري، في غالب األحيان ال يتقيد 

إذ أنه ال يشترط دائما قيام الصفة املذكورة للقول بقيام جريمة رجال األعمال. وال يتقيد 

بالتحديد والتعريف الذي يقرره القانون التنظيمي أو القضاء املدني لرجل األعمال بل انه يتمتع 

عليه ووقائعها. وذلك باستقالل تام في تقدير هذه الصفة، ويستخلصها من وثائق القضية املعروضة 

راجع لكون القضاء الجنائي ال يبحث إال في ثبوت الجريمة من حيث أركانها وشروطها طبقا للمقتضيات 

القانونية الزجرية. فمتى ثبتت مسؤولية  التاجر الجنائية مثال عن فعل أو إخالل إال واستحق الجزاء 

كام القانون التجاري . ومن األمثلة على حتى ولو كانت صفته كتاجر غير مستوفية لشروطها طبقا ألح

ذلك القول بإدانة الشخص بجريمة الشيك بدون رصيد حتى ولو كان الشيك غير مستوف لشروط 

 الورقة التجارية .

إال أن لهذه القاعدة استثناءات ، كما هو الحال بالنسبة لجريمة التفالس في القانون املغربي. 

لقضاء الزجري إال إذا توفرت في الجاني صفة التاجر ، اذ أنه ال إذ أن هذه الجريمة ال تثبت أمام ا

يمكن متابعته  بجريمة التفالس إال بعد فتح مسطرة معالجة صعوبة املقاولة وهذا ما نصت عليه 

على أنه يدان بالتفالس في حال افتتاح »... من القانون التجاري املغربي والتي جاء فيها :  161املادة 

وهؤالء « إذا ارتكبوا فعل من أفعال التفالس... 106األشخاص املشار إليهم باملادة  إجراء املعالجة

املذكورة هم مسيرو املقاولة الفردية أو ذات شكل شركة سواء كانوا  106األشخاص حسب املادة 

مسيرين قانونيين أو فعليين يتقاضون أجرا أم ال. وعليه فإن القانون املغربي قيد القضاء الجنائي، 

 النسبة لجريمة التفالس، بفتح مسطرة معالجة صعوبة املقاولة.ب

ويتفق القانون الكويتي مع القانون املغربي، على مستوى جريمة التفالس، إذ اشترط ملعاقبة 

املتهم بالتفالس سبق صدور حكم بشهر اإلفالس في مواجهته، ويصدر هذا الحكم من القضاء املدني 

ضاء املدني بدولة الكويت يوقف القضاء الجنائي، وهي مسألة أولية املختص. ويترتب عن ذلك أن الق
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تتعلق باالختصاص النوعي للمحاكم املدنية ، بحيث يتعين على القضاء الجنائي أن يوقف البت في 

 (11الدعوى الجنائية املتعلقة بالتفالس إلى حين صدور حكم من املحكمة املدنية بشهر اإلفالس.)

ري ، بهذا الشأن ، اتجاها مخالفا للقضاء املغربي والكويتي. بحيث أن وقد اتجه القضاء املص

القضاء الزجري بمصر ال يتقيد، في جريمة التفالس، بتحديد صفة الفاعل التي يحددها القضاء 

املدني، بل يقوم بنفسه بالتحقق من توافر هذه الصفة ، وهو يتمتع باالستقالل في تقديره هذا عن 

لتجاري . ويترتب عن ذلك أن القاض ي الجنائي ال يلتزم بإحالة النزاع املتعلق بصفة القاض ي املدني أو ا

التاجر إلى املحكمة املختصة بشهر اإلفالس بل يتعرض للموضوع بنفسه دون انتظار أن ترفع الدعوى 

أمام املحكمة املختصة بشهر اإلفالس. كما ال يلتزم بما سبق الحكم به من طرف القضاء املدني من 

وافر صفة التاجر أو عدم توافر هذه الصفة . ويرجع ذلك إلى اختالف الدعويين التجارية والجنائية من ت

حيث األطراف واملحل والسبب ... فموضوع الدعوى الجنائية هو الحكم بالعقوبة أو البراءة . بينما أمام 

بب في الدعوى الجنائية القضاء املدني فإن موضوع الدعوى هو اإلفالس أو الحكم بشهره . ثم أن الس

هو حدوث ووقوع أفعال تكون جريمة التفالس بينما في دعوى التفالس املدنية يعتبر "التوقف عن 

الدفع" كافيا لنشأتها. وخالصة القول أن األحكام املدنية الصادرة بشهر اإلفالس في مصر ليس لها 

 (16الس.)حجية أمام القضاء الجنائي في تقدير صفة الفاعل في جريمة التف

وعلى العموم فإن صفة رجل األعمال هي شرط مفترض في أغلب الجرائم وليست ركنا أساسيا 

في الجريمة. ولذلك فإن تعريف جرائم رجال األعمال بأنها الجرائم التي تكون فيها صفة رجل األعمال 

يقا يعبر عن املفهوم هي الركن األساس ي في الجريمة ال يفي بالغرض املطلوب وال يعتبر تعريفا كامال ودق

الحقيقي لهذه الجرائم . و إلعطاء تعريف متكامل لجريمة رجال األعمال فإنه البد من البحث في عناصر 

أخرى مكملة ملا تم بحثه سابقا، ومن ذلك محل وموضوع الجريمة وطبيعتها ومعايير التحديد والتعريف 

 التي وصل إليها الفقهاء والباحثون.

 يزات الجزاء في القانون الجنائي لألعمال الفقرة الثانية: مم
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إن جرائم رجال األعمال ال تستهدف روح اإلنسان و حريته، بقدر ما ترمي أساسا إلى الحصول 

على األموال بطرق غير مشروعة أو االعتداء على السياسة االقتصادية و املالية املتبعة. فلما كان األمر 

اصة تواجه بها مجرمي األعمال و هي العقوبة املالية، و كذلك نجد اغلب التشريعات تخصص عقوبة خ

لذلك فان أهم ما يتميز بها القانون الجنائي لألعمال هي خصوصية العقوبة التي غالبا ما تتخذ صورة 

الغرامة. فالغرامة هي العقوبة الكفيلة بردع هؤالء املجرمين ما دامت أهدافهم اإلجرامية تكمن في 

غير مشروعة، غير ان ذلك ال يعني بالضرورة اقصاء العقوبات السالبة  الحصول على املال بطرق 

للحرية.إن العقاب بالغرامة يعفي النيابة العامة من اثباث اتجاه إرادة الجاني الى ارتكاب الجريمة، لكن 

فداحة األعمال اإلجرامية أحيانا في مجال األعمال، جعلت املشرع املغربي ال يقتصر على الغرامات 

ها، بل نص كذلك على عقوبات سالبة للحرية تناسب خطورة الجريمة و املجرم، كما هو األمر لوحد

 من ق. ج( و جريمة إصدار شيك بدون رصيد... 450بالنسبة لجريمة النصب )الفصل 

أما فيما يتعلق بالظروف املؤثرة في العقوبة، و التي تتجلى في ظروف التشديد و ظروف  

فإن لها خصوصية تميزها عن القواعد العامة. فبالنسبة لظروف التشديد،  التخفيف و وقف التنفيذ،

نالحظ أن العود كظرف مشدد له مفهوم خاص في هذا القانون. وهنا نستنتج صرامة املشرع املغربي في 

معاملة العائدين إلى الجريمة، مما يدل على رغبته في فرض مظلة جنائية كبيرة لحماية االقتصاد 

عامة. و تتميز أحكام وقف التنفيذ و ظروف التخفيف بخاصية أساسية في هذا املضمار الوطني بصفة 

مؤداها أن النزول عند الحد األدنى للغرامات يعتبر محظورا على املحكمة، و ال يمكن لهذه األخيرة األمر 

 بإيقاف التنفيذ في الغرامات.

 الهوامش 

 . 10في شركات املساهمة ، ص محمد كبيش: املسؤولية الجنائية ملراقب الحسابات  (1)
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دور العدالة الجنائية في ميدان األعمال واالقتصاد،املقاولة والسياسة –عبد املجيد غميجة    (2)

منظمة -الجنائية، مداخلة بخصوص املناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية واقع وأفاق

 5مكناس ص  6005من طرف وزارة العدل

قانون الجنائي املغربي، املطبعة و الوراقة الوطنية، مراكش، عبد السالم بنحدو: الوجيز في ال   (3)

 .105،ص 6004الطبعة الخامسة 

حسيني أحمد الجندي: القانون الجنائي للمعامالت التجارية، الكتاب األول القانون الجنائي  (4)

 و ما بعدها. 00، ص  1080للشركات ، دار النهضة العربية سنة 

 . 15في التشريع املصري والعربي،  ص محمد أمين الرومي ، غسل األموال  (5)

محمد جوهر : منشورات القانون الجنائي لألعمال ، جامعة الحسن الثاني بعين الشق كلية    (6)

 . 48العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالدار البيضاء ، ص 

 .  11غنام محمد غنام ، مرجع سابق ، ص  (7)

 .  158محمد كبيش ، مرجع سابق ، ص (8)

 6004-6005الطبعة االولى–مطبعة السليكي إخوان  -مبادئ القانون التجاري -الدين لعرج نور    (9)

دور العدالة الجنائية في ميدان األعمال واالقتصاد،املقاولة –عبد املجيد غميجة    (11)

 5والسياسة الجنائية، مرجع سابق، ص 

اإلفالس ، ص  غنام محمد غنام ، املسؤولية الجنائية للتاجر ومدير الشركة عن جرائم   (11)

81  . 

غنام محمد غنام ، املسؤولية الجنائية للتاجر ومدير الشركة عن جرائم اإلفالس، مرجع  (12)

 .  84سابق ، ص 

 



 

 

 

52 

 الئحة املراجع

 املراجع باللغة العربية 

 املراجع العامة  

  ،عبد السالم بنحدو: الوجيز في القانون الجنائي املغربي، املطبعة و الوراقة الوطنية، مراكش

 ،6004الطبعة الخامسة 

 دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات “غازي التليلي، تالش ي الركن املعنوي في الجرائم ،

 .1001العليا في القانون الخاص،طبعة 

 

 املراجع الخاصة:  

  حسنين أحمد الجندي: القانون الجنائي للمعامالت التجارية ، الكتاب األول القانون الجنائي

  . 1080الناشر دار النهضة العربية سنة  للشركات ،

  ،عبد الحفيظ بلقاض ي: محاضرات في القانون الجنائي الخاص،جرائم األشخاص  و األموال

 6000-1000مكتبة دار األمان، السنة الجامعية 

  عبد القادر فنينخ: جنحة استعمال أموال الشركات التجارية في التشريع الجزائري ، مقال

  (.6004) 1عدد ، ؤسسة والتجارة منشور بمجلة امل

 :دور العدالة الجنائية في ميدان األعمال و االقتصاد:املقاولة و السياسة “عبد املجيد غميجة

،منظمة ”، مداخلة بخصوص املناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية واقع و أفاق “الجنائية

 مكناس. 6005من طرف وزارة العدل 

 التشريع املغربي واملقارن، دراسة مقارنة على ضوء املستجدات  عز الدين بنستي: الشركات في

التشريعية الراهنة باملغرب، الجزء األول، في النظرية العامة للشركات، مطبعة الجديدة الدار 

 .6011البيضاء الطبعة الثالثة، سنة 

 بمحمد  جوهر: "من منشورات القانون الجنائي لألعمال" صادرة عن جامعة الحسن الثاني 

 بعين الشق كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالدار البيضاء .بدون سنة.

  محمود محمد مصطفى: الجرائم االقتصادية في القانون املقارن، الجزء األول، األحكام العامة

 . 1010و اإلجراءات الجنائية، الطبعة الثانية 
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 التصميم

  مقدمة:

 املبحث األول: النظرية العامة للقانون الجنائي لألعمال

 املطلب األول: ماهية القانون الجنائي لألعمال 

 الفقرة األولى: مفهوم القانون الجنائي لألعمال  

 الفقرة الثانية: خصائص القانون الجنائي لألعمال  

 املطلب الثاني: أركان القانون الجنائي لألعمال 

 الفقرة األولى: الركن القانوني و املادي  

 الفقرة الثانية: الركن املعنوي   

 املبحث الثاني: خصائص املتابعة و الجزاء في القانون الجنائي لألعمال

 املطلب األول: مميزات مساطر املتابعة  

 الفقرة األولى:مؤسستي الصلح والتحكيم  

 الفقرة الثانية:  االختصاص القضائي  

 ب الثاني: خصوصيات املسؤولية و الجزاء في القانون الجنائي لألعمالاملطل 

 الفقرة األولى: املسؤولية الجنائية في القانون الجنائي لألعمال   

 الفقرة الثانية : الجزاء في القانون الجنائي لألعمال  

 الئحة املراجع
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 مسطرة تصحيح أسس الضريبة وسؤال ضمانات امللزم

 

 يونس مليح 

 الخامس بالرباط مدتب وباحث بسلك الدكتوراه بجامعة محكا

 

 مقدمة:

 

بعد انتهاء إجراءات املراقبة والفحص، تبدأ اإلدارة الضريبية في إجراءات تصحيح أساس فرض 

الضريبة من أجل احتساب مبالغها، وفي هذا اإلطار، تنص املدونة العامة للضرائب على أنه في حالة 

يجب على اإلدارة الجبائية إخبار امللزم بواسطة رسالتين قصد تبليغه  تصحيح أسس فرض الضريبة

مسطرة تصحيح األساس الضريبي في كل من الرسالة األولى  بنتائج عملية الفحص. حيث تتلخص

لتصحيح األساس الضريبي، ثم الرسالة الثانية لتصحيح األساس الضريبي، حيث يعرض كل طرف، 

ة أخرى، موقفه ومالحظاته بغية التوصل إلى اتفاق حول األساس اإلدارة من جهة وامللزم من جه

 الضريبي الجديد. وذلك بسلك عدد من اإلجراءات نوردها على التوالي:

 أوال: الرسالة األولى والثانية لتصحيح األساس الضريبي ومضمونها

يح إذا الحظ مفتش الضرائب املباشرة، والرسوم التي في حكمها ما يستوجب القيام بتصح

أساس فرض الضريبة، سواء كان ناتجا عن اإلقرار الذي أدلى به امللزم أو مفروضا بصفة تلقائية، 

وجب عليه أن يدخل في حوار من أجل ذلك مع الخاضع للضريبة، وأن يتم ذلك كتابة، عبر البريد 

 الرسالة األولى  املضمون أو تبليغ عادي باختياره، وأن يمهله اآلجال القانونية الواجبة. حيث تأتي هذه
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Première notification  لتصحيح األساس الضريبي مباشرة بعد انتهاء مرحلة املراقبة الجبائية، التي

 يتوصل حينها مفتش الضرائب بكل ما يستوجب تصحيحه.

من م.ع.ض أن املشرع ألزم اإلدارة  661ويتضح من خالل قراءة أولية في مقتضيات املادة 

ة التبليغ األولى عنصرين أساسيين، وهما أسباب التصحيح وتفاصيل مبلغ الضريبية بتضمين رسال

( يوما املوالية لتاريخ 80التصحيح، ودعوة امللزمين إلى اإلدالء بجميع مالحظاتهم داخل أجل الثالثين )

 تسلم الرسالة، وذلك بالنسبة للحاالت التالية:

 تفويت حالة في بالتقادم، املشمولة غير األخيرة النشاط فترة عن للضريبة الخاضعة الحصيلة 

 شكلها تغيير أو لها قضائية تصفية أو تسوية حالة في وكذا نشاطها، مزاولة انقطاع عن أو مقاولة

 الدخل على الضريبة أو الشركات على الضريبة نطاق من على ذلك إما إخراجها يترتب كان إذا القانوني،

 جديد؛ معنوي  شخص إحداث وإما

 موطن ضريبي أو  املغرب في لهم يبق لم الذين للضريبة الخاضعين قبل من دعةاملو  اإلقرارات

 املتوفين؛ للضريبة للخاضعين الحقوق  ذوي  قبل من مؤسسة رئيسية

 والدين؛ املال رأس سندات من وغيرها منقولة قيما يبيعون  الذين للضريبة الخاضعين إقرارات 

 باإليرادات، املدينين أو املشغلين طرف من نهابشأ إقرار وقع التي املنبع في املحجوزة املبالغ 

 القانوني الشكل تغيير أو زبنائهم بتحويل يقومون  الذين أو نشاطهم مزاولة ينقطعون عن الذين

 ملنشآتهم؛

 النشاط  فترة على املضافة، القيمة على بالضريبة يتعلق فيما قبل، من املفروضة الضرائب

 .نشاطها مزاولة عن انقطاعها أو ولةمقا تفويت حالة في بالتقادم املشمولة

ويتم تبليغ الرسالة األولى إلى امللزم بالعنوان املحدد من قبله في إقراراته أو عقوده أو مراسالته 

املدلى بها إلى مفتش الضرائب التابع له مكان فرض الضريبة عليه، إما برسالة مضمونة الوصول مع 
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التابعين إلدارة الضرائب أو أعوان كتابة الضبط أو األعوان  إشعار بالتسلم بواسطة املأمورين املحلفين

 القضائيين أو بالطريقة اإلدارية، وذلك وفق أحكام التبليغ.

كما يجب أن يتم توقيع رسالة التصحيح من طرف مأمور الضرائب املحلف، والذي يتوفر على 

من  610ص عليه املادة األقل على رتبة مفتش مساعد ومعتمد للقيام بمراقبة الضرائب، كما تن

املدونة العامة للضرائب. كما يجب أن تحمل هذه الرسالة توقيع رئيس فرقة التحقيق التي ينتمي إليها 

 املفتش.

كما أن هذه الرسالة يجب أن تميز التصحيحات ذات الطبيعة القانونية مع اإلشارة إلى 

ة الواقعية. أما في حالة استبعاد النصوص القانونية املعتمدة إضافة إلى التصحيحات ذات الطبيع

محاسبة امللزم، فإنه يجب على اإلدارة الجبائية ذكر أسباب استبعادها ونوعية اإلخالالت التي تشوبها 

 واملنهجية املعتمدة من قبل اإلدارة في إعادة تقدير رقم األعمال.

تاريخ تسلمه هذا ( يوما، من 80ويعد اإلعالم األول فرصة ممنوحة للملزم خالل مدة ثالثين )

 اإلعالم والتي يمكن له خاللها أن يخضع لسيناريوهات مختلفة منها:

 قبول التعديالت املقترحة من طرف املفتش صراحة وكتابيا؛ 

 قبول بعض التعديالت ورفض أخرى؛ 

 قبول جميع التعديالت ضمنيا عند عدم الجواب داخل األجل؛ 

 .رفض جميع التعديالت 

من م.ع.ض دعا  661و 660رع املغربي واستنادا ملقتضيات املادة ومما ال شك فيه أن املش

( يوما املوالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ وذلك لإلدالء 80امللزمين إلى الجواب داخل أجل الثالثين )

بمالحظاتهم ملا ورد في رسالة التصحيح األولى، وتكمن الغاية من هذه اإلجراءات هو تفعيل الضمانات 
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لملزم خالل مسطرة التصحيح الضريبي، وكذلك لصون حقوقه وضمانا للتطبيق األمثل املمنوحة ل

 للمسطرة التواجهية، باعتبارها السبيل املوصل إلى الحقيقة.

 الرسالة الثانية لتصحيح األساس الضريبي 

يتعين على مفتش الضرائب حين يتوصل بمالحظات امللزم في األجل املحدد لذلك، أن يقوم 

ذا رأى أن بعضها أو كلها ال يستند إلى حجج قاطعة تبررها، وجب عليه أن يقوم خالل بفحصها، فإ

( يوما من تاريخ توصله بمالحظات امللزم بتبليغ هذا األخير في رسالة موص ى بها مع إشعار 50أجل ستين )

لتي يراها بالتسلم رفضه الجزئي أو الكلي للمالحظات التي قدمها. كما يتضمن التبليغ األسس الجديدة ا

مفتش الضرائب واجبة االعتماد عليها لفرض الضريبة وكذلك إخبار امللزم بأن الضريبة )أو الضرائب( 

سيتم ربطها )أي تصفيتها( بصفة نهائية على هذه األسس إذا لم يقدم طعنا في ذلك إلى اللجنة املحلية 

 لتقدير الضريبة داخل أجل شهر من تاريخ تسليمه التبليغ الثاني.

تي هذه الرسالة في إطار استمرار الحوار الذي ترتكز عليه املسطرة التواجهية بين اإلدارة تأ

وامللزم، بحيث يتعين على مفتش الضرائب بعد توصله داخل األجل بجواب امللزم الذي يرفض فيه كل 

 التصحيحات أو جزء منها، أن يقوم بدراسة هذه املالحظات وحجج امللزم.

من م.ع.ض وخصوصا الفقرة الثانية منها، نجد بأن املشرع ألزم  660ادة فمن خالل استقراء امل

مفتش الضرائب أن يبلغ امللزمين بأسباب رفضه الجزئي أو الكلي وأساس فرض الضريبة، الذي يرى 

من الواجب اعتماده، مع إخبارهم بأن هذا األساس سيصير نهائيا إن لم يقدموا طعنا في ذلك إلى 

 قدير الضريبة، داخل أجل الثالثين يوما املوالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية.اللجنة املحلية لت

وإلعطاء فرصة للملزم ملمارسة حقه في الدفاع عن حقوقه ألزم املشرع اإلدارة الجبائية بتضمين 

ضريبة، رسالة التصحيح الثانية اإلشارة إلى حق امللزم في الطعن وأجله أمام اللجنة املحلية لتقدير ال

إذا ما ارتأى منازعة التصحيحات التي استقرت عليها اإلدارة الجبائية وأن تنبهه إلى األثر املترتب عن 
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عدم تقديم طعنه أمام اللجنة املذكورة، وهو القبول بتصحيحات اإلدارة واعتبار األسس املحددة في 

 الرسالة الثانية بمثابة أسس نهائية.

ثانية ال يجب أن تكون مجرد تكرار للرسالة األولى، أو أن تقتصر ومن جهة ثانية فإن الرسالة ال

على اإلشارة إلى أن الرسالة األولى لم تحمل أي جديد، بل يجب أن يعبر فيها املفتش عن موقفه 

الرافض ملالحظات الخاضع للضريبة، وتفصيل موقفه من كل مالحظة من املالحظات املذكورة، وتعليل 

 على عناصر األرقام، واملعطيات التي تدعوه إلى التمسك بقرار صحيح.موقف الرفض باالعتماد 

يتبين لنا من خالل ما ذكر أن أهمية رسالة التبليغ الثانية تمكن امللزم من االختيار ما بين 

طريقين، الطريق األول يكمن في قبول امللزم لتصحيحات اإلدارة الجبائية، أو بين الطريق الثاني الذي 

امللزم االستمرار في النزاع الضريبي بإحالة ملفه على اللجان الضريبية، وباللجوء إلى  بموجبه يختار 

القضاء اإلداري إذا لم يتم الحسم فيه من طرف اللجان، بمعنى أن الغاية من املسطرة التواجهية ال 

ار للصم، يتحقق، إذ تتشبث اإلدارة في غالب األحيان بموقفها وتخفي حججها، فتتحول املواجهة إلى حو 

ال يخدم في نهاية املطاف حماية امللزم، بل يدفعه إلى الخضوع إلرادة اإلدارة وإبرام الصلح معها على ما 

استقر عليه قرارها، أو تحمل أعباء املنازعة املرهقة، ماديا ونفسيا، بالنظر للوقت واآلجال التي 

الضريبة أمام اللجان والقضاء تستغرقها مسطرة التصحيح، ثم بعد ذلك مسطرة املنازعة في أساس 

 املختصين بكل مستوياتهما.

 ثانيا: آجال تصحيح أسس الضريبة

منح املشرع املغربي ملفتش الضرائب الحق في دعوة امللزمين إلى تصحيح أسس الضريبة، وهذه 

يبة األسس واملبالغ ناتجة عن إقرار الخاضع للضريبة، وفي هذه الحالة يبلغ املفتش إلى الخاضعين للضر 

من املدونة العامة للضرائب رسالة التبليغ األولى  610وفقا لإلجراءات املنصوص عليها في املادة 

 والرسالة الثانية يدعوهم فيها لإلدالء بمالحظاتهم، وذلك داخل آجال محددة قانونا.
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 آجال الرسالة األولى للتصحيح الضريبي 

ملادة الضريبية األولية، في إطار مسطرة عندما تعتزم اإلدارة الضريبية إجراء تصحيحات على ا

التصحيح العادية، يجب أن ترسل تبليغا أوال للمكلف تخبره بإجراء التصحيح. ويعتبر التبليغ في هذه 

من م.ع.ض على املفتش أن يبلغ إلى الخاضعين للضريبة وفقا  660الحالة فعال إلزاميا. فحسب املادة 

أسباب التصحيح واألساس الجديد املعتمد وأن يدعوهم إلى  610لإلجراءات املنصوص عليها في املادة 

 ( يوما املوالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ.80اإلدالء بمالحظاتهم خالل أجل الثالثين )

وقد ذهب القضاء اإلداري في حكم صادر عن محكمة االستئناف اإلدارية بمراكش للقول بأن " 

موجب الرسالة األولى خارج األجل القانوني املنصوص عليه تبليغ الخاضع للضريبة أسباب التصحيح ب

( يوما من تاريخ إيداع املعني باألمر إلقراره 50من املدونة العامة للضرائب وهو ستون ) 665في املادة 

 بالبيع يجعل مسطرة التصحيح معيبة وموجبة إلبطال الضريبة التكميلية املترتبة عنه".

رع املغربي امللزم من خالل رسالة التبليغ األولى الحق في الجواب وباملوازاة مع ذلك، أعطى املش

( يوما من تاريخ تبليغ الرسالة. 80واإلدالء بمالحظاته عما ورد في هذه الرسالة داخل أجل الثالثين )

ونبادر في هذا السياق إلى القول بأن هذا األجل أجل كامل، ال يحسب فيه بطبيعة الحال اليوم األول 

م األخير للتبليغ، وأنه أجل محدد بنص قانوني، بحيث ال يجوز للمفتش أن يختصر منه أو أن وال اليو 

يرهق الخاضع للضريبة بأجل أقل من ثالثين يوما، غير أن تحديده ألجل يفوق ذلك يأتي صحيحا 

وب وملزما لإلدارة، وأن مطالبة امللزم ببيانات إضافية من املفتش ال يترتب عنه إيقاف األجل املضر 

 للجواب.

 ويمكن حصر جواب امللزم في الحاالت التالية:
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احترام أجل الجواب وقبول امللزم بصورة صريحة جميع التصحيحات املضمنة بالرسالة  .1

األولى، وفي هذه الحالة، تنتهي املسطرة التواجهية وتفرض اإلدارة الضرائب التكميلية لألساس 

 ا؛الضريبي، والتي ال يمكن للملزم أن يطعن فيه

عدم جواب امللزم داخل األجل القانوني أو الجواب خارج األجل، وفي هذه الحالة، يتم وضع  .6

الواجبات التكميلية موضع التحصيل وال يمكن أن ينازع فيها أمام اللجان الضريبية، بل فقط أمام 

 مصلحة املنازعة التابعة لإلدارة الضريبية؛

ت أو جزء منها، وفي هذه الحالة، يقوم احترام أجل الجواب وعدم قبول جميع التصحيحا .8

( يوما للجواب عليها في رسالة ثانية 50املفتش بدراسة مالحظات وحجج امللزم داخل أجل ستين )

 للتصحيح.

وقد يحدث في حاالت معينة إقدام إدارة الضرائب على إصدار تفسيرات لبعض القوانين 

ا السابقة لنفس القوانين واملنشورات، مما واملنشورات الضريبية بشكل يكون متناقضا مع تفسيراته

يترتب عنه أن املكلف الذي كان قد امتثل أو خضع للتفسير األولي لإلدارة الضريبية يجد نفسه مطالبا 

بأداء مبالغ إضافية على املبلغ األصلي، وهو ما يشكل في حد ذاته تناقضا في مواقف اإلدارة الضريبية 

 ي ينتج عنه فقدان املكلف ثقته في تعليماتها وعدم إحساسه باألمان.وعدم احترام لكلمتها الش يء الذ

وتفاديا لهذا الوضع أقدم املشرع الفرنس ي على ضمان حق املكلف في الحماية ضد تغيرات أفكار 

 1010يوليوز  0واملعدل بقانون  1040دجنبر  68من القانون املالي  100وآراء اإلدارة بموجب املادة 

أ و ل  80من املدونة العامة للضرائب وبعد ذلك في الفصل ل  1050في الفصل  حيث تم تدوين ذلك

( من سجل اإلجراءات الضريبية. وهو الش يء الذي نجده باملغرب أثناء art L 80 A et L 80 Bب ) 80

ية تنفيذ اإلدارة الضريبية لإلعالم الضريبي، حيث تتم الزيادة على املبلغ األصلي بأداء امللزم مبالغ إضاف
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فوق املبلغ األول، وهو ما يجعل امللزم يتهرب من أداء الضريبة، وباملقابل يفوت عليه اآلجال القانونية 

 لتقديم جوابه على هذه املقترحات الجديدة.

 آجال الرسالة الثانية لتصحيح األساس الضريبي وضمانات امللزم 

السالف الذكر)شهر واحد(، ولم  إذا تلقت اإلدارة الضريبية مالحظات املعني باألمر داخل األجل

تقتنع بما جاء في مالحظات امللزم، فيتحتم عليها تبليغ املعني باألمر داخل أجل زمني ال يتجاوز شهرين 

من م.ع.ض أسباب رفضه الكلي أو الجزئي وأساس  610يوما( ووفقا لإلجراءات املعتمدة في املادة  50)

بأحقيته في تقديم طعن إلى اللجنة املحلية لتقدير فرض الضريبة أو الرسم املعتمدة مع إخباره 

يوما املوالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية، وإال سيصبح قرار اإلدارة  80الضريبة داخل أجل 

من م.ع.ض، حيث يبلغ امللزم في  610نهائيا. علما بأن إجراءات التبليغ فصلت فيها وفي مساطرها املادة 

قراراته أو عقوده أو مراسالته املدلى بها إلى مفتش الضرائب عبر رسالة مضمونه مع عنوانه املدلى به في إ

إشعار بالتسلم أو التسليم بواسطة أشخاص مؤهلين، وذلك في ظرف مغلق ويثبت التسليم بشهادة 

تتضمن مجموعة من البيانات كاسم العون، تاريخ التبليغ، الشخص املسلمة له. وهي تقنيات جديدة  

 ا القانون الجديد تماشيا مع ما هو معمول به في مسطرة التبليغ في القضايا املدنية.تميز به

غ القرار الذي اتخذته اإلدارة الضريبية، ففي هذه الحالة 
ّ
وفي حالة ما إذا لم يقبل امللزم املبل

 مرين:( يوما املوالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية ليتخذ أحد األ 80يتوفر على أجل ثالثين )

 ( يوما؛80إما عدم الجواب على اإلشعار داخل أجل ثالثين ) 

  أو الجواب خارج اآلجال، وهنا يصبح املبلغ املقدر من طرف اإلدارة نهائيا وتفرض

الضريبة أو الرسم من طرفها في حق امللزم، وإما عرض النزاع على أنظار اللجنة املحلية 

 ملطالبات املوجهة إلى تلك اللجنة.لتقدير الضريبة، إذ بعدها تسلم اإلدارة ا
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نستشف من خالل هذه املسطرة إجبارية اإلدارة على احترام اآلجال املمنوحة للملزم للدفاع عن 

حقه وإبداء مالحظات بخصوص عملية التصحيح لإلقرارات، إلى درجة أن املشرع أقر إلغاء مسطرة 

عني باألمر داخل األجل املنصوص عليه أو في التصحيح سواء في حالة عدم توجيه اإلشعار املسبق إلى امل

حالة عدم تبليغ جواب اإلدارة على املالحظات التي يقدمها امللزم داخل األجل املحدد، وفي هذا ضمانة 

للملزم وحماية له من تعسف وجور اإلدارة الجبائية، إضافة إلى أنه من خالل مسطرة التصحيح 

ومقيدة بتقنيات صارمة ومخولة ألجهزة مختلفة عكس القانون العادية يتم اعتماد مسطرة تبليغ مرنة 

القديم، الذي كان يقتصر على التبليغ بواسطة البريد املضمون، وهو وسيلة أصبحت غير قادرة على 

مواكبة املستجدات الحالية في هذا املجال والسيما بالنظر إلى تطور العمل اإلداري واإللكتروني في 

 اإلدارية والقضائية والسرعة املطلوبة إلنجاز ذلك. مختلف مجاالت املعامالت

من قانون  100وإذا كانت مسطرة تصويب األساس الضريبي كما هي منصوص عليها بالفصل 

من قانون  58وما يليه من قانون الضريبة على الشركات والفصل  80الضريبة على الدخل والفصل 

املتعلق  1018من قانون املالية لسنة  4الفصل الضريبة على القيمة املضافة والفقرة الثانية من 

من كتاب املساطر الجبائية  14و 18و 16و 11بالضريبة على األرباح العقارية، التي حلت محلها املواد 

من املدونة العامة للضرائب بداية من سنة  665و 666و 661و 660واملواد  6004بداية من سنة 

لزم ملا لها من ارتباط بحقوق الدفاع املخولة له في إطار ، تشكل ضمانات أساسية وحقيقية للم6001

هاته املسطرة التواجهية الحضورية التي تهدف إلى إشراكه في عملية تصحيح الوعاء الضريبي ملعرفة 

وسائله وحججه وإثباتاته وموقفه من األساس املعتمد في تصفية الضريبة في إطار املراجعة، فإن كل 

ن تلك املسطرة، ويحول دون املرور إلى مرحلة التحصيل الضريبي، التي تثير إخالل بها يؤدي إلى بطال 

بدورها نقاشا قانونيا وفنيا حول مدى احترام إجراءاتها وآجالها املسطرية لضمانات امللزم وتكريس 

 حمايته القانونية في مواجهة اإلدارة الضريبية.
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املقارن  مسطرة الفصل التأديبي لألجير بين القانون املغربي و   

 

 محمد أنور مسعود 

  باحث في القانون الخاص

 

 مقدمة:

يعتبر قانون الشغل أهم قانون يحمي مصالح األجير الطرف الضعيف في عالقات الشغل، لذا 

فقانون الشغل هو مجموعة  من القواعد القانونية التي تكون قائمة بين املشغلين واألجراء الذين 

م مقابل أجر،لكن حينما  يتعلق االمر بفصل األجير عن عمله يتعلق يشتغلون تحت إشرافهم ورقابته

االمر هنا إما ألسباب اقتصادية ال يمكن حلها إال عبر مدة طويلة أو عندما   يختل األجير لشرط من 

شروط العمل التي اشترطها عليه مشغله أو تأخر أو تهاون في عمله أو لعدة أسباب أخرى، فيتعرض 

 ل تعسفي من طرف مشغله.األجير للطرد بشك

ففي ظل التطورات التي عرفها الشغل و سيادة التكنولوجيا الصناعية وحلولها محل القوة اليدوية، 

فإن الحصول على منصب شغل أصبح أكثر صعوبة وتعقيدا ال من حيت الخبرات املطلوبة في األجير 

رة من العاطلين، أضف إلى أو من حيت التنافسية الكبيرة حول كل منصب شغل من قبل أعداد كبي

ذلك التوجهات املتنامية لكبريات الشركات العاملية ولصغارها في تسريح أعداد كبيرة من العمال في 

إطار مساعيها إلعادة الهيكلة املنبنية على التقليص من النفقات ألقص ى حد ممكن لضمان نسب 

ظرا لخطورة هذه العقوبة التأدبية على عالية من التنافسية و تحقيق اإلستمرارية في جني األرباح، ون

الحياة املهنية لألجير فقد أحاطها املشرع املغربي بجملة من الضمانات طريقا إجرائيا واجب اإلتباع 

لتوقيع عقوبة الفصل عن العمل سيكون دا وقع كبير على األجير ويأخد الفصل الذي يتعرض له 
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يبي الذي يتخده املشغل في حق األجير املرتكب االجير صورتين الصورة األولى صورة الفصل التأد

لخطأ جسيم و الصورة التانية الفصل التعسفي الذي يقوم فيه املشغل بفصل األجير حتى ولو لم 

 يرتكب أي خطأ.

وعلى هذا األساس ملاذا يتعرض األجير للفصل من العمل.؟ و ما طبيعة الخطأ املرتكب من طرف هذا 

ه من طرف مشغله.؟ وإلى أي حد توفق املشرع املغربي في بسط أجنحة األخير الذي يجعله يفقد عمل

 الحماية لألجير عند تعرضه للفصل.؟

 لإلجابة عن هذه األسئلة املطروحة ارتأيت ان اتناول هذا املوضوع  وفق التصميم التالي:

 

 املبحت األول: األسباب املبررة للفصل التأديبي ومسطرته

 مسطرة الفصل التأديبي املبحت الثاني: مدى إلزامية

 

سأحاول من خالل هذين املبحثين بسط أهم القواعد و اإلجراءات الواجب احترامها في حالة الفصل الرتكاب 

 األجير لخطإ جسيم، مع إلقاء نظرة مقارنة ألوجه مقاربة التشريعات املغاربية ملختلف نقاط الفصل التأديبي.

 تأديبي ومسطرتهاملبحت األول: األسباب املبررة للفصل ال

من البديهي أن يتعرض األجراء للفصل جراء أي خطأ من طرفهم ذاخل أورقة العمل كالسرقة و 

)املطلب افشاء السر املنهي و التحرش الجنس ي... وهو ما يطلق عليه في قانون الشغل بالخطأ الجسيم 

قرار فصل األجير عن  ، لكن املشرع املغربي قد أحسن صنعا حينما غل يد املشغل من اتخاذ األول(

وخاصة  )املطلب الثاني(العمل جراء ارتكابه ألي خطأ كان وهو ما تحتم عليه اتباع مسطرتين عامة 

 )املطلب التالث(

 املطلب االول: الخطا الجسيم كسبب أساس ي إلقاع الفصل التأديبي في حق األجير
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العمل املطلوب منه بكل عناية أو ارتكب فعال  جرت العادة على أن إذا أخل األجير بواجباته املهنية بعدم أداء

يتعارض مع ما توجبه قواعد حسن النية أثناء تنفيذ التزاماته التعاقدية أو خالف مقتضيات النظام العام أو 

عارض أوامر مشغله أو أي شخص أخرله سلطة القيام بذلك أو منع األجراء األخرين من أداء عملهم مثال كأن 

ل مقر العمل وخارجه، فإن ذلك يرتب مسؤولية تجاه مشغله ويسمح لهذا األخير بأعمال يقوم باحتجاجات ذاخ

سلطته التأدبية املبنية على نظرية التبعية القانونية التي ينتج مباشرة عن عقد الشغل، ومن أجل ضمان 

يستعملوا هذه  إستقرار عالقة الشغل وازدهارها عمل املشرع على تركيز الحرية املطلقة للمؤاجر ولم يتركهم

 السلطة وقت ما شاءوا.

وتندرج أنواع العقوبات املخولة للمشغل إيقاعها على األجير املخطأ تبعا لطبيعة وحجم الخطأ غير 

من مدونة الشغل وفضال  88و  81الجسيم املرتكب من طرف األجير حسب ما نصت على ذلك املادة 

ل األجير فصال تأديبيا في حال ارتكاب هذا عن هذه العقوبات التأديبية فإن املشغل له سلطة فص

 األخير لخطأ جسيم.

وقد ذهبت العديد من التشريعات إلى مساءلة األجير عن خطأه وإذا كان ناتجا عن إهمال منه 

من قانون العمل  48/168باعتباره ملزما ببذل ما يمكنه من تبصر وحيطته وهو ما نصت عليه املادة 

التي تقض ي بأن  585ه كذلك في ظل القانون اللبناني من خالل املادة املصري الجديد وهو ما يأخذ ب

 .69األجير ال يكون مسؤوال عن خطإه فقط بل يسأل عن إهماله وقلة تبصره وعدم حيطته

أما في إطار التشريع املغربي فرغم انه لم يعطي تعريفا للخطأ الجسيم إال أنه حدد بعض الحاالت اعتبرها 

من مدونة الشغل على سبيل املثال ال الحصر، وتنص  80سيمة أوردها في املادة نماذج عن األخطاء الج

منها:" إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو املواد األولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح ...." وبقراءة  16الفقرة 

 15ة منها ومقارنة باألخطاء الجسيم 16من مدونة الشغل خاصة الفقرة  80الخطأ املنصوص في املادة 

                                                 

  68: املادة 1/48 من قانون العمل املصري.     

  69: املادة 585 من مدونة الشغل اللبناني.        
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نجد أن املشرع في املدونة قيد بعض األخطاء التي كانت عامة  58التي نص عليها الفصل السادس من ظهير 

ومنها الحكم الصادر عن املحاكم العادية، وحصر السبب في ارتكاب جنحة ماسة بالشرف و األمانة و 

 األداب العامة على أن يصدر بشأنها حكم نهائي وسالب الحرية.

ن جديد في مدونة الشغل أن املشرع ربط بعض األفعال بالنتائج التي يمكن أن تترتب عنها في وما يالحظ م

تكييف أخطاء على أنها جسيمة أي أنها ترتبط بالنتيجة التي أدت إليها ومدى خطورتها، بحيت مثال يجب 

أدى إلى خسارة أن ينتج عن إفشاء السر املنهي ضرر للمقاولة أو أن عدم مراعاة حفظ الصحة و السالمة 

وترتب عنه ضرر بتجهيزات ومعدات املؤسسة، وقد أضافت املدونة بعض األخطاء التي اعتبرتها جسيمة 

كتعاطي مادة مخذرة و التحريض على الفساد، وهذا التوجه الجديد كذلك قد يطرح إشكاالت على 

غل الصفة في رفع مستوى التطبيق إذ قد يحصل التحريض على الفساد من زميل لألجيرة وليس للمش

الدعوة، ويمكن أن يكون التحريض على الفساد من أجير ملشغلته، إال أن األكثر شيوعا هو التحريض من 

قبل املشغل ضد األجيرة نظرا ملركزه وسلطته،ففي حالة مغادرة األجيرة للعمل بعد أن تبين تحريضها على 

ديبي باعتباره فعال مشروعا يفقد األجير الفساد يكون الفعل تعسفيا وموجبا للتعويض،إن الفصل التأ

لكثير من حقوقه وامتيازاته، لذلك حرص املشرع على إحاطته بمجموعة من الضمانات، فأين تكمن هذه 

 )املطلب التاني(الضمانات؟ هذا ما سأتصدى له في 

 املطلب التاني:املسطرة العامة للفصل التأديبي

ورات في ظل مدونة الشغل الجديدة باملقارنة مع ما كان شهدت مسطرة لفصل عن العمل العديد من التط

منه هو املنظم ملسطرة الفصل عن العمل في  5عليه الوضع في ظل النظام النمودجي الذي كان الفصل 

قطاعات الصناعة و التجارة و املهن الحرة، أما فصل العمال في قطاع الزراعة فكانت تؤطره مقتضيات 

 45( وكذلك الشأن بالنسبة ملستخدمي مقاوالت القطاع العام )الفصل 1014اير فبر  5قانونية خاصة )مرسوم 

بموجب ظهير  148(. إذ أنه بعد مصادقة املغرب على اإلتفاقية الدولية للشغل رقم 1058نونبر  15من مرسوم 

 و املنظمة ملسطرة خاصة، دقيقة وجديدة للفصل عن العمل سعى املغرب إلى جعل تشريعه الذاخلي 1008
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وما بعدها من مدونة الشغل إلحاطة  56مطابقا لتلك اإلتفاقية، من خالل إدراج أهم مقتضياتها في املادة 

 الفصل التأديبي بجملة من اإلجراءات الواجب على املشغل احترامها وإال اعتبر الفصل تعسفيا.

في موادها وقد نظمت املسطرة العامة للفصل التأديبي التي تهم عموم األجراء مدونة الشغل 

(.ونظرا ملا يتمتع به املشغل من سلطة تأديبية فإنه إذا تبث له كون األجير ارتكب 54_55_58_56)

خطأ جسيم فإن له حق فصله عن العمل، ونظرا لخطورة هذه العقوبة على األجير الذي يجد نفسه 

ديبي عليه قبل دون عمل تدخل املشرع و أنشأ قاعدة تتمحور في أن املشغل الراغب في الفصل التأ

ونميز في  54_56اتخاد هذا القرار التقييد ببعض اإلجراءات الشكلية التي نصت عليها املدونة في املواد 

،ومرحلة تسليم )الفقرة األولى(إطار هذه اإلجراءات بين مرحلتين مرحلة اإلستماع إلى األجير

 .)الفقرة الثانية(املقرر 

 يرالفقرة األولى:مسطرة اإلستماع إلى األج

 أوال:اإلستماع إلى األجير )حق الدفاع(

على وجوب أن تتاح لألجير فرصة الدفاع عن نفسه  56في هذا اإلطار نصت مدونة الشغل في الفصل 

قبل فصله وذلك باإلستماع إليه من طرف املشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب األجراء او 

أيام من التاريخ  8وذلك ذاخل أجل ال يتعدى  املمثل النقابي باملقاولة الذي يختاره األجير بنفسه

الذي تبين فيه ارتكاب الفعل املنسوب إليه ويحرر محضر في املوضوع من قبل إدارة املقاولة يوقعه 

الطرفان وتسلم نسخة منه إلى األجير وإذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام املسطرة يتم اللجوء إلى 

ع املغربي إيجابيا عند تخويله لألطراف املتنازعة فرصة .ولقد كان موقف املشر 70مفتش الشغل

ملحاولة فض النزاع حبيا، خاصة ما يمكن أن ينجم عن هذا الحوار و اإلستماع من تفهم املشغل 

لحقيقة الوضع وأيضا للظروف الدافعة باألجير إلرتكاب الفعل املنسوب إليه.وذلك على غرار املشرع 

إلزام املشغل باإلشعار بالطرد بل ألح على ضرورة إجراء حوار بين الفرنس ي الذي لم يقف عند حدود 

                                                 

  70:الفصل 56 من مدونة الشغل.                 
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املشغل أو ممثله الذي ينوي تسريح  15_166الطرفين قبل اتخاذ أي قرار بالطرد وهكذا ألزمت املادة 

األجير قبل اتخاذ أي قرار باستدعاء املعني إلجراء املقابلة األولية بين املشغل و األجير املعني بعد مرور 

يام من تاريخ توصل األجير باإلستدعاء، وقد نص القانون الفرنس ي على اللقاء الذي يجريه أ 4

صاحب العمل مع األجير ليستعرض فيه املشغل على األجير األخطاء التي ارتكبها ويتلقى منه اإلجابات، 

يوضح له وتعتبر مسطرة اإلستماع إلى األجير هي جوهر املسطرة ألن لقاء املشغل باألجير يمكن أن 

أمورا كانت غائبة عليه وأنه في إطار دفاع األجير عن نفسه يمكن أن يقدم ملشغله جميع اإلتباتات 

 ويقنعه بكون األخطاء املنسوبة إليه ال أساس لها من الصحة.

 الفقرة التانية: مسطرة تسليم مقرر الفصل

يه وتمكنيه من الدفاع عن نفسه بعد تبوت ارتكاب األجير للخطأ الجسيم وبعد سلوك مسطرة اإلستماع إل

بحضور ممثل العمال وتحرير محضر بذلك يوقع عليه الطرفان يتم اللجوء مباشرة إلى ما يسمى بمسطرة 

 تسليم مقرر الفصل إلى األجير.

 أوال:مقرر الفصل 

 :ماهية مقرر الفصل7

املشغل لألجير يبين له يمكن أن أعرف مقرر الفصل بأنه محرر كتابي يكون على شكل رسالة أومقرر يسلمه 

فيه األسباب التي أدت إلى فصله عن العمل،وكذلك جعلها املشرع الوسيلة التي يعلم بها بموجبها األجير بفصله 

"...الغاية من اشتراط املشرع أن يكون الطرد برسالة 1100عن العمل، وهو ما أكده املجلس األعلى في قراره 

 يدا بيد هو علمه بالطرد وسببه..."مضمونة الوصول أو تسليم األجير نسخة 
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 :مضمون مقرر الفصل ومرفقاته3

 من مدونة الشغل في فقرتها التانية ما يلي: 55تنص املادة 

"...يجب أن يتضمن مقرر فصل األجير لألسباب املبررة إلتخاذه،وتاريخ اإلستماع إليه،مرفقا باملحضر 

د أن املشرع قد أوجب من خالل هذه املادة على رب .وعليه نج71أعاله.." 56املشار إليه في املادة 

العمل أن يتضمن في مقررالفصل املوجه لألجير األسباب و املبررات التي تجعله يتخد ذلك القرار 

 56بفصله عن العمل كما يجب أن يتضمن ذلك املقرر تاريخ اإلستماع لألجير وذلك في إطار املادة 

بدقة حتى تتمكن املحكمة من بسط رقابتها على السلطة ويجب ذكر كل األخطاء املنسوبة إليه 

التأديبية للمشغل، ومسألة التنصيص على األخطاء املنسوبة لألجير في مقرر الفصل حرص عليها 

القضاء املغربي حتى قبل صدور املدونة ويتجسد ذلك من خالل ما أكد عليه املجلس وذلك خالل 

الذي جاء فيه:"...فإن رسالة الفصل التي يوجهها رب  105عدد  18/05/1006قراره الصادر بتاريخ 

العمل بصورة لألجير يجب أن تتضمن بصفة واضحة أسباب الطرد وتاريخه...". وفي األخير يجب أن 

تتضمن من خالل التنصيص على أجال تسعين يوما في املقرر حتى يتمكن األجير من رفع دعواه ضد 

ان هذا األجال من تاريخ توصل األجير بمقرر الفصل، زيادة املشغل ذاخل األجال املحددة يبتدئ سري

من مدونة  56على ذلك يجب إرفاق مقرر الفصل بصورة من محضر اإلستماع املشار إليه في املادة 

 الشغل.

 تانيا: تسليم أو تبليغ مقرر الفصل

بتسليم مقرر الفصل لألجير  كان املشرع املغربي ينص في إطار النظام النموذجي على أن املشغل أو املؤاجر ملزم

يدا بيد مع إرسالية له مرة تانية بواسطة البريد املضمون مع إشعار بالتوصل وهو ما تراجع عنه في ظل مدونة 

( رغبة منه في تبسيط اإلجراءات حيت اكتفى املشرع بإحدى الوسيلتين أي إما تسليم 54-00الشغل )قانون 

                                                 

  71:الفقرة التانية من املادة 55 من مدونة الشغل.     
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د املضمون مع إشعار بالتوصل وبإلقاء نظرة على التشريعات املقارنة نجد املقرر يدا بيد أو رسالة بواسطة البري

أن املشرع الجزائري كذالك نص على أن العامل الذي يتعرض للتسريح التأديبي يجب أن يتم إبالغه بصفة 

رسمية وكتابية بقرار الفصل سواء كان ذلك الفصل بإشعار مسبق وتعويض التسريح أو بدونهما وذلك ما 

و التي جاء فيها:"...يجب أن تنص هذه  11-00من قانون رقم  18/6ليه الفقرة التانية من الفصل نصت ع

 .72اإلجراءات على التبليغ الكتابي لقرار التسريح...."

وكما نالحظ أن املشرع أوجب على املشغل أن يوجه نسخة من املقرر إلى العنوان املكلف بتفتيش 

خاصة للتيليغ وبخصوص أجال إصدار مقرر الفصل نالحظ أن الشغل دون أن يلزمه باتباع طريقة 

املشرع املغربي لم يحدد أجاال معينة يتوجب على املشغل أن يتقيد بها إلصدار قراره بفصل األجير 

من العمل، ونقصد هنا األجال بين ارتكاب الفعل أو الخطأ الجسيم من طرف األجير وبين وقت 

على أن  15-1ب إليه املشرع الفرنس ي حيت نص في مادته إصدار مقرر الفصل، وهذا عكس ما ذه

 رسالة الفصل يجب أن توجه إلى األجير في أجل أقصاه شهر بعد تاريخ إجراء أول حول الفصل.

ويعد مقرر الفصل نقطة أساسية وتسليمه األجير ألية لحماية األجير من تعسف املشغل ومن جهة 

يات الفصل، وإذا كان املبدأ أو القاعدة هو احترام أخرى وسيلة تبين مدى احترام املشغل لشكل

شكليات مسطرة الفصل بكاملها حتى يكون الفصل مستوف لشروطه القانونية،إال أن هناك بعض 

اإلستثناءات يمكن من خاللها أوتوفير شروطها أن يعفى املشغل من تبليغ مقرر الفصل وهي حالة 

من  140ذا حالة املرأة الحامل املنصوص عليها في املادة املغادرة التلقائية للعمل من قبل األجير وك

 مدونة الشغل التي سنقف عندها لدى دراستنا ملسطرة الفصل الخاصة باملرأة الحامل.

 ثالثا: الرقابة القضائية على مقرر الفصل

ة من مدونة الشغل وخاصة الفقرة األخيرة منها والتي تنص على أنه:"تخضع ملراقب 56بتصريح املادة 

 السلطة القضائية القرارات التي يتخذها املشغل في إطار ممارسته للسلطة التأديبية

                                                 

  72:الفقرة التانية من املادة 18 من مدونة الشغل الجزائرية.
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اتجه املجلس األعلى في اتجاه مخالف للمدونة، حيت بدأ يتخذ قرارات  1011ورغم ذلك وبعد سنة 

 مخالفة تماما للقرار السابق تزكية ملبدأ الحماية املمنوحة لألجير بمقتض ى القانون وفرضت الرقابة

 على أفعال املشغل انطالقا مما يكون قد تذكره من أسباب في مقرر الفصل.

أكد أن املحكمة ال يمكن أن تناقش إال أسباب الطرد الواردة في الرسالة نفس  544فالقرار عدد 

على أن  515حيت أكد في قراره  6005التوجه سار عليه املشرع بعد صدور مدونة الشغل سنة 

وال ال تكون ملزمة بمناقشة كل األخطاء الواردة برسالة الفصل والتي نسبتها املحكمة في جميع األح

املشغلة ألجيرها، لكن يتعين عليها التقييد بها ويكفيها اعتماد إحداها فقط متى كان جسيما لتبرير 

الطرد  فرسالة الفصل أو اإلعفاء كما هو على لسان الفقيه هي التي ترسم حدود و إطار النزاع بين 

 رفين ملا يرفع أمام القضاء.الط

واستناذا ملا سبق يمكن أن نؤكد على أن الرقابة القضائية على مقرر الفصل هي مقيدة بدورها 

من تانظام  5وليس مطلقة وهذا التقييد بها يظل يفرضه املشرع نفسه سواء من خالل الفصل 

 لحاليةالنموذجي املعمول به سابقا أو من خالل ما سارت عليه مدونة الشغل ا

 املطلب التالث: املسطرة الخاصة للفصل التأديبي

إن املقصود باألجير "املحمي" هو ذلك الذي أفرد له املشرع قواعد قانونية خاصة وذلك إما لصفة فيه أو بغض 

النظر لوضعية صحية يوجد عليها، وإذا هذه الحماية في ظل التشريع القديم قد همت مندوب األجراء واألجيرة 

فإن ما يالحظ في ظل مدونة الشغل هو أن هذه الحماية امتدت أيضا لتشمل طبيب الشغل  الحامل،

بدوره.وعلى اعتبار هذا األخير ة األول يوجدان في وضعية خاصة باملقاولة فمندوب األجراء باعتباره املدافع عن 

طة التأديبية التي األجراء قد يتعرض للمضايقات من طرف املشغل الذي يسعى عادة إلى الحفاظ على السل

يتمتع بها بعيدا عن أي عقبات قد تحد من سلطته، أما طبيب الشغل فباعتباره ملزما بأداء مهمته بكل 

استقالل وحرية وأن ال يراعي في ذلك إال اعتبارات خاصة بمهنته فإنه يتعرض بدوره للمقتضيات من طرف 
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انية و الصحية خالل تلك الفترة أفرد لها املشرع حماية املشغل.وبالنسبة لألجيرة الحامل فاعتبارا لحالتها الجسم

 خاصة.

ومعالجة إشكاليات )الفقرة أولى( وعلى هذا املنوال سأتناول الحاالت التي نصت عليها مدونة الشغل في 

 )الفقرة تانية(الفصل التأديبي بالنسبة لبعض املقاوالت وفق األنظمة األساسية أو بمقتض ى اإلتفاق في 

 ولى: الحاالت التي نصت علهها مدونة الشغلالفقرة األ 

 أوال: طبيب الشغل

من أن يكون كل إجراء تأديبي يعتزم املشغل  818جاءت مدونة الشغل تنبه املشرع للتفوهة التي أوجبته املادة 

أو رئيس املصلحة الطبية املشتركة بين املقاوالت اتخاذه في حق طبيب الشغل موضوع قرار يوافق عليه العون 

 املكلف بتفتيش الشغل بعد أخد رأي الطبيب مفتش الشغل.

والواضح أن املشرع قد سوى بين جميع حاالت اإلجراءات التأديبية سواء كان موضوعه الفصل أم 

مجرد إنذار أو توبيخ أو نقل واشترط فيها جميعا وجوب موافقة العون املكلف بتفتيش الشغل على 

ة الطبيب مفتش الشغل وقد ذهب بعض الفقه إلى القول أن األجراء املزمع اتخاده أيضا استشار 

جزاء خرق هذه املقتضيات سيجعل ال محالة األجراء املتخد غير مبرر ويمكن إلغاؤه أو اعتباره فصال 

 تعسفيا في حالة حدوثه.

 تانيا: مندوب األجراء واملمثل النقابي

 :مندوب األجراء7

اعتياديا ماال يقل عن عشرة أجراء دائمين أن تنش ئ نظاما  أوجب املشرع على جميع املؤسسات التي تشغل

من مدونة الشغل:"في تقديم  5تمتيليا لألجراء في شخص مندوب األجراء والذين تتمثل مهمتهم وحسب املادة 

جميع الشكايات الفردية املتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن تطبيق تشريع الشغل أو عقد الشغل واتفاقية 

ظام الذاخلي إلى املشغل وإذا لم تقع اإلستجابة لها مباشرة أحيلت تلك الشكايات إلى العون الشغل أو الن

املكلف بتفتيش الشغل إذا استمر الخالف بشأنها ونظرا لهذا الدور الحساس الذي يقوم به مندوب األجراء 
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ما من شأنه أن  ذاخل املقاولة فقد أوجب املشرع لفصله عن العمل إتباع مسطرة خاصة جدا تفاديا لكل

 يؤدي إلى التعسف في حقه فكان أبرز العمال املحمسين على اإلطالق.

املتعلق بتمثيلية األجراء ذاخل املؤسسات  60/10/1056من ظهير  16وهكذا بمقتض ى الفصل 

الصناعية و التجارية و الفالحية و املنجمية وأجراء اإلنتخابات ألزم املشرع رب العمل بأن يكون كل 

طرد مؤقت أو نهائي أونهائي تقرره مديرية املؤسسة بشأن كل مندوب من املستخدمين رسميا  نقل أو 

أو نائب األجراء يجب عرضه فورا على نظر العون املكلف بتفتيش الشغل الذي يبدي رأيه معلال 

السالفة الذكر حول مدى  16باألسباب، أما مدونة الشغل فتجاوزت الجدل الذي أثارثه املادة 

من  541ر رأي مفتش الشغل إلزاميا أو اختياريا،بأن أقرت من خالل ما نصت عليه املادة اعتبا

مدونة الشغل:" يجب أن يكون كل إجراء تأديبي،يعتزم املشغل اتخاده في حق مندوب األجراء أصليا 

تش أو نائبا،موضوع مقرر يوافق عليه العون املكلف بتفتيش الشغل.." إلزامية املوافقة الصريحة ملف

الشغل على مقرر الفصل مما يفيد بمفهوم املخالفة أن أي تجاوز لهذه املوافقة سيجعل الفصل 

 غير مبرر،ويفتح الباب أمام املحكمة لتقدير وجود عناصر التعسف في إنهاء عقد الشغل.

 : املمثل النقابي3

اإلنتخابات املهنية األخيرة داخل  منح القانون للنقابة األكثر تمثيال و التي حصلت على عدد أكبر من األصوات في

املقاولة أو املؤسسة الحق في تعيين ممثلين نقابيين لها من بين أعضاء املكتب النقابي وتنحصر مهمة املمتل 

من مدونة الشغل فيما يلي:"...تقديم امللف املطلبي للمشغل أو من ينوب عنه و  511النقابي حسب املادة 

 .73أجراء املفاوضات حولها و املساهمة في إبرام اإلتفاقية الجماعية.." الدفاع عن املطالب الجماعية و 

وبخصوص مسطرة فصل املمثل النقابي الذي تبت أنه ارتكب خطأ جسيما فإن املشغل يسلك معه 

على اعتبار  516نفس املسطرة املقررة بخصوص فصل مندوب األجراء، وهو ما نصت عليها املادة 

يا يستفيد من نفس الحماية التي يستفيد منها مندوب األجراء، أما بالنسبة املمثل النقابي أجيرا محم

                                                 

  73:املادة 511 من مدونة الشغل.                
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للمشرع التونس ي فقد سار في نفس اتجاه نظيره املغربي من خالل تأكيده على ضرورة سلوك هذا 

من مجلة الشغل التونسية:"..كلما اعتزم املؤجر طرد عضو رسمي أو  155اإلجراء الذي ورد بالفصل 

لة باللجنة اإلستشارية للمؤسسة أو نائب رسمي أو مناوب للعملة فإنه يتعين عليه مناوب ممثل للحم

عرض ذلك على تفقدية الشغل املختصة تربيا ويكون ذلك بالنسبة ألعضاء اللجنة اإلستشارية 

أيام من  10للمؤسسة بعد أخذه رأي هذه األخيرة ويبدي مفتقد الشغل رأيه معلال في أجل ال يتجاوز 

ده ويعتبر تعسفيا إذا تم دون احترام اإلجراءات املنصوص عليها بالفقرة األولى من هذا تاريخ تعه

 74الفصل...."

ونشير في األخير أن هذه املسطرة الخاصة بفصل األجراء عن وجوب اتباع املسطرة العامة املقررة 

ألجير وإتاحة وما بعدها من مدونة الشغل وال سيما ما يتعلق باإلستماع إلى ا 56بمقتض ى املواد 

الفرصة له للدفاع عن نفسه قبل اتخاد أي قرار،وبالتالي نعتقد وفي إطار التنسيق بين مسطرتين أن 

املسطرة العامة تطبق أوال تم بعد ذلك تطبق في حقه املسطرة الخاصة ما دام أن صفته كمندوب 

نفسه كما هو منصوص أجراء ال تنفي عن صفته كأجير وبالتالي عدم حرمانه من حقه في الدفاع عن 

 عليه قانونا و إال اعتبر الفصل تعسفيا

 تالثا: املرأة الحامل

يجب اإلشارة هنا أنه بخصوص املقتضيات الواردة بمدونة الشغل الجاري بها العمل حاليا هو أنه إذا زادت 

زت مدة يوما وإن كان ذلك بسبب مرضها الذي نتج عن العمل أو النفاس وتجاو  00غيبة األجيرة الحامل 

يوما ولو أتبتتها شواهذ طبية فإنه يمكن للمشغل أن يعتبرها في حكم املستقلية من عملها طبقا  180الغياب 

من املدونة ما لم يكن قد وقع اتفاق بينهما إلستفاذتها من عطلة غير مدفوعة األجر ملدة سنة لتربية  616للمادة 

لخطأ جسيم فاملشرع ألزم املشغل بعدم تبليغه األجيرة قرار  مولودها إضافة إلى أنه حتى في حالة تبوت ارتكابها

 الفصل أثناء فترة التوقف فهل ذلك يعني إعفاءها من مسطرة اإلستماع.؟

                                                 

  74:الفصل 155 من مجلة الشغل التونسية.      
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إن وضعيتها كحامل إذا كانت تقرر لها حماية خاصة، فال يجوز في نفس الوقت أن تسلبها الحماية املقررة 

 هذا ما تمت اإلشارة إليه كاستثناء على مبدأ تسليم مقرر الفصل.وما يليها من املدونة، و  56بمقتض ى املواد 

 الفقرة التانية: مسطرة الفصل بالنسبة لبعض املقاوالت بمقتض ى األنظمة األساسية أو بمقتض ى اإلتفاق

أفرد املشرع قوانين لبعض املقاوالت نظرا لإلختالف الذي يوجد بينهما سواء من حيت تنظيمها أو من حيت 

التي أنشأت من أجلها واعتبر هذه القوانين الضابط املنظم للعالقة فيما بينها وبين أجراءها وإذا كان األهداف 

من املدونة نجدها تنص على ما  8الكتير منها قد تم نسخه بمقتض ى مدونة الشغل فإنه بالرجوع للمادة 

_ البحارة 6مية التابعة للدولة املحلية _أجراء املقاوالت و املؤسسات العمو 1يلي:"..تظل فئات األجراء التي ذكرها:

_ البوابون في البنايات 5_أجراء الصناعة السينمائية 4_أجراء املقاوالت املنجمية 5_ الصحفيون املهنيون،8

املعدة للسكن خاضعة ألحكام األنظمة األساسية املطبقة عليها و التي ال يمكن بأي حال من األحوال أن تقل 

شغل من ضمانات، تخضع الفئات املذكورة أعاله ألحكام هذا القانون في كل ما لم يرد عما تنص عليه مدونة ال

النص عليه في األنظمة األساسية املطبقة عليها..." مما يعني أن األنظمة األساسية للفئات املشار إليها أعاله لم 

قط في كل ما لم ينص عليه من تنسخ و أن العمل بها ال يزال ساريا و أنه في نفس الوقت تطبق عليهم املدونة ف

 نظامه األساس ي، و بالتالي كان البد من إعطاء ملحة سريعة عن القانون املنظم لبعض تلك الفئات.

 بالنسبة للمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات املحلية:

أن تتم إال  الذي نص في فصله الرابع والخامس على أن اإلعفاءات ال يمكن 16/16/1056فيحكمها مرسوم 

 بعد استشارة لجنة املوظفين.

 بالنسبة للبحارة:

مكرر على أن فسخ عقد اإلستخدام املبرم ملدة  601فهم يخضعون للقانون البحري هذا األخير نص في فصله 

 غير محدودة يباشر في موانئ املغرب بإيحاز من أحد املتعاقدين عند انصرام أجل سابق اإلعالم املحدد.
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 جراء املقاوالت املنجمية:بالنسبة أل 

بشأن النظام األساس ي ملستخدمي القاوالت املنجمية هذا األخير تطرق  65/16/1050فهم يخضعون لظهير 

منه و الذي حدد  0لإلعفاء في جزئه الرابع املتعلق بالعقوبات و اإلعفاءات و اإلستقالة وال سيما الفصل 

بيان األسباب و أن جميع العقوبات باسثثناء التوبيخ و العقوبات ونص على أنها يجب أن تبلغ كتابة مع 

التوفيق ال تصبح نافذة املفعول في حالة النزاع إال بعد دراستها من طرف الفرع املختص للجنة النظام األساس ي 

 و املستخدمين

 

 :بالنسبة للصحفين املهنين

خالل إلقاء نظرة على مقتضيات  املتعلق بالنظام األساس ي للصحافين ومن 66/06/1004فهم يخضعون لظهير 

مادة فقط نالحظ أن املشرع لم يخصص أية قواعد شكلية خاصة بإعفائهم و  66هذا الظهير الذي يتضمن 

 على أحكام التشريع الخاص بالشغل. 16إنما أحال شأنهم بمقتض ى املادة 

 بالنسبة للبوابين في البنايات املعدة للسكن:

املتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكين البوابين املعدة للسكن  08/10/1011فالقانون املنظم لهم هو ظهير 

واملالحظ بشأن هذا الظهير أيضا أنه لم ينظم أية مسطرة شكلية للفصل وإنما أحال هو األخر بمقتض ى الفصل 

 منه على التشريع الخاص بالشغل و بأن هذا األخير هو املطبق على البوابين. 16

شرع شرع مساطر وقوانين خاصة هذه الفئات السالفة الذكر التي تنظمهم وتبين وهكذا نالحظ أن امل

لكل شخص من هذه الفئات أن يلتزم بما يطبق عليه، وإذا كان هذا ما شرحته وتطرقت له 

بالتفصيل الذي يتعلق باألسباب املبررة للفصل التاديبي ومسطرته في املبحت األول سأشرح كذلك 

 )املبحت الثاني(فصل التأديبي فيمدى إلزامية مسطرة ال
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 املبحت الثاني: مدى إلزامية مسطرة الفصل التأديبي

إن قراءة في مدى توفق املشرع املغربي في توفير الحماية القانونية لألجير قد يتعرض للفصل يفرض التطرق 

اولها كل من الفقه و لإلشكاالت التي تطرحها مسألة إلزامية مسطرة الفصل التأديبي،هذه اإلشكاالت التي تن

القضاء املغربيين عبر مجموعة من األراء الفقهية و اإلجتهادات القضائية،هذا ما سأحاول تناوله من خالل 

 املطلبين التاليين:

 املطلب األول: موقف الفقه من مدى إلزامية مسطرة الفصل التأديبي

التي أفرزتها مسطرة الفصل التأديبي،حري قبل التطرق إلى مختلف اإلتجاهات الفقهية التي أثارت النقاشات 

من مدونة الشغل التي تنص على ما يلي:"..إذا رفض أحد  56بي أن أذكر ما جاء في الفقرة األخيرة من املادة 

.ومعنى ذلك أن املشرع لم يرتب أي 75الطرفين إجراء أو إتمام هذه املسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل.."

ألولى قد جاءت بصيغة الوجوب وألزمت املشغل بإتاحة الفرصة لألجير من أجل جزاء والحال أن الفقرة ا

التي  55الدفاع عن نفسه و اإلستماع إليه،وأن ما يؤكد صيغة الوجوب هو ما نصت عليه مقتضيات املادة 

 تنص على أنه:"..يجب أن يتضمن مقرر فصل األجير األسباب املبررة إلتخاده وتاريخ اإلستماع إليه مرفقا

، وبناء عليه أستنتج أن صيغة النص جاءت معيبة لوجود تناقض بين الفقرة 56باملحضر املشار إليه في املادة 

التي جاءت بصيغة من الوجوب و الفقرة األخيرة حيت خولت إمكانية لجوء األطراف إلى  56األولى من املادة 

ملسطرة،وسيستشف من ذلك أنها لم ترتب مفتش الشغل في حالة إذا رفض أحد األطراف إجراء أو إتمام هذه ا

 أي جزاء والحال أن هناك تناقضا بين الفقرة األولى و الفقرة األخيرة من املادة املذكورة.

وعلى هذا األساس فقد أثار الفقهاء نقاش جدلي حول مدى إلزامية مسطرة الفصل التأديبي ثالثة اتجاهات 

 فقهية يمكن لي إجمالها فيما يلي:

إتجاه معتدل مرن يتجاوز إجراءات املسطرة إلى البحت في طبيعة الخطأ املرتكب من ول: اإلتجاه األ 

قبل األجير،ويعتبر الطرد من قبل التعبير عن إرادة منفرذة، وأن مقرر الفصل قد يصدر بشكل كتابي أو شفوي، 

                                                 

  75:الفقرة األخيرة من املادة 56 من مدونة الشغل.
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الطرد وإنما هي شرط فمن وجهة نظر أصحاب هذا اإلتجاه أن املشرع لم يجعل الكتابة ركنا لوجوب اإلشعار ب

اإلتبات فقط ، حيت يمكن تعويضها بوسيلة أخرى، إذ أن العبرة من سلوك مسطرة الفصل هو أساس تبليغ 

 األجير بقرار الطرد.

هو اتجاه متمسك بحرفية النص ويقول على أن املشرع لم يضع هذه املقتضيات اإلتجاه التاني: 

عض العبارات التي ساقها مثل: يجب_ال يمكن_ عبثا وإنما جاءت بشكل إلزامي وذلك من خالل ب

، من مدونة الشغل رغبة من املشرع في حماية حقوق 54و  55و  58و  56وغيرها مما جاء في املواد 

األجير حيت أنه إن لم تكن هناك رسالة طرد فلن يكون هناك تحديد للوقائع وال لألسباب مما يفسح 

و بالتالي فإن خرق املشغل للمسطرة يجعل من طرد  املجال لرب العمل ليتعسف في طرد األجير،

 األجير طردا تعسفيا، وهكذا يرهن هذا اإلتجاه حماية األجير بمدى احترام مسطرة الفصل التأديبي.

استقر هذا اإلتجاه على وجوب اإلشعار بالطرد في كل األحوال سواء ارتكب األجير اإلتجاه التالث: 

ر ذلك لسبب قاهر بالرغم مما الحظه ممثلوا هذا اإلتجاه من خطأ جسيم أم ال، ما عدا إذا تعد

 تناقض بين النصوص القانونية التي تتحدت عن اإلشعار بالطرد.

والواقع أنه ال يمكن إنكار أن بعض األخطاء التي قد يرتكبها األجير قد تكون من الحدة بحيت تلحق 

غل إذا أغفل أحيانا احترام املسطرة التي أضرار خطيرة باملؤسسة التي يعمل فيها، ومع ذلك فإن املش

تستلزمها مدونة الشغل في موادها السابقة إما عن جهل أوعدم اهتمام فإنه يواجه من طرف 

املحكمة بكونه خرق املسطرة فيعتبر الفصل الذي أوقعه على األجير تعسفيا، رغم أنه من الحيف 

 اعتبار هذا الطرد تعسفيا
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 قضاء من مدى إلزامية الفصل التأديبياني: موقف الثاملطلب ال

و  )الفقرة األولى(أما بخصوص القضاء فسيتم معالجته من خالل تالث فقرات:موقف محاكم املوضوع في

وبعض مواقف القضاء  )الفقرة التانية(موقف املجلس األعلى سابقا و الذي هو محكمة النقض حاليا في

   )الفقرة التالثة(املقارن في

 : موقف محاكم املوضوعالفقرة األولى

إن الرقابة القضائية على إجراءات الفصل التأديبي التي تشمل في إطارها مرحلة اإلستماع إلى األجير املرشح 

للفصل عن العمل وكذا مرحلة تسليم مقرر الفصل تعتبر مبدأ أساس ي نصت عليه عدة نصوص قانونية 

مدونة الشغل املغربية، والهذف من هذه الرقابة هو  والقانون الفرنس ي وكذلك 148كاإلتفاقية الدولية رقم 

الحد من سلطة املشغل في فصل األجير بكل حرية إال أن بعض الفقه يرى بأن هذه الرقابة غير فعالة في حين 

أن القضاء اإلجتماعي املغربي أو القضاء املقارن أولى هذه الرقابة كامل عنايته واهتمامه، وعلى الرغم من أن 

يرتب أي جزاء في حالة عدم احترام رب العمل لإلجراءات الواجبة اإلتباع قبل فصل األجير إأل أنه من  املشرع لم

املعلوم أن كل قاعدة قانونية ال يجب أن تكون مقرونة حتما بالجزاء حتى يضمن لها التطبيق و اإلحترام،بل إن 

ة إذا ظهر له تضررر أحد األطراف من جراء الجزاء يرتبه القاض ي في نطاق القواعد العامة أو الخاصة للمسؤولي

 خرق الطرف االخر لإللتزام املفروض عليه بموجب القواعد القانونية.

ومن هذا املنطلق فإن الجهة التي يتم اللجوء إليها من طرف األجير عندما يواجه بالطرد بداية هي 

من مدى جسامة الخطأ الذي  املحاكم اإلبتدائية، حيت يكون على القاض ي اإلبتدائي تقدير و التأكد

ارتكبه األجير ومدى واقعيته ومدى مالئمة الجزاء له من جهة، تم هل هو من ضمن ما نصت عليه 

 من مدونة الشغل من جهة تانية 80املادة 

 الفقرة التانية: موقف املجلس األعلى)محكمة النقض حاليا(

رت مسألة اعتبار مقرر الفصل شرط صحة أم في ظل النظام النموذجي الذي كان معموال به في السابق أثا

يذهب في اتجاه اعتبار مقرر الفصل  1015مجرد وسيلة إتبات جدال كبيرا،فكان توجه املجلس األعلى قبل سنة 
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 806وسيلة إثبات، توجه ستتغير معامله بعد ذلك إلى اعتبار املقرر شرط صحة،وذلك من خالل قراره عدد 

لذي جاء فيه: "املحكمة كانت على صواب حين صرحت أن طرد أي عامل و ا 65/00/1015الصادر بتاريخ 

يستوجب إتباع املسطرة حيت أشار إلى وجوب إعالم األجير ومفتش الشغل وأنها في نطاق سلطة تقدير الحجج 

املوكولة إليها،اعتبرت أن ليس في وثائق امللف ما يتبت أن الطاعنة قد طبقت املسطرة بل اعتبرت أن الفصل 

ن تعسفيا في عدم بيان أسبابه وبأن املؤاجر لم يتوصل بأي إشعار عن فصله،وبعد توصله به يعتبر املشغل يكو 

فاسخا للعقد فسخا تعسفيا"هذا بخصوص موقف املجلس األعلى، أما بخصوص موقف القضاء املقارن 

 فسأتطرق له في الفقرة املوالية.

 الفقرة الثالثة: موقف القضاء املقارن 

قضاء التونس ي على نفس نهج القضاء املغربي حيت أكد على إلزامية مسطرة الفصل التأديبي حيت لقد سار ال

اعتبر الفصل تعسفيا حتى ولوثبت الخطأالجسيم في حق األجير إذا جاء قرار الفصل غير مراعي لإلجراءات 

مدى احترام يطبيق املنصوص عليها في القانون والتي يوليها القضاء أهمية كبرى وجعل رقابة مشددة على 

الصادر بتاريخ  111085مقتضيات هذه املسطرة وهكذا ذهبت محكمة التعقيب التونسية في قرارها عدد 

أعضاء فيه إخالل من شأنه حرمان العامل من  5أعضاء عوض  4إلى"أن يشكيل املجلس  61/10/1088

 حقوقه في ثمثيل فعلي أمام لجنة التأديب".

"أن طرد العاملة دون استدعائها للمثول أمام  18061من خالل قرارها  كما اعتبرت محكمة التعقيبي

 املجلس التأديبي الذي أصدر قراره في غيابها بإعفائها من العمل بمثابة طرد تعسفي.

نخلص إلى اعتماد القضاء التونس ي إلجبارية احترام إجراءات مسطرة الفصل التأديبي وأن أي إخالل 

 بار الفصل تعسفيا ويستوجب التعويض.بأي جزء منها يؤدي إلى اعت

أما إلى القضاء الفرنس ي الرائد في مجال السهر على احترام النصوص القانونية املخولة للحماية 

القانونية لألجراء باعتبارهم الطرف األضعف في عالقات الشغل فقد أكد بدوره على مدى إلزامية 

اية لحقوق األجراء، إال أن القضاء الفرنس ي ال احترام مسطرة الفصل التأديبي وعدم اإلخالل بها حم
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يعتبر اإلخالل باملسطرة موجبا لتكييف الفصل على أنه فصل تعسفي وإنما على أنه فصل غير 

 نظامي أو غير قانوني.

 

 خاتمة

وفي خالصة القول يمكن القول بأن األجير الطرف الضعيف في عالقات الشغل يتعرض للطرد من 

لخطأ جسيم أو لم يرتكب أي خطأ،لهذا السبب تذخل املشرع املغربي  طرف مشغله سواء ارتكب

وفرض قيودا على املشغلين كي ال يطبقوا على األجراء تعسف غير قانوني وطرده من العمل، وعليه 

فقد توفق املشرع في فرض سيطرته على املشغلين اللذين يتجاوزون حدودهم أحيانا،فرغم هذه 

رع لألجراء نجد العديد من املؤاجرين عاطلين عن العمل بسبب الفصل اإلمتيازات التي منحها املش

الذي يتعرض له األجراء عادة من طرف املشغلين لعدة أسباب وعلى هذا األساس هل توفق املشرع 

 املغربي أيضا في إيجاد حل لألجراء اللذين يتعروضون للطرد ألسباب اقتصادية من طرف املشغلين.؟
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جع عن العقود االستهالكيةالحق في الترا  

قدراسة على ضوء نظرية التعسف في استعمال الح   

  

 محمد خلوقي 

  قانون الخاصدكتور في ال  

 

 مقدمة             

إذا كان املشرع قرر للمستهلك حق إنهاء العقد باإلرادة املنفردة، إنما فعل ذلك استثناءا من مبدأ 

ي التراجع عن التعاقد الذي قرره املشرع للمستهلك يهدف بصفة ، و إن الحق ف76القوة امللزمة للعقد

أصلية إلى حماية رضا املستهلك و تنقيته مما قد يلحق به من عوامل املجازفة التي تؤدي إلى الندم و 

يكون ذلك من خالل منحه مهلة إضافية للتروي و التدبر في أمر العقد الذي أبرمه، درءا لألخطاء التي 

 .77لتسرعه في التعاقد، خاصة مع ما تتميز به املعامالت الحالية من وسائل جدب و إغراءتلحق به كأثر 

و نظرا لنجاعة هذه الوسيلة الوقائية لتوفير حماية فعالة للمستهلك في التشريعات املقارنة،  

أكتوبر  8املتعلق بمدونة التأمينات الصادر في  00-11عمل املشرع املغربي على تكريسها في القانون رقم 

منه للمكتتب في عقد التأمين على الحياة الحق في الرجوع عن التزامه  01، والذي أعطت املادة 600678

يوم عندما يكون هذا االكتتاب قد تم خالل زيارته بمنزله أو بمكان عام أو  14خالل مدة ال تقل عن 

                                                 

عامر قاسم أحمد قيس ي: "الحماية القانونية للمستهلك"، دراسة في القانون املدني واملقارن الدار العلمية الدولية ودار الثقافة  -76 

 .707، ص 3003للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األولى 
 34محمد الرفاعي:الحماية املدنية للمستهلك إزاء املضمون العقدي،م س،ص، أحمد-77
 ( 2704ص  3003نونبر  1بتاريخ  4045)ج ر 3003أكتوبر  2املتعلق بمدونة التأمينات الصادر في  00-71القانون رقم  -78
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بشأن بيع  55.00ن رقم القاض ي بتغيير وتتميم القانو  101.16خاص، وكرسها أيضا في القانون رقم 

،من خالل التراجع عن عقد التخصيص الذي يبرمه مستهلك العقار في طور 79العقارات في طور اإلنجاز

مكرر مرتين من ق.ل.ع املغربي " يمكن  518.8اإلنجاز مع املنعش العقاري، و هذا ما نص عليه الفصل 

ص من أجل اقتناء عقار في طور اإلنجاز للبائع واملشتري قبل تحرير العقد االبتدائي إبرام عقد تخصي

 يحرر إما في محرر رسمي أو محرر عرفي ثابت التاريخ وفقا للشكل املتفق عليه من األطراف.

ال يجوز إبرام عقد تخصيص العقار في طور اإلنجاز، تحت طائلة البطالن، إال بعد الحصول على 

 رخصة البناء.

".... 

 85علق بتحديد تدابير لحماية املستهلك من خالل املادة املت 81.08كما كرسها القانون رقم  

أيام، الذي أورد عدة تطبيقات لهذه التقنية )في مجال عقد القرض  1منه و حدد مدتها في 

،والبيع خارج املحالت التجارية،والبيع عن بعد(. رغبة منه في إعطاء املستهلك املغربي أداة 80االستهالكي

و التالعبات املحتملة من املهنيين، و أخدا بعين االعتبار حالة الضعف و مهمة لحمايته من التجاوزات 

 . 81الجهل التي يكون عليها عادة في هذه األنواع من العقود نظرا لطبيعتها و للطريقة التي تتم بها

جاء به املشرع من أجل حماية رضا  08-81ال أن حق التراجع املقرر للمستهلك في القانون إ     

ومبرر ذلك أن منح املستهلك الحق في التراجع هو االستيثاق من أن البضائع تتفق مع  املستهلك،

                                                 

طور اإلنجاز، الصادر بتنفيذه الظهير بشأن بيع العقارات في  55.00القاض ي  بتغيير وتتميم القانون رقم 701.73القانون رقم 79

 7521جمادى األولى  0بتاريخ  4550(؛ الجريدة الرسمية عدد 3074فبراير  2) 7521من ربيع اآلخر  32بتاريخ  7.74.04الشريف رقم 

 .023( ص 3074فبراير  73)

حق ، رسالة لنيل دبلوم املاستر في في ضوء نظرية التعسف في استعمال ال -دراسة مقارنة-محمد خلوقي ، الحق في التراجع -80 

 70،ص،3075-3072القانون الخا ص ،ماستر املقاولة و القانون ، كلية الحقوق ، سطات ، 

 
أبو بكر مهم: الوسائل الوقائية لحماية املستهلك، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني  -81

 . 773،ص،؛3002/3005بالدار البيضاء 



 

 

 

85 

حاجاته الشخصية،لذلك ال يجوز للمستهلك التعسف في استعمال حقه في التراجع على أن يتجاوز 

الرؤية إن استعملها املستهلك بشكل يخرج عن املبررات التي تمكنه من ممارسته لهذا الحق، ومن هنا 

ن القول على أن املستهلك ال يجوز له أن يستعمل حقه في التراجع من أجل اإلضرار باملنهي أو إذا يمك

تحقيقها قليلة األهمية بحيث ال تتناسب مع  ما يصيب املنهي من إضرار  كانت املصالح التي يرمي إلى

 .82بسببها ،أو اذا كانت املصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة 

ظ أن نظرية التعسف في استعمال الحق جاءت مبهمة في التشريع املغربي وغير واضحة واملالح   

،من قانون االلتزامات 05_06_01شأنه شأن التشريع الفرنس ي، اللهم إال بالقراءة باملخالفة للفصول 

 والعقود املغربي نستنتج أن املشرع املغربي أشار إلى بعض معايير التعسف ،وكل هذه الفصول ارتبطت

 بالخطأ في املسؤولية التقصيرية.

و يكتس ي موضوع ضمانات حماية املنهي من تعسف املستهلك من خالل استعماله لحق التراجع 

عن العقود االستهالكية أهمية بالغة تكمن في حماية املستهلك في املرحلة التي تلي إبرام العقد ومن 

دوره مترويا و مما يزيد من أهمية املوضوع ذلبك الجانب الذي يرتبط بركن الرضا ،اي فيما يتعلق بص

هو أنه باالستناد على القاعدة الفقهية املتعارف عليها ،أن كل حق قابل للتعسف أي أن املستهلك 

يمكن أن يتعسف في استعمال حقه في التراجع بوجه يضر بمصالح املنهي بصورة خاصة،كما يضر 

دراسة املوضوع ،في ضوء نظرية التعسف في استعمال  باملصلحة العامة بوجه عام و هذا ما دفع بنا إلى

 الحق.

 إشكالية املوضوع

ما دام أن مبدأ القوة امللزمة للعقد يعد أولى العقبات القانونية التي تواجه ركن الرضا والذي   

بمقتضاه ال يجوز ألحد األطراف أن يستقل بتعديل العقد أو إلغائه بعد إبرامه إال في حدود ما يسمح 

إلى أي حد  التفاق أو نص القانون ، لذلك فإن اإلشكالية التي ارتأينا دراستها في هذا املوضوع ،به ا

                                                 

 13محمد رياض ،التعسف في استعمال الحق،على ضوء املذهب املالكي والقانون املغربي،ص،-82 
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تمكن املشرع املغربي من حماية املستهلك والحفاظ على املعامالت االقتصادية من خالل تكريسه لحق 

املستهلك ؟والى أي الذي يقض ي بتحديد تدابير لحماية  08-81التراجع عن العقود االستهالكية في قانون 

حد يمكن إعمال نظرية التعسف في استعمال الحق في حالة تمادي املستهلك في التعسف في استعمال 

 حق التراجع من أجل اإلضرار باملنهي.

 لتناول هذا املوضوع سنقسمه إلى مبحثين: 

 مال الحقاملبحث األول :مدى الحد من ممارسة الحق في التراجع في ضوء نظرية التعسف في استع-

 املبحث الثاني: اآلثار املترتبة عن إعمال نظرية التعسف في استعمال الحق تجاه املستهلك املتعسف-

 املبحث األول :مدى الحد من ممارسة الحق في التراجع في ضوء نظرية التعسف في استعمال الحق

لتراجع في )املطلب سنتناول في هذا املبحث ضمانات عدم تعسف املستهلك في استعمال حق ا        

هذا املوضوع في حالة إثبات  08-81األول (ثم نتطرق إلى معايير التعسف ومدى تطبيقها في قانون 

 81-08تعسف املستهلك في استعماله لحق التراجع أمام غياب أي تنظيم ملقتضيات قانونية في قانون 

    الثاني(. تحمي املنهي من تعسف املستهلك ،في استعماله لحق التراجع )املطلب

 املطلب األول:  ضمانات عدم تعسف املستهلك في استعمال حق التراجع.

يستطيع املستهلك ممارسة الحق في التراجع خالل فترة تسلمه املبيع الذي قد يستعمله خاللها ،        

ملنصبة مما يؤدي إلى نقصان قيمته، وهو ما قد يؤثر على املنهي وهذا ما يتضح بشكل أفضل في العقود ا

على برامج الحاسوب واألقراص املدمجة والتسجيالت الصوتية وغيرها، وحيث أن مجرد االستعمال ولو 

ملرة واحدة يؤدي إلى إمكانية تحميل نسخة منها بدون مقابل ويكون املستهلك قد الحق الضرر باملورد أو 

ستهلك قد الحق الضرر باملنهي أو مؤلف البرنامج حتى بعد إعادته ،أو رده إلى املورد وبذلك قد يكون امل

 مؤلف البرنامج 

ال شك أن حق التراجع في عقود املسافة جاء بهدف حماية رضا املستهلك من التسرع نظرا ألنه يشتري 

البضائع عن بعد، لذلك فإن سلطاته عن املال املتعاقد عليه لدى تسلمه له واملمنوحة إليه بموجب 
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أي معرفة مدى مالءمة البضائع للغرض من شرائها ومطابقتها ملا  حق التراجع تنفذ بحدود هذا الهدف

جاء في الصورة املوجودة على شاشة الحاسوب ولهذا ال يجوز للمستهلك التعسف في استعمال حقه في 

التراجع بأن يتجاوز حدود الرؤية إن استعملها املستهلك بشكل يخرج عن املألوف لالستعمال الالزم 

سلعة و مدى مالءمتها الحتياجاته، فال يجوز للمستهلك في هذه الحالة أن للتأكد من صالحية ال

يستعمل حقه في التراجع بقصد اإلضرار باملنهي ،و أال يتجاوز الهدف والحكمة من الحق في التراجع و 

استرداد الثمن ،و حتى باستبدالها بغيرها لهذا قرر التشريع األملاني على سبيل املثال إلزام املستهلك 

واألصل أن 83دفع تعويض عن استعماله للبضائع التي قرر ردها بموجب ممارسته لحق التراجعب

املستهلك يلتزم باملحافظة على البضائع و يبذل في ذلك عناية الرجل املعتاد لذلك يكون مسؤوال عن أي 

أو  تلف أو هالك يصيب البضائع بسبب تقصيره في واجب العناية امللقاة على التسجيالت الصوتية

 املرئية وغيرها وإلى عاتقه.

وبهذا الخصوص نالحظ أن كل من التوجيه األوربي بشأن بيوع املسافة وال التوجيه الخاص         

 .84بالبيوع املنزلية أنهما لم ينظما آثار تلف البضائع أو هالكها

التها وقت ومقتضيات نظرية التعسف في استعمال الحق تتطلب أن يرد املستهلك البضائع بح      

التسليم وهو ما قد يصعب تحقيقه في العقود الواردة على منتجات سريعة التلف أو الهالك ،خصوصا 

في ضوء املدة املحددة  الستعمال حق التراجع والتي ال تقل عن سبعة أيام في التشريع املغربي لذلك 

عة على أنواع محددة من قررت أغلب التشريعات التي أخذت بحق التراجع استثناء بعض البيوع الواق

البضائع من خالل ممارسة الحق في التراجع خصوصا مما يتصل ببرامج الحاسوب و التسجيالت 

الصوتية وذلك حماية لحقوق املنهي إذ أن مجرد فض أختام هذه املواد يعني عدم ضمان ردها دون أن 

 يحتفظ املستهلك بنسخة منها .

                                                 
أيمن مساعدة وعالء خصاونة ،خيار املستهلك بالرجوع في البيوع املنزلية وبيوع املسافة،مجلة الشريعة و القانون،العدد -83

 703االردن، ص،  3077ابريل  54
 700ص،م س ،املستهلك بالرجوع في البيوع املنزلية وبيوع املسافة ، أيمن مساعدة وعالء خصاونة ،خيار  -84
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في استعمال حقه في التراجع برد البضائع أو فسخ العقد وهكذا يجب أال يتعسف املستهلك        

بمجرد وجود سلعة بسعر اقل أو بلون أفضل وقد ال يتجاوز أن يكون الحق في التراجع وسيلة لإلضرار 

 . 85ببائع البضائع

و يمكن أن يتعلق باستعمال الحق في التراجع في مدة هذا الحق في هذا املجال تقرر التشريعات   

التوجيهات األوربية أن مدة حق املستهلك في تراجعه عن العقد، فعلى سبيل املثال طبقا املختلفة و 

للمادة الخامسة من التوجيه األوربي بشأن البيوع املنزلية ال تبدأ مدة التراجع بالسريان إال من تاريخ 

السادسة منه  إعالم املنهي للمستهلك بالتراجع عن العقد، إما بشأن بيوع املسافة فقد نص في املادة

أشهر من  8أيام تحتسب من تاريخ تسلم البضائع على أن تصبح املدة  1على تحديد مدة التراجع في 

تاريخ التسلم إذا لم ينفد املنهي التزامه بإعالم املستهلك بحق التراجع قبل إبرام العقد .ولكن في هذه 

ق في التراجع وكان املستهلك محترفا او الحالة ما الحكم لو لم يقم املنهي بإعالم املستهلك بوجود الح

معتادا على إبرام هذا النوع من العقود ،بحيث أنه من املفترض أن املستهلك يعلم بوجود الحق في 

 التراجع ؟

في رأينا يمكن اعتبار املستهلك في هذه الحالة متعسفا في استعمال حقه في التراجع ،بحيث يكون       

قه في التراجع عن العقد ولو لم يعلمه املنهي بذلك، لكن املالحظ  أن مفترض فيه أن يكون عاملا بح

ومشرعي باقي التشريعات املقارنة كرسوا السلطة التقديرية للمستهلك في  81-08مشرع  قانون 

استخدام حق التراجع وأكدوا على الحق اإلرادي املحض للمستهلك برد البضائع أو بالتراجع في العقد، 

ح املستهلك التراجع عن العقد هو اإلستيثاق من أن البضائع محل العقد تتفق مع ومبرر ذلك أن من

حاجاته الشخصية لذلك ال بد أن يكون القول في مدى مالءمة البضائع لحاجاته الشخصية إلى مطلق 

 إرادة املستهلك بدون أي معقب فهو حق إرادي محض فال يلزم املستهلك بتعليل قراره في التراجع .

                                                 

 300نفس املرجع ،ص،-85 
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سلطة املستهلك املطلقة تتأكد بأنه يحق له رد البضائع ،و استخدام الحق في التراجع ،ولو كما أن 

كانت مطابقة لرغباته وليس للمنهي حق مناقشة املستهلك في أسباب رد البضائع واستخدام الحق في 

 التراجع .

جاع، إذا ما قرر قرر باملقابل تحميل املستهلك مصاريف اإلر  81-08وتجدر اإلشارة أن قانون        

التراجع عن العقد وهو هنا يحاول منع تعسف املستهلك باستعماله للحق في التراجع، ذلك أن تحميل 

املستهلك تكاليف اإلرجاع يعني إضفاء طابع الجدية على هذا الحق ،مما يفترض على أن املستهلك لن 

عال وسيكون أكثر تأمال وتمهال قبل يلجأ إلى هذه الحالة إال إذا كانت البضائع ال تناسب احتياجاته ف

 استخدام الحق في التراجع.

 27-03املطلب الثاني: مدى تطبيق معايير التعسف في استعمال الحق في قانون 

نظرا لعدم تطرق املشرع املغربي للمعايير التي يمكن االستناد عليها في تقدير تعسف املستهلك في حق  

ملطلب إلى ثالث معايير أساسية للتعسف طبقا للقواعد العامة و التراجع ،وجب علينا التطرق في هذا ا

 باالستناد إلى قراءة بعض فصول قانون االلتزامات و العقود املغربي  وهي كالتالي:

 معيار قصد اإلضرار بالغير. -

 معيار عدم التناسب بين املصلحة والضرر. -

من خالل تعسفه معيار عدم مشروعية املصلحة التي يرمي الى تحقيقها املستهلك  -

 باستعمال حق التراجع.

 الفقرة األولى:معيار قصد اإلضرار

يمكن الحديث عن هذا املعيار حين ال يكون قصد املستهلك في استعماله لحق التراجع إال الضرر        

 باملنهي وهو ينطوي على نية مبيتة تريد الشر.
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ة فقال تعالى ''ال يحيق املكر السيئ إال ولذلك نهى الشرع اإلسالمي  عن املقاصد الخبيثة بصفة عام

كما جاءت آيات كثيرة تنهي عن استعمال الحقوق بقصد إضرار الغير كاملضارة في الوصية و  86بأهله''

 الطالق .

وأكدت األحاديث النبوية والتطبيقات الفقهية خاصة في املذهب املالكي أن املكلف إذا كان قصده 

تعسفه إما  قبل حدوث الفعل إذا كان الباعث الديني قويا أو بعد اإلضرار يعتبر متعسفا ويجب درء 

حدوثه بإزالة الضرر أو الصيرورة إلى التعويض بعد إثبات الفعل الضار هو الضرر املترتب عليه وملا كان 

 هذا املعيار ذاتيا يصعب استخالصه اعتبر انعدام املصلحة لصاحب الحق قرينة على قصد اإلضرار.

( حيث جاء فيه ال محل للمسؤولية إذا 05ع املغربي بهذا املعيار الذاتي في الفصل )-ل-ق قد أخد       

ونستنتج من هذا الفصل أن املشرع املغربي  87فعل شخص بغير قصد اإلضرار ما كان له الحق في فعله

ى يأخذ بمعيار قصد اإلضرار بالغير،  كما يعتبر انتفاء مصلحة من رجع عن وعده بجائزة قرينة عل

ع،الذي -ل-من ق 15إرادته اإلضرار بمن شرع في تنفيد العمل ولذلك يعتبر هذا متعسفا طبقا للفصل 

جاء فيه ال يجوز الرجوع في الوعد بجائزة بعد الشروع في تنفيذ العمل املوعود بجائزة بعد الشروع في 

لة للملتزم تحت شرط واقف تنفيذ العمل املوعود بجائزة من أجله و املعيار هنا ذاتي  كما تعتبر أي عرق

ع و -ل-من ق 164من أجل تخلف هذا الشرط كاشفة عن نية من أجل اإلضرار بالدائن، طبقا للفصل 

يدخل في هذا املعيار في  فسخ الوكيل أو املوكل للعقد بغثة و في وقت غير الئق من غير سبب معتبرا، 

 ع.-ل-من ق88 056طبقا للفصل 

                                                 

 سورة فاطر 52االية  -86 

 ع املغربي-ل-من ق 05الفقرة األولى من الفصل  -87 

 على ما يلي : 053ينص الفصل  -88 

،ساغ الحكم ألحدهما على االخر بالتعويض عما إذا فسخ املوكل أو الوكيل العقد بغتة،وفي وقت غير الئق ومن غير سبب معتبر 

 لحقه من ضرر ،ما لم يتفق على غير دلك .

 والقاض ي هو الذي يحدد التعويض ،في وجوده ومداه وفقا لطبيعة الوكالة وظروف التعامل وعرف املكان.
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بي قد أخد بهذا املعيار على أوسع مدى من نصوصه إما بالتنصيص عليه ع املغر -ل-وهكذا يكون ق      

 أو بأخذه عن طريق قراءة النصوص  باملخالفة.

وتجدر اإلشارة أن تطبيق هذا املعيار يقتض ي االستعانة بمعيار موضوعي هو مسلك الرجل املعتاد في     

في بذاته بالقول بوجود انحراف في هذا املوقف ،إذ أن مجرد نية اإلضرار أي اإلضرار العمد ال يك

السلوك ،فالشخص قد يستعمل حقه ويتعمد اإلضرار بغيره ومع ذلك ال يعتبر منحرفا إذا كان 

استعمال حقه على هذا النحو يحقق له نفعا كبيرا يفوق بكثير الضرر الذي سيصيب الغير، أما إذا 

ذلك بتحقيق مصلحة ثانوية أو تحققت  انطوى استعمال الحق على قصد اإلضرار بالغير دون أن يقترن 

له مصلحة بطريقة عرضية غير معهودة، فإنه يكون متعسفا في استعمال حقه طبقا ملسلك الشخص 

 .89املعتاد في مثل هذه الظروف

الذي  81-08ومن هنا يمكن القول أمام سكوت املشرع املغربي عن هذه املسألة في قانون          

ع املغربي، في تقدير التعسف في -ل-ية املستهلك يمكن االعتماد على قيقض ي بتحديد تدابير لحما

استعمال حق التراجع من طرف املستهلك،وفي هذا الصدد ذهبت محكمة النقض الفرنسية بأن 

 .90املستهلك الذي اتخذ قراره بالتراجع ال يمكنه سحب هذا التراجع وإال اعتبر متعسفا

 ين املصلحة و الضرر الفقرة الثانية:معيار عدم التناسب ب

قد ال تتبين نية اإلضرار من خالل تصرف ما مع حصول الضرر وقد تكون املصلحة في حد داتها        

مشروعة ،ولكن إذا أدى استعمالها إلى حدوث ضرر اكبر منها وقد تنعدم املصلحة وتكون تافهة إلى 

سب بين املصلحة والضرر، وقد اهتم جانب الضرر املحدث، فهنا في هذه الصور يأتي دور مراعاة التنا

اإلمام الشاطبي بتأصيل هذا املعيار بالنظر إلى مآل األفعال فكلما وجدت مفسدة بجانب مصلحة ولو 

كانت مساوية لها فباألحرى إذا كانت راجحة عليها فإن التصرف يمنع وكذلك إذا كانت املصلحة من 

                                                 

غير مشروعة في الشريعة و احمد الصويعي شليبك، التعسف في استعمال الحق بقصد اإلضرار بالغير ،أو لتحقيق مصلحة  -89 
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موضوعي أساسه التفاوت بين املصلحة و الضرر، التفاهة بحيث ال تتناسب مع الضرر، واملعيار هنا 

 وذلك يخضع الى تقدير القاض ي حسب الظروف الزمانية واملكانية.

ويدخل في هذا املعيار الضرر الفاحش كما تدخل فيه األضرار التي تضر باملصلحة العامة، وقد         

ع، وهكذا فقد أشار -ل-من ق 05من الفصل 91تعرض املشرع املغربي إلى هذا املعيار في الفقرة الثانية

هذا النص إلى الضرر الفادح وأن يكون في مقدور الشخص تجنبه وأال يؤدي هذا التجنب أو اإلزالة إلى 

 ضرر أكبر. 

ع قد جمع بين املعيارين الشخص ي و املوضوعي -ل-من ق 05وتجدر اإلشارة إلى أن الفصل         

إلى الضرر الفاحش كمعيار لعدم التناسب بين املصلحة  لنظرية التعسف في استعمال الحق ،كما أشار 

 ع املغربي . -ل-من ق 0693-0192و الضرر وذلك في الفصلين 

من هنا يمكن االستناد على هذا املعيار لتقدير التعسف في استعمال الحق في التراجع من طرف 

  جوء إليها.ع، باعتباره الشريعة العامة التي يمكن الل-ل-املستهلك ، باالستناد إلى ق

وفي هذا الصدد قضت املحكمة الكبرى االبتدائية لبوردو أن حق التراجع يجب أن ال يستعمل بطريقة 

 .94تعسفية من طرف املستهلك وبالتالي فهو ملزم باملحافظة على املنتوج

                                                 

تنص الفقرة الثانية على ما يلي :إذا كان من شان مباشرة  هذا الحق أن تؤذي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير وكان من املمكن -91 

ه من غير أذى جسيم لصاحب الحق فان املسؤولية املدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم ملنعه أو تجنب هذا الضرر أو إزالت

 إيقافه.

 على ما يلي: 07ينص الفصل  -92 

للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب املحالت املضرة بالصحة أو املقلقة للراحة لطلب إما إزالة هذه املحالت و إما إجراء ما 

هها من التغيير لرفع األضرار التي يتظلمون منها .و ال يحول الترخيص الصادر من السلطات املختصة دون مباشرة هذه يلزم ف

 الدعوى.

 على ما يلي: 03ينص الفصل  -93 

خن ومع ذلك ال يحق للجيران أن يطلبوا إزالة األضرار الناشئة  عن االلتزامات العادية للجوار ،كالدخان الذي يتسرب من املدا

 ،وغيره من املضار التي ال  يمكن تجنبها والتي ال تتجاوز الحد املألوف. 
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 الفقرة الثالثة:عدم مشروعية املصلحة التي يرمي إلى تحقيقها املستهلك.

ها الشرع فهي معتبرة ،وإال فهي ملغاة وكل من حاول أن يناقض املصالح التي كل مصلحة يحمي         

اعتبرها الشرع، فقد تعسف في استعمال حقه ومن أجل ذلك كانت املقاصد و النوايا تابعة لألعمال و 

التصرفات وجودا أو عدما لحماية ما أصله الشرع، ولهذا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم) "إنما 

 .95ال بالنيات"(األعم

والجدير بالذكر أن هذا املعيار يعول عليه أغلب الشراح كما أنه أوسع مجاال في تطبيقاته              

العملية وأن مرد هذا املعيار هو أن الحقوق وسائل لتحقيق غايات مشروعة بحيث ال يسوغ للمستهلك 

التي شرعه من اجلها املشرع،فان  أن يستعمل حق التراجع في تحقيق أغراض تتنافى مع تلك الغاية

املستهلك يعتبر متعسفا في استعمال حقه عندما تكون املصلحة ضئيلة بحيث ال تبرر األضرار الناجمة 

عن ذلك االستعمال ، أو لتحقيق مصلحة غير مشروعة  فان في هذه الحاالت يعد صاحب الحق أي 

األفراد حقوقهم في الشريعة اإلسالمية ليس  املستهلك متعسفا في استعمال حقه في التراجع ،واستعمال

 بما يلي: 96مطلقا من كل قيد بل هو مقيد

أال يؤدي استعمال الحق إلى إلحاق الضرر باملصلحة العامة التي يعود نفعها على كافة  -1

 الناس أو باملصلحة الخاصة التي يعود نفعها على الفرد. 

مجرد التلهي والتلذذ من غير أن يقصد  أال يستعمل الحق في غير غاية أبدا بأن يستعمل في -6

 به تحقيق نفع للفرد أو الجماعة.

أال يستعمل حقه في تحقيق غاية غير مشروعة بأن يتخذ وسيلة للوصول إلى ملآرب و غايات  -8

 تتنافى مع مشروعية ذلك الحق .

                                                                                                                                                         

 94-2008-13 mars-t.G.I bordeaux 

 محمد رياض ،م س ،ص-95 

 37احمد الصويعي شليبك ر م س ،ص،-96 
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ى أن يوازن بين املنافع و اإلضرار التي تنجم عن استعمال الحق فان غلب جانب املنفعة عل -5

 جانب املضرة ساغ استعمال الحق وخرج عن دائرة املشروعية.

 املبحث الثاني: اآلثار املترتبة عن إعمال نظرية التعسف في استعمال الحق

نتطرق في هذا املبحث إلى املسؤولية املدنية كوسيلة لتعويض الضرر الناتج عن تعسف            

بقصد إضراره في )املطلب األول( ثم نقوم بإبراز األساس املستهلك في استعمال حق التراجع تجاه املنهي 

 القانوني املعتمد لتوقيع الجزاء على املتعسف في )املطلب الثاني(.

 املطلب األول : املسؤولية املدنية كوسيلة لتعويض الضرر الناتج عن التعسف 

عند إخالله بقاعدة قانونية،  إن املسؤولية عموما ما هي إال ذلك الجزاء الذي يترتب على املرء          

ويختلف هذا الجزاء باختالف نوع القاعدة املخل بها ويتمثل الجزاء في العقوبة )الحبس،الغرامة( و قد 

 تكون القاعدة املخل بها مدنية بحيث تكون املسؤولية مدنية ويتمثل الجزاء حينئذ بالتعويض .

لقواعد التي تلزم من ألحق الضرر بالغير، بجبر واملسؤولية املدنية عموما، هي مجموعة من ا        

الضرر وذلك عن طريق تعويض ،سواء كان نتيجة اإلخالل بالتزام سابق رتبه العقد وهذا ما يعرف 

باملسؤولية العقدية، أو كان نتيجة إلخالل بالتزام رتبه القانون واملتمثل في عدم إلحاق ضرر بالغير ، و 

 . 97يريةهذا ما يعرف باملسؤولية التقص

وعليه فهذه األخيرة تقض ي بوجود ضحية ووجود متسبب في الضرر زد على ذلك وضع أسس 

هذه فإن رجحت مصلحة املتسبب في الضرر على مصلحة الضحية يتم األخذ بالنظرية الشخصية 

والتي قوامها الخطاء كأساس للمسؤولية املدنية التقصيرية و إن رجحت مصلحة الضحية عن مصلحة 

                                                 

ستر،تخصص العقود محمد مجوبي ،التعسف في استعمال الحق وعالقته باملسؤولية املدنية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املا-97 
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في الضرر أخد بالنظرية املوضوعية و التي تجعل من الضرر الذي يستوجب التعويض  املتسبب

 .98كأساس للمسؤولية التقصيرية 

والجدير بالذكر أن املستهلك الذي يستعمل الحق في التراجع من أجل اإلضرار باملنهي فيجب أن يكون     

لضرر الذي يكون املستهلك هو خاضعا ملقتضيات نظرية التعسف في استعمال الحق من أجل تعويض ا

املتسبب فيه نتيجة تعسفه في استعمال حقه في التراجع، و كل هذا من أجل تشجيع االستثمار و الرقي 

باالقتصاد الوطني واملحافظة على استقرار املعامالت االقتصادية ففيما يتعلق بهذه النقطة كان يجب 

جرية، في حالة إثبات تمادي املستهلكين في ،بمقتضيات ز  81-08على املشرع أن يتدخل في قانون 

استعمال حقهم في التراجع رغبة منهم في تعسفهم في استعمال الحق في التراجع من اجل اإلضرار باملنهي 

. 

 املطلب الثاني:األساس القانوني املعتمد لتوقيع الجزاء على املتعسف

وجز في )الفقرة األولى( نجد أنها بعدما أبرزنا معايير التعسف في استعمال الحق بشكل م       

،وجرى األخذ بها قضائيا في الدول التي لم تنص عليها في تشريعاتها 99نصت عليها العديد من التشريعات

 كاملغرب وفرنسا.

إذن ما هو األساس القانوني الذي من خالله يمكن إقامة املسؤولية التي تعتبر أمرا ال جدال 

ب أن نتطرق إلى حالة استعمال الحق بقصد اإلضرار بالغير وحالة فيه؟ولإلجابة عن هذا التساؤل يج

 استعمال الحق دون قصد اإلضرار بالغير.

 الفقرة األولى:حالة استعمال الحق بقصد اإلضرار بالغير 

لقد اتفق جل الفقه على اعتبار استعمال الحق بقصد اإلضرار بالغير يعتبر  تعسفا،والذي من 

سؤولية عن األضرار التي تعرض لها الغير ،وهذا ما يكرس املعيار الذاتي أو خالله يتحمل املتعسف امل

                                                 

 34نفس املرجع ص  -98 
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الشخص ي لنظرية التعسف في استعمال الحق ففي هذه الحالة يكون من السهل القول بأن التعسف 

هنا ما هو في الحقيقة إال تطبيق ملفهوم الخطأ، فاستعمال الحق بقصد اإلضرار ما هو إال خطأ 

ي تعمد اإلضرار بالغير ،وبدون أن نخوض في  مجال تعريف الخطأ إذ عرفه بعض تقصيري واملتمثل ف

على أنه انحراف الفرد عن السلوك املألوف للشخص العادي، وقد يثار النقاش حول مسألة 100الفقه 

تحديد معيار االنحراف عن السلوك املعتاد كون أن القانون املغربي وكذلك نظيره الفرنس ي ال يعطيان 

 في هذه املسألة.  أي توضيح

ومن كل هذا يمكن القول أن استعمال املستهلك لحقه في التراجع بقصد اإلضرار باملنهي هو خطأ     

تقصيري يحمل في طياته االنحراف عن السلوك املعتاد للشخص العادي، أي املستهلك الذي قصد 

القضاء الفرنس ي في مثل هذه  اإلضرار باملنهي نتيجة لتعسفه في استعمال حقه في التراجع ولقد استند

من القانون  1886الحاالت لتوقيع املسؤولية عن املتعسف استنادا إلى النص العام للخطأ أي املادة 

الفرنس ي ،وهذا أيضا ما ذهب إليه فقهاء اإلسالم بأن التعسف في هذه الحالة من باب التعدي عمال 

 بقوله صلى هللا عليه وسلم )ال ضرر وال ضرار(. 

 رة الثانية:حالة استعمال الحق دون قصد اإلضرارالفق

 يعتبر استعمال الحق تعسفيا في الحاالت التالية:

 استعمال الحق دون مصلحة جدية -أوال

وتنتج  101أي أنه يعتبر من استعمل حقه دون قصد اإلضرار بغيره ،قد ارتكب خطأ شبه تقصيري 

لشخص كالتي تثار ضد من استعمل حقه بنية عنه أهمية بالغة في امليدان ،حيث تثار مسؤولية هذا ا

اإلضرار بالغير ففي هذه الحالة ال يستطيع الشخص املتعسف التخلص من املسؤولية ويبرر موقفه أنه 

                                                 

 من القانون املوجبات اللبناني735املادة  -100 

 القانون املدني املصري  4املادة  

 القانون املدني السوري 1و4املوا 

 القانون املدني الجزائري  57املادة 

 .50مجوبي، التعسف في استعمال الحق وعالقته باملسؤولية املدنية ،م س،ص ،  محمد -101 
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استعمل حقه من اجل مصلحته ،ولكن دون نية اإلضرار أي يعتبر نفسه مغفال و ليس عدائيا وهذا ال 

 يعفيه من املسؤولية.

 الحق استعماال عاديااستعمال -ثانيا      

في هذه الحالة يكون استعمال الشخص لحقه استعماال قانونيا، حيث أنه لم ينحرف على أية         

قاعدة قانونية و لم يرتكب أي خطأ أو عدم الحيطة و التبصر أي عدم توافر ال الخطأ التقصيري وال 

ف لكن تصرفه هذا أدى إلى اإلضرار الخطأ الشبه التقصيري، وأنه أخذ كل التصريحات لقيامه بالتصر 

بالغير فهذه الحالة تمثل املشكلة الحقيقية التي وقعت فيها نظرية التعسف في استعمال الحق، إذ من 

غير املمكن توقيع املسؤولية على شخص لن  يخرق أي قاعدة قانونية، و أن استعماله لحقه كان 

وقت ومن غير املمكن أيضا أن نترك املضرور مصاحبا بمصلحة جدية، تعود عليه بالنفع وفي نفس ال

يتحمل أضرارا ال دخل له فيها بحجة أن املتسبب في الضرر كان في حالة قانونية وإن تصرفه خال من 

 أي شبهة. 

فهذه الحالة أعجزت الكثير من الفقهاء إلى درجة أن فضلوا التوقف فيما يخص التعسف في استعمال 

ير، وعدم البحث في الحاالت األخرى التي قد تؤدي بهم إلى الخروج عن الحق، على معيار اإلضرار بالغ

املبادئ القانونية و الخوض في مجال أكثر توسعا، أي إلى مجال قواعد العدالة واألخالق، ولحل هذا 

اإلشكال، ذهب الفقيه جوسران إلى األخذ بمعيار الهدف االجتماعي، ثم معيار الهدف املشروع أو 

الوصول إلى  أساس قانوني يعتمد عليه عند توقيع املسؤولية ضد من تعسف في  الدافع، من أجل

 استعمال حقه.

 خاتمة

نستنتج مما سبق و في غياب مقتضيات قانونية صريحة تحمي املنهي من تعسف املستهلك من 

ك، يمكن املتعلق بتحديد تدابير لحماية املستهل 81.08خالل استعماله الحق في التراجع الوارد في قانون 
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القول أن املستهلك الذي يثبت أنه تعسف في استعمال حقه في التراجع عن العقد االستهالكي بقصد 

اإلضرار باملنهي، ففي هذه الحالة يكون ملزما بتعويض املنهي عن الضرر الذي تسبب فيه ،وهذا ما أكده 

سان عن بينة و اختيار كل فعل ارتكبه اإلن-حيث جاء فيه -ل-من ق 11املشرع املغربي  في الفصل 

،ومن غير أن يسمح له به القانون فاحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا 

الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب املباشر في حصول الضرر،وكل شرط مخالف لذلك يكون 

 عديم األثر. 

 الئحة املراجع

 

ة للمستهلك إزاء املضمون العقدي دار النهضة العربية، أحمد محمد الرفاعي: "الحماية املدني -

 ؛7005القاهرة 

أبو بكر مهم: الوسائل الوقائية لحماية املستهلك، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،  -

 ؛3002/3005جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء 

ع املنزلية وبيوع املسافة،مجلة أيمن مساعدة وعالء خصاونة ،خيار املستهلك بالرجوع في البيو -

 االردن؛ 3077ابريل  54الشريعة و القانون،العدد 

أحمد الصويعي شليبك، التعسف في استعمال الحق بقصد اإلضرار بالغير ،أو لتحقيق مصلحة  -

 غير مشروعة في الشريعة و القانون،مجلة الشريعة والقانون؛

املذهب املالكي والقانون املغربي؛عدم ذكر محمد رياض ،التعسف في استعمال الحق،على ضوء -

 الطبعة و دار النشر و السنة؛
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في ضوء نظرية التعسف في استعمال الحق ،  -دراسة مقارنة-محمد خلوقي، الحق في التراجع -

رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخا ص ،ماستر املقاولة و القانون ، كلية الحقوق ، سطات ، 

 ؛3072-3075

مد مجوبي،التعسف في استعمال الحق وعالقته باملسؤولية املدنية ،مذكرة مقدمة لنيل مح-

-3004شهادة املاستر،تخصص العقود واملسؤولية ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق السنة الجامعية 

 ؛3004

ار عامر قاسم أحمد قيس ي: "الحماية القانونية للمستهلك"، دراسة في القانون املدني واملقارن الد-

 ؛3003العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األولى 
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 إثبات عقد التأمين على ضوء مدونة التأمينات املغربية 

 

  إبراهيم املومانو    مصطفى النسوي 

 باحثان في العلوم القانونية تخصص املقاولة والقانون،

جامعة ابن زهر كلية الحقوق   

 

 مقدمة

بر عقد التأمين بدون منازع، العقد الذي ينظم العالقة بين املؤمن واملؤمن له، باعتبارهما الطرفين يعت

اللذين تنصرف لهما أثاره، فهو ال يخرج عما تقض ي به القواعد العامة مثله في ذلك كسائر العقود، إذ 

 .102املحل والسببيتطلب النعقاده وجود التراض ي واألهلية وسالمة اإلرادة من العيوب فضال عن 

ويترتب عن ذلك، أن عقد التأمين ال يعتبر من العقود الشكلية التي يستلزم القانون شكال النعقادها، 

 بل يعد من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد توافق اإليجاب والقبول.

شرع على لكن ملا كان عقد التأمين يحتل أهمية سواء من الناحية القانونية أو العملية، فقد نص امل

غير أن هذه األخيرة وإن كانت الزمة، فإنها متطلبة لإلثبات وليست لالنعقاد، ألن  103ضرورة إبرامه كتابة

 عقد التأمين يكون رضائيا كما رأينا.

وما كان املشرع لينص على هذه الكتابة لوال األهمية التي تكون لها عند إثبات عقد التأمين، فهذا األخير 

شديدة التعقيد الذي تنصهر فيه مجموعة من الشروط املتنوعة وعدة بيانات يعتبر من العقود ال

                                                 
، املطبعة غير مذكورة ص 7004عبد السالم أحمد فيغو، أحكام عقد التأمين في القانون والشرع اإلسالمي، الطبعة األولى سنة  - 102

774. 
 يجب إبرام عقد التأمين كتابة". على أنه" 77نص املشرع املغربي من خالل الفقرة األولى من املادة  103
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جوهرية وشخصية، وربما يتعدى نطاق أطرافه كاملستفيد من التأمين على الحياة أو املضرور في التأمين 

 .104من املسؤولية، وهذا كله ال يمكن إثباته بالبينة أو القرائن بل البد من الكتابة

ين يعتبر في أغلب األحيان عقدا تجاريا، وبالتالي يستدعي األمر أن تنطبق عليه فصحيح أن عقد التأم

لكن تضمين هذا العقد شروطا معقدة تحتم على أطرافه  105قاعدة حرية اإلثبات في املادة التجارية

 صياغته في شكل مكتوب.

ن، والتي تعتبر الوثيقة ولقد دأبت مقاوالت التأمين على إفراغ هذه الكتابة في وثيقة تسمى وثيقة التأمي

غير أن ذلك ال يمنع من إثبات عقد التأمين كذلك بواسطة مذكرة  106األصلية في إثبات عقد التأمين

 .107التغطية عندما يكون املؤمن له في حالة مستعجلة على تغطية خطر يريد تأمينه

على وثائق محددة ليس هذا فقط، فاملشرع عندما نص على الكتابة في عقد التأمين فإنه لم يقصرها 

تصلح لوحدها إلثبات عقد التأمين، بل إن مصطلح الكتابة ينبغي أخده باملفهوم الواسع، ومن ثم فإنه 

يجوز إثبات عقد التأمين بكافة الوسائل املمكنة، شريطة أن تكون مكتوبة سواء كانت هذه الوسائل 

واملؤمن له، أو كانت وسائل إلكترونية تقليدية كما هو الشأن بالنسبة للخطابات املتبادلة بين املؤمن 

 كالبريد اإللكتروني والفاكس والتلكس والتلغراف، إلى غيرها من الوسائل األخرى.

ويكتس ي موضوعنا هذا قيد الدراسة، أهمية بالغة سواء على املستوى القانوني أو املستوى االقتصادي 

من الحفاظ على حقوق كل واحد منهما، ففيما يخص األهمية القانونية فاإلثبات يمكن أطراف العقد 

 السيما املؤمن له باعتباره الطرف الضعيف في العالقة التعاقدية.

                                                 
فال أحد ينكر الدور الذي تلعبه الكتابة في تنوير وتبصير الرض ى إذ تساهم في دعم  حرية االختيار عند املؤمن له حول العروض  - 104

 املقدمة من طرف شركات التأمين واختيار األفضل منها واألكثر انسجاما مع مصالحه.
غير أنه يتعين اإلثبات بالكتابة إذا نص ، لتجارة على أنه " تخضع املادة التجارية لحرية اإلثباتمن مدونة ا 225تنص املادة  - 105

 القانون أو االتفاق على ذلك."
فؤاد معالل، الوسيط في قانون التأمين، دراسة تحليلية على ضوء مدونة التأمينات املغربية الجديدة، الطبعة األولى سنة  - 106

 .702، الرباط ص ، مطبعة أبي رقراق3077
 . 43، مطبعة قرطبة، أكادير، ص3072الحسين بلوش، شرح مدونة التأمينات، الطبعة األولى سنة  - 107
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أما األهمية االقتصادية، فتتجلى في الصفة التي يتخذها غالبا عقد التأمين باعتباره عقدا تجاريا، إذ  

جهة أخرى يساهم في  أن هذا األخير يمكن املؤمن له من الحفاظ على مصالحه االقتصادية، ومن

 إشاعة جو من املنافسة بين مقاوالت التأمين بقصد إرضاء الزبناء عبر تقديم عروض جيدة وشفافة.

ويطرح موضوع إثبات عقد التأمين، إشكالية محورية تتجلى أساسا في إبراز فلسفة املشرع في إثبات 

 عقد التأمين بين التقييد واإلطالق.

 ملة من األسئلة الفرعية ارتأينا أن نسوقها كالتالي:وتتفرع عن هذه اإلشكالية، ج

 ماهي الوسائل األصلية التي خولها املشرع لألطراف إلثبات عقد التأمين ؟ -

 ماهي الوسائل املؤقتة التي منحها املشرع لألطراف إلثبات عقد التأمين ؟ -

 هل هناك من وسائل أخرى يمكن أن يثبت بها عقد التأمين ؟ -

جابة عن اإلشكالية املطروحة، فضلنا أن نعتمد املنهج الوصفي والتحليلي، عن طريق ومحاولة منا في اإل 

 وصف وتحليل ما جاءت به النصوص القانونية في هذا اإلطار.

ولدراسة هذا املوضوع في مختلف جوانبه، ارتأينا أن نعتمد تقسيما ثنائيا يجمع في ثناياه بين مبحثين، 

 لتالية:سنسعى إلى دراستهما وفق الخطة ا

 املبحث األول: إثبات عقد التأمين فيما بين أطرافه

 املبحث الثاني: إثبات عقد التأمين بالوسائل األخرى 

 املبحث األول:إثبات عقد التأمين فيما بين أطرافه

من املستقر عليه فقها وقضاء وقانونا، سواء في القانون املغربي أو القانون املقارن أن عقد التامين  

الناحية املبدئية من فصيلة العقود الرضائية، فهو ال يستلزم النعقاده ضرورة توفره على يعتبر من 

شكل خاص وإفراغه في محرر مكتوب، إال أن الكتابة وإن كانت ال تعد ركنا النعقاد عقد التأمين، فإنه 

 ال يمكن إثباته إال بها.
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رفيه هي وثيقة التامين، فإن مذكرة وإذا كانت الوسيلة األصلية التي يثبت بها عقد التأمين بين ط

 التغطية ال تقل اهمية عن ذلك في إثباته، باعتبارها من الوسائل املؤقتة.

وسعيا وراء ذلك في إبراز القوة الثبوتية التي تحتلها كل من مذكرة التغطية ووثيقة التأمين، سوف 

مين بمذكرة التغطية، على أن نخصص لهما هذا املبحث، إذ سنتناول في املطلب األول إثبات عقد التأ

 نعالج في املطلب الثاني إثبات عقد التأمين بوثيقة التأمين، وذلك على النحو التالي:

 املطلب األول: إثبات عقد التأمين بمذكرة التغطية

 املطلب الثاني: إثبات عقد التأمين بوثيقة التأمين

  املطلب األول: إثبات عقد التأمين بمذكرة التغطية

ن وثيقة التامين تعتبر الوسيلة األصلية إلثبات عقد التأمين، ووفقا لهذه التراتبية كان حريا بنا صحيح أ

التطرق إليها قبل مذكرة التغطية، إال أننا حكمنا منطقا أخر يتجلى في ضرورة تسلم هذه املذكرة أوال في 

الش يء الذي يفسر نهجنا  حالة استعجال املؤمن له لتغطية خطر ما في انتظار إعداد وثيقة التأمين،

 هذا.

وعلى أي حال، فمذكرة التغطية وإن كانت من الوسائل املؤقتة إلثبات عقد التأمين، فإنها تمأل الفراغ 

وتسلم عقد التأمين، ويرجع السبب في ذلك إلى  108الذي يظل طيلة املدة الفاصلة بين اقتراح التأمين

 رة التغطية ال تحول دون تقيد األطراف بالتزاماتهما.أن املشرع نص على أن األحكام التي تتضمنها مذك

                                                 
املتعلق بمدونة التأمينات اقتراح التأمين على أنه " محرر يسلمه املؤمن أو من يمثله  71.00عرفت املادة األولى من القانون رقم  -108

على هذا األخير أن يدرج فيه املعلومات الالزمة لتمكين املؤمن من تقييم الخطر املراد تغطيته ومن إلى مؤمن له محتمل والذي يجب 

 تمديد شروط تلك التغطية."
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 الفقرة األولى: شكل مذكرة التغطية وطبيعتها القانونية

ال يخفى على أحد، الدور الذي تلعبه مذكرة التغطية في إثبات عقد التأمين، إذ تقوم مقام هذا األخير 

وفرها على شكل يتضمن مجموعة إلى غاية أن يوضع في صيغته النهائية، إال أن ذلك رهين بضرورة ت

من البيانات األساسية التي سوف نأتي على ذكرها، هذا فضال عن إبراز الخالف الذي دب في طبيعتها 

القانونية، لذلك سعينا جهد اإلمكان إلى الحديث في نقطة أولى عن الشكل الذي تتخذه مذكرة 

ين، وفي نقطة ثانية حاولنا التطرق إلى التغطية، لكي يصح القول باعتمادها كدليل إلثبات عقد التأم

 النقاش الذي أثير بشأن طبيعتها القانونية، وذلك وفق الخطة التالية: 

 أوال: شكل مذكرة التغطية

 11.00110من خالل املادة األولى من القانون رقم  109لقد عرف املشرع املغربي مذكرة التغطية

زام املؤمن واملؤمن له وتثبت وجود اتفاق بينهما في املتعلق بمدونة التأمينات بأنها " وثيقة تجسد الت

 انتظار إعداد بوليصة التأمين".

وانطالقا من هذا التعريف، فإن املشرع لم يشترط شكال خاصا لكي تفرغ فيه مذكرة التغطية، بل ما 

اشترطه بهذا الخصوص أن ترد كتابة بعد حصول االتفاق ما دامت هذه الكتابة تتضمن التزامات 

 .111من واملؤمن له التي تم االتفاق عليهااملؤ 

ومما ينبغي التأكيد عليه في هذا اإلطار، أن بعض الفقه ذهب إلى حد أبعد من ذلك اذ اعتبر أن أية 

ورقة مكتوبة ولو على ورق عادي، تصلح العتبارها مذكرة تغطية شريطة أن يوقعها املؤمن أو أي 

 .113بطالب التأمين على هذه املذكرة الذي اتصل 112شخص يعتمده املؤمن لذلك كالوسيط

                                                 
ويطلق عليه   note de couvertureتجدر اإلشارة إلى أن مذكرة التغطية تطلق علهها عدة تسميات فهي تسمى مذكرة التغطية - 109

 .la lettre de couvertureوتسمى أيضا برسالة الضمان   note de garantieكذلك مذكرة الضمان
املتعلق بمدونة التأمينات كما تم  71.00بتنفيذ القانون رقم  3003أكتوبر  2الصادر بتاريخ  7.03.323الظهير الشريف رقم  110

 . 2750ص  3003نونبر  3بتاريخ  4045تعديله وتتميمه املنشور بالجريدة الرسمية عدد 
، مطبعة دار القرويين، الدار 3002حمد اغريس، أحكام عقد التأمين في التشريع املغربي الجديد، الطبعة األولى سنة م - 111

 .774البيضاء، ص 
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وإذا كانت مذكرة التغطية ال تتضمن سوى توقيع املؤمن أو الوسيط الذي يعتمده، فإنه ينبغي أن 

تتضمن فضال عن ذلك البيانات األساسية، كتلك املتعلقة بنوع التأمين، وطبيعة الخطر املؤمن منه، 

 .114ومبلغ التأمين، وتاريخ بدء التامين ومدته

أي حال فمهما كان الشكل الذي أفرغت فيه هذه الوثيقة، سواء في محرر رسمي أو عرفي، أو حتى  وعلى

ورق عادي فإنها تصلح لكي تنعت بمذكرة التغطية، على انه إذا كان شكل هذه األخيرة ال يطرح أي 

 إشكال، فإن الخالف يدق حول الطبيعة القانونية ملذكرة التغطية.

 ية ملذكرة التغطيةثانيا: الطبيعة القانون

لقد اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية ملذكرة التغطية، بين قائل باعتبارها دليال مؤقتا على اتفاق 

 .116وبين من اعتبرها اتفاق مؤقت لتغطية خطر ما 115نهائي

فاللدين يؤكدون على اعتبارها دليال مؤقتا على اتفاق نهائي، يستندون في ذلك على أن مذكرة التغطية 

تكون موقعة من املؤمن دون املؤمن له، باإلضافة إلى أنها تتضمن البيانات األساسية التي تتوفر عليها 

وثيقة التأمين، كما أن الغاية من هذه املذكرة هي الوضع املستعجل الذي يكون فيه طالب التأمين من 

                                                                                                                                                         
يعتبر وسيطا للتأمين كل شخص معتمد من طرف اإلدارة كوكيل للتأمين أو كشركة سمسرة وال يمكن لإلدارة أن تعتمدا وسيطا  - 112

طالع رأي اللجنة االستشارية للتأمينات بعد أن تتأكد هذه األخيرة على توفر الوسيط على عدة شروط التي من هؤالء إال بعد است

 من مدونة التأمينات. 205نصت علهها املادة 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، الجزء السابع، عقود الغرر، أشار إليه في هامش الصفحة  - 113

774- 771. 
 .43الحسين بلوش، مرجع سابق، ص  - 114
 ويتزعم هذا الرأي كل من: - 115

 .45فؤاد معالل مرجع سابق، ص  -

 .703، مطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، ص 3004األمراني زنطار، شرح قانون التأمين، دراسة تطبيقية، الطبعة األولى سنة  -
 ويتزعم هذا الرأي كل من : - 116

 .7732سنهوري، مرجع سابق، ص عبد الرزاق أحمد ال -

، 7000محمد حسام لطفي، األحكام العامة لعقد التأمين، دراسة مقارنة بين القانون املصري والفرنس ي، الطبعة الثانية سنة  -

 .213املطبعة غير مذكورة ص 
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مذكرة التغطية التي أجل التأمين على خطر ما، ومن ثم ال يكون أمامه من وسيلة إثبات أخرى غير 

 حصل عليها من مؤمنه.

هذا إلى جانب أن وثيقة التأمين في غالب االحيان، ما تأخذ وقتا طويال نظرا لظرف من الظروف كأن 

 .117يحتاج املؤمن للوقت من أجل دراسة األسباب الرئيسية التي تتعلق باملؤمن له

فاق نهائي تقوم مقام عقد التأمين، حيث وعلى هذا األساس، تعتبر مذكرة التغطية دليال مؤقتا عل ات

يترتب عليها ما يترتب على وثيقة التأمين من حقوق والتزامات، ومن ثم فهي تثبت تغطية املؤمن للخطر 

من مدونة  11املؤمن منه إلى حين تسليم وثيقة التأمين إلى املؤمن له، وال أدل على ذلك املادة 

هذه األحكام، دون التزام املؤمن واملؤمن له تجاه بعضهما التأمينات التي تنص على أنه " ال تحول 

 البعض، بواسطة مذكرة التغطية ولو قبل تسليم عقد التأمين أو امللحق."

أما بالنسبة لالتجاه الذي يعتبر مذكرة التغطية مجرد اتفاق مؤقت لتغطية الخطر ما، فإنهم يرون أن 

الوقت الراهن، ألغى مفعول مذكرة التغطية نظرا  االكتساح الذي عرفته وسائل االتصال الحديثة في

 .118للسرعة التي تتميز بها هذه املواصالت، سواء في تحرير العقد في صيغته النهائية أو إرساله

فمجال هذه املذكرة أصبح يضيق كثيرا في عصرنا الحالي، بحيث أن تطور املعلوميات ووسائل الطباعة 

 .119ن، أصبح يسمح بإصدار عقود تأمين في وقت قصير جدامع انتشار العقود النمطية في التأمي

هذا إلى جانب أن الوسيط قد ال تكون له السلطة املطلقة في إبرام عقد التأمين ويحتاج إلى املوافقة 

املسبقة للمؤمن وبالتالي فال يجد حال إال باالتفاق مع املؤمن له على تسليمه مذكرة تغطية تضمنه 

                                                 
عليا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، مسيخ نبيل، عقد التأمين البحري وأثاره القانونية، مدكرة تخرج لنيل اإلجازة في املدرسة ال - 117

 الجمهورية الجزائرية. 44ص 
محمد الهيني، حماية الطرف الضعيف في عقد التأمين البري، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، كلية العلوم  - 118

 .41، ص 3004 -3004القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد بن عبد هللا، السنة الجامعية 
 .01فؤاد معالل، مرجع سابق، ص - 119
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لزمن مقابل قسط معين مع بقاء الحق للمؤمن في املوافقة على هذا التأمين مؤقتا ولفترة محددة من ا

 .120من عدمه

فإذا وافق املؤمن على طلب التأمين الذي سلمت على أساسه مذكرة التغطية للمؤمن له، فإن العقد 

ويلزم النهائي يحل محل املذكرة املؤقتة، أما إذا لم يوافق املؤمن فإن التأمين يتوقف في هذه الحالة، 

املؤمن بأن يرد للمؤمن له ما بقي من أقساط التأمين عن املدة املتفق عليها في مذكرة التغطية، والتي 

 لم يشملها التأمين.

ولهذه الغاية، يعتبر أنصار هذا االتجاه أن تحرير مذكرة التغطية يفيد فقط أن املؤمن أو وسيط 

لم ترسل للمؤمن له إال من أجل إخباره  -أي املذكرة -التأمين قد قبل بطلب التأمين ، وأن هذه األخيرة 

 بشروط التعاقد التي تعتبر منطلقا لتحرير العقد النهائي.

ومهما يكن من أمر، فإن التعريف الذي خصه املشرع ملذكرة التغطية في املادة األولى من مدونة 

ت على اتفاق نهائي، فهي حجة التأمينات، قد حسم في طبيعتها القانونية معتبرا إياها بمثابة دليل مؤق

 .121مؤقتة إلى حين تحرير وثيقة التامين تقوم مقام العقد النهائي

فإن املنطق  122بقي أن نشير إلى أنه إذا كان املشرع لم ينص على صالحية انتهاء مذكرة التغطية

ن من السديد يفرض أن تظل هذه املذكرة صالحة إلى غاية إبرام العقد النهائي، ألنها تمكن املؤم

مطالبة املؤمن له بجميع االلتزامات املترتبة على التعاقد كدفع القسط ،وباملقابل مطالبة املؤمن بدفع 

 مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر.

                                                 
 .773محمد أغريس، مرجع سابق، ص  -120
 .45فؤاد معالل، مرجع سابق، ص  - 121
وذلك على خالف مذكرة التغطية التي تتعلق بالتأمين على العربات فإن مدة صالحيتها ال تتجاوز شهرا واحدا وذلك من خالل  - 122

املتعلق بالتأمين اإلجباري على العربات، منشور بالجريدة  3004يناير  34الصادر بتاريخ  372.04قرار وزير املالية والخوصصة رقم 

 .434، ص3004فبراير  71بتاريخ  4303الرسمية عدد 
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 الفقرة الثانية: األثار القانونية ملذكرة التغطية

ل مؤقت على اتفاق إذا كان املشرع املغربي قد حسم في الطبيعة القانونية ملذكرة التغطية واعتبرها دلي

نهائي، فإن ذلك ال يخلو من أن ترتب هذه املذكرة عدة أثار، سواء بالنسبة للمؤمن له او املؤمن، وكما 

هو ظاهر من خالل هذه الفقرة فإننا سنتناول طيها األثار املتعلقة باملؤمن في نقطة أولى، ثم تلك 

 لتالي:املتعلقة باملؤمن له في نقطة ثانية، وذلك على املنوال ا

 أوال: األثار بالنسبة للمؤمن

بموجب مذكرة التغطية يستطيع املؤمن أن يطالب املؤمن له بجميع االلتزامات التي تم التعاقد بشأنها، 

 . 123وبالتالي فاملؤمن يمكنه أن يطلب دفع قسط التامين حسب ما تم االتفاق عليه

"مبلغ مستحق على مكتتب عقد التأمين، ولقد عرفت املادة األولى من مدونة التأمينات القسط بأنه 

 مقابل ضمانات يمنحها املؤمن". 

هذا بالنسبة للتأمين الثابت أما فيما يتعلق بالتأمينات التعاضدية، فإن ما يؤديه املؤمن له يسمى 

اشتراكا، ومن الخصائص التي يتميز بها القسط أنه قابل للتجزئة، ذلك أنه بالرغم من  عدم وجود نص 

مدونة التأمينات ينص على ذلك فإنه يستنتج من عدة مواد، إذ يمكن للمؤمن له في هذه صريح في 

كما أنه ال تهم الوسيلة التي يتم بها أداء  124الحالة أن يؤدي القسط دفعة أو على شكل دفعات

 القسط، سواء كان نقودا أو بواسطة شيك أو كمبيالة، أو غيرها من وسائل األداء.

ن خالل مذكرة التغطية ان التصريح الذي أدلى به املؤمن له غير صحيح، فإن وإذا اكتشف املؤمن م

األمر يختلف بحسب ما إذا تم اكتشاف هذا التصريح قبل أو بعد تحقق الخطر، فإذا تم اكتشافه بعد 

                                                 
 من مدونة التأمينات على أنه " يلزم املؤمن له: 30تنص املادة  - 123

 .."بأن يؤدي قسط التأمين أو االشتراك في املواعيد املتفق علهها . -7
 .200-203الحسين بلوش، مرجع سابق، ص  -124
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تحقق الحادث فإن املؤمن له ال يستحق التعويض كامال، وإنما تعويض مخفضا أما إذا تم اكتشافه 

 .125فإن املؤمن يكون له االختيار في الزيادة في ثمن القسط، أو دون ذلك أو الفسخ قبل الحادث،

 ثانيا: األثار بالنسبة للمؤمن له

في مقابل االلتزامات التي تفرض على املؤمن له تجاه املؤمن، فإن األول يمكنه أن يطالب الثاني بدفع 

 رة التغطية.مبلغ التأمين عند تحقق الخطر املؤمن منه، وذلك بموجب مذك

هذا وترتب مذكرة التغطية جميع أثارها القانونية، ابتداء من التاريخ املحدد فيها أو تاريخ إرسالها إلى 

املؤمن له، أو وقت تسليمه إياها، وليس بالضرورة أن تكون موقعة من قبل املؤمن له، بل يكفي أن 

ه أن يتحلل من مذكرة التغطية تكون موقعة من طرف املؤمن، وفضال عن ذلك فإنه يمكن للمؤمن ل

.إذ في هذه الحالة ينقض ي 126بعد انصرام مدة صالحيتها، كما هو الشأن في حالة وجود عقد التأمين

مفعول مذكرة التغطية ويحل محلها عقد التأمين مادام أن الهدف منها هو الحصول على تغطية 

 مؤقتة.

 املطلب الثاني: إثبات عقد التأمين بوثيقة التأمين

مستهل هذا املطلب، ال تفوتنا اإلشارة إلى القول بأنه إذ كان عقد التأمين يعتبر اتفاقا بين املؤمن في 

فإن  127واملكتتب من أجل تغطية خطر ما، و يتضمن هذا االتفاق االلتزامات املتبادلة بين الطرفين

 لخاصة.وثيقة التأمين تعتبر النموذج الذي يجسد عقد التأمين، وتبين الشروط العامة و ا

وبعبارة أدق، فوثيقة التأمين تتميز عن عقد التأمين بكونها تعد أكثر تفصيال عنه، فهي بمثابة املحرر 

لكن إذا كانت وثيقة  128املثبت لعقد التأمين، أو إن صح القول الوسيلة املعدة إلثباته واالحتجاج به

                                                 
 .341نفس املرجع، ص   -125
 .43محمد الهيني مرجع سابق، ص  - 126
حسب ما جاءت به املادة األولى من مدونة التأمينات والتي تنص على أنه" عقد التأمين: اتفاق بين املؤمن واملكتتب من أجل  - 127

 ا املتبادلة".تغطية خطر ما ويحدد هذا االتفاق التزاماتهم
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فهل استلزم املشرع فيها  129واملؤمن لهالتأمين تعد من الوسائل املهمة في اثبات عقد التأمين بين املؤمن 

شكال معينا لكي يتمكن الطرفين من استعمالها كدليل في اإلثبات ؟ وما العمل في حالة غموضها أو 

 ضياعها ؟

إن هذه األسئلة وغيرها هي التي ستشكل عناوين الفقرات املكونة لهذا املطلب، إذ سنخصص الحديث 

مين، على أن نتناول في فقرة ثانية تفسير هذه األخيرة ومآلها في في الفقرة األولى على شكل وثيقة التأ

 حالة ضياعها، وذلك وفق املنوال اآلتي:

 الفقرة األولى: شكل وثيقة التأمين

لقد أثارت مسألة شكل وثيقة التأمين وال زالت تثير العديد من اإلشكاالت، أمام طغيان شركات التأمين 

تفرغ فيه هذه الوثيقة، لكن تدخل املشرع املغربي وإن كان بشكل في فرض سيطرتها على الوعاء الذي 

 محتشم أدى إلى التقليل من هذه اإلشكاالت.

وتبعا لذلك، فإننا سنسعى من خالل هذه الفقرة إلى تبيان شكل الكتابة في وثيقة التأمين، وذلك في 

 رر بها هذه الوثيقة.نقطة أولى، على أساس أن نخصص النقطة الثانية للحديث عن اللغة التي تح

 أوال: شكل الكتابة في وثيقة التأمين

من مدونة التأمينات على أنه " يجب أن يحرر عقد التأمين  11لقد نص املشرع املغربي من خالل املادة 

وإذا كان املشرع من خالل هذه املادة لم يحدد الكتابة في شكل خاص،  130كتابة، وبحروف بارزة "

                                                                                                                                                         
 .40محمد الهيني، مرجع سابق، ص  - 128
تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن الغير املستفيد من التأمين يكون من الصعب عليه اإلدالء بدليل كتابي في إثبات عقد  - 129

فة الوسائل بما فهها القرائن التأمين ألنه ليس طرفا في العقد األمر الذي جعل أحد الفقه ينادي بتمكين هذا األخير من إثباته بكا

 والشهود.

 وما يلهها. 45للمزيد من التعمق في هذه النقطة راجع بهذا الخصوص فؤاد معالل، مرجع سابق، ص  -
 ونعيد التذكير هنا إلى أن الكتابة التي اشترطها املشرع هي لإلثبات فقط وليس لالنعقاد. - 130
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ألخيرة يمكن أن ترد في جميع األشكال، سواء كانت مطبوعة أو مكتوبة على فإن ذلك معناه أن هذه ا

 األلة الكاتبة، أو محررة بخط اليد.

ومما ينبغي التأكيد عليه في هذا اإلطار، أن املشرع املغربي اشترط أن تكون الكتابة بحروف بارزة، 

و لونها بشكل يسهل قراءتها بمعنى يجب ان تكون هذه الحروف مميزة عن غيرها بطباعتها أو شكلها أ

و شروط قبل  132وذلك حتى يسهل على املؤمن له دراسة ما تحتويه من بيانات 131مقارنة مع غيرها

 توقيعها.

لكن إذا كان األمر على هذا النحو، فإن العبارة التي استعملها املشرع من خالل " وضوح الكتابة" 

وضوح الخط والكتابة أم أن األمر يتعلق  تجعلنا نتساءل عن القصد الذي ذهب له املشرع، هل هو 

 بوضوح املعنى ؟

نعتقد أنه بالرغم من سوء الصياغة، فإن نية املشرع انصبت نحو األمرين معا؛ وضوح الخط واملعنى، 

وذلك من أجل تحقق الغاية والفلسفة التي يبتغيها املشرع من وراء هذا املقتض ى، والذي من شأنه أن 

 من كافة شروط التعاقد. يجعل املؤمن له عن بينة

على ضرورة أن تكون الكتابة  11ومما تجدر له اإلشارة كذلك، أن املشرع بالرغم من تأكيده في املادة 

على ضرورة أ تكون  15134ثم بعد ذلك في املادة  5133بحروف بارزة، فإنه قبل ذلك نص في املادة 

 هذه الكتابة بأحرف بارزة جدا.

                                                 
 .44الحسين بلوش، مرجع سابق، ص  - 131
من مدونة التأمينات التي نصت على مجموعة من البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد  72و  73بهذا الخصوص املادتين راجع  - 132

 التأمين على وجه الخصوص.
( يجب كتابتها بأحرف جد 7من مدونة التأمينات على أنه " إذا كانت مدة العقد تفوق سنة ) 4تنص الفقرة الثانية من املادة  - 133

 كير بها كذلك بها كذلك بحروف جد بارزة أعلى توقيع املكتتب"بارزة والتذ
من مدونة التأمينات على أنه "مع مراعات األحكام الخاصة املنصوص علهها بالنسبة لتأمينات املسؤولية فإن  75تنص املادة  - 134

الحق أو االستثناءات أو حاالت  شروط العقد التي تنص على حاالت البطالن املنصوص علهها في هذا الكتاب أو على حاالت سقوط

 انعدام التأمين ال تكون صحيحة إال إذا أشير إلهها بحروف جد بارزة."
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ة هذه البيانات عندما يتعلق األمر بعقد تأمين تفوق مدته سنة، أو إذا ويرجع السبب في ذلك إلى أهمي

 تضمن العقد شروطا للبطالن، أو سقوط الحق في الضمان أو االستثناء، أو حاالت انعدام الضمان.

وعلى أي، فالكتابة تساهم في تنوير وتبصير الرض ى حول العناصر األساسية في العقد، وكذا في خلق جو 

والثقة املتبادلة، ألنه لن تتم املناقشة واملساومة إال في ضوء ما هو مكتوب ومثبت في  من الشفافية

 .135العقد

 ثانيا: لغة وثيقة التأمين

بداية ذي بدء، نشير إلى أن املشرع املغربي لم يشر من خالل مدونة التأمينات إلى أي مقتضيات تلزم 

أن أي لغة كتب بها عقد التأمين فهي تعد  الش يء الذي يعني 136بضرورة كتابة عقد التأمين بلغة ما

 صحيحة من الناحية القانونية، ولو كان املؤمن له ال يفهمها.

واملالحظ أن غالبية عقود التأمين التي تبرمها شركات التأمين باملغرب تحرر باللغة الفرنسية التي ال 

لوحدهم، مما يجعل رضاء  كما أنها ال تعتبر لغة تخاطب املغاربة 137تعتبر اللغة الرسمية للمملكة

 املؤمن له معرضا لخطر كبير، خاصة أمام تفش ي األمية في أوساط كثيرة من املجتمع املغربي.

املتعلق بتدابير حماية  81.08وإذا كان األمر على هذا النحو، فإن هناك إشارة في القانون رقم 

جميع العقود والوثائق التي يتوجب من خاللها على مقاوالت التأمين أن تقوم بترجمة  138املستهلك

ما دام أن عقد التأمين يعتبر من عقود االستهالك، إذ في هذا اإلطار تنص  139تحررها إلى اللغة العربية

                                                 
 .10محمد الهيني، مرجع سابق، ص  - 135
 التي نصت على أنه: 773.2وذلك على عكس نظيره الفرنس ي الذي نص وجوبا على كتابة عقد التأمين باللغة الفرنسية في املادة  - 136

 »le contrat d’assurance est rédigé’ par écrit en français en caractères apparents ». 
على أنه " تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على  3077من الدستور املغربي لسنة  4جاء في الفصل  - 137

 حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها".
القاض ي بتحديد تدابير حماية  27.03بتنفيذ القانون رقم  3077فبراير  73الصادر بتاريخ  37.77.71رقم الظهير الشريف  - 138

 .7013ص  3077أبريل  71بتاريخ  4023املستهلك املنشور بالجريدة الرسمية عدد
 .25، مكتبة قرطبة، أكادير ص 3074عبد اللطيف كرازي، محاضرات في قانون التأمين، الطبعة األولى سنة  - 139
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يصطحب وجوبا ترجمته إلى  من نفس القانون على أنه " كل عقد حرر بلغة أجنبية 605املادة 

 ".العربية

ار إليه أعاله، فإننا نأمل أن يتدخل املشرع لكي ينص غير أنه وإن كانت هذه اإلشارة من القانون املش

في القانون املنظم ملدونة التأمينات بنص صريح على وجوب تحرير عقود التأمين باللغة العربية 

 الرسمية للدولة، سيرا على نظيره الفرنس ي.

 الفقرة الثانية: تفسير وثيقة التأمين وضياعها

د نوعا من الصعوبة في حالة غموض مصطلحاتها وصعوبة قد يترتب عن تحرير وثيقة التأمين وجو 

فهمها بالرغم من وضوح كتابتها، الش يء الذي يؤثر سلبا على إثبات عقد التأمين بواسطتها، إذ تتعمد 

أحيانا مقاوالت التأمين أن تدرج في الوثيقة مصطلحات فضفاضة تحمل أكثر من معنى، ال يعرف من 

 ن من األضرار أم التأمين من املسؤولية أم التأمين على الحياة ...خاللها هل يتعلق األمر بالتأمي

وإلى جانب ذلك، يطرح مشكل ضياع وثيقة التأمين صعوبة في إيجاد وسيلة أخرى مماثلة يثبت بها عقد 

 التأمين، األمر الذي يستدعي بيان مأل هذا األخير إذا رغب أحد األطراف في  إثباته.

 ينأوال:  تفسير وثيقة التأم

إن استخالص مضمون العقد بصفة عامة يتوقف على الكشف عما قصدته اإلرادة املشتركة للطرفين، 

 من خالل العبارات واملصطلحات املستعملة في صياغته لتفسير تعبيرهما.

عملية مسندة للقاض ي يمارسها من أجل الوصول إلى اإلرادة الحقيقية 140وتعتبر عملية التفسير

لى األساليب القانونية التي خولها له القانون في هذا اإلطار، والتي ال يخضع فيها للمتعاقدين، معتمدا ع

 .141لرقابة محكمة النقض لكونها تعتبر من مسائل الواقع

                                                 
من قانون االلتزامات  512 -547ملعرفة القواعد التي يهتدي بها القاض ي في تفسير العقود راجع بهذا الخصوص الفصول  - 140

 والعقود.
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ويسري هذا التفسير على جميع الشروط الواردة في وثيقة التأمين، فإذا وجد تعارض مثال بين الشروط 

ة هي التي ينبغي العمل بها ألن املنطق السديد هنا يوحي على العامة والشروط الخاصة، فإن هذه األخير 

 أن الشرط الخاص يعتبر ناسخا للشرط العام. 

فإذا كان  142وفي هذا اإلطار، يقف القضاء في املغرب موقفا حمائيا للمؤمن له واملستفيد من التأمين

يكون غامضا أو يحمل  عقد التأمين يتم تطبيقه بشكل صارم عندما يكون العقد واضحا، فإنه عندما

 .143شكا فيجب تفسير هذا الشك ملصلحة املؤمن له

 ثانيا: ضياع وثيقة التأمين

قد تضيع وثيقة التأمين أو تتلف من بين يدي املؤمن له، الش يء الذي يثور التساؤل معه عن مدى 

 ملسألة؟وجود وسيلة إثبات أخرى إلثبات عقد التأمين فهل أوجد املشرع املغربي حال بخصوص هذه ا

يجب االعتراف في هذا الصدد إلى أن املشرع املغربي لم يعالج هذه املسألة إال في حالة ضياع وثيقة 

التأمين من املسؤولية عن الحوادث التي تتسبب فيها عربات ذات محرك واحد وذلك من خالل قرار 

اإلطار بضرورة تسليم  الذي يلزم مقاوالت التأمين وإعادة التأمين في هذا 144وزير املالية والخوصصة

نظير من الوثيقة املشار إليها، حيث جاء في املادة الثانية من هذا القرار" في حالة فقدان أو سرقة 

شهادة التأمين تسلم مقاولة التأمين وإعادة التأمين نظيرا منها بمجرد طلب الشخص الذي أعدت 

ألصلية وأن يتضمن بحروف بارزة عبارة لفائدته الوثيقة األصلية يجب أن يبين النظير رقم الشهادة ا

 "نظير"."

                                                                                                                                                         
و  12، أكادير ص bj printنورة غزالن الشنوي، العقود الخاصة املدنية والتجارية مع أخر املستجدات، الطبعة األولى، مطبعة  - 141

14. 
ه الحماية التي يوفرها القضاء املغربي للمؤمن له أو املستفيد من التأمين راجع بهذا الخصوص: الحسين ألخذ فكرة عن هذ - 142

 .33إلى  17بلوش، مرجع سابق، الصفحات من 
 .40الحسين بلوش، مرجع سابق، ص  - 143
يتعلق بالتأمينات اإلجبارية،  0043يناير  34املوافق ل  7534دي الحجة  74صادر في  372-04قرار وزير املالية والخوصصة، رقم  - 144

 .434، ص 3004فبراير  71املوافق  7534محرم  3، بتاريخ 4303منشور الجريدة الرسمية عدد 
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وفي حالة تسليم هذا النظير للمؤمن له فإنها يجب أن يتضمن عبارة " نظير " وذلك بأحرف بارزة حتى 

يمكن تمييزه عن الوثيقة األصلية، أما دون هذه الحالة فإنه طبقا للقواعد العامة فيمكن للمؤمن له 

 . 145ة التامين إذا كان ها األخير ال ينازع في صحة العقدأن يطالب املؤمن بنظير من وثيق

وبذلك فإن النظير املمنوح، يحل محل الوثيقة الضائعة ويرتب نفس الحجية التي تتوفر عليها الوثيقة 

 في إثبات عقد التأمين، إال أن مصاريف ونفقات النظير املطلوب تقع على عاتق املؤمن له.

 ين بالوسائل األخرى املبحث الثاني:إثبات عقد التأم

حينما قمنا بعنونة هذا املبحث بإثبات عقد التأمين بالوسائل األخرى، فليس معناه أن هذه الوسائل 

تعد استثناء في إثبات عقد التأمين، وبعبارة أخرى ليس من الضروري دائما أن يثبت عقد التأمين 

ألخيرة تستعمل في غالب األحيان في بمذكرة التغطية ووثيقة التأمين فقط، بل كل ما هنالك أن هذه ا

 إثباته، نظرا للوصف واألهمية التي أوالها املشرع من الناحية التنظيمية.

من مدونة التأمينات على أنه " يجب أن يحرر عقد  11ومن جهة أخرى، فاملشرع عندما نص في املادة 

مذكرة التغطية فقط، بل إن التأمين كتابة بحروف بارزة." فليس املقصود من ذلك وثيقة التأمين أو 

الكتابة تشمل بهذا املعنى كل ما هو مكتوب بمناسبة تحرير عقد التأمين، بل إن املشرع لم يشترط حتى 

 الشكل الذي ينبغي أن يفرغ فيه عقد التأمين كتابة، إذ يكون صحيحا سواء أبرم بشكل عرفي أو رسمي.

هذا الصدد إلثبات عقد التأمين يجب أخدها  وتبعا لذلك، فإن الكتابة التي نص عليها املشرع في

باملفهوم الواسع، ويدخل في هذا اإلطار كل من الخطابات املتبادلة بين الطرفين؛ كالبرقيات املتبادلة و 

وصل أداء القسط وأيضا الفاكس والبريد اإللكتروني والتلغراف والتلكس إلى غيرها من الوسائل 

 املستحدثة.

                                                 
 .720محمد أغريس، مرجع سابق، ص  - 145
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التي سنتبعها في هذا املبحث، نلفث النظر إلى أن املشرع حينما أكد على وقبل أن نعلن عن الخطة 

كتابة عقد التأمين، أشار إلى ضرورة إثبات أي إضافة أو تغير في هذا األخير بواسطة ملحق مكتوب، 

 وبالتالي فإن دراستنا ستكون شاملة له أيضا وذلك وفق الخطة التالية:

 لحق الوثيقةاملطلب األول: إثبات عقد التأمين بم

عرف املشرع املغربي ملحق وثيقة التأمين بأنه " اتفاق إضافي بين املؤمن واملؤمن له يتمم أو يعدل عقد 

 .146التأمين ويصبح جزءا ال يتجزأ من بوليصة التأمين"

فهو إذن، ذلك املحرر الذي ينشأ بعد إبرام عقد التأمين ويتضمن اإلضافات والتعديالت التي قد يتفق 

واملؤمن له عليها، كما هو الحال إذا ظهرت مخاطر جديدة للعقد أو تغيير املستفيد من التأمين، املؤمن 

وبالتالي فإن وجود ملحق عقد التأمين يكون دليال على وجود عقد التأمين، ذلك أنه ال يعقل أن يوجد 

 األول ما لم يكن الثاني.

على أن هذه اإلضافات والتعديالت ال  11147وتأكيدا على هذا الطرح، نص املشرع من خالل املادة 

 يمكن إثباتها إال بواسطة ملحق يجب ان يكون مكتوب وموقعا عليه.

وتماشيا مع ذلك، فإن الظاهر من خالل املادة أعاله أن ملحق الوثيقة حتى يعتد به كدليل إلثبات 

 عقد التامين، البد من توفره على شروط أساسية من أجل ترتيب أثاره.

 ولى: شروط اعتبار امللحق دليال في اإلثباتالفقرة األ 

فضال عن الشروط األولية في ملحق الوثيقة التي تفرض وجود عقد تأمين أصلي، وأن امللحق يجب أن 

يأتي لتعديل أو تغيير أحد البيانات املنصوص عليها في العقد، يستشف من خالل الفقرة الثانية من 

                                                 
 راجع املادة األولى من مدونة التأمينات. - 146
يجب إثبات كل إضافة أو تغيير في عقد التأمين االصلي من مدونة التأمينات على أنه "  77تنص الفقرة الثانية من املادة  - 147

 بواسطة ملحق مكتوب وموقع من األطراف."
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رع نص على شرطين أساسين للقول بوجود ملحق وثيقة من مدونة التأمينات، أن املش 11املادة 

التأمين، يتجلى أولهما في ضرورة إفراغه في محرر مكتوب، وثانيهما في أن يكون موقعا من طرفي عقد 

 التأمين.

 أوال: ضرورة الكتابة

بعد أن يحصل االتفاق بين املؤمن واملؤمن له على إنشاء ملحق وثيقة التأمين، فإن املشرع ألزم 

إذ أن تراض ي األطراف على ذلك ال يكفي للقول  148طراف أن يفرغوا هذا امللحق في شكل كتابياأل 

 بوجود ملحق التأمين.

ولقد أبلى املشرع بالء حسنا عندما نص على هذه الشكلية، نظرا ملا تمثله في إثبات هذه التعديالت 

إن ملحق الوثيقة يفيد في إثبات واإلضافات، وإال ما كان ألحد الطرفين أن يحتج بها على األخر، بل 

 عقد التأمين في الحالة التي يدعي فيها أحد الطرفين بانعدام وجود عقد التأمين.

فإن هذا األخير يعتبر جزءا ال يتجزأ من عقد التأمين، إذ تسري عليه  149وبمجرد كتابة ملحق الوثيقة

 .150جميع األحكام التي تسري على هذا األخير

لكتابة التي تطلبها املشرع في ملحق وثيقة التامين، تعتبر مثلها في ذلك مثل وثيقة بقي أن نشير إلى أن ا

 التأمين، بمعنى أن الكتابة في امللحق هي وسيلة لإلثبات وليست لالنعقاد.

 ثانيا: ضرورة التوقيع

، باإلضافة إلى شرط الكتابة، أستلزم املشرع أن يوقع هذا امللحق كذلك من قبل أطراف عقد التأمين

فال أحد ينكر األهمية التي يحتلها التوقيع من الناحية القانونية واإلثباتية، إذ يعطي قوة وحجية 

                                                 
 .704فؤاد معالل، مرجع سابق، ص  - 148
 كما هو الشأن بالنسبة لعقد التأمين، فإن امللحق إذا تضمن بعض الشروط الهامة فإنه ينبغي كتابتها بأحرف بارزة جدا. - 149
 .722سابق، ص محمد أوغريس، مرجع  - 150
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للملحق بأنه صادر عن إرادة الطرفين، كما أنه يزكي التعديالت واإلضافات التي اتفق األطراف على 

 إدراجها في امللحق.

تعزز بالتوقيع، ذلك أن خلوها من أي توقيع ومن جهة أخرى، فالكتابة ال تكفي في ملحق الوثيقة ما لم 

 يجعلها ورقة عادية تفتقر ألي حجية.

واملالحظ هنا أن املشرع استلزم توقيع املؤمن واملؤمن له في ملحق التأمين، وذلك حتى يكون كل طرف 

 على بينة من أمره حول التعديالت واإلضافات التي يحتوي عليها هذا امللحق. 

 ر امللحق املعد لإلثباتالفقرة الثانية: أثا

إن استفاء ملحق التأمين لجميع الشروط التي سبق أن أومأنا لها يجعله يرتب أثار قانونية، تكاد تشبه 

 تلك التي يرتبها عقد التأمين.

وفي هذا الصدد فملحق التأمين يكمل عقد التأمين ويعتبر جزءا ال يتجزأ منه، فهو ال يعتبر بمثابة عقد 

وباإلضافة إلى ذلك فإن التعديالت املدخلة ال تبدأ في السريان  151محرر إضافي للعقدجديد، وإنما هو 

إال من تاريخ إجرائها، أي أنها ال تسري بأثر رجعي وإنما تسري في املستقبل على الشروط التي لحقها 

 يرى أنه ال مانع من تطبيق ملحق الوثيقة بأثر رجعي. 152التعديل وإن كان أحد الفقه

عارض بين الشروط الواردة في ملحق الوثيقة مع الشروط الواردة في العقد، فإن العبرة وإذا حدث ت

 تكون ملا ورد في امللحق، ألن هذا األخير جاء الحقا ملا ورد في العقد.

 املطلب الثاني: إثبات عقد التأمين بخطابات األطراف

نونية املعدة لإلثبات شريطة أن في سبيل إثبات عقد التأمين، فإنه يمكن اعتماد جميع الوسائل القا

تكون مكتوبة، ويدخل ضمن هذه األخيرة كل الخطابات واألوراق املتبادلة بين أطراف عقد التأمين، إذ 

                                                 
 .35الحسين بلوش، مرجع سابق، ص - 151
 .722 محمد أوغريس، مرجع سابق، ص - 152
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يمكن أن تتخذ هذه الخطابات شكل وسائل إلكترونية؛ كما هو الشأن بالنسبة للفاكس والبريد 

أداء القسط املسلم من طرف املؤمن، أو  اإللكتروني، أو وسائل تقليدية حينما يتعلق األمر بوصل

بالبرقية التي يبعثها املؤمن للمؤمن له بقبول التأمين الذي طالب به هذا األخير، فضال عن شهادة 

 التأمين التي يسلمها املؤمن للمؤمن له.

 الفقرة األولى: اإلثبات بالوسائل اإللكترونية

دور الوسائل اإللكترونية في إثبات عقد التأمين، كما هو جلي من عنوان هذه الفقرة، فإننا سنتناول 

فكما هو معلوم فاملشرع املغربي أصبح يساوي بين الكتابة املحررة على الدعامة الورقية والكتابة 

املتعلق بالتبادل اإللكتروني  48-04املحررة على دعامة بشكل إلكتروني بموجب القانون رقم 

 .154التي تكون للورقة العاديةإذ تتمتع بنفس قوة اإلثبات  153للمعطيات

ونحن من خالل هذه الدراسة، لن نتناول جل الوسائل اإللكترونية، وإنما سنتطرق إلى البعض منها 

 فقط والتي لها صلة بهذه الفقرة ويتعلق األمر بالفاكس والبريد اإللكتروني، وذلك تبعا كاألتي: 

 أوال: إثبات عقد التأمين بواسطة الفاكس

لفاكس، من أهم الوسائل املعتمدة في املجال اإللكتروني، والتي أصبح التعامل بها بين تعتبر وسيلة ا

األشخاص شكال مألوفا، نظرا ملا تقدمه من مزايا في ظروف صارت فيها البساطة والسرعة في املعامالت 

 من متطلبات العصر الحديث.

يمتاز به من سرعة فائقة، فإنه يمكن وإذا كان الفاكس يستخدم في تسهيل املعامالت بشتى أنواعها ملا 

أن يستخدم كذلك كوسيلة إثبات في هذه املعامالت، فمقاوالت التأمين لم تعد اليوم حبيسة الوسائل 

                                                 
املتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات  42.04بتنفيذ القانون رقم  3001نونبر  20الصادر في  7.01.730الظهير الشريف رقم  -153

 .2333ص  3001ر دجنب 4بتاريخ  4435القانونية املنشور في الجريدة الرسمية عدد 
من قانون االلتزامات والعقود على أنه " تتمتع الوثيقة املحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة اإلثبات  571-7ينص الفصل  - 154

 التي تتمتع بها الوثيقة املحررة على الورق.".
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التقليدية في إرسال اإلشعارات و الرسائل، بل انفتحت على هذه الوسائل تسهيال للتواصل بينها وبين 

 املؤمن لهم.

ار سواء من طرف املؤمن له أو املؤمن عن طريق الفاكس، يعتبر حجة وفي هذا الصدد، فإن إرسال إشع

بينهما إذا توصل به األخر، ولقد أكد هذا املقتض ى االجتهاد القضائي في قرار ملحكمة االستئناف 

التجارية بفاس أنه " للمؤمن له إشعار املؤمنة بوقوع الحادث محل التأمين بسائر الوسائل القانونية، 

شعار بالفاكس إذا ثبت من وثائق امللف التوصل به، ويبقى الدفع بسقوط الحق في سقوط بما فيها اإل 

من مدونة  60من الشروط النموذجية لعقد التأمين، وكدا املادة  10الضمان اعتمادا على الفصل 

 155التأمينات في غير محله."

ا قام املؤمن له بإشعاره ويستشف من خالل هذا القرار، أن املؤمن ال يمكنه رفض الوفاء بالضمان إذ

 عن طريق الفاكس، ألن هذا األخير يعتبر وسيلة إثبات إذا توصل به املؤمن.

وإذا كان األمر على هذا النحو، فإنه يمكن ألحد أطراف عقد التأمين أن يثبت وجود عقد التأمين عن 

اكس يعد وسيلة مكتوبة، طريق الفاكس، وذلك أثناء اإلشعارات والرسائل املتبادلة بينهم ما دام أن الف

 وال يخرج عن اإلطار الذي حدده املشرع في ضرورة اإلثبات بالكتابة.

 ثانيا: إثبات عقد التأمين بواسطة البريد اإللكتروني

كغيره من الوسائل اإللكترونية، يمكن للمؤمن أو املؤمن له أن يثبت وجود عقد التأمين عن طريق 

سائل متبادلة بينهم بهذا الخصوص، إذ أن املشرع أجاز في إطار البريد اإللكتروني إذا كانت هناك ر 

                                                 
منشور في مجلة   7405/01د ملف عد 73/73/3003الصادر بتاريخ  7377قرار محكمة اإلستئناف التجارية بفاس، رقم  - 155

 .3000، أكتوبر 73مجموعة القرارات الصادرة عن محكمة اإلستئناف بفاس، العدد 
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املتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية، بإمكانية إرسال املعلومات واستقبالها  48-04القانون 

 .156عن طريق البريد اإللكتروني

تأمين تصلح ألن تكون وبالتالي فإن جميع املعلومات التي تروج بين املؤمن واملؤمن له بخصوص عقد ال

سندا في إثبات عقد التأمين، فال شك أن املؤمن عند إبرامه لعقد التأمين مع املؤمن له، عادة ما 

 يطلب منه اإلدالء بالعديد من املعلومات يكون من بينهم البريد اإللكتروني.

مين نظرا للكم ومهما يكن من أمر، فالبريد اإللكتروني يمكن أن يعتمد كوسيلة في إثبات عقد التأ

 الهائل من املعلومات والخطابات التي تدور بين الطرفين في كل مسألة تتعلق بعقد التأمين.

 الفقرة الثانية: اإلثبات بالوسائل التقليدية

نقصد بالوسائل التقليدية لإلثبات، املحررات املكتوبة على دعامة ورقية، وذلك تميزا لها عن املحررات 

شكل إلكتروني إذ تعتبر املحررات الورقية هي التي كانت سائدة، قبل أن تفسح املكتوبة على دعامة ب

املجال للكتابة في شكلها اإللكتروني، وال يعني هذا أن هذه األخيرة بدخولها إلى املعامالت التجارية 

إلدارات وغيرها، أنها قضت بشكل نهائي على التعامل باألوراق املادية، بل الزالت العديد من املقاوالت وا

 تتعامل بها بشكل ملفث.

لكن ما يهمنا نحن في هذا اإلطار، هو الوسائل املادية الورقية التي من شأنها أن تمنح ألحد املتعاقدين 

أو هما معا، دليال يثبت به وجود عقد تأمين بينهما، فلم يشأ لنا إال أن نبين بعض الوسائل التي نعتبرها 

بالبرقية التي يبعثها املؤمن للمؤمن له إلخباره بقبول التأمين، وكذلك  جديرة لهذه الغاية، ويتعلق األمر 

 شهادة التأمين، التي يسلمها املؤمن للمؤمن له عند إبرام عقد التأمين.

                                                 
من القانون املتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية في فقرته الثانية على أنه" يمكن توجيه  44-2ينص الفصل  - 156

مات املوجهة أثناء تنفيذه عن طريق البريد اإللكتروني إذا وافق املرسل إليه صراحة املعلومات املطلوبة من أجل إبرام عقد أو املعلو 

 على استخدام الوسيلة املذكورة.

 يمكن إرسال املعلومات إلى املهنيين عن طريق البريد اإللكتروني ابتداء من الوقت الذي يدلون فيه بعنوانهم اإللكتروني. ..." -
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 أوال: إثبات عقد التأمين ببرقية قبول التأمين

يعتمدهم لهذه ملا كان من الثابت أن عقد التأمين ينشأ إما باقتراح من املؤمن أو الوسطاء الذين 

قصد تغطية الخطر الذي يتهدده، فإن املؤمن له بمجرد  157الغاية، وإما بطلب يتقدم به طالب التأمين

توصله بالطلب، يقوم بدراسته بعد أن يأخذ بالبيانات التي يدلي بها طالب التأمين، ومن ثم يصدر قراره 

 .158إما بقبول التأمين أو برفضه

فإن املؤمن من الناحية العملية يرسل إلى املؤمن له برقية يخبره فيها  159فإذا كان القرار بقبول التأمين

بأنه قبل التأمين الذي طلبه، وتعتبر هذه األخيرة )أي البرقية( في حد ذاتها دليال يكون حجة في إثبات 

عقد التأمين، يمكن األطراف من اإلدالء بها عند الحاجة مادام أن هذه البرقية تعد من الوسائل 

 توبة.املك

ورب سائل قد يتساءل عما إذا عمد املؤمن إلى إبالغ املؤمن له مباشرة بطريقة شفوية في موطنه، األمر 

 الذي يفرغ هذا التبليغ من أي حجة في إثبات عقد التأمين.

لكن بالرغم من صدق هذه الفرضية، فإن الواقع العملي ينبئ على أن مقاوالت التأمين ال تلجأ إلى مثل 

ية، نظرا ملا تستغرقه من وقت طويل وزيادة التكاليف، لذلك فإنها تلجأ في الغالب إلى هذه الفرض

تبليغه عن طريق رسالة مضمونة، التي تعتبر من منظورنا املتواضع أنها تشكل دليال في إثبات عقد 

 التأمين.

                                                 
األحيان ما تجتمع صفة طالب التأمين ومكتتب التأمين في صفة واحدة لذى الطرف الثاني من العقد نشير هنا إلى أنه في غالب  - 157

 الذي يسمى املؤمن له.

ولقد عرف املشرع املغربي في املادة األولى من مدونة التأمينات طالب التأمين بأنه " مكتتب أو متعاقد: شخص معنوي أو طبيعي  -

 ب الغير ويلتزم بموجبه تجاه املؤمن بتسديد قسط التأمين."يبرم عقد تأمين لحسابه أو لحسا
تجدر اإلشارة هنا إلى أنه فيما يتعلق بالتأمينات اإلجبارية فإن املؤمن ال يملك رفض التأمين بناء على البيانات الشخصية التي  - 158

 يدلي بها املؤمن له.
نص يلزمه بتبليغ هذا القرار للمؤمن له داخل أجل معين أو بيان أما إذا كان قرار املؤمن برفض التأمين فإنه ليس هناك أي  - 159

من  70أسباب الرفض ما لم يتفق الطرفين على خالف ذلك، غير أن هناك إشارة من املشرع من خالل الفقرة الثالثة من املادة 

ديد مدة العقد أو تعديله أو مدونة التأمينات ترتب القبول مباشرة من املؤمن االقتراح الذي ثم بواسطة رسالة مضمونة لتم

 استئناف العمل من جديد بعقد ثم توقيفه إذا لم يرفض املؤمن هذا االقتراح خالل العشرة أيام املوالية ليوم توصله به.
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 ثانيا: إثبات عقد التأمين بشهادة التأمين

ض الدراسات تجعل من وثيقة التأمين وشهادة التأمين أثناء بحثنا في هذه النقطة، وجدنا أن بع

مفهوما واحدا، والبعض األخر يعطي لكل واحدة منهما مفهوما مستقال، لكننا نميل إلى االتجاه األخير، 

فإذا كانت وثيقة التأمين هي التي تجسد عقد التأمين، فإن شهادة التأمين هي وثيقة يسلمها املؤمن 

 .160تثبت وجود التأمين

اء على ذلك، فإن شهادة التأمين تعتبر وثيقة ترد بشكل مختصر بحيث ال تتضمن كافة شروط وبن

وما يهمنا في هذا اإلطار هو 161التعاقد، وإنما األساس ي منها فقط، فهي إقرار من املؤمن بوجود التأمين

 مدى اعتماد هذه الشهادة كوسيلة إلثبات عقد التأمين ؟

ذه الشهادة ضمن الوسائل التي تثبت عقد التأمين، ودليلنا في ذلك إن املنطق السديد يفرض اعتماد ه

هو أنها تسلم من طرف املؤمن، إذ حسب اعتقادنا ما كان املؤمن ليسلم هذه الشهادة للمؤمن له لو لم 

يجمعهما عقد التأمين، وبعبارة أخرى أن تسليم املؤمن لشهادة التأمين يكون مقرونا بتسليمه لعقد 

 التأمين.
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 .40محمد الهيني، مرجع سابق، ص - 161
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 الئحة املراجع
 املؤلفات:

 الحسين بلوش 

 شرح مدونة التأمينات

 6018الطبعة األولى سنة 

 مطبعة قرطبة أكادير.

 فؤاد معالل 

 الوسيط في قانون التأمين، دراسة تحليلية على ضوء مدونة التأمين املغربية الجديدة

 6011الطبعة األولى سنة 

 مطبعة دار أبي رقراق الرباط.

 األمراني زنطار 

 شرح قانون التأمين، دراسة نظرية وتطبيقية

 6004الطبعة األولى سنة 

 مطبعة الوراقة الوطنية مراكش.

 عبد السالم أحمد فيغو 

 أحكام عقد التأمين في القانون والشرع اإلسالمي

 1005الطبعة األولى سنة 

 املطبعة غير مذكورة

  نورة غزالن الشنيوي 

 ر املستجداتالعقود الخاصة املدنية والتجارية مع أخ

 6015الطبعة األولى سنة 

 أكادير. bj printمطبعة 

 محمد أوغريس 

 أحكام التأمين البري في التشريع املغربي الجديد

 6008الطبعة األولى سنة 

 مطبعة دار القروين الدار البيضاء.

 محمد حسام لطفي 

 ي،األحكام العامة لعقد التأمين، دراسة مقارنة بين القانون املصري والفرنس  

 1000الطبعة الثانية سنة  

 املطبعة غير مذكورة.

 

 عبد الرزاق أحمد السنهوري 

 الوسيط في شرح قانون املدني 
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 .1055الجزء السابع، عقود الغرر سنة  

  عبد اللطيف كرازي 

 محاضرات في قانون التأمين، 

 ،6014الطبعة األولى سنة  

 مكتبة قرطبة، أكادير 

 

 الرسائل واألطروحات:

 هينيمحمد ال 

 الحماية القانونية للطرف الضعيف في عقد التأمين البري 

 رسالة لنيل دبلوم الدراسات املعمقة في القانون الخاص

 6004-6005السنة الجامعية 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية فاس.

 بهاء الدين مسعود سعيد خويرة 

 على عقد التأمين من املسؤولية دراسة مقارنةاألثار املترتبة 

 أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص

 6008السنة الجامعية 

 جامعة النجاح الوطنية كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية فلسطين.

 ،مسيخ نبيل 

 عقد التأمين البحري وأثاره القانونية، 

 درسة العليا للقضاء،مدكرة تخرج لنيل اإلجازة في امل 

 الدفعة الرابعة عشر، الجمهورية الجزائرية. 
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 دور الظاهرة االقتصادية والرهانات املالية في تنميط أنظمة التعاقد

- عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذجا    – 

 

 أسامة بالهدي 

 لماستر قانون العقود واألعماطالب باحث،  

  عددة التخصصات بالناضور الكلية املت

 

 مقدمة:

أن التطورات املتسارعة التي لحقت الظواهر االقتصادية الكبرى التي شهدها العالم في  الشك

الكبرى  الدولة تحسين برامجها ومخططاتها االقتصادية ملواجهة التحديات اآلونة األخيرة تفرض على

بغية تحقيق  جية والرفع من قدراتها التنافسيةوالخطيرة للعوملة وذلك عن طريق تطوير آلياتها اإلنتا

أهداف التنمية االقتصادية وهذه األهداف كما حددها خبراء االقتصاد تهم األداء االقتصادي 

لألنشطة االقتصادية وترسيخ دعائم الحرية االقتصادية ناهيك عن  للشركات واألداء االقتصادي

 .162واألعمال عالم املقاوالت  إنعاش قواعد قانونية شفافة في

وأمام هذه التحوالت فيبقى الضابط الحقيقي للتعامالت البشرية هو العقد، وأن الضابط 

الحقيقي لهذا العقد هو اإلرادة، لكن من خالل التأمل في الظاهرة االقتصادية والرهانات املالية 

هناك مجموعة من  والتغيرات والتحوالت التي يعرفها العالم والتي تبلورت من عشرية ألخرى، يتضح أن

العوامل و القوى الدافعة تعمل على تشكيل وتكوين نظام تعاقدي جديد، يختلف في خصائصه و 

                                                 
اثر التحوالت االقتصادية على العقد، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد البشير دحوتي:  - 162

  .50ص    2003 - 2004األول،كلية الحقوق، وجدة،
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سماته و في ترتيباته عن تلك التي كانت سائدة من قبل، فقد أصبحت الدولة تحمل على عاتقها 

قتصادي والقانون مسؤولية التوفيق بين األهداف التي أدت إلى خلق عالقة تنافسية بين القانون اال

العقدي، بعدما ظهرت أنواع جديدة من العقود ليست منظمة من قبل قانون االلتزامات والعقود 

الذي أصبح عاجزا عن مواكبة هذه املتغيرات، مما أدى إلى عدم الفعالية، تمخض عنه ما سمي "بأزمة 

خالل ظاهرة خاصة من  العقد"، دفعت إلى تزايد تدخل املشرع لحماية الطرف الضعيف في العقد من

 أجل تحقيق التوازن العقدي النسبي في طرفي العالقة.

فاملتتبع للتطورات و التغيرات املستمرة واملتالحقة يالحظ ظهور عقود حديثة كمرحلة  

جديدة من مراحل تطور أنظمة التعاقد فقد أصبحنا نسمع عن العقود النمطية بكثرة في اآلونة األخيرة 

 163خرا من قبل املشرع املغربي املتعلق ب "الشراكة بين القطاعين العام والخاص "كالعقد املنظم مؤ 

( و قد أطلق البعض على هذا النوع من التعاقد الذي PPP) public–private partnership)باإلنجليزية: )

 . إنشائهاتبرمه اإلدارة بالجيل الثالث للعقود اإلدارية ، التي تهم تدبير و تسيير املرافق العمومية و 

ل عن دور الظاهرة االقتصادية والرهانات املالية في تنميط عقد ئيحق لنا أن نتسا وعليه 

 الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؟ و  ماهي مظاهر نمطية هذا العقد ؟

 ولإلجابة على التساؤلين املطروحين سنحاول اتباع التصميم التالي:

 لشراكة بين القطاعين العام والخاصاملطلب األول : اإلطار العام لعقد ا

 املطلب الثاني : تنميط عقد الشراكة وخروجه عن القواعد العامة

   

 

                                                 
ملتعلق بعقود ا  85.16بتنفيذ القانون رقم  6015ديسمبر  65املوافق ل  1585صادر في فاتح ربيع األول  1.15.106ظهير شريف رقم - 163

يناير  66املوافق ل  1585الصادرة بتاريخ فاتح ربيع اآلخر  5868الشراكة بين القطاعين العام والخاص منشور بالجريدة الرسمية عدد 

6014 
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 املطلب األول : اإلطار العام لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يقتض ي تحديد اإلطار العام لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص التطرق إلى التعريف 

 )الفقرة األولى( ثم طبيعته القانونية )الفقرة الثانية( . بهذا العقد

 الفقرة األولى : التعريف بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 وال : تعريف عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصأ

رغم شيوع مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إال أن تعريفه وتحديد إطاره 

يكتنفه بعض الغموض في ظل التعاريف الفقهية الكثيرة التي وضعت له ، وبسبب تعدد  املفاهيمي

... وفي هذا الصدد ، هناك شبه إجماع على وجود مفهومين للشراكة بين  الحقول املعرفية التي تالمسه

  القطاعين العام والخاص احدهما واسع واألخر ضيق.

ومها الواسع ، هي عقود إدارية بحكم القانون فالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مفه

بين احد األشخاص املعنوية العامة كالدولة أوالجماعات املحلية أواملؤسسات العمومية، وبين إحدى 

املقاوالت الخاصة التي تتكلف بمهمة شاملة تتضمن تمويل االستثمارات ، بناء األشغال العمومية ، 

طول مدة االستغالل ، وانتقال امللكية في نهاية املدة التي عادة ما تشغيل وتدبير املرفق العام وصيانته 

  164تكون طويلة 

وبعبارة أخرى عرفها صنببدوق النقببد الدولببي : "هببي االتفاقيببات التببي يوفببر بموجبهببا القطبباع 

 165كانببت عببادة مببن مسببؤولية الدولببة" الخبباص بنيببات تحتيببة وخدمببات

                                                 

دارة احمد بوعشيق، عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، آلية فعالة لتمويل التنمية باملغرب، منشورات املجلة املغربية لإل -164 

 85، ص 6010يناير، ابريل   00،  01املحلية والتنمية، عدد 

  165 

  8بتاريخ  5865، منشور بالجريدة الرسمية عدد 85.16رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بخصوص مشروع القانون 

 680، ص6015يناير
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راكة بين القطاعين العام والخاص في مفهومها الضيق فهي التعاون النجاز مشاريع اما الش

مشتركة بين الدولة أو الجماعات املحلية أو املؤسسات العمومية، وبين املقاوالت الخاصة وهذه 

 .166الشراكة تتم بواسطة عقد 

ين القطاعين املتعلق بعقود الشراكة ب 167 85.16ومن املنظور القانوني جاء القانون رقم 

العام والخاص في املادة األولى بالتعريف األتي " عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقد محدد 

املدة، يعهد بموجبه شخص عام إلى شريك خاص مسؤولية القيام بمهمة شاملة تتضمن التصميم 

منشأة أو بنية تحتية أو تقديم والتمويل الكلي أو الجزئي والبناء، أو إعادة التأهيل وصيانة أو استغالل 

 خدمات ضرورية لتوفير مرفق عمومي

 يقصد باملصطلحات التالية في مدلول هذا القانون :

 الشخص العام : الدولة واملؤسسات العمومية التابعة للدولة واملقاوالت العمومية.          

ذلك الشخص الشريك الخاص : شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، بما في          

 املعنوي الذي يمتلك شخص عام رأسماله كليا أو جزئيا ".

" عادة ما تتجسد  إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص  168ويذهب احد الباحثين

بعقود طويلة األمد تمزج بين قدرات القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق عمليات التصور والتشييد 

ق العامة ولذلك فهي تشكل مناسبة سانحة للمسؤولين املحليين إلشراك وتدبير التجهيزات أو املراف

 املتدخلين العموميين والخواص في استثماراتهم وتامين جودة املرفق العمومي ".

                                                 

 -166 85احمد بوعشيق،  املرجع السابق ، ص 
املتعلق بعقود   85.16بتنفيذ القانون رقم  6015ديسمبر  65املوافق ل  1585در في فاتح ربيع األول صا 1.15.106ظهير شريف رقم  -167

يناير  66املوافق ل  1585الصادرة بتاريخ فاتح ربيع اآلخر  5868الشراكة بين القطاعين العام والخاص منشور بالجريدة الرسمية عدد 

6014  

  -168 55، ص  6016ة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، عدد يناير فبراير محمد اليعقوبي، مفهوم الشراكة، املجل 
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وتأسيسا على هذه التعاريف املؤسساتية الفقهية والقانونية  املدرجة للشراكة بين القطاعين 

 يات التي تتميز بها هذه الشراكة. العام والخاص يمكن استخالص بعض الخاص

 ثانيا : خصائص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

املتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام يمكن استخالص   85.16بالرجوع إلى القانون 

 الخصائص التالية لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

العام والخاص ارتباطا بطبيعة الخدمات والتسهيالت طول مدة الشراكة بين القطاعين  - 1

على انه " تحدد مدة عقد الشراكة بين القطاعين  85.16من القانون  18املمنوحة حيث نصت املادة 

العام والخاص مع األخذ بعين االعتبار حسب الحالة، خصوصا، استخماد االستثمارات التي سيتم 

 بيعة الخدمات املقدمة.إنجازها و كيفيات التمويل املعتمدة وط

وتتراوح هذه املدة ما بين خمس سنوات وثالثين سنة ويمكن تمديدها بصفة استثنائية، إلى 

خمسين سنة وذلك حسب الطبيعة  املعقدة للمشروع وخصوصياته التقنية واالقتصادية  

 واملحاسباتية واملالية ".

على األقل من أشخاص العقد الرابط بين شخص من أشخاص القانون العام وشخص  - 6

 القانون الخاص عقد ذو طبيعة إدارية.

تقاسم أطراف عقد الشراكة للمهام واملخاطر واملنافع على أساس املناصفة سواء كانت  - 8

)win -winوذلك تكريسا لشراكة ال خاسر فيها  169األخطار ناتجة عن حادث فجائي أو قوة قاهرة 

partnership) 

                                                 

   85.16من القانون رقم  15جاء في املادة -169 

يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي يتم وفقها تقاسم املخاطر بين الشخص العام والشريك الخاص، بما في 

 بعده 11ائي أو قوة قاهرة، مع احترام توازن العقد املذكور وفقا ملا هو منصوص عليه في املادة ذلك تلك الناجمة عن حادث فج
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 حسب مواصفات اقتصادية من لدن القطاع الخاص.انجاز لخدمات عمومية  - 5

 إجمالية وشمولية املهام موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. - 4

قيام الشريك بمهمة شاملة، تتضمن التصميم والتمويل الكلي والجزئي واالنجاز أو إعادة  - 5

دة األولى من قانون عقود الشراكة توظيف وصيانة أو استغالل منشاة أو بنية تحتية وهذا ما أكدته املا

  بين القطاعين العام والخاص.

 . 14بحسب ما نصت عليه املادة  170تأدية الشريك العام املقابل املالي بطرق خاصة - 1

انتقال ملكية أصول املشروع موضوع التمويل، االستثمار والتدبير والتشغيل واالستغالل  - 8

 .171لشريك العام والصيانة عند نهاية مدة العقد إلى ا

 تعددية وتباين أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص. - 0

وال تكتمل دراسة أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص دون التطرق _ ولو بإيجاز _ 

 إلى األهداف املراد تحقيقها واملنبثقة بدورها عن مبررات ودوافع الطرفين بايجابياتها وسلبياتها.

                                                                                                                                                         

يجب تعريف وتفصيل املخاطر املرتبطة بمختلف مراحل املشروع، ويتحمل هذه املخاطر الطرف املؤهل لذلك قصد التقليص من تكلفتها 

 مع مراعاة املصلحة العامة وخصوصيات املشروع ".

 -170 85.16من القانون رقم  14في املادة جاء  

يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص شروط وكيفيات دفع أجرة الخدمات للشريك الخاص خالل مدة العقد. ويجب أن 

 تتضمن هاته الشروط توفر الخدمة املعنية بانتظام واحترام األهداف املرتبطة بحسن األداء

  جزئيا من قبل الشخص العام يتم دفع هذه األجرة كليا أو 

يمكن أن ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أن يتلقى الشريك الخاص أجرته بصفة جزئية من طرف املرتفقين أو عن 

 طريق مدا خيل متأتية عن استغالل املنشآت واألمالك والتجهيزات التابعة للمشروع أو هما معا.

  -85.16171ون رقم من القان 65جاء في املادة  

عند انتهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ألي سبب من األسباب، تنقل بقوة القانون إلى ملكية الشخص العام األمالك 

املنجزة أو التي اكتسبها الشريك الخاص في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن أجل تنفيذه، والضرورية الستغالل 

  ق العام واستمراريتهاملرف

 يحدد عقد الشراكة شروط  النقل املذكور 

يتمتع الشريك الخاص، ما لم ينص العقد على خالف ذلك، بحقوق عينية على املنشآت والتجهيزات التي ينجزها في إطار الحدود 

 والشروط الهادفة إلى ضمان وحدة امللك العام والغرض املخصص له

 ملذكورة في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.ويتم تحديد الشروط والحدود ا
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 ابيات و سلبيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من منظور القطاع العام:بعض ايج

سلبيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 من منظور القطاع العام

ايجابيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 من منظور القطاع العام

 يزانية الدولةتخفيف العبء عن م طول أمد عقد الشراكة وعدم تكافؤ الشركاء

تخفيف العبء اإلداري والتنظيمي الذي تتحمله  احتمال تعرض الشراكة ملخاطر تجارية أو تقنية

 اإلدارة العمومية في تأطيرها ملسلسل التنمية

صعوبة التوفيق بين تحقيق املصلحة العامة 

 ومنطق الربح

اقتسام املسؤوليات واملهام واملخاطر وتكريس 

 التضامن

 

 ات و سلبيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من منظور القطاع الخاص:بعض ايجابي

سلبيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 من منظور القطاع الخاص

ايجابيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 من منظور القطاع الخاص

غياب ضمانات فعلية الستمرار الشراكة مع 

 القطاع العام

ورة القطاع الخاص كشريك مساهم في تلميع ص

 مسلسل التنمية

تغليب تحقيق مبدأ املصلحة العامة على منطق 

 الربح

االستفادة من قدرة وسلطة القطاع العام في 

 التخطيط والضبط
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 الفقرة الثانية : الطبيعة القانونية لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

بخصوص  عقد  85.16ه املشرع املغربي في القانون رقم بالرجوع إلى التعريف الذي جاء ب

الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتبين لنا انه لم يحدد الطبيعة القانونية لهذا العقد لكنه 

باملقابل أكد في ديباجته انه من شأن اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يمكن 

االبتكارية للقطاع الخاص وتمويله ومن ضمان توفير الخدمات بصفة من االستفادة من القدرات 

تعاقدية وتقديمها في اآلجال وبالجودة املتوخاة وأداء مستحقاتها جزئيا أو كليا من طرف السلطات 

 العمومية وبحسب املعايير املحددة سلفا .

يمكن تحت إضافة إلى ذلك جاء فيها أن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 

 مسؤولية الدولة، من تعزيز :

 توفير خدمات وبنيات تحتية اقتصادية واجتماعية وإدارية ذات جودة وبأقل تكلفة ؛ 

يتولى الشريك الخاص تقديم الخدمات موضوع مشاريع الشراكة مع التقيد بمبدأي   -

 املساواة بين املرتفقين واستمرارية املرفق؛

 ها ما بين القطاعين العام والخاص؛ تقاسم املخاطر املرتبطة ب   -

تنمية نماذج جديدة لحكامة املرافق العمومية داخل اإلدارات العمومية على أساس   -

 الفعالية؛

إلزامية املراقبة والتدقيق في عقود الشراكة خاصة شروط وأحكام اإلعداد واإلسناد  

 والتنفيذ.

اعتبار عقود الشراكة من العقود وعلى خالف املشرع املغربي ذهب املشرع الفرنس ي إلى 

اإلدارية مما يتيح خضوعها للمبادئ العامة لهذه الطائفة من العقود التي تتميز بتغليب املنفعة 
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العمومية على املصلحة الخاصة ، وتمنح العديد من االمتيازات في سبيل تحقيق هذه الغاية، مع 

   .172داف كال القطاعين الحرص في الوقت ذاته على إقامة نوع من التوازن بين أه

وفي ظل عدم تحديد املشرع املغربي للطبيعة القانونية لعقد الشراكة بين القطاعين العام 

. و أهمية تكييف عقد الشراكة تعود إلى كون تحديد الطبيعة القانونية 173والخاص كان لزاما تكييفه

قد مع القطاع العام في مرحلة لهذا العقد هو الكفيل بتحديد املرونة التي ستواجه املستثمر املتعا

 التفاوض وأيضا أثناء إبرام العقد وأخيرا عند تنفيذه.

باإلضافة إلى ذلك فان التكييف هو الذي سيحدد القانون الواجب التطبيق على عقود 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص إن على مستوى تغيير بنود هذه العقود أو أثناء البت في 

  174ن املمكن أن تثيرها هذه العقود كما انه هو الكفيل بتحديد املحكمة املختصة املنازعات التي م

لكن تعدد أساليب أو أنماط الشراكة بين القطاعين العام والخاص  وكون هذا العقد من العقود 

 الضخمة التي تتم عن طريق العقود املركبة فانه يثير صعوبة في التكييف.

ئات التحكيم لم يتفقوا على تكييف واحد  لعقود الشراكة وتجدر اإلشارة إلى أن الفقه وهي

بل اختلفوا في ذلك، فالبعض اعتبرها عقود إدارية و البعض اعتبرها عقود خاصة في حين يذهب 

 البعض إلى تكييفها بأنها عقود ذات طبيعة خاصة.

 أوال : عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقود إدارية:

 اعتمدها هذا التوجه : من املبررات التي

                                                 
، سال  ،كلية الحقوق  ،رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون العام" الشراكة بين القطاعين العام والخاص باملغرب"السالكة اشمير -172

 01ص 6016-6011السنة الجامعية 

اض ي الى اضفاء الوصف القانوني على التصرف الذي صدر عن املتعاقدين تكييف العقد هو تلك العملية التي يهدف من ورائها الق -173 

 ليتمكن من معرفة القواعد القانونية الواجبة التطبيق في حالة وقوع منازعات بين اطراف هذا العقد

كة بين القطاعين نحو إطار قانوني لتنظيم عقود الشرا"تكييف عقد الشراكة بين القطاع العام والخاص  ،عبد الرحمان الشرقاوي  -174 

دار أبي رقراق للطباعة ،  6016فبراير  11و  10ندوة علمية دولية نظمها فريق البحث في تحديث القانون والعدالة يومي  "العام والخاص

 58ص  6015طبعة ،والنشر
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 كون الدولة أو احد هيئاتها يعتبر طرفا في هذا العقد الذي يرد دائما على مرفق عام، -

الدولة او احد هيئاتها بوجه عام ال يمكن ان تخضع في التزاماتها لغير القانون العام، وذلك  -

 بالنظر للسيادة التي تتمتع بها،

تضعها الدولة او القطاع العام، وذلك بغية تحقيق تضمين هذا العقد لشروط استثنائية  -

 املصلحة العامة،

 ويترتب عن اعتماد هذا االتجاه مجموعة من النتائج أبرزها :

 هيمنة الدولة او سيادة سلطانها على هذه العقود ، -

 اختصاص القضاء اإلداري في فض النزاعات الناشئة عن هذا النوع من العقود. -

 ة بين القطاعين العام والخاص عقود خاصة :ثانيا: عقود الشراك

يكون  -ويرى أنصار هذا االتجاه، ان عقود الشراكة غالبا ما تتم  بين القطاع العام ومتعهد 

، ومن ثم فانه ال يمكن تطبيق أساليب التعاقد التي تتضمن امتيازات السلطة  -مستثمرا أجنبيا 

رفا أجنبيا ، على اعتبار ان سيادة الدولة ال تتعدى حدود العامة على األنماط التي يكون فيها املتعاقد ط

إقليمها، السيما انه في إطار عقود الشراكة تكون الدولة او احد هيئاتها في أمس الحاجة إلى انجاز 

ان  -ما دام هو الطرف القوي  -مشاريع اقتصادية، ال يستطيع القيام بها إال مستثمر أجنبي ال يقبل 

 -طة العامة، أي ينبغي ان يقف موقف املساواة مع املتعاقد االخر. واملتعهد يخضع المتيازات السل

 .175غالبا ما يوجد في مركز قوي يجعله يفرض شروطه على الهيئة العامة -املستثمر

                                                 

 175   -58،55، ص مرجع سابق ،عبد الرحمان الشرقاوي 
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ومن الحجج التي أدلى بها أنصار هذا االتجاه، أن هناك تساوي وتوازن بين أطراف عقد 

ناصر العقد االداري، كما ان عقود الشراكة تتسم بقدر كبير من الشراكة األمر الذي يفقده احد اهم ع

 .176املرونة

 ثالثا: عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقود ذات طبيعة خاصة :

يرى أنصار هذا االتجاه أن أنماط عقود الشراكة متعددة، ومن الصعب حصرها تحت نظام 

د على حدة ملعرفة النظام القانوني الذي يخضع له، قانوني واحد، بمعنى انه ينبغي البحث في كل عق

ومن ثم، ال يمكن الجزم بوجود قاعدة عامة تقض ي بتطبيق قواعد القانون اإلداري أو قواعد القانون 

الخاص، أي حسب هذا االتجاه فان عقد الشراكة قد يخضع ألحكام القانون اإلداري في النواحي 

 . 177لقواعد القانون الخاص فيما عداه املرتبطة بتنظيم املرفق، في حين يخضع

 املطلب الثاني : تنميط عقد الشراكة وخروجه عن القواعد العامة

إن الصيغ  1011انتشرت العقود النمطية في معظم املعامالت. وقد قدر بعض الباحثين عام 

ا العقود . أم178من املعاقدات التي تجري في البالد الغربية  %00النمطية الجاهزة للعقود تغطي نحو 

 أو تلك التي تعدها كتب الفقه الصيغ األساس للتعاقد فإنها 
 
التي تنعقد بالطريقة التي نتصورها نظريا

 من حياة الناس املعاصرة. فالعقود التي تقع بين الناس سواء وقع اإليجاب 
 
تكاد تكون قد اختفت تماما

 أو كانت باملعاطاه تجر 
 
 أو ملفوظا

 
 ونظام مرتب والقبول به طرفيها مكتوبا

 
ي على نمط معد مسبقا

اقتضته معطيات التطور االقتصادي والتكنولوجي. ولم يعد يقع بين الناس اليوم تلك املساومة 

 على تحقق الرضا.
 
 واملجاذبة على شروط العقد التي يفترض ان تكون دليال

                                                 

 176   -55، ص نفس املرجع 

 177   -55، ص نفس املرجع 

. David SlawsonW 178.Standard Form Contracts & democratic Control of Lawmaking  Power  Harvard Law Review 84  

(1971). 
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ن العام وعلى هذا األساس سنحاول تناول أسباب و مظاهر تنميط عقد الشراكة بين القطاعي

 والخاص )الفقرة األولى( قبل أن نتحدث عن خروج عقد الشراكة عن القواعد العامة )الفقرة الثانية(

 الفقرة األولى :  تنميط عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يعرف عقد الشراكة بكونه عقد محدد املدة،  يعهد   85.16سبق وان اشرنا إلى أن القانون 

إلى شريك خاص مسؤولية القيام بمهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي بموجبه شخص عام 

أو الجزئي والبناء أو إعادة التأهيل وصيانة أو استغالل منشأة أو بنية تحتية أو تقديم خدمات ضرورية 

 لتوفير مرفق عمومي، وملدة تتراوح ما بين خمس سنوات وخمسين سنة

م و الخاص تبرم وفق مقتضيات القانون السالف الذكر ، و عقود الشراكة بين القطاعين العا

أو وفق  أو طلب العروض و الذي جاء في املادة الرابعة منه على أنه تبرم وفق مساطر الحوار التنافس ي

 املسطرة التفاوضية.

 

املتعلق بعقود الشراكة بين  85.16ومن خالل استقراء بعض املواد التي يتضمنها القانون 

ام والخاص، يتبين لنا أن هذا العقد من العقود النمطية، وتبرز مظاهر تنميط هذا القطاعين الع

 العقد أساسا من حيث أطرافه ومحله و مدته وبنوده،

فاملشرع حدد في املادة األولى من هذا القانون أطراف هذا العقد، وهما الشخص العام 

ت العمومية التابعة للدولة والشريك الخاص، فأما الشخص العام فيقصد به الدولة واملؤسسا

واملقاوالت العمومية، أما الشريك الخاص فهو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، ومن ثم فعقد 

الشراكة ال يمكن ان يجمع بين أشخاص غير منصوص عليهم في هذه املادة، وبالتالي فانه ال يتصور 

 قيام هذا العقد بين شخصين كالهما من القطاع العام، أو الخاص،
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وبخصوص املحل فانه وفقا للقواعد العامة يحدد وفقا للحرية التعاقدية لألطراف آما محل 

عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد حدده وحصره املشرع في التصميم والتمويل الكلي أو 

ضرورية  الجزئي والبناء، أو إعادة التأهيل وصيانة أو استغالل منشأة أو بنية تحتية أو تقديم خدمات

لتوفير مرفق عمومي وبالتالي ال يمكن أن يكون محل عقد الشراكة  غير ما حدده املشرع في املادة األولى 

 85.16من القانون 

 ما يلي  : 18أما بالنسبة ملدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد نصت املادة  

األخذ بعين االعتبار حسب  " تحدد مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع

الحالة، خصوصا، استخماد االستثمارات التي سيتم إنجازها وكيفيات التمويل املعتمدة وطبيعة 

 ، الخدمات املقدمة

وتتراوح هذه املدة ما بين خمس سنوات وثالثين سنة ويمكن تمديدها بصفة استثنائية، إلى 

وصياته التقنية واالقتصادية خمسين سنة وذلك حسب الطبيعة  املعقدة للمشروع وخص

 واملحاسباتية واملالية"

من هنا يتبين لنا بجالء ووضوح ان عقد الشراكة عقد محدد املدة دائما وال يمكن إبرامه 

ملدة غير محددة او ملدة اقل من تلك املنصوص عليها في القانون او اكثر منها وكل عقد مخالف لهذه 

 .85.16لقطاعين العام والخاص وال تطبق عليه أحكام القانون املقتضيات فهو ليس بعقد شراكة بين ا

على انه يحدد  85.16من لقانون  16أما فيما يخص بنود عقد الشراكة فقد أكدت املادة 

عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حقوق األطراف املتعاقدة والتزاماتها ويتضمن لزوما وعلى 
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 املحددة على سبيل الحصر ال املثال، 179لبيانات اإللزاميةوجه الخصوص مجموعة من البنود و ا

 وبالتالي فعقد الشراكة يجب ان يشمل تلك البنود والبيانات االلزامية.

هذه بعض مظاهر تنميط عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أما أسباب هذا 

 التنميط فهي متعددة ومتنوعة،

قطاعين العام والخاص ومكمل للمقتضيات فإخراج قانون ينظم عقود الشراكة بين ال

القانونية املتعلقة بالطلبيات العمومية من شأنه تسريع وتيرة االستثمارات العمومية وتقاسم املخاطر 

املرتبطة بها، و أيضا إنجاز البنيات التحتية اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية وتعزيز املرفق العام 

اعتماد هذا القانون، باإلضافة إلى أنه سيسمح بإعداد وإسناد وتتبع  والتنمية املجالية هي الغاية من

                                                 

"  يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حقوق األطراف املتعاقدة والتزاماتها ويتضمن لزوما وعلى وجه  16جاء في املادة  -179 

  :يانات التاليةالخصوص البنود و الب

  تحديد األطراف املتعاقدة؛

 موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

 مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

 أهداف حسن األداء املنوطة بالشريك الخاص؛

 كيفيات التمويل؛

 كيفيات دفع أجرة الشريك الخاص؛

 تقاسم املخاطر بين األطراف؛

 ؛املستخدمون 

 توازن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حالة حادث فجائي أو قوة قاهرة؛

  إجراءات واليات تتبع ومراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام و الخاص؛

  رة؛الجزاءات في حالة عدم احترام بنود عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفوائد عن التأخير في أداء األج

 اإلحالة على املعايير املغربية في حالة وجودها؛

  شروط التعاقد من الباطن؛

 الحلول؛

 التفويت وشروط تغيير مساهمات الشريك الخاص؛"  

 شروط تغيير عقد الشراكة ببن القطاعين العام والخاص؛

 النظام القانوني لألمالك ؛

 الكفاالت والضمانات؛

لشريك الخاص إبرامها؛عقود ا لتأمين التي يتعين على ا  

 طرق تسوية النزاعات؛

 حاالت وشروط الفسخ؛

 تاريخ الشروع في تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص"
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مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص بغية تمكين املستثمرين املحليين والدوليين من رؤية 

 ، 180واضحة لتطوير مشاريع الشراكة

ات وقد جاءت عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل االستفادة من القدر 

االبتكارية للقطاع الخاص وتمويله، ومن اجل تخطي العجز املالي والتخفيف من التحمالت املتزايدة على 

مستوى ميزانيتها، وتخفيف العبء اإلداري والتنظيمي الذي تتحمله اإلدارة العمومية في تأطيرها 

تقديمها في اآلجال ملسلسل التنمية، إضافة إلى أسباب أخرى كضمان توفير الخدمات بصفة تعاقدية و 

وبالجودة املتوخاة، و توفير بنيات تحتية اقتصادية واجتماعية وإدارية ذات جودة وبأقل تكلفة، ناهيك 

 تنمية نماذج جديدة لحكامة املرافق العمومية داخل اإلدارات العمومية على أساس الفعالية،عن 

ام والخاص سيساعد على وال شك ان تطوير اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين الع

تعزيز بروز مجموعات ذات مرجعية وطنية في هذا املجال وتشجيع نشاط الشركات الصغرى واملتوسطة 

 من خالل التعاقد من الباطن.

 الفقرة الثانية : خروج عقد الشراكة عن القواعد العامة

ن لزاما يختلف عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن العقود العادية لذلك كا

    85.16من القانون رقم  10علينا رصد مظاهر هذا االختالف، فقد جاء على لسان املادة املادة 

 "يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص املبرمة من طرف الدولة بمرسوم  

يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص املبرمة من طرف املؤسسات 

 ية التابعة للدولة من لدن مجلسها اإلداري ويتم التصديق عليها من طرف سلطات الوصايةالعموم

                                                 
املتعلق  85.16كلمة وزير االقتصاد واملالية بمجلس النواب خالل جلسته املنعقدة للدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم  -180

  في إطار القراءة الثانية 6015نونبر  64القطاعين العام والخاص.  بتاريخ بعقود الشراكة بين 
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يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص املبرمة من طرف املقاوالت  

 العمومية وفق مقتضيات نظامها األساس ي

ى نائل العقد، قبل أي يتم تبليغ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص املصادق عليه إل

 شروع في التنفيذ"

وهكذا يتبين لنا االختالف املوجود بين إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبين 

إبرام العقود العادية وفق القواعد العامة حيث يجب أن تتم املصادقة عليه بمرسوم إذا أبرمته 

 دى املؤسسات العمومية التابعة لدولة..الدولة أو من قبل املجلس اإلداري إذا أبرمته إح

 

ايضا على انه " يجب على الشريك الخاص أن يحترم مبدأ املساواة بين  15وقد نصت املادة 

  .املرتفقين ومبدأ استمرارية املرفق عند توفير الخدمات موضوع العقد

ريك يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهداف حسن األداء املنوطة بالش

الخاص وال سيما تلك املتعلقة بجودة الخدمات وجودة املنشآت والتجهيزات، وعند االقتضاء مستوى 

التردد عليها من طرف املرتفقين، ويحدد العقد أيضا طريقة قياس أهداف حسن األداء وكيفية تتبعها 

  ومراقبتها

م وفقها وضع ويحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص كذلك الشروط التي يت

 الخدمات السالفة الذكر رهن تصرف الشخص العام"

فالغاية من ابرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي تنفيذه وهذا التنفيذ 

 يشترط فيه حسن األداء.
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 خاتمة

إجماال يمكن القول أن الظاهرة االقتصادية والرهانات املالية كان لها دور كبير في تنميط 

 تعاقد كما هو الشأن بالنسبة لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أنظمة ال

فالضرورة االقتصادية حتمت على املشرع املغربي التدخل لوضع تنظيم خاص لعقد الشراكة 

بين القطاعين باعتباره عقدا نمطيا وهكذا خروج عقد الشراكة عن القواعد العامة التي لم تعد قادرة 

ذا ال يمنع من الرجوع إلى هذه القواعد إذا سكت التنظيم الخاص على إحدى على تنظيمها لكن ه

املسائل ما لم تتعارض مع مبادئها األساسية لكن هل ما يقال عن عقد الشراكة يقال على باقي العقود 

 النمطية؟
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 نظام التأديب داخل املؤسسات السجنية

 

 يونس الصالحي 

  صف الدكتوراهباحث في 

 

 مقدمة:

يجادل أحد في كون املرحلة الالحقة على الحكم هي االكثر حساسية نظرا ملا يعتري نظامها من  ال 

اختالالت لذا وجب التعامل معها في إطار قانوني يضبط العالقة بين اإلدارة املشرفة على التنفيذ 

مقارنة امام هذا الواقع كانت ضرورة التدخل القانوني ب 181واملحكوم عليه الخاضع  لهذا اإلجراء

شمولية واقعية ملعاجلة الوضع األمني والحقوقي داخل الفضاء السجني والبحث عن مالئمة جديدة 

نيلسون وجدية لقانون املؤسسات السجنية مع القواعد واملعايير النموذجية ملعاملة السجناء قواعد 

العالمي لحقوق  ،  ومع كل املواثيق الدولية، كإتفاقية منع التعذيب ناهيكم عن اإلعالنمانديال

اإلنسان الذي يظل متين الصلة بالفرد سواء كان سجينا أم حرا، فالعدالة ال تتوقف عند مؤسسة 

القضاء وإصدار الحكم بل يتوجب إسقاطها على مرحلة التنفيذ خصوصا فيما يتعلق بسلب الحرية أي 

 داخل السجون.

                                                 

 771لطيفة املهداتي" الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية" م س ص:  181 

موالي ادريس أكلمام" املحافظة على األمن داخل املؤسسات السجنية وحماية حقوق السجناء منشورات املجلس الوطني  -

 وما بعدها. 54، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط، ص: 3075ان الطبعة الرابعة لحقوق اإلنس

- Mohamed Jaouhar : Norme pénal et norme constitutionnelle in constitution de droit pénal collectif S/d de 

M. AMZAZI imprimerie oumnia Rabat 1195/P :91 
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ه املؤسسة لتجسيد االلتزام من هنا كان من الضروري مراجعة اإلطار القانوني املنظم لهذ

واإلرادة في تكريس حقوق السجناء وفرض احترامها ومراعاتها والعمل على تحسين ظروف عيش النزالء 

واالرتقاء بنمط التعامل معهم، إلى املستوى الذي يليق بإنسانيتهم ويحفظ كرامتهم بشكل يفض ي إلى 

 معالم سياسة سجنية إصالحية حقيقية.

ل موضوع التأديب داخل املؤسسات السجنية من املواضيع التي تكتس ي وفي هذا السياق يظ

أهمية خاصة لدى السجناء ألنه يتعلق بمادة جزائية، وهو جزاء فوق الجزاء الذي ينفذونه وهو يطرح 

 العديد من اإلشكاالت القانونية.

دورها ال فإذا كانت الشرعية الجنائية ضرورة ملحة سواء في مرحلة التحقيق واملحاكمة فإن 

يقتصر على هذه املرحلة فحسب وإنما يمتد إلى مرحلة التنفيذ نظرا ملا لهذه املرحلة من أهمية على 

املتعلق بتنظيم وتسير املؤسسات  68-08حياة السجين، وهذا ما أكدته القوانين املقارنة والقانون 

صر جديد، يقوم على احترام السجنية، الذي أرس ى مبادئ وقواعد يمكن اعتبارها إيذانا بالدخول  في ع

اإلنسان والحفاظ على كرامته داخل السجن ويتجلى ذلك بوضوح في حصر االخطاء التأديبية والتدابير 

 املقررة لها كل ذلك وفق املعايير والقواعد الدولية.

فما هو موقف التشريعات املقارنة من هذه االخطاء والتدابير التأديبية وكيف عالج املشرع 

 هذه املسألة.املغربي 

هذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين سنتطرق في املبحث 

األول إلى األخطاء التأديبية وموقف التشريعات املقارنة منها وكيف تطرق املشرع املغربي لهذه األخطاء 

 في حين سنتطرق في املبحث الثاني إلى موضوع التدابير التأديبية.
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 األول: العناصر التكوينية للمخالفة التأديبية: املبحث

منذ ظهور العقوبات السالبة للحرية وحلولها محل العقوبات البدنية، والسجين ال يعدو عن 

كونه مجرد رقم من أرقام السجن، يضاف إلى سجالت، والسبب في ذلك نظرة املجتمع إليه بأنه إنسان 

املجتمع عن شروره وحرمانه من كل حق يتمتع به أفراد  شرير وخطير ومنبوذ يجب التحرز منه وإبعاد

 .182املجتمع

وباملقابل كانت النظرة إلى عقوبة السجن بأنها عذاب للسجين وإيالم وانتقام منه لذلك فإن 

السجن في ظل ذلك ال يعدو عنه كونه واقعة مادية متمثلة في مجموعة من وسائل القهر واإلذالل 

 .183يذللسجين تستخدمها سلطة التنف

لكن مع تعالي دعوات الفالسفة واملصلحين، بضرورة تغير النظرة إلى السجن والسجناء تغيرت 

نظرة املجتمع إلى السجين من إنسان منبوذ وخطر على املجتمع إلى إنسان أخطاء بحق نفسه، وبحق 

ا  مرة أخرى املجتمع وأضحى محتاجا إلى مساعدة هذا املجتمع، إلعادة إصالحه وتأهيله ليعود فردا سوي

 األمر الذي رتب له حقوق وواجبات باعتباره إنسانا.

ورغم التطور الذي شهدته املعاملة العقابية للسجين، إال أن هناك آثار للقسوة والشدة بقيت 

مائلة تشوب هذه املعاملة وتلقي بظاللها على املبدأ االهم الذي يجب أن يحكم املعاملة العقابية 

ز إخضاعه ألي شكل من أشكال املعاملة القاسية والالإنسانية أو املهنية التي للسجين وهو أنه ال يجو 

تخدش كرامة اإلنسان وتحط من آدميته فالسجين وإن فقد حقه في الحرية إال أنه ال يفقد حقه في 

 السالمة الجسدية ومعاملته كإنسان.

                                                 

 50واآلليات م س ص:  حسن مينة: حقوق السجناء الضمانات 182 

م  7043-7045سعد طاعة" ممارسة التعذيب في سجون ومعتقالت منطقة معسكر من خالل الشهادات السنوية للمجاهدين،  183 

 وما بعدها 55س ص: 
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في مجال تأديب  وتأسيسا على ما سبق ذكره، ورغم النص الدستوري فإن الشرعية الجنائية

فجميع القوانين املنظمة للسجون العربية منها أم األجنبية لم  184السجناء ال تزال شرعية منقوصة

تنص على صور االخطاء التأديبية، وفي هذا الصدد البد من التنويه باملشرع املغربي الذي قام بحصر 

بية أم األجنبية من هذا التعداد هذه األخطاء والتدابير فما هو موقف التشريعات املقارنة سواء العر 

 الحصري.

 املطلب األول: نماذج من القانون املقارن 

 سنتناول في هذا املطلب نماذج من التشريعات الغربية )فرع أول( والعربية )فرع الثاني(.

 الفرع األول: التشريعات الغربية:

إذ تحدث عن  185السجين يعد املشرع الفرنس ي من بين أهم التشريعات املقارنة التي تهتم بحقوق 

 الجرائم التأديبية وقسمها إلى ثالث درجات:

 جرائم تأديبية من الدرجة األولى وتضم:

 العنف الجسدي ضد أي موظف أو زائر -

 العمل الجماعي الذي يعرض خطر املؤسسة -

 حيازة أو االتجار في املخدرات -

 التهديد بالعنف -

 املشاركة أو محاولة الهروب -

                                                 

ق ، بحيث تجد أن السلطة التأديبية توجد بين منط774لطيفة املهداتي" الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية" م س ص: 184 

الحفاظ على األمن و حماية ما تبقى للسجين من حقوق إال أن النظام الداخلي يعطي ملدير املؤسسة سلطة تقديرية في إقرار بعض 

 األخطاء التأديبية بمبرر الحفاظ على األمن.

les fautes  D249, 2 et D.249 3énuméret-1-L’article 726 du code de procédure pénal les articles D.L 49, DL49 185

disciplinaires classé suivant leur gravité en bois degrés 

Jean Paul celer, droit disciplinaire en prison collection sciences criminelles le Harmattan, Paris 2001,P 
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 املعداتاإلضرار في املباني و  -

 تعرض سالمة اآلخرين للخطر -

 جرائم تأديبية من الدرجة الثانية وفيها:

 كل الشتائم والتهديد لكن ضد موظف أو زائر -

 العمل على زعزعة النظام باملؤسسة -

 السرقة أو محاولتها -

 أي فعل يحتمل أن يس يء إلى اآلداب العامة -

 القيام بالضوضاء لزعزعة النظام -

 سالمة اآلخرين بالالمباالة واإلهمال أي عمل من شانه تعريض خطر  -

 جرائم تأديبية من الدرجة الثالثة:

 الشتائم والتهديدات موجهة إلى الغدارة والجهة القضائية املختصة. -

 الشتائم املوجهة ضد أي شخص في السلطة -

 الشتائم والتهديدات ضد زميل سجين -

 رفض اإلنصياع لتعليمات املوظفين -

 إهمال صيانة الغرفة -

 عرقلة أنشطة املؤسسة -

 رمي النفايات أو غيرها من النوافذ -
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يتضح من خالل سرد هذه الجرائم التأديبية إنها تحتوي على  عشرون جريمة مقسمة إلى ثالثة 

فئات، الفئة األولى تعتبر جرائم خطيرة والفئة الثانية متوسطة في حين  أن الفئة الثالثة مخصصة 

 يما بينهم أو للجهات القضائية.للشتائم سواء املوجهة للسجناء ف

كذلك يمكن القول أن املشرع الفرنس ي استعمل مصطلح جرائم عوض أخطاء تأديبية أو 

مخالفات تأديبية فهذه الجرائم التي تحدث عنها املشرع الفرنس ي في قانون املسطرة الجنائية تحاول 

رائم نجدها مختزلة في جريمة فرض االمن واإلنضباط داخل الفضاء السجني إن بكثرة تعداد هذه الج

العمل على زعزعة النظام باملؤسسة فالنظام داخل املؤسسة يعتبر خط أحمر يعرض املخالف 

 للعقوبات التأديبية.

فقد وضع منظومة أمنية خاصة بالتأديب وهي قواعد متعلقة بالسلوك  186أما املشرع األمريكي

كدليل على التزامهم بها خالل أداء عملهم وتكون مكتوبة يتم التوقيع عليها، من طرف املوظفين 

اليومي، وأيضا يتم الرجوع إلى هذه القواعد كسند قانوني عند كل مخالفة يرتكبها السجناء الذين من 

 حقهم االطالع على هذه القواعد.

فكيف يعرف السجناء قواعد السلوك؟ لدى دخول السجين إلى املؤسسة، يسلم له دليل  

كمجموعة من القواعد تتعلق بالنظام الداخلي ملؤسسة التي يتعين عليها مدونة السلوك، يتضمن 

االلتزام بها واإلجراءات التأديبية التي تتخذ في حقه في حال مخالفتها ويتم تحيين هذا الدليل على األقل 

مرة كل سنتين باستشارة قضاة املحاكم ومحامون استنادا إلى املالحظات املثارة من طرفهم خالل البث 

في الطعون املقدمة من طرف السجناء ضد العقوبات الصادرة في حقهم من طرف لجنة التأديب، وهذا 

الدليل يتم تغير لون غالفه كلما وقع تعديله حتى ال يختلط األمر على السجناء علما أن هذا الدليل قد 

 .6005( مرات منذ سنة 8عين ثماني )

                                                 

 33لواليات املتحدة االمريكية، ص: تقرير حول الدورة التدريبية باملركز للتكوين في ميدان السجون بوالية كولورادو با 186 
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الجلسة كما يتم اختيار أعضاءها لعدة  فلجنة التأديب تتألف من ضابط التأديب وضابط

سنوات بحيث تصنف املخالفات املرتكبة  4اعتبارات أمدها الكفاءة املهنية والتجربة التي ال تقل عن 

من طرف السجناء داخل املؤسسة إلى مخالفات بسيطة أو مخالفات تستوجب تحريك متابعة بشأنها 

قائية، املوظف الذي ضبطها مثل حرمان السجين فبخصوص األولى  يتم البث فيها مباشرة وبصفة تل

 من الخروج إلى الفسحة إذا لم يقم بتنظيف وترتيب غرفته.

أما الثانية، فهي مخالفات تستوجب تحريك مسطرة املتابعة التأديبية في حق مرتكبيها وفي هذه 

ث في شأنها الحالة يقوم ضابط التأديب بعد تسلمه تقرير املوظف الذي ضبط املخالفة بإجراء بح

واإلعالن عن املتابعة في حق السجين وإشعاره بها وعرض امللف على أنظار ضابط الجلسة الذي يلعب 

دور القاض ي ويصدر العقوبة بناء على قانون العقوبات التأديبية الذي يحدد نوع املخالفة والعقوبة 

 املناسبة لها.

(أيام 10أنفها داخل أجل غشرة )ويبقى من حق السجين الذي صدرت في حقه العقوبة أن يست 

للطعن في هذا القرار امام ضابط االستئناف وهو موظف معين لهذه املهمة وقد يحل محله مدير 

 .187املؤسسة الذي يتأكد من احترام املساطر وفيما إذا كان الحكم الصادر منصفا وعادال

استخدامها إال في الحاالت   أما التشريع البلجيكي فإن النظام التأديبي تؤطره الئحة عامة ال يتم

التي يكون فيها تطبيق القانون أمرا ضروريا لضمان النظام والسالمة داخل املؤسسة السجنية، كما 

يمكن استخدام وسائل أخرى كتطبيق مبادئ عامة للقانون الجنائية حيث يختص مدير املؤسسة 

فما هو حال التشريعات  188دتهابتطبيق اإلجراءات التأديبية وتقسم املخالفات التأديبية بحسب ش

 العربية؟

 الفرع الثاني: نماذج من التشريعات العربية

                                                 

 تقرير حول الدورة التدريبية في موضوع التدقيق األمني بوالية كولورادو187 

 من هذه القانون  55أنظر املادة 188 
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 6000لسنة  5واملعدل بالقانون رقم  1045لسنة  805لم ينص  املشرع املصري في القانون رقم 

على االخطاء التأديبية وإنما قرر وضع العقوبات والتي تتمحور حول اإلنذار والحرمان من بعض 

ت والحبس ملدة ال تزيد عن أسبوع بحيث يتم توقيع هذه العقوبات بعد االستماع إلى املسجون اإلمتيازا

 وتحقيق دفاعه.

 58ويالحظ أن املشرع املصري سوى بين املحكوم نهائيا واملعتقل احتياطيا حين نص في املادة 

وم عليهم بالحبس أو على أنه يعامل املحبوسين احتياطيا فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة املحك

 بالسجن ومع ذلك ال توقع عليهم عقوبة النقل إلى الليمان.

من هذا القانون  60في الفصل  6001لسنة  46أما املشرع التونس ي فقد نص في القانون عدد 

 على أن من واجبات السجين:

 التقيد بالتنظيم الداخلي للسجين واحترام التراتيب -

 ا للتراتيب الجاري بها العملاالمتثال ألوامر األعوان تطبيق -

 الوقوف أثناء التعداد اليومي -

 عدم االمتناع عن الخروج للفسحة اليومية -

 ارتداء الزي الخاص بالنسبة إلى املحكوم عليه -

 تنظيف ثيابه وما بعهدته من فراش وغطاء واملحافظة عليه -

 تنظيف غرفة اإليداع والورشة -

 عدم اإلضرار بمشكالت السجن -

 اإلدارية عند توجيه أو تلقي املراسالت احترام االنظمة -

 اإلمساك عن االحتفاظ باألشياء غير املرخص فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. -

 اإلحجام عن تحرير العرائض الجماعية أو التحريض على ذلك -
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 عدم املساس بسالمته البدنية أو سالمة غيره -

 االمتناع عن لعب القمار -

(خطأ في حالة ارتكابها 18ن املشرع التونس ي ينص على ثالثة عشر )من خالل هذا الفصل يتضح أ

أحدها يتم توقيع العقوبات تأديبية على املخالف وكل هذه األخطاء استعملت عبارات فضفاضة تتيح 

 ملسؤولي املؤسسات السجنية إعمال سلطتهم التقديرية في توقيع العقاب.

املتعلق بتنظيم املؤسسات العقابية  6000لسنة  8أما املشرع القطري، فقد نص في القانون رقم 

على ان كل محبوس يخالف القوانين أو اللوائح او النظم املعمول بها في املؤسسة  41واإلصالحية املادة 

 يجازي تأديبيا ودون أن يخل ذلك بمسؤولية الجنائية .

اسبة ضد املحبوسين فقد منحت للضابط أن يأمر باتخاذ اإلجراءات التحفظية املن 46أما املادة 

الذي يخش ى هربه أو يحاول الهرب أو يصدر منه هياج أو تعد شديد أو إذ خيف أن يلحق بنفسه أو 

 بغيره ضررا، وتحدد االئحة التنفيذية لهذا القانون اإلجراءات التحفظية املشار إليها.

 .105إلى  10فقد تطرق ملسألة التأديب في املواد من  189أما املشرع اللبناني

 على الذنوب التأديبية التالية: 106حيث تنص املادة ب

 املشاجرات والتضارب بين املسجونين -

 املخالفات لقواعد حفظ الصحة والنظافة رفض العمل -

 تعطيل املعدات واملباني -

 محاولة الفرار  -

 التمرد والعصيان -

                                                 

 3/4/7001واملعدل بتاريخ  77/3/7050الصادر في  75270/4مرسوم رقم  189 
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 وبصورة عامة مخالفة أحكام هذا النظام .

تنظيم السجون والذي اعتمده وزراء العدل العرب كقانون أما القانون النموذجي العربي املوحد ل

فقد نص في الفصل التاسع  6000-1-5-150-854استرشادي في دورته السادسة عشر بالقرار  رقم 

على أن كل سجين يخالف القوانين أو اللوائح أو النظم املعمول بها  41حول تأديب املسجونين في املادة 

 دون اإلخالل باملسؤولية الجنائية. في السجن يعاقب تأديبيا وذلك

يجب على مدير السجن إعالم كل مسجون بالواجبات الرئيسية التي يجب أن يلتزم بها  46املادة 

 في السجن وكذلك املحظورات الرئيسية التي ينبغي أن يتجنبها.

ئحة وعليه يمكن القول أن القانون النموذجي العربي املوحد لتنظيم السجون لم يقم بإعطاء ال 

حصرية أو على سبيل املثال لألخطاء التأديبية وإنما اكتفى بالقول بمخالفة القوانين أو اللوائح 

التنظيمية مكتفيا بالتوجه السائد لكن غالبية الدول العربية التي اكتفت بسرد مجموعة من العقوبات 

في مجال تأديب السجناء ال  التأديبية التي يجب توقيعها للتأديب السجناء وبالتالي فالشرعية الجزائية

تزال شرعية منقوصة ألن اإلدارة العقابية تتمتع بسلطة تقديرية كبيرة قد يشوبها الكثير من التحكم 

 واالستبداد اتجاه السجناء.

 فما هو موقف املشرع املغربي في هذا املجال؟

 املطلب الثاني: موقف املشرع املغربي:

ديبية من دور هام في حفظ النظام واستباب األمن داخل ال ينكر أحد ما تلعبه العقوبات التأ

املؤسسات السجنية، ولكن ال يكفي أن نقرر نظاما للتأديب فحسب، بل البد من النص فيه على 

ضمانات تكفل حقوق السجين، وسالمة النظام العقابي نفسه من حيث أداء العقوبة التأديبية ملهمتها 

نظمة املتعلقة بحقوق السجناء وواجباتهم النافذة ومراعاة مبدأ ومن أولى هذه الضمانات التعريف باأل 
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الشرعية القانونية، وذلك بتحديد املخالفات التأديبية سلفا وحصرها ما امكن وتعيين الجزاءات 

 التأديبية التي يجوز إنزالها بالسجين.

از معاقبة أي وهو ما تؤكده القواعد الدولية الخاصة بحماية السجناء والتي تنص على عدم جو  

مسجون، إال بعد أن يكون قد سبق إخطاره بالتهمة املوجهة ضده والنظم املقررة ملعاملة السجناء 

 .190والقواعد التأديبية املعمول بها في حالة مخالفة القوانين

 فما هو موقف املشرع املغربي؟

ؤسسات السجنية املتعلق بتنظيم وتسير امل 08/68من قانون  45نص املشرع املغربي في املادة 

 فقرة حيث نصت هذه املادة يعتبر خطأ تأديبيا: 14وذلك في  191على األخطاء التأديبية

                                                 

 30انظر قواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء  190 

 .54إلى القاعدة  20يلسون مانديال: من القاعدة قواعد ن -

 قواعد بانكوك -
نجد ينص في الفصل العشرون أن كل مسجون ارتكب جريمة أو جناية تحرى عليه األحكام  7074بالرجوع  إلى ظهير 191

 ات اآلتية: االعتبارية، وإذا خالف أهم القوانين التأديبية بداخل السجن، يعاقبه مدير السجن أو قايد الحراس بالعقوب

: كل من لم يحترم املستخدمين أو فرط في خدمة مأموريها وأنشأ هرجا او مشاجرة يمنع من جميع املأكوالت ما عدا أوال

 الخبز واملاء ملدة تتراوح من يوم واحد غلى ثمانية أيام.

 إلى ثمانية أيام : كل من وقع منع امتناع أو سب حارس يعاقب باإلنفراد في بيت التأديب من يوم واحد ثانيا 

 : كل من ضرب مسجونا أو جرحه جرحا حقيقيا..يعاقب باالنفراد في بيت التأديب من يوم واحد إلى ثمانية أيام.ثالثا 

 : كل نت ضرب حارسا أو ضرب مسجونا.. يعقل بقيود من حديد في بيت التأديب ملدة يعينها املدير أو قائد الحراس. رابعا

أن املستعمر الفرنس ي عمل على وضع األخطار التأديبية والتي توجت تدابير تأديبية، إذا كل  من خالل هذه املادة يتضح 

 مخالفة لها تدبيرها الخاص بها وتزيد خطورتها حسب الفعل املرتكب. 

كما عملت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة إدماج على إعداد مسودة قانون السجون ونظمت من أجل مواكبة 

 220ات واإلصالحات الكبرى التي يشهدها املغرب وتعزيز لآلمن وله الحق والقانون واملؤسسات فهذه املسودة تحتوي على التطور 

مادة وتضع ديباجة وتسعة أبواب ومن بني هذه األبواب نجد باب السادس الذي خصص لألمن والسالمة العامة وقسم إلى 

وأول ما  317إلى  344والذي تم تنظيمه في خمسة عشر مادة. من املادة  أربعة فروع نجد الفرع الرابع يتحدث عن التأديب

يالحظ على هذه املواد أن املندوبية عملت إلى تقسيم األخطاء املرتكبة إلى ثالث درجات بسبب الخطورة املرتكبة إذ نجد 

املواد سلطة البت في الطعون إلى مخالفات من الدرجة األولى ومخالفات من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة كما خولت هذه 

املدير الجهوي وقاض ي تنفيذ العقوبة مما يطرح شكل تعدد الطعون بحيث لم تبين الطريقة التي يجب سلكها. أوال هل املدير 

الجهوي بصفة املسؤول عن السجون التي توجد بدائرته وذلك في إطار سياسة الالمركزية التي اعتمدتها املندوبية ومالءمة 

 ع املديريات الجهوية مع التقييم الجغرافي الجديد بحيث أصبحت املندوبية تتوفر على عشر مديريات  جهوية.توزي

أم إلى قاض ي تنفيذ العقوبة باعتباره الساهر على مراعاة تطبيق القانون داخل الفضاء السجن حسب االختصاصات املوكولة 

 له في قانون املسطرة الجنائية.
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ممارسة عنف أو إيذاء ضد أحد العاملين باملؤسسة أو الزائرين لها أو املعتقلين وكذا  -

 تعمد تعريضهم للمخاطر

المة حيازة أو ترويج األدوات واملعدات التي تشكل خطرا على أمن املؤسسة وس -

 األشخاص.

 املساهمة في كل حركة جماعية من شأنها اإلخالل بأمن املؤسسة وبالنظام داخلها. -

حيازة أو تناول أو ترويج املخدرات أو املسكرات أو أي مادة من شانها أن تحدث  -

 اضطرابا في سلوك املعتقل.

زالت السرقة او االستحواذ على أشياء مملوكة للغير أو الحصول على تعهدات أو تنا -

 وذلك بكل الوسائل

 تعمد إحداث خسائر في بناية املؤسسة أو تجهيزاتها -

التهديد أو القذف أو السب املوجه للسلطات اإلدارية والقضائية او للموظفين أو الزوار  -

 أو املعتقلين.

 حيازة أشياء غير مسموح بها بمقتض ى القانون الداخلي وكذا ترويجها أو التعامل بها. -

 من شأنها اإلخالل بالحياءالقيام بأفعال  -

 إحداث الضوضاء -

 عدم املحافظة على نظافة املؤسسة -

 عرقلة األنشطة التي تزاول باملؤسسة -

 الهروب أو محاولته -

 عدم احترام القانون الداخلي -

 التحريض على القيام بأحد األفعال املنصوص عليها أعاله.  -
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ربي أورد هذه األخطاء على سبيل الحصر ال ومن خالل قراءتنا لهذه املادة يتبين لنا أن املشرع املغ

املثال، والهدف من وراء ذلك هو الحد من السلطة التقديرية ملدير املؤسسات السجنية حتى ال يلجأ إلى 

إضافة أخطاء أخرى يكون الهدف منها النيل مما تبقى للسجناء من حقوق إذ أن التقييد بمبدأ شرعية 

ى سبيل الحصر، والقول عكس هذا فيه نوع من املساس بهذا األخطاء والتدابير يقتض ي ورودها عل

 ويتنافى وغاية املشرع من سلوك تقنية التعداد. 192املبدأ

رغم هذا التعداد الذي اجتهد فيه املشرع املغربي، والذي كان يهدف من ورائه الحد من تحكم 

وفضفاضة وخير مثال مديري السجون فإن الصياغة التي جاءت بها هذه املادة صيغت بعبارات عامة 

الصادر في نونبر  88/68من املرسوم التطبيقي للقانون  80على ذلك إحداث الضوضاء إذ أن املادة 

لم تعرف لنا مصطلح الضوضاء وبالتالي هل يمكن اعتبار تجمع شخصين أو اكثر بمثابة ضوضاء  6000

 وبلبلة.

بيقي لهذا القانون تنص على أنه من املرسوم التط 81هذا من جهة أخرى، وبالرجوع إلى املادة 

يمنع على املعتقلين كل تعامل مريب وكل مراهنة وجميع االتصاالت السرية أو استعمال مصطلحات 

 متفق عليها.

حول ضبط املمنوعات في  قفة املؤونة، املذكرة  6010أكتوبر  14وتاريخ  141كذلك الدورية رقم 

 حول الهاتف النقال. 1/00/6000وتاريخ  181

 45ن خالل على هذه الدوريات واملذكرات يالحظ أن إضافة بعض األخطاء التأديبية إلى املادة فم

بحيث أنه إذا تم ضبط ممنوعات في فقه املدونة فإن العقوبة يمكن أن تصل إلى  68-08من قانون 

ل ذلك يوميا وهذا فيه اجحاف سواء بالنسبة للسجين أو عائلته ك 54املنع من التوصل باملؤونة ملدة 

بسبب املحافظة على النظام داخل املؤسسة السجنية فمصطلح النظام، يقض ي على ما تبقى للسجين 

                                                 

 14، مطبعة الورقة الوطنية، ص: 3005صالحيات قاض ي تطبيق في التشريع املغربي عبد العالي حفيظ: 192 
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من حقوق وبالتالي ال يمكن الحديث عن شرعية كاملة وإنما شرعية ناقصة تعطي ملدير املؤسسة 

 السلطة التقديرية في إضافة بعض األخطاء التأديبية.

ن املشرع املغربي ومن خالل  املادة السابق ذكرها قام بخلط باإلضافة إلى ما سبق ذكره يالحظ أ

ما هو جريمة بما هو  خطأ كالسرقة التي يجرمها القانون الجنائي في حين اعتبرت خطأ تأديبيا إذا 

ارتكبت داخل املؤسسة السجنية )الهروب، االتجار في املخدرات، القذف( وهذا ما يتعارض مع القاعدة 

 ية املهتمة بالسجناء.من القواعد الدول 80

 أنواع متن املخالفات : 5يمكن القول أنها جمعت بين  45فاملادة 

 ما يتعلق باملعتقلين فيما بينهم 

 ما يهم املعتقلين واملوظفين 

 ما يتعلق بالترويج للمسائل املحظورة 

 .ما يهم عصيان اإلدارة 

 املبحث الثاني: أحكام التدابير التأديبية

ية صورة إيالم ينزل باملحكوم عليه، ويضاف إلى إيالم العقوبة، ويجعل ملن تتخذ العقوبة التأديب

نزل به وضعا دون سائر املحكوم عليهم، ويمكن تعريفها بأنها فرض نظام للحياة داخل املؤسسة 

 .193السجنية أكثر مشقة داخل مدة معينة من الزمن

رض نظام من الحياة على السجين من كل ما تقدم يتضح لنا أن العقوبة/ التدابير التأديبية هي ف

داخل املؤسسة السجنية، يختلف عن باقي السجناء بسبب خطأ ارتكبه نتيجة مخالفة األنظمة 

 والتعليمات داخل املؤسسة.

                                                 

 534، ص: 7012دار النهضة العربية القاهرة،  3محمود نجيب حسني، علم العقاب طبعة 193 
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ولم تدرج القوانين الخاصة بالتنفيذ العقابي العربية منها أم األجنبية على  إعطاء تعريف للتدابير 

كتفاء ببيان صورها وتطورت التدابير التأديبية من حيث معاملها ودورها في التأديبية وإنما عمدت إلى اال

النظم العقابية فخفت قسوتها على نحو ملحوظ، فثمة عقوبات تأديبية جسمية كانت معروفة في 

النظام العقابية القديمة وقد ألغيت غالبا و يعلل هذا التطور بالحرص على  صيانة آدمية السجين 

 إدماجه داخل املجتمع.وكرامته إلعادة 

بل أن التدابير التأديبية قد تحولت إلى نظام عقابي بتجرد من الطابع االنتقامي ويستهدف 

 .194املساهمة في تهذيب السجين تمهيدا إلعادته فردا سويا إلى املجتمع مرة أخرى 

 فما هو موقف التشريعات املقارنة من هذه التدابير؟

 ت املقارنة:املطلب األول: نماذج من التشريعا

أشار املشرع الفرنس ي إلى العقوبات التأديبية التي توقع على السجين في قانون املسطرة الجنائية 

 .195والتي تتراوح ما بين اإلنذار والوضع في العزلة والتسريح من العمل 6000-81رقم 

                                                 

 531محمود نجيب حسني املرجع السابق، ص: 194 

 الح النزالءمن قانون املؤسسة العامة إلص 52تنص عليه الفقرة االولى من املادة  195 

املتعلق بتنظيم املؤسسات العقابية واإلصالحية على  3000لسنة  2من قانون رقم  42املشرع القطري، نص في املادة  -

خمسة تدابير تأديبية وهي اإلنذار والحرمان من كل بعض االمتيازات املقررة ملدة ال تزيد على شهر ، الخصم من املكافأة 

يل املحبوس قضائيا لدرجة أقل من درجته والحجز االنفرادي ملدة ال تتجاوز خمسة عشر ملدة ال تتجاوز سبعة أيام، تنز 

 يوما.

 من قانون تنظيم السجون على ستة عقوبات وهي: 702اما املشرع اللبناني، فقد نص في املادة  -

 تسخير املسجون في غير نوبته -1

 املنع من التنزه -2

 املنع من الزيارة أو املخابرة -3

 نقود أو مساعدات ** أطعمة من الخارج املنع من حق قبول  -4

 املكوث في غرفة منفردة -5

 املكوث في غرفة منفردة مع منع تقديم األكل  -6

 تنص على العقوبات التالية/ 347املشرع الفرنس ي في حين نجد املشرع نص في املادة  -

 الحرمان واملنع من التوصل باملؤونة خالل شهرين -

 القيام بمشتريات من مقتصدية املؤسسة املنع ملدة أقصاها شهرين من إمكانية  -
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لفصل الثالث أما املشرع العراقي، فقد أشار إلى العقوبات التأديبية التي توقع على السجين في ا

املعدل في الفقرة األولى  1081( لسنة 105من قانون املؤسسة العامة صالح النزالء واملودعين املرقم )

منه والتي تتراوح بين الحرمان من املشاركة في الفعاليات الرياضية والترفيهية والحجز  58من املادة 

 االنفرادي ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر.

املعدل  1045لسنة  805من قانون تنظيم السجون رقم  58صري في املادة وقد أشار املشرع امل

إلى هذه العقوبات والتي تتراوح بين اإلنذار والحبس االنفرادي ملدة ال تزيد عن  6001لسنة  146بقانون 

 أسبوع.

من  1إلى  1في الفقرات من  66أما املشرع التونس ي فقد أشار إلى هذه العقوبات في الفصل 

والتي تتراوح بين الحرمان من تلقي املؤونة والطرود  6001لسنة  46املنظم للسجون ذي الرقم  القانون 

ملدة معينة  على أال تتجاوز خمسة عشر يوما إلى اإليداع في غرفة انفرادية تتوافر فيها املرافق الصحية 

 وذلك ملدة أقصاها عشرة أيام.

 املطلب الثاني: موقف املشرع املغربي

من القانون املتعلق بتنظيم وتسيير  44غربي تطرق للتدابير التأديبية في املادة املشرع امل

ونص على سبعة تدابير تأديبية إذ يشكل التدبير التأديبي العنصر الثابت في  196املؤسسات السجنية

مبدأ الشرعية وعلى غرار التعداد الحصري لألخطاء التأديبية فقد حدد املشرع املغربي بدقة هذه 

 بير فاملشعر استعمل مصطلح التدابير عوض العقوبات التأديبية ويرجع السبب في ذلك إلى:التدا

تحاش ي التساؤل الذي يثيره الفقه بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية من جهة  -

 وبين العقوبات الجنائية والتأديبية من جهة أخرى 

                                                                                                                                                         

 يوما إذ كان إيذاء جسدي ضد األشخاص 20يوما  هذه املدة قد تصل  30الوضع بزنزانة االنفرادية العادية ال تتعدى  -

 44انظر املادة 196 
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 197تجاوز املطالبة بالطعن في هذه العقوبات -

يتضح أنها تتضمن الئحة مليئة بأشكال  44ءتنا للتدابير التأديبية الواردة في املادة ومن خالل قرا

الحرمان التي تنضاف إلى الحرمان االساس ي من الحرية فالتدبير التأديبي، ويهدف إلى ايالم من نوع 

خاص، وذلك عن طريق الزيادة في مظاهر التقييد الحرية املسلوبة أصال حيث تكون ظروف اعتقال 

 .198املخالف أكثر مشقة وأشد أملا من ظروف اعتقال باقي  املحكوم عليهم

ويجب التنويه هنا باملشرع املغربي الذي منع تطبيق هذا التدبير على األحداث مطابقا بذلك ما 

 من قواعد األمم املتحدة بشأن حماية األحداث املجردين من حريتهم. 51جاء في القاعدة 

اءة األولية لهاته التدابير أنها جاءت بصفة تسلسلية تزيد حدة كذلك يستخلص من خالل القر 

الخطورة فيها من نوع إلى آخر وبصفة تدريجية وتبعية والهدف من ذلك إشعار املعتقل املتخذ في حقه 

القرار التأديبي بخطورة األفعال التي قام بها وفي نفس الوقت بمثابة تدابير احترازية وتكون رادعة 

 على النظام داخل املؤسسة السجنية.للجميع حفاظا 

يتضح أيضا أن املشرع رفض فرض الغرامة املالية كتدبير تأديبي وإن كان باإلمكان إصدار األمر 

باقتطاع قيمة األضرار املترتبة عن عمل املعتقل  املقرر في حقه تدبير تأديبي من رصيده وذلك بقصد 

 إصالح هاته األضرار.

لجنة التأديب قبل إقرار الحكم فهي تتأكد من شخصية هذا  بخصوص شخصية املخالف فإن 

النزيل وذلك من العقوبة املحكوم بها ومدتها ونهايتها كما تعمل على وضع تقييم عالقة السجين مع 

الوسط األسري وعالقته مع املوظفين والنزالء وحالته النفسية والصحية وهل هذا السجين يشارك في 

                                                 

 لطيفة  املهداتي" الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، م س ص: 197 

 حث.انظر القسم الثاني من هذا املب

وهي نفس التدابير املنصوص علهها في مسودة قانون السجون املتداولة حاليا بحيث عملت املندوبية على إضافة تدبير الحرمان  198 

من التدابير التشجيعية والتقليص من بعض العدد كتقليص من مدة  الزيارة بدون فاصل إلى مدة شهر عوض ثالثة أشهر التي كان 

 زنزانة التأديبية ملدة خمشة عشر يوما قابل للتمديد عوض خمسة وأربعين يوما.معمول بها وكذلك الوضع ب
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داحل املؤسسة وعدد املخالفات املتواخد من أجلها باإلضافة إلى سلوكه  العمل الترفيهي والتربوية

 داخل املؤسسة.

أن شخصية املخالف تحظى باالهتمام من لدن مختلف الفاعلين في املؤسسة السجنية فكل من 

رئيس كتابة الضبط ورئيس مصلحة األمن واإلنضباط و طبيب املؤسسة واملشرف االجتماعي يبديان 

فيما يخصه قبل اتخاذ التدابير التأديبية، وهذا كله يعطي مزيد من الضمانات القانونية رأيهما كل 

 للمخالف قبل اتخاذ التدابير.

فإذا وضع طبيب املؤسسة مالحظة يقول فيها أن حالة السجين الصحية ال تسمح بوضعه في 

 زنزانة التأديب فإن مدير املؤسسة يأخذ برأي هذا األخير.

في  01/68من قانون  44فقد نص املشرع املغربي في املادة  199اإلجراميةوبخصوص الخطورة 

الفقرة ما قبل األخير على انه يجب أن تكون التدابير التأديبية من جنس املخالفة ومالءمته لخطورة 

 األفعال وشخصية املعتقل.

ا تستحقه من فاملشرع هنا لم يعط تعريفا لخطورة االفعال والفقه املغربي لم يولي هذه الفكرة م

رأي أثار بصورة عارضة إلى وجود ثالث معايير  200االهتمام ورغم هذا كله فقد وحد في الفقه املغربي

 لالعتماد عليها في  استخالص خطورة األفعال:

 جسامة االعتداء على الحق -

 اسلوب تنفيذ الفعل -

 العالقة بين املتهم واملجيز عليه -

 الص خطورة الجانيالجانب النفس ي الذي له دور حاسم في استخ -

                                                 

 وما بعدها.  732، طوب بريس، الرباط ص: 3001لطيفة  املهداتي:" حدود سلطة القاض ي التقديرية في تفريد الجزاء، طبعة  199 

 751بق، ص: لطيفة  املهداتي:" حدود سلطة القاض ي التقديرية في تفريد الجزاء/ مرجع سا 200 
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مفهوم خطورة االفعال أو الخطورة اإلجرامية له أهمية بالغة في النظام القانوني املعاصر 

بوصفه مفترضا للجزاء ذلك أن الخطورة هي الضابط الذي يستند إليه ال**** لتحديد نوع ومقدرا 

رة العدول عن تطبيق الجزاء التدبير أكثر من ذلك فاملشرع يجيز ملدير املؤسسة عند انتفاء الخطو 

 التدبير وهو ما يسمى باإلصالح القانوني بوقف التنفيذ إما كليا أو جزئيا.

وعليه يمكن القول أن صورة االفعال هي االعمال التي تهدد السير العادي داخل املؤسسة 

 وتخترق بذلك النظم والقوانين الجارية داخل املؤسسة السجنية.

بمجموعة من الخصائص  68/08من القانون  44عليها في املادة وهذا وتتميز التدابير املنصوص 

أهما الشرعية، الشخصية والنفيعة وذلك حسب منطوق الفقرة األخيرة من هذه املادة يجب أن تكون 

التدابير التأديبية من جنس املخالفة، تكون التدابير التأديب شخصية وال يمكن إصدار تدابير تأديبية 

 جماعية".

التدابير التأديبية هي إصالح املحكوم عليه وإعادة إدماجه لذا وجب مراعاة فالغاية من 

شخصيته وخطورته اإلجرامية عند اختيار التدبير  املالئم وقد نصت على خاصية النفعية الفقرة 

 .44العاشرة من املادة 

ر املعتمد في فاملعيار املعتمد في تحديد التدبير هو شخصية املخالف وخطورته اإلجرامية إن املعيا

تحديد كون العقوبة التأديبية للسجين قاسية من عدمه هو معيار موضوعي يحتكم فيه وليس لجنة 

التأديب إلى الشعور اإلنساني العام، فإذا كانت العقوبة أو معاملة السجين تصدم املشاعر اإلنسانية، 

 تب هذا الوصف.فإن العقوبة تعتبر قاسية وإذا لم يكن األمر كذلك فإن العقوبة ال تك

 وتصدم العقوبات التأديبية مشاعر اإلنسانية في األحوال اآلتية:

 إذا كانت تضر بالصحة النفسية أو الجسمانية للسجين، إضرارا واضحا -

 إذا كانت تحط من كرامة وآدمية السجين -
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إذا كانت غير متناسبة مع خطأ السجين وبشكل واضح أو مع هدف الحفاظ على  -

 حياة مجتمع السجن، فتصبح هذه العقوبات مغالى بها.النظام واالمن في 

وغني عن البيان من أن املقصود باألضرار التي تلحق بالصحة الجسمانية والنفسية للسجين هو 

ذلك القدر الزائد عما تتضمنه العقوبة السالبة للحرية نفسها، إذ الشك من أن دخول السجن في حدة 

مانية والنفسية للسجين ولكن املقصود باملعنى املذكور هو ذاته يتضمن إضرارا تلحق بالصحة الجس

 .201تلك األضرار الزائدة عن هذا املقدار

وقد تكون العقوبة التأديبية قاسية في حد ذاتها ولكنها تشكل معاملة غير إنسانية متى كانت غير 

م امتثاله مناسبة مع الخطأ الذي صدر ضد السجين كأن تعاقبه اإلدارة بحبسه انفراديا بسبب عد

ألوامرها بحالقة ذقنه أو بسبب تكاسله في العمل، فإن ذلك يعد غير مناسب مع خطأ السجين لذلك 

 .202فغنه يشكل معاملة غير إنسانية

من كل ما تقدم يتضح أن املشرع املغربي عمل على مواكبة املستجدات التشريعية ومالءمة 

القوانين نجد قانون السجون ألن اإلصالح وإعادة  القوانين الوطنية مع املواثيق الدولية ومن بين هذه

إدماج النزالء واالعتراف لهم بأدق الحقوق قد أصبح قدرا وليس خيارا، وانطالقا من الرغبة في توفير 

بعض الضمانات القانونية للسجناء وحماية ما تبقى لهم من حقوق وفي إطار الحفاظ على األمن العام 

شرع املغربي ضوابط قانونية تساهم في خلق توافق بين املقاربة األمنية املؤسسة السجنية فقد وضع امل

وضمان حقوق هذه الفئة واضعا بذلك حد للعشوائية في إصدار العقوبات تحت مبرر الحفاظ على 

                                                 

، منشورات الحلبي 7هبة عبد العزيز املدور: " الصدور لحماية من التعذيب في إطار االتفاقيات الدولية، واإلقليمية ط  201 

 وما بعدها. -305-703، ص: 3000الحقوقية لبنان 

ية واإلقليمية لحقوق غنام محمد غنام: حق املسجون في الكرامة اإلنسانية بحث منشور ضمن دراسات حول الوثائق العامل 202 

، دار العلم للماليين بيروت 7اإلنسان إعداد محمود شرين بسيوني، ومحمد سعيد الدقاق، وعبد العظيم وزير املجلد الثاني ط 

 370، ص: 7030
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األمن وفرض االنضباط وأصبح النظام التأديبي يكتس ي الشرعية الالزمة على الرغم من أنها شرعية 

 منقوصة.

م سرد أنواع االخطاء التأديبية التي كما قلنا وصل عددها خمسة عشر نوعا وكذا وهكذا فقد ت

التدابير التأديبية املمكن اتخاذها وتم حصرها في سبعة أنواع لتتالءم مع خطورة الخطأ املرتكب كما 

 منع هذا القانون تطبيق الوضع في زنزانة التأديب على األحداث مراعاة لخصوصياتهم.
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 قضاء في حماية االستثماردور ال 

 

 لطيب البقاليا 

 موظف باملحكة االبتدائية بسوق اربعاء الغرب 

  حاصل على املاستر في القانون املدني واالعمال بطنجة

 

 مقدمة:

 

يعتبر االستثمار دعامة أساسية للتنمية يشكل إضافة إلى الطاقة اإلنتاجية زيادة في الثروات ملا لذلك 

الحاجات وتوفير الخدمات، كما أنه يحتاج إلى مناخ يجلبه والشك أن تحقيق األمن من أثر في إشباع 

القانوني و القضائي يساهم ايجابيا في ذلك، فاملستثمر سواء كان وطنيا أو أجنبيا، ومهما كانت املبادرات 

ود قضاء التشجيعية املنصوص عليها في التشريعات و األنظمة فإنه ما كان ليغامر إال إذا تحقق من وج

مستقل وفعال يترجم النصوص بما يحقق العدل و املساواة وقد عبر عن ذلك املغفور له صاحب 

الجاللة امللك الحسن الثاني رحمه هللا في قوله : ال يمكن للمغرب أن يفتح أبوابه للمال األجنبي إذا لم 

 ورة للنماء".يكن ذلك املال عارفا بأنه في مأمن من الشطط وسوء الفهم فالقضاء أصبح ضر 

وبهذا يشكل القضاء أهم مرفق من املرافق العمومية التي حظيت باالهتمام منذ الحصول على 

االستقالل. واملالحظ أن دور القضاء لم يعد ينحصر في فض النزاعات بين الطرفين أحدهما ظالم 

دولة الحق  واآلخر مظلوم، بل أصبح يلعب دورا مهما علي مستوى تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ

أصبح يتكلم لغة اقتصاد السوق وهيمنة عوملة االقتصاد، واملغرب  1080والقانون. فالعالم منذ سنة 

بمصادقته على اتفاقيات "الجات" يكون قد أعان انخراطه ضمن موجة التحوالت التي يعرفها املجتمع 
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ستثري باهتمام مجموعة الدولي، ولقد أصبحت العالقة بين القضاء والتنمية من املوضوعات التي ت

كبيرة من رجال االقتصاد و القانون والسياسة وغيرهم من متتبعي الشأن العام، وقد عرف هذا 

 االهتمام محطتين رئيسيتين :

طرح املوضوع بحدة من خالل ما  10و18، خالل القرنين 1045والثانية بعد 1045األولى قبل سنة 

يازات القانونية والقضائية لألجانب العاملين باملغرب، بحيث يسمي باتفاقيات االمتياز التي تعطي االمت

لم يكن لهذه االمتيازات أساس غير االقتصادي. وذلك بحجة الشريعة ألن الشريعة اإلسالمية كانت هي 

قانون التقاض ي داخل الدولة املغربية، وكونها ال تالئم املعايير األجنبية ولم تكن مالئمة لحاجيات 

ة. وفى بداية القرن العشرين وعند إبرام اتفاقية الحماية طرح نفس املشكل بصفة الجهات املستفيد

رسمية وسجل كشرط من شروط إبرام هذه الحماية، أي تحسين عطاء القضاء وهيكلته ومالءمته 

عاش املغرب طفرة مهمة شملت الجانب السياس ي واالقتصادي،  1045ملتطلبات تحديت الدولة. وبعد 

انب االجتماعي، وال يمكن إنكار ذلك الزخم القانوني الذى اتصل بصفة مباشرة وغير ثم فيما بعد الج

مباشرة باإلنسان كموطن إال أنه رغم كل ذلك فال يمكن أن نشير إلي الوضعية التي يعرفها القضاء 

املغربي، حيث أنه يعيش أزمة حقيقية والدليل على ذلك الخطابات السياسية التي يطلع بها 

للمطالبة بإصالح القضاء على املستوي الوطني والبنك الدولي على املستوى الدولي. في هذا  الحقوقيون 

اإلطار هناك مجموعة من الوثائق التي تبرز العوائق التي تحول دون التنمية املوازية في املغرب، وعلى 

 رأس هذه العوائق هناك الدور الذي يلعبه القضاء، ويمكن اإلشارة لبعض للوثائق: 

: حيث أنه أهم ما انتهي إليه هذا التقرير ما يلي : تأثير الوضعية 1006رير البنك الدولي لسنة تق .1

 املادية للقضاة على استقالل القضاء ونزاهة األحكام 

  سلطة وزير العدل في االنتداب 

  عدم استقرار االجتهاد القضائي مما يعطي لكل قاض إمكانية واسعة لتأويل النص

 القانوني 
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 بنية التحتية للمحاكم ضعف ال 

  التأخر في تنفيذ األحكام والذي قد يستمر لسنوات 

  قلة كتاب الضبط و املواطنين داخل املحاكم 

 : 1005تقرير البنك الدولي  .6

أصبحت املعيقات التي أصدرتها تقارير البنك الدولي ذات صدى عالمي إثر باألساس على 

االنخراط ضمن منظومة اقتصاد السوق و  الفاعلين االقتصاديين، وبما أن املغرب اختار 

الدليل على ذلك التوقيع على اتفاقية الجات وكذا اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي وأيضا 

 1004املشاركة في مؤتمر برشلونة و دون إغفال إصدار املغرب لقانون ميثاق االستثمار سنة 

غرب وذلك بهدف تقريب التشريع الذي اعتبر نقطة تحول جذري من سياسة االستثمار بامل

االستثماري املغربي من املعايير الدولية التي يفضلها رجال األعمال، خاصة تلك املرتبطة 

بالشفافية و املوضوعية لتحسين العالقة بين املستثمر والجهة القضائية، وكذلك املحاكم 

الستثمار وتشجيعه هو اإلدارية. وتجدر اإلشارة إلى أن من أهم اإلجراءات املتخذة في دعم ا

بهدف إيجاد هيئات قضائية متخصصة رفيعة املستوى  1008إنشاء املحاكم التجارية سنة 

للبث في املنازعات املرتبطة باألعمال. كل هذه املحطات فرضت على املغرب االنفتاح على 

ملجاالت. املجتمع الدولي والسماح للمستثمرين األجانب باإلطالع على حالته ووضعيته في جميع ا

ومن هنا كان لزاما علينا الوقوف علي الوضعية في الجميع املجاالت. ومن هنا كان لزاما علينا 

الوقوف على الوضعية الحقيقية التي يعرفها القضاء املغربي التي تمكنه من جلب االستثمارات 

رية إلبراز األجنبية وكذلك الوقوف على مدى فعالية الوسائل البديلة لفض املنازعات االستثما

دور املنظومة القضائية ودورها في تشجيع االستثمار الوطني، وهذا ما سنحاول التطرق له وفق 

 املنهج االستنباطي، وذلك عن طريق النهج الثنائي التالي:
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 املبحث األول : املنظومة القضائية ودورها في تشجيع االستثمار 

 ار واملستثمريناملبحث الثاني: الوسائل الكفيلة لحماية االستثم

 املبحث األول: املنظومة القانونية والقضائية لتشجيع االستثمار 

في وضع عالمي يعرف تحوالت سريعة تحكمها قوانين العوملة االقتصادية وضوابط التنافسية الحادة 

 وظهور فوارق ما بين دول تملك رأس املال والخبرة الفنية وأخرى تفتقر أحد هذين العنصرين أو كالهما

جعلت الدول أمام املعطيات العاملية و الوطنية تنساق إلى توفير ضمانات لحماية رؤوس أموالها، 

وتأسيسا  203مرتكزة على السياسات العامة باعتبار ها العامل الرئيس ي وراء جذب االستثمارات األجنبية

مر وتزيح عنه على ذلك تدخل املشرع بتشريعات وقوانين ونظم وآليات قضائية تسهل مأمورية املستث

 العراقيل.

وعليه فما هي تجليات عالقة القضاء باالستثمار ؟ وماهي الضمانات القضائية املمنوحة لتشجيع 

 االستثمار؟

 املطلب األول: االرتباط القائم بين القضاء و االستثمار

إن متطلبات التنمية االقتصادية ترتبط بتوفير األمن واالستقرار وبقضاء مستقل يحمي حقوق 

املستثمرين بمناسبة معامالتهم االقتصادية، سواء فيما بينهم أوفي تعاملهم مع الدولة مما يؤجج 

الطمأنينة بينهم ويشجعهم على القيام بمزيد من األنشطة االستثمارية إذ من املعلوم أن الرأسمال 

ركيز على أهمية األجنبي هو مال حذر إذا ما أحس بالخوف على مصالحه يهرب إلى مالذ آمن لذا كان للت

القضاء في تحقيق التنمية ما يبرره فهو املالذ األخير للمظلومين فإذا لم يكن منصفا وعادال في جميع 

املجاالت، الش يء الذى يزيد العبء على املستثمرين بسبب غياب الشفافية و املنافسة واملساواة والتي 

ية علي الشغل فتكثر البطالة ويسود تشكل الشروط الجوهرية لجذب االستثمار مما ينعكس في النها

                                                 
  .1ص  6000-6008. أ. الزوجال محمد رسالة لنيل  دبلوم املاستر في القانون الخاص " الحماية القضائية لالستثمار"  لسنة  203
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الفقر شرائح املجتمع ويؤثر ذلك في النهاية على موارد الدولة وتقل املشاريع وبدل تحقيق التنمية يغرق 

 204املجتمع في ظالم التخلف

وعليه فإن القضاء يساهم في تأطير األنشطة االقتصادية من خالل ضبط قواعد التعامل حتى تسودها 

م كان تحقيق التنمية رهين ملدى نجاعة املنظومة القضائية وكذا فعاليتها ونزاعتها الشفافية، ومن ت

. ونهوضا بأهمية دور القضاء واستثمار 205على ضمان تكافؤ الفرص واملساواة في الحقوق والحريات

إنعكاس النجاعة القضائية على التنمية االقتصادية واستقرارها فقد إنخرط املغرب في مسلسل إصالح 

ضاء وهو ما عبرت عنه االرادة امللكية السامية وتوج بالتغيرات الدستورية األخيرة فكانت اإلرادة الق

حيث دعا جاللة امللك محمد السادس إلى ترسيخ  1000امللكية واضحة منذ خطاب العرش سنة 

قد تلته دعائم  دولة القانون وجعل إصالح منظومة العدالة من بين أولويات ورش اإلصالح في البالد، و 

مجموعة من الخطابات السامية التي كانت دائما تشير إلى ضرورة تعزيز مسيرة القضاء وتوجب 

بالخطاب امللكي بمناسبة افتتاحه الدورة األولى من السنة التشريعية من الوالية التشريعية الثامنة عن 

والذي من بين أهدافه التأسيس مفهوم جديد إلصالح العدالة يتمثل في جعل القضاء في خدمة املوطن 

األساسية أن يكون القضاء للتنمية في إطار عدالة قريبة وبسيطة وسريعة في مساطرها مع كفاءة 

 206ونزاهة وتجرد قضاتها اإلصدار أحكام تقر سيادة القانون وتكفل الحقوق وترفع املظالم.

                                                 

  5ذ. محمد املزوغي رئيس املحكمة  اإلدارية بالدار البيضاء " االصالح القضائي وعالقته بمجال االعمال واالستثمار ص  6

. أ.  محمد محبوس دكتور واستاد باحث بكلية العلوم القانونية و االقتصادية واالجتماعية بالرباط السويس ي دور القضاء في تنمية 8

 ستثمار.املقاولة وتشجيع اال 

 

انظر خطاب صاحب الجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا  ودلك  بهدف بلورة إصالح جوهر ال يقتصر علي القضاء وإنما يمتد . 206 

لعمقه وسمواته لنظام العدالة ودلك في نطاق املرجعيات املثمتلة تولت األمة القائمة علي كون القضاء وظائف إمارة املؤمنين وان امللك 

 ؤتمن علي الضمان استقالل السلطة القضائية.هو امل
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ئي في شكله الشمولي أو والشك أن التعديل الدستوري األخير يعد مدخال أساسيا إلصالح النظام القضا

العام بإقرار القضاء كسلطة مستقلة تتساوى في املرتبة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو إقرار 

 له رمزية كبيرة. 

وسيكون األثر البالغ إذا ما تم تفعيل النصوص الدستورية املؤكدة إلستقالل القضاء القاض ي بشكل 

يقها على أرض الواقع القضائي واملتقاض ي بأثرها املباشر على يضمن تنزيل املبادئ الدستورية وتطب

إعتبار أن الغاية من االستقاللية هي حفظ حق املواطن داخل مجتمع ديمقراطي للتمتع بالسلطة 

القضائية املستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية دون أن تعني تمتع القاض ي في حد ذاته بأي 

اء باالستثمار واسعة ومتشبعة تشمل جل فروعه وال تقتصر علي القضاء امتياز، ومنه فعالقة القض

التجاري فحسب، وإذا كان ارتباط االستثمار بالقضاء التجاري أساس ي ووثيق فإنه مرتبط كذلك 

بالقضاء في املادة اإلدارية والسيما ما تعلق منها بالضرائب وااليجابيات، ومرتبط أيضا باملادة العقارية 

العقاري هو مناط كل استثمار ومرتبط باملادة االجتماعية فيما بتعلق بقضايا الشغل  ألن الوعاء

وعالقة اإلجراء مع أرباب العمل، ونفس األمر بالنسبة للقضاء الجنائي فيما يتعلق بالجرائم املالية 

 .207والتدابير املتعلقة بحماية املعامالت

 

 االستثمار  املطلب الثاني: مظاهر الحماية القضائية لتشجيع

يشكل موضوع الحماية القضائية لتشجيع االستثمار أهمية قصوى، خاصة إذا علمنا آن سمعة الدول 

اليوم تقاس بمستوى قضائها والنطباع الذي يخلفه في نفوس املتقاضين، فبقدر ما يكون هذا االنطباع 

 ايجابيا بقدر ما تزداد الثقة وتتكرس كافة مؤسسات الدولة.

                                                 

 207 5طبعة ص 6016ماي  60الدكتور عبد الرحيم بحار قاض ي باملحكمة التجارية بالدرابيضاء . 
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ضائية عنصر هام و أساس ي في تدعيم القدرة التنافسية وترسيخ مكانة الدولة كمصدر فالحماية الق

 .208لجلب االستثمار، علما أن الهدف ليس فقط جلب االستثمار وإنما الحفاظ عليه وتشجيعه

ويعد تدخل القضاء في موضوع التنمية واالستثمار حقال واسعا يتنوع بتنوع الجهات القضائية  

 وتخصصاتها.

اء املتخصص والفعال سواء في املجال التجاري أو اإلداري أو الجبائي ملن شأنه أن يدعم الثقة فالقض

 209لدى الفاعلين  االقتصاديين ولدى املستثمرين الوطنين واألجانب على السواء

 األمر الذي يستدعينا في هدا املطلب الوقوف عند كل أدوار القضاء على حدة وفق الشكل التالي: 

 التجاري في حماية االستثمار  دور القضاء -7

إن القضاء التجاري أصبح أكثر من أي وقت مض ى مطالبا باالنفتاح على محيطه الخارجي واالطالع على 

تجارب قضائية وثقافات قانونية أخرى، رغبة في تطوير واستيعاب ميكانيزمات العمل التجاري حتى 

ليه من القضايا تجارية التي تهم مجال يصبح قادرا على إيجاد الحلول املناسبة ملا قد يعرف ع

االستثمار، ومن تم يكون فاعال أساسيا في خلق مناخ سليم يسوده االطمئنان والثقة و االستقرار 

ويشكل دعامة قوية لعملية التنمية وتشجيع االستثمار. وحتى يقوم القضاء التجاري املتخصص 

نون بشأنها تطبيقا سليما، أخذ في اعتباره والتأكد من صدى احترام الطرفين لالتفاق وتطبيق القا

 املوازنة بين الحقوق املستثمر وحقوق الدولة

وما تجدر اإلشارة إليه في هذا السياق هو أن املنازعات املعروضة علي القضاء اإلداري بهذا الخصوص 

لى جهات غالبا ما ترفع من طرف املستثمرين املغاربة لكون األطراف األجنبية غالبا تحيل النزاع ع

                                                 

 5ص 6000/6008. محمد الزوجال :الحماية القضائية االستثمار رسالة لنيل دبلوم املاستر قي القانون الخاص السنة 208 

 6ح القضائي وعالقته بمجال األعمال و االستثمار  مرجع سابق ص:د محمد ملزوغي : اإلصال . 209 
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تحكيمية، غير أنهم قد يتصلون بالنزاع بشكل غير مباشر عندما تتضرر مصالحهم في حالة ارتباطهم في 

 210عالقات تعاقدية مع شركات مغربية أبرمت مع اإلدارة عقدا إداريا ونشأ عنه نزاع قضائي

 املنازعات  املتعلقة  بالصفقات العمومية : 

د اإلدارية التي عن طريقها تدير الدولة واإلدارات العمومية تعتبر الصفقات العمومية من أهم العقو 

مشاريعها، ونظرا لالنتقادات التي كانت توجه إلى كيفية إبرام هذه الصفقات وخاصة من طرف 

املستثمرين املنافسين، قد حرصت الدولة على إجراء اإلصالح مهم في ميدان تنظيم القواعد املتعلقة 

 بالصفقات العمومية 

ر بالذكر، أنه يجب على أي مستثمر صاحب مشروع احترام كل املبادئ واملقتضيات القانونية والجدي

 211املنظمة لهذه الصفقات، وال يجب على صاحب املشروع طلب الفسخ و االلتجاء إلى القضاء.

و باالطالع على األحكام الصادرة عن املحاكم اإلدارية، ينظر أن هناك حماية حقيقة للمستثمرين سواء 

كانوا أجانب أم مغاربة و األمر يتطلب فقط أن يكونوا على وعي ودراية بهذه الضمانات واللجوء إلى 

القضاء في الوقت املناسب بدل سلك طرق أخرى غير مشروعة تكون لها انعكاسات سلبية على التطور 

 االقتصادي. ومن بين األحكام التي يمكن االستدالل بها: 

التحفيز على االستثمار واملساهمة في خلق النشاطات االقتصادية، و عليه أن  الدور املنوط به السيما في

يضمن األمن للمستثمرين ويصون حقوقهم في ظل سيادة القانون واستقالل القضاء   سواء كانوا 

وقد عبر عن ذلك املغفور  212وطنيين أو أجانب   وأن ال يكون االستثمار بدون ضمانات قضائية واضحة.

تأني قدس هللا روحه حينما قال: "ال يمكن للمغرب أن يفتح أبوابه للمال األجنبي   إذا لم له الحسن ال

                                                 

 61د محمد ملزوغي : اإلصالح القضائي وعالقته بمجال األعمال و االستثمار  مرجع سابق ص: .210 
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يكن ذلك املال عارفا أنه في مأمن من الشطط أو سوء الفهم وال أقول دائما الشطط وإنما سوء الفهم 

 213  فالقضاء أصبح أمرا ضروريا للنماء

ور التجاري واالقتصادي الوطني بفضل العمل وفي ذات السياق قد نجد أن هذا القضاء يواكب التط

القضائي وما يعززه بالتطبيق العملي للقانون، وما يظهر من ثغرات فيتم إصالح القوانين، ويمكن أن 

نذكر بهذا الصدد مدونة التجارة التي استفادت من إحداث االجتهادات القضائية ومنحت القضاء 

التي تهدف إلى ضمان االستمرارية، نشاط املقاولة سلطة هامة، خاصة في مساطر صعوبة املقاولة 

عالوة على دور القضاء في كفالة شروط الحرية واملنافسة في ظروف سليمة من خالل حماية امللكية 

الصناعية والتعويض املادي عن األضرار الالحقة بحقوق املالكين، وتطبيق مساطر مستعجلة لتسهيل 

التحديات التي يتعين على القاض ي التجاري اتخادها بعين  وتبقى 214وتسريع عملية اقتضاء الحقوق.

االعتبار هي ضرورة انفتاحه على املحيط الخارجي وعدم االكتفاء بالتكوين القانوني وإنما االهتمام 

بمسائل االقتصاد واملحاسبة والشؤون املالية والتجارة الدولية و اإلعالميات، وبالتالي فإنه ال يمكن 

يقوم بذلك إال بتمكينه من جميع الوسائل العملية والتكنولوجيا في مجال االتصال لهذا القاض ي أن  

قصد البحث في القانون األجنبي و االجتهاد القضائي املقارن ملسايرة التطورات واالتفاقية الدولية حتى 

لية يلعب القضاء املغربي دورا مهما في بلورة االجتهاد القضائي الوطني املستقل وإيجاد حلول عم

  215وواقعية بدال من التشبث بعرقية النص
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 مساهمة القضاء اإلداري في حماية االستثمار:  -3

األصل أن القضاء التجاري هو املعني بالدرجة األولى بتشجيع االستثمار، إال أن دور القضاء اإلداري ال 

قانون من خالل يقل أهمية في هذا املجال، خصوصا إذا علمنا أن القضاء يساهم في ضمان سيادة ال

 مراقبة شرعية  أعمال اإلدارة والتصدي ألي شطط أو تجاوز في استعمال السلطة من طرفها.

ولقد عرف القضاء قفزة  نوعية بعد إحداث املحاكم اإلدارية بشكل مواز مع إحداث املجلس 

جابا على االستشاري لحقوق االنسان بفضل االهتمام الكبير من طرف جميع الجهات املعنية انعكس إي

مستوى األحكام التي أصدرتها، وأصبحت هذه األخيرة عالمة ووجها مشرقا للقضاء املغربي باعتراف كل 

الفاعلين واملهتمين بالقضاء اإلداري، وقد واكب هذا التطور تزايد وعي املواطنين بحقوقهم و ارتفاع 

يترسخ لدى املواطنين  عدد القضايا املعروضة على القضاء اإلداري بفضل االقتناع الذي أصبح

بإمكانية اقتضاء حقوقهم من الدولة والجماعات املحلية و املؤسسات العمومية خالفا ملا كان عليه 

، إذا كانت القضايا التي تعرض على القضاء اإلداري قبل إحداث املحاكم اإلدارية 216األمر في السابق

ون إلى القضاء للحصول على حق ما أو كانت تنتهي بعدم القبول، عدم إملام املتقاضين الذين يلجؤ 

لحمايته، وخاصة إذا كانت هذه الفئة من املتقاضين من املستثمرين ال يستغلون األحكام الصادرة 

 217ضدهم بعدم القبول 

 

ومن مظاهر الحماية التي يوفرها القضاء اإلداري للمستثمرين نجد املنازعات املرتبطة بالعقود اإلدارية 

 بالصفقات العمومية. واملنازعات املتعلقة

 :املنازعات املرتبطة بالعقود 
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يساهم القاض ي اإلداري في تخليق اإلدارة وتكريس مبادئ املساواة والشفافية واملنافسة بمناسبة النظر 

 في املنازعات املرتبطة بتنفيذ العقود اإلدارية.

ء تعويض لفائدة بأدا 5تحت عدد 11/01/6004قضاء املحكمة اإلدارية بوجدة في حكمها بتاريخ 

درهم من جزاء األضرار الالحقة بها بسبب فسخ الصفقة املبرمة  050.86.1 46الشركة املدعية قدره 

بينها وبين صاحب املشروع بشكل تعسفي بعد أن الحظت أن نفقات الشركة املدعية في إتمام األشغال 

انات و األمطار وعوامل بشرية يرجع إلى الصعوبات التي واجهتها بسبب عوامل طبيعية تتمثل في الفيض

كاعتراض السكان على استثمار األشغال املنجزة في الوقت املناسب،  كما اعتبرت املحكمة أن الفسخ 

  218  04 85كان مفاجئا إذ لم تسبقه أية إجراءات استنادا إلى بنود الصفقة رغم تقدم األشغال بنسبة 

 دور القاض ي الجبائي في حماية االستثمار:   -2

السياسة الجبائية إحدى اآلليات األساسية لتدعيم القدرة التنافسية، وكذا ترسيخ مكانة  تعتبر 

الضريبة كمصدر لجلب االستثمار، ومهما كانت أهمية النصوص واملواثيق الهادفة إلى جلب االستثمار 

التنفيذ فإن فاعليتها رهينة بكيفية   تطبيقها، فالتشريع الجيد يحتاج إلى تنفيذ سليم، وضمان حسن 

يتوقف على رقابة قضائية فاعلة ومبدعة، واعتبارا لذلك ال يكفي أن يصوغ املشرع قانونا جيدا، بل 

  219البد أن يحظى هذا القانون بالتطبيق السليم،

، إلى رفع مختلف العراقيل 220كما أدى فعال دخول القانون املحدث للمحاكم اإلدارية حيز التنفيذ

في ظل النظام السابق تع سبب اللجوء إلى القضاء، وخاصة عندما نص  املادية واملعنوية التي كانت

 الفصل الثامن منه على االختصاص الشامل في املجال الضريبي .

وإذا كان االلتزام الضريبي يستمد مصدره من الدستور باعتباره القانون االسمى، فإن العالقة  

ملزم ومدين، والتاني يمثل اإلدارة الجباية، الضريبية تضع أمامنا طرفين، األول خاضع للضريبة وهو 
                                                 

 218 6008 6001عمقة سنة نجيب البقالي  منازعات الوعاء الضريبي أمام القضاء اإلداري   رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا امل. 

 219 10/0/1008بمقتض ي ظهير . 
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وهو الذي يطلب ويراقب وينفد، وهي عالقة تجعل على عاتق الخاضع للضريبة مجموعة من االلتزامات 

 .221اإلدارية و يتعين عليه احترام اإلجراءات الجبائية وااللتزام بمضامين قانون الضريبة

امللزم باعتباره الطرف الضعيف من خالل تطبيق في هذا السياق  عمل القضاء اإلداري على حماية 

القواعد واإلجراءات وإلزام اإلدارة باحترام اإلجراءات القانونية عند تأسيس الضريبة، الش يء الذي كان 

له انعكاس ايجابي على املتقاضين الدين وجدوا في املحاكم اإلدارية املالذ لحمايتهم من تعسف اإلدارة 

ويمكن أن نذكر في هذا الصدد بعض صور الحماية التي يقرها  222رق اإلداريةبعد استنفادهم كافة الط

 القاض ي الجبائي:

 :تطبيق القاض ي الجبائي للقواعد الجبائية و اإلجراءات الشكلية 

يتميز تطبيق القانون الجبائي بكثرة الشكليات اإلجرائية وتعقدها والتي يؤدي عدم احترامها الى عدم 

 مما يحول في الكثير من األحيان دون البث في املوضوع، قبول الطعون الضريبية 

في هذا السياق، حاول القاض ي الجبائي اعتماد مبدإ التلطيف في التعامل مع بعض اإلجراءات و 

 .223الشكليات غير املؤثرة على تعزيز الدور الجبائي لتحقيق العدالة

 :احترام القاض ي الجبائي ملسطرة فرض الضريبة 

ميع حقوق الدفاع التي تكفلها اإلجراءات املقررة في مسطرة فرض الضريبة، بحيث يتمتع امللزم بج

 يؤدي إهمال هذا اإلجراء من طرف اإلدارة إلى بطالن هذا الفرض من طرف القضاء.

كما يبرز دور القاض ي الجبائي حينما يتدخل في تحديد القانون الواجب تطبيقه عندما تلجأ اإلدارة الى 

 ا إلى قانون غير واجب التطبيق في حالة فسخ القانون .فرض ضريبة استناد

 : دور القاض ي االستعجالي اإلداري في إطار املنازعة الجبائية 
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إن القاض ي االستعجالي اإلداري يقوم بدور هام في املنازعات الجبائية، خاصة في مجال إيقاف تنفيذ 

ثارة في دعوى املوضوع، وهكذا بأمر إجراءات التحصيل كلما توفر شرط االستعجال وجدية الوسائل امل

ايقاف إجراءات اإلكراه البدني وبرفع الحجز، وهي إجراءات قد يؤدي تنفيذها إذا تعلق األمر بشراكة 

إلى إنهاء نشاطها بشكل نهائي معها يترتب عن ذلك من أضرار اقتصادية واجتماعية. الش يء الذي يكون 

ة املركز املالي والقانوني لكال الطرفين معا في انتظار البت معه تدخل القاض ي االستعجالي ضرورة  لحماي

 . 224في الدعوى 

وفي ختام هذا املطلب، نؤكد على أن القضاء بصفة عامة والقضاء اإلداري بصفة خاصة يعتبر ضمانة 

أساسية لحماية االستثمار، ألن هذا األخير بدون عدالة ال يحقق الربح فحسب، بل يهدد الرأسمال 

يؤدي ليس فقط إلى عدم استجالب الرأسمال األجنبي   وتهريب رؤوس األموال الوطنية  نفسه، مما

  لذلك يستوجب من الساهرين على إعداد برامج اإلصالح استحضار 225واألجنبية املوجودة بالداخل

الدور املتميز الذي يقوم به القاض ي واملبادئ التي يتعين عليه مراعاتها عندما يكون بصدد النظر في 

ملنازعات ذات الصلة باالستثمار، والتي من بينها حماية املال العام والحفاظ علي القيم األساسية ا

للمجتمع والنهج الديمقراطي للبلد  وهو ما يتعين معه الحرص على الرفع من مستوى تكوين القضاة 

ائدتهم أو وحسن اختيارهم لغاية الرفع من جودة األحكام حتى تحوز ثقة املتقاضين سواء كانت لف

 ضدهم، وبذلك يتفق األمن القضائي الالزم لتحفيز االستثمار.

 املبحث الثاني : الوسائل الكفيلة لحماية االستثمار واملستثمرين

إن من أهم الضمانات القانونية لحماية االستثمار األجنبي هو ضرورة وجود وسائل تتوفر على مجموعة 

ت بين املستثمرين كاملرونة وسرعة البث في هذه األخيرة من االمتيازات تدخل في إطار حل املنازعا

وحفاظا على سرية املعامالت بين األطراف وإيجاد الحلول ملنازعاتهم، هذا فضال عن قلة التكلفة. لذلك 
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اهتم املغرب كغيره من الدول على صعيد مختلف األنظمة القانونية والقضائية بخلق وسائل كفيلة 

لتحكيم الذي يعتبر أحسن الوسائل مالءمة للفصل في املنازعات، خاصة في لحماية املستثمر أهمها ا

ميدان التجارة الدولية وكذا الوساطة والصلح والتوفيق، لكننا سنتناول في مبحثنا التحكيم )كنموذج( 

 كآلية فعالة لفض منازعات االستثمار.

طار التحكيم الدولي في منازعات ومن هنا تستلزم قراءة للتشريع الداخلي املغربي وكذا الخارجي في إ

االستثمار )املطلب األول( وأيضا عالقة التحكيم املؤسس ي باالستثمار من خالل نموذج مركز تسوية 

 )املطلب الثاني( CIRDIمنازعات االستثمار 

 املطلب األول : التحكيم الدولي في منازعات االستثمار ما بين التشريع الداخلي والخارجي 

ار التشريعي املتعلق بقانون التحكيم يستلزم األخذ بعين االعتبار خصوصيات كل من إن تحسين اإلط

التحكيم الداخلي والدولي، حيث يرى بعض الفقهاء أن معيار التمييز بين التحكيم الدولي والتحكيم 

 الداخلي يقوم على طبيعة النزاع، فإذا كان النزاع يمس مصالح التجارة الدولية فإن التحكيم يكتس ي

طابعا دوليا، وإذا كان النزاع مقتصرا على نزاع ذي صبغة وطنية فإن التحكيم يكتس ي طابعا داخليا 

 .6وطنيا وال محل إجراء التحكيم وال جنسية املحكمين تؤثر على طبيعة التحكيم

 قواعد التحكيم الدولي في منازعات االستثمار .أ

نويع في سبل التقاض ي وطرق حسم املنازعات إن قضاء التحكيم ليس ترفا قضائيا أملته الرغبة في الت

بين األفراد في معامالتهم الوطنية والدولية، فالواقع أن هناك ضروريات ومزايا جعلت قضاء التحكيم 

املفضل لدى املستثمرين، حيث اعتادت هذه الفئة على اعتماد التحكيم كوسيلة لفض النزاعات 

لك األفضلية ساندتها اعتبارات تشجيع االستثمارات الدولية املترتبة عن معامالتهم التجارية الدولية، وت

 .226ورفض املستثمر األجنبي الخضوع لقضاء الدولة املضيفة لالستثمار
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فالتحكيم ينبني على مبدأ رضائية األطراف، وهو يعني طرح النزاع على شخص أو هيئة تحكيمية دون 

ي العقد إذ يرد هذا الشرط كبند من بنود املحكمة املختصة بعد االتفاق على إضافة شرط التحكيم ف

العقد األصلي على شكل شرط تحكيم أو في اتفاق خاص مستقل بعد نشأة النزاع على شكل مشارطة 

 . 227تحكيم

يعتبر التحكيم التجاري الدولي عنصرا أساسيا في عقود االستثمارات األجنبية، فجميع هاته العقود تكاد 

التحكيم التجاري، فاملستثمر األجنبي يصر دائما على إضافة شرط تتضمن شرط إحالة منازعاتها إلى 

التحكيم نظرا للمزايا التي يوفرها التحكيم له، والدولة املضيفة لالستثمارات تجد نفسها دائما ملزمة 

 .228بقبول شرط التحكيم، فبدون إضافة هذا الشرط ال تتمكن من جذب عقود االستثمارات األجنبية

م بقوته امللزمة لطرفيه سواء أكان الطرف الثاني شخصا من أشخاص القانون ويتميز عقد التحكي

العام أو من أشخاص القانون الخاص، فمسار املنازعات ما بين الطرفين يمكن أن ينتقل من الجهة 

القضائية املختصة إلى هيئة تحكيمية مستقلة تخضع لتفاصيل شرط التحكيم بسبب قناعة 

ألجهزة القضائية في الدول املضيفة ليست مستقلة عن القرار السياس ي لهذه املستثمرين األجانب بأن ا

األخيرة وكذا غياب املحاكم املختصة بها، وحتى إن وجدت فإنها ال تتوفر على الدراية والكفاءة الالزمة 

 بشؤون االستثمارات ومجاالته املعقدة.

إبرامها مجموعة من االتفاقيات من لهذه األسباب اهتمت جل الدول بالتحكيم التجاري الدولي عبر 

 أهمها:

التي سعت إلى االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وإنقاذها  1048اتفاقية نيويورك لسنة  -

)االتفاقية( و توفير معايير تشريعية مشتركة بشأن االعتراف باتفاقات التحكيم وكذلك اعتراف 

                                                 

-6008ي، رسالة لنيل دبلوم ماستر في القانون الخاص "الوضعية القانونية للمستثمر األجنبي في املغرب" السنة . أمحمود السكتاو 227 

 .105، ص 6000

، ص 6016ماي  60. الدكتور عبد الرحيم بحار، "دور القضاء التجاري في تشجيع االستثمار وصون حقوق املستثمرين"، تاريخ النشر 228 
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قاذها. والهدف األساس ي الذي ترمي إليه املحاكم بقرارات التحكيم األجنبية وغير املحلية وإن

االتفاقية هو السعي إلى عدم التمييز تجاه قرارات التحكيم األجنبية وغير املحلية ، ومن ثم فإن 

االتفاقية تلزم الدول األطراف بضمان االعتراف بتلك القرارات واعتبارها عموما قابلة لإلنقاذ في 

كيم املحلية، كما أن من األهداف التبعية التي ترمي إليها والياتها القضائية على غرار قرارات التح

االتفاقية أنها تقتض ي من محاكم الدول األطراف أن تجعل اتفاقات التحكيم ذات مفعول تام، 

وذلك باقتضائها من املحاكم حرمان الطرفين من سبل اللجوء إلى املحكمة إخالال باتفاقها على 

. وباب االنضمام إلى هذه االتفاقية مفتوح أمام أي دولة 229مإحالة مسألة خالف إلى هيئة التحكي

 عضو في األمم املتحدة.

املتعلق بالتحكيم أنه تطبق مقتضيات هذا الفرع على  08.04من قانون  861-80جاء في الفصل 

التحكيم دون اإلخالل بما ورد في االتفاقيات الدولية املصادق عليها من لدن اململكة املغربية 

ة في الجريدة الرسمية، وهذا يعني إلزامية مقتضياتها رغم صدور قانون التحكيم في حالة واملنشور 

وجود مقتضيات متعارضة معه، وهذا من شأنه أن يؤثر على وحدة االتجاه ويؤدي إلى تعدد املصادر 

  230املنظمة ملوضوع واحد.

حكومة ومواطنين في ال شك أن التحكيم سيصبح هو قضاء املستقبل، لكن علة املغرب أن ينخرط 

هذه السيرورة الكونية التي تقتض ي عدة إصالحات، سواء على املستوى التشريعي أو املؤسساتي، كما 

ينبغي أخذ العامل الثقافي والتوعوي بعين االعتبار للوصول إلى األهداف املنشودة من خالل هذا 

 . 231(08.04القانون )

القانون املغربي للتحكيم مما  جاري الدولي على غرارفاتفاقية واشنطن لم تتضمن مفهوم التحكيم الت

يستخلص من هذه األخيرة أنها تختص أساسا بتنظيم مجاالت التحكيم الدولي ملنازعات االستثمار بين 
                                                 

 229 .www.uncitral.org 

 .100.  محمود السكتاوي، مرجع سابق، ص 230 

 .10. يوسف زوجال، " التحكيم في القانون املغربي بين املاض ي والحاضر واملستقبل"، ص231 
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نظم التحكيم الدولي بشكل عام، وينص قانون  08.04الدول ومواطني الدول األخرى بحيث أن قانون 

ديد القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية في حالة التحكيم على حرية األطراف في تح

عدم اختيار األطراف لهذه القواعد فإن هذه األخيرة تفصل في النزاع طبقا للقواعد التي تراها مالئمة، 

من االتفاقية تنص على أن هيئة التحكيم تحيل في هذه الحالة على قانون الدول  56أما املادة 

رف في النزاع بما في ذلك قواعد تنازع القوانين الخاصة بها، ولكي يتم االعتراف بهذه املتعاقدة الط

 األحكام فيستلزم شرطان: 

 إدا أثبتت من يتمسك بها وبوجودها. -

 .232وإذا لم يكن هذ االعتراف مخالفا للنظام العام الوطني والدولي. -

تحكيمي أو يرفض تخويل الصبغة نص القانون أيضا على أن األمر الذي يرفض االعتراف بالحكم ال

في  50/861التنفيذية يكون قابال لالستئناف، فال يجوز الطعن إال في الحاالت التي حصرها الفصل 

حين اتفاقية واشنطن نجدها تجعل األحكام الصادرة عن مركز تسوية منازعات االستثمار ال تقبل 

 الطعن بل إعادة النظر في الحكم فقط.

واتفاقية واشنطن فإن هذين األخيرين لم يتالءما إال في حدود ضيقة،  08.04يم خالصة لقانون التحك

، إذن فالطابع 08.04ومنه فالقانون الخاص التفاقية واشنطن يقيد القانون العام ملدونة التحكيم 

ي الدولي املؤسس ي هو الغالب على فض املنازعات املتعلقة باالستثمار األجنبي، األمر الذي يجعلنا ندرس ف

املطلب الثاني مؤسسات التحكيم املتخصصة في فض منازعات االستثمار وخاصة املركز الدولي لتسوية 

 .CIRDI منازعات االستثمار 

 

 

                                                 

. عبد الحكيم العودي، " التحكيم التجاري الدولي على ضوء القانون املغربي" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، 232 

 .86، ص 6005-6008السنة 



 

 

 

181 

 CIRDIاملطلب الثاني : التحكيم املؤسساتي من خالل مركز تسوية منازعات االستثمار 

يوعا في مجال تحكيم املنازعات يعتبر التحكيم النظامي أو ما يسمى بالتحكيم املؤسساتي األكثر ش

الخاصة الدولية وسائر عمليات التجارة العابرة للحدود، وهذا النوع من التحكيم هو الذي تختص به 

مراكز وهيئات دائمة أنشئت خصيصا لتقديم خدمات استشارية وقضائية للمتعاملين في مجاالت 

خدماتية سواء في املعامالت الوطنية أو التجارة والصناعة وغيرها من مختلف القطاعات اإلنتاجية وال

 الدولية.

هناك العديد من املراكز وهيئات التحكيم الدائمة املتواجدة في بعض الدول واملعروفة لدى املتعاملين 

في مجال األعمال والتجارة الدولية التي نذكر منها غرفة التجارة الدولية بباريس والتي يطلق عليها 

( وهي من أكثر مراكز أو هيئات التحكيم Chambre de Commerce Internationale) CCIاختصارا 

 انتشارا في نشاطها وشيوعا.

 AAA (L’Association Americaineوأيضا جمعية التحكيم األمريكية والتي يشار إليها اختصارا 

d’Arbitrage)  كذلك محكمة لندن للتحكيم الدولي، واملركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار 

بواشنطن بالواليات املتحدة األمريكية، باإلضافة إلى مجموعة مراكز أجنبية وبعض املراكز العربية 

للتحكيم، والتي يمكن وصفها بأنها عبارة عن آليات تقنية تهتم بحل النزاعات دون قيمة، أي ال تشتغل 

نى بالتحكيم، )مثال إال في اتجاه بعض التحركات البسيطة كتنظيم بعض الندوات واملؤتمرات التي تع

 مركز الرباط للتوفيق والتحكيم(.

إذا كانت مراكز وهيئات التحكيم املنظم به تعاظم إال أن أهمية كل منها ليست في سوق التحكيم 

التجاري الدولي والداخلي على السواء، فهناك مراكز اكتسبت ثقة املتعاملين في مجال التجارة الدولية 

لدولية بباريس ومحكمة لندن وجمعية التحكيم األمريكية،حتى لتجد أن والداخلية كغرفة التجارة ا

أطراف التعامل الدولي من الدول العربية ال يقبلون بديال عن تلك املراكز لدرجة يهم معها القول إن 

أطراف مراكز التحكيم األخرى على األقل في املنطقة العربية أصبحت تعاني كسادا ليس بسبب عدم 
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ة خبرتها بل بسبب الحصار الذي يفرضه عليها املستثمرون األجانب، ولجوئهم إلى املركز كفاءتها أو قل

 CIRDI 233الدولي لتسوية املنازعات 

  املركز الدوليCIRDI 

ومنذ إنشاء البنك الدولي وهو يسعى إلى التحول من مجرد مؤسسة مقرضة إلى مؤسسة دولية 

أسمال عن طريق اللجان واملؤسسات أهمها متخصصة في مجال تشجيع االستثمار وتوظيف فائض ر 

CIRDI  1054الذي تم إنشاؤه بمقتض ى اتفاقية واشنطن لسنة. 

والهدف األساس ي منه هو جعله أداة لتشجيع االستثمار وتكوين مناخ للثقة املتبادلة بين املستثمرين 

 األجانب وحكومات الدول املضيفة.

اهدات الجماعية الدولية النادرة والناجعة، حيث ساهمت تعد االتفاقيات املنشئة للمركز من قبيل املع

باالعتراف لفرد )املستثمر( كأحد أفراد أشخاص القانون الدولي، فقد منحت له الحق في رفع دعوى 

ضد دولة ذات سيادة أمام محكمة دولية بصفة شخصية دون حاجة لتدخل الدولة التي ينتمي إليها، 

 ي حماية دبلوماسية له.مما يجعل هذا األخير يستغني عن أ

بكونه تحكيم مؤسس ي يرس ي قواعد الثقة بين أطراف عقد االستثمار  CIRDIيتميز التحكيم في إطار

بكون منازعاتهم بأيدي جهاز كفء بناء على أصول إجراءات دولية نموذجية بعيدة عن تحكم التيارات 

أن التصديق على االتفاقية من  السياسية الدولية. ويتميز أيضا بكون اختصاصه ذي طابع إرادي أي

من اتفاقية واشنطن  64طرف بلد ما ال يلزم املستثمر بالتحكيم بواسطته، فالفقرة الرابعة من املادة 

 حددت قواعد اختصاص املركز: 

 أن يوافق الطرفان على االلتجاء إلى املركز مع تحديد نوع املنازعات التي ستطرح -

                                                 

 233 .Centre international pour le règlement des différents relatifs aux investissements 
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أن ترتبط املنازعات بضمانة أو حق أو التزام قانوني سواء  أن يكون موضوع النزاع قانونيا، أي -

كان مصدر عقد االستثمار أو اتفاقية ثنائية ما بين الدولة املضيفة والدولة التي ينتمي إليها 

 املستثمر أو قانون منظم لعمل املستثمرين أو أحد القوانين املرتبطة بأعمالهم.

اري وناشئا عنه دون تحديد معنى ملصطلح أن يرتبط النزاع مباشرة باملشروع االستثم -

   234االستثمار، مما يعني إمكانية تفسير مصطلح االستثمار بشكل واسع.

 

 مدى فعالية املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار في تفعيل الضمانات اإلجرائية :  -1

 

مار نظرا لطابعه التحكيم الدولي املؤسس ي هو الشكل األكثر تناسبا وفعالية لفض منازعات االستث

مصدر ثقة بين رؤوس األموال والدول املضيفة بغرض تشجيع  CIRDIاملتخصص رغم اعتبار هذا املركز 

وزيادة تدفقها، نظرا ألصوله القانونية االقتصادية املحايدة، إضافة إلى أن اتفاقية واشنطن لم تقر 

ضوعية، مما يعني أن القواعد التي سوى بنظامها إلجراءات التحكيم أمام املركز ولم تتضمن قواعد مو 

سيصدر املقرر التحكيمي طبقا لها هي مجهولة مسبقا مما يجعلنا أمام تعدد القواعد املوضوعية التي 

تحكم موضوعا واحدا، فاملركز يطبق محتويات االتفاقية أو العقد املبرم بين األطراف )أو الدولتين( أو 

 . 235دئ الدوليةتطبق قواعد العدالة واإلنصاف وفقا للمبا

أي دولة أخرى عضو في أي وكالة متخصصة في منظومة األمم املتحدة أو طرف في النظام األساس ي 

 (0-8ملحكمة العدل الدولية )املادتان 

                                                 

 234 .«sont état contractant peut, lors de sa satisfaction de son acceptation ou de son approbation de la convention ou à tonte 

date ultérieure, faire connaitre au centre la ore les catégories de différends qu’il considérerait comme pouvant être soumis 

ou non à la compétence du centre. Le secrétaire général transmet immédiatement la notification à tous les états contractants 

la dite notification ne constitue pas le consentement requis aux termes de l’alinéa »   

 235.chapitre 2 de la compétence du centre, p. 18. convention et règlements du CIRDI 15 Avril 2006, «  



 

 

 

184 

وصدر مؤخرا دليل األونسيترال بشأن اتفاقية نيويورك، حيث تعمل األمانة على إعداد مشروع نص 

رج بيرمان والبروفسور إيمانويل غايار، ويؤمل أن يتسنى تقديم بالتعاون مع خبيرين هما البروفسور جو 

 .6018أو عام  6016مشروع النص إلى اللجنة في عام 

 BIRDوتحت إشراف البنك الدولي لإلنشاء والتعمير  1045مارس  11تم توقيع هذه االتفاقية بتاريخ 

تي تنشأ بين الدول ورعايا الدول وتتميز هذه االتفاقية بخصوصيتها وتقتصر على منازعات االستثمار ال

من بين  CIRDIاألخرى، وقد كان من نتائج االتفاقية إنشاء املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار 

النتائج غير املباشرة إلنشاء هذا املركز هي إمكانية إيجاز فض املنازعات بين املستثمرين األجانب والدول 

وذلك  CCIاألخرى كمصلحة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية املضيفة إلى هيئات ومراكز التحكيم 

ألول مرة إذ لم يكن من املمكن في إطار التحكيم إمكانية جلب املنازعات التي يكون أحد أطرافها دولة 

 .236ما إلى مسطرة التحكيم، حيث يمكن اعتبار هذا األمر تحوال هاما في قواعد القانون الدولي العام

لتحكيم، التحكيم الحر الذي يخضع إلرادة الطرفين وبمحض إرادتهم، أما التحكيم هناك نوعان من ا

املؤسس ي فهو الذي يلجأ إليه األطراف إلحدى مراكز ومؤسسات التحكيم والتي يكون لها من القواعد 

كز واللوائح واملحكمين ما ينظم العملية التحكيمية بأكملها، وهو الطريق األمثل للتحكيم ملا لهذه املرا

 . 237من قواعد ولوائح وهيئات حكام متخصصين وذوي خبرة وتأهيل ممتاز

املالحظ في هذا اإلطار أن التحكيم يتناسب  مع رواج املبادالت التجارية، وبذلك فهي خارج أي إطار 

تشريعي منظم، فاملنازعات التي يتم فصلها بواسطة تشريع دولة ما عادة ما تؤدي إلى التقيد به حتى 

ذلك على حساب اعتبارات العدالة. وتعتبر هذه الفكرة نقدا للقضاء الوطني الذي يبقى متقيدا ولو كان 

بتشريعات الدولة التي ينتمي إليها، وهو أمر غير وارد في مجال التحكيم حيث يتحرر املحكم من التقيد 

                                                 

، 6000-6008سنة  . محمود السكتاوي، رسالة لنيل دبلوم ماستر في القانون الخاص"الوضعية القانونية للمستثمر األجنبي في املغرب"236 

 .601ص 

 من مدونة التحكيم النغربية 04-08. القانون رقم 237 
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العدالة على  الصارم للنصوص التشريعية للقانون الذي يطبقه ويبدو أكثر قدرة على تغليب اعتبارات

 أحكام التشريع.

وعلى هذه االعتبارات التي تمت اإلشارة إليها سالفا، فما هو وجه التالؤم بين التحكيم الدولي في مجال 

  ؟ وهذا ما سيتم طرحه فيما يلي :08.04االستثمار ومدونة التحكيم 

 ستثمارواالتفاقيات الدولية ملنازعات اال  08.04مدى تالوم مدونة التحكيم املغربية  -6

بإلغاء  6001ديسمبر  1بتاريخ  4485الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم  08.04يقض ي القانون رقم 

أحكام قانون اإلجراءات املدنية املتعلقة بالتحكيم ويفرض إجراءات جديدة تنظم التحكيم والوساطة 

 238االتفاقية

تي لم تعد مسايرة للتطور فيما يبقى التحكيم في إطار فض املنازعات منتقدا من حيث الشكليات ال

يتعلق بشرط التحكيم: الكتابة اليدوية، التصديق، تجارية املعامالت.السيما وأن القضاء يتجاهل هذه 

 الشكليات فيما يتعلق بالتجارة الدولية.

خصوصا مشكل التحكيم باملغرب الذي يبدأ عند لحظة تعيين املحكمين حيث يالحظ تملص األطراف 

ن املحكمين طبقا لشرط التحكيم السيما وأنه نادرا ما ينص على محكم واحد وهذا أول غالبا من تعيي

 عيب يشوب املؤسسة.

فحق األطراف في تعيين املحكمين يفهم على أساس أن كل طرف يعين محكمه أو ممثله أو دفاعه، إذ 

 .239يعتبرونهم محامين وليسوا قضاة للنزاع

ضمن السماح لألطراف برفض تنفيذ املقرر التحكيمي على من اتفاقية واشنطن يت 44فمحور املادة 

. مما يجعلنا نستخلص أن التحكيم املؤسس ي محوره صحيح 240أساس اعتبارات متعلقة بالسيادة

 ومعترف به، لكنه تطبيقيا أو عمليا معطال، حيث يخضع لقواعد التنفيذ في الدولة املنفذ فيها.

                                                 

 238 .WWW.mohamoon.com 

 .61-65، ص 6001فبراير  Droit commercial fondamental au Maroc "06. الدكتور محمد إدريس ي علمي مشيش ي، "239 
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وضوعية معطل مما يطرح املخاوف والشكوك التي أقيمت إذن فإن التحكيم كضمان إجرائي للحقوق امل

هذه الضمانات لحمايتها، وهذا ما يجعل موضوع االستثمار األجنبي خاضعا للمزاجية السياسية للدولة 

 .241املضيفة

 خاتمة 

املنتظر من القضاء املغربي ليس القيام باملهام الكالسيكية املتمثلة في إنزال العقوبة باملجرم، وإنما 

ت له القوانين األخيرة مجاالت أوسع تستوجب منه أن يكون جهازا قضائيا كفؤا ومؤهال ونزيها، فتح

حيث أصبحت هيمنة اقتصاد السوق تفرض عوملة املنظومة القضائية املغربية بما يتالءم وآخر 

املستجدات التنظيمية لسوق االستثمار العالمي، حيث مجرد تصريح لشخصية ذات أهمية في البيت 

بيض الذي هو مركز القرار العالمي قد يكون له وقع كبير في حسم جلب االستثمار األجنبي إلى املغرب األ 

من عدمه، حيث اعتبرت وزارة الخارجية األمريكية في تقريرها السنوي حول حقوق االنسان في العالم 

مريكية يقدم كوثيقة على تدهور القضاء في املغرب. ومعلوم أن التقرير الصادر عن وزارة الخارجية األ 

أساسية للكونغرس األمريكي باعتباره املهندس الرئيس ي للسياسة الخارجية العامة، وأكيد أن التقرير 

سيكون ذو تأثير سلبي على املستثمرين األجانب وخصوصا الغربيين منهم. وقد اهتم التقرير بظاهرة 

فقرته الخامسة تحت عنوان "الحرمان  الرشوة التي انتشرت بشكل كبير في ميدان القضاء، إذ ورد في

من املحاكمة العلنية النزيهة" ما يلي: "تخضع جميع املحاكم املغربية على ما يبدو لضغوطات من جهات 

غير قضائية وأجور القضاة هزيلة مما يجعل عديمي الضمير منهم يقبلون تسلم أموال في قضايا 

ظاهرة الرشوة في القضاء املغربي تعتبر بمثابة الضربة روتينية، فإلحاح وزارة الخارجية األمريكية على 

القاضية لكل إمكانية جلب االستثمار، فاملستثمر األجنبي ال يفهم ما معنى أن تكون الرشوة منتشرة في 

جهاز يفترض أن يعاقب من يستولي على أموال اآلخرين، واملثير أن الوضع لحد اآلن لم يعرف أي تغيير، 

                                                                                                                                                         

 240 .re for settlement of investment dispates , april2006, p : 28ICSID, convention, regulations and rules international cent 

 .111. محمود السكتاوي، مرجع سابق، ص 241 
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حيث يتهم التقرير القضاة املغاربة بالرشوة بكل  6010في تقرير وزارة الخارجية سنة وهو ما وقع تأكيده 

وضوح، ولم يصدر أي تكذيب أورد من الوزارة املعنية )وزارة العدل( وكذلك البحث الذي أعدته غرفة 

 التجارة والصناعة الفرنسية كان الهدف من تكليف وزارة الدولة في الداخلية تكليف غرفة التجارة

والصناعة الفرنسية بإجراء بحث واستقصاء آلراء الفاعلين االقتصاديين حول معيقات التنمية 

باملغرب، وقد أبان ذلك البحث عن املآخد التي يتخذها املستثمرون األجانب على االدارات و األبناك 

ض عليه أن يحمي أقل قوة من تلك التي يوجهونها للقضاء: فإذا كانت هذه املشاكل يعاني منها جهاز يفتر 

 الحقوق ويدافع عنها فأمام من يرفع املستثمر شكواه يا ترى ؟.

من هنا فدور القضاء في التنمية سيتأكد في املستقبل القريب، وأن عدم انتهاز هذه الفرصة في قيامه 

بمهامه على أكمل وجه سيؤدي حتما إلى فقدان ثقة  املستثمر األجنبي واملغربي أيضا نظرا النعدام 

جود حماة وضامنين ملصلحته، فالعالقة بين القضاء واالستثمار عالقة كونية وجدت بوجود البشرية و 

وتطورت بتطور املجتمعات، فالعدل أساس الحضارة وأساس األمن واالستقرار. ففي إطار تركيز 

حر االهتمام حول البحث عن سبل جديدة للنهوض باالقتصاد املغربي ساد االقتناع بأن االقتصاد ال

هو أفضل اختيار، و أصبحت مبادرات القطاع خصوصا تلك التي تأتي عن طريق استثمارات مالية 

ومهارات فنية من األسس التي تقوم عليها استراتيجية التنمية فكان املغرب كان و مازال في حاجة إلى 

 العديد من اإلصالحات خصوصا التشريعية حيث اإلطار القانوني لألنشطة االقتصادية.
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 الئحة املراجع 

الزوجال محمد، الحماية القضائية لالستثمار، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون  -

 .6000-6008الخاص، السنة الجامعية 

 

محمد املزوغي، رئيس املحكمة االدارية بالدار البيضاء، االصالح القضائي وعالقته بمجال  -

 األعمال واالستثمار.

 

 6016-6011ار، دور القضاء التجاري في تشجيع االستثمار، ماي عبد الرحيم بح -

 

محمود السكتاوي، الوضعية القانونية للمستثمر األجنبي في املغرب، رسالة لنيل دبلوم  -

 6000-6008الدراسات العليا في القانون الخاص، السنة الجامعية 

 

ملغربي، رسالة لنيل دبلوم عبد الحكيم العودي، التحكيم التجاري الدولي على ضوء القانون ا -

 .6005-6008الدراسات العليا في القانون الخاص، السنة 

 

 Droit commercial fondamental au Maroc ،6الدكتور محمد االدريس ي علمي مشيش ي،  -

 .6001فبراير 

 

الحبيب العطشان، مساهمة القاض ي الضريبي في حماية االستثمار، أطروحة لنيل دبلوم الدراسات 

 ا املعمقة ، جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط.العلي
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 00-23املسؤولية الجنائية للموثق دراسة على ضوء القانون 

 

  املهدي بوي 

 طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق طنجة 

 

 مقدمة:

نص خاص تترتب املسؤولية الجنائية بوجه عام عن كل فعل أو إمتناع جرمه القانون الجنائي و عاقب عليه ب

، على اعتبار أن إتيان األفعال املجرمة قانونا أو اإلمساك عنها يشكل اعتداء على املجتمع يستوجب توقيع 

  العقوبة على مرتكبيها .                                                              

ر و من املسؤولية التأديبية إنذاره أو و ملا كان الهدف من إثارة املسؤولية املدنية للموثق هو تعويض املتضر 

                                                        توبيخه أو حتى إيقافه فإن املسؤولية الجنائية تهدف باإلضافة إلى ذلك معاقبة املسؤول حماية للمجتمع.                              

للمسائلة الجنائية الناشئة عن فعله الشخص ي نتيجة إتيانه  فاملوثق العصري بحكم مهنته قد يكون عرضة

ألفعال إجرامية سواء أثناء ممارسة مهامه التوثيقية أو خارج نطاق مهنته ، و بالتالي يعاقب على أفعاله 

 بصفة فردا في املجتمع أو بصفته موثقا يمارس مهنة حرة لحسابه الخاص .                 

املسؤولية الجنائية للموثق سنخصص ) املطلب األول ( ، لألساس القانوني  و لإلحاطة أكثر بموضوع

للمسؤولية الجنائية للموثق ، على أن نناقش في ) املطلب الثاني ( صفة املوثق أمام القانون الجنائي و 

 األفعال املوجبة ملسائلته جنائيا.                                                           
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  األساس القانوني للمسؤولية الجنائية للموثق : -املطلب األول 

إن دراسة املسؤولية الجنائية للموثق ، تكتس ي أهمية بالغة ، نظرا للدور الكبير الذي يقوم به املوثق في 

 استقرار املعامالت ، ووعيا من املشرع  املغربي بأهمية املحررات الرسمية باعتبارها ركنا أساسيا النعقاد

و لكونها تشكل ضمانة قوية ملا لها من حجية قاطعة ال يمكن  242العقود خاصة منها املعامالت العقارية 

الطعن فيها إال بسلوك دعوى الزور ، فقد أحاطها بعدة ضمانات ، و لعل أهمها الضمان الجنائي و الذي من 

 هنة .شأنه الضرب على أيدي كل من تسول له نفسه اإلعتداء على الثقة و شرف امل

من القانون الجنائي نجده ينص على أنه : " يحدد التشريع الجنائي أفعال اإلنسان  1و بالرجوع إلى الفصل 

التي يعدها جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي و يوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية " ، 

مؤاخذة أحد على فعل ال يعد جريمة بصريح من نفس القانون الذي يقض ي بأنه : " ال يسوغ   8و الفصل 

القانون و ال معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون "، يتضح بأن األصل في التصرفات هو اإلباحة املطلقة 

لألفعال التي ال تخالف القانون و النظام العام ، و أن التجريم على مجموعة من األفعال هو االستثناء مادام 

الح األفراد و األموال و املمتلكات أو املجتمع بشكل كلي ، و على هذا األساس فإن من شأن ذلك املساس بمص

القاض ي الجنائي ال يملك تجريم ما لم يرخص بتجريمه أو توقيع عقوبة لم يرد بها نص و ال يجوز له القياس 

                                                                          في دائرة التجريم و العقاب ، ثم إنه ال يملك الحق في التوسع في محتوى النص الجنائي . 

و حتى تتحقق املسؤولية الجنائية للموثق ال بد من حدوث واقعة توجبها ، و شرط الواقعة املوجبة    

ال بد من  للمسؤولية الجنائية أن يكون الفعل املرتكب يدخل في دائرة التجريم ، و كذا حتى تتحقق املسؤولية

                                                 
من مدونة الحقوق العينية : " يجب أن تحرر تحت طائلة البطالن ، جميع التصرفات املتعلقة بنقل امللكية أو بإنشاء  5تنص املادة  - 242

 تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي ....".الحقوق العينية األخرى أو نقلها أو 
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وجود جاني و يلزم فيه شرطان أن يكون أهال لتحمل املسؤولية الجنائية و الثاني أن يكون هو مرتكب الجريمة 

 .                                           244من القانون الجنائي  186، وهو ما أكده الفصل 243

للموثق ، في نوعية الخطأ التوثيقي الذي  و يتجلى األساس القانوني الذي تقوم عليه املسؤولية الجنائية

يرتكبه أثناء ممارسة مهامه مما يجعله عرضة للوقوع في أخطاء عدة ، و يختلف الجزاء املترتب عنها باختالف 

طبيعتها ، فإذا كان خطأ تأديبيا فهو يرتب مسؤولية تأديبية، ، و إذا كان خطأ مدنيا تترتب عنه مسؤولية 

 طأ جنائيا فإنه يرتب مسؤولية جنائية.                 مدنية ، أما إذا كان خ

و عليه فإن الخطأ الجنائي التوثيقي هو كل خرق أو إخالل من قبل املوثق للقواعد القانونية اآلمرة املترتب 

عنها عقوبة جنائية ، بمعنى آخر فالخطأ الجنائي للموثق غالبا ما يكون مصدره إخالل هذا األخير بأحد 

 املنظم ملهنة التوثيق.                    86.00املهنية املنصوص عليها القانون  التزاماته

لم يكن ينص على عقوبات جنائية ، بل كل ما  1064ماي  5و مما تجدر اإلشارة إليه في نفس اإلطار أن ظهير 

الجنائي موكولة إلى ، و هكذا كانت املخالفات التي تهم الجانب 245كان ينص عليه هو عقوبات تأديبية أو مالية 

قواعد القانون الجنائي و ما يحدده لبعض األفعال من عقوبات كالنصب و خيانة األمانة ، األمر الذي يفيد 

سار على النهج املعمول به في جميع القوانين التي تنظم املهن  86.00أن املشرع املغربي من خالل القانون 

لى املوثقين حالة ارتكابهم مخالفات ذات طابع منهي خطير الحرة و ذلك بالنص على عقوبات جنائية تطبق ع

                                                 
أوتيل " التوثيق و دوره في استقرار املعامالت العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية ، رسالة لنيل شهادة املاستر في قانون  عمر - 243

،  6016/6018دة ، املوسم الجامعي العقود و العقار ، جامعة محمد األول  كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية ، وج

 .  185ص
 من القانون الجنائي : " كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤوال شخصيا عن :  186ينص الفصل  - 244

 الجرائم التي يرتكبها  -

 الجنايات أو الجنح التي يكون مشاركا في ارتكابها -

 محاوالت الجنايات  -

 الشروط املقررة في القانون للعقاب عليها   محاوالت بعض الجنح ضمن -

 و ال يستثنى من هذا املبدأ إال الحاالت التي ينص فيها القانون صراحة على خالف ذلك."
 امللغى . 1064ماي  5من ظهير  60أنظر الفصل  - 245
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( ،  اللجوء إلى عمليات اإلشهار 86.00من القانون  00) املادة  246كاستعمال السمسرة أو ما يدخل في حكمها 

                                           (.                          81( ، امتناع املوثق املعزول أو املوقوف عن تسليم املستندات )املادة 01) املادة 

 أركان الجريمة املرتكبة من قبل املوثق العصري:  -الفقرة األولى 

كما سبقت اإلشارة فإن املسؤولية الجنائية للموثق تستوجب لقيامها حدوث جريمة ، و هذه األخيرة تتطلب 

عامة ملختلف أنواع الجرائم من ركن قانوني و ركن لتحققها توفر ثالثة أركان أساسية ،  و تتمثل في األركان ال

 مادي و ركن معنوي .                                                           

 ر الركن القانوني :  
ً

 أوال

مؤدى هذا الركن أن أي تصرف  للفرد و لو أضر باآلخرين ال يعتبر جريمة إال إذا نص القانون على تجريمه ، و 

، بمعنى أن يكون الفعل أو 247ه عقابا يطبق عليه ، و هذا ما يعبر عنه بمبدأ شرعية التجريم و العقاب حدد ل

االمتناع الذي أقدم عليه املوثق يدخل في دائرة  األفعال اإلجرامية املنصوص عليها في القانون الجنائي و 

         املعاقب عليها بمقتضاه .                                         

فالجريمة ال تقوم إال بفعل غير مشروع يقرر له القانون عقوبة أو تدابير وقائية ، و يوصف الفعل بأنه غير 

مشروع إذا تضمن القانون نصا خاصا يجرمه و لم يكن في الظروف  التي ارتكب فيها خاضعا لسبب من 

 .                   248أسباب اإلباحة التي تمنع و تحول دون قيام املسؤولية الجنائية 

                                                 
 .44.45،ص  6010، الطبعة األولى  05محمد مصطفى الريسوني ، مقال منشور بمنشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية ، العدد  - 246
 . 664،ص  1084: " شرح القانون الجنائي ، القسم العام " ، مكتبة املعارف الرباط ، الطبعة األولى ،  أحمد الخمليش ي - 247
 من القانون الجنائي . 181إلى  185أنظر الفصول من  - 248
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 الركن املادي :  -ثانيا  

عرف الفقهاء الركن املادي بأنه فعل ظاهري يبرز الجريمة إلى حيز الوجود و يعطيها وجودها و كيانها في الخارج 

، أي أنه النشاط أو السلوك اإليجابي أو السلبي الذي تبرز به الجريمة إلى العالم الخارجي ، فتكون بذلك 

 .                                                                                          249ى الحقوق أو املصالح أو القيم التي يحرص الشارع على صيانتها أو حمايتها اعتداء عل

امتناع و يقوم الركن املادي على ثالثة عناصر أساسية و تتمثل في النشاط اإلجرامي أي إتيان املوثق لفعل أو 

مخالف للقانون و معاقب عليه بمقتضاه ، ثم نتيجة إجرامية و هي األثر املترتب عن النشاط اإلجرامي الذي 

اقترفه املوثق ، و عالقة سببية بين النشاط اإلجرامي و النتيجة اإلجرامية ، فإذا تحققت هذه العناصر 

                   مجتمعة إكتمل الركن املادي و عدت الجريمة تامة .           

 الركن املعنوي :  -ثالثا     

يتمثل الركن املعنوي للجريمة في القصد الجنائي أو "النية اإلجرامية" و يتحقق باتجاه إرادة املوثق إلى ارتكاب 

الجريمة مع العلم بأركانها بقصد تحقيق النتيجة اإلجرامية ، و يشترط أن يكون املوثق عاملا علما يقينا بأن 

له سيؤدي إلى حدوث عمل إجرامي يعاقب عليه القانون ، و يجب أيضا لكي يكتمل الركن املعنوي أن فع

يتمتع املوثق بإرادة حرة توجهه إلى ارتكاب  الفعل املجرم أو االمتناع عن القيام بعمل أمر به القانون ، و كان 

ديد مسؤولية املوثق عن الفعل له أيضا إدراك يميز به ما يصدر عنه من التصرفات ، لذلك يجب عند تح

املرتكب من طرفه مراعاة العناصر السالفة الذكر ، فقد يكون غير مدرك ملا أقدم عليه كحالة إصابته 

بالجنون و عندئذ يغدو غير أهل للمسؤولية الجنائية ، و قد يقع للموثق ما يجعل إرادته غير حرة كاإلكراه، 

بالتوقيع على عقد بياناته مزورة تحت التهديد و اإلكراه فتنتفي  كما هو الشأن بالنسبة للموثق الذي يقوم

                                                 
، دمشق، ص  1058امة في قانون العقوبات " ، الكتاب األول ، الطبعة : " موجز في القانون الجنائي ، املبادئ الع الخطيب عدنان - 249

106 . 
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الجريمة بحقه النتفاء القصد الجنائي ، إذ لوال اإلكراه ملا أقدم على ارتكاب ذلك الفعل و يستوي هنا أن 

يكون اإلكراه الذي تعرض له املوثق ماديا أو معنويا ، و في مقابل ذلك إذا ثبت وجود إرادة حرة و مدركة 

     اكتملت عناصر الركن املعنوي و اعتبرت الجريمة قائمة.                                                                            250للموثق أي إرادة معتبرة قانونا

 شروط املسؤولية الجنائية للموثق:  -الفقرة الثانية 

حدوث واقعة توجب املسؤولية الجنائية ، و شروط  حتى تتحقق املسؤولية الجنائية بوجه عام البد من

الواقعة املوجبة للمسؤولية الجنائية أن تكون هناك جريمة و كذا وجود شخص يتحملها وهو املوثق ، غير أنه 

يلزم في املوثق شرطان: أولهما أن يكون أهال لتحمل املسؤولية الجنائية و الثاني أن يكون هو مرتكب الجريمة 

 التمييز و حرية االختيار.   251األهلية الجنائية إال باجتماع عنصرين هما  ، و ال تكتمل

    
ً

 اإلدراك و التمييز : -أوال

و هي مجموعة من الصفات الشخصية التي يجب توفرها في املوثق حتى يمكن أن تنسب إليه الواقعة 

ية و العقلية بحيث تكون لديه اإلجرامية التي اقترفها عن إدراك و إرادة ، فهي تقييم لحالة الفرد النفس

القدرة و االستطاعة على تحمل نتائج عمله ، و ال تتحقق إال إذا توفر العقل و الرشد الكافي ، فال يعتبر الفرد 

أهال للمسؤولية إال بعد أن تتضح ملكاته النفسية و الذهنية و يصبح قادرا على التمييز ، و الصحة العقلية 

، وهو األمر الذي يصعب تصوره بالنسبة للموثقين و إال ملا 252عله عاقال مميزا هي بلوغ الفرد لسن معين يج

أمكنه ممارسة مهنته التي تتطلب قدرا كبيرا من الوعي و اإلدراك ، و هذا ما يتأكد بوضوح من خالل الشروط 

ت ارتكابه الفعل التي تتطلبها هذه املهنة الصعبة ، غير أنه مادام املوثق إنسانا ، فإنه إذا ثبت أنه كان وق

املجرم في وضعية يستحيل عليه معها اإلدراك نتيجة خلل في قواه العقلية فتنعدم مسؤوليته الجنائية ، كما 

                                                 
سيدي محمد كمال مشيش ي،'' االلتزامات املهنية للموثق العصري و املسؤؤليات الناتجة في حالة اإلخالل بها '' رسالة لنيل دبلوم  - 250

 .166 ، ص 6016ب 6011املاستر في القانون الخاص، نوقشت بكلية الحقوق مراكش سنة 
 . 148ص  6008إبراهيم الشابي ، الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري ، دار العلوم ، الجزائر ، طبعة  - 251
 و ما بعدها . 651، ص تاريخ و مكان الطبعة غير مذكور وسيلة وزاني ، وظيفة التوثيق في النظام القانون الجزائري ،  - 252



 

 

 

195 

أن مسؤوليته تكون ناقصة إذا كان وقت إتيانه للفعل املجرم مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن 

           ينقص من إدراكه و يؤدي إلى تنقيص  مسؤوليته جزئيا .

 حرية االختيار :  -ثانيا     

بالنسبة لحرية االختيار التي يمكن االعتداد بها هي حرية االختيار الواقعية التي تمكن الفرد من التحكم بإرادته 

و توجيهها التوجيه السليم املتفق مع القانون ، فاملوثق لن يسأل بصفته فاعال أو مساهما أو مشاركا ، إال إذا 

اطه دخل في األعمال التي نص القانون على تجريمها سواء كان بالقيام بفعل أو باالمتناع الذي يجرمه كان لنش

 القانون.                                                                     

                األهلية  لتحمل العقوبة:                                                      -ثالثا  

الصفات الشخصية من عوامل ذهنية ونفسية يلزم توافرها في شخص املوثق حتى يمكن  وتمثل مجموعة من

وعليه فهي تقييم أو تقدير لحالة الفرد ، أن ننسب إليه الواقعة اإلجرامية التي اقترفها عن إدراك وإرادة

     عمله.                               النفسية والعقلية بحيث تكون لديه القدرة على تحمل تبعات

 :صفة املوثق أمام القانون الجنائي و األفعال املوجبة ملسائلته جنائيا  -املطلب الثاني

لم يعد يعترف بصفة املوظف العمومي للموثق  86.00بداية تنبغي اإلشارة إلى أن املشرع املغربي في القانون 

و إنما ارتقى باملهنة إلى  مصاف املهن الحرة ،  1064ماي  5القديم كما كان عليه الوضع في ظل القانون 

الش يء الذي يطرح عدة إشكاالت حالة ارتكابه لجريمة تستوجب املتابعة الجنائية و هو ما سنحاول تسليط 

الضوء عليه في إطار ) الفقرة األولى ( ، و بعد الحديث عن ذلك سنقف عند األفعال املوجبة ملسائلة املوثق 

 جنائيا ) الفقرة الثانية( .                                               
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  :صفة املوثق أمام القانون الجنائي -الفقرة األولى 

إن أهم ما يميز القانون الجديد املنظم ملهنة التوثيق العصري مقارنة مع القانون القديم هو ما جاء في مادته 

ه مهنة حرة تمارس وفق الشروط و حسب االختصاصات املقررة في القانون األولى ، حيث عرفت التوثيق بكون

املنظم لها ، و بهذا التعريف يكون املشرع املغربي قد أسقط عن املوثق صفة املوظف العمومي التي نص عليها 

، هذا القانون لم يتحدث أيضا عن املوثق " كضابط عمومي" يمارس مهامه بصفة حرة و  1064ماي  5ظهير 

 حت رقابة القضاء كما تعرفه به أغلب القوانين .ت

و بناء عليه ، فإن املوثق ال يمكن تعداده ضمن املوظفين ، فإدراجه ضمنهم أمر ال يستقيم من الناحية 

اإلدارية ، على اعتبار أن الفصل الثاني من النظام األساس ي للوظيفة العمومية يعطي تعريفا دقيقا و ضيقا ال 

نة التوثيق إذ يعتبر موظفا عموميا " كل شخص يعين في وظيفة قارة و يرسم في إحدى رتب يتناسب كليا و مه

 السلم الخاص بأسالك اإلدارة التابعة للدولة ".                                     

 أما في إطار القانون الجنائي فإن املشرع لم يأخذ بالتعريف الضيق الوارد في النظام األساس ي للوظيفة

منه على أنه " يعد موظفا  665العمومية ، بل أقر تعريفا موسعا للموظف العمومي ، و هكذا نص الفصل 

عموميا ، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي ، كل شخص كيفما كانت صفته ، يعهد إليه ، في حدود معينة 

الدولة ، أو املصالح العمومية  بمباشرة وظيفة أو مهنة و لو مؤقتة بأجر أو بدون أجر و يساهم بذلك في خدمة

                                                      أو الهيئات العمومية أو الهيئات البلدية أو املؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام .                                           

ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، و تراعى صفة املوظف في وقت ارتكاب الجريمة، و مع 

 إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها".                            
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و تبعا لذلك فإن كل من يعتبر موظفا عموميا في القانون اإلداري هو كذلك في القانون الجنائي ، غير أن بعض 

نوا ال يعتبرون موظفين عموميين من منظور القانون اإلداري ، إال أنه يمكن اعتبارهم األشخاص و إن كا

 كذلك من وجهة القانون الجنائي .                                                   

و بهذا التعريف املوسع الوارد في القانون الجنائي يستطيع القاض ي الزجري أن يلبس صفة موظف عمومي 

 وثق في حالة ارتكابه لجريمة تستوجب املتابعة الجنائية.                             للم

منه تنص على أن املوثق يتمتع أثناء مزاولته  06نجد املادة  86.00و من خالل استقرائنا ملقتضيات القانون 

من القانون  254 651و  658253ملهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 

الجنائي ، و بالرجوع إلى مقتضيات  الفصلين يتضح بأنهما واردين في الفرع األول من الباب الرابع الخاص 

و بالتالي فهذا املعطى يؤكد على  255بالجنايات و الجنح التي ارتكبت من قبل األفراد ضد املوظفين العموميين 

                         صفة املوثق أمام القانون الجنائي .            

و الذي يتحصل من كل ما مر بنا أن تمتع املوثق بالحماية سواء بموجب قانونه أو بموجب القانون الجنائي ، 

عندما يقارف التزوير في املحررات التي أسند له املشرع صالحية تلقيها و  256هو في حقيقته ظرف تشديد 

د في حق املوثق إنما هو مسلك محمود من املشرع ، غايته إضفاء الرسمية عليها ، و ما وصف من التشدي

 .                                                                                     257حماية املتعاقدين و بث الطمأنينة في سريرتهم تجاه من استؤمن على أسرارهم و تصرفاتهم 

                                                 
درهم ، من أهان أحدا من  4000إلى  640جنائي : " يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و غرامة من من القانون ال 658ينص الفصل  - 253

 رجال القضاء أو املوظفين العموميين .....أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها ....." 
عنفا أو إيذاء ضد أحد من رجال من نفس القانون : " يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين من ارتكب  651ينص الفصل  - 254

 القضاء أو املوظفين العموميين ......أثناء قيامهم بوظائفهم أو سبب قيامهم بها ...."
 .85، ص   6018محمد األمين  ، " املسؤولية الجنائية للموثق "  ، مقال منشور بمجلة القبس  ، العدد الخامس ،   - 255
 .50رب و معيقات تعريبه" ، تاريخ و مكان الطبعة غير مذكور ، ص هشام سيبوس ، "التوثيق العصري باملغ - 256
ماي  5و ظهير  81.00و القانون  55.00و القانون  18.00عبد املجيد بوكير،'' التوثيق العصري املغربي ، دراسة في ضوء القانون  - 257

،  6010، الطبعة الثانية ، مكتبة دار السالم الرباط و باقي القوانين ذات الصلة ''، طبع و نشر و توزيع  86.00و مشروع القانون  1064

 .51ص 
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ستنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي و القانون إسائلة املوثق جنائيا األفعال املوجبة مل -الفقرة الثانية 

23.00 : 

و تلك املقررة في القانون الجنائي يتضح أن  86.00بعد استقراء املقتضيات القانونية الواردة في القانون 

بدراسة هناك أنواع من الجرائم تتحقق من ورائها املسؤولية الجنائية للموثق العصري و عليه سنقوم 

الجرائم املتعلقة باملوثق الواردة في القانون الجنائي ) أوال ( على أن ننتقل بعد ذلك للحديث عن الجرائم 

 املنظم ملهنة التوثيق العصري ) ثانيا(.                     86.00املنصوص عليها في القانون 

 
ً

 قانون الجنائي : األفعال املوجبة ملسائلة املوثق جنائيا إستنادا إلى ال -أوال

أضفى املشرع على الوثائق أو املحررات التي يحررها املوثق العصري الصبغة الرسمية و جعلها بمثابة حجة 

قاطعة ال يمكن الطعن فيها إال بالزور ، و الصفة الرسمية هاته يكتسبها املوثقون من الثقة املوضوعة فيهم 

ئهم ، و حتى يستطيع املوثق العصري الحفاظ عليها من قبل الدولة من جهة ، و من جهة أخرى من زبنا

بالشكل الذي يجعله يحرر عقودا تستحق فعال تلك الصفة ، فقد جعله املشرع مقيدا بين مؤسسة املراقبة و 

 .                                                     258مؤسسة املسؤولية 

 86.00من قانون  61مة املحررات و العقود فقد جعلت املادة و نظرا لألهمية التي تكتسيها املحافظة على سال 

املوثق مسؤوال عن كل ما يضمنه في العقود و املحررات من تصريحات و بيانات يعلم مخالفتها للحقيقة أو 

كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها ، األمر الذي يفيد بأن إخالل املوثق بااللتزامات امللقاة على عاتقه بمقتض ى 

املتعلقة بجريمة تزوير  841 846 848املادة أعاله يجعله عرضة للمتابعة الجنائية تحت طائلة الفصول 

 املحررات الرسمية .                                           

                                                 
 .180عمر أوتيل ، مرجع سابق ،ص  - 258
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 جريمة التزوير :  - 7

لغير، و يكون جريمة التزوير بأنها كل تغيير للحقيقة يرتكب بسوء نية و يسبب ضررا ل 841يعرف الفصل 

 .                                                                                             259بإحدى الوسائل املنصوص عليها في القانون و لتتكون جريمة التزوير البد لها من ثالثة أركان

ي على الجريمة الواردة في الفصلين وهو صفة الفاعل ، فلكي تطبق فصول القانون الجنائ ر الركن الخاص :

                                           يجب أن يكون الفاعل موظفا عموميا أو قاضيا أو من العدول و ذلك أثناء قيامه بوظيفته .                                             848و  846

 صريحة بخصوص هذه الجريمة.          و املالحظ أن املشرع املغربي ذكر املوثق بصورة 

يتمثل في تغيير الحقيقة في ورقة بإحدى الطرق املنصوص عليها في القانون ، و يجب أن يتم  ر الركن املادي :

 .                                                   هذا التزوير في األوراق الرسمية 

العمدية و لذلك يتعين توافر القصد الجنائي فيها ، و قد نص املشرع : التزوير من الجرائم  ر الركن املعنوي 

عندما اعتبر التزوير بمثابة تغيير للحقيقة بسوء نية وعليه فلكي تكتمل  841صراحة على ذلك في الفصل 

 هذه الجريمة البد أن يتوفر كل من القصد الجنائي العام و الخاص .                 

قتضيات املتعلقة بهذه الجريمة يمكن القول بأنها تتحقق بمجرد قيام املوثق بفعل باستعراضنا ملختلف امل

التزوير بإحدى الطرق املنصوص عليها قانونا و لو لم يحدث ضررا مباشرا  للغير ، ذلك أن تعبير املشرع 

ن مجرد القيام واضح " من شأنه إحداث ضررا " ، مما يعني أن متابعة املوثق تتم بمجرد اكتشاف التزوير ، أل 

 به يعتبر في حد ذاته جريمة.                                                        

                                                 
 . 54، ص  محمد األمين ، مرجع سابق  - 259
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 جريمة إفشاء السر املنهي :  - 3

يتلقى املوثق بحكم طبيعة مهامه مجموعة من املعلومات عن زبنائه و التي تشكل أسرارا لهم ، ألزمه املشرع 

يلزم كال من املوثق و املتمرنين لديه  86.00من القانون  65ها ، فالفصل بكتمانها و عدم إطالع الغير علي

 وأجرائه باملحافظة على السر املنهي .                                               

و كل إخالل بهذا االلتزام من شأنه أن يفض ي إلى املتابعة الجنائية وفق ما ينص عليه القانون الجنائي ، و 

على أن : " األطباء و الجراحون و مالحظو الصحة  555ع إلى مقتضياته نجد أن املشرع ينص في الفصل بالرجو 

و كذلك الصيادلة و املولدات و كل شخص يعتبر من األمناء على األسرار ، بحكم مهنته أو وظيفته  الدائمة أو 

له فيها القانون أو يوجب عليه فيها  املؤقتة ، إذا أفش ى سرا أودع لديه ، و ذلك في غير األحوال التي يجيز 

 درهم ."                                                                      60000إلى  1600التبليغ عنه ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة من 

فة صريحة كما هو الشأن و من خالل هذه املقتضيات يالحظ أنه بالرغم من أن صفة املوثق غير مذكورة بص

                                                       بالنسبة لألطباء و الجراحين ، إال أنه يمكن اعتبار املوثق ضمن طائفة األمناء على األسرار بحكم مهنتهم .                          

وجه حق سيعرضه لنفس العقوبة الواردة في و من هذا املنطلق فإن إفشاء األسرار التي تصل إليه بدون 

 الفصل املذكور .                                                                         

يتمثل في صفة الجاني الذي يجب أن يكون من بين األمناء على األسرار ، و أن تكون معرفته ر الركن الخاص : 

                                                     لهذا السر أثناء ممارسة مهنته .

يتمثل في قيام الجاني بفعل اإلفشاء أي نقل الواقعة من السرية إلى العلنية بحيث يطلع  ر الركن املادي :

 عليها الغير بعد أن كانت محصورة بين امللتزم و املعني باألمر .                        
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يقوم الجاني بإفشاء السر عن بينة و اختيار و دون إكراه ،و الركن املعنوي هنا يحتاج إلى : أن ر الركن املعنوي 

                                             القصد الجنائي العام دون الخاص ، بحيث لم يشترط املشرع فيه نية اإلضرار بالغير .                                                

من القانون  65تجدر اإلشارة إلى أن االلتزام بإفشاء السر املنهي ترد عليه استثناءات سواء بمقتض ى الفصل و 

                                   من القانون الجنائي حيث يجوز للملتزم بالسر املنهي إفشائه في حاالت محددة قانونا .                                               555أو الفصل  86.00

 جريمة النصب :  - 2

من  84تتحقق جريمة النصب من قبل املوثق إذا أساء استعمال صفته الحقيقية كما نصت على ذلك املادة 

على أنه يمنع على املوثق في حالة ما إذا تم عزله أو إيقافه االستمرار في استعماله لصفة موثق  86.00القانون 

أثناء مزاولته ملهامه إذا ما استغل الثقة التي يضعها فيه األطراف و قام بوسائل ، كما يمكن أن تتحقق 

 احتيالية لدفع أحد األطراف إلى أن يسلمه أمواال خارج نطاق القانون .            

من القانون الجنائي على أنه : " يعد مرتكبا لجريمة النصب ، و يعاقب  450و قياسا على ذلك ينص الفصل 

درهم ، من استعمل االحتيال ليوقع شخصا  4000إلى  400من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من بالحبس 

في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغالل ماكر لخطأ وقع فيه غيره و يدفعه بذلك إلى 

 آخر....".                                                              أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير املالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص

                                                    من خالل مقتضيات هذا الفصل نستشف أن األركان األساسية لجريمة النصب تتلخص فيما يلي :                                            

 املادي :                                                                         ر الركن

من القانون الجنائي من خالل تضليل  450وقوع فعل مادي يتمثل في االحتيال بالطرق التي حددها الفصل 

ء وقائع صحيحة و املجني عليه و دفعه إلى تسلم أموال بكل حرية و اختيار بناء على تأكيدات خادعة و إخفا
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استغالل ماكر لخطأ وقع فيه الغير إلى جانب قيام عالقة السببية بين الفعل املادي و استالم األموال أو 

 املنقوالت.                                                                

ة و القصد الجنائي الخاص و يتمثل : يتطلب توافر القصد الجنائي العام أي العلم و اإلرادر الركن املعنوي  -

 .                                                                260في نية تملك املال

 جريمة خيانة األمانة :  - 5

لعل من أهم وظائف املوثق اعتباره بمثابة مودع مالي لألطراف ، و بهذه الصفة يتسلم األموال ملدة معينة و 

، و قد عرف املشرع 261القانون إلى حين تسليمها إلى الطرف أو إلى   األطراف املعنية  بشروط محددة في

من القانون الجنائي بقوله " من اختلس أو بدد بسوء نية ، إضرارا  451املغربي خيانة األمانة في الفصل 

راق من أي نوع تتضمن باملالك أو واضع اليد أو الحائز ، أمتعة أو نقود أو  بضائع أو سندات أو وصوالت أو أو 

أو تنش ئ التزاما أو إبراء كانت سلمت إليه على أن يردها ، أو سلمت إليه الستعمالها أو استخدامها لغرض 

                 درهم.                                            6000إلى  600معين ، يعد خائنا لألمانة و يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات و غرامة من 

و إذا كان الضرر الناتج عن الجريمة قليل القيمة ، كانت عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين و الغرامة من 

                                    ".                                                           440و  450درهما مع عدم اإلخالل بتطبيق الظروف املشددة املقررة في الفصلين  640إلى  600

 انطالقا من هذا الفصل يتضح بأن أركان جريمة النصب تتمثل في :                       

 ر الركن املادي:  -

هو النشاط املادي املتجسد في تسلم األموال أو املستندات أو غيرها من قبل املوثق ثم القيام باختالسها أو 

                                                                     تبديدها .          

                                                 
 .43، ص  1996دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري" ، القسم الخاص ،الطبعة الرابعة  ،" عبد هللا سليمان ، - 260
 .86.00قانون من ال 88انظر الفصل  - 261
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 ر الركن املعنوي :  -

و يتمثل في القصد الجنائي العام و القصد الجنائي الخاص املتجسد في نية التملك ، و بهذا الخصوص هناك 

شددون على ضرورة توفر جدل فقهي حول ضرورة توفر  نية التملك من عدمها ، فإذا كان أغلب الفقهاء ي

على اعتبار أن نية التملك يصعب إثباتها في بعض حاالت  262هذا الشرط ، فإن بعضهم يقول بعدم ضرورته 

 خيانة األمانة كما في حالة إتالف املنقول أو استهالكه .                       

املوثق أثناء تعداده للصفات  كما تجدر اإلشارة أنه يالحظ بخصوص هذه الجريمة أن املشرع لم يذكر صفة

                                                       التي جعلها املشرع املغربي ظرفا مشددا للعقوبة يغير من الوصف القانوني للجريمة من جنحة إلى جناية.                               

من املشرع يجب تداركه على اعتبار أن هناك إلى أنه مجرد سهو 263و في هذا الصدد يذهب بعض الفقه 

تشابها بين وظيفة هؤالء و العمل الذي يقوم به املوثق ، فهذا األخير يدخل في اختصاصه تسلم األموال من 

 قبل األطراف و تبقى في عهدته إلى حين تسلميها ملن له الحق فيها .                      

 جريمة االختالس: - 4

من القانون الجنائي و التي جاء فيها مايلي : " يعاقب  651ربي على جريمة االختالس في املادة نص املشرع املغ

درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو  100000إلى  4000سنة و بغرامة من  60سنوات إلى  4بالسجن من 

 أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أمواال عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو ُحَج 
 
 أو عقودا

 
جا

 منقوالت موضوعة تحت يده بمقتض ى وظيفته أو بسببها .            

خفاة تقل قيمتها عن 
ُ
درهم ،  فإن الجاني  100.000فإذا كانت األشياء املبددة أو املختلسة أو املحتجزة أو امل

  درهم".          40.000إلى  6000يعاقب من سنتين إلى خمس سنوات  و بغرامة  من 

                                                 
 .580،   ص  1981أحمد الخمليش ي ، " القانون الجنائي الخاص " ، الجزء األول،  مكتبة املعارف،  الرباط ،  - 262
 .55ص ، مرجع سابق ، محمد األمين  - 263
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و طبقا لنص الفصل أعاله يتضح بأن املشرع املغربي لم يضع تعريف لهذه الجريمة و إنما عمد فقط إلى     

                                                     ذكر صور االختالس و طبيعة األشخاص املرتكبين له، و عليه يمكن القول بأن أركان  جريمة االختالس هي :                              

 ر الركن الخاص : 

 و يتعلق بصفة الفاعل ، فالجاني البد أن يكون موظفا عموميا أو قاضيا أو ضابطا عموميا .

 ر الركن املادي : 

و يتمثل في النشاط املادي للجاني و الذي قد يكون إما اختالسا أو تبديدا أو احتجازا أو إخفاء ملال عام أو 

 خاص بدون وجه حق .

: و يستوجب توفر القصد الجنائي العام و الخاص ، و تبعا لذلك فإن املوظف أو من في الركن املعنوي   -

حكمه كاملوثق ، عليه أن يعلم بأن األشياء املختلسة هي في ملك الغير و أنها انتقلت إليه بسبب وظيفته ، و أن 

     لك إما بحيازته لنفسه أو بنقل حيازته للغير .                                                                                  تتجه إرادته إلى اإلستيالء على املال و التصرف فيه تصرف املا

 جريمة الغدر :     - 6    

من القانون الجنائي على أنه : " يعد مرتكب للغدر ، و يعاقب بالحبس من سنتين إلى  658ينص الفصل 

درهم ، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض  100000إلى  4000و بغرامة من  خمس سنوات

أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز املستحق ، سواء لإلدارة العامة أو األفراد الذين يحصل 

 لحسابهم أو لنفسه خاصة .                                                    

 درهم ".                                       100000عف العقوبة إذا كان املبلغ يفوق تضا
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و بالنظر إلى أن من مهام املوثق القيام بتحصيل الرسوم املستحقة لفائدة الدولة ، فإن هذه الجريمة تعتبر 

و بأتعاب تفوق تلك التي يقررها قائمة عندما يقوم املوثق باملطالبة برسوم أكثر من تلك التي يفرضها القانون أ

 (.                                     86.00من القانون  15. )املادة 264القانون 

 و لقيام جريمة الغدر يشترط توفر األركان التالية :                                           

 الركن الخاص :  -

أن يكون الجاني موظفا عموميا أو قاضيا أو ضابطا عموميا و  و يمثل صفة الجاني إذ يقتض ي في هذه الجريمة

 أن يكون له دور في تحصيل الرسوم وفقا ألحكام القانون .                           

 الركن املادي:  -

و يتحقق عند قيام الفاعل بنشاط مادي يتمثل في طلب أو تلقي أو فرض األمر بتحصيل رسوم أو من في 

ر مشروعة ، كما في حالة أن يطلب املوثق مبلغا من املال على أساس أنه من مستحقات حكمها بطريقة غي

 التسجيل و الحال أن ذلك املبلغ يفوق ما هو مستحق قانونا.                            

 الركن املعنوي :  -

، أي تحقق العلم و  يستوجب توافر القصد الجنائي العام ، على اعتبار أن جريمة الغدر من الجرائم العمدية

                                                         اإلرادة ، و ذلك بأن يكون الجاني عاملا بأن املبلغ الذي يطلبه أو يتلقاه غير مستحق أو يتجاوز ما هو مستحق .                      

                                                 
 . 88ص  ،مرجع سابق  ،محمد األمين  - 264
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 : 23.00لى مقتضيات القانون األفعال املوجبة ملسائلة املوثق جنائيا استنادا إ -ثانيا 

بعض النصوص  86.00على غرار جميع القوانين التي تنظم املهن الحرة، أورد املشرع املغربي في القانون 

الزجرية ذات طابع منهي خطير كامتناع املوثق املوقوف أو املعزول عن تسليم الوثائق و استعمال السمسرة و 

 .                                      ما يدخل في حكمها كاللجوء إلى اإلشهار 

 جنحة امتناع املوثق املوقوف أو املعزول عن تسليم الوثائق :  -7

على أنه : " يجب على املوثق الذي صدرت في حقه عقوبة العزل أو  86.00من القانون  81تنص املادة 

تبليغه باملقرر ، أصول العقود و  يوما من تاريخ 14اإليقاف ، أن يسلم للموثق املعين في محله داخل أجل 

 من هذا القانون .                                                                                         68سجالت املحاسبة و كافة املحفوظات وفق الكيفية املنصوص عليها في املادة 

قتضيات الفقرة السابقة بالحبس من ثالثة أشهر إلى يعاقب املوثق الذي امتنع عن تسليم الوثائق طبقا مل

 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".               50.000إلى  60.000سنة و غرامة من 

باستقرائنا ملقتضيات املادة أعاله يتضح أن هذه الجريمة تعتبر قائمة بمجرد حصول فعل االمتناع عن تسليم 

ت املحاسبة و كافة املحفوظات إلى املوثق املعين في محله ، باإلضافة إلى ذلك الوثائق و أصول العقود و سجال 

                                        فإن هذه الجريمة ال تتطلب في ركنها املعنوي سوى القصد الجنائي العام دون الخاص .                                                

غاية من إقرار املشرع لعقوبات زجرية في مقتضيات هذه املادة هو حماية مصالح زبناء و هكذا يتبين أن ال

املوثق املعنيين بالوثائق التي في حوزته أو التي في حوزته بحكم مهنته ، و الذين يجب أن يؤمن لهم املشرع 

ن تتواصل خدماته استمرارية خدمات مكتب التوثيق ، على اعتبار أن هذا األخير يعد مرفقا مصلحيا يجب أ

 لفائدة املتعاملين معه                                                              
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  :مخالفة قيام املوثق بعمليات اإلشهار -3

 و التي جاء فيها :             86.00من القانون  01تعرض املشرع لهذه املخالفة في املادة 

ات اإلشهار شخصيا أو بواسطة الغير ، غير أنه يحق للموثق أن يتوفر على " يمنع على املوثق القيام بعملي

موقع في وسائل االتصال اإللكترونية يشير فيه باقتضاب إلى نبذة عن حياته و مساره الدراس ي و املنهي ، و 

قين ميادين اهتماماته القانونية و أبحاثه ، شريطة الحصول على إذن مسبق من رئيس املجلس الجهوي للموث

 بمضمون ذلك .                                                             

ال يجوز للموثق أن يضمن في اللوحة البيانية املوضوعة خارج البناية التي بها مكتبه أو بداخلها سوى اسمه 

بقرار لوزير الكامل و صفته كموثق و كذا لقب دكتور في الحقوق عند االقتضاء ، و يحدد شكل اللوحة 

 العدل .                                                                            

درهم ، و يعاقب على مخالفة األحكام  4000إلى  1600يعاقب على األحكام املتعلقة باللوحة بغرامة من 

              درهم".  10000إلى   6000املتعلقة بإحداث املوقع اإللكتروني بغرامة من 

يهدف املشرع من خالل هذه املادة إلى جعل املوثق يمارس املهام املنوطة في إطار مهنته بكل طمأنينة بما يجعل 

حدا لكل املزايدات التي تحدث بين أصحاب املهنة الواحدة و التي يمكن أن تؤثر على الجو العام للعمل ، و 

إنشاء موقع إلكتروني وفق شروط محددة باإلضافة إلى تحديد عليه أصبح املوثق مقيدا في عمليات اإلشهار ب

                                 الشروط  املتعلقة بمضمون اللوحة التي يجب على املوثق وضعها خارج مكتبه.                                                         

 جنحة سمسرة الزبناء :  - 2

 على أنه  :                                        86.00ن القانون م 00جاء في املادة 
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" يمنع على املوثق القيام مباشرة أو بواسطة الغير بأي إشهار أو اللجوء على إلى أي عمل يدخل في نطاق 

 سمسرة الزبناء أو جلبهم.                                                            

إلى  60000مخالفة مقتضيات الفقرة السابقة بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات و بالغرامة من يعاقب على 

درهم مع مراعاة العقوبات التأديبية التي قد تطبق على املوثق سواء كان فاعال أصليا أو مساهما أو  50000

        مشاركا".                                                                 

و تندرج هذه الجنحة ضمن املقتضيات الزجرية التي تطرق لها املشرع في نطاق الحرص على كرامة و شرف 

املهنة ، و الحفاظ على املنافسة الشريفة باعتبار أن ظاهرة السمسرة تؤثر على حرية األفراد في اختيار من 

 .                                                                                         265لى العالقات بين املوثقين يتلقى عقودهم و تصرفاتهم فضال عن االنعكاسات السلبية لذلك ع

و قد تم إدراج هذه الجريمة ضمن الجنح دون اإلخالل باملقتضيات املتعلقة بالعقوبات التأديبية التي يتعرض 

                                                .      266لها املوثق املرتكب لهذه الجريمة 

الحماية القانونية الالزمة للزبون  86.00وختاما خلصنا إلى فكرة مفادها أن املشرع املغربي كرس في القانون 

حالة تعرضه لخطأ توثيقي، سواء تعلق األمر من حيث ضمان تعويضه عند تحقق شروط ذلك، وكذا 

وأخطاء من هم في عهدته من أجراء ومتمرنين لديه، كما نص املشرع املغربي من  مسؤولية املوثق عن أخطائه

خالل نفس القانون على مقتضيات زجرية تهم بعض األفعال املجرمة والخاصة التي يمكن أن ترتكب من قبل 

لألمن  املوثق وعاقب عليها بعقوبات جنائية بهدف بعث الثقة في نفوس املتعاملين مع مرفق التوثيق وتحقيقا

                                                                                 .أسوة بالتشريعات املقارنة املنظمة للمهن الحرة 86.00التعاقدي وهي بادرة حسنة كرسها القانون 

 :ومنهاإال أنه باملقابل سجلنا بعض النقائص التي نتمنى أن يتم تداركها في القريب العاجل، 

                                                 
ملهنة التوثيق "، منشورات جمعية نشر املعلومات القانونية و املنظم  86.00محمد ليديدي ، " مهنة التوثيق قراءة في القانون رقم  - 265

 . 186،ص  6016القضائية ، ديسمبر  
 .51ص   ،مرجع سابق ،محمد األمين  - 266
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تدخل املشرع في إطار القانون الجنائي، وذلك إلضافة صفة املوثق في بعض الفصول التي تخص  -

بعض الجرائم التي لم تذكر فيها صفته هاته وذلك لرفع أي لبس قد يقع أثناء تكييف الجرائم التي ترتكب 

 من قبل املوثقين.

، نظرا ملا يوفره العقد الرسمي من توسيع مجال تدخل املوثق خاصة مع تعميم الرسمية في العقار -

ضمانات قانونية على اعتبار أن اللجوء إلى املوثق إلبرام العقود في كل املجاالت هو الكفيل للحد من 

 النزاعات، مما يؤدي إلى استقرار املعامالت ووضوح العالقات بين أفراد املجتمع.

 

 

 

 

 



 

 

 

210 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

211 

 

La protection du consommateur dans les contrats de vente à distance à 

travers le droit de rétractation 

 

Abdelouahed OUABI    

Etudiant et chercheur en droit privé 

 

 

Introduction : 

« Nul ne peut se faire justice lui-même » c’est un principe du droit qui 

consiste en l’existence des institutions spéciales qui vont nous faire justice, et 

donc aucune personne n’a le droit à sanctionner une autre ou même arraché son 

droit d’une autre. Mais, le droit de rétractation ce n’est qu’une exception à ce 

principe puisqu’il permet à une personne, le consommateur, de revenir sur un 

contrat tout simplement par sa propre volonté. 

Le droit de rétractation est l’un parmi les droits fondamentaux édictés 

par le préambule de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du 

consommateur. Il est considéré comme l’un des droits visant à protéger le 

cyberconsommateur dans la phase post contractuelle. 

La philosophie d’instauration de ce droit s’inscrit dans le cadre de 

permettre au consommateur de revenir sur sa décision lorsqu’il regrette ou n’est 

pas bien satisfait par le produit ou le service demandé, et surtout dans les 

contrats de vente à distance où le consentement du consommateur peut être 

perturbé en raison de plusieurs facteurs liés à la nature du contrat lui-même. 

Alors, on peut se demander qu’est-ce que ce droit de rétractation ? et comment 
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le législateur marocain a organisé l’exercice du droit de rétractation par les 

consommateurs dans les contrats de vente à distance ?  

Dans le cadre de notre étude portée sur le droit de rétractation dans les 

contrats de vente à distance, nous étudierons la notion de ce droit dans laquelle 

on va essayer de lui porter une définition et de déterminer ses objectifs, ainsi que 

son champ d’application (Section 1), et ensuite on analysera comment le 

consommateur exerce son droit de rétractation (Section 2). 

Section 1 : Notion du droit de rétractation  

On cherchera une définition du droit de rétractation (§1), avant de se 

pencher sur ses objectifs (§2) et en fin son champ d’application (§3). 

§1 : Définition du droit de rétractation 

Le droit de rétractation n’a pas fait l’objet d’aucune définition 

législatif, en effet la recherche d’une définition doctrinale s’impose. 

En parcourant les études et recherches sur le droit de rétractation, on 

constate tout d’abord qu’il existe une diversité linguistique dans ce droit, parfois 

appelé droit de rétraction, parfois droit de renonciation, droit de 

repentir …etc.267 

Une partie de la doctrine définie le droit de rétractation comme étant 

« le fait de revenir, en vue d’en détruire les effets juridiques, sur un acte qu’on 

avait volontairement accompli »268. 

D’autres le définir comme : « la faculté reconnue par la loi à l’une 

des parties au contrat de revenir de manière discrétionnaire, sur le 

consentement qu’elle a fourni lors de la conclusion du contrat »269.  

                                                 

, p. 146., paris, Economica, 2010: le contrat électronique L’acquis communautaireROCHFELD, Judith.  267 

, p. 217., Paris, Hermes Science, 2005: sécurisation juridique et technique aiement en ligneLe pRosalie. -JOLY, Cathie 268 
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Une autre définition plus étroite considère le droit de rétraction 

comme étant : « un droit pour le consommateur de disposer, en vertu de la loi et 

pour certains contrats déterminés, de la possibilité de se rétracter, dans un 

certain délai, sans avoir à donner de motif »270. 

Il ressort de toutes ces définitions qu’il existe une unanimité sur l’effet 

de droit de rétractation qui est de revenir sur le contrat et de permettre au 

consommateur à résilier le contrat. Ensuite, derrière la reconnaissance d’un droit 

de rétraction au profit du consommateur, il existe un certain nombre d’objectifs. 

§2 : Objectifs du droit de rétraction 

Le développement des nouvelles technologies d’information et de 

communication est accompagné par un développement des techniques utilisées 

dans le commerce électronique, tels que les publicités en ligne dont dispose les 

cybercommerçants. Ce qui peut affecter le consentement du consommateur 

avant la conclusion du contrat, soit par son ignorance des clauses du contrat ou 

même par ce que le produit peut apparaitre autrement sur la technique de 

communication à distance utilisée271. C’est pour cette raison que la protection du 

consommateur nécessite d’octroyer à ce dernier un droit de rétractation, qui va 

lui permettre de résilier le contrat s’il n’est pas satisfait. 

Certes le consommateur dispose de plusieurs possibilités qui lui 

permettent de résilier le contrat conformément au droit des obligations et des 

contrats (D.O.C) en se basant sur des mécanismes tels que le dol, les vices de 

consentement …etc.272, mais ces mécanismes sont insuffisants pour assurer une 

                                                                                                                                                         

p.  , LEXTENSO éditions, 2013,commerce-: guide électronique de e Droit du commerce électroniqueGOLA, Romain v.  269

308. 

. op.cit., p. 147.ROCHFELD, Judith 270 

، العدد الحادي عشر، نونبر مجلة القانون واألعماللخنفر، >> الحق في الرجوع كألية لحماية املستهلك املتعاقد عن بعد<<، هشام ب271 

 . 10، ص. 6015

Idem. p. 166. 272 
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meilleure protection du consommateur surtout dans les contrats de vente à 

distance, c’est pour cela que ce droit de rétractation est instauré. 

En outre ce droit vise principalement la protection du consommateur 

en lui permettant de disposer d’un délai de réflexion sur le contrat, car il peut 

être trompé dans les transactions commerciales et surtout dans les contrats à 

distance273.  

Le droit de rétractation est donc justifié sur la nécessité d’une 

protection du consommateur, mais il ne faut pas oublier que le commerçant peut 

être lésé par ce droit. Dans une logique de conciliation entre les intérêts des deux 

parties le législateur a limité le champ d’application du droit de rétractation. 

§3 : Champ d’application du droit de rétractation 

Le législateur marocain, comme toutes les législations comparées, a 

réservé ce droit à des types spéciaux des contrats. 

La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur 

stipule que le consommateur a le droit de se rétracter dans trois cas de figures : 

le contrat conclu à distance, le démarchage, le contrat de crédit274.  

En outre le législateur marocain a restreint le champ d’application du 

droit de rétractation en excluant certains contrats tels qu’ils sont déterminés par 

l’article 38 de la loi 31-08275. D’après la lecture de cet article, en déduit que ces 

                                                 

 .16خلوي عنان نصيرة، املرجع السابق، ص. 273 

uide du consommateur, AWB éditions, mars 2012. gMinistère de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies,  274

:  p. 11. Document téléchargeable sur le lien

consulté le  %20FR.pdf-s/Guide%20du%20consommateur%20http://www.mcinet.gov.ma/~mcinetgov/sites/default/file

18/05/2017. 

Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les  « : Il dispose que 275

contrats : 

1. de fourniture de services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours 

francs ; 

http://www.mcinet.gov.ma/~mcinetgov/sites/default/files/Guide%20du%20consommateur%20-%20FR.pdf
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contrats qui sont hors champ du droit de rétraction sont des contrats où il est 

impossible d’exercer le droit de rétraction en raison de la nature du produit ou 

du service objet du contrat. Dans ces cas un droit de rétractation n’aurait pas de 

sens parce que les biens restitués après la rétractation n’auraient aucune valeur 

commerciale pour le fournisseur276. 

En matière du commerce électronique, le contrat de consommation 

peut porter sur des produits numériques qui sont considérés comme vendus au 

moment où le téléchargement commence, ces produits ne sont pas concernés par 

le droit de rétractation qu’à une seule condition : que le téléchargement n’ait 

justement pas débuté277.  

Par conséquence, le législateur marocain a donc instauré un droit 

fondamental au profit des consommateurs et des cyberconsommateurs 

particulièrement, c’est le droit de rétractation qui est donc justifié sur son but de 

permettre au consommateur de réfléchir et d’éclairer son consentement. Ensuite, 

et dans une logique de protection du professionnel à limiter le champ 

d’application en excluant certains contrats. 

                                                                                                                                                         

2. de fourniture de produits, biens ou de services dont le prix ou le tarif est fonction de fluctuations des taux du marché 

financier ; 

3. de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du 

fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ; 

4. de fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le 

consommateur ; 

5. de fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines » 

, P. , Université de Montpellier I, 2011La protection du consommateur et le contrat en ligne, mémoireGESLAK, Virginie.  276

74. 

, Tome1, éditions AUZOU, 2016, p. 260.LE JURIDIQUEEncyclopédie  277 
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Section 2 : Exercice du droit de rétractation  

On étudiera dans cet élément les délais d’exercice du droit de 

rétractation (§1), les modalités de son exercice, (§2), et enfin les effets du droit 

de rétractation (§3). 

§1 : Délai de rétractation  

L’article 36 de la loi 31-08 est claire concernant le délai du droit de 

rétraction, il dispose que : « Le consommateur dispose d’un délai de sept jours 

pour exercer son droit de rétractation (…) sans avoir à se justifier, ni à payer 

des pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour. 

Les délais mentionnés à l’alinéa précédent courent à compter de la 

date de réception du bien ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de 

services ».  

Le même article ajoute que : « de trente jours pour exercer son droit 

de rétractation, si le fournisseur n’honore pas son engagement de confirmer par 

écrit les informations prévues dans les articles 29 et 32 ». Cette dernière 

disposition vise à protéger le consommateur non informé sur certains 

informations278. Le délai d’exercice du droit de rétractation est porté à trente 

jours279 lorsque le fournisseur ne se comporter pas vigilant et n’honore pas cette 

obligation d’information. 

Alors le délai de rétraction normale est de 7 jours à compter, soit à 

partir de la date de la réception du bien, soit à partir de la date de l’acceptation 

de l’offre (conclusion du contrat) pour les services. En revanche, le législateur 

                                                 

Les caractéristiques du produit ou service, le nom et la dénomination social du fournisseur et ses cordonnés, (pour le  278

cybercommerçant : le registre du commerce, le numéro d’immatriculation, le capital de la société et éventuellement le 

numéro d’identité fiscale ou même le numéro de licence…), les délais et frais de livraison, le cas échéant l’existence du droit 

de rétractation, la durée de validité de l’offre et de prix…etc. 

, op.cit., p. 309.GOLA, Romain v.en droit français, Cf.  trois moisst de Ce délai e 279 
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français a porté ce délai de rétractation de 7 jours à 14 jours après la 

transposition de la directive européenne n° 2011/83/UE280.  

Après avoir étudier les délais d’exercice du droit de rétraction, il nous 

reste maintenant de se pencher sur les modalités de son exercice. 

§2 : Modalités d’exercice du droit de rétractation  

Tout d’abord, l’exercice du droit de rétractation est gratuit, à 

l’exception des frais de retour,281 pour le consommateur, il s’agit d’une garantie 

pour l’exercice de droit de rétractation et d’assurer même l’objectif derrière ce 

droit. C’est la gratuité d’exercice de droit de rétractation qui le distingue 

d’autres facultés282 telle que la faculté de dédit283. 

Quant aux modalités d’exercice, la loi 31-08 a resté silencieuse sur la 

manière dont le consommateur doit exercer son droit de rétractation. La même 

chose pour le législateur français, mais la directive européenne a prévu une 

nouveauté dans ce sens, elle prévoit un modèle formulaire de rétractation devant 

être mis à la disposition du consommateur par le professionnel lors de la 

conclusion d’un contrat à distance284. 

Généralement le consommateur exerce ce droit sans recours à la 

justice et sans le consentement du professionnel285. En effet, pour garantir une 

protection du consommateur, celui-ci doit choisir un mode d’exercice de ce droit 

qui en assure de prouver qu’il a bien respecté le délai de rétractation, comme de 

                                                 

, Tome1, éditions AUZOU, 2016, p. 260.LE JURIDIQUECf. R. GOLA, op.cit., p. 309. Et Encyclopédie  280 

08.-Article 36 de la loi 31 281 

. op.cit., p. 319.Rosalie-JOLY, Cathie 282 

clause d’un contrat conférant à l’une des parties ou aux deux la faculté de se désengager (de se dédire)  « : déditClause de  283

en renonçant à l’exécution du contrat moyennant, généralement, le paiement d’un prix » 

., p. 314., op.citGOLA, Romain vCf. pour plus d’informations,  284 

، 6015، العدد الحادي عشر، نونبر مجلة القانون واألعمالحسن أساكتي؛ صباح كوتو، >> حق املستهلك في التراجع عن العقد<<، 285 

 .  66ص. 
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choisir par exemple : envoi en recommandé avec accusé de réception, par 

poste …etc.286 En matière de preuve, le législateur marocain ne prévoit pas à qui 

incombe la préparation de la preuve du respect de délai de droit de rétractation, 

par contre le législateur français a met la charge de la preuve sur le 

consommateur287. 

Enfin malgré l’inexistence d’une règle contraignante, sur le plan 

pratique, le professionnel pour satisfaire à cette obligation de permettre au 

consommateur d’exercer son droit de rétractation, met en place un système de 

formulaire détachable qui sera rempli, signé et renvoyé à l’adresse du 

vendeur288.  

 Quel que soit le mode d’exercice de ce droit, après avoir été exercé, il 

produit certains effets à l’égard des deux parties. 

§3 : effets du droit de rétractation 

Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation, le 

commerçant est tenu de le rembourser sans délai et au plus tard dans les trente 

jours, car passé ce délai, la somme due sera productive d’intérêts au taux légaux 

en vigueur.  

Cet effet est édicté par l’article 37 de la loi 31-08 qui stipule : 

« Lorsque le droit de rétractation est exercé, le fournisseur est tenu de 

rembourser, sans délai, au consommateur le montant total payé et au plus tard 

dans les 15 jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la 

somme due est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur ». 

Dans la pratique, certains professionnels remboursent le consommateur par un 

billet d’achat ou en lui fournissant un produit équivalent, mais cette pratique se 

voit contre le sens de l’article 37, car le législateur a visé la restitution du prix 

                                                 

, op.cit., p. 312.GOLA, Romain v 286 

Ibid. 287 

Précité, P. 74. GESLAK, Virginie. 288 
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payé par le consommateur289. En cas de refus du fournisseur de rembourser le 

consommateur, est punie d’une amende de 1.200 à 50.000 dirhams, et en cas de 

récidive cette amende est portée au double290. 

En outre le droit de rétractation a des effets positifs car il permet le 

développement du commerce électronique et surtout les transactions 

transnationales, et il permet de mettre fin aux litiges entre les parties au contrat, 

ce qui est généralement au profit du professionnel, mais ça ne veut dire qu’il n’a 

pas d’effet négatif291. 

A l’égard du consommateur, le droit de rétractation produit certains 

effets positifs, tels que : la participation du consommateur dans la prise de 

décision, le renforcement de son accès à la justice contractuelle292. 

Par conséquence, le droit de rétractation c’est une faculté octroyée au 

consommateur et surtout le cyberconsommateur tendant à le protéger en cas de 

son non satisfaction par le produit ou service demandé. Mais ça ne signifie pas 

que tout consommateur peut se rétracter, il faut respecter certains délais pour 

exercer ce droit qui est reconnu uniquement pour un genre spécifique des 

contrats. Et en fin, on a vu que le droit de rétractation affecte profondément la 

relation contractuelle en produisant certains effets à l’égard des parties. 

                                                 

 .115هشام بلخنفر، مقال سابق، ص. 289 

08.-icle 178 de la loi 31L’art 290 

 .118هشام بلخنفر، مقال سابق، ص. 291 

Idem. p. 174. 292 
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Les centres régionaux d’investissement : quelle option de réforme  

 

 Soumia RAFFACH 

 

 

Introduction : 

 

A l’évident la création des CRI en vertu de la lettre royale du 9 janvier 2002 

en tant qu’établissement public ayant pour objet d’assurer  un service public 

d’intérêt général qu’est la gestion  déconcentrée de l’investissement, visant à 

répondre aux besoins des usagers à titre particulier des investisseurs potentiels et 

des créateurs d’entreprises, a constitué une démarche considérable sur le plan de 

facilitation et d’assouplissement des procédures en matière de la création 

d’entreprises et de traitement des dossiers d’investissement 

En effet, il s’agit d’un établissement ayant statut de SEGMA service d’état 

géré d’une manière autonome, relevant de la tutelle du ministère de l’intérieur et 

soumis à un régime juridique particulier qu’est le droit administratif 

Néanmoins, après l’écoulement d’une période de 15 ans,le fonctionnement de 

ces services a révélé au fil du temps de nombreux dysfonctionnements liés au 

mode de  gestion administrative et financière …, l’expérience de la gestion 

déconcentrée de l’investissement est ainsi voué à l’échec .Chose qui se confirme 

de plus en plus actuellement avec les rapports de la cour des comptes et le 

discours royal du 29 juillet 2017 prononcé par sa majesté à l’occasion de la fête 

du trône 
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En l’état actuel des choses, le mode d’organisation et de fonctionnement de 

ces organisations suscite de nombreux questionnements notamment en ce qui 

concerne les véritables  raisons à l’ origine de leur dysfonctionnement, devant 

une telle situation  quelle serait la solution et la démarche de réforme de ces 

services la plus appropriée, dans cette opération de réforme serait il plus adéquat  

de procéder à un remaniement radical structurel et un repositionnement 

stratégique ou bien d’apporter tout simplement des remaniements sur le plan de 

la gestion   

 

Partie I : Principaux dysfonctionnements des CRI 

Si l’idée fondamentale de la mise en place des CRI fut la création d’une 

administration moderne gérée conformément aux règles de la bonne 

gouvernance, l’activité de ces organisations a révélé selon de nombreuses études 

d’évaluation de nombreuses faiblesses sur  le plan organisationnel, fonctionnel 

…..  

En effet, et en plus des contraintes globales affectant le climat des affaires au 

maroc et qui concernent essentiellement les difficultés de financement   touchant 

les PME et les TPE, les défaillances du secteur de la justice avec le cumul 

résultant du retard enregistré au niveau de traitement des affaires présentées 

devant les tribunaux... ,les CRI sont affectés par d’autres difficultés 

1-Quelques faiblesses du fonctionnement des CRI 

S’appuyant sur un rôle purement  administratif accès d’une part sur 

l’accomplissement des formalités et procédures de la création d’entreprises à 

travers un guichet unique et la supervision et l’instruction d’autre part des 

dossiers relatifs aux projets d’investissement avec toutefois un rôle 

promotionnel limité voir même inexistant pour certains CRI relevant de 

certaines régions , l’activité de ces administrations qui a révélé des contraintes à 
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caractère particulier peut être aussi négativement influencée par les problèmes 

liés au climat des affaires   d’une manière  générale notamment en ce qui 

concerne la transparence du cadre légal régissant l’investissement qu’est 

dispersé entre plusieurs textes  et la charte d’investissement qui reste un texte 

prenant la forme d’une loi cadre sommaire qui lui manque de nombreux détails 

La complexité et l’ambigüité  du système des avantages fiscaux sectoriels et 

particuliers accordés par la loi,  pose des problèmes même pour le personnel du 

CRI qui trouve des difficultés à donner des explications   aux  investisseurs 

potentiels  ce qui risque de remettre en cause la crédibilité de ce régime de 

stimulants 

Sur le plan pratique, pour ce qu’est du processus procédural ,il est remarqué la 

lourdeur des procédures administratives en vigueur en matière d’instruction des 

dossiers d’investissement et de traitement des autorisations administratives 

nécessaires à la réalisation  et de la création d’entreprises, la non unification des 

procédures en vigueur qui diffère d’un cri à l’autre .A cela s’ajoute , l’absence 

de suivi des entreprises crées et la non fiabilité des statistiques fournies par ces 

services en raison de la discordance entre ces statistiques et les résultats obtenus 

sur le plan pratique .Aussi, parmi les défaillances détectées figurent la 

multiplicité des intervenants en matière de traitement des demandes des 

autorisations administratives nécessaires à la réalisation des projets 

d’investissement ,le poids du pouvoir des walis qui dispose d’un large pouvoir 

pour décider du sort  des dossiers d’investissement 

Ajoutons à cela, le non respect des règles de la bonne gouvernance que ça soit 

au niveau de la gestion des ressources humaines qui ne s’appuie pas sur des 

principes moderne de la gestion des carrières et des méthodes d’évaluation en 

plus du manque d’un système motivant qui permettra d’attirer des ressources 

humaines de haute compétence et de profil professionnel de haut niveau  , ou 

bien sur le plan de la gestion financière et à titre particulier pour ce qu’est du 
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respect de la réglementation en vigueur en matière de la passation des marchés 

voir à ce propos le rapport de la cour des comptes de 2009. 

Par rapport aux règles de la planification, il est observé un manque voir même 

une absence d’utilisation des procédés   de planification 

2- Evaluation effectuée par la cour des comptes 

Dans une première phase, la cour des comptes qui a apprécié  la mise en 

œuvre des mesures énoncées dans la lettre royale sur la gestion déconcentrée de 

l’investissement, notamment en ce qui concerne l’exécution des actions 

d’accompagnement et l’évaluation des capacités et des objectifs à atteindre, a 

constaté dans son rapport de 2009 que si des progrès ont été enregistrés en 

matière de simplification des procédures et de réduction des délais de création 

des entreprises et de traitement des dossiers d’investissement, des difficultés de 

fonctionnement de ces administrations se sont apparues avec le temps 

Il s’agit en effet, des dysfonctionnements qui  portent essentiellement   sur 

l’absence d’une politique cohérente au niveau de l’investissement régional.  

 Aussi, parmi les anomalies révélées par la cour des comptes figurent  

l’inexistence d’un plan stratégique pluriannuel en vue d’encourager 

l’investissement, la lenteur dans l’approbation des projets d’investissement et 

l’absence de procédures formalisées d’examen des dossiers d’investissement et 

de leur suivi. Certaines de ces anomalies  ont concerné le manque de moyens 

pour concrétiser l’approche proactive pour démarcher les porteurs de projets en 

vue de les convaincre à prendre part aux grands projets structurants de 

l’économie nationale, régionale ou locale, la faiblesse du système d’information 

de ces services et le  manque de fiabilité de données. 

La gestion budgétaire a, quant à elle, été concernée par des carences liées au 

niveau du contrôle des recettes et l’absence et le non respect de la 
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programmation de la passation des marchés, retard dans l’exécution de certaines 

études, acceptation d’offres anormalement basse sans demande de justification 

Cette instance qui a procédé à un second contrôle des CRI a détecté dans son 

dernier rapport d’évaluation des  faiblesses qui portent essentiellement l’absence 

d’une stratégie commune  à moyen et à long terme traçant des objectifs à 

atteindre, la non adoption de plans d’action par tous les CRI à l’exception de 

celui de casa .En plus du manque des ressources humaines ayant les 

compétences requises pour occuper les postes de responsabilité, absence d’un 

statut particulier du personnel et insuffisance des ressources humaines déployées 

au niveau des CRI bien que la Lettre Royale de 2002 ait incité à la mise en place 

d’un  statut motivant pour les CRI, aucune initiative n’a été prise dans ce sens, 

sachant que la Cour des comptes avait recommandé, dans son précèdent rapport 

en 2009, la mise en place d’un statut particulier pour le personnel de ces 

organismes. A toutes ces faiblesses s’ajoutent  un faible rôle  de la direction de 

coordination des affaires économiques dans la supervision des activités des 

CRI… 

Partie II : effort de réforme des CRI 

Cette situation des CRI de plus en plus contestée aussi bien par les usagers 

que par les organisations de contrôle notamment la cour des comptes , a suscité 

la réaction de la part de la plus haute autorité du royaume  et sa majesté a 

expressément déploré dans son discours de trône du  29 juillet 2017 l’état des  

16 CRI  à l’exclusion d’un seul ou deux. De ce fait, des initiatives de 

remaniement des CRI ont été déclenchées par le ministère de l’intérieur  

L’effort de réforme de ces instances qui fut initié par les services compétents 

du ministère de l’intérieur depuis six ans à travers le lancement d’un projet  de 

restructuration des CRI tendant à les réformer et à leur donner un nouvel élan, se 

poursuit jusqu'à nos jour  
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Le processus d’acheminement de ce projet de reforme qui revêt certes un 

intérêt considérable ne peut aboutir sans la prise en compte d’autres variables et 

facteurs qui s’interférent pour déterminer le sort de l’investissement 

1-Principaux projets de réforme 

Parmi ces projets de réforme, une étude fut réalisée par le bureau d’études 

MCKINSEY en vue de donner nouvelle  impulsion à ces centres 

Ainsi, il ressort d’un article publié le 30 décembre 2011 sur le site du journal 

la vie éco, que cette étude relative aux failles des CRI révèle qu’au moment ou 

ces organisations ont réalisé des avancées considérables en terme de création 

d’entreprises, elles continuent d’enregistrer des retards en matière d’instruction 

des dossiers d’investissement qui fait ressortir un certain nombre d’handicaps, 

De ce fait, un projet de restructuration est proposé afin de donner une 

dynamisation des actions de ces services d’état, et l’amélioration des procédures 

de traitement des projets d’investissement, s’inscrivant dans le cadre du projet 

de la régionalisation. Ce projet qui tend à impulser un nouveau souffle en faveur 

de l’investissement régional à travers un projet de repositionnement stratégique 

qui se base sur deux domaines en parallèle à savoir facilitation administrative à 

travers l’amélioration des gammes de services (notamment en faveur des 

PME/TPE), une impulsion économique territoriale se traduisant par un rôle 

d’interlocuteur privilégié pour une double intégration (intra région, région 

centre)..,  

S’ articulant autour des axes liés à la facilitation administrative et à 

l’accompagnement des PME/TPE ,ce vaste chantier de reforme comprend en 

premier lieu un volet lié à la facilitation administrative, un second pilier relatif à 

la structuration institutionnelle et organisationnelle ,alors que le troisième pilier  

concerne l’impulsion économique territoriale et promotionnelle, ce projet  a 

pour objet de transformer les Centres Régionaux d’Investissement en des 

Centres Régionaux de Développement Economique (CRDE) , 
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Ces Centres Régionaux de Développement Economique (CRDE) seront dotés 

d’un organigramme commun qui s’appuie d’une part sur la mise au point d’un 

observatoire de l’économie régionale qui consiste en la mise en place d’un 

système de veille économique et qui comprend aussi des informations sur le 

climat des affaires (administrations et entreprises), d’autre part, cette 

architecture se base également sur la mise en place au sein des Centres 

Régionaux de Développement d’un pôle administratif comprenant des services 

liés aux finances, aux ressources humaines et au système d’information. 

Au delà de cette initiative, une nouvelle opération de remaniement des CRI 

fut  lancée dernièrement  par le ministère de l’intérieur suite au discours royale 

du 29 juillet 2017  et ce selon des données et informations fournies par le journal 

« assabah » du 8 septembre 2017 , visant à pallier aux défaillances de ces 

administrations soulevées par des commissions d’inspection relevant de ce 

ministère à travers  une vaste opération de changements au niveau des dirigeants 

de l’ensemble de ces services et des walis. Malgré l’intérêt que revêt  cette 

mesure nous considérons qu’elle ne peut aboutir sans amendement du cadre 

procédural et légal de l’investissement 

  2-Autres suggestions de reforme à caractère structurel, fonctionnel et 

procédural 

En dépit de l’intérêt que revêtent tous ces projets de réforme et ces initiatives, 

il s’avère primordial d’accompagner ces opérations par d’autres dispositifs et 

actions liées à l’amélioration du climat des affaires, notamment pour ce qu’est 

de la  révision des procédures en vigueur en matière d’investissement et de la 

création d’entreprise, de revoir le dispositif juridique régissant l’investissement 

et de procéder à un remaniement du régime foncier considéré comme complexe 

.ajoutons à cela ,d’autres propositions d’amélioration du fonctionnement des 

CRI 
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a-Mesures à caractère procédural 

Sur le plan procédural, il est suggéré d’entreprendre des mesures et actions 

qui se présentent comme suit : 

◘ Renforcer le rôle de la commission nationale des investissements en matière 

de contrôle et de suivi des projets notamment pour ce qu’est de la solidité 

financière des investisseurs potentiels 

◘ Accélérer le processus de la mise en œuvre des textes d’application de la 

constitution  2011 

◘ Accompagner les différents programmes de réformes par des mesures 

d’accompagnement liées au respect des règles de la bonne gouvernance. 

◘ Unifier l’ensemble des mesures incitatives octroyées en matière fiscale 

douanière et dans le cadre conventionnel dans un seul texte juridique. 

◘ Prévoir la possibilité de réduire les délais de le traitement des dossiers de 

demande de cession, location des terrains du domaine privé de l’Etat  

◘ Accorder aux CRI des pouvoirs étendus en matière de suivi des projets 

d’investissement dans le cadre du régime conventionnel  dont la gestion est 

assurée par la Commission Nationale des Investissements. 

◘ Il serait plus opportun de procéder à la mise en place d’une instance 

arbitrale plus forte au lieu de soumettre les différends qui peuvent surgir entre 

l’administration et les investisseurs au seul arbitrage de la commission nationale 

de l’investissement. 

◘ Prévoir la modélisation et la formalisation de la procédure relative à 

l’acquisition des terrains appartenant à des fondations religieuses 

(Habous).Aussi, prévoir la possibilité de  réformer et de simplifier régime 

juridique foncier 
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◘ Il est nécessaire de mener une réflexion sur la possibilité de faciliter la 

procédure relative à la location des terres collectives au lieu d’envisager 

uniquement sa modélisation et sa formalisation. 

◘ Organiser et règlementer les autorisations de transport à l’intérieur du 

périmètre territorial des villes, provinces et régions avec possibilité de déléguer 

aux walis des régions l’autorisation de prise de décision et la délivrance des 

autorisations à soumettre à des opérations d’appel d’offre et cahier des charges 

qui précise les obligations et les droits des parties bénéficières. 

◘ Organiser et règlementer les autorisations d’exploitation des carrières en 

tenant compte des aspects environnementaux relatifs au contrôle et au 

recouvrement exact des taxes résultant de l’exploitation relatant l’importance 

des carrières et garantissant aux communes des recettes financières dont elles 

ont besoin. 

◘ Nécessité de prendre en compte dans le traitement des projets de dérogation 

le respect des différentes composantes urbanistiques et intrinsèques de la ville. 

◘ Introduire des réformes dans la circulaire de dérogation portant en matière 

d’urbanisme et plus particulièrement en ce qui concerne l’introduction de sa 

procédure d’application dans des textes juridiques et réglementaires et en 

définissant les circuits et procédures d’application pour plus de crédibilité vis-à-

vis des autres partenaires. 

◘ Préciser les critères exigés pour un projet d’investissement dont le porteur 

désire bénéficier d’une dérogation en matière d’urbanisme, et le montant de la 

contribution de l’investissement pour la réalisation des équipements publics qui 

se détermine selon l’importance du programme d’investissement et la superficie 

du terrain constituant le support foncier du projet. 

◘ Faciliter la procédure d’examen des études d’impact et la réduction de leurs 

délais d’instruction par le comité régional et national. 
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◘ Avant de procéder à la modélisation des procédures de financement des 

PME, il serait plus pertinent de renforcer le système bancaire et les procédures 

en matière d’octroi des crédits aux investisseurs et de revoir à la baisse les taux 

d’intérêt appliqués par les institutions financières. 

◘ Impliquer fortement les CRI dans les programmes d’appui à la PME/PMI 

initiés par différents départements ministériels et plus particulièrement par le 

ministère de commerce et de l’industrie « émergence, Rawaj… » et par 

l’ANPME. 

◘ Raccourcir les délais du circuit de suivi des projets d’investissement 

touristique signés dans le cadre conventionnel par une coordination directe entre 

le CRI et le ministère des finances sans recours au ministère de tourisme. 

◘ Au delà, d’une transparence des textes régissant le climat des affaires, les 

conditions requises en matière d’investissement, ainsi que la transparence des 

procédés et procédures d’instruction des dossiers d’investissement, la sécurité 

juridique est l’une des composantes les plus réclamées par les investisseurs. 

Pour cela, il s’avère primordial d’assurer aux investisseurs un cadre juridique 

interne stable qui leur offre la possibilité de tirer profit  

b- Suggestions d’Amélioration du Fonctionnement des  CRI 

Considérant les principales orientations de ce projet, et afin de permettre à ces 

instances de jouer pleinement un rôle de proactif d’observatoire régional et non 

seulement  un rôle de facilitateur de l’investissement régional, il est proposé que 

chaque CRI :  

♦ Développe un cadre renforcé de partenariat avec des agences de 

développement opérant à l’échelle nationale telle que l’agence pour la 

promotion et  le  développement  du nord (l’APDN ) internationale telle que 

l’agence canadienne de développement internationale (l’ACDI)  ,l’agence 

française de développement (l’AFD) 
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♦ Elabore une stratégie de promotion des investissements et de l’emploi en 

tenant compte des spécificités de chaque région prise isolement. Une telle 

stratégie qui doit être axée sur le court, le moyen et le long terme. 

♦ Développe une démarche proactive en recherchant les niches potentielles 

d’investissement et en faire la promotion au niveau national et international, à 

travers des outils de communication adaptés. 

♦ Met en place une base de données sur l’occupation de la région, indiquant la 

nature du foncier et ses caractéristiques, sur la base d’une plateforme de système 

d’information géographique (SIG). 

♦ Développe une approche de coopération et de collaboration institutionnelle 

(partenaires régionaux et nationaux) ainsi qu’avec les autres CRI et l’Agence 

Marocaine de Développement de l’Investissement (AMDI), les Agences de 

Développement Economique et Social (Nord, Sud et Oriental), les Universités, 

etc.…permettant ainsi l’échange de l’information et des expériences et la 

réalisation d’actions communes en vue de promouvoir l’investissement. De 

même, un partenariat stratégique devrait être instauré et concrétisé par 

l’adoption d’une nouvelle charte de l’investissement et de développement de la 

région et par la signature de conventions multilatérales, associant les principaux 

acteurs de la région tels que le conseil régional, les services extérieurs régionaux 

concernés par les programmes sectoriels de développement, les services 

détenteurs de l’information, l’Agence Marocaine de développement de 

l’Investissement, … 

c-Renforcement  des structures des CRI. 

Pour permettre aux CRI de jouer pleinement leurs rôles et d’accomplir 

parfaitement les missions qui leur ont été assignées par les pouvoirs publics, il 

est suggéré de procéder à ce qui suit : 



 

 

 

231 

■ D’instituer par décret la Commission Régionale d’Investissement  

permettant de définir, ses attributions, ses membres et son mode de 

fonctionnement à fin d’éviter comme c’est le cas actuellement que chaque 

région adopte une formule spécifique de travail de ladite commission. Il est 

également suggéré de diluer toutes les commissions adhoc concernées par l’acte 

d’investir dans une seule commission régionale d’investissement et d’attribuer 

au CRI un rôle d’animateur et de régulateur au sein de cette commission dont il 

assurera la présidence et le secrétariat. 

■ D’élaborer une nouvelle charte d’investissement permettant d’avoir un 

référentiel approprié actualisé et détaillé pour répondre aux attentes des 

investisseurs et des administrations concernées par l’acte d’investir. 

■ Afin de faciliter et d’alléger davantage les procédures liées à l’acte 

d’investir et de rendre le service de l’administration plus  accessible, efficace, de 

qualité et de proximité, il est nécessaire de renforcer et d’étendre les délégations 

de pouvoirs aux walis des régions à d’autres secteurs non concernés jusqu’à 

présent par la gestion déconcentrée de l’investissement. 

■ D’instaurer un cadre juridique incitatif et spécifique à chaque région, en vue 

d’améliorer l’environnement de l’investissement régional en procédant à la 

modernisation de tous les dispositifs législatifs et règlementaires qui régularisent 

l’acte d’investir afin de consolider l’attractivité régionale vis-à-vis des 

investisseurs nationaux et étrangers. 

■ De prévoir des mesures anticipatives pour soutenir les secteurs 

économiques régionaux, ayant accusé un recul notable d’activité du fait de la 

baisse de la demande au niveau de leurs marchés traditionnels tels que le 

tourisme, le BTP et le commerce tout en envisageant des programmes de 

développement sectoriels 

■ De doter les ressources humaines du CRI d’un statut motivant et de mettre 

en place un organigramme type des CRI tel que celui L’organigramme proposé 
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dans le cadre du projet de repositionnement stratégique des CRI présente des 

avancées assez considérables 

d-Veille économique régionale 

Il s’agit de la mise en place des outils d’observation et de planification 

orientés vers la mise en œuvre de base de données, de systèmes d’information 

géographique et de l’observatoire de l’investissement dont le rôle consistera à la 

collecte, l’analyse, le traitement et la diffusion de l’information utile à la prise 

de décision. Un observatoire régional d’investissement serait de ce fait dédié à la 

veille économique au sein de la région et serait amené à : 

◘ Définir les modalités pratiques de collecte de l’information : fonction de 

coordination en vue de la centralisation des données. 

◘ Développer des outils d’analyse : fonction d’expertise par le biais de 

traitement des données agrégées sous forme d’indicateurs permettant 

l’élaboration de tableaux de bords utiles à la prise de décision. 

◘ Préparer un canevas de ‘’ reporting’’ : fonction de communication de 

l’information en fonction des cibles identifiées. 

◘ Elaborer un projet de convention de partenariat, entre tous les acteurs 

concernés. 

Conclusion 

Enfin de compte, nous constatons que les CRI sont des établissements parmi 

d’autres assurant un service public ,qui sont appelés à répondre aux besoins des 

usagers dans les meilleurs conditions et délais et de fournir un service de qualité 

selon les nomes de la bonne gouvernance et sur la base de méthodes modernes 

de gestion axé sur l’obligation d’obtenir des résultats concrets. De ce fait, 

compte tenu de leur rôle stratégique il est recommandé  d’accompagner tout 

effort de réforme par le  renforcement et l’activation du contrôle de ces 

organisations par les services compétents du ministère de l’intérieur afin de 
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rectifier toute déviation. La nécessité d’accompagner tout projet de réforme par 

une révision du processus procédural  en vue d’assouplissement et de facilitation 

d’instruction et de traitement des dossiers d’investissement et du cadre légal 

régissant le foncier  
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La fraude fiscale entre le droit et l’application  
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Etudiant en master droit et contentieux des affaires oujda 

 

 

 

Introduction 

 

La fraude fiscale est devenue aujourd’hui l’un des pratiques les plus 

dommageables à l’économie et richesse des Etats,  il peut être  définie comme 

étant une « pratique illicite qui a pour objectif d’escamoter des sommes 

imposables afin de ne pas payer les taxes dues. Autrement dit, c’est le fait ou la 

tentative de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement de 

l’impôt par dissimulation volontaire de sommes sujettes à l’impôt »293. 

 

Par ailleurs il faut faire une stricte distinction entre la fraude et l’évasion fiscale. 

Certes, les deux font partie des actes ou des comportements qui ont pour finalité 

la contestation du pouvoir fiscal : Ce sont des formes de résistance, conscientes 

ou non, à l’ordre fiscal. Mais toutefois Il y a des ambigüités qui ont la vie dure. 

Il est évident que la fraude fiscale est un délit. Mais l’évasion fiscale l’est-elle 

tout autant alors même que dans certains pays elle n’est pas poursuivie. 

 

Selon la définition précité la fraude fiscale implique nécessairement l’utilisation 

des manœuvres dolosives afin de ne pas payer les taxes dues, et comme la 

définie PAULE MARIE Goudemet « c’est une violation discret et volontaire de 

                                                 
-http://droit, publié sur,  La fraude et l’évasion fiscales : Manifestations et moyens de lutte 293

td.blogspot.com/p/la-fraude-et-levasion-fiscales.html. 
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droit fiscale ».et plus clairement par GAMILLE Rosier « la fraude fiscale 

embrasse toutes les gestes, tout les actes juridiques, tout les manœuvres et 

combinaisons aux elles recours des contribuables ou des tiers pour se soustraire 

a l’application des impôts et des contributions ». 

 

Alors que l’évasion fiscale consiste à exploiter les facultés ouvert par la 

législation et les lacunes pour recourir a la formel juridique la moins imposé.dee 

ce faite il consiste en l’adoption d’un comportement ayant uniquement pour but 

de diminuer la charge fiscale d’un contribuable sans que ce comportement viol 

la loi et puisse donc être considéré comme fraude fiscale. L’évasion fiscale est 

alors le synonyme de l’optimisation fiscale. 

 

Il est à noter que si la fraude est sévèrement punie par la loi, l’évasion reste pour 

autant une pratique qui pourrait être réalisé dans le cadre délimité par la loi. 

   

 A partir Du moment où l’en considère que la fraude fiscale est dommageable a 

l’économie national, il était nécessaire pour le législateur de pénaliser 

l’infraction, mais en effet la sanction adopter par le législateur marocain  

demeure critiquable. Ce qui nous conduite de s’interroger sur l’impact de  

l’infraction de fraude fiscale sur l’économie national ? Ainsi que l’étendu de 

l’applicabilité des sanctions pénale prévu par le législateur marocain ? 

 

  

Pour répondre à cette question il est utile d’adopter le plan suivant : 

  

I. L’infraction de fraude fiscale et son impacte sur l’économie 

national  

II. Lecture dans l’article 192 de CGI 
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I. L’infraction de fraude fiscale et son impacte sur l’économie national  

 

 

Si en considère que la fraude fiscale s’analyse en tant que délit fiscale. Sa  

poursuite dépend ainsi de la  réunion de deux  éléments, à savoir ; l’élément 

matériel et l’élément moral.  

 

o L’Elément matériel 

 

Il s’agit du comportement frauduleux, de l’acte qui consiste à se soustraire de 

manière frauduleuse à l’impôt294. 

 

Par exemple : une omission délibérée de déclaration (défaillance déclarative), 

une dissimulation volontaire de biens ou revenus soumis à l'impôt, minoration 

des bases d’imposition sur les bénéfices, minoration de la base de ses revenus 

par la majoration des charges déductibles, minoration du chiffre d’affaires 

passible des taxes sur le chiffre d'affaires, l'organisation de son insolvabilité 

pour échapper au paiement de l’impôt. 

 

o L’Elément intentionnel 

 

En cas d’omission ou d’inexactitudes commises par les contribuables dans leur 

déclaration, ces dernières sont présumées involontaires. 

 

C’est pourquoi, la charge de la preuve du caractère délibéré appartient à 

l’administration fiscale. Elle doit en effet réunir tous les éléments d’informations 

ou d’appréciation utiles pour établir que le contribuable ne pouvait ignorer les 

                                                 
12484.htm-fiscale-fraude-g/fiscalia/infractionhttps://www.legavox.fr/blo 294 
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insuffisances, inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées et que donc 

l’infraction a été commise sciemment.295 

 

Ainsi, la soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt doit être 

intentionnelle, c'est-à-dire que l'auteur de l'infraction ait été animé par une 

volonté de frauder. 

  

Les conséquences de la fraude fiscale sont colossales sur l’équilibre des nations 

et sur le développement économique et humain.  

 

Le fait de frauder le fisc n’est peut être pas l’élément le plus grave. Certes, le 

fraudeur se met hors la loi et contrevient aux règles. Mais le plus choquant 

concerne l’impact d’un tel acte : sur le développement économique et humain, 

sur les équilibres politiques et sociétaux, sur la liberté elle-même. 

En outre, la démocratie est mise à mal par la fraude fiscale et ses actions 

connexes : corruption, spoliation des peuples, enrichissement personnel, petits 

arrangements au sommet de l’Etat,…296 

 

 

Il n’ya nul doute que la fraude fiscale a un impact sur les recettes fiscales qui 

constituent la majeure partie des revenus de l'Etat,  

 

De même la fraude fiscale  porte atteint a un principe constitutionnel très 

importent qui est le principe de l'égalité devant l'impôt. Ce dernier  signifie que 

chaque contribuable à le devoir de répondre de ses obligations fiscales, il s'agit 

en effet de respecter une justice fiscale considérée comme une égalité de 

sacrifice devant l'impôt sans écarter l'acception de la faculté contributive du 

                                                 
12484.htm-fiscale-fraude-https://www.legavox.fr/blog/fiscalia/infraction 295 

-http://droit, publié sur,  La fraude et l’évasion fiscales : Manifestations et moyens de lutte 296

td.blogspot.com/p/la-fraude-et-levasion-fiscales.html. 
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contribuable. Chercher à frauder serait déplacé la charge fiscale sur les autres 

contribuables qui sont à chaque fois surchargés par le fisc. Ces derniers sont 

souvent tentés de frauder car pour eux aucune action n'est menée par 

l'administration pour dissuader les contribuables véreux297. 

 

Aussi, faut-il noter que l'action de la fraude fausse le jeu de la concurrence. En 

effet, entre une entreprise qui fraude et celle qui s'acquitte scrupuleusement de 

sa charge fiscale, la lutte est inégale, la première réduit dans les proportions 

variables ses prix de revient, ce qui lui permet de dégager les moyens de 

financement supplémentaire. Le produit de la fraude peut en outre lui permettre 

la constitution d'une caisse noire qui assure à l'entreprise concours et appui qui 

sans cela lui seraient refusés. 

 

Les fraudeurs les plus astucieux peuvent faire de la concurrence déloyale, 

éliminer les entreprises les mieux implantées. 

En outre, La fraude conduit à des distorsions des marchés de capitaux, monétaire 

et des changes. Cela résulte d'une réduction de l'épargne entendue comme la 

partie du revenu disponible non consacrée à la consommation. 

 

La réduction de l'épargne publique est consécutive dans une certaine mesure au 

transfert des capitaux et d'activité à l'étranger. Tout cela constitue un frein à la 

politique d'investissement de l'Etat. 

 

L'insuffisance des recettes fiscales explique aujourd'hui les multiples problèmes 

sociaux que rencontre l'Etat. Ainsi, devant la menace des partenaires sociaux, le 

                                                 
Odilon WAKANGA, L'incidence de la fraude fiscale sur l'économie centrafricaine, Université de Bangui  297

institut universitaire de gestion des entreprises, mémoire en vue de l'obtention de la licence en sciences de 

gestion 2010 publié sur https://www.memoireonline.com/10/12/6137/Lincidence-de-la-fraude-fiscale-sur-

leconomie-centrafricaine.html. 
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gouvernement est obligé de consacrer l'essentiel des ressources au versement 

régulier des salaires, bourses et pensions afin de garantir la paix sociale. 

 

L'Etat pouvait même aller loin en réglant le problème capital des arriérés de 

salaires, bourses et pensions. Mais les difficultés répétitives de trésorerie ne le 

permettent pas. On s'aperçoit même que pour assurer la régularité des salaires, le 

gouvernement est obligé de faire appel au découvert bancaire. Or les problèmes 

ne se limitent pas au seul versement de salaires. Il y a également le problème de 

la santé avec comme corollaire la pénurie des médicaments dans les hôpitaux, le 

manque d'infrastructure sanitaire. 

Le système éducatif quand à lui est complètement délaissé, l'Etat a cessé de 

construire les écoles. La formation des enseignants dépend de l'extérieur.298 

 

Dans le domaine de transport, l'Etat doit déployer des moyens pour remettre les 

infrastructures routières en bon état afin d'assurer la libre circulation des biens et 

services et aussi de faciliter l'alimentation des marchés du capital en denrées 

venant de l'intérieur du pays pour une relance meilleure de notre économie. 

 

En matière de défense, l'Etat doit garantir la logistique aux forces armées pour 

leur permettre d'agir efficacement en cas d'agression extérieure. 

 

 C’est pour tout ces raisons et pour protégé le budget de l’Etat due des recettes 

d’impôts  le législateur marocain à renforcer la sanction de fraude fiscale par des 

sanctions pénale (art.192 de CGI) qui peut arriver  jusqu’   à cinquante mille 

(50.000) dirhams comme amende et d'une peine d'emprisonnement de un (1) à 

trois (3) mois. Mais  jusqu’ à aujourd’hui l’article 192 de CGI na pas été 

appliqué, ce qui nous conduite de posé plusieurs questions sur l’applicabilité de 

ce article.  

                                                 
Odilon WAKANGA,op,cit. 298 
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II. Lecture dans l’article 192 de code général des impôts.  

  

La sanction pénale est considérée comme le dernier instrument de  législateur 

marocain  pour réprimer la fraude fiscale et tout les pratiques fiscales 

dommageable à l’économie national et au développement du pays.  

 

Aux termes de l’article 192 de CGI299 est puni d’une amende de cinq mille 

(5.000) dirhams à cinquante mille (50.000) dirhams, toute personne qui, en vue 

de se soustraire à sa qualité de contribuable ou au paiement de l'impôt ou en vue 

d'obtenir des déductions ou remboursements indus, utilise l'un des moyens 

suivants :  

 

- délivrance ou production de factures fictives ;  

- production d'écritures comptables fausses ou fictives ; - vente sans factures de 

manière répétitive ;  

- soustraction ou destruction de pièces comptables légalement exigibles ;  

 

- dissimulation de tout ou partie de l'actif de la société ou augmentation 

frauduleuse de son passif en vue d'organiser son insolvabilité. 

 

En cas de récidive, avant l'expiration d'un délai de cinq (5) ans qui suit un 

jugement de condamnation à l'amende précitée, ayant acquis l'autorité de la 

chose jugée, le contrevenant est puni, outre de l'amende prévue ci-dessus, d'une 

peine d'emprisonnement de un (1) à trois (3) mois. 

 

                                                 
L’édition du C.G.I de 2017 a actualisé l’édition de 2016, en introduisant les modifications prévues par la loi  299

de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017, promulguée par le dahir n° 1-17-13 du 14 ramadan 1438 (9 

juin 2017). 
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 A la lecture de cette article et en la comparant avec d’autres législations, la 

premier question qui nous heurte c’est celle relatif a l’étendu de l’efficacité de 

ce article de freiner la fraude fiscales et toute les pratiques fiscale dommageable.  

aux termes de l’article  1741 du CGI française la sanction est de 500 

000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement dans la plupart des cas, et 1 million € 

d’amende  et 7 ans d'emprisonnement si la fraude est réalisée ou facilitée grâce à 

l'ouverture d'un compte sur un territoire ou état non coopératifs qui ne  permet 

pas l'échange de renseignements nécessaires à l'application de la loi fiscale 

française. 

En suite, en ce qui concerne la problématique posé par cet article, la récidive ne 

peut être appliquée que par la réunion de deux conditions : 

- la répétition de même infraction fiscale  

- l’infraction doit être établit des contrôleurs fiscaux  

Ce qui rend impossible l’applicabilité de cet article, du faite que le fraudeur 

peut procéder a d’autres pratiques pour soustraire au paiement de l’impôt. 

En plus l’lorsque l’administration fiscale effectue un control sur un 

contribuable il serait très difficile pour elle de le ré-contrôler  du fait de 

l’absence des mécanismes et les moyens pour le faire.  

En outre, il très facile pour le fraudeur d’échapper a la sanction de 

l’emprisonnement, ce dernier peut attendre que le délai de 5 ans passe pour 

répété l’infraction. Ce qui justifie aujourd’hui que la sanction de 

l’emprisonnement n’a jamais était appliqué ce qui peut être étonnant  
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Conclusion 

 

Pour conclure, Nous disons que l’efficacité de la lutte contre la fraude et 

l’évasion fiscales est tributaire fondamentalement de la volonté et l’engagement 

des acteurs politiques et économiques à soutenir, coordonner, animer et 

contrôler les actions de toutes les administrations concernées directement ou 

indirectement par la fraude. 

 

En outre l’infraction de fraude fiscale n’est pas un phénomène national, mais 

s’inscrit dans un contexte internationale, c’est pour cette raison que le Maroc est 

tenu de d’harmoniser ces dispositions  fiscale y copris celle relatif a la 

pénalisation de la fraude fiscale pour quelle devient plus aptes a lutter contre 

toues les pratique fiscale dommageable qui constitue un grand danger pour 

l’économie national et international. 
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