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يات العدد  محتو

 
 

 الصفحة الكاتب عنوان املقال
 60 حمزة التريد  تطوير قواعد التحكيم باملغرب رهين باجتهادقضائي ابداعي  
 31 جميلة مرابط ــود الطـــاقــةاألســــس القـــانــونـــية املــؤطـــرة واملنـــظـــمة لعـــق 
 44 السريفي محمد  أهمية عنصر الزمن في القانون البنكي 
 06 مصطفى القاسمي القواعد املادية في فض منازعات عقود التجارة الدولية 
 بمقتض ى  من خالل مستجدات مدونة التأمينات املغربية التأمين التكافلي

 1.953 القانون رقم

 29 خلوقيمحمد 

 ية امليزانية املحلية و اإلدالء بالحسابات وفق آخر مستجدات القوانين تصف

 التنظيمية للجماعات الترابية

 110 سعيد فوزي

 133 مصطفى سدني إثبات الجنسية املغربية األصلية عن طريق حيازة الحالة الظاهرة 
 ض الشغل و األمراجتهاد القضائي االجتماعي في تطوير نظام إثبات حوادث إل دور ا

 يونس شكران املهنية
163 

 199 باني محمد فاضل الحماية العقدية للكفيل من خالل مواجهة الشروط التعسفية 
 912 أوشن حنان القانونية في دعم التنمية املستدامة للمصارف اإلسالمية دور البيئة 



 

 

 

5 

 
 

 



 

 

 

6 

 

 ضائي ابداعي تطوير قواعد التحكيم باملغرب رهين باجتهادق

 
 

 حمزة التريد 

 باحث في القانون الخاص

 حاصل على دبلوم املاستر بكلية الحقوق بفاس

 

 مقدمة:

 

لقد حظي موضوع التحكيم في عالقته بالقضاء باهتمام متزايد يعكس عمق االرتباط الحاصل بينهما ، 

عرفته الكتابات القانونية اال أن ما يمكن تسجيله بهذا الخصوص هو طابع االرتباك والتضارب الذي 

القوانين العربية  1على مستوى الوطن العربي بخصوص هذه العالقة والتي أتت كنتيجة فعلية ملرجعية

املنظمة للتحكيم أنذاك والتي لم يكتب لها أن تكون ثمرة االجتهاد القضائي كما هو الحال بالنسبة 

 لقانون التحكيم الفرنس ي.

ادئه وقواعده الجتهاد املحاكم الفرنسية السيما اجتهاد محكمة النقض الذي كان السبق في وضع مب  

، ليكون بذلك التطور الذي حداه النص 2قبل وقت طويل من تبني املشرع لهذه القواعد واملبادئ 

القانوني الفرنس ي في مجال التحكيم ما هو الى ثمرة الوظيفة االبداعية التي يواصل االجتهاد القضائي 

                                                 

لقد أتت مرجعية غالبية القوانين العربية املنظمة للتحكيم مستقاة ومتأثرة بعضها بالقانون التحكيمي الفرنس ي الذي اختارته دول  -1 

نان والجزائر وتونس واملغرب ، وبالقانون النموذجي للتحكيم الذي اختارته دول عربية أخرى كمصر واألردن وعمان والذي كان عربية كلب

 له الفضل الكبير على قوانين التحكيم في العالم العربي ،وفي العالم بأسره . 

دولي " ، من تنظيم وزارة العدل واالتحاد العام ملقاوالت عبد الحميد األحدب :  تقرير عام لندوة " التحكيم التجاري الداخلي وال -2 

التحكيم  – 4002فبراير  –االصدار الرقمي  –، دفاتر املجلس األعلى  4004مارس  4 – 3املغرب باشراف واعداد من املجلس األعلى ، 

 . 334جميع الحقوق محفوظة ملركز النشر والتوثيق القضائي ،  ص :  –التجاري الداخلي والدولي 
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لى الخصوص ، بغية ايجاد نظام وطني ودولي حقيقي للتحكيم يروم باألساس ضمان القيام بها ع

 فعالية هذه املؤسسة .

أما القضاء املغربي فلم يختلف مع نظيره العربي في كونه ورغم مجيء كل هذه القوانين املواكبة  

وقع سوء  للتحكيم على حد تعبير بعض الفقه مازال على سوء تفاهم مع سلطان االرادة بل اشتد

 .  3التفاهم هذا 

من خالل اجتهاداته القضائية الرامية  اال أن سرعان ما بدأ موقف القضاء املغربي يظهر شيئا فشيئا  

الى ايجاد فلسفة تخدم صالح التحكيم ، نظرا ألن تحديث الترسانة القانونية في مجال التحكيم وتوالي 

 3294شتنبر  42مرورا بظهير  3233قنينية الكبرى لسنة الحقبات التشريعية التي عرفتها منذ الحركة الت

التي حاول من خاللها املشرع املغربي مسايرة  02-00الى حين مجيء املقتضيات املنسوخة للقانون رقم 

التطورات الحاصلة على مستوى املعامالت املدنية والتجارية وأيضا التقنيات األجنبية ، ليس بالخيار 

 ور الذي ما فتئت تصبوه أغلب األنظمة القانونية للتحكيم .لكسب رهان التط الوحيد

والرقي باجتهاده في املسائل التحيكيمة أحد  أهم  تحديث القضاء حيث أضحى باملقابل مطلب 

املتطلبات األساسية لتعزيز دعائم األمن القانوني في ميدان التحكيم من خالل ايجاد زخم قضائي 

ة ونواة صلبة الرساء قواعد ومبادئ تشكل الحلول التي كرسها متناسق وموحد يشكل مرجعية أساسي

 االجتهاد القضائي الجانب األهم فيما اعتمدت عليه.

لذا فالحديث عن هذا املوضوع يدفعنا باألساس الى التساؤل عن : أهم املرجعيات املؤسسة لقضاء   

ي من ايجاد حلول وخلق قواعد داعم لفلسفة التحكيم ؟ ثم الى أي حد تمكن االجتهاد القضائي املغرب

 قانونية على نحو يروم ترسيخ دعائم األمن القانوني في ميدان التحكيم ؟

                                                 

 عبدالحميد األحدب : املرجع نفسه ، نفس الصفحة . -3 
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ألجل ذلك فاننا سنتوقف ابتداءا عند أهم املرجعيات املؤسسة لقضاء داعم لفلسفة التحكيم    

من القانوني في ( زد على ذلك ضرورة تتبع دور االجتهاد القضائي املغربي في تحقيق األ املبحث األول )

 (.  املبحث الثانيميدان التحكيم )

 املبحث األول : أهم املرجعيات املؤسسة لقضاء داعم لفلسفة التحكيم  

تعتبر وظيفة القضاء أسبق في الوجود تاريخيا عن فكرة قواعد القانون ، سواء تعلق األمر بالقواعد 

تعد جزءا ال يتجزأ من وظيفة القضاء، ولعل  ، ذلك أن خلق القاعدة القانونية4العرفية أو التشريعية

أهم تطبيقات هذا الدور تجد سندها في العديد من املجاالت القانونية يأتي في مقدمتها وارتباطا 

باملوضوع مرجعية قانون التحكيم الفرنس ي الذي كان الفضل في وضع قواعده العظيمة الجتهاد 

ومحكمة االستئناف بباريس نظرا لدورها البارز الذي املحاكم الفرنسية السيما اجتهاد محكمة النقض 

 .     5لعبته بخصوص هذه املسألة

وخالفا للنظام القانوني الفرنس ي للتحكيم ، لم يكتب لقواعد التشريع املغربي ومبادئه في ميدان  

التحكيم أن تكون ثمرة االجتهاد القضائي في حين ظلت حبيسة االقتباس التشريعي املعيب للنص 

الى جانب املساطر  التي أبانت عن احتالله كقضاء خاص 6فرنس ي منذ الوجهة التشريعية األولىال

الخاصة املضمنة بالقانون املسطري املدني، لتعلن بذلك عن ادماج مولود جديد في النظام القانوني 

عدة أو الرقابية املغربي يروم بمميزاته تجاوز مثالب القضاء العادي، هذا األخير بعيدا عن األدوار املسا

التي تحاول محاكم املوضوع بسطها حرصا على تحقيق فاعلية التحكيم ، نجد وظيفة االجتهاد واالبداع 

                                                 

محمد عبدالنباوي : تعميم االجتهاد القضائي : مساهمة في خدمة العدالة ، مداخلة باللقاء الثقافي الذي حظي بتنظيم مجلة سلسلة  -4 

 .4030دجنبر  44االجتهاد القضائي بمناسبة صدور عددها األول ، يوم 
5 -Emmanuel Gaillard : La jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’arbitrage international , Texte de la Conférence 

donnée à la Cour de cassation le 13 mars 2007 , p : 1.  

تي تناولت تنظيم التحكيم بشكل نقصد بالوجهة التشريعية األولى في اصطالح هذا املوضوع ، أولى النصوص القانونية املغربية ال -6 

 .  043الى  049بمثابة قانون املسطرة املدنية من الفصول  3233غشت  34مفصل والذي تعود الى ظهير 
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الذي بدت معامله تظهر شيئا فشيئا بشكل  7أو ماعبر عنه الفقه األملاني باالجتهاد القضائي التطوري

 ائي خاص.يعكس أهمية املحطات التي ما فتئ أن احتلها التحكيم كنظام قض

ليشكل بذلك القضاء املغربي أحد نماذج األنظمة القضائية العربية التي لم يكن لها سبق طرق باب  

االجتهاد واالبداع في مسائل التحكيم اال بعد توالي العديد من املحطات التي كرست أهمية هذا النظام 

لينطلق بذلك مسلسل في عالقته بالقضاء من جهة والذي اليحدو أن يشكل أحد أوجه اصالحه، 

االجتهاد القضائي في املادة التحكيمية بفعل العديد من املرجعيات التي أسست لقضاء داعم لفلسفة 

 التحكيم ، والتي يمكن اجمالها فيما يلي :

 املطلب األول : تموقع التحكيم على مستوى السياسة املرتبطة بتشجيع االستتثمار كأهم املرجعيات 

ي أصبح يحتلها التحكيم باعتباره كأحد أهم األليات القانونية واملبادرات التشريعية نظرا للمكانة الت  

املهمة في مجال جذب االستثمار وتشجيعه ، حيث أضحى الرهان عليه قائما بغية توفير املناخ القانوني 

االطار  السليم لالستثمار لينضاف بذلك الى مصاف التدابير التي اتخذها املغرب والرامية الى اصالح

 القانوني واملؤسساتي لالستثمار وتشجيع املبادرة الحرة للمستثمرين املغاربة واألجانب.

واذا كانت عالقة القضاء بالتحكيم واسعة ومتشعبة تشمل جل فروعه وال تقتصر على القضاء  

 8التجاري فحسب، فان عالقة التحكيم باالستثمار باملغرب أخذت بعدين أساسيين : أحدهما دوليا

يعكس االنخراط الفعلي للبالد من جراء االنفتاح التجاري الدولي )الفقرة األولى( واألخر وطنيا بدى 

االقتناع معه راسخا بأهمية التحكيم كقضاء خاص للمنازعات التجارية الوطنية السيما تلك املرتبطة 

 باالستثمار )الفقرة الثانية(.

                                                 
7 - J.C. Biller et A.Maryolli : « Histoire de la philosophie du droit » , Armand colin , Paris , 2001 , p :195. 

 حضر ماذهب له بعض الفقه الفرنس ي، بخصوص أن :وفي هذا الصدد ، نست  -8 

« l’institution arbitrale a connu un développement sans précédent dans le sillage de l’essor des relations commerciales 

internationales : l’arbitrage a accompagné la mondialisation4 ; il est la justice de la mondialisation. 90% des contrats du 

commerce international stipuleraient une clause compromissoire ».   : أنظر في ذلك ، 

-  Magali Boucaron-Nardetto: Le principe compétence-compétence en droit de l’arbitrage, thèse du doctorat en droit , 

Universit´e Nice Sophia Antipolis, 2011 , p : 33.  
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 الفقرة األولى : على املستوى الدولي  

االنفتاح التجاري الدولي الذي عرفه املغرب على بقية دول العالم حيث أصبح من الضروري عليه  بعد 

مواكبة هذا التطور خصوصا في مجال النهوض بالتدابير القانونية واالقتصادية واملؤسساتية املتعلقة 

طيلة النصف األول باالستثمار باعتبارها جزءا ال تتجزأ من سياسة االصالح الذي عرفها قانون األعمال 

من التسعينيات، من خالل االستجابة لسياسة التشجيع على جلب االستثمار األجنبي التي أصبحت 

العديد من الدول النامية تنهجها بتوفير مجموعة من الضمانات القانونية بمقتض ى قوانين االستثمار 

 الداخلية للدولة التي يرغب في التعامل معها. 

ضمانات القانونية التحكيم التجاري الدولي باعتباره األسلوب املفضل للمستثمر ويأتي في مقدمة ال  

األجنبي في مقابل اللجوء الى قضاء املستثمر خوفا من خضوع املنازعات التي تثار بشأنها لنطاق تطبيق 

م القانون الداخلي للدول التي يتم فيها االستثمار، اال أن البعض قد يتسائل هنا عن غياب االهتما

والذي هم أيضا  3294التشريعي بهذا القضاء الدولي الخاص ؟ خصوصا وأن االصالح التشريعي لسنة 

الشق املتعلق بالتحكيم قد أتى بعد مصادقة املغرب على العديد من االتفاقيات الدولية ذات الصلة 

 باملوضوع ؟

نظيم االتفاقي الذي سبق ولعل االجابة عن هذا التساؤل، قد تجد سندها انذاك في مبرر كفاية الت 

التنظيم القانوني أو مايمكن االصطالح عليه ان صح التعبير بالتحكيم في اطار االتفاقيات، بحيث كان 

يروم باألساس تنزيل وتطبيق نصوص االتفاقيات  9أول تشريع للتحكيم التجاري الدولي في املغرب

 الدولية التي صادق عليها في هذا الخصوص، ولعل أهمها :

 10 3202فاقية نيويورك لسنة ات 

                                                 

أسماء عبيد : التحكيم في التشريع املغربي ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية  -9 

 .24، ص :  4002/4002، السنة الجامعية  -سال–واالقتصادية واالجتماعية 

 .239، ص 3220يناير 43بتاريخ   4493الصادر في الجريدة الرسمية عدد  -10 

 مذكور عند:   
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تعتبر أحد أهم االتفاقيات الدولية الذي لقيت اهتماما ونجاحا كبيرا بشكل يعكس أهمية وصعوبة 

املجال الذي عالجته بخصوص االعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، واملغرب بمصادقته عليها 

ألة األحكام األجنبية أمام قضاء الدولة يكون قد تجاوز مشكل االعتراف والتنفيذ الذي كانت تثيره مس

املطلوب منه اعتراف وتنفيذ هذه األحكام ، على خالف صعوبة التطبيق التي كانت تطبع أحكام كال من 

حيث أنها كانت تتطلب لكي يكون التحكيم  3249واتفاقية جنيف لسنة  3243بروتوكول جنيف لسنة 

 .11وغير قابل للطعن  قابال لالعتراف به وتنفيذه ، أن يكون نهائيا

ونظرا للحلول القانونية التي تضمنتها نصوص االتفاقية لم يكن أمام القضاء املغربي على مستوى    

سوى خيار تطبيق مقتضيات اتفاقية نيويورك لسنة  –املجلس األعلى سابقا  –محكمة النقض 

، حيث 13م التجاري الدوليولو تعارضت مع القانون الوطني، لتكون باجتهاداتها داعمة للتحكي320212

تم التخفيق باملقابل من العراقيل التي تقف عائقا مانعا دون منح الصيغة التنفيذية وحصر مبدأ 

النظام العام في حدود ضيقة ومنع قاض ي الصيغة التنفيذية من النظر في موضوع النزاع ولم يشترط 

تفسير الضيق للنظام العام سواء كان أجال اليداع املقرر التحكيمي ، كما حرص أيضا وبتوازن على ال

 .    14دوليا أو وطنيا ، وبنفس التوازن على خرق حقوق الدفاع 

                                                                                                                                                         

-         Abdellah Boudahrain, « l’arbitrage commercial interne et international au regard du Maroc »,  

          société d’édition et de diffusion Al Madariss, Casablanca, p.143. 

 .23، ص :  أسماء عبيد : املرجع نفسه -11 

خصوصا وأن التحكيم التجاري الدولي عاش فترة شهدت غياب تشريع داخلي ينظمه طرح معه اشكال بخصوص املرجعية التي  -12 

سيتعمدها القاض ي عندما يعرض عليه طلب االعتراف أو تنفيذ القرار التحكيمي، أنظر في ذلك ملخص مداخلة عبد الصادق ربيع : 

 .34شكك الى املصداقية ، بندوة التحكيم التجاري الوطني والدولي ، مرجع سابق ، ص: التحكيم التجاري : من الت

وتكفي االشارة الى أنه على بالرغم من عدم وجود نص تشريعي يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي فان القضاء املغربي سار على تطبيق  -13 

نتظر املشرع ليقول كلمته، أنظر في ذلك : مداخلة ادريس الضحاك بندوة ولم ي 3202مقتضياته الواردة خاصة في اتفاقية نيويورك لسنة 

 – 3" التحكيم التجاري الداخلي والدولي "، من تنظيم وزارة العدل واالتحاد العام ملقاوالت املغرب باشراف واعداد من املجلس األعلى ، 

جميع الحقوق محفوظة  –التحكيم التجاري الداخلي والدولي  – 4002فبراير  –االصدار الرقمي  –، دفاتر املجلس األعلى  4004مارس  4

 .32ملركز النشر والتوثيق القضائي ،  ص : 

محمكة االستئناف التجارية  4009أبريل  32-32كلمة الدكتور ادريس الضحاك ، بمناسبة افتتاحه للندوة الجهوية الرابعة  -14 

 بالدارالبيضاء .
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  322015اتفاقية واشنطن لسنة 

تحقيقا لنوع من التوازن في املراكز القانونية بين الدولة املضيفة لالستثمار أو احدى مؤسساتها العامة 

بي، عملت الدولة املغربية على املصادقة على احدى أهم التابعة لها كأشخاص معنوية واملستثمر األجن

، حيث 3220مارس  32وعقدها في  16االتفاقيات الهادفة الى توفير الحماية لالستثمارات منذ ظهورها

بموجبها تم انشاء املركز الدولي لحسم املنازعات املتعلقة باالستثمارات باعتباره الجهة القانونية 

 االستثمار التي تنشأ بين املستثمر األجنبي والدولة املضيفة لالستثمار.املختصة بتسوية منازعات 

اال أن مجيء اتفاقية واشنطن لم يكن املبتغى األساس ي من وجودها فقط املساعدة على تحقيق   

التنمية والتطور االقتصاديين من خالل توفير مناخ مالئم لالستثمارات الدولية ، بل أيضا التأثير على 

ملتعلق بالتجارة واالستثمار لدى الدول وتوجيه اجتهاداته في ميدان التجارة الدولية الى تغليب القضاء ا

القواعد الدولية على الوطنية كما حدث مع القضاء املغربي خصوصا على مستوى الغرفة التجارية 

والتحكيم ملحكمة النقض باعتبارها صاحبة االختصاص للنظر في القضايا التجارية وقضايا االستثمار 

التجاري الدولي ، حيث اتجهت في العديد من القرارات الصادرة عنها الى حماية وصون حقوق املستثمر 

الراغب في اللجوء الى التحكيم لفض النزاعات التي التي تعترضه، كما حاولت أيضا الحد من التوسع في 

سريعة، مبسطة تكون حافزا  النظام العام وغيرها من القرارات التي تهدف الى تكريس عدالة فعالة

 لالستثمار ومشجعا له .

                                                 

 32، صادر في الجريدة الرسمية بتاريخ  3222أكتوبر  33بتاريخ   20-024هير رقـم صادق عليها املغرب بمقتض ى الظ -15 

 مذكور لدى : 3422، ص  3222نونبر 

-  Abdellah Boudahrain, « l’arbitrage commercial interne et international au regard d  Maroc », op. cit, p: 144. 

- David Réne, « l’arbitrage dans le commerce international », Econimica, paris, 1982 ,  p: 223, 224. 
16  -EDOUARD ONGUENE ONANA: Qualification d'investissement et compétence en arbitrage international relatif aux 

investissements : la théorie du contrôle séparé devant le CIRDI , article publiée dans le revue générale de droit , volume 42 , 

numéro 1, 2012 , p : 60. 
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اال أن كل مالحظ أو متتبع مختص ، ال يجد أدنى صعوبة في ابداء مالحظة مفادها خالل هذه    

املحطة على مستوى املمارسة هو محدوديتها بالنسبة للتحكيم الوطني خالفا للتحكيم الدولي الذي 

اع أن يشكل الوسيلة املتداولة لفض النزاعات بحكم التنظيم بالرغم من غياب التنظيم القانوني استط

االتفاقي الوازن الذي شهده من شتى الجوانب القانونية خصوصا تلك الضابطة الختصاص القضاء 

الوطني سواء فيما يخص الدور املساعد أو الرقابي وكذا االجتهادي الذي تطلع به الغرفة التجارية 

 عد التحكيم الدولي في قضايا االستثمار.بمحكمة النقض بغية توجيه قوا

  -ال استثمار بدون تحكيم  –الفقرة الثانية : على املستوى الوطني 

في اطار تعزيز الضمانات الخاصة بالتشريع الوطني عمل املشرع املغربي على اصالح االطار    

ن ال استثمار بدون لالستثمار، كما سعى نحو توفير ضمانات قضائية واضحة أل 18واملؤسساتي17القانوني

قضاء كما عبر عن ذلك املغفور له الحسن الثاني قدس هللا روحه حينما قال : " ال يمكن للمغرب أن 

يفتح أبوابه للمال األجنبي ، اذا لم يكن ذاك املال األجنبي عارفا أنه في مأمن من الشطط أو سوء الفهم 

 ".19أمرا ضروريا للنماء.. وال أقول دائما الشطط وانما سوء الفهم، فالقضاء أصبح

والى جانب توفير الضمانات القضائية ، أصبح االقتناع راسخا بضرورة تطوير القواعد التحكيمية    

والرقي بها الى مستوى تطلعات املستتثمر الوطني واألجنبي على حد سواء، وهذا بالفعل ما أبان عنه 

كية ذات البعد االستثماري شكلت في اطارها االهتمام امللكي في العديد من املناسبات والخطب املل

 2الرسالة امللكية السامية املوجهة الى الوزير األول في موضوع التدبير الالمتمركز لالستثمار واملؤرخة في 

                                                 

وقد شمل االصالح القانوني تحديث الترسانة القانونية بدافع مالئمة التشريع الوطني مع التشريعات الدولية املعمول بها ، حيث نجد  -17 

ا على سبيل املثال ميثاق االستثمارات ، قانون تحدث أن معظم النصوص القانونية الحديثة ذات طابع اقتصادي صرف نذكر منه

 .بموجبه املحاكم التجارية ، مدونة التجارة، مدونة الجمارك ، قانون حرية األسعار واملنافسة ، قانون تحدث بموجبه املحاكم االدارية ..

ل مكلفة بمشاريع االستثمار، وتحويل إحداث لجنة وزارية لدى الوزير األو أما بخصوص االصالح املؤسساتي فقد هم باألساس  -18 

صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية إلى أداة قوية لدعم االستثمار في املغرب، وغير ذلك من املؤسسات التي تهدف إلى 

 . تشجيع االستثمار وتحفيزه

، ص :  4034، السنة  4ربية، دفاتر املجلس األعلى العدد ابراهيم األيسر: القضاء التجاري ضمانة لالستثمار من خالل التجربة املغ -19 

399. 
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من بين التوجيهات امللكية في ميدان توفير متطلبات املناخ املالئم لالستثمار وتطوير مستواه  4004يناير 

اللها صاحب الجاللة الدور التوفيقي واقتراح الحلول التوفيقية بخصوص ، والذي أناط من خ

النزاعات الناشئة بين املستثمرين و االدارات باحدى الشبابيك التابعة للمراكز الجهوية لالستثمار والتي 

 شكلت في اطارها هذه الرسالة املرجعية األساسية للتأسيس.

 42رسالة، حيث شكل بذلك الخطاب امللكي السامي بتاريخ هذا ولم يقف االهتمام امللكي عند هذه ال 

بداية بعد جديد أعلن عن تربع التحكيم كقضاء خاص على مستوى السياسة امللكية  4003يناير 

بخصوص توفير متطلبات املناخ املالئم لالستثمار وتطوير مستواه ، من خالل التوجيهات امللكية 

سادس والرامية الى تشجيع اللجوء الى الطرق البديلة لفض السامية لصاحب الجاللة امللك محمد ال

النزاعات من خالل حثه على ضرورة مراجعة مساطر التسوية التوافقية ملا قد ينشأ من منازعات بين 

التجار ، وذلك من خالل االعداد السريع ملشروع قانون التحكيم التجاري الوطني والدولي ليستجيب 

 وملة االقتصاد وتنافسيته ويساهم في جلب االستثمار األجنبي .نظامنا القضائي ملتطلبات ع

وان تشكل الخطب امللكية توجيهات عملية تستدعي من الحكومة بلورتها كمشاريع قابلة للتطبيق   

والعمل على تنفيذها بقوة الدستور، فان التوجيه الذي أبان عنه صاحب الجاللة بخصوص توفير 

والذي راهن من خالله على التحكيم بحيث اعتبره جزءا ال يتجزأ من   تثمارمتطلبات املناخ املالئم لالس

أوجه االصالح القضائي ، مما يفيد معه أن ال استثمار بدون تحكيم وبدون قضاء تجاري استثماري 

قادر بقراراته االجتهادية على توجيه القواعد واملبادئ التحكيمية في قضايا االستثمار، ليكون بذلك 

مللكي أعاله قد أسس لقضاء تحكيمي مسؤول يشكل معه االعداد السريع ملشروع قانون الخطاب ا

التحكيم التجاري الوطني والدولي نقطة االنطالق نحو قضاء معاصر يستجيب ملتطلبات عوملة 

 االقتصاد وتنافسيته ويساهم في جلب االستثمار األجنبي السيما ذلك املتعلق بالتجارة واالستثمار.

 لثاني : تحديث املنظومة القانونية والقضائية في مجال التحكيم كأهم املرجعياتاملطلب ا



 

 

 

15 

شهد املغرب منذ منتصف القرن التاسع عشر تطورات مهمة على مستوى الترسانة القانونية   

الذي أتى في سياق التفاعل مع  4009للتحكيم والتي تعززت بمناسبة االصالح القانوني األخير لسنة 

دولية التي يعرفها ميدان املال واألعمال حيث هم باألساس تطوير االطار القانوني للتحكيم التطورات ال

بشكل ينسجم واملبادئ الدولية الجديدة و يساير تطلعات الفاعلين االقتصاديين ويضمن لهم الحصول 

ف مع على عدالة في ظروف يطمأن إليها األطراف، عدالة ترتكز على قواعد مرنة وعلى مبادئ اإلنصا

 مراعاة عادات وأعراف امليدان التجاري املحلية والدولية.

كتب لهذا  )الفقرة األولى(وموازاة مع املجهودات املبذولة اليجاد اطار قانوني متكامل وفعال للتحكيم  

األخير أن يحتل عتبات أحد أهم األوراش االصالحية الكبرى الهادفة باألساس الى اصالح قضائي شامل 

 قرة الثانية(9)الفوعميق 

  الفقرة األولى : تعزيز الترسانة القانونية في مجال التحكيم 

 3294و  3233بعد الفراغ التشريعي الكبير الذي شهده االطار القانوني املنظم للتحكيم في ظل ظهيري   

خصوصا من جانب كون أحكامهما معا غير منفتحة بما فيه الكفاية على التحكيم الدولي رغم مصادقة 

ملغرب على العديد من االتفاقيات الدولية ذات الصلة باملوضوع كنتيجة لالنتشار الواسع للتحكيم في ا

من جهة، و لالنخراط الفعلي لبالدنا في االنفتاح والسعي لرفع كل الحواجز املعيقة 20التجارة الدولية

 لالستثمار من جهة أخرى . 

ي مقدمتها الخطب امللكية لصاحب الجاللة ال سيما واستجابة للعديد من املرجعيات األساسية، يأتي ف 

حيث دعا  4003يناير  42الخطاب امللكي الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير بتاريخ 

ايمانا  من خالله الى ضرورة التعجيل باالعداد السريع ملشروع قانون التحكيم التجاري الوطني والدولي

                                                 

حيث وضعت لجنة القانون التجاري الدولي التابعة لألمم املتحدة قواعد خاصة بالتحكيم كما وضعت قانونا سمي بالقانون  -20 

مع التطورات التي عرفها املجال النموذجي للتحكيم يمكن الدول اتخاذه مصدرا لتطوير قوانينها الخاصة بالتحكيم لتصبح منسجمة 

ة التجاري على الصعيد الدولي، أنظر في ذلك : الحسن الكاسم : " االتفاقيات املوحدة لالستثمار رؤوس األموال العربية، االتفاقية العربي

مار"، منشور بدفاتر املجلس للتحكيم العربي"، مداخلة ندوة علمية " االجتهاد القضائي في املادة التجارية والضمانات القانونية لالستث

 .32، ص:  4/4004األعلى ، العدد 
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لنظام القضائي ملتطلبات عوملة االقتصاد وتنافسيته ويساهم في جلب منه بضرورته لكي يستجيب ا

 االستثمار األجنبي.

ضف الى ذلك، متطلبات عالم التجارة الدولية وما يتطلبه توفير املناخ املالئم لالستثمار في املغرب  

وعوملة  كأحد أبرز الخيارات االستراتيجية املرتبطة بالتنمية خاصة مع اتساع العالقات الدولية،

، من ايجاد لكيان قانوني للتحكيم قادر على كسب رهان املالئمة 21االقتصاد، وسرعة تحرك األموال

للتطورات التي تعرفها التجارة الدولية، األمر الذي عجل بوضع مشروع مدونة التحكيم التجاري الذي 

ت عن االنفتاح الذي أعدته اململكة املغربية حيث كان محل لقاءات  ونقاشات علمية مستفيضة أبان

يصبوه القضاء على محيطه االجتماعي واالقتصادي من جراء االهتمام الذي ما فتئت توليه وزارة 

العدل والهادف الى الرقي بالقضاء وتمكينه من املساهمة الفعالة في مسار التنمية، وتوفير املناخ املالئم 

 لالستثمار. 

ريعي القاض ي بوضع تنظيم قانوني مستقل ملؤسسة التحكيم اال أن املشرع لم يكن وفيا الختياره التش 

باملغرب من خالل ما أبان عنه مشروع مدونة التحكيم، بحيث سرعان ما تم اجهاضه بعدما كان األمل 

كبيرا في خروجه، ليفضل بذلك االستكانة الى سياسة االدماج في قانون املسطرة املدنية كما هو الحال 

 .02-00ات املنسوخة رقم عليه األن قانون املقتضي

ومن املؤكد أن هذا القانون قد شكل نقلة نوعية في مجال مواكبة املغرب للتطور االقتصادي الذي  

عرفته جل دول املعمور، وكذا استجابة لرهان توفير املتطلبات املحفزة على االستثمار واملبادرة الحرة 

نه قد أتى لسد مكامن النقص الذي كان يعرفها بغية توفير مناخ مالئم لالستثمار، ناهيك أيضا عن كو 

قانون التحكيم امللغى سواء من جانب كون أحكامه غير منفتحة بما فيه الكفاية على التحكيم الدولي، 

                                                 

كلمة األستاذ محمد بوزبع بندوة " التحكيم التجاري الداخلي والدولي" ، من تنظيم وزارة العدل واالتحاد العام ملقاوالت املغرب  -21 

التحكيم التجاري  – 4002فبراير  –صدار الرقمي اال  –، دفاتر املجلس األعلى  4004مارس  4 – 3باشراف واعداد من املجلس األعلى ، 

 .2جميع الحقوق محفوظة ملركز النشر والتوثيق القضائي ،  ص :  –الداخلي والدولي 
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بحيث أوجد اطارا قانونيا متكامال للتحكيم من خالل التعريف به والتنظيم الدقيق لقواعده، وتوسيع 

ناتجة عن التصرفات األحادية للشخص املعنوي العام، والسماح مجاله ليشمل النزاعات املالية ال

بالتحكيم في النزاعات املتعلقة بالعقود التي يبرمها الشخص العام، وكذا النص على مقتضيات خاصة 

 .22بالتحكيم الدولي

 الفقرة الثانية : تموقع التحكيم على مستوى ورش االصالح القضائي 

غرب معطى ال محيد عنه في سبيل تحقيق االقالع االقتصادي اذا كان ورش اصالح القضاء بامل 

والسياس ي واالجتماعي، فان ضرورة تشجيع اللجوء الى التحكيم بتزامن مع تعزيز وتطوير قواعده أضحى 

يشكل أحد أهم الدعائم األساسية لهذا الورش والهادفة باألساس الى ترسيخ سيادة القانون 

 لسرعة في اإلنجاز على مستوى إصدار األحكام وتنفيذها. والشفافية والنزاهة واإلنصاف وا

لثورة  02وفي هذا السياق خصص جاللة امللك الخطاب السامي الذي وجهه الى األمة بمناسبة الذكرى 

امللك والشعب الطالق االصالح الشامل والعميق للقضاء، حيث من بين محاور االصالح التي أطلقها في 

وير الطرق القضائية البديلة لفض النزاعات حيث ذكر جاللته : خطابه السامي نجد محور تط

 "...وبموازاة ذلك، يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح ...".

الذي أعاد من خالله التأكيد  4033مارس  2ليشكل بذلك الى جانب الخطاب امللكي السامي املؤرخ في  

متنا القضائية كمنظومة مستقلة وجعلها في خدمة املواطن تأسيسا ملفهوم على ضرورة االرتقاء بمنظو 

جديد الصالح العدالة يراعي األسس واملبادىء التي أرساها الدستور، أحد أهم املرجعيات التي أسست 

الى االعالن عن انبثاق ورش اصالح منظومة العدالة بغية التطلع الى اصالح قضائي شامل وعميق 

ه االستراتيجية الكبرى ضرورة تشجيع اللجوء الى الوسائل البديلة لفض النزاعات حمل بين أهداف

بمقاربة جديدة أتت كرد فعل عن العديد من االختالالت والصعوبات التي طالت عمل هذه األليات 

 البديلة في شتى امليادين الجنائية والتجارية واملدنية وغيرها.

                                                 

 .34أسماء عبيد: مرجع سابق ، ص :  -22 
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حكيم كأحد أوجه االصالح القضائي باملوازاة مع التطور التشريعي لذا فاملكانة التي أصبح يحتلها الت   

 -واالتفاقي الذي حظي به يعكس عمق وأهمية هذا املولود القضائي الخاص، وما املحطات واألبعاد 

اال مرجعيات أسست لقضاء داعم لفلسفة التحكيم، مادام أن فعالية هذا  -التي سبق وأن أشرنا اليها 

قضاء بأدواره املساعدة واالجتهادية قادر على تحقيق الجاذبية القانونية التي راهن  األخير تتطلب وجود

 عليها املشرع لجلب االستثمارات والتخفيف من كثرة القضايا املعروضة على املحاكم.

 ميدان التحكيم  فياملبحث الثاني : دور االجتهاد القضائي في تحقيق األمن القانوني 

ضائي مطلبا حقوقيا ، بالنظر ملا يكفله من توحيد للحلول القضائية وتوقعها لقد أصبح االجتهاد الق

على نحو يرسخ األمن القانوني و يحقق الوضوح واالستقرار و التوقع ، غير أن التسليم بهذا الرأي، 

، ونتساءل عما إذا كان القضاء املغربي قد استطاع تحقيق األمن 23يجعلنا نجنح لتقدير وجاهته

 ي مجال التحكيم باعتباره كأحد أهم الدعائم األساسية لالقتصاد بشقيه الوطني والدولي؟ القانوني ف

ان الجواب عن هذا التساؤل يقتض ي منا استقراء االجتهاد القضائي الصادر في املادة التحكيمية   

هيئات نظرا لكونها تأتي في مقدمة ال -املجلس األعلى سابقا –السيما ذلك املنبتق عن محكمة النقض 

القضائية املصدرة لالجتهاد القضائي. ولعل بعض القواعد واملبادئ التي تبناها مشروع قانون التحكيم 

يرجع الفضل في صياغتها الى اجتهاد املحاكم املغربية السيما تلك الصادرة عن السادة رؤساء  24الحالي

ية أخذت بعين االعتبار املحاكم و الغرفة التجارية لدى محكمة النقض لتشكل بذلك أرضية ومرجع

اال أنه مع ذلك يبقى اجتهاد املحاكم الفرنسية النموذج األمثل  )املطلب األول(عند وضع هذا املشروع  

 )املطلب الثاني(9في مجال خلق و تطوير قواعد التحكيم 

 املطلب األول : أهم تمظهرات االجتهاد القضائي املغربي في ظل مشروع قانون التحكيم

                                                 

 محمد عبدالنباوي : تعميم االجتهاد القضائي : مساهمة في خدمة العدالة ، مرجع سابق . -23 

 .4030،  40العدد  –التحكيم والوساطة االتفاقية  –التحكيم والوساطة االتفاقية املغربي ، دفاتر محكمة النقض  مشروع قانون  -24 
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املعترف به لالجتهاد القضائي املغربي دوره بخصوص مواكبة التطورات والتوجهات الدولية  اذا كان من

أي منذ وقت مبكر، فان  3294في مجال التحكيم قبل مجيء اتفاقية نييورك واالصالح التشريعي لسنة 

 كما يظهر من 00-02بداية تقمص الوظيفة االبداعية تزامنت واملقتضيات املنسوخة للقانون رقم 

خالل مجموعة من القرارات القضائية الصادرة عن رؤساء املحاكم وكذا عن الغرفة التجارية بمحكمة 

 .25النقض

ولعل أهم املحطات التشريعية املهمة في حياة التحكيم والتي كتب لها أن يشكل االجتهاد القضائي 

قانون التحكيم بما مرجعا مهما ساهم في تجاوز العديد من نقائص القانون السالف الذكر، مشروع 

يحمله من مفاهيم وقواعد جديدة يعود الفضل الكبير في صياغتها لالجتهاد القضائي سواء تعلق األمر 

باالشكال الذي كان يثيره مفهوم رئيس املحكمة باعادة صياغته بشكل يستجيب للتوجه القضائي في 

   )الفقرة الثانية(9مظهرات أخرى الى جانب ت )الفقرة األولى(أفق تجاوز اشكالية االختصاص النوعي 

 الفقرة األولى : اعتماد املعيار املوضوعي كأساس لتحديد االختصاص 

والذي أثير بشأنها اللبس بشكل فتح  00-02يأتي في مقدمة املفاهيم الغامضة التي حملها القانون رقم  

وم رئيس املحكمة حيث املجال معه لتفسيرات وتأويالت انعكست سلبا على مستوى التعاطي معه، مفه

رئيس املحكمة التجارية ما لم يرد  -3منه أنه " يراد في هذا الباب بمايلي : ....  334جاء في الفصل 

 خالف ذلك ".

ولعل املستقرء للنص أعاله، سيقف عند فهم مفاده أن االختصاص حصري لرئيس املحكمة التجارية  

اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم ح املشرع ما لم يرد خالف ذلك، اال أنه قبل هذا الفصل من

                                                 

رصد لقرارات محكمة النقض  –أنظر في ذلك : مصطفى بونجة ونهال اللواح : التحكيم التجاري من خالل العمل القضائي املغربي  -25 

 .4034طنجة ، الطبعة األولى  –، مطبعة اسبارطيل  -ومحاكم املوضوع 



 

 

 

20 

للمحكمة اإلدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها  330التحكيمي الصادر في نطاق الفصل 

 .26أو إلى املحكمة اإلدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم  التحكيمي  يشمل مجموع  التراب الوطني

ن لالختصاص ال ثالث لهما، مما يثار االشكال معه في حالة اذا ما تعلق ليتضح بأن األمر يتعلق بجهتي 

 األمر بنزاع مدني.

حيث هنا باألساس أبان القضاء املغربي عن أحد األدوار املنوطة به واملتجسدة في رفع الغموض  

واللبس وتجاوز النقص التشريعي بسد مكامنه وثغراته، كما حدث مع االشكال الذي أثير بخصوص 

ذا املفهوم حيث نجد العديد من االجتهادات القضائية الصادرة عن رؤساء املحاكم ومحكمة النقض ه

قد تبنت توجها قضائيا موحدا ومتواترا أقرت من خالله بأن رئيس املحكمة املراد به هو رئيس املحكمة 

التجارية  املختصة حسب طبيعة موضوع النزاع، ومن بين هذه القرارات نجد أمر صادر عن املحكمة

جاء فيه : " أن االختصاص بمنح الصيغة التنفيذية يرجع الى رئيس  4002-03-00بالدارالبيضاء بتاريخ 

املحكمة ان تعلق األمر بنزاع مدني، ولرئيس املحكمة التجارية اذا تعلق األمر بنزاع تجاري، أما اذا كان 

 .27من ق.م.م" 330ارية بمقتض ى املادة النزاع اداريا فان املشرع منح النظر فيها الى املحكمة االد

حيث جاء فيه :" أن عدم  28في قرار لها –املجلس األعلى سابقا  –وهو نفس التوجه ملحكمة النقض 

االختصاص النوعي من النظام العام ويجب اثارته ولو تلقائيا من قبل القضاء، ويمكن اثارته في أي 

قابال للتنفيذ بأمر من رئيس املحكمة االبتدائية  مرحلة من مراحل الدعوى، حيث يصير حكم املحكمين

                                                 

وهو ما ذهب عليه القضاء في العديد من القرارات القضائية، من بينها األمر الصادر عن السيد رئيس املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ  -26 

ق م م فانه يرجع من  330حيث جاء فيه أنه : " استنادا الى الفصل  4034/3/434، في امللف االستعجالي عدد  290عدد  32/02/4034

ي اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في اطار النزاعات املتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة الى املحكمة االدارية الت

لتراب الوطني سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو الى املحكمة االدارية بالرباط عندما يكون تنفيد الحكم التحكيمي يشمل مجموع ا

. 

طلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية الصادر في اطار نزاع ناش ئ عن تنفيذ صفقة عمومية يكون موجها لجهة غير مختصة في 

 .400حالة توجيهه الى القضاء التجاري". منشور بكتاب " التحكيم التجاري من خالل العمل القضائي املغربي ...، مرجع سابق ، ص : 

، منشور بكتاب "  00/03/4002، بتاريخ  423/3/4002، امللف عدد  022أمر صادر عن املحكمة التجارية بالدارالبيضاء، العدد  -27 

 .324التحكيم التجاري من خالل العمل القضائي املغربي ..، مرجع سابق ، ص: 

 .29، منشور باملرجع قبله، ص:3329/3/3/4004، امللف التجاري ع.32/04/4002بتاريخ  430قرار املجلس األعلى عدد  -28 
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التي صدر في دائرة نفوذها ، وملا تعلق األمر بنزاع تحكيمي تجاري فان رئيس املحكمة التجارية يصبح هو 

 املختص.

واذا كان النزاع بين الطرفين مدنيا يرجع اختصاص البث للمحكمة االبتدائية ولرئيسها واذا كان تجاريا 

 صاص للمحكمة التجارية ورئيسها ".يرجع االخت

واستجابة للحل واملعيار الذي تواترت العديد من القرارت في اقراره كمحدد قضائي أساس ي ملنح 

االختصاص في مقابل تجاوز اشكال االختصاص النوعي الذي لطاملا أثاره مفهوم رئيس املحكمة، توجه 

تماد املعيار املوضوعي كأساس لتحديد املشرع املغربي في اطار مشروع قانون التحكيم الى اع

االختصاص من خالل ما تضمنته مقتضيات الفقرة األخيرة من املادة األولى من املشروع ، حيث جاء 

رئيس املحكمة: رئيس املحكمة االبتدائية أو رئيس  -34فيها أنه : " يراد في هذا القانون بمايلي : .....

صص في القضاء االداري باملحكمة االبتدائية، أو رئيس املحكمة املحكمة االدارية أو رئيس القسم املتخ

 التجارية، أو رئيس القسم املتخصص في القضاء التجاري باملحكمة االبتدائية، أو من ينوب عنهم".

 الفقرة الثانية : تمظهرات أخرى لالجتهاد القضائي املغربي 

ها واضعوا مشروع قانون التحكيم نجد اذا كان من بين أهم املرجعيات األساسية التي اعتمد علي 

االجتهاد القضائي املغربي الصادر في املادة التحكيمية، فانه باملقابل لم يقف عند وضع املعيار 

 املوضوعي كأساس لتحديد االختصاص بل تجاوزه ليشمل بعض التمظهرات األخرى ، يبقى أهمها :

  ختصاص االعتراف بالعقود االدارية الدولية وتجاوز اشكال اال 

للتحكيم في العقود االدارية الدولية صبغة خاصة نابعة باألساس من خصوصية األطراف التي تبرمه 

واملتمثلة في الدولة بوصفها سلطة عامة والشخص املعنوي العام أو الخاص األجنبي. بحيث يشكل 
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را ملا يتسم به من قلة وسيلة لحل املنازعات الناشئة عنها دون اتباع االجراءات القضائية العادية ، نظ

 .29التكلفة وسرعة الفصل

اال أن املشكل الذي طال التحكيم في هذا النوع من العقود الدولية بالنسبة للقانون املغربي هو غياب 

االعتراف التشريعي الصريح بتزامن مع سكوت حول الجهة املختصة بتذييل الحكم التحكيمي الصادر 

ة الدولية بالصيغة التنفيذية، وهذا ما يتبين من خالل استقراء بشأن نزاع يتعلق بالعقود االداري

بخصوص االعتراف باألحكام التحكيمية الدولية ،  00-02من القانون رقم  42-349مقتضيات الفصل

خصوصا وأن املشرع عندما حدد الجهة املختصة بتذييل هذه األحكام نص بصريح العبارة على أن 

ة التجارية في اشارة منه الى أن نطاق تطبيق الفصل أعاله يقتصر االختصاص من صميم رئيس املحكم

 على العقود الدولية ذات الطابع التجاري وليس االداري. 

والقضاء املغربي وان اعترف بالعقد االداري الدولي ، فانه باملقابل لم يسلم من االشكال املرتبط   

د من موضوعات األحكام التحكيمية، اال بالجهة صاحبة االختصاص بالتذييل عندما يكون هذا العق

أن سرعان ما استجاب االجتهاد القضائي لهذا االشكال بحيث عوض أن يتم اللجوء الى تطبيق 

بمنح االختصاص لرئيس املحكمة التجارية وما يشهده من اقصاء للجهة  349-42مقتضيات الفصل 

كما ذهبت عليه بعض  –اري القضاء االد –صاحبة االختصاص بالنظر لطبيعة موضوع النزاع 

فان املحكمة باملقابل تذهب الى تمديد مقتضيات التحكيم الداخلي للعمل بها في التحكيم  القرارات،

 .330الدولي مانحة بذلك االختصاص للمحكمة االدارية بناءا على الفصل 

عقود في مقابل سد لذا فاملشرع وايمانا منه بضرورة االعتراف الصريح بالتحكيم في هذا النوع من ال  

النقص التشريعي الذي كان يطالها بهذا الخصوص، خصوصا وأن القضاء باسناده االختصاص 

للمحكمة االدارية بناء على مقتضيات التحكيم الداخلي نظرا لطبيعة موضوع النزاع يكون قد أقره 

ن الثاني والثالث بناءا على االستثناء من األصل الذي يقض ي بعدم تطبيق مقتضيات الجزئين الفرعيي

                                                 

 .339، ص:  4002، سنة  3عبد العزيز عبد املنعم خليفة : التحكيم في العقود االدارية الداخلية والخارجية، الطبعة  -29 
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املتعلق بالتحكيم الداخلي على التحكيم الدولي، حيث حسنا ما فعل من خالل مشروع  30بالفرع األول 

قانون التحكيم ملا اتجه صوب االعتراف واالقرار بالعقود االدارية الدولية وتجاوز اشكالية االختصاص 

 دارية صراحة .باالستناد الى املعيار املوضوعي ملنح االختصاص للمحكمة اال 

النموذج  –املطلب الثاني : اجتهاد املحاكم الفرنسية في مجال خلق و تطوير قواعد التحكيم 

  –مثلاأل 

اذا كانت حركة التشريع التحكيمي التي عرفها املغرب متأثرة بشكل كبير الى جانب الفقه واالجتهاد 

ى الدور الذي لعبه اجتهاد املحاكم بالتشريع والفقه واالجتهاد الفرنس ي، فان ذلك راجع باألساس ال

الفرنسية من جراء الوظيفة االبداعية التي يضطلع بها والتي تروم باألساس ايجاد فلسفة تخدم صالح 

 التحكيم بشقيه الوطني والدولي.

فالتنويه ينبغي أن يطال الدور الذي لعبته والزالت تؤديه محكمة االستئناف بباريس باعتبارها ان صح  

املنش ئ الفعلي للعديد من املبادئ والقواعد التحكيمية التي كان مرغوبا فيها من قبل محكمة التعبير 

النقض الفرنسية جراء التأييد والتأكيد الذي كانت تحظى بها من قبل غرفها، ليعلن باملقابل عن 

 لتحكيم . تصدر االجتهاد القضائي الفرنس ي الصدارة كأحد االجتهادات األكثر تطورا وتقدما في مجال ا

لذا سنحاول الوقوف عند بعض أهم املبادئ والقواعد التي حاول االجتهاد الفرنس ي صياغتها في مجال   

التحكيم، والتي شكلت في الشق الغالب منها مبادئ وقواعد موضوعية مؤسسة للتحكيم الدولي 

 )الفقرة الثانية(9يم تميل الى جانب مبادئ أخرى الى ايجاد فلسفة تخدم صالح التحك )الفقرة األولى(

 الفقرة األولى : ايجاد قواعد موضوعية مؤسسة للتحكيم الدولي 

والقواعد املوضوعية األساسية التي صاغها االجتهاد القضائي الفرنس ي، والتي تشكل املبادئ املؤسسة 

 للتحكيم الدولي تتمحور أهمها في النقاط التالية :

                                                 

الفرعيين مايلي: "إذا كان التحكيم خاضعا لقانون املسطرة املدنية املغربي ، فان مقتضيات الجزئين  349-43حيث جاء في الفصل  -30 

 349-44و  349-43الثاني والثالث بالفرع األول من هذا الباب ال تطبق إال عند غياب أي اتفاق خاص مع مراعاة مقتضيات الفصلين 

 أعاله.
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  – Inarbitrabilité –زعات للتحكيم التوجه نحو محو مفهوم عدم قابلية املنا -

وذلك من خالل تبني معيار ذو طبيعة اقتصادية لتحديد دولية التحكيم يروم باألساس مالمسة 

الوضوح والدقة عند تحديد حاالت التحكيم التي ستخضع للقواعد الخاصة املطبقة في املجال الدولي، 

سبق في التوجه نحو األخد باملعيار حيث في هذا الصدد كان ملحكمة النقض الفرنسية باب ال

 . 403431االقتصادي لتحديد دولية التحكيم من خالل ثاني قراراتها الصادرة عنها سنة 

وقبل ذلك، كان اجتهاد محكمة النقض الفرنسية بخصوص تعريف التحكيم الدولي ثابتا وقارا، حيث   

تبرت فيه أن الشرط التحكيمي املبرم بين قرارا اع 4003يناير  42أصدرت الغرفة املدنية األولى بتاريخ 

 .32شركة وغير تاجر يعتبر صحيحا ملجرد فقط الطابع الدولي للعمليات املعنية

 مبدأ صحة اتفاق التحكيم الدولي  -

يعد هذا املبدأ من بين أهم املبادئ في مجال التحكيم الدولي الذي يعود الفضل في التأسيس له 

فشيئا عبر سلسلة من القرارات الصادرة عن محكمة االستئنتاف  لالجتهاد الفرنس ي، حيث بني شيئا

بباريس و الغرفة املدنية األولى ليشكل معها قاعدة موضوعية لدى قانون التحكيم الدولي، حيث ذهبت 

الى "صحة مبدأ اتفاق التحكيم معتبرة اياه  4002يونيو  9بتاريخ  Jules verneمحكمة النقض في قرارها 

لدى قانون التحكيم الدولي الفرنس ي يكرس شرعية شرط التحكيم بغض النظر عن قاعدة موضوعية 

قانون أي دولة "، لكن هذا ال يعني باملقابل أن القاعدة جديدة بل سبق أن تم تأكيد هذا املبدأ من 

  . 33 1999يناير 40بتاريخ  Zanziخالل احدى قراراتها السابقة في قضية 

                                                 
31 -Gérard PLUYETTE : "1981-2011,trente ans  de jurisprudence en matière d'arbitrage" , Texte de la Conférence A.F.A  le 15 

octobre 2013 dans les Salons de la Maison  des Arts et Métiers à Paris , p :3. 

بيير أونسيل : قراءة في االجتهاد القضائي الفرنس ي في مادة التحكيم الدولي، مداخلة بندوة التحكيم التجاري الوطني والدولي من  -32 

، دفاتر املجلس األعلى العدد  4004مارس  4 – 3ف واعداد من املجلس األعلى ، تنظيم وزارة العدل واالتحاد العام ملقاوالت املغرب باشرا

 .303،ص :  4000 -2
33 -Emmanuel Gaillard : La jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’arbitrage international , art préc , p : 9.   
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ط التحكيم املضمن بالعقود الدولية والذي يستهدف اخضاع وتأسيسا لنظام قانوني خاص بشر  

املنازعات املحمتل وقوعها للتحكيم، كرس االجتهاد القضائي قاعدة استقاللية شرط التحكيم الدولي 

والذي تحول الى قاعدة قارة وهي صحة شرط التحكيم بمعزل عن العقد األصلي، حيث تم تكريسها 

، يأتي في مقدمتها قرار الغرفة املدنية 34محكمة النقض الفرنسية بالعديد من القرارات الصادرة عن

والذي جاء  -Gosset -في قضية "كوس ي" 3223ماي  9األولى بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 

فيه بأنه " في مادة التحكيم الدولي فان الشرط التحكيمي يتمتع دائما باالستقاللية القانونية الكاملة، 

 .35يمكن أن يتأثر بعدم الصحة املحتملة للعقد الذي يتضمنه" وبالتالي ال 

واعتبارا لذلك، ذهب بعض الفقه الفرنس ي الى أن ارساء مبدأ صحة اتفاق التحكيم على املستوى   

الدولي قد كان مرغوبا فيه من لدن محكمة النقض الفرنسية كأداة للسياسة القضائية بغية تعزيز 

 .36لي وجعلها أكثر جاذبية و فعاليةفرنسا في مجال التحكيم الدو 

 -37compétence-le principe compétence –مبدأ اختصاص االختصاص  -

                                                 

 رفة األولى ملحكمة النقض أنه : حيث جاء في احدى القرارات الصادرة عن الغ -34 

« qu’en vertu de la règle matérielle du droit international de l’arbitrage , la clause compromissoire est indépendante 

juridiquement du contrat principal qui la contient ou par référence et que son existence et son efficacité s’apprécient sous 

réserve des règles impératives du droit français de l’arbitrage et de l’ordre public international , d’après la commune volonté 

des parties , sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi  étatique   « للمزيد من التعمق ، أنظر في ذلك:  

                    -  Gérard PLUYETTE : "1981-2011, trente ans  de jurisprudence en matière d'arbitrage",                            texte 

préc , p : 4.   

 .304بيير أونسيل : املرجع نفسه، ص:  -35 
36- Gérard PLUYETTE : "1981-2011,trente ans de jurisprudence en matière d'arbitrage",                         texte préc , p :4. 
37 -«  Le thème de la compétence-compétence a été et est toujours au cœur de nombreux écrits doctrinaux, de même qu’il 

est au cœur de lois1 et conventions internationales sur l’arbitrage et de nombreuses décisions Jurisprudentielles » , se situer 

par, Laurence Ravillon : Retour sur le principe « compétence-compétence » , article publiée dans l’ouvrage le juge et 

l’arbitrage, colloque de tunis , A.Pedone , avril 2014 , p :87. 
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يعتبر مبدأ اختصاص املحكم بالفصل في مسألة اختصصه من بين أهم املبادئ التي عرفت تطورا لدى 

الرغم من القانون الفرنس ي للتحكيم وأدقها في ذات الوقت، بحيث أثار العديد من الجدل وذلك ب

 .38االعتراف الشبه الكامل بهذا املبدأ في األنظمة القانونية املعاصرة

وال شك في أن األثر االيجابي لهذا املبدأ يجسد ضمانة اضافية الستقاللية التحكيم وأحد مظاهر 

، فبقدر ما يزيد للمحكم القدرة والصالحية من أجل البث في االختصاص أو 39تطوره وتقدمه

اصة به فانه باملقابل يشكل معطى ايجابيا للقوانين واالتفاقيات الدولية الذي تضمنته الصالحيات الخ

 من القانون النموذجي لألونسترال املتعلق بالتحكيم التجاري الدولي. 32كما هو وارد في املادة 

أن اعتبرت فيه ب 3222دجنبر  3وتكريسا له ذهبت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها صادر بتاريخ  

البث في مسألة قيام وصحة االتفاق التحكيمي هي من اختصاص املحكم واليمكن للهيئة القضائية 

 . Zanzi، كما تم التأكيد عليه في قرارها بخصوص قضية 40البث فيه

 خصوصية النظام القانوني الخاص بالقرار التحكيمي الدولي  -

هاد القضائي الفرنس ي الذي لطاملا أبان ولعل هذه القاعدة تبين بوضوح عن الوظيفة االبداعية لالجت

من خالل قراراته بدقة عن فلسفة تروم خدمة التحكيم، وبالتالي فاذا كان القرار التحكيمي الدولي 

يتمتع بنظام قانوني خاص يؤهل قابليته لالعتراف به واعتماده وتنفيذه في كل الدول سواء بالنظر الى 

من االتفاقية 41يات املحلية عمال بمقتضيات املادة السابعةاتفاقية نيويورك أو بالنظر الى املقتض

                                                 

حيث جاء فيه : " على الهيئة  349.2نظمة القانونية التي اعترفت به نجد قانون التحكيم املغربي، وذلك بموجب الفصل ومن بين األ  -38 

التحكيمية ، قبل النظر في املوضوع أن تبت ، إما تلقائيا أو بطلب من أحد األطراف ، في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق 

 للطعن إال وفق نفس شروط النظر في املوضوع وفي نفس الوقت ".التحكيم وذلك بأمر غير قابل 

 للمزيد من التعمق، أنظر في ذلك :  -39 

 -                            Magali Boucaron-Nardetto: Le principe compétence-compétence en droit de l’arbitrage,                    

                 thèse du doctorat en droit , Universit´e Nice Sophia Antipolis, 2011. 

 .304بيير أونسيل : مرجع سابق ، ص :  -40 

 حيث جاء بالبند األول منها، ما يلي :  -41 
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السابقة، فان النظام القانوني الخاص بالتحكيم الدولي الفرنس ي له خصوصية تنبع من سمو قواعده 

 في بعض األحيان عن القواعد االتفاقية الدولية كما حدث مع قواعد اتفاقية نيويورك.

الشهيرة والتي تتعلق بقرار تحكيمي  »  هيلمارتون  « قضيةوكمثال على ذلك، نسوق ما حدث بخصوص   

دولي تم الغاءه في بلده األصلي، لكن تم االعتراف به وتنفيذه في فرنسا بقرار للغرفة املدنية األولى 

حيث ذهب هذا األخير الى تطبيق مقتضيات املادة السابعة من اتفاقية  3224مارس  43الصادر بتاريخ 

لى أن الشخص الذي يطلب تنفيذ قرار دولي صادر عن هيئة تحكيمية يمكنه نيويورك التي تنص ع

التماس تطبيق قانون محل التنفيذ، اذا كان أكثر امتيازا من قواعد هذه االتفاقية. لكن في الحالة 

املتعلقة بهذه القضية فان اتفاقية نيويورك تعتبر بأن القرار التحكيمي الدولي الذي تم الغاؤه في بلده 

صلي يعد من بين األسباب املوجبة لرفض االعتراف والتنفيذ، والحال هنا أن القرار تم الغاؤه في بلده األ 

، لكن نظرا لخصوصية القانون الفرنس ي للتحكيم الدولي والذي يعد أكثر تسامحا  -سويسرا  –األصلي 

العتراف ما دام في وامتيازا من اتفاقية نيويورك فانه لم يتعرف به كسبب موجب لرفض التنفيذ أو ا

وضعية قانونية سليمة، مما يفيد معه بأن سبب االلغاء املعتمد بالخارج يعتبر غير مقبول في التحكيم 

 . 42الدولي الفرنس ي

 الفقرة الثانية : اجتهاد املحاكم الفرنسية فلسفة في خدمة التحكيم

يما محكمة النقض ومحكمة اذا كانت معظم القرارت االجتهادية الصادرة عن املحاكم الفرنسية الس

االستئناف بباريس تبين بوضوح عن فلسفة تروم خدمة التحكيم، فانه باالضافة الى املبادئ التي 

كرسها االجتهاد في مجال التحكيم الدولي شملت الوظيفة االبداعية جوانب أخرى في غاية من األهمية، 

 نذكر منها :

                                                                                                                                                         

م املحكمين ( " ال تخل أحكام هذه االتفاقية بصحة االتفاقية الجماعية أو الثنائية التي أبرمتها الدول املتعاقدة بشأن االعتراف بأحكا3)

وتنفيذها وال تحرم أي طرف من حقه في االستفادة بحكم من أحكام املحكمين بالكيفية وبالقدر املقرر في تشريع أو معاهدات البلد 

 املطلوب إليها االعتراف والتنفيذ".

 .304بيير أونسيل : مرجع سابق ، ص:  -42 
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 -L’indépendance et L’impartialité –مبدأ استقاللية ونزاهة املحكم  -

ينضاف هذا املبدأ الى خانة املبادئ الذي عرفت تطورا ملحوظا لدى القانون الفرنس ي للتحكيم، 

فالنزاهة هنا تفيد معها عدم احتمال وجود صلة محتملة بين املحكم والقضية القانونية التي يثيرها 

أن حكما محايدا وأال يظهر لديه تحيز اتجاه األطراف، أو بين املحكم وأحد األطراف، مما يعني أنه ينبغي 

أي طرف، أما االستقاللية فتقض ي باستقالليته في االتصال باألطراف ومحاميهم، وكذا عدم وجود أي 

عالقة سابقة أو حالية مع أطراف العالقة التحكيمية كيفما كان نوعها، أي ما يفيد عدم تبعيته ألي 

 .43طرف

ائي حيث تم التأكيد عليه بقوة من قبل الغرفة املدنية األولى في وقد حظي بتكريس لالجتهاد القض 

أن االستقاللية والنزاهة هما أساس وجوهر « حيث جاء فيه :  3222مارس  32احدى قراراتها بتاريخ 

بموجب الفصل  4033، قبل أن يترجم الى نص تشريعي تخلل ثنايا مرسوم »44الوظيفة التحكيمية

 . 4033يناير  33بتاريخ  4033-42من املرسوم رقم  45الفصل الثاني كما تم تتميمه بموجب 3402

 -le juge d’appui –توسيع نطاق تدخل قاض ي الدعم  -

                                                 

 للمزيد من التعمق، أنظر في ذلك :  -43 

 -                            Julie Boyeldieu   :l’indépendance et l’impartialité des arbitres internationaux, mémoire du master II 

juriste trilingue, université de Nantes , 2011.   
44 - Gérard PLUYETTE : Text .Préc, p : 9. 

 حيث جاء في الفصل الثاني منه مايلي :  -45 

«Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi 

du litige. 

Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance 

ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait 

naître après l'acceptation de sa mission. 

En cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à 

défaut, tranchée par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux ». 
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تتمثل مهمة قاض ي الدعم في فك وحل حاالت التوقف والصعوبات ذات الصلة بسير اجراءات 

رع املغربي على غرار ، كما هو الحال في حالة تعذر تشكيل الهيئة التحكيمية حيث ذهب املش46التحكيم

حيث  47باقي التشريعات املقارنة الى االعتراف لألطراف بصالحية اللجوء الى رئيس املحكمة املختصة

يوصف في هذه الحالة بقاض ي الدعم جراء املساعدة التي يقدمها لألطراف في مقابل ضمان سير 

 االجراءات التحكيمية.    

، قبل أن يتجه 3223و  3220خل في ثنايا املرسومين واملشرع الفرنس ي بدوره قد كرس هذا التد 

االجتهاد القضائي بعد ذلك الى االعتراف بتدخل قاض ي الدعم في اطار نطاق واسع بموجب قرار ملحكمة 

من أجل ضمان فعالية حقيقية لتدخله بشكل يخدم صالح التحكيم، وهو األمر  4000النقض سنة 

 .403348يناير  33ه بموجب مرسوم الذي استجاب له املشرع وعمل على تكريس

هذه فقط بعض املبادئ والقواعد األساسية التي صاغها االجتهاد القضائي الفرنس ي في مادة    

التحكيم، تجيب املتساءل عن مرجعية جودة النص القانوني الفرنس ي في مجال التحكيم بأن األمر 

بباريس وتنسيقيا بينها وبين املحكمة يتطلب قضاءا تحكيميا موحدا كما هو الحال ملحكمة االسئناف 

لكي نكون أمام حلول واجتهادات بشأن املسائل التحكيمية  –محكمة النقض الفرنسية  –العليا 

 بحجم وقيمة االجتهاد القضائي الفرنس ي.

لذا ندعو الى ضرورة اصالح قضائي يروم توحيد الجهة القضائية املختصة بالنظر في املسائل  

بل التنسيق بينها وبين الغرفة التجارية بمحكمة النقض، ناهيك أيضا عن ضرورة التحكيمية في مقا

انفتاح القاض ي على املحيط الخارجي من جراء البحث في القانون األجنبي واالجتهاد القضائي املقارن ال 

ن سيما الفرنس ي وكذا مسايرة التطورات واالتفاقيات الدولية حتى يتمكن القضاء املغربي باملقابل م

                                                 
46 - Antoine Lerosier : Le rôle du juge d'appui au regard du nouveau droit français de l'arbitrage interne et international , 

Article publiée dans ce site : http://larevue.squirepattonboggs.com/  : 34/03/4039تاريخ االطالع.  

 من قانون التحكيم والوساطة االتفاقية املغربي. 349-0وهذا ما منحته اياه مقتضيات الفصل  -47 
48 - Gérard PLUYETTE : "1981-2011,trente ans de jurisprudence en matière d'arbitrage",                  texte préc , p :6.  
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بلورة اجتهاد قضائي وطني مستقل بشأن مسائل التحكيم وايجاد حلول واقعية بدال من التشبت 

 بحرفية النص القانوني. 
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 لعـــقــود الطـــاقــة األســــس القـــانــونـــية املــؤطـــرة واملنـــظـــمة

 

 جميـــلة مــرابــــط 

 القانون في  ةباحثكاتبة و  

 

 مقدمة:

 

  تؤدي ومازالت الطاقة أدت  
 
  دورا

 
  حيويا

 
 أحد باعتبارها واالجتماعي االقتصادي التطور  عجلة في ومهما

 وارتقاء االجتماعي التطور  ركائز من أساسية وركيزة املختلفة، االقتصادية القطاعات مستلزمات أهم

 تكاملية عالقة هي العامة وبالحياة املختلفة االقتصادية بالقطاعات الطاقة عالقة إن .الحياة مستوى 

  املستويات تلك في وتؤثر مختلفة املجاالت في التطور  بمستويات تتأثر فهي مترابطة،
 
 وفرتها حال في إيجابيا

 
 
 مواصفاتها. تدني أو نقصانها حال في وسلبيا

 مشروع دهاألصعدة، وهذا ما أك على جميع البشرية للتنمية مهم شرط هو للطاقة الوصول  في والتوسع

لأللفية؛  التنموية واألهداف الطاقة استخدام بين وثيقة روابط على وجود املتحدة باألمم الخاص األلفية

 للعمالء بضاعة توصل أن أو محاصيل، تزرع أن أو محل، يدار أن أو مصنع، يدار أن املمكن إذ من غير

لعقود قادمة عليها والذي سيستمر  الطلب العالمي لذا يتزايد الطاقة. من األشكال بعض استخدام بدون 

(، كما هو مدرج ضمن WEOبشكل كبير طبقا لطلب العروض من وجهة نظر منظمة الطاقة العاملية)

 الدوريات االستشرافية ملستقبل الطاقة العاملية التي تصدرها الوكالة الطاقة الدولية.

 أساسيين تحديين مع التعامل يفيةك وازدهاره على وتطوره العالمي االقتصاد مستقبلوبالتالي يتوقف 

 الطاقة مصادر نحو والتحول  معقولة، بأسعار الطاقة من وآمنة ثابتة إمدادات تأمين : بالطاقة مرتبطين

كسر الصلة بين استهالك الطاقة)الهيدروكربونية ب التلوث، عن الناتج الدمار لتقليل واملتجددة النظيفة
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 هذه تواكب أن يقتض ي دولة ألي الرشيد فالتصرفالحراري.  /األحفورية( وانبعاثات غازات االحتباس

 إنتاج منظومة ضمن املتجددة الطاقة نظم إلدخال الرامية الجهود لدعم جاد بشكل تسعى وأن املتغيرات

لم يعد من قبيل الرفاهية املجتمعية بقدر ما هي ضرورة من ضرورات تدريجيا، والتي  لديها الطاقة

 التنمية املعاصرة.

عوة للجوء إلى تشجيع وتنظيم االستثمار في قطاع الطاقة وخاصة الطاقات املتجددة، يرجع إلى فالد

عدة أسباب أهمها فاعليته في تطوير قطاعات انتاجية مختلفة، كما أن الدولة ال تستطيع أن تنهض بها 

ا املستخدمة القطاع لوحدها وامكانياتها التي أصبحت محدودة السيما من ناحية التمويل والتكنولوجي

 اإلنتاج وتنمية امليزانية العامة عن األعباء فيه والخبرات الفنية... لذا كان لزاما البحث عن أداة لرفع

 أو الطبيعية الثروة صاحبة الدول  بين متعددة عقود في الدخول  وتطوير مرافق الدولة. هذا ما أدى إلى

 أخرى، أو ناحية من والتسويق أو اإلنتاج قنيةبالت يقوم طرف ناحية، وبين شركاتها من أو هيئاتها إحدى

 الكبرى  الشركات من الثاني الطرف هذا يكون  أن الغالب وفى أخرى، ناحية من والتسويق اإلنتاج

 . املتخصصة

 تخفف التي املتجددة عقود الطاقة املستحدثة؛ وخاصة العقود من الطاقة عقود أن فيه ريب ال ومما

 اإلداري  القانون  رحاب في القانوني التطور  حلقات من هامة مرحلة البيئة. وكما تمثل أضرار من

 الخصخصة من بها ألم وما للدولة، باملرافق اإلقتصادية لحق الذي الهائل التطور  االقتصادي، خاصة

 ونشاط الخاص للقطاع املجال لكي تفسح النشاط، هذا أوجه من الكثير مباشرة عن الدولة يد تغل التي

 واملرافق والخدمات األساسية البنية مجال في وخاصة وإدارتها، الكبرى  املشروعات لتموي في األفراد

 .العامة

 العقود عن تختلف الطاقة العادية، فعقود العقود عن يختلف االستثمارية العقود إبرام أن شك ال

 مرحلة ثم تاملفاوضا من تبدأ والتي بها تحيط التي الشاقة اإلجراءات العديد من توجد ثم العادية ومن

فمن الضروري في البداية سرد بعد النماذج التي كانت سائدة في السابق في  الطاقة. لذا عقد إبرام
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 فترات األولى من استغالل الطاقة األحفورية، ثم العمل على تبيان التكييف القانوني واألسس املؤطرة

 التشريعات في لها قانوني تنظيم يوجد ال الطاقة عقود أن البحث صعوبة من يزيد ما ولعل لها،

 الوطنية
 
 تصدرها التي األحكام في واحدة وتيرة على ليست الدولية التحكيم هيئات أن عن ، فضال

 عقود. تنوعت أسس املنظمة لهذه ثم بشأنها، ومن

 البترول بعد اكتشاف إال الحديثة، لم تظهر إلى حيز الوجود العقود وبما أن عقود الطاقة تعتبر من 

عته وكانت تعرف آنذاك باالتفاقيات االمتياز البترولية، سنتعرف في )املطلب األول( البعد صنا وتطور 

 التاريخي لهذه العقود، وفي)املطلب الثاني( االختالفات الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية، ثم تحديد

ملضيفة)املطلب التطبيق بما أن أحد أطرافها في الغالب يكون أجنبيا لذا الدولة ا الواجب القانون 

 الثالث(.

 

وقبل البدء في عرض هذا املوضوع أود أن أشير في هذا اإلطار، أن هناك من يقسم هذه العقود إلى  

اإلنتاج... إال أن  اقتسام وعقود املقاولة وعقود املشاركة، صور ثالثة حسب تطورها التاريخي إلى عقود

قة سهلة ومفصلة الطبيعة القانونية وتنازع اعتماد مثل هذا التقسيم لن يساعدنا في تحديد وبطري

 القوانين التي تثيرها، لذا ارتأيت اعتماد التقسيم الذي أشرت إليه سابقا.

 املطلب األول: الخلفية التاريخية التفاقيات االمتياز الكالسيكية للطاقة

من املنافسة فيما بين في فترة االكتشافات البترولية عبر العالم؛ كان هناك نوع يحكي لنا التاريخ أنه   

الدول من خالل شركاتها عبر الوطنية للحصول على امتيازات التنقيب، أو ما يعرف االتفاقيات النفطية 

. تعتبر هذه االتفاقيات من بين اتفاقيات االمتياز الكالسيكية، هذه االتفاقيات  3293إلى  3203منذ 

فقط في الشرق األوسط بل جل مناطق شكلت نوعا من االحتكار املطلق على منابع النفط ليس 

تواجده. وكانت تعرف بامتياز "كونكس دي أركي"، سمت على املليونير البريطاني وليام كونكس دي أركي، 
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الذي حاول تأمين حقوق نفطية في إيران عند بداية القرن، وهذه اتفاقيات هي التي جعلت الدول 

 املنتجة تقع فريسة االستعمار االقتصادي.

منح كونكس دي أركي امتياز نفطي من الحكومة  3203مارس  42لبداية في إيران، ففي تاريخ كانت ا

اإليرانية لفترة ستين عاما، تعطيه الحق في االستكشاف، واالستخراج واستخدام، وتطوير، وتسويق، 

كان دي  ونقل وبيع النفط الخام والغاز الطبيعي واإلسفلت في كافة املقاطعات اإليرانية، وفي املقابل

( إسترليني وحصة من أرباح الشركة التي سيتم تشكيلها في حالة اإلنتاج 40000أركي يلزم بدفع مبلغ )

 في املائة.32مقدارها 

امتياز آخر ذات أهمية تاريخية في االمتيازات االحتكارية، ذلك الذي يغطي مناطق بغداد واملوصل، 

ة النفط التركية، والتي تشكلت لهذا الغرض...  إلى شرك 3234الذي وعدت به الحكومة التركية عام 

منحت الشركة األمريكية ستناندارد أويل  3233واألمر نفسه مع العربية السعودية ففي عام 

( ألف ميل مربع لفترة ستين سنة، وعند إعادة النظر بنصوص 340كاليفورنيا حق االمتياز ملساحة )

سنة، وقد نصت على إيجار سنوي مبلغه  94أي فترة  4000العقد ثم تمديد فترة االمتياز حتى سنة 

)باون استرليني( قبل البدأ باإلنتاج التجاري، وبعدها تدفع ضريبة مبلغها أربع )شلنات( ذهبية  0000

لكل طن ينتج، وجاءت بعدها الشركات األمريكية" أسو وموبيل وتكسيكو" حصلت على مساهمة في 

فطية فقد ثم تشكيل شركة مشتركة تدعى شركة النفط االمتياز ولغرض القيام بالعمليات الن

(... حتى ال أطيل يمكن القول أن غالبية الدول العربية خاصة دول ARAMCOالعربية األمريكية )

الخليج العربي أبرم نفس االتفاقيات والعقود مع شركات الدول الغربية خاصة البريطانية واألمريكية 

 والفرنسية واألملان.

شروط ونصوص اتفاقيات االمتياز الكالسيكية، أنها تعطي للشركات الحرية  حظته فيوما يمكن مال 

 الكاملة في اتخاذ القرارات بشأن:

 الرقعة والطريقة التي تزاول الشركات فيها عملياتها. .3
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 برامج االستثمار ومتطلبات التشغيل والعمليات. .4

 اإلنتاج من دون أي غاية تذكر. .3

 الخام والغاز الطبيعي وتحديد األسعار. الحرية في كيفية تسويق النفط .4

أما املالحظة الثانية، أن هذه االتفاقيات كانت تعطي في البداية للدول املنتجة الحق في املشاركة في 

األرباح، وبعدها تطورت لتصبح االتفاقيات على أساس املشاركة في العمليات وفي اإلنتاج، ثم على 

الدول على استقاللها السياس ي عملت هذه الدول على  أساس عقود الخدمة، وبعد أن حصلت هذه

 تأميم مواردها بعيدا عن الشركات النفطية العاملية األجنبية.

 األجنبية والشركة الدولة بين تبرم التي العقود : بأنها عقود الطاقة تعريف يمكنبناءا على ما تم ذكره، 

 هذه استغالل في الحق مع إقليمها، داخل قةالطا وانتاج والتنقيب البحث في املطلق الحق منحها بقصد

إال أن هذه  .معين مالي مقابل على الدولة حصول  مقابل في معينة زمنية فترة خالل فيها املوارد والتصرف

 هذه إقليم على تنفيذها ويتم واحدة دولة داخل تكون  التي وهى وطنية تكون  العقود في عصرنا الحالي قد

 العقد مسألة وتثير الدولية، العقود من حينئذ الطاقة عقود تكون  ثم نوم أجنبية تكون  الدولة، وقد

) ولنا شواهد تاريخية الطاقة عقود على التطبيق الواجب القانون  وتحديد القوانين، تنازع الدولي

أثارتها هذه العقود إال أن املقام ال يسمح بعرضها سأكتفي فقط بعرض التأطير والتكييف القانوني 

   لهذه العقود(

 املطلب الثاني: الطبيعة القانونية لعقود الطاقة    

 العقود إلى تنتمي هل اتجاهات ثالثة الطاقة إلى لعقود القانونية الطبيعة تحديد حول  الفقه اختلف 

 خاصة. طبيعة ذات عقود إلى أم املدنية العقود إلى أم اإلدارية

 االتجاه األول  -أ(             

 شروط على تنطوي  ال لكونها اإلدارية نظرا الصفة ال تكتسب الطاقة عقود أن يرى أصحاب هذا الرأي،

 يعد ال الشركة بواسطة الطاقة استغالل ألن عام بمرفق تتصل ال أنها على استثنائية غير مألوفة. تأسيسا
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 للعقود أقرب فهي ثم للجمهور، ومن عامة خدمات أداء بقصد ومستمر منتظم بشكل يعمل مشروعا

 : هذا الرأي على ما يلي استند الخاص. وقد للقانون  منازعاتها تخضع ةاملدني

 العاديين، بما أنها لجأت للشركات األفراد مستوى  إلى نزولها تتطلب الدولة مصلحة أن -

  عقود نتيجة إبرام مرتفع عائد على للحصول  األجنبية اإلستثمارية

 تستمدها التي عن االمتيازات اإلدارة تخلى نتيجة اإلرادة سلطان ملبدأ وفقا تبرم الطاقة عقود أن -

 .مألوفة استثنائية غير شروط عقودها تضمن لم ثم ومن العام، القانون  من

 القضاء أو تحكيم هيئة تكون  عنها الناتج النزاع حل جهة أن على تنص الطاقة عقود معظم أن -

 تحكيم...لل التجارة الدولية غرفة إلى النزاع إحالة على اإلتفاق ويمكن العادي،

 ب( االتجاه الثاني:          

 وجديدة حديثة صورة هي بل إدارية، تعتبر عقود الطاقة عقود أن العام القانون  فقهاء من البعض يرى 

 
 
 اإلدارية العقود قواعد تطبق أن فاألصل عامة االلتزام املرافق عقود تعد أنها عن لعقود اإلمتياز. فضال

 تمنح والتي الطبيعية الثروات استغالل عقود صور  ألن نظرا إدارية. عقود تعد ثم ومن إبرامها عند عليها

 مصادرها وكافة الطاقة عن والتنقيب البحث في املطلق الحق األجنبية الشركة خاللها من الدولة

 يتفق مالي مقابل على الدولة حصول  مقابل في معينة زمنية فترة خالل وذلك فيها، والتصرف واستغاللها

 عليه.

 أن على اقتصادي طابع له مرفق إدارة منه الهدف امتياز عقد بأنها عقود الطاقة وصف إلى البعض جهويت

 فترة املرفق باستغالل إليها يعهد شركة أو فرد املرفق، وبين هذا بتنظيم املختصة اإلدارة جهة بين يتم

  الزمن، من معينة
 
 عام، شخص العقد رافأط أحد أن حيث من اإلداري، العقد شروط توافر على تأسيسا

 املرفق استغالل على الدولة موافقة يتطلب إذ عام مرفق بتسيير يتعلق الطاقة عقد أن فضال عن
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 للدولة بالنسبة سواء الخاص القانون  مجال في مألوفة غير استثنائية شروط وجود عن وتشغيله، فضال

 الشركة... نشاط على التفتيش مثل

 خاصة طبيعة ذات الطاقة ودعق :الثالث االتجاه -ج(       

 بحيث الخاصة ظروفه عقد متعددة، ولكل آليات خالل من عقدها يتم الطاقة عقود أن البعض يرى 

 ثم ومن مدني، عقد أو إداري  عقد بأنها القول  معها يمكن الصدد هذا في مجردة عامة قاعدة وضع يصعب

  العقود هذه على ينطبق واحد تكييف محاولة وضع عن البعد يلزم
 
والعناصر  الشروط كانت أيا

 وعناصره شروطه ضوء في حده على عقد كل تكييف األفضل من عقد، ويكون  بكل املحيطة واملالبسات

 التي الطاقة عقود فإن وهكذا أخرى  إلى حالة من العقد يختلف وعليه املحيطة، واملالبسات والظروف

 واحد قانوني لنظام تخضع وال واحدة يعةطب ذات ليست املشروع أو شركة املستثمر مع الدولة تبرمها

 الخاص. القانون  عقود من تكون  وتارة إدارية عقود تكون  قد فتارة

 الرأي الراجح -د(       

 العقد أركان فيها اإلمتياز، وتتوافر لعقود حديثة صورة تعد إذ اإلدارية العقود من الطاقة عقود تعتبر 

 :وهى اإلداري 

  العام القانون  أشخاص من الطاقة عقود أطراف أحد يكون  أن  -           

 العامة رفق ا الم أحد وإدارة تسيير إلى املشروع يهدف أن -           

  العقد يتضمن أن -           
 
  الخاص القانون  في مألوفة غير استثنائية شروطا

  يتضمن الطاقة عقد أن يتضح الطاقة عقود على الشروط هذه وبتطبيق
 
 مألوفة في غير ائيةاستثن شروطا

 عمال واستخدام أراض ي شغل في حقها مثل املتعاقدة الشركة بها تتمتع التي كتلك الخاص القانون  مجال

 
 
الجمركية. وهو ما تم التنصيص عليه  والرسوم الضرائب من اإلعفاء من به تتمتع عما أجانب، فضال

ي إعفاء معدات الطاقة املتجددة والذي ينص عل 3224لعام  32 – 34رقم مثال في قانون املغربي 

من القانون اإلطار رقم  39، وأيضا ما جاء مثال في املادة املستوردة وقطع غيارها من الرسوم والضرائب
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بمثابة ميثاق لالستثمارات املغربي اإلعفاء الجزئي من نفقات اقتناء األرض الالزمة إلنجاز  32-20

 ية ومصاريف التكوين املنهي.االستثمار ونفقات البنيات األساسية الخارج

 ذلك معها من املتعاقدة مواجهة في االمتيازات بعض املتعاقدة الوطنية جهة اإلدارة التي تخول  وأيضا تلك

 في فسخ العقد في وسجالتها، وحقها دفاترها املتعاقدة، وفحص الشركة نشاط على التفتيش في حقها

املتعاقد، فمثل هذه  موافقة إلى حاجة دون  العقد عديلبت التدخل سلطة تملك اإلدارة معينة، ألن حاالت

-32 رقم  شريف بظهير اإلجراءات نجدها منصوصا عليها في" قانون الطاقات املتجددة املغربي الصادر

 املتجددة بالطاقات املتعلق 33-02  رقم القانون  (  بتنفيذ 2010فبراير33)3433صفر 26 في صادر 30-3

(، فحسب الفصل الثالث من هذا القانون املتعلق بأنظمة  2010 مارس 18 بتاريخ 5884 عدد .ر.ج)

الترخيص والتصريح التي يجب على املستغل أو املستثمر الحصول عليها من طرف اإلدارة إلنجاز مشروع 

إلنتاج الطاقة الكهربائية، توجب توفره على مجموعة من الشروط سواء تعلق األمر بالنسبة للشخص 

املعنوي... باإلضافة إلى ذلك فإنه ال يمكن إقامة املشاريع املذكورة والخاضعة لنظام  الذاتي أو الشخص

الرخصة إال باملواقع التي تحددها السلطة الحكومية املكلفة بالطاقة بعد اقتراح الوكالة الوطنية 

 للطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية..." 

   
 
 في العام املرفق طابع من التأكد عام، ويتم مرفق وتسيير بتنظيم تتعلق هذه العقود أن عن فضال

 املشروع على الدولة موافقة يشترط ذاته، حيث العقد من قرائن مستمدة عدة من الثروة استغالل

  يخلق ذلك ألن الخاص، القانون  قواعد تطبيق فيصعب
 
 والخاصة، العامة املصلحة بين املساواة من نوعا

 الدولة أن إلى باإلضافة العقد، لنظرية تطبيقا خدماته أداء عن العام رفقامل توقف على النهاية في يؤثر بما

  عام، بمرفق تتصل أنها كما العقود، هذه في األول  الطرف هي
 
 غير استثنائية شروط تضمن أنها عن فضال

 متى التعويض حقه في حفظ معها، مع املتعاقد موافقة دون  العقد تعديل سلطة اإلدارة تملك إذ مألوفة،

من املرسوم  33معقول. نسوق هنا وعلى سبيل التوضيح ما جاء في مقتضيات املادة  له مبرر انك

(، أنه في  02-33املتعلق بقانون الطاقات املتجددة الذي أشرت إليه سابق) 4033أبريل  33املؤرخ في 
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ة إيقاف حالة عدم تشغيل املنشأة خالل السنة التي تلي تاريخ تسليم الترخيص النهائي أو في حال

املستغل أنشطة االستغالل ملدة تتجاوز سنتين متواليتين بدون أسباب مقبولة و مبررة على النحو 

أخبر املستغل اإلدارة  إذا املطلوب وبدون أن يخبر اإلدارة بذلك مسبقا، يصبح الترخيص الغيا ماعدا

طلوب عندها يجوز لدإدارة مسبقا برغبته في تعليق أنشطة اإلنتاج ألسباب مقبولة و مبررة على نحو امل

أن تمدد له مدة صالحية الترخيص باالستغالل لفترة إضافية تعادل فترة التوقيف... كما تجدر اإلشارة 

أنه بعد انتهاء مدة الترخيص وانقضاء مدة صالحيته تصبح منشأة إنتاج الكهرباء انطالق من مصادر 

رة و خالصة من كل عبء، كما يلزم املستغل، الطاقات املتجددة وموقع اإلنتاج في ملكية الدولة، ح

 عندما تطلب اإلدارة ذلك، بتفكيك املنشأة املذكورة و إعادة املوقع إلى حالته األولى على نفقته.

 

 املطلب الثالث: تنازع القوانين والقانون الواجد تطبيقه   

أبرم  اري أن يكون وطنيابما أن عقود الطاقة صنفت ضمن العقود اإلدارية، إال أنه يمكن للعقد اإلد

 الطاقة عقود تكون  ثم ومن أجنبيا يكون  الدولة، وقد هذه إقليم على تنفيذها ويتم واحدة دولة داخل

 التطبيق الواجب القانون  وتحديد القوانين، تنازع الدولي العقد وتثير مسألة الدولية. العقود من حينئذ

)أ( العقد اعتبار معيار ول الفقه ح اختلف فقد، وقبل ذلك الطاقة)ب( عقود على
 
 : دوليا

 العقد دولية لتحديد توافره الالزم املعيار -أ(      

 العام القانون  أشخاص من معنوي  شخص يبرمه الذي الدولي، بالعقد اإلداري  يمكن تعريف العقد 

  تسييره بمناسبة أو مرفق بقصد إدارة
 
 دولة من بأكثر عناصره وتتصل العام، القانون  وسائل مستخدما

به. وفي هذا اإلطار نجد اتجاهين  املحيطة الظروف عن النظر بغض الداخلي القانون  ويحكمه واحدة

 التجارة بمصالح العقد يربط والذي :باملعيار اإلقتصادى مختلفين في تحديد دولية العقد بين األخذ

 الدولية التجارة حةمصل أو أن التعاقدية أهداف العملية في متضمنة الغاية هذه تكون  بحيث الدولية

  العقد. االقتصادي لدولية املعيار في املرونة تحقيق على يساعد ذلك أن ريب فيها، وال محل اعتبار
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مختلفة،  لدول  قانونية بأنظمة العقد ارتباط على املعيار هذا ويعتمدالعقد،  لدولية القانوني أو املعيار

 يتوافر أن يتعين أنه قانوني، غير نظام من بأكثر يرتبط تنفيذها أو الطاقة عقود إبرام سبب كان فمتى

 للصفة العنصر نفى هذا انتفاء دولي، ويعد طابع ذا بكونه يتصف العقد حتى العقد العنصر األجنبي في

 العقد. عن الدولية

 قد الدولي البيع عقود على التطبيق الواجب القانون  بشأن 3229 سنة الهاي اتفاقية أن املالحظ ومن

فيبنا  اتفاقية به أخذت العقد، كما دولية لتحديد باملعيار القانوني األخذ على األولى ادتهافي م نصت

 العقد، دولية تحديد في القانوني املعيار وغلبت األولى مادتها في للبضائع الدولي البيع بشأن  3220سنة

 عن
 
 لهذا التعاقدية لتزاماتعلى اإل التطبيق الواجب القانون  بشأن 3220 سنة تطبيق اتفاقية روما فضال

 املعيار.

 
 
 بعض عليه عول  الذي املعيار فإن العقد دولية لتحديد توافره الالزم املعيار بشأن الرأي وجه كان ما وأيا

، الدولية التجارة بمصالح العقدية الرابطة اتصال مدى عن يعبر الذي االقتصادي املعيار هو الفقهاء

 األجنبي العنصر ذات للعالقات وشموله املعيار هذا نظرا ملرونة القانوني املعيارالبعض  رجح حين في

 قانوني نظام من بأكثر ترتبط التي

 القانون الواجب التطبيق -ب(      

 الواجب القانون  اختيار في الحق التعاقد أطراف أن الخاصة الدولية املعامالت مجال في به املسلم من

 اختاره الذي القانون  تطبيق تنظر النزاع  التي املحكمة على التعاقدية، ويتعين عالقاتهم على التطبيق

 بالغش. إعماال مشوب أو غير الشأن ذات الدولة في العام النظام مع يتعارض ال ذلك أن طاملا أطراف،

 يكون  أن األفضل عامة، ومن بصفة العقود على التطبيق الواجب القانون  تحديد في اإلرادة سلطان ملبدأ

  سيادتها9 على الحفاظ ملبدأ إعماال املشروع مقر دولة قانون 

 سيادة إنكار عدم علي ركز الذي 3203 رقم املتحدة لألمم العامة املعنى قرار الجمعية ذلك أكد ولقد

 التنمية لزيادة كوسيلة للسيادة االقتصادية الوظيفة تأثير وعلي الطبيعية مواردها علي الدولة



 

 

 

41 

 رقم قرارها في املعنى ذلك تأكيد العامة الجمعية أعادت . ولقديالدول والتعاون  الوطنية االقتصادية

 وأنظمتها لقوانينها وفقا يجرى  أن يجب دولة كل في الطبيعية املوارد استغالل أن على نص الذي 4302

 رؤوس نشاط خضوع ضرورة إلى وأشارت الحق تاريخ في االتجاه ذلك العامة الجمعية كررت الوطنية. ولقد

 املعن.  للبلد القومية التنمية ملصلحة استخدامها ضمان إلى يهدف حكومي إشراف إلى نبيةاألج األموال

 جهة أن الفكرة على هذه تقوم الطاقة، عقود في املالي التوازن  كما أكدت أيضا على ضرورة الحفاظ على

 بتنفيذ تقوم يالت الشركة حق على الحفاظ يتعين أنه الطاقة، إال عقود تعديل لها يحق كان وان اإلدارة

 تغير املتعاقدة، مثل الشركة إرادة عن خارجة أسباب التعديل إلى الدافع كان متى الطاقة، خاصة مشروع

 هذه كل في الحدوث، متوقعة غير استثنائية ظروف وجود أو القوانين في تغيير أو اإلقتصادية الظروف

 حالته إلى للعقد املالي التوازن  يعيد ماب من أضرار لحقه عما اإلدارة مع تعويض املتعاقد يجب الحاالت

 األولى.

 3223 لسنة االتفاقية األوربية عليه نصت ما ذلك ومن املبدأ األوربية هذا االتفاقيات معظم تبنت وقد 

 موضوع على تطبيقه املحكمين على يتعين الذي القانون  تحديد حرية لألطراف( أنه منها على 9 املادة في

للطاقات املتجددة فمن  33-02املبدأ أيدا منصوص عليه في قانون املغربي رقم النزاع(. كما نجد هذا

قد منحت مستغلي منشآت اإلنتاج الكهربائي االستفادة من حق الولوج إلى الشبكة  44خالل مادة 

بموجب اتفاقية، حيث يجب أن تنص  وتحدد كيفيات االستفادة من هذا الحقالكهربائية الوطنية 

لى الخصوص على مدة صالحية االتفاقية والشروط التقنية للربط بالشبكة الكهربائية هذه االتفاقية ع

الوطنية والشروط التجارية لنقل الطاقة الكهربائية من قبل مسير الشبكة املعني من مواقع اإلنتاج إلى 

 مواقع االستهالك وكذا على مسطرة حل النزاعات. 
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 بمهارة املفاوضات أداء يتعين جيدة قود الطاقة وبطريقةوأحب أن أشير في األخير، وحتى يتم إبرام ع

 يقال التفاوض أهمية على البعض بعد، ويؤكد فيما املنازعات تشوبه ال عقد لوجود ضمان خير تعد والتي

 التفاوض. عملية نجاح مدى على يتوقف العقد مصير بأن

 :خــــــالصــــــــة

 من للدولة خدمات تقديم إلى العالم، فهي تهدف دول  افةلك بالنسبة كبرى  أهمية الطاقة عقود تمثل   

 بإشراف جهة يكتفي ثم ومن بتنفيذها، القيام الدولة تستطيع ال والتي الطبيعية الثروات استثمار خالل

 تقوم أن املشروع شركة على العقد. ويتعين هذا خالل من العامة واملشروعات الخدمات على اإلدارة

 سداد معا، االثنين أو الخدمة متلقي أو اإلدارة جهة تلتزم أن على العقد مدة لعامة، طوا خدمات بتقديم

 الخاص القطاع يقوم املشروع، بينما متطلبات بتحديد الوزارات املختصة الخدمات، وتقوم هذه مقابل

 والسيطرة باإلشراف الحكومة املتطلبات، في حين تقوم لهذه للوصول  الالزمة املواصفات بإتاحة

 هذه تنفيذ الثروات الطبيعية، وتضمن استغالل مشاريع تنفيذ الخدمات، وتضمن على اتيجيةاإلستر 

 األقدر الطرف على املشروع مخاطر التعاقد، وتوزع مدة نهاية في الدولة إلى ملكيتها تؤول التي املشاريع

 عنه. الناجمة املخاطر وتحمل املشروع إدارة على

 عدة إجراءات، منها توافر الطاقة. يتعين ط وشروط إبرام عقدللتذكير في األخير، وفيما يخص ضواب

 شركة اختيار بها يتم التي الكيفية ثم بتنفيذه، الشركة تقوم الذي للمشروع، والقانوني الفني اإلعداد

الشروط والضوابط التي  من العديد إلتمامه، باإلضافة إلى توافرها الواجب والضوابط املشروع تنفيذ

 يتعلق ما العقد، وكذلك والتزامات طرفي حقوق  تحديد حيث من الطاقة سواء عقود تتضمنها يجب أن

 غير أنه النزاع، موضوع على التطبيق الواجب القانون  تحديد العقد، وأيضا عن الناتجة املنازعات بتسوية

 ساملسا وعدم النسبي بالثبات يسمى ما وهو للشركة الضمانات بتوفير يتعلق ما الشروط أهم من يعد

 في اإلدارة سلطة وتقييد العقد، طرفي بين املالي التوازن  الطاقة عقد تضمين ضرورة عن بالعقد، فضال

 شديدة. لضرورة إال تعديله وعدم بالعقد املساس
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 :الــهــــــوامــــش

 4002 العربية النهضة دار الدولي الطابع ذات اإلدارية العقود في التحكيم : الشيخ صمت. 

 4003 العربية النهضة دار البوت وعقود اإلدارية العقود : ربد سالمة أحمد   

 إداري  عقد عام، أنه شخص تكون  فيه املانحة السلطة بأن االمتياز عقد يتميز  
 
 للرأي وفقا

  الغالب
 
 مانحة السلطة لرقابة املرفق إعداد يخضع  اإلقتصادى العام املرفق إلدارة أسلوب ، فقها

 واإلستيالء امللكية نزع إجراءات من االستفادة مثل الغير مواجهة في اتامتياز  العقد يرتب االلتزام

 في الحديثة االتجاهات : اللطيف عبد محمد محمد للمزيد راجع الخاصة... امللكية على املؤقت

  1996 العربية  النهضة دار املرافق اإلقتصادية إدارة

 4004 عةطب العربية النهضة دار اإلدارية  العقود: جعفر انس محمد  

  ،4039جميلة مرابط: فقه البيئة والوجه الحضاري في رعايتها، دار النشر الدولية نور. 

 أكاديمية بحوث مركز في منشور  بحوث :البوت لعقود القانونية الطبيعة:جبريل عثمان جمال 

 الرابع. اإلصدار القاهرة للعلوم اإلدارية السادات

 . الرسمي املوقع للطاقة، العالمي املجلس https://www.worldenergy.org/about  

wec/brochure/ar/ 

 املناخ بتغير املعنية الهيئة عن الصادر التقرير ( IPCC) 2014 "والتكيف التأثيرات  :املناخ تغير 

 من الثاني الجزء ، 2014 مارس 30 في ابانية،الي يوكوهاما مدينة في ،الصادر"وسرعة التأثر
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 أهمية عنصر الزمن في القانون البنكي

 
 

 السريفي محمد 

  طالب باحث بماستر قانون األعمال

 

 مقدمة:

ن البنكي في واقع االقتصاد الوطني و العالمي، في ال يخفى على أحد الدور الكبير الذي يلعبه القانو      

ظل تنافسية شرسة يكون فيها البقاء لألقوى اقتصاديا. و دور املجال البنكي في االقتصاد يبدو جليا من 

خالل العمليات البنكية التي تضطلع بها البنوك؛ ذلك أن كل نشاط اقتصادي كيفما كان نوعه إال و له 

 عيد باملجال البنكي.ارتباط من قريب أو من ب

و إذا كانت العمليات البنكية كما هو معلوم هي قوام االقتصاد الوطني فإن الزمن هو أساس جل    

هذه العمليات؛ إذ أن ذاك العنصر يحظى باهتمام و تقدير كبيرين في املجال البنكي ما دام أن عنصر 

 البنكية.الزمن يلعب دورا ال يستهان به  في تحديد قيمة جل العمليات 

و كما يبدو من املراحل التي مر منها القانون البنكي أن االهتمام بعنصر الزمن لم يكن وليد اللحظة   

املنظم للمهنة  3223مارس  33بل رافق القانون البنكي منذ ميالده ابتداء من قرار وزير املالية بتاريخ 

صدور القانون الحالي املتعلق بقانون مرورا بالقوانين التي تلت هذا القانون  إلى حين   49البنكية

كما نجد بعض مظاهر أهمية عنصر الزمن في  50مؤسسات االئتمان و الهيئات املعتبرة في حكمها.

                                                 
تنظيم كل ما يتعلق   -وزير املالية حاليا–، هذا األخير الذي خول ملدير املالية 3243مارس  33هذا القرار الذي صدر تطبيقا لظهير  - 49

 باملهنة البنكية.
، 4030يناير  44، املنشور بتاريخ 4034دجنبر  44بتاريخ  3.34.323ادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم الص 303.34القانون رقم   - 50

 .2342الجريدة الرسمية عدد 
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خاصة ما  51القانون البنكي في بعض القوانين األخرى التي لها عالقة بهذا املجال خاصة مدونة التجارة،

 يتعلق بالعقود البنكية.

حث في املوضوع بادية؛ ال على املستوى النظري فقط، بل حتى على املستوى و لعل أهمية الب     

 العملي.

فعلى املستوى النظري فتتجلى أهمية هذا املوضوع  في عدم تنصيص املشرع صراحة على مركز     

الزمن في مجال البنكية رغم أهميته القصوى، كما تتمثل تلك األهمية أيضا في ندرة الكتابات حول 

 وضوع.هذا امل

أما على املستوى العملي فتتجلى أهمية هذا املوضوع في القيمة الثمينة لعنصر الزمن في املجال       

 البنكي إذ أنه يعد قوام و أساس جل العمليات البنكية.

 بناء على ما سبق كله يتبادر إلى ذهننا االشكال التالي:

 فق املشرع املغربي في حماية هذا العنصر ؟؟ما مكانة عنصر الزمن في املجال البنكي، و إلى أي حد تو 

بتفحصنا لجل العمليات البنكية يبدو أن لعنصر الزمن فيها أهمية قصوى، مما جعل املشرع     

املغربي يقر قواعد حمائية لذاك العنصر. لذلك كجواب على االشكالية أعاله و لدإملام بهذا املوضوع من 

 ملوضوع وفق خطة منهجة على الشكل التالي:كل جوانبه ارتأينا أن نعمل على هذا ا

 املبحث األول: أهمية عنصر الزمن في القانون البنكي أية تجليات ؟

 املبحث الثاني: عنصر الزمن في القـــــــانون البنكـــي أية حماية 

                                                 
، 3222أكتوبر  3، و املنشور بتاريخ 3222بتاريخ فاتح غشت  3.22.23الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم  30.20القانون رقم  - 51

 .4432الجريدة الرسمية عدد 
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 املبحث األول: أهمية عنصر الزمن في القانون البنكي أية تجليات ؟

م كبير في املجال البنكي؛ إذ أن له تأثير كبير في تحديد قيمة العمليات إن عنصر الزمن يحظى باهتما   

البنكية، لذلك ارتأينا أن نحدد تجليات عنصر الزمن في العمليات البنكية املتعلقة بالحساب البنكي 

 )املطلب األول( لنقف بعدها على تجليات هذا العنصر في عمليات االئتمان )املطلب الثاني(.

 : أهمية عنصر الزمن في العمليات املتعلقة بالحساب البنكياملطلب األول 

إن عنصر الزمن يحظى باعتبار و أهمية بالغة في جل العمليات البنكية املتعلقة بالحساب البنكي؛     

لذلك ارتأينا أن نتحدث عن أهمية عنصر الزمن في عقد الحساب البنكي )الفقرة األولى( و كذلك 

املتعلقة بالشيك )الفقرة الثانية( باعتبار أن الحساب البنكي يعد أساس  أهميته في بعض العمليات

  52املعامالت بهذه الورقة التجارية.

 الفقرة األولى: تجليات عنصر الزمن في عقد الحساب البنكي

من مدونة التجارة نستشف أن الحساب البنكي يتخذ شكل حساب باالطالع أو  429بالعودة للمادة    

 ذلك حري بنا أن نحدد أهمية عنصر الزمن في كل نوع على حدة اتباعا:حساب ألجل، ل

 أوال: أهمية عنصر الزمن في الحساب باالطالع

من مدونة التجارة بكونه " عقد  423عرف املشرع املغربي عقد الحساب باالطالع من خالل الفصل      

شف وحيد على شكل أبواب دائنة و بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما املتبادلة في ك

 مدينة، و التي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد األطراف"

                                                 
بغض النظر عن النقاش املثار بخصوص الطبيعة القانونية للشيك، فإننا سنصفه بكونه ورقة تجارية باعتبار أن املشرع نظم هذه  - 52

 الورقة  في الكتاب الثالث من مدوة التجارة املعنون ب "األوراق التجارية".
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هو  53إن الهدف األساس ي الذي تبتغيه املؤسسة البنكية من فتح الحساب باالطالع لعمالئها           

ملستحقة بقوة القانون لفائدة البنك حصولها على الربح املتمثل في الفوائد املترتبة عن هذا الحساب ا

و يقصد بالفوائد ذاك  54من مدونة التجارة سواء كان الحساب مدينا أو دائنا. 420بمقتض ى املادة 

املقابل الذي يتقاضاه البنك من العميل مقابل الخدمات التي يؤديها له بمناسبة مسكه الحساب 

 55باالطالع.

احتساب تلك الفوائد، إذ أنها تحتسب على أساس مدة الحساب  و ما يهمنا في هذا املقام هو طريقة    

 باالطالع؛ فكلما كانت مدة الحساب أطول كلما كان مبلغ الفائدة أكبر.

بل األكثر من ذلك فإن الفوائد في الحساب باالطالع تخضع لقاعدة رأسملة الفوائد       

capitalisation d'intérêts،56  تحقة للبنك تحصر و تقيد في الجانب و معنى ذلك أن الفوائد املس

 الدائن من الحساب و تصبح بدورها تنتج فوائد.

و تجدر االشارة بهذا الصدد أنه في الشؤون التجارية ال يمكن رأسملة الفوائد إال بعد مرور ستة 

في الحساب –من قانون االلتزامات و العقود. أما في القانون البنكي  293تطبيقا للفصل  57أشهر،

من مدونة التجارة التي  429فيمكن رأسملة الفوائد كل ثالثة أشهر بصريح املادة  -طالع خصوصاباال 

تنص على أنه "يسجل في الرصيد املدين للحساب دين الفائدة للبنك املحصور كل ثالثة أشهر و يساهم 

 احتماال في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد".

رأسملتها من ستة أشهر في امليدان التجاري إلى ثالثة أشهر في الحساب  و تقليص مدة حصر الفوائد و  

 باالطالع إن دل على ش يء فإنما يدل على قيمة عنصر الزمن في املجال البنكي.

                                                 
 زبون" التي اعتمدتها القوانين السابقة املنظمة للمجال البنكي.قد أحل تسمية "عميل" بدل تسمية " 303.34نشير أن القانون رقم  - 53
 من قانون االلتزامات و العقود جعل الفوائد مستحقة بقوة القانون للدائن. 294و إن كان الفصل  - 54
 .22ضاء، الصفحة الدار البي –، مطبعة النجاح الجديدة 4003محمد جنكل، العمليات البنكية، الجزء األول، الطبعة األولى لسنة  - 55
 من قانون االلتزامات و العقود  يمنع صراحة رأسمة الفوائد  في القروض املدنية. 294بخالف الفصل  - 56
 .23، مطبعة  طوب بريس الرباط، الصفحة 4030نور الدين الفقيهي، املعين في فهم القانون البنكي املغربي، الطبعة األولى لسنة  - 57
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من القانون املدني التي تمنع رأسملة الفوائد  3304أما بالنسبة للقانون الفرنس ي فرغم صراحة املادة 

يبدي تساهال كبيرا للبنوك و ال يعارض مسألة رأسملة الفوائد كل ثالثة كل ثالثة أشهر فإن القضاء 

الذي يرجح في حالة تعارضه مع أحكام القانون املدني للفصل في املسائل  58أشهر تطبيقا للعرف البنكي

 التجارية.

 ثانيا: أهمية عنصر الزمن في الحساب ألجل

العودة للفقه نجد األستاذ نور الدين الفقيهي و ب 59إن املشرع املغربي لم يعرف الحساب ألجل،      

يعرفه بكونه "عقد يلتزم بمقتضاه الزبون بعدم التصرف في وديعته النقدية إال بعد مرور األجل املتفق 

 60عليه في العقد مقابل حصوله على فوائد بنكية يتم االتفاق عليها أثنا فترة االيداع"

يداع العميل ألمواله لدى مؤسسة بنكية لتتصرف فيها إذن فالحساب ألجل يتم فتحه من أجل إ     

هذه األخيرة بكل حرية خالل مدة سريان العقد مقابل حصول العميل على فوائد مع التزامه بعدم 

 طيلة مدة تنفيذ العقد. 61التصرف في وديعته

فع الفوائد من مدونة التجارة فعندما يحل ميعاد االستحقاق فإن البنك يلتزم بد 009طبقا للمادة     

املستحقة للعميل و يصبح بإمكان هذا األخير التصرف في وديعته كيفما شاء. و نؤكد في هذا املقام أن 

فمثال العميل  62سعر الفائدة املستحقة للزبون يختلف باختالف مدة الحساب ألجل املحددة في العقد؛

عميل الذي يتنازل عن وديعته سنوات يستفيد من فوائد أكثر من ال 30الذي يتنازل عن وديعته ملدة 

و ذلك ما يؤكد األهمية القصوى التي يلعبها عنصر الزمن في عقد الحساب ألجل. بل  63ملدة سنة واحدة.

                                                 
58 - cour de cassation française, arrêt civil – 04 décembre 1990, note, RIVES LANGUE,  revue banque, 1990 Page: 480  
59 - compte à terme. 

 .20نور الدين الفقيهي، مرجع سابق، الصفحة  - 60
 .20املرجع نفسه، الصفحة  - 61
 الثة أشهر و ال تزيد عن سنة. أنظر بهذا الخصوص:غير أن مدة الحساب ألجل في العرف البنكي املغربي غالبا ما ال تقل عن ث - 62

الدار  –، مطبعة النجاح الجديدة 4003امحمد لفروجي، العقود البنكية بين مدونة التجارة و القانون البنكي، الطبعة الثانية لسنة 

 . 4، الهامش رقم 390البيضاء، الصفحة 
 .20نور الدين الفقيهي، مرجع سابق، الصفحة  - 63



 

 

 

49 

األكثر من ذلك فإن تصرف العميل في وديعته املودعة لدى البنك في إطار عقد الحساب ألجل قبل 

ق عليها، حتى و لو كان ذلك قبل يوما واحدا نهاية املحددة للعقد فإنه لن يستفيد من الفوائد املتف

 فقط من نهاية مدة العقد.

 

 الفقرة الثانية: أهمية عنصر الزمن في العمليات املتعلقة بالشيك

سنقف في هذه الفقرة على أحكام ميعاد تقديم الشيك للوفاء )أوال( و كذا التزامات البنك عند     

 عدم وفاء هذه الورقة التجارية.

 ام تقديم الشيك للوفاءأوال: أحك

نظرا ألهمية عنصر الزمن في التعامل بالشيك فإن املشرع املغربي قد حدد بدقة آجال تقديم هذه 

 الورقة التجارية للوفاء.

من مدونة التجارة فإن الشيك يكون مستحق الوفاء بمجرد االطالع، و  429هكذا و بالعودة للمادة 

بل األكثر من ذلك فإن االتفاق على جعل الشيك مستحق يعتبر باطال كل شرط يقض ي بعكس  ذلك. 

الوفاء في تاريخ الحق يجعل جريمة التعامل بشيكات الضمان قائمة و موجبة ملعاقبة مرتكبها طبقا 

و كل ذلك خدمة لعنصر الزمن في  64من القانون الجنائي. 044من مدونة التجارة و الفصل  332للمادة 

 امليدان البنكي.

الزمن في الشيك كوسيلة لألداء لم يكتفي املشرع املغربي بالتنصيص على أنها ورقة  و خدمة لعنصر 

مستحقة الوفاء بمجرد االطالع، بل ذهب أكثر من ذلك و حدد آجاال يجب تقديم الشيك للوفاء 

                                                 
 ع أكثر حول موضوع جريمة التعامل بشيكات الضمان، أنظر:للتوس - 64

و  24، الصفحة 4039لشهر فبراير  33محمد السريفي، شيكات الضمان بين املنع القانوني و التعامل بها، مجلة القانون و األعمال، العدد 

 ما بعدها.
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من مدونة التجارة التي تنص على أنه "إذا كان الشيك صادرا  422داخلها؛ و ذلك ما تطالعنا به املادة 

 ملغرب و مستحق الوفاء به وجب تقديمه للوفاء داخل أجل عشرين يوما.با

إذا كان الشيك صادرا خارج املغرب و كان مستحق الوفاء به وجب تقديمه للوفاء داخل أجل ستين 

 يوما.

 يبدأ احتساب اآلجال السالف ذكرها من التاريخ املبين في الشيك كتاريخ إلصداره"

يخ إنشاء الشيك كتاريخ لبداية سريان آجال تقديم الشيك للوفاء فإنه و إذا كان املشرع اعتمد تار 

فقد  65جعل تاريخ إصدار الشيك من البيانات االلزامية في هذه الورقة التجارية تحت طائلة بطالنها.

جاء في حيثيات لقرار صادر عن محكمة االستئناف التجارية بفاس  أنه " يفقد الشيك صفته كورقة 

 66"-نعم –نون الصرف تاريخ إنشائه و يصبح مجرد سند عادي غير خاضع ملقتضيات قا تجارية بانعدام

 ثانيا: التزامات البنك عند عدم وفاء قيمة الشيكات

إن املستفيد في الشيك عند حلول آجال الوفاء يذهب للمسحوب عليه الستخالص قيمة هذه الورقة 

لشيك نقدا للمستفيد كما قد يتم من خالل التجارية، و االستخالص قد يتم من خالل تسليم قيمة ا

و هنا  67تقييد املؤسسة البنكية قيمة هذا الشيك في الجانب الدائن من الحساب البنكي للمستفيد.

نتساءل عن التزامات املؤسسة البنكية في الحالة التي يودع املستفيد شيكا مسطرا لديها لتقييد قيمته 

 68ن ال يتم استخالص قيمة هذه الورقة ؟في الجانب الدائن من حسابه البنكي، لك

في هذه الحالة يتوجب على املؤسسة البنكية إعالم املستفيد بواقعة عدم الوفاء و إرجاع هذا        

الشيك إليه في أسرع وقت تحت طائلة تحميلها املسؤولية املدنية، و ذلك لكي يتسنى للمستفيد أن 

                                                 
 من مدونة التجارة. 440و  432أنظر املادتين  - 65
 قرار منشور باملوقع االلكتروني: 3202/4030في امللف التجاري عدد  03/00/4034ادر بتاريخ ص 4034/4440قرار عدد  - 66

http://www.jurisprudencemaroc.com/detail_articles.php 
 من مدونة التجارة. 423و  420و نخص بالذكر الشيك املسطر املنصوص عليه في املادتين  - 67
 ساحب الشيك مثال. ألي سبب كان كعدم وجود مؤونة لدى - 68
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ك و املظهرين، علما أن حق الرجوع هذا ال يمكن يمارس حقه في الرجوع الصرفي على ساحب الشي

للمستفيد ممارسته إال بعد إقامته لالحتجاج في آجالها القانونية. علما أنه يتوجب إقامة االحتجاج و 

من مدونة التجارة، و إذا كان  424طبقا ملقتضيات املادة  69الحالة ضمن أجل تقديم الشيك للوفاء

م من األجل املذكور فإن هذه املادة تجيز كاستثناء إقامة االحتجاج في التقديم للوفاء قد تم في آخر يو 

 يوم العمل املوالي.

لذلك نقول أنه في حالة عدم وفاء قيمة الشيك في املثال أعاله يتوجب على املؤسسة البنكية إشعار 

رتب عنه املستفيد في نفس اليوم بواقعة عدم الوفاء و إال فإن كل تأخر من جانب هذه املؤسسة سيت

 سقوط حق املستفيد  في ممارسته للرجوع الصرفي و بالتالي ضياع حقوقه.

لذلك نتمنى لو تعامل املشرع معاملة خاصة مع الحالة التي يودع فيها املستفيد شيكا لدى          

املسحوب عليه الستخالصه و ال تتم عملية الوفاء؛ كأن يبدأ سريان آجال االحتجاج من تاريخ إعالم 

بنك للمستفيد بواقعة عدم الوفاء مثال، علما أن املشرع املغربي قد أعفى الحامل من تحرير ال

فقد جاء في حيثيات قرار ملحكمة االستئناف التجارية بفاس "... كما أنه  70االحتجاج في حالتين فقط.

امل الشيك أنه ال إجراء من طرف ح -مدونة التجارة–من نفس املدونة  422من املقرر بمقتض ى املادة 

و ما يليها املتعلقة بفقدان  492يغني الحامل عن االحتجاج إال في الحاالت املنصوص عليها في املادة 

الشيك أو سرقته، و أنه يتبين بالرجوع إلى أوراق امللف أنه ليس هناك ما يثبت سلوك املستأنف عليه 

 71ملسطرة االحتجاج بعدم الدفع املنصوص عليها في املقتضيات أعاله"

كما أن املستفيد قد يصيبه ضررا آخر من جراء تأخر املؤسسة البنكية في إشعاره بواقعة عدم   

الوفاء؛ و هو ما نورد بشأنه مثاال يتمثل في قضية عرضت على القضاء املغربي. و تتلخص وقائع هذه 

                                                 
 التي هي عشرون يوما أو ستون يوما بحسب الحاالت تبتدأ من تاريخ إنشاء الشيك. - 69
 من مدونة التجارة. 422حالتي فقدان الشيك أو سرقته طبقا للمادة  - 70
 ي:. قرار منشور باملوقع االلكترون3444/4033في امللف عدد  42/33/4033صادر بتاريخ  3243/33قرار عدد  - 71

http://www.jurisprudencemaroc.com/detail_articles.php 
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راء تأخر القضية في أن زبون رفع دعوى التعويض على مؤسسته البنكية على ما أصابه من ضرر من ج

يوما، مما جعل املستفيد يستمر في التعامل مع هذا  92هذه املؤسسة بإعالمه بواقعة عدم الوفاء ملدة 

 72الساحب من خالل تسليمه بضائع مقابل شيكات أخرى لم يقع استخالصها كذلك.

 و من خالل ذلك تبدو أهمية الزمن في األحكام املتعلقة بالشيك.

بنكي من املجاالت التي يعد فيها الزمن عنصرا مهما جدا مقارنة مع باقي و عموما فإن مجال الحساب ال

من مدونة  003املجاالت، و من بين تجليات هذه األهمية أيضا نجد تلك الحالة التي تطالعنا بها املادة 

إذ أنه أصبح يتوجب على املؤسسة البنكية قفل كل حساب بنكي مدين إذ لم يستعمله  73التجارة،

و هذا املقتض ى قد قرره  74سنة ابتداء من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة بهذا الحساب. صاحبه ملدة

 املشرع لحماية الزبون من تراكم الفوائد لصالح البنك.

 املطلب الثاني: أهمية عنصر الزمن في عمليات االئتمان

كان عنصر  إذا  75إن عمليات االئتمان تعد من األنشطة املحتكرة من طرف مؤسسات االئتمان،   

الزمن يحظى بأهمية بالغة في العمليات املتعلقة بالحساب البنكي فإن هذا العنصر ال يقل أهمية في 

عمليات االئتمان إذ أن الزمن يعد أساسها و قوامها. لذلك ارتأينا أن نتحدث عن أهمية عنصر الزمن 

                                                 
 .422أنظر بهذا الخصوص: امحمد لفروجي، العقود البنكية...، مرجع سابق، الصفحة  - 72
من مدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  003الذي عدل املادة  334.34و هذا املقتض ى قد جاء به القانون رقم  - 73

 .2420، الجريدة الرسمية عدد 4034شتنبر  34، املنشور بتاريخ 4034غشت  44بتاريخ  3.34.344
يوضع حد للحساب باإلطالع بإرادة أي من من مدونة التجارة بعد التعديل السابق ذكره على أنه " 003إذ أصبحت تنص املادة  - 74

اعاة اإلشعار املنصوص عليه في الباب املتعلق بفتح االعتماد إذا كانت الطرفين، بدون إشعار سابق إذا كانت املبادرة من الزبون ومع مر 

 املبادرة من البنك.

توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب املدين بمبادرة من البنك إذا 

 مقيدة به.

اب، إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به وفي هذه الحالة، يجب على البنك قبل قفل الحس

 لوكالته البنكية.

هذا إذا لم يبادر الزبون داخل أجل ستين يوما من تاريخ اإلشعار بالتعبير عن نيته في االحتفاظ بالحساب، يعتبر هذا األخير مقفال بانقضاء 

 األجل.

 دام األهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون"يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انع
 املتعلق بمؤسسات االئتمان و الهيئات املعتبرة في حكمها. 303.34بصريح منطوق املادة األولى من قانون رقم  - 75
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هذا العنصر في عمليات االئتمان  في عمليات االئتمان التقليدية )القرة األولى( لنحدث بعدها عن أهمية

مية "عمليات االئتمان التي تمارسها البنوك التشاركية )الفقر الثانية( و التي سنطلق عليها تجاوزا تس

 التشاركية"

 الفقرة األولى: أهمية عنصر الزمن في عمليات االئتمان التقليدية

عمليات االئتمان التقليدية التي سنحاول الوقوف في هذه الفقرة عن أهمية عنصر الزمن في أهم    

ري )ثانيا( تقوم بها البنوك، املتمثلة أساسا في منح القروض )أوال( و العمليات املتعلقة باالئتمان االيجا

 عملية الخصم )ثالثا(.

 أوال: أهمية عنصر الزمن في عملية منح القروض

من القانون رقم  3ا للمادة إن عملية منح القروض تعد أهم عملية من عمليات االئتمان طبق     

 املتعلق بقانون مؤسسات االئتمان و الهيئات املعتبرة في حكمها. 303.34

مع  76و تتم هذه العملية عن طريق دفع البنك للعميل مبلغا من املال للتصرف فيه كيفما شاء،       

قساط يدفها التزامه برده مع عمولة مستحقة للبنك؛ سواء كان ذلك دفعة واحدة أو من خالل أ

 العميل في تواريخ محددة.

و كما هو معلوم أن املبتغى األول للبنك من وراء منحه القروض لعمالئه هو الحصول على الفوائد     

التي تشكل عمولته من العملية، ألنه ال يمكننا أن نتصور منح البنك قرضا لعميل له و يرجعه له هذا 

و ذلك بالذات ما دفع املشرع املغربي ليعتبر أن الفوائد األخير بعد عشر سنوات بدون أية فوائد، 

                                                 
  - مع إمكانية االتفاق في العقد على تخصيص مبلغ القرض لغرض معين.76
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و ذلك  77مشترطة ضمنيا في القروض و لو لم يتم االتفاق عليها في العقد كلما كان أحد الطرفين تاجرا،

 من قانون االلتزامات و العقود. 293من خالل الفصل 

نين هما مبلغ القرض و مدة و بديهي أن مبلغ الفائدة في القرض يحدد اعتمادا على أساسين اث   

القرض؛ فالقرض املمنوح ملدة عشر سنوات مثال ستكون قيمة الفائدة أكبر من نظيره املمنوح لسنة 

 واحدة.

لذلك يمكن القول أن لعنصر الزمن دور كبير في عملية منح القروض إذ على أساسه يتم تحديد      

ي إرجاعه ملبلغ القرض للمؤسسة البنكية مع  التزامات املستفيد من تلك القروض املتمثلة أساسا ف

 ستحقة عليه.الفوائد امل

 78ثانيا: أهمية عنصر الزمن في عقد االئتمان االيجاري 

املتعلق بمؤسسات االئتمان و الهيئات املعتبرة في حكمها  303.34من القانون رقم  4بالعودة للمادة    

ئتمان االيجاري  عمليات االيجار التي يكون فيها نجدها تنص على أنه " تشمل العمليات املتعلقة باال 

 للمستأجر خيار شراء العين املؤجرة:

عملية إيجار املنقوالت التي تمكن املستأجر كيفما كان تكييف تلك العمليات من أن يتملك في  -

تاريخ يحدده مع املالك كل أو بعض املنقوالت املستأجرة مقابل ثمن متفق عليه يراعى في 

 األقل جزئيا املبالغ املدفوعة على سبيل االيجار. تحديده على

العمليات التي تقوم بموجبها منشأة بإيجار عقارات تكون قد اشترتها أو بنتها لحسابها إذا كان  -

من شأن هذه العمليات كيفما كان تكييفها أن تمكن املستأجر من أن يصبح مالكا لكل أو 

 يجار كأقص ى أجل.بعض اململكات املستأجرة عند انتهاء عقد اال 

                                                 
 - و املؤسسة البنكية  و الحالة تعد تاجرا بالشكل ألنه ال يمكن منح االعتماد كمؤسسة ائتمان إال للشخص املعنوي الذي يتخذ شكل 77

تعتبر تاجرا بالغرض ما دام العمل  -أي املؤسسة البنكية–، كما أنها 303.34من القانون رقم  30طبقا للمادة  -كقاعدة–شركة مساهمة 

التجارة. من مدونة 2البنكي يعد عمال تجاريا أصليا طبقا للمادة   
78 - le crédit-bail.   
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عمليات إيجار األصول التجارية أو أحد عناصرها املعنوية التي تمكن املستأجر كيفما كان  -

تكييف تلك العمليات من أن يتملك األصل التجاري أو أحد عناصره املعنوية في تاريخ يحدده 

فوعة علال مع املالك مقابل ثمن متفق عليه يراعى في تحديد جزء منه على األقل املبالغ املد

سبيل االيجار باستثناء كل عملية إيجار تفض ي إلى تفويت األصل التجاري املذكور أو أحد 

 عناصره للمالك األصلي"

يبدو أن هذا التعريف الذي جاءت به هذه املادة يكاد يكون مطابقا للتعريف الذي أوردته املادة     

قد أضافت  303.34من القانون رقم  4املادة  من مدونة التجارة لعقد االئتمان االيجاري، غير أن 433

 عقد االئتمان االيجاري الوارد على املال املعنوي املنقول.

من خالل التعريفات أعاله يبدو أن لعنصر الزمن أهمية بالغة في عقد االئتمان االيجاري؛ إذ أن   

د مقابل أقساط للمستفي 79مؤسسة االئتمان في إطار هذا العقد تقوم بإكراء الش يء محل العقد

يصبح بإمكان املستفيد تملك هذه األموال املكتراة  80يدفعها هذا األخير، و بعد مدة محددة متفق عليها

 81أو جزء منها مقابل مبلغ مادي تراعى فيه األقساط التي دفعها املستفيد طيلة مدة تنفيذ العقد.

مان االيجاري، إذ أن مبلغ األقساط لذلك نقول أن عنصر الزمن يعد هو قوام و أساس عقد االئت       

التي يدفعها املستفيد تتحدد بناء على مدة تنفيذ هذه العقد؛ فكلما كانت مدة تنفيذه قصيرة إال و 

 كانت تلك األقساط مرتفعة، و العكس صحيح.

                                                 
 سواء كان منقوال أو عقارا أو ماال معنويا. - 79
 غالبا ما تكون طويلة نسبيا. - 80
، مطبعة الخليج 4032للمزيد من التوضيح بخصوص عقد االئتمان االيجاري أنظر: محمد الشواي، العقود التجارية، الطبعة االولى  - 81

 يليها.و ما  44العربي تطوان، الصفحة 
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 ثالثا: أهمية عنصر الزمن في عملية الخصم

لتجارة بكونه "عقد بمقتضاه تلتزم من مدونة ا 042في املادة  82عرف املشرع املغربي الخصم    

املؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل األوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من 

السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين، على أن يلزم برد قيمتها إذ لم يف بها 

 امللتزم األصلي.

 لية الخصم فائدة و عمولة"للمؤسسة البنكية مقابل عم

بناء على ذلك فالخصم إذن عملية يدفع بمقتضاها البنك إلى املستفيد من ورقة تجارية لم يحل    

أجل استحقاقها بعد املبلغ الوارد فيها، مقابل خصم مبلغ معين من قيمة هذه الورقة التجارية و يسمى 

كن أن ينتجها املبلغ املدفوع للمستفيد طيلة سعر العمولة أو سعر الخصم، يعادل هذا املبلغ التي يم

 83املدة املتراوحة بين تاريخ إجراء عملية الخصم و تاريخ استحقاق تلك الورقة التجارية املخصومة.

فعندما يكون املستفيد من  84إذن فالبنك يقوم في إطار عملية الخصم بتعجيل دفع الورقة التجارية   

تة أشهر بحاجة ماسة للنقود، فبدل االنتظار فإنه يلجأ ملؤسسة كمبيالة مثال مستحقة الوفاء بعد س

 بنكية تمنحه هذه األخيرة املبلغ املتضمن في الكمبيالة مقابل عمولة متفق عليها.

و من خالل ذلك تبدو األهمية القصوى لعنصر الزمن في عقد الخصم؛ إذ أن عنصر الزمن هو      

ة للمؤسسة البنكية في عقد الخصم، فكلما كانت الورقة الذي يحدد قيمة و مبلغ العمولة املستحق

التجارية مستحقة الوفاء بعد مدة أطول ابتداء من تاريخ الخصم كلما كان سعر العمولة مرتفعا، إذ 

 حقيقة األمر سعرا للزمن و للوقت.أن سعر العمولة في عقد الخصم هو في 

                                                 
82 L'escompte.  - 
 .343و  344امحمد لفروجي، العقود البنكية...، مرجع سابق، الصفحة  - 83
 .434املرجع نفسه، الصفحة  - 84
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 ن التشاركيةالفقرة الثانية: أهمية عنصر الزمن في عمليات االئتما

 303.34إن املشرع املغربي عندما أحدث البنوك التشاركية بمقتض ى القسم الثالث من القانون رقم    

فقد استحدث بعض العمليات التي تدخل في زمرة عمليات االئتمان و التي تمارسها هذه البنوك. و 

 نيا(نخص بالذكر عقد املشاركة )أوال( و عقد االجارة املنتهية بالتمليك )ثا

 أوال: أهمية عنصر الزمن في عقد املشاركة

بكونها " كل عقد  303.34من القانون رقم  02عرف املشرع املغربي عقد املشاركة من خالل املادة   

 يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح"

تكون املشاركة ثابتة عندما و تكتس ي املشاركة طبقا لنفس املادة شكل مشاركة ثابتة أو متناقصة؛ و 

يبقى األطراف شركاء إلى حين انقضاء مدة العقد الرابط بينهم، أما في املشاركة املتناقصة فينسحب 

 85البنك تدريجيا من املشروع وفق بنود العقد.

إذن طبقا للمفهوم أعاله فعقد املشاركة يتحقق عندما يدخل البنك مع عميل له كمشارك في   

ه األرباح و الخسائر، و بعد مرور مدة زمنية محددة في العقد ينسحب البنك مشروع يتحمل مع

 التشاركي و يصبح العميل هو املالك الوحيد للمشروع.

و إننا نؤكد بهذه الصدد أن املدة الزمنية املحددة في عقد املشاركة النسحاب البنك التشاركي على    

ها هذا البنك؛ فكلما كانت تلك املدة قصيرة كلما كانت أساسها يتم تحديد مبلغ األرباح التي يستفيد من

 أرباح البنك مرتفعة و نسبة تحمله الخسائر منخفضة و العكس صحيح.

                                                 
 بخصوص التمييز بين املشاركة الثابتة و املشاركة املتناقصة أنظر: - 85

قانون التجارة و األعمال، جامعة محمد األول، كلية العلوم سعاد البراهمي، البنوك التشاركية باملغرب، رسالة لنيل دبلوم املاستر في  -

 و ما يليها. 349، الصفحة 4030/4032القانونية و االقتصادية و االجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 
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  ثانيا: أهمية عنصر الزمن في االجارة املنتهية بالتمليك

قد يمكن تعريف االجارة املنتهية بالتمليك بكونها "كل ع 303.34من القانون رقم  02بالعودة للمادة  

يضع بموجبه بنك تشاركي عن طريق االيجار منقوال أو عقارا محددا و في ملكية هذا البنك تحت 

تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا، و تنتهي هذه االجارة بتحويل ملكية املنقول أو العقار 

 املستأجر للعميل تبعا للكيفيات املتفق عليها بين الطرفين"

ية بالتمليك يتمحور حول قيام البنك التشاركي بشراء األصول تحت طلب العميل إن عقد االجارة املنته 

أو  86لتقوم بتأجيرها له فيما بعد، إال أن عقد التأجير ينتهي فيما بعد بتملك العميل هذه األصول.

بمعنى آخر فهو عقد إجارة التزاما قاطعا من طرف املستأجر بشراء املنقول أو العقار املستأجر بعد 

 87ضاء مدة يتم االتفاق عليها مسبقا.انق

إذن من خالل هذه التعريف تبدو األهمية القصوى لعنصر الزمن في عقد االجارة املنتهية        

بالتمليك؛ إذ بناء على طول  مدة االيجار يتم تحديد مبلغ األقساط التي يدفها العميل املكتري طيلة 

ة كانت األقساط مرتفعة و العكس صحيح. ذلك أن مدة تنفيذ العقد، فكلما كانت هذه املدة قصير 

 88األقساط التي يدفعها العميل طيلة مدة تنفيذ العقد تشكل ثمن البيع و ليس ثمن اإليجار.

 املبحث الثاني: عنصر الزمن في القانون البنكي أية حماية ؟

م املشرع املغربي كما سبق معا أن عنصر الزمن يعد قوام و أساس جل املعامالت البنكية، ذلك ألز    

بإقرار آليات حمائية  لهذا العنصر؛ هذا اآلليات منها ما هو متعلق بالتقاض ي )املطلب األول( و منها ما 

 هو متعلق بالصعوبات التي قد تواجه مؤسسات االئتمان )املطلب الثاني(.
                                                 

حمد األول، كلية رشيد عمراوي، املنتجات البنكية البديلة باملغرب، رسالة لنيل دبلوم املاستر في قانون العقود و العقار، جامعة م - 86

 .32، الصفحة 4030/4033العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 
 .343سعاد البراهمي، البنك التشاركية باملغرب، مرجع سابق، الصفحة  - 87
هذه املؤسسة مجرد نسخ ألحكام عقد و إن كنا من املعارضين بشدة العتماد مشرعنا ملؤسسة االجارة املنتهية بالتمليك؛ إذ أن  - 88

االئتمان االيجاري، و من العبث القانوني وجود مؤسسة واحدة تحت تسميتين. أنظر ما سبق معنا في هذا البحث عند حديثنا عن أهمية 

 عنصر الزمن في عقد االئتمان االيجاري. 
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 املطلب األول: القواعد الحمائية املتعلقة بالتقاض ي

ملتعلقة بالتقاض ي  في كون املشرع املغربي أسند البت في النزاعات الناشئة تتمثل اآلليات الحماية ا    

عن املعامالت البنكية إلى قضاء متخصص )الفقرة األولى( كما عزز تلك الحماية بإقراره لقواعد 

 للتقاض ي تراعي عنصر السرعة )الفقرة الثانية(.

 ةالفقرة األولى: إحداث قضاء متخصص للبت في النزاعات البنكي

لعدة اعتبارات منها أهمية عنصر الزمن في املجال التجاري أقدم املشرع املغربي على إحداث         

 -كقاعدة  -هذه املحاكم التي خول لها املشرع   03.2089محاكم تجارية و ذلك من خالل القانون رقم 

ين قضاء املوضوع )أوال( صالحية البت في النزاعات الناشئة عن املعامالت البنكية. سنميز بهذا الصدد ب

 و القضاء االستعجالي )ثانيا(.

 أوال: قضاء املوضوع املتخصص في النزاعات البنكية

بالعودة للمادة الخامسة من قانون إحداث املحاكم التجارية نحدها خولت لهه املحاكم صالحية       

فقد جاء في قرار  90لعقود البنكية.البت في الدعاوى املتعلقة بالعقود التجارية؛ و التي تدخل في زمرتها ا

ملحكمة االستئناف التجارية بفاس على أن "... و حيث أن النزاع  يتعلق في صلبه بعقد بنكي )عقد 

الحساب البنكي( و هو من العقود التجارية التي تختص املحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى املتعلقة به 

 91تجارية".من قانون احداث املحاكم ال 0طبقا للمادة 

                                                 
، الجريدة 3229ماي  30، املنشور بتاريخ 3229فبراير  34بتاريخ  3.29.20الصادر بتنفيذه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  - 89

 .4424الرسمية عدد 
و ال يتجادل إثنان حول تجارية العقود البنكية، باعتبار أن املؤسسة البنكية تكتس ي صبغة تجارية بالشكل و الغرض كما سبق معنا،  - 90

سم السابع من الكتاب الرابع من مدونة التجارة، هذا الكتاب الي باالضافة إلى أن املشرع املغربي قد نظم بعض العقود البنكية في الق

 جاء تحت عنوان "العقود التجارية".
 . قرار منشور باملوقع االلكتروني:420/4004، في امللف التجاري عدد 33/03/4004صادر بتاريخ   304/4004قرار عدد  - 91

http://www.jurisprudencemaroc.com/detail_articles.php 
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و بديهي أن تخويل املشرع للمحاكم التجارية صالحية البت في املنازعات البنكية يروم من خالله      

حماية عنصر الزمن في القانون البنكي؛ نظرا لالجراءات املبسطة و سرعة البت في النزاعات التي تميز 

 هذه عمل املحاكم.

 ت البنكيةثانيا: القضاء االستعجالي املتخصص في النزاعا

من قانون إحداث املحاكم التجارية نجدها تنص على أنه " يمكن لرئيس املحكمة  43بالعودة للمادة    

التجارية بصفته قاضيا لألمور املستعجلة و في حدود اختصاص املحكمة أن يأمر بكل التدابير التي ال 

 تمس أية منازعة جدية.

 ف التجارية مارس هذه املهام رئيسها األول .إذا كان النزاع معروضا  على محكمة االستئنا

أن يأمر بكل  –رغم وجود أي منازعة جدية –يمكن لرئيس املحكمة التجارية ضمن نفس النطاق 

التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد الضطراب ثبت جليا 

 أنه غير مشروع"

ت باملحاكم التجارية يختص بالبت في كل األمور املستعجلة في النزاعات إذن فقاض ي املستعجال      

املتعلقة بالنزاعات البنكية، كما يختص بالبت في طلبات األمر باألداء في كل دين مبني على ورقة تجارية 

 -و التي تدخل ضمنها املعامالت البنكية –أو سند رسمي أو اعتراف بدين ناتجين عن معامالت تجارية 

عموما فالتقاض ي أمام املحاكم التجارية يراعي السرعة مقارنة مع القضاء العادي الذي يتسم      

بطول االجراءات، كما أنه املشرع حاول تجاوز صعوبات التنفيذ في هذه املحاكم من خالل إحداثه 

البت في لذلك نقول أن التخويل لهذه املحاكم صالحية   92ملؤسسة قاض ي التنفيذ باملحاكم التجارية،

املنازعات البنكية كان خيارا صائبا و موفقا يخدم عنصر الزمن ملا له من أهمية و اعتبار في امليدان 

  -و التجاري عموما –البنكي 

                                                 
 من قانون إحداث املحاكم التجارية. 4أنظر املادة  - 92
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 الفقرة الثانية: قواعد التقاض ي تراعي عنصر السرعة

د تلك األحكام إن من بين أهم قواعد التقاض ي التي تراعي عنصر السرعة في امليدان البنكي نج       

 الخاصة بالتقادم )أوال( و األحكام التي تخص اإلثبات )ثانيا(.

 أوال: األحكام الخاصة بالتقادم في امليدان البنكي

إذا كان التقادم في القانون املدني يتميز بطول مدته، فإن املشرع املغربي جعل آجاال مختلفة تماما     

بمض ي خمس   -كقاعدة –ة، إذ أن الدعاوى التجارية تتقادم للتقادم كلما تعلق األمر بمعامالت تجاري

باعتبارها أعماال –سنوات تطبيقا للمادة الخامسة من مدونة التجارة. لذلك فاملعامالت البنكية 

 تخضع ألحكام التقادم هاته. -تجارية

ال أقصر لكن و رغم هذا األجل الذي قد يبدو قصيرا فإن بعض املعامالت البنكية قد تحتاج أج     

للتقادم نظرا ألهمية عنصر الزمن في تلك املعامالت، و ذلك ما دفع املشرع املغربي ليراعي تلك 

الخصوصية و يقر آجاال أقصر من ذلك في بعض املعامالت البنكية. فمثال دعاوى حامل الشيك ضد 

تاريخ انقضاء من مدونة التجارة تتقادم بمض ي ستة أشهر من  420الساحب و املظهرين طبقا للمادة 

كما أن الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تتسم بقصر مدد تقادمها؛ إذ أن  93أجل التقديم للوفاء.

الدعاوى ضد املسحوب عليه القابل تتقادم بمض ي ثالث سنوات، و تتقادم دعاوى الحامل على 

ضد الساحب املظهرين و الساحب بمض ي سنة واحدة، و تتقادم دعاوى املظهرين في مواجهة بعضهم و 

 94بمض ي ستة أشهر.

                                                 
الصادر عن محكمة االستئناف التجارية بفاس   3032و ذلك ما تم تأكيده من خالل عدة قرارات قضائية، أنظر مثال: القرار العدد  - 93

 . قرار غير منشور.320/4034في امللف  00/02/4034بتاريخ 
 من مدونة التجارة. 442أنظر املادة بخصوص أحكام تقادم الكمبيالة  - 94
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عموما فإن أهمية عنصر الزمن في القانون البنكي هو ما دفع املشرع املغربي ليقر آجاال تختلف تماما 

 في أحيان كثيرة. -بل حتى عن التقادم التجاري  –عن التقادم املدني 

 ثانيا: األحكام الخاصة باإلثبات في املجال البنكي

ثبات يحظى بأهمية بالغة في مجال التقاض ي، إذ أن كل تصرف أو فعل أو ال يخفى على أحد أن اال    

واقعة  ال يمكن للقضاء االعتداد بها ما لم يستطيع صاحبها إثباتها. و إذا كان املبدأ في املعامالت املدنية 

ن فإن األمر في امليدا 95هو تقييد االثبات في الكتابة كلما تجاوز مبلغ املعامالت عشرة آالف درهم،

 التجاري بخالف ذلك إذ أن املعامالت التجارية تخضع لقاعدة حرية االثبات.

 -و املعامالت البنكية على وجه الخصوص –فتلبية للسرعة املطلوبة في مجال املعامالت التجارية        

ربي كان ال بد من إقرار نظاما لدإثبات يراعي تلك الخصوصية، و هو ما تم من خالل اعتراف املشرع املغ

من مدونة التجارة على أنه " تخضع املادة  334بمبدأ حرية االثبات في امليدان التجاري. تنص املادة 

 التجارية لحرية االثبات. غير أنه يتعين االثبات بالكتابة إذا نص القانون االتفاق على ذلك "

للطبيعة الخاصة لبعض  و إذا كان األصل في املعامالت البنكية هو حرية االثبات فإنه و نظرا       

فإن املشرع املغربي أسس الستثناء من االستثناء؛ و   -و البنكية على وجه الخصوص-العقود التجارية 

حصر االثبات بالكتابة فقط في بعض العقود و املعامالت. و لعل ذلك راجع باألساس لرغبته في توفير 

كما أنه و  96يستحيل معها االثبات بغير الكتابة. األمنين التعاقدي و القانوني في  تلك املجاالت التي قد

من مدونة التجارة و احتراما ملبدأ سلطان االرادة  يمكن لألطراف في كل وقت و حين  334طبقا للمادة 

 االتفاق على تقييد االثبات بالكتابة في العقود املبرمة بينهم.

                                                 
من قانون االلتزامات و العقود على أن " االتفاقات و غيرها من األفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشأ أو  443ينص الفصل  - 95

ال يجوز إثباتها بشهادة الشهود، و  تنقل أو تنهي أو تعدل أو تنهي االلتزامات أو الحقوق، و التي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آالف درهم،

 يلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، و إذا اقتض ى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية"
 بالنسبة لالستثناءات التي ترد على قاعدة حرية االثبات في امليان التجاري، أنظر: - 96

 و ما يليها. 44مرجع سابق، الصفحة  محمد الشواي، العقود التجارية، - 
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كن إثبات املعامالت البنكية بكل وسائل يم  -في إطار القاعدة العامة –لذلك و بناء على ما سبق فإنه 

من قانون االلتزامات و العقود الذي ينص على أن " وسائل  404اإلثبات القانونية املحددة في الفصل 

 االثبات التي يقرها القانون:

 إقرار الخصم. -

 الحجة الكتابية. -

 شهادة الشهود. -

 القرينة. -

 اليمين و النكول عنها" -

أسوة بجل التشريعات –خالل هذا التوجه الذي ذهب فيه املشرع املغربي  عموما فإنه يبدو من       

تحقيق   -أي املشرع –أنه يروم   -كقاعدة –إذ أقر صراحة حرية االثبات في امليدان البنكي  -املقارنة 

السرعة و خدمة عنصر الزمن في هذا امليدان علما أن املعامالت البنكية تتسم بالسرعة في إنجازها، 

فإن تقييد االثبات فيها بالكتابة فقط من شأنه أن يعرقل هذه املعامالت كون أطراف املعامالت لذلك 

البنكية  سيكونون ملزمين بتحرير حجة كتابية بعد كل عملية، و هو ما يمس في العمق بأهمية عنصر 

 الزمن، هذا األخير الذي يعد قوام هذه العمليات.

حماية املتعلقة بالتقاض ي، فماذا عن اآلليات الحمائية عند تعرض إذا كان هذا ما يتعلق باآلليات ال  

 البنك لصعوبات ؟

 

 املطلب الثاني: حماية عنصر الزمن عند تعرض مؤسسات االئتمان للصعوبات

إن مؤسسات االئتمان باعتبارها شركات تجارية، فكما قد تعرف حاالت ازدهار قد تعرف بعض        

عية مصالح املتعاملين مع هذه الشركات، كما يهدد االقتصاد الوطني. و األزمات، و ذلك ما يهدد وض
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في مواجهة تلك املقاوالت التي تعترضها بعض األزمات. و  97ذلك ما يوجب فتح مساطر صعوبات املقاولة

إن كانت مساطر صعوبات املقاولة تراعي عنصر السرعة عند معالجتها لتلك الصعوبات التي تواجه 

ية، فإن الشركات التي تمارس نشاطا بنكيا تتطلب سرعة أكثر ملعالجة صعوباتها. و ذلك الشركات التجار 

ما دفع املشرع املغربي إلقرار آليات أخرى بديلة، نخص بالذكر نظام االدارة املؤقتة )الفقرة األولى(  و 

 لضمان الودائع )الفقرة الثانية( مؤسسة الصندوق الجماعي

 ة املؤقتةالفقرة األولى: نظام االدار 

نجد أن املشرع استثنى صراحة مؤسسات االئتمان  303.34من القانون رقم  333بالعودة للمادة       

و أقر لهذه املؤسسات نظاما بديال، و هو ما يعرف بنظام  98من الخضوع ملساطر صعوبات املقاولة

 االدارة املؤقتة.

من  334والي بنك املغرب طبقا للمادة  هكذا فعندما تواجه مؤسسة ائتمان بعض الصعوبات فإن      

يتولى تعيين مديرا مؤقتا لها و يحدد مهامه و مدة انتدابه، و يتولى هذا املدير  303.34القانون رقم 

املؤقت تحديد طبيعة تلك الصعوبات و مصدرها و كذا التدابير الكفيلة بتقويمها، و يرفع بذلك تقريرا 

 لوالي بنك املغرب.

سبق أن خيار املشرع بإخضاع مؤسسات االئتمان لنظام االدارة املؤقتة بدل مساطر  يبدو من خالل ما

صعوبات املقاولة كان خيارا صائبا ما دام ذاك النظام يراعي السرعة في مكافحة تلك الصعوبات. غير 

أن مؤسسات االئتمان أحيانا تكون بحاجة ماسة ملساعدات مالية مما دفع املشرع املغربي إلحداث 

 ندوق الجماعي لضمان الودائع.الص

 

 

                                                 
 هذه املساطر منظمة بمقتض ى الكتاب الخامس من مدونة التجارة. - 97
 باستثناء مسطرة التصفية القضائية. - 98
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 الفقرة الثانية: مؤسسة الصندوق الجماعي لضمان الودائع

يوليوز  2من ظهير  02لقد أحدث املشرع املغربي الصندوق الجماعي لضمان الودائع بمقتض ى املادة  

رة في املتعلق بمؤسسات االئتمان و الهيئات املعتب 34.03و تم التأكيد عليه في القانون رقم  3223

الذي يحمل نفس تسمية  303.34حكمها، كما تم التأكيد عليه مرة أخرى من خالل القانون رقم 

 القانون السابق.

و إذا كان يبدو من خالل تسمية هذه املؤسسة أنها تقوم فقط بتعويض عمالء مؤسسات االئتمان       

 ، فإن األمر بخالف ذلك.في حالة تعرضهم ألضرار من جراء تعرض هذه املؤسسات لصعوبات مالية

فباإلضافة لاللتزام األساس ي للصندوق الجماعي لضمان الودائع املتمثل في حماية املودعين في حالة     

، فإن املشرع وضع على عاتق 303.34من القانون رقم  342تعرض البنك لصعوبات مالية طبقا للمادة 

االئتمان التي توجد في وضعية صعبة هذا الصندوق التزاما آخرا متمثل  في تقديمه ملؤسسات 

مساعدات قابلة لدإرجاع و ذلك من خالل مساهمة هذا الصندوق بمبلغ معين في رأسمال مؤسسة 

 99االئتمان هاته.

و ال بد أن نشير بهذا الصدد أنه باإلضافة للصندوق الجماعي لضمان الودائع فإن املشرع من خالل   

دث مؤسسة "صندوق ضمان الودائع التشاركية" يعمل على أح 303.34من القانون رقم  29املادة 

تعويض املودعين لدى البنوك التشاركية، كما يقدم لهذه األخيرة مساعدات قابلة لدإرجاع عند 

 100تعرضها لصعوبات.

عموما فإن نظام االدارة املؤقتة و مؤسسة الصندوق الجماعي لضمان الودائع يقومان بدور فعال   

ئتمان من الصعوبات التي قد تعترضها مع مراعاة عنصر الزمن بطريقة فعالة لحماية مؤسسات اال 

                                                 
لم يلزم الصندوق الوطني لضمان الودائع بتقديمه  303.34من القانون رقم  342و إن كان املشرع املغربي من خالل املادة  - 99

السابق ذكرها، بل أعطاه الخيار لتقديم هذه املساعدات من عدمها. باعتبار أن املشرع استعمل في هذه املادة عبارة "يجوز املساعدات 

 على سبيل االحتياط و االستثناء".
 و ذلك وفق الكيفية السابق ذكرها بخصوص الصندوق الوطني لضمان الودائع. - 100
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مقارنة مع مساطر صعوبات املقاولة، هذه املساطر التي قد تتسم أحيانا بطول إجراءاتها؛ إذ أن مثال 

بل مجرد إعداد السنديك للموازنة املالية و  101تنفيذ مخطط االستمرارية قد يستوجب عشر سنوات،

و ذلك ما ال يمكن  102و االجتماعية خالل مرحلة إعداد الحل قد يتطلب ثمانية أشهر. االقتصادية

 تطبيقه على مؤسسات االئتمان ما دام عنصر الزمن يحظى بأهمية بالغة في املجال البنكي.

 خاتمة

من خالل ما سبق بيانه يالحظ أن جل العمليات البنكية تقوم على عنصر الزمن كعنصر رئيس ي       

بل أن هذا العنصر هو املحدد األساس ي لقيمة كل عملية بنكية؛ فمثال قيمة الفوائد في القروض  فيها،

  -كما سبق معنا –البنكية تتحدد على أساس مدة عقد القرض 

ولعل األهمية القصوى لعنصر الزمن في املجال البنكي هي ما دفعت املشرع إليجاد قواعد قانونية     

مجملها تشكل ردة على جل دعائم القانون؛ ال القانون املدني فقط باعتباره  حمائية حتى و إن كانت في

 شريعة عامة، بل حتى القانون التجاري الذي يعد القانون البنكي أحد أهم فروعه.

لذلك نخلص للقول بأنه إذا كان الوقت من ذهب في جل مناحي الحياة، فإنه من ياقوت في مجال        

 املعامالت البنكية.

 

 

 

 

 

 

                                                 
 من مدونة التجارة. 022أنظر املادة  - 101
 من مدونة التجارة. 092أنظر الفقرة األخيرة من املادة  - 102
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  مطبعة  4030الفقيهي نور الدين، املعين في فهم القانون البنكي املغربي، الطبعة األولى لسنة ،
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ألول، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية العقود و العقار، جامعة محمد ا
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   السريفي محمد، شيكات الضمان بين املنع القانوني و التعامل بها، مجلة القانون و

 و ما بعدها. 24، الصفحة 4039لشهر فبراير  33األعمال، العدد 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

68 

 

في فض منازعات عقود التجارة الدوليةالقواعد املادية   

 

 مصطفى القاسمي 

 باحث في سلك ماستر العالقات الدولية الخاصة

 مقدمة:

دورا أساسيا في العالقات الحديثة ذات طابع دولي، إذ تؤدي أضحت املعامالت التجارة الدولية          

ة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية، تكاد تشكل املحور األساس ي لها، خاصة في ظل تسارع وثيرة العومل

وال خالف اليوم أن هذا التزايد قد رافقته حاجة ماسة إلى ضرورة إحداث ترسانة  قانونية لضبط 

وتقعيد صيغ التعامالت التجارية الدولية، ووضع قواعد قانونية جديدة مواكبة لكل التطورات العلمية 

و حيث أصبح املجتمع الدولي للتجار حقيقة يتعذر ي،والتكنولوجية التي شهدها حقل التعامل التجار 

إنكارها والذي يحتكم املتعاملون داخله إلى قواعد تراعي عامل السرعة والثقة واالئتمان وتقوم على 

 أساس حماية توقعات األطراف.

 وإن هذا التطور الذي عرفته الحياة االقتصادية ونمو التجارة الدولية عبر الحدود قد الزمها     

الحاجة إلى حلول  موضوعية تالءم املعطيات الجديدة ملظاهر ذلك التطور والنمو،ألن هذا التطور 

أوجد أنواعا جديدة من العقود الدولية، ال تشتمل النظم القانونية الوطنية على قواعد تالءم 

الواجب  خصوصيتها وما تثير من إشكاالت ذاتية خاصة على مستوى تنازع القوانين في تحديد القانون 

 التطبيق على العالقة التعاقدية محل النزاع..
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وتاريخيا فان فض هذه املشاكل منذ القدم كان يتم بواسطة منهج قاعدة اإلسناد املوروث على    

" الذي ظل مهيمنا فترة طويلة من الزمن في فض املنازعات  التي تثيرها العالقات "سافينيالفقيه 

 امة ومنازعات عقود التجارة الدولية بصفة خاصة.الخاصة ذات الطابع دولي بصفة ع

وبسبب عدم توافق القوانين الوطنية التي يسند لها االختصاص في نهاية املسلسل ألتنازعي مع حاجة    

، دعى الفقه إلى هجر منهج قاعدة اإلسناد لصالح مناهج أخرى، وفي 103منازعات عقود التجارة الدولية

 أو القواعد املباشرة التطبيق في حقل التجارة الدولية. مقدمتها منهج القواعد املادية

و قد برزت القواعد املادية في بدايتها مع تكون مدن الفينيقيين على شواطئ البحر املتوسط، حيث    

وسعت اتفاقاتها مع املدن  والدول األخرى الحصول على امتيازات تجارية توحد بمقتضاها قواعد 

الحدود، بما فيها القواعد القانونية املمثلة في االتفاقيات التي أبرمها تنظيم نشاطها التجاري عبر 

القرطاجيون مع روما أثناء حرب البونيك، ومع ذلك لم يعرف قانون التجارة كقانون مستقل إال في 

العصور الوسطى عندما أصبحت التجارة الدولية تعبر حدود أقوام مختلفة وقد تطور وتبلور عبر 

 .104أصبح نظام قانوني قائم في ذاته في مجال التجارة الدوليةالعصور إلى أن 

منهج  مكانة عن اللبس كشف النحو تبرز أهمية دراسة هذا املوضوع من الناحية النظرية في هذا وعلى   

منهج  وجه في الوقوف على قدرته ومدى الدولية التجارة عقود مشاكل حل القواعد املادية في

 .واالستقالل عليه ألتنازعي

 ألن مطردة، بصورة يوم بعد يوما وتزداد تتنامى بعقود املوضوع هذا ارتباط في العملية ومن الناحية  

 للدول  االقتصادية الحياة في تنفيذها ويؤثر الضخمة املالية بقيمتها مجملها في تتميز بعقود يتعلق األمر

 التجاري. ميزانها وفي

                                                 

أمينة الخياط:"القانون املطبق على العقد الدولي"، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق،جامعة محمد الخامس، كلية العلوم  _103 

 8019،ص .800-8002القانونية و االقتصادية و االجتماعية الرباط أكدال، 

لقواعد املوضوعية في العالقات الخاصة الدولية"،أطروحة لنيل الدكتورة في القانون الخاص،كلية _ محمد طارق:"منهج ا104 

 ومابعدها9 4،ص 8058-8055العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، فاس،
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 لتالية:وانطالقا مما سبق يمكن بسط اإلشكالية ا    

في ظل االنتقادات التي وجهت إلى املنهج ألتنازعي في عدم مالءمته لفض منازعات عقود التجارة »

فهل منهج القواعد املادية قادر على حكم واقع نزاعات عقود التجارة الدولية دون الدولية، 

 «الحاجة إلى التكامل والتعايش مع  املنهج ألتنازعي ؟ 

اإلشكالية تتطلب إعمال املنهج التحليلي في إطار تقسيم ثنائي نتناول فيه  وال شك أن دراسة هذه     

، تقييم دور القواعد املادية في فض منازعات عقود التجارة )املبحث األول(ماهية قواعد املادية

 )املبحث الثاني(9الدولية

 املبحث األول:ماهية القواعد املادية

عد املادية و خصائصها)املطلب األول(على أن تطرق إلى سنتعرض في هذا املبحث إلى مفهوم القوا   

 مصادر هذه القواعد)املطلب الثاني(.

 املطلب األول: مفهوم و خصائص منهج القواعد املادية

الشك أن منهج القواعد املادية يعتبر نظام قانوني يقوم بذاته مما يتطلب الوقوف على 

 ج فض املنازعات الدولية الخاصة.املقصود به والخصائص التي تميزه عن باقي  مناه

 الفقرة األولى: مفهوم القواعد املادية 

يقوم منهج القواعد املادية على فكرة خلق بعض القواعد األساسية ) املادية( التي تشتمل على         

 حلول مباشرة ملنازعات العالقات الدولية الخاصة ، فتطبق مباشرة بمعرفة القاض ي ودون البحث عن

اإلحالة في قانونه املحلي والبحث عن القانون واجب التطبيق الذي تؤدي إليه. واملقصود  قواعد

بمصطلح القواعد املادية بصفة عامة " مجموعة القواعد القانونية التي تتكفل بوضع تنظيم مباشر 

قواعد للروابط القانونية يستوي في ذلك الروابط الوطنية والدولية"، كما يقصد بها بشكل عام تلك ال
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التي تضع تنظيما موضوعيا مباشرا للعالقات التعاقدية الدولية الخاصة بشكل مستقل عن حلول 

. وهي أيضا مجموعة من قواعد موضوعية أو مادية مستقاة من مصادر متعددة 105القوانين الوطنية

 .106على نحو يجعل منها قانونا خاصا مستقال عن القانون الذي يحكم الروابط الداخلية البحتة

بيد أن هذا املصطلح قد يكون له معنى محدود إذا أضيف إليه ما يضيق من مفهومه الواسع ، كأن     

يتعلق األمر فقط بالقواعد املادية التي تحكم عقود التجارة الدولية مما يؤدي إلى تخصيص مدلولها 

اجه عقود السابق ، فتعني حينئذ مجموعة القواعد التي تضع حلول موضوعية للمشاكل التي تو 

التجارة الدولية، حيث أضحت هذه القواعد تشكل قانونا مستقال له ذاتيته يسميه البعض القانون 

التجاري بين الشعوب أو القانون الالوطني أو قانون عبر الدول أو القانون العرفي عبر الدول أو القانون 

 .107املوضوعي للتجارة الدولية

زاع موضوعيا ودون حاجة إلى تعيين قانون معين ، و بموجب القواعد املتقدمة يتم حل الن 

ألنها وضعت أساسا لتستجيب لطبيعة العالقات الخاصة الدولية ، ومن بينها الروابط العقدية ذات 

غالبا ما تأخذ بتأمل عميق العالقات الدولية وتعطي حلوال تأخذ بعين االعتبار  الطابع الدولي ، إذ أنها

بصرف النظر عن القانون املختص وفقا لقواعد تنازع القوانين، ذلك خصوصيات التجارة الدولية ، 

أن مقتضيات التجارة الدولية توجب اطمئنان املتعاملين فيها إلى القيمة االقتصادية الحقيقة التي 

ستعود عليه  نتيجة إبرام عقدهم التجاري الدولي،  فتغليب القواعد املادية على قواعد التنازع وفقا 

                                                 

  105- أحمد عبد الكريم سالمة:"القانون الدولي الخاص النوعي"، الطبعة األولى، دار النهضة العربية،بدون سنة النشر، ص 944
جميلة أوحيدة:" آليات تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص املغربي" أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، كلية  -106

 859ص:  8001-8004الحقوق السويس ي، الرباط السنة الجامعية 

 

  107 - جميلة أوحيدة:" آليات تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص املغربي،" مرجع سابق، ص 985
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، يرجع إلى طبيعة هذه القواعد التي وضعت أساسا لحكم الروابط الخاصة الدولية ، مما لهذا الرأي 

  .108يقتض ي التسليم بسموها على قواعد القانون الداخلي الذي تشير قواعد التنازع باختصاصه

ولم يكن بمقدور القواعد املادية أن تصل إلى هذا املستوى بدون مراعاتها للطبيعة الفريدة     

ات التجارية الدولية الخاصة والتي خلقت الحاجة إلى تبني قواعد دولية موحدة ، لكن استخدام للعالق

هذه القواعد لم يقتصر على التجار فقط ، بل تعداه إلى الدول حينما دخلت مجال التجارة الدولية ، 

ة لهذا وتعاملت فيه كشخص من أشخاص القانون الخاص ، فكان عليها أن تقبل هذه القواعد الحاكم

املجال طاملا ارتضت قواعد لعبة التجارة الدولية ، لتصبح هذه القواعد أساسا لنظام تقبله أغلب 

الدول بل وتشجعه وتؤيده في بعض األحيان. كما كان للضغوط املرتبطة بحاجات التجارة الدولية 

و التي لم تعد وعالقاتها ، و على مستوى سرعة و مرونة القواعد القانونية التي يجب أن تحكمها 

تتوافق مع تقنية التنازع و تعقيداتها ، بالغ األثر في إرساء وجود هيئات ومؤسسات مهمتها الضغط على 

التشريعات للقبول بقواعد موحدة دولية لحكم العالقات التجارية الدولية ، خاصة أمام تداخل 

 وفي مضطرة نفسها وجدت أن إال الدول  مصالح الدول ومؤسساتها التي اخترقت الحدود ، فما كان على

 ومساعدة له مواكبة تشريعية حركة في تندفع ،أن منه مفترضةثمار  لقطف املسار هذا إلى االنضمام سبيل

 خطواته.  نجاح على

وفي هذا الصدد برزت اتجاهات جديدة تنادي بتحرير العقود من حكم القوانين الداخلية، و جعلها 

إلطار القانوني الداخلي، وهذا ما تبنته بعض التشريعات و أرست خاضعة لقواعد مادية تبلورت خارج ا

تنظيم مباشر للعقود الدولية يتضمن قواعد مادية تالئم طبيعة هذه العقود و تساير متطلبات التجارة 

                                                 
محمد بالق:"قواعد التنازع و القواعد املادية في منازعات عقود التجارة الدولية"، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون  -108

  229، ص 8055-8050الدولي الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 
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الدولية، كما ساهم القضاء بدوره في وضع قواعد مادية تطبق بصفة مباشرة على املنازعات املتعلقة 

 . 109بالعقود الدولية

 الفقرة الثانية:خصائص القواعد املادية

يتميز املنهج القائم على القواعد املادية ببعض الخصائص التي تميزه عن باقي املناهج التي  

 :تنشط في مجال القانون الدولي الخاص، والتي تعطي لهاته القواعد طبيعة خاصة ومن بينها

وهذا ألنها تعطي حلوال  –التنازع التقليدية على عكس قواعد  –:  قواعد مباشرة وموضوعية -5    

مباشرة للنزاع املعروض دون االستناد إلى قانون معين ،و بالتالي يمكن للقاض ي تطبيق هذه القواعد 

بها  يسهل تطبيقها والعلم مباشرة دون املرور بقواعد التنازع لتحديد القانون الواجب التطبيق ، وبالتالي

. و قد أدي تطور و نمو التجارة الدولية في العقود األخيرة مبالقاض ي أو املحكسلفا لقوة صلتها املباشرة 

إلى اتساع و تعقيد العالقات التجارية التي تتخطى الحدود اإلقليمية ، األمر الذي تعذر معه على املشرع 

بهذه  قيامالوطني مالحقة هذه املعامالت بالتنظيم ، األمر الذي حذا  برجال التجارة الدولية أنفسهم لل

املهمة ، عن طريق استخالص قواعد موضوعية مباشرة تكون أكثر قابلية للتالؤم مع حاجاتهم 

 ومصالحهم التجارية.

: فنظرا للتضامن والتعاون بين  قواعد عامة تتالئم والعالقات التجارية الدولية الخاصة -8 

تجعلهم يشكلون مجتمع دولي  رجال التجارة الدولية، الذين يظهرون كوحدة متماسكة بدرجة كافية

حقيقي، يتولى وضع القواعد السلوكية التي تحكم املعامالت التي تجري في هذا الوسط الدولي عن 

طريق السلطة التي تتمثل في التنظيمات املهنية واملنظمات الخاصة والدولية، فإن القواعد املادية 

اصة ، وألنها تطورت حصرا في قطاع موضوعة خصيصا لكي تناسب العالقات التجارية الدولية الخ

التجارة الدولية الذي يتالءم بصعوبة مع النطاق الضيق للقانون الداخلي والعدالة الوطنية ، وما يؤكد 

                                                 
  8019ق على العقد الدولي"، مرجع سابق،ص أمينة الخياط:"القانون املطب -109
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هذا الفرض أن هناك مجموعة من االتفاقيات الدولية تكرس هذه القواعد في مواضيع مختلفة كالبيع 

التجارية ، و االلتزامات التعاقدية ...إلخ ، زد على ذلك أن  الدولي لألشياء املادية املنقولة ، السندات

القواعد املادية أو املوضوعية للتجارة الدولية ال تهتم بصفة أساسية وال تجد ضالتها إال بمناسبة 

منازعات عقود التجارة الدولية ، خاصة مع وجود أجهزة في نطاق التجارة الدولية تعمل على احترام 

وهي قواعد مستقلة عن أطراف العالقة ، تتجسد خصوصا في هيئات  -ة التي تحكمها القواعد القانوني

التحكيم التي تعد كسلطة قضائية حقيقة تساعد على استقالل املجتمع الدولي للتجار وتعمل على 

احترام قواعده ، يقابلها القضاء في التشريعات الوطنية ، وعلى حد تعبير البعض فإن هذا األخير يمثل 

  .110قضائية للمجتمع الدولي التجاري  ره سلطة بدو 

إذن فالقواعد املادية تعد قواعد عامة ومصنفة لكي تتعامل مع حقل التجارة الدولية، ومع ما 

يتخلله من أنواع وفئات مختلفة من الصفقات التجارية، وبذلك تكون كقواعد أساسية مناسبة 

 .111جلهاومالئمة ألنواع العالقات التجارية التي وضعت من أ

باعتبارها تالئم وتستجيب الحتياجات  :قواعد تستجيب الحتياجات األطراف في التجارة الدولية -3

األطراف في التجارة الدولية، فالقواعد التي تحكم املبادالت الدولية تستمد مصدرها في أغلب األحيان 

 بعا لذلك قوة ملزمة .من عادات وأعراف مهنية تطبق على املنازعات التجارية الدولية، فتكتسب ت

: بحيث يكون املتعاملون في ميدان التجارة الدولية ملمون بكيفية عملها  قواعد سهلة التطبيق-4   

،مما يسهل معه تطبيقها، و في نفس الوقت يحافظ على توقعاتهم املشروعة و يوفر لهم األمان القانوني 

تي تبلغهم املقاصد التي يربون إليها، فالقواعد املنشود من وراء تعاقداتهم وتوفير البيئة املالئمة ال

                                                 
_نبيل زيد مقابلة:"النظام القانوني لعقود خدمات املعلومات االلكترونية في القانون الدولي الخاص،دار الثقافة 110

 249،ص .800للنشر،مصر،
 09. محمد بالق،:"قواعد التنازع و القواعد املادية في منازعات عقود التجارة الدولية"،مرجع سابق،ص -111
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بها و يمكن التنبؤ بنتائجها ، وهذين املقصدين  املادية باستطاعتها خلق بيئة قانونية آمنة موثوق 

 . 112يعتبران من الخصائص املهمة التي تشكل اإلطار القانوني للعالقات التجارية

قواعد املادية بمضمون عالمي، إذ أنها موجودة : تتمتع ال قواعد ذات مضمون دولي ) أو عاملي (-1 

أصال في النظم القانونية الوطنية أو الدولية كقواعد أو مبادئ ذات انطباق دولي، أعدت خصيصا 

لتحكم هذه العالقات الدولية وتتالءم معها ، ألن املضمون الدولي لهذه القواعد يدل على أنها تحكم 

حتى لو كانت بعض عناصرها وطنية مادام الطابع لهذه العالقات العالقات الخاصة ذات الطابع الدولي 

 .113العام دوليا، بل أبعد من ذلك حتى لو كان أحد أطرافها دولة أو أحد أشخاص القانون 

: فمن حيث كونها ذات وظيفة وقائية، فذلك  قواعد ذات وظيفة وقائية وعالجية في نفس الوقت-6 

تنازع بين القوانين ملعرفة حكم القانون أو توحيده ،كما تساعد راجع إلى أنها تمنع نشوء النزاع وال

من فرص نشوء النزاع  –إلى حد كبير  –األطراف في مرحلة التفاوض بشأن إبرام العقود ، وهو ما يقلل 

ألولى لوظائف القانون بوجه عام
ّ
أما الوظيفة  .في املستقبل ، وال شك أن الوظيفة الوقائية تعد ا

حدوث النزاع قد تساعد األطراف على حسن التفاهم وإعادة التنفيذ السليم  العالجية ، فعند

ان إلى تسوية ودية وعادلة ديلاللتزامات التعاقدية، و قد يتم عن طريق التوفيق والوساطة اللذين يؤ 

للنزاع ، وقد يكون العالج عن طريق القضاء الذي يفض ي إلى حكم ملزم في النزاع، وحتى في هذه املرحلة 

وذلك مراعاة  لقواعد املادية قد تدفع املحكوم عليه بالتنفيذ للحكم إجباريا دون األمر بالتنفيذفا

 لألحكام املوضوعية في القانون التجاري الدول .

                                                 

 5459_ محمد طارق:"منهج القواعد املوضوعية في العالقات الخاصة الدولية"،املرجع السابق ،ص112 

علي غزواني:"قانون التجار الدولي"،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة،كلية العلوم القانونية واالقتصادية _113 

 169،ص8006_8004واالجتماعية،السويس ي،الرباط، 
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 املطلب الثاني:مصادر القواعد املادية  

 الطابع و التشريعي من الطابع تتخذ داخلي أصل ذات مصادر إلى املادية القواعد مصادر انقسمت     

 العادات ومن الدولية من االتفاقيات اتخذت دولي أصل ذات أخرى  و )الفقرة األولى(، لها أساسا القضائي

 مصدرا لها)الفقرة الثانية(. الدولية األعراف و

 الفقرة األولى:القواعد املادية ذات األصل الداخلي

 نتعرض في هذه الفقرة للقواعد ذات األصل التشريعي والقضائي  

 ال: القواعد املادية ذات األصل التشريعيأو 

 الدولية رغم بالتجارة الخاصة العقدية للروابط مادي تنظيم لوضع القانونية النظم بعض تصدت      

 للعالقات الداخلية، املادي بالتنظيم إال األحيان غالب في يهتم ال الداخلي املشرع أن حيث ذلك، صعوبة

 التي تتكفل الدولية، املعاهدات إبرام إلى اللجوء على الدولية قاتالعال يخص فيما االقتصار محاوال

 .114إليه ترمي الذي والهدف املتعاقدة األطراف لتوجه وفقا العالقات هذه بتنظيم

على وضع  من أقدم هناك من التشريعات إذ أن غير أن هذا األمر ال ينطبق على جميع التشريعات ،    

 التشيكوسلوفاكي التشريع أبرزها من دية الخاصة بالتجارة الدولية،تنظيم مادي يعالج الروابط العق

 أول تشريع يعد الذي م، 1964 يناير أول  من ابتداء به العمل بدأ والذي م، 1963 ديسمبر 04 في الصادر

 على فاحتوى  الدولية، التجارة تقنين خالل من الدولية التجارة لعالقات املادي للتنظيم تصدى العالم في

 هذه تنظم التي عن القواعد متميز نحو على الدولية التجارية العقود في األطراف عالقات تعالج مادة 726

 الذي الدولية بالعقود االقتصادية الخاص التقنين أيضا يوجد كما ، الداخلية العقود إطار في العالقات

 في العمل عليه جرى  ملا ةجاء كثمر  والذي ،1976 فبراير 05 في -سابقا – الديمقراطية أملانيا في صدر

                                                 

  114 - محمد بالق:"قواعد التنازع و القواعد املادية في منازعات عقود التجارة الدولية"،مرجع سابق،ص 9504   
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،و أيضا التقنين الخاص بالتعاون التنموي و الصناعي و تحويل 115الدولية التعاقدية العالقات

 . 3292يوليوز  34التكنولوجيا الصادر في سويسرا بتاريخ 

 _قراءة في القانون املغربي:

لبعض العقود التجارية تهم وفي املغرب نجد مثال القانون التجاري التي تناول نماذج وإن كانت بسيطة 

عقود الرهن و الوكالة التجارية و عقود النقل و العقود البنكية، في حين ظلت أنواع أخرى من العقود 

على الرغم من أهميتها في مجال املعامالت التجارية الدولية دون تنظيم قانوني، نجد من بينها عقود 

 . 116د تسليم املفتاح... و غيرها من العقودالتعاون االقتصادي و عقود نقل التكنولوجيا و عقو 

 ثانيا:القواعد املادية ذات األصل القضائي

يعتبر االجتهاد القضائي مصدرا من مصادر القاعدة القانونية، من خالل إرساء و وضع القواعد      

بين القانونية و التي يمكن فيما بعد أن تطبق بصفة مباشرة على العالقات التجارية الدولية، ومن 

القواعد التي رسخها القضاء نجد ما قرره مثال االجتهاد القضائي االجتهاد القضائي الفرنس ي من 

من قانون اإلجراءات املدنية الفرنس ي املتعلقتين بمنع اللجوء إلى  3004و  23استبعاد تطبيق املادتين 

تلبية متطلبات التجارة التحكيم بالنسبة للدولة و األشخاص العامة إذا ما تعلق األمر بعقد أبرم ل

الدولية ،حيث أقرت محكم النقض الفرنسية قاعدة موضوعية تطبق مباشرة على املبادالت التجارية 

الدولية بدال من اللجوء إلى منهج التنازع، و تتمثل في االعتراف بمشروعية شرط التحكيم في العالقات 

 .117السالفتي الذكر 3004و  23ادتين الدولية الخاصة مع ألشخاص األجنبية، و هذا خالفا لنص امل

                                                 
، ص 8005هشام علي صادق:"القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية"، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، الطبعة  -115

40.9  

  116- أمينة الخياط،:"القانون املطبق على العقد الدولي"، املرجع السابق،ص .980 

  117- أمينة الخياط:"القانون املطبق على العقد الدولي"، مرجع سابق،ص 9854 



 

 

 

78 

 _العمل القضائي املغربي في إعمال القواعد املادية:

مجموعة من \إن العمل القضائي املغربي لم يصل إلى مستوى العمل القضائي الدولي الذي كرس       

ضائي الدولية،فالعمل الق املمارسات التي أضحت  تشكل قواعد مادية تطبق مباشرة دون  على العقود

املغربي في هذا املوضوع يميز بقلته وتباينه وسبب ذلك التقييد  بقواعد  ومقتضيات ظهير الوضعية 

املدنية للفرنسيين واألجانب باملغرب ،املوروث عن االستعمار والذي أضحى قاصر في العديد من 

 .118وليةمقتضياته ،وال يساير التطور الذي عرفته مختلف القطاعات وخاصة قطاع التجارة الد

 الفقرة الثانية :القواعد املادية ذات األصل الدولي

بعقود  الخاصة املشكالت ملواجهة الوطني اإلطار خارج تشكلت التي املادية القواعد إن أهم    

خاصة  جوهرية قواعد تتبنى التي الدولية، واالتفاقيات املعاهدات من املستمدة تلك هي الدولية التجارة

 تجارية. وأعراف عادات أيضا أفرزت العالقات هذه خصوصية أن على فضال الدولية، بالعالقات

 أوال:املعاهدات و االتفاقيات الدولية

 الدولي الخاص، القانون  في املادية القواعد مصادر أهم من الدولية االتفاقيات و املعاهدات تعد   

 دون العالقات الدولية لخاصةا العالقات على مباشرة تسري  قواعد وضع عند خصيصا إليها يلجأ والتي

 مختلفة ومتعددة، ذلك على املتعاهدة، واألمثلة للدول  الداخلية بالقوانين محكومة تظل التي الداخلية،

 م، 1980 فيينا عام في املبرمة للبضائع الدولي البيع بشأن املتحدة األمم اتفاقية املثال سبيل على منها نذكر

 قضاء يستطيع بحيث .البيوع من النوع هذا لتنظيم خصيصا ضعتو  موحدة مادية قواعد تضمنت والتي

 األخرى  هي النقل عقود التنازع، وتعتبر منهج إلعمال حاجة دون  مباشرا تطبيقا تطبيقها املتعاهدة الدول 

 الدولي القانون  في املادية مصدرا للقواعد تعتبر التي لالتفاقيات موضوعا كانت التي العقود أهم من

                                                 

  9 852أمينة الخياط:"القانون املطبق على العقد الدولي"، مرجع سابق،ص  _118 
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 بالسكك الدولي النقل شأن في م1890عام  املبرمة "برن  " اتفاقية في الحال هو مثلما ر،املعاص الخاص

 .119وأمتعتهم املسافرين وكذا للبضائع الحديدية

 ال الخاص، فهي الدولي القانون  في املادية للقواعد الدولية املصادر أهم من املعاهدات كون  رغم ولكن  

 والعادات وهو األعراف أال سابقه عن أهمية يقل ال ثاني مصدر ناكه جانبها فإلى لها، الوحيد املصدر تعد

 الدولية

 ثانيا:األعراف و العادات التجارية الدولية

تحكم  التي املادية القواعد مصادر من هاما مصدرا الدولية التجارية والعادات األعراف تعتبر   

 املعتادة، بين املمارسات يشمل واسع معنى بها يقصد حيث ، الدولية التجارة عقود عن الناشئة املنازعات

 قد لم تكن أو األطراف لهذه امللزم العرف مرحلة إلى وصلت قد كانت سواء الدولية املعامالت أطراف

 إطاره في الذي تشكلت العام القضاء باعتباره – الدولي التجاري  التحكيم قضاء جرى  إذ إليه، وصلت

 العادة أن ورغم قاعدة التنازع، منهج إلعمال حاجة دون  مباشرا اتطبيق تطبيقها على – واألعراف العادات

 .120بالنسبة للمحكم القانونية القيمة أو األهمية من واحدة درجة على ليسا العرف و

 منازعات التجارة على العادات و األعراف هذه إعمال يتصور  ال الذي الداخلي القضاء بخالف هذا  

 كما نظامه القانوني، من جزءا األصل من تشكل ال نهاأل التنازع، نهجم خالل من عليه املطروحة الدولية

 الحديث أن القضاء من بالرغم املختلفة، للدول  الداخلية القوانين بين إال قيامه يتصور  ال التنازع أن

 .121الدولية التجارية األعراف طبقت التي املحكمين أحكام بتنفيذ السماح إلى يميل

                                                 

 119_محمد بالق:"قواعد التنازع و القواعد املادية في منازعات عقود التجارة الدولية"،،مرجع سابق،ص 22.  
_ نبيل زيد مقابلة:"النظام القانوني لعقود خدمات املعلومات االلكترونية في القانون الدولي الخاص"،املرجع السابق 120

 ومابعدها09.،ص.800،

 

  4149_هشام علي صادق:"القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية"،مرجع سابق ص 121 
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 ادات الدولية في القانون  املغربي:_موقع األعراف  والع   

إن النظام القانوني املغربي يعترف للعادات واألعراف التجارية بمكانة متميزة في حل املنازعات       

من مدونة التجارة على أنه " يفصل في املسائل  4القائمة بين التجار، وذلك  أمام صراحة املادة 

لتجار كما ترجح األعراف والعادات الخاصة  واملحلية على التجارية بمقتض ى قوانين وأعراف وعادات ا

األعراف والعادات العامة"،وكذلك قانون املسطرة املدنية في بابه املتعلق بالتحكيم والوساطة 

والذي ينص على أخد الهيئة التحكيمية في االعتبار مقتضيات العقد الذي  44/349االتفاقية،في فصله 

 والعادات السائدة في ميدان التجارة. يربط بين األطراف واألعراف

 الدولية التجارة عقود فض منازعات في املادية الثاني: تقييم دور القواعد املبحث

 الفكر اتجاه بعد و الدولية، التجارة بمتطلبات اإلملام على عجزه و لقد أظهر املنهج ألتنازعي قصوره     

  التساؤالت كثرت التجارة،  املرتبطة بهذه للنزاعات مباشرة حلول  مادية تعطي قواعد خلق نحو القانوني

الدولية، رغم أنها كذلك  التجارة عقود منازعات حل في املادية القواعد تلعبه أن يمكن الذي الدور  حول 

وجهت لها عدة انتقادات )املطلب األول( إال أن هناك مجموعة من األسباب تشكل سندا قويا بضرورة 

 في فض املنازعات عقود التجارة الدولية )املطلب الثاني(.تغليب القواعد املادية 

 املادية القواعد منهج إلى املوجهة االنتقادات :املطلب األول 

 املالئمة الحلول  إيجاد على القواعد املادية  هذه قدرة مدى في الطعن حاولوا ممن الفقهاء لقد وجه بعض

 :التالية النقاط في نلخصها أن االنتقادات،يمكن من جملة الدولية التجارة لعقود

  أوال:انتفاء صفة النظام القانوني على القواعد املادية

 -لالصطالح الدقيق باملعنى -القانوني فالنظام القواعد، هذه تدير مؤسسة أو هيئة توجد ال حيث

 وحدة نشاط و نشأة مع توجد التي و تطبيقها، على القادرة األجهزة و الخاصة القواعد مجموعة هو
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 للقواعد القانوني النظام بصفة االعتراف يصعب بالتالي خاصة، و طبيعة ذات بذاتها هي معينة جتماعيةا

 بشكل منتظمة و متماسكة جماعة بصدد نكون  حيث إال تتوافر ال الصفة تلك أن أساس على املادية،

 التجارة، هذه سبةبمنا تثور  أن يمكن التي املشكالت كل تنظيم القواعد هذه بمقدور  ليس أنه كما كاف،

 القانوني النظام إال يكون  أن يمكن ال الذي و النقص، هذا إلكمال آخر مصدر إلى الرجوع من بد ال وعليه

  .122الوطني

 ألن التطلع ما و يوم، بعد يوما تنموا جديدة قواعد هي املادية القواعد بأن الرأي هذا على رد قد و

 الدولية والجهود الوقت لعاملي مستقبال سيكون  إذ املنطقي، يرغ التزايد من نوع إال عمالقة متكاملة تولد

 الدولية التجارة حقل في العاملين أن على فضال املتكامل، القانوني النظام هذا بناء في الكبير الدور 

 نحو على وثيقة ومعامالت بعالقات مرتبطون  فهم كافية، بدرجة متماسكة كوحدة الحقيقة في يظهرون

 لهذه متكامل قانوني نظام بناء يتم لن بأنه جدال سلمنا إذا و حقيقي، دولي جتمعم يشكلون  يجعلهم

 لألطراف املال و كتوفير الوقت الرئيسية الكثيرة املشاكل من الكثير لحل ذلك يكفي أفال القواعد،

 بأن سالمة الكريم األستاذ عبد يؤكد ذلك في و ينشدونه، الذي القانوني األمان وتحقيق املتعاقدة

 طور  في كالجنين قانوني نظام هو أو كامل غير قانوني نظام لكنه و قانونيا نظاما تشكل املادية القواعد"

أو  ديناميكية في تتمثل قوية، أسس على تعتمد املادية القواعد أن هي إذن القول  ، وخالصة التكوين

 عندما السيما و التعاقدي قالتطبي هذا يولدها التي العادات وثبات الدولي في التعاقدي الواقع حركية

 بليغة أضرار إحداث شأنه من القواعد الكافي بهذه االعتراف عدم أن كذلك يثبت والواقع تقنن،

 .123الدولية التجارة بمتطلبات

                                                 

 419لدولي"،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة،املرجع السابق، ص_ علي غزواني:"قانون التجار ا122 

 5529_محمد بالق :" قواعد التنازع  والقواعد املادية في منازعات العقود التجارية الدولية"،مرجع سابق،ص123 
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 القانوني للنظام املحلية باالحتياجات للوفاء مناسبا ليس املادية القواعد منهج -ثانيا

للعدالة،  الخاصة االحتياجات معها تتغير عليه وبناء الخاصة، ظروفها لها دولة ال شك أن كل       

 فيها طرفا رعاياها أحد يكون  التي املنازعات لترك لديها الرغبة هذا املجال تنعدم في املتعاونة غير فالدول 

 كل إعاقة إلى للدول  السياسية و االقتصادية املصالح تعارض يؤدي إذ املادية، القواعد تحكمها كي

 املبالغة، من نوعا يعرف أنه النقد هذا على عيب أنه إال ،124القواعد هاته إنشاء أو خلق إلى رميت محاولة

 مفهوم حصر إلى يؤدي ما بدونها ، وجوده يتصور  لم نحو على بالدولة القانوني النظام فكرة ربط حيث

 هنا بصدده نحن ام أن رغم الحديث، باملفهوم الدولة مجتمع على يقتصر ضيق مجال في القانوني النظام

 و املجتمعات بين الفوارق  تذوب التجارة مجال وفي الدولية، التجارية العالقات على تطبق قواعد هو

  الشعوب. كل تستخدمها عاملية ثقافة و لغة هي التجارة ألن الدول،

 نشود:القواعد املادية الواردة في االتفاقيات الدولية اليمكنها أن تحقق دائما التوحيد امل -ثالثا

باستقرائنا ملجمل االتفاقيات الدولية  الرائجة في  تنظيم العقود الدولية،يتضح إن هذه         

االتفاقيات قاصرة فقط على تنظيم بعض  املجاالت  كالبيوع الدولية واألوراق التجارية وامللكية 

تبقى مجاالت أخرى غير الصناعية واألدبية والفنية والنقل الدولي إضافة إلى املجال البحري،في حين 

 .125مشمول بالتنظيم املباشر،مما يعني أنها تظل تحت حكم منهج قاعدة اإلسناد

 القواعد على بناءا التحكيم هيئات عن غالبا تصدر التي القرارات و األحكام تنفيذ صعوبة - رابعا

 :املادية

 أو التحكيم إلى اللجوء، بمجرد ةالدولي للتجارة املادية القواعد بوجوب تطبيق الفقه من يرى جانبا     

 بعض هناك أن كما الحالة، هذه في تلقائيا القواعد هذه تطبيق يتحتم إذ تحكيميا، شرطا العقد تضمين

                                                 

 5529ع سابق،صمحمد بالق :" قواعد التنازع  والقواعد املادية في منازعات العقود التجارية الدولية"،مرج _124 

  9 883_ أمينة الخياط:"القانون املطبق على العقد الدولي"، مرجع سابق،ص 125 
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 الش يء نفس و أجنبي، حكم لتنفيذ كشرط التقليدية التنازع قواعد تطبيق إلى تعمد املحلية التشريعات

 طبقت قد كانت إذا ما التحقق الصعب من يصبح بحيث تحكمية هيئة عن القرار صدر لو يحدث قد

 بعض في النقد هذا بعملية اإلقرار رغم ال، و أم التطبيق واجب القانون  إلى للوصول  الصحيحة اإلجراءات

 ضرورة في ال أنه بحجة معه، وفاق غير على جاءت التي الفعل ردود من ذلك مع يسلم لم أنه إال جوانبه،

 أغلبها في – إليها استندت التي املادية القواعد دامت ما القضاء قبل من الصادر القرارات و األحكام تنفيذ

 أي القاض ي يجد ال بالتالي و الداخلية، التشريعات نطاق في األخرى  هي تدخل دولية اتفاقيات نتاج هي –

 اتفاقية تكفلت فقد التحكيم هيئات من الصادرة لتلك بالنسبة أما لتقرير أحكامه، إليها الرجوع في حرج

 قرارات تنفيذ ترهن لم التي و بتنظيمها، األجنبية التحكيم أحكام الخاصة بتنفيذ 3202لسنة  نيويورك

 126القانوني. بسندها متعلق شرط بأي التحكيم

 خامسا:منهج القواعد املادية يقوم بتغليب مصالح األطراف القوية في العقد

يبه مصالح األطراف القوية في العقد، على حساب تؤخذ على قواعد قانون التجارة الدولية تغل     

األطراف الضعيفة خاصة في العقود التجارية الدولية التي يكون أحد أطرافه من الدول النامية، فمبدأ 

العقد شريعة املتعاقدين والذي يعتبر من أهم املبادئ العامة للقانون يكرس عند تطبيقه هذه 

حكم لهذا املبدأ على إثر نزاع معين، فيها حماية للطرفين معا، الهيمنة، فمن جهة، يظهر أن تطبيق امل

على أساس أن العقد هو نتاج رضا متبادل، وأن تطبيق ما ارتضاه الطرفين هو أقص ى ما يمكن أن 

 .127يحقق العدالة

ومن جهة أخرى ففي العقود التجارية الدولية في إطار العالقة التجارية شمال /جنوب يكون 

ائما مرغما على قبول شروط الطرق القوي، وبالتالي فتعاقده هنا بمثابة إذعان الطرف الضعيف د

كامل لرغبات الطرف القوي، وتكريس لهيمنة القوى االقتصادية العظمى على املبادالت التجارية 

                                                 

 5809ص محمد بالق :" قواعد التنازع  والقواعد املادية في منازعات العقود التجارية الدولية"،مرجع سابق_ 126 

 119،ص8006_علي غزواني:"قانون التجار الدولي" ،مرجع سابق، 127 
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الدولية، لذلك فإن هجر كل رقابة قانونية على العقود الدولية باسم حرية التجارة،ال يمكن أن يقبل 

اقع،فداخل املجتمع الدولي، يوجد األقوياء أصحاب املصالح الذين يستغلون اآلخرين،بالتالي في الو 

 فقانون التجار الدولي بحالته لراهنة ما هو إال أداة لتغليب القوي على الضعيف.

"والذي يرى أن أي نظام قانوني يجب أن يكون له "سانتي رومانوويذهب في خطى هذا االتجاه الفقيه 

 جانبان:

أولهما جانب عضوي ويتعلق بضرورة وجود تنظيم متماسك، وثانيهما قاعدي وهو توفر خصائص  

القاعدة القانونية في قواعده وبالتالي فحسب "رومانو" فقانون التجار الدولي ال يشكل نظاما قانونيا 

 .128مستقال

 سادسا: إنكار الصفة القانونية للقواعد املوضوعية

إنكار صفة النظام القانوني عن مجموع القواعد املوضوعية يذهب البعض من الشراح إلى 

 وذلك استنادا إلى عدة أمور:

من ناحية: أن النظام القانوني ال يقوم إال بوجود القواعد اآلمرة، بينما جميع قواعد املنهج املوضوعي 

ي هذه القواعد أو قواعد مكملة يتم تفعيلها بإرادة األطراف في التجارة الدولية. ولألفراد حق التعديل ف

اإلضافة إليها كما هو حال العقود النمطية. والشروط العامة وبهذا الشأن ال يمكن أن ينشأ عنها نظام 

قانوني، كما أن جوهر أي نظام قانوني يتمثل في وجود الجماعة أو التنظيم أي أن لكل مجموعة 

ه في ظل جماعات التجار املتعددة اجتماعية نظام قانوني، ومثل هذا التنظيم ال يمكن االدعاء بوجود

وغير املتجانسة واملتعارضة املصالح. وهذا كله ال يتفق وفكرة التنظيم، الالزمة لوجود النظام 

 .129القانوني

                                                 

 169ي:"قانون التجار الدولي"،مرجع سابق،ص_ علي غزوان128 

 469علي غزواني:"قانون التجار الدولي"،املرجع السابق، ص _129 
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 سابعا:العادات واألعراف الدولية ال ترقى إلى درجة قانون 

فإنها ال ترقى لدرجة  إن األعراف والعادات التجارة الدولية وان استطاعت تنظيم بعض املجاالت      

قانون  برغم أنها تشكل مصدر من مصادر قواعده، إال أنها نشأت بعيد عن سلطان الدولة ،حيث إن 

عدم تقنيين الكثير منها ،وعدم نشر أحكام املحكمين التي تطبق هذه األعراف والعادات حفاظا على 

ا ساهم في الحد من انتشارها سرية املنازعات ،أدى إلى صعوبة الكشف عن مضمونه وتطبيقاتها،مم

 .130وتطبيقها

 الدولية التجارة عقود منازعات في فض املادية القواعد املطلب الثاني :مؤيدات ترجيح

 املتطورة ملنازعات العقود التجارية  الحلول ملناسبة إيجاد في التقليدية التنازع قواعد ففي قصور       

 لحكم أساسا وضعت التي الوطنية القوانين أحد بيقتط من ذلك إليه يؤدي ملا وبالنظر باستمرار،

 روابط تعدد تقتض ي العقود التي هذه وطبيعة يستجيب ال الذي األمر الداخلية، واملبادالت العالقات

 التجاه الرئيس ي السبب كفايته لحكمها، ويعود واحد قانوني نظام يدعي أن معه يصعب نحو على اإلسناد،

 مع بطبيعتها تتالءم ال التي الوطنية القوانين تجاوز  في الرغبة إلى مادية، عدقوا خلق نحو القانوني الفكر

 االستجابة على فضال هذا الدولية، التجارة عقود منازعات حكم وبين بينها والحيلولة العالقات، هذه

 . 131وأحكام قواعد من عليه استقرت ما وتطبيق التجارة تلك حركة على املسيطرة األطراف ورغبات ألماني

 الدولية التجارة عقود منازعات لتسوية الوطنية القوانين مالئمة عدم - أوال

 صفة إلى تفتقر التجارة الدولية قانون  من جانبا تشكل التي الوطنية القواعد أن البيان عن وغني        

 ذهه بعض عدم مالئمة من الدولية التجارة عقود تعاني أن املستبعد من ليس فإنه وعليه الدولية،

 ملا استجابتها عدم على مدلوال أصدق للدولية األخيرة هذه فافتقار مشاكل، من تثيره ما لحكم القواعد

                                                 

 88.9أمينة الخياط:"القانون املطبق على العقد الدولي"، مرجع سابق،ص  _130 

 49.ابق،ص محمد بالق :" قواعد التنازع  والقواعد املادية في منازعات العقود التجارية الدولية"،مرجع س _131 
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 تجاوزها األحيان بعض في يستدعي الذي األمر ذاتية، من به تتمتع وما خصوصية من العقود هذه به تتميز

 وأعراف عادات أهمية نتكا هنا ومن أجلها، من خصيصا وضعت لقواعد تثيرها التي املسائل وإخضاع

 .132الدولية األسواق نطاق في العمل عليها استقر والتي الدولية، التجارة

 تنظيما تتضمن بحيث املادية، القواعد معادلة ضمن مهما رقما الدولية واألعراف تشكل العادات

 أمام خاصةإعمالها   يؤدي للحدود، عابرة دولية قواعد على ينطوي  الدولية العقدية للروابط مباشرا

 لتخضع لهذه الداخلية، قبضة القوانين من الروابط هذه تحرير إلى الدولي التجاري  التحكيم قضاء

 داخليا ألنها نشأت قانون  تعد ال فهي الدولية التجارية مجال املعامالت في العمل عليها درج التي األعراف

 القضاء السائد أمام للمفهوم وفقا القوانين تنازع مجال من يخرجها ما ومؤسساتها، الدولة عن بعيدا

 غير على القانون  هذا أحكام تأتي قد معين، قانون  بتطبيق التنازع قاعدة تشير الداخلي  فحينما

 قواعد معلومة اختيار لوتم بعكس وذلك الدولي، التجاري  التعامل في القلق إشاعة شأنه من ما توقعاتهم،

  .133اتاملفاجئ هذه تبعة تجنبهم لهم ومعروفة سلفا

 الدولي الطابع ذات العقدية الروابط على النطباقها تحتاج ال النحو هذا على املادية فالقواعد إذن

 التطبيق، واجب القانون  اختيار ملشكلة حلول  من يتضمنه بما التنازع، ملنهج – البعض يراه ملا وفقا –

 القانون  عن النظر بصرف سريانها قنطا في تدخل التي القانونية العالقات على مباشرا تطبيقا تطبق وإنما

 ، – املباشرة غير التنازع قواعد عن املادية القواعد يميز ما وهذا – القوانين تنازع لقواعد وفقا املختص

 املباشر الحل مادية تقدم قاعدة فيها يجد ال التي الفروض في إال التنازع ملنهج القاض ي يلجأ ال وبالتالي

 إخالل من إليه يؤدي قد وما التنازع منهج تعقيد املادية القواعد تجنبت وبذلك ، املطروحة للمسألة

 . العقد قانون  اختيار سكوتهم عن  عند السيما األطراف، بتوقعات

                                                 

 409،ص السابق_محمد طارق:"منهج القواعد املوضوعية في العالقات الخاصة الدولية"،132 

 19._ محمد بالق :" قواعد التنازع  والقواعد املادية في منازعات العقود التجارية الدولية"،مرجع سابق،ص 133 
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 :العقدي التوازن  إهدار - ثانيا

إن فكرة التوازن العقدي تلعب دورا محوريا في عقود التجارة الدولية وتلقى اهتماما بالغا في     

را الن أطرف هذه العقود غالبا ما يملكون من الوسائل ما يمكنهم من إجراء مفاوضات حرة بنائها،نظ

وعادلة يتم خاللها مناقشة كل بند من بنود العقد على  نحو يسمح بالقول بأن املفاوضات العادلة 

 تفسير أو تطبيق عند مراعاته تلزم الذي املبدأ وهو سمحت لألطراف بتحقيق توازن عقدي ملحوظ

 هذه يتولى شخص كل على تأثير من له ملا الدولية، بالعالقات التعاقدية املعنية القانونية لقواعدا

 .134املهمة

 يقوم التي األساسية املبادئ ضمن التوازن  مبدأ إدراج عند الدولية التجارة قانون  عليه حرص ما وهذا 

 إجراء من تمكنهم التي الوسائل غالبال في يملكون  العقد أطراف أن نجد الدولية التجارة عقود ففي عليها

 مقابل على أحدهما يحصل بفضلها إذ ملحوظ، عقدي توازن  بتحقيق لهم تسمح متعادلة مفاوضات

 اإلبقاء فإن وبالتالي العقدي، التوازن  عناصر من عنصرا إال ليست األخيرة هذه العقدية، الشروط لبعض

 الدولي التجاري  العقد أطراف أن إذن الواضح ،ومنالتوازن  سالمة على املحافظة إلى يؤدي صحتها على

 إعمال تقرير أن حيث بطريقته، كل العقدي التوازن  على املحافظة إلى يسعون  الدولية االتفاقيات وكذا

 عند االعتبار في وأخذه عليه والتفاوض مناقشته تم قد التطبيق الواجب القانون  شرط أن يؤكد املبدأ

 الشركات عليه ترتكن الذي الرئيس ي والدافع األساس ي هو املحرك التوازن  عدي لهذا العقد، توازن  تحقيق

 أن ،وبالتالي يتضح الدولية بالعالقات خاص قانون  خلق بضرورة األطراف إلقناع الجنسيات متعددة

 للقول  الدولية التجارية الشركات إليها تستند التي الدعائم أهم بين من يعد العقدي التوازن  ضابط

 وموضوعية بحكمه لتتجاوز  الدولية، والتجارية االقتصادية بالعالقات خاصة قواعد لقخ بضرورة

 .135الوطنية القوانين

                                                 

 449و4ملرجع السابق ،ص _ محمد طارق:"منهج القواعد املوضوعية في العالقات الخاصة الدولية"،ا134 

 9..محمد بالق :" قواعد التنازع  والقواعد املادية في منازعات العقود التجارية الدولية"،مرجع سابق،ص  _135 
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 التحكيم التجاري كقضاء أصيل يتجاوب مع منهج القواعد املادية – ثالثا   

التجارة  بعقود خاصة مادية قواعد خلق في فعال بدور  الدولي ساهم  التجاري  الشك أن التحكيم     

 التي الذاتية للحلول  بإيجاده وذلك األعمال، ورجال للتجارة الدولي املجتمع رحاب في نشأت لدولية،ا

 ما الوطنية، األنظمة في نظير لها ليس التي والقواعد العادات لبعض وإرسائه العقود، هاته وطبيعة تتواءم

 قانون التجارة وتطبيق خلق في الرئيسية العوامل أحد أضحى قد التحكيم أن القول  إلى الفقه دفع بعض

   .136فيه الزاوية حجز املادية القواعد تشكل التي الدولية

 في املتعاملين وأن خاصة الوطني، للقضاء خطيرا منافسا النحو هذا على الدولي التحكيم أصبح ولقد

 بقواعد خاصة، يتقيدون  فنية خبرة ذوي  أشخاص على نزاعاتهم طرح يفضلون  الدولية التجارة مجال

 أصبح لذلك الدولي،ونتيجة الصعيد على الحاصل التطور  تواكب ال أضحت التي الداخلية القوانين

 للقانون  وإخضاعها العقود تدويل في منهم رغبة عقودهم في التحكيم شرط إدراج يحاولون  املتعاقدون 

 بدورها تعتبر التيو  التجار، لدى السائدة املهنية واألعراف العادات تطبيق لهم يكفل ما الدولي، التجاري 

 من واألعراف العادات هذه مثل فتطبيق الخاص، الدولي القانون  في املادية للقواعد األساسية املصادر من

 القائمين أن علمنا إذا خاصة  املشروعة، توقعاتهم ويصون  القانوني باألمان املتعاقدين يشعر أن شأنه

 هذه خبايا عن واسعة دراية يملكون  الذين صيناملخت من يعتبرون املوضوعية األحكام هذه تطبيق على

 .137الفني الطابع ذات األعراف هذه بطبيعة جيدا والعارفين التجارة

 رابعا:حاجة العقود التجارة االلكترونية إلى  القواعد املادية

أمام عجز القوانين الوطنية وقواعد القانون الدولي الخاص عن تنظيم وضبط عقود التجارة 

 ات طبيعة دولية التي تتم عبر شبكة االنترنيت العتبارات تجد سندها في:االلكترونية ذ

                                                 

 3109_ محمد طارق:"منهج القواعد املوضوعية في العالقات الخاصة الدولية"،املرجع السابق ،ص 136 

 449لسابق، ص علي غزواني:"قانون التجار الدولي"،املرجع ا _137 
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أن طبيعة االنترنيت والعالم االفتراض ي ككل غير محسوس وال يمكن حصره في إقليم  دولة معينة وال 

منطقة جغرافية واحدة، مما أدى إلى صعوبة تركيز العالقات العقدية فيما إذا تمت داخل أو خارج 

احد وتركيز العالقة العقدية هو أساس املنهج تنازع القوانين إلسناد العقد لنظام قانون اإلقليم الو 

معين سواء في داخل اإلقليم أو خارجه،وبالتالي يجب البحث عن قواعد موضوعية تحكم هذا العالم 

 االفتراض.

ذلك يستتبع كما أن االنترنيت أحد الوسائل العوملة االقتصادية التي تعتمد على تجاوز الحدود،و 

بالضرورة عوملة القواعد القانونية التي تحسم النزاعات الناجمة عن هذه العالقات االقتصادية والتي 

يجب أن تكون مرنة وذات طبيعة دولية وتقدم حلول مباشرة للنزاع وكل هذا ال يمكن أن يتم إال في 

 .138إطار إعمال القواعد املادية في فض  مثل هذه النزاعات

 خاتمة

هذه الدراسة للخطوط العريضة حول مكانة القواعد املادية في فض منازعات لقد تطرقنا في         

عقود التجارية الدولية ومدى قدرته على حكم واقع العقود الدولية واالستغناء عن منهج قاعدة 

 اإلسناد، و حيث توصلنا إلى مجموعة من االستنتاجات التالية:

زالت حديثة النشأة وفي تطور املستمر فانها  تبقى قاصرة وال تغطي جميع  حيث إن قواعد املادية ال  -   

األنشطة التجارية الدولية،وال تتضمن تنظيما شامال لكافة املسائل التي تنطوي عليها  عقود التجارة 

 الدولية .

يزل عنها   وحيث إن غالبية هذه القواعد ال تتمتع بالقوة امللزمة وتبقى فقط اختيارية ومكملة ، مما-  

 صفة النظام القانوني قائم بذاته ومتكامل.

                                                 

_ نبيل زيد مقابلة:"النظام القانوني لعقود خدمات املعلومات االلكترونية في القانون الدولي الخاص"،املرجع السابق 138 

 ومابعدها229،ص.800،
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فان منهج قواعد املادية ال يمكنه إن يغطي فض جميع منازعات عقود التجارة الدولية في        

مختلف األنشطة ،مما يعني انه منهج قاعدة اإلسناد سيظل املنهج األم في حكم واقع  منازعات عقود 

 م يشمله التنظيم من طرف القواعد املادية.التجارة الدولية وخاصة فيما ل

كما أن تطبيق القواعد املادية الواردة في القوانين الوطنية أو العمل القضائي لن تجد لها تطبيق       

دون إعمال ضابط اإلسناد ،فالقاض ي إذا ما عرض عليه نزاع بخصوص مسالة معينة في العملية 

في قانون دولة معينة دون اختيار األطراف لها ونفس الحكم  التعاقدية لن يطبق قواعد مادية الواردة

 ينطبق على أعراف وعادات التجارة الدولية.

وباستقرائنا ملوقف املشرع املغربي من تنظيم القواعد املادية ،يتضح أن هنا تقصير ومحدودية      

الدولية الحديثة كعقد النص القانوني و خاصة أن هناك فراغ كبير في تنظيم املشرع املغربي للعقود 

نقل التكنولوجية وعقد املساعدة الفنية وعقود أخرى أنتجها التطور الذي شهده العالم في اآلونة 

 الخير،بل أصبحت في حاجة  إلى قواعد مادية مستقلة نظرا للخصوصية التي تتميز بها  .

طابع دولي او وطني ال زالت  كما أن العمل القضائي املغربي في أعماله للقواعد املادية سواء ذات    

ضئيلة ومحتشمة ،وسبب يرجع إلى التقييد بمقتضيات ظهير وضعية املدنية لألجانب والفرنسيين 

املوروث عن عهد االستعمار والذي يظل قاصرا وال يساير التطور الذي عرفته 3233باملغرب لسنة  

 صة.العالقات الدولية الخاصة بصفة عامة  والعقود الدولية بصفة خا
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 الئحة املراجع

 املؤلفات

  جميلة أوحيدة:" آليات تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص املغربي" أطروحة لنيل دكتوراه

 . 4000-4004الدولة في الحقوق، كلية الحقوق السويس ي، الرباط السنة الجامعية 

 

 ترونية في القانون الدولي نبيل زيد مقابلة:"النظام القانوني لعقود خدمات املعلومات االلك

 .4002الخاص،دار الثقافة للنشر،مصر،

  أحمد عبدالكريم سالمة:"القانون الدولي الخاص النوعي"، الطبعة األولى، دار النهضة

 العربية،بدون سنة النشر. 

 

  ،هشام علي صادق:"القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية"، دار الفكر الجامعي

  .902، ص 4003ة، الطبعة اإلسكندري

 اطروحات

  محمد طارق:"منهج القواعد املوضوعية في العالقات الخاصة الدولية"،أطروحة لنيل الدكتورة

 .4034-4033في القانون الخاص،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، فاس،

 

  الدكتوراه في الحقوق،جامعة أمينة الخياط:"القانون املطبق على العقد الدولي"، أطروحة لنيل

  .4002-4002محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية الرباط أكدال، 

 رسائل

 

  محمد بالق:"قواعد التنازع و القواعد املادية في منازعات عقود التجارة الدولية"، مذكرة لنيل

بي بكر بلقايد، كلية الحقوق و العلوم السياسية، شهادة املاجستير في القانون الدولي الخاص، جامعة أ

4030-4033 . 

  علي غزواني:"قانون التجار الدولي"،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة،كلية العلوم

 .4002_4009القانونية واالقتصادية واالجتماعية،السويس ي،الرباط ، 
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بمقتض ى  مينات املغربيةمن خالل مستجدات مدونة التأ التأمين التكافلي

 1.953القانون رقم 

 

  خلوقيمحمد 

  في القانون الخاص دكتور 

 

 مقدمة

عرف التشريع املغربي املتعلق بالتأمين تحوال جذريا في السنين األخيرة،  تحقق بصدور مدونة 

، و هكذا جاءت مدونة 140، و التي جرى تتميمها و تعديلها بعدة قوانين4004139التأمينات لسنة 

لتأمينات لتحقق من الناحية الشكلية جمع شتات النصوص القانونية املغربية املتعلقة بالتأمين التي ا

و التي كانت في مجملها من وضع  3290إلى غاية  3240سنة، بين  00صدرت على امتداد حوالي 

                                                 
املتعلق بمدونة  39.22( الصادر بتنفيذ القانون رقم  4004أكتوبر  3) 3443رجب  40بتاريخ  3.04.432الظهير الشريف رقم  139

 .3300( ص 4004نونبر  9) 3443رمضان  0004-4تأمينات، الجريدة الرسمية عدد ال
القاض ي بتتميم القانون  02.03( بتنفيذ القانون رقم 4004أبريل  43) 3440الصادر في فاتح ربيع األول  3.04,00الظهير الشريف رقم - 140

 .3232(،ص،4004أبريل  42) 3440ربيع األول  2بتاريخ  0409املتعلق بمدونة التأمينات، ) الجريدة الرسمية عدد  39.22رقم 

القاض ي بتغيير و تتميم القانون 32.00( بتنفيذ القانون رقم 4002فبراير 34)  3449محرم  30الصادر في  3.02.39الظهير الشريف رقم  -

 .040(،ص،4002فبراير  49) 3449محرم  42بتاريخ  0322املتعلق بمدونة التأمينات، ) الجريدة الرسمية عدد  39.22رقم 

القاض ي بتغيير و تتميم  03.09( بتنفيذ القانون رقم 4009نونبر  30) 3442من ذي القعدة  32الصادر في  3.09.320الظهير الشريف رقم -

 (4009ديسمبر  33) 3442ذو الحجة  4 0022املتعلق بمدونة التأمينات، ) الجريدة الرسمية عدد  39.22القانون رقم 

 04.02( بتنفيذ القانون رقم 4002ماي  43من جمادي األولى ) 39الصادر في  3.02.04تنسخ وتعوض بالظهير الشريف رقم   332املادة -

جمادي  4بتاريخ  0232املتعلق بمدونة التأمينات، ) الجريدة الرسمية عدد  39.22من القانون رقم  332القاض ي  بنسخ و تعويض املادة 

 3330(،ص،4002يونيو  34)  3442اآلخرة 

القاض ي بتتميم وتغيير القانون  34.02( بتنفيذ القانون رقم  4002يونيو  42) 3430رجب  2الصادر في   3.02.02الظهير الشريف رقم -

 3230(،ص،4002يوليوز  2)  3430رجب  33بتاريخ  0942املتعلق بمدونة التأمينات، ) الجريدة الرسمية عدد  39.22رقم 

القاض ي بتغيير وتتميم  33.02( بتنفيذ القانون رقم 4032غشت  40) 3439من ذي القعدة  43الصادر في  3.32.42 الظهير الشريف رقم-

 .2244(،ص،4032سبتمبر  32) 3439ذو الحجة  39بتاريخ  2003املتعلق بمدونة التأمينات، ) الجريدة الرسمية عدد  39.22القانون رقم 
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وجاءت من ناحية املضمون لتجدد القوانين القديمة، لتحدثها من منظور استيعاب ، املستعمر

التغييرات و التقنيات الجديدة التي طرأت على صناعة التامين، وذلك بقصد توفير الحماية للطرف 

الضعيف في العقد الذي هو املؤمن له، ولتسهيل عملية املراقبة التي تقوم بها اإلدارة وضمان فعاليتها 

 عن طريق تبني صيغة جديدة للمراقبة تستوعب التقنيات الجديدة.

ول أن مدونة التأمينات قد عملت على تدارك نقائص النصوص القديمة على وعموما يمكن الق

و نظرا ملا للتأمين التكافلي من أهمية عمل املشرع املغربي من أجل اإلقرار به في  ،141عدة مستويات

                                                 
فلم يأخذ بعين االعتبار التحوالت التي  3234التعاقدي ، والذي ظل جامدا منذ وضعه سنة على مستوى السند القانوني لدإطار   -141

 عرفها مجال االكتتاب في التأمين، مما حال دون تنمية بعض أنواع التامين و ترك البعض اآلخر يتداول من دون إطار قانوني مالئم.

ا الضوابط املتعارف عليها دوليا، فإنها لم تعد كافية و أصبحت في حاجة على مستوى الضمانات املالية ، التي و إن كانت تعكس عموم  -

 لتبني بعض املفاهيم الجديدة  للمالءمة ضمانا لوقاية إضافية للمؤمن لهم و للمستفيدين.

املشرع خالل وهذا قد أعقب إصدار مدونة التأمينات الجديدة إعادة النظر في غالبية النصوص القانونية املنظمة للتامين، حيث قام 

 العقد األول من القرن الواحد و العشرين، بإصدار عدة مراسيم وقرارات تتعلق بالتامين أهمها:

املتعلق بمدونة التأمينات. املنشور في  39.22( ، بتطبيق القانون رقم 4004نونبر  44)  3440رمضان  32صادر في  4.04.300املرسوم رقم -

 3240.ص 4004نوفمبر  4 بتاريخ 04.24الجريدة الرسمية عدد 

( املتعلق بعقد التامين املنشور في الجريدة 4004ديسمبر  49) 3440ذو القعدة  34املؤرخ في  04.4440قرار وزير املالية والخوصصة رقم -

 094.ص، 4000فبراير  39بتاريخ  0424الرسمية عدد 

( املتعلق بمقاوالت التامين وإعادة 4000أكتوبر  30) موافق  3442رمضان  2الصادر في  00.3042قرار وزير املالية و الخوصصة رقم -

ديسمبر  2) 3442ذي الحجة  2الصادر في  02.4393التامين كما جرى تتميمه و تغييره بمقتض ى قرار وزير االقتصاد و املالية رقم 

 .3029.ص، 4002مارس  32بتاريخ  0932(،املنشور في الجريدة الرسمية عدد 4002

(يتعلق بعرض عمليات التامين، 4004ديسمبر  49) 3440من ذي القعدة  34صادر في  04.4443ملالية و الخوصصة رقم قرار وزير ا-

 3090.ص 4000فبراير  39بتاريخ  0424منشور بالجريدة الرسمية عدد 

( املنشور في 4000رس ما 4) 3444من ذي الحجة  49صادر في  04.444قرار وزير االقتصاد و املالية و الخوصصة، والسياحة رقم -

 43بتاريخ  322.20.و القاض ي بتغيير قرار وزير املالية و االستثمارات الخارجية رقم 4004أبريل  44بتاريخ  4229الجريدة الرسمية عدد  

ملؤمن و الرسملة ( املتعلق بالضمانات املالية و الوثائق و التقارير الواجبة على مؤسسات التامين وتأمين ا3222يونيو  30) 3439من محرم 

 3330.ص،3222يونيو  40بتاريخ  4322املنشور بالجريدة الرسمية عدد 

( املتعلق بالشروط النموذجية العامة 4000أبريل 33) 3442ربيع األول  4صادر بتاريخ  209.00قرار وزير املالية و الخوصصة رقم -

 4090.ص،4000سبتمبر  30بتاريخ  0304ر بالجريدة الرسمية عدد املتعلقة بتأمين املسؤولية املدنية عن العربات ذات محرك املنشو 

( يتعلق بالتأمينات اإلجبارية، املنشور 4000أبريل  42) 3440من ذي الحجة  30صادر في  433.00قرار وزير املالية و الخوصصة ، رقم -

 020، ص،4000فبراير  39،  بتاريخ 0424بالجريدة الرسمية، عدد، 
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ألنه بالرغم من منح لجنة االئتمان  تراخيص إلنشاء  02.33142مدونة التأمينات، بواسطة القانون رقم 

التمويالت البديلة، فإن القانون املتعلق بالبنوك التشاركية ما تزال تعترضه   كية  لتسويقبنوك تشار 

، إذ يظل ورشا غير مكتمل في غياب التأمين التكافلي الذي يخضع بدوره لضوابط 143بعض املعيقات

 الشريعة اإلسالمية.

جات تمويلية في غياب ومن املعلوم أن التمويالت اإلسالمية كل ال يتجزأ  فال يمكن إطالق منتو 

منظومة للتأمين تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، ما يطرح تساؤالت حول بداية التسويق الفعلي 

ملنتوجات البنوك التشاركية التي حصلت على الرخص، ومن أجل ملء هذا الفراغ، أقر املشرع املغربي 

هدف إدماج التأمين التكافلي فيها، على غرار و املتمم ملدونة التأمينات، وذلك ب غير امل 02-33قانون رقم 

القانون الجديد ملؤسسات االئتمان ومن يدخل في حكمها، الذي خصص بابا للبنوك التشاركية، إذ أن 

هذا القانون جاء في إطار سعي املغرب إلى استكمال منظومته املالية، ويعتبر استجابة ملتطلبات شرائح 

 ر عنها حول هذا النوع من التأمينات. واسعة من املغاربة والحاجة املعب

كما أنه يهدف إلى إرساء بعض املبادئ األساسية للتأمين التكافلي في مدونة التأمينات من قبيل 

تلك املتعلقة باحترام عمليات التأمين التكافلي ألحكام الشريعة اإلسالمية واملشاركة في هذه العمليات، 

ن املشتركين من أجل تغطية املخاطر املنصوص عليها في عقد على مبدأ التبرع وعلى وجه التضامن بي

 التأمين. 

املغير واملتمم ملدونة التأمينات املغربية  02.33إذن فما هي أهم املستجدات التي جاء بها قانون 

 فيما يخص التأمين التكافلي؟

                                                 
القاض ي بتغيير و  02.33( بتنفيذ القانون رقم 4032أغسطس  40) 3439من ذي القعدة  43صادر في  32.342.3ظهير شريف رقم 142

سبتمبر  32دو الحجة املوافق ل  39بتاريخ  2003املتعلق بمدونة التأمينات، منشور بالجريدة الرسمية عدد  39.22تتميم القانون رقم 

 .2242.ص 4032

التأمين التكافلي الش يء الذي تداركه املشرع املغربي من أجل إقراره بمقتضيات التامين التكافلي ضمن  تتمثل هذه املعيقات في غياب 143 

 املتعلق بمدونة التأمينات املغربية. 22-39املغير و املتمم للقانون رقم  02-33القانون رقم 
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التكافلي ثم  لتناول هذا املوضوع نقسمه إلى مطلبين نتناول في األول مفهوم التأمين التكافلي

 نتطرق في املطلب الثاني ملميزات عقد التأمين التكافلي.

 املطلب األول : مفهوم التأمين التكافلي وفق التشريع املغربي

نبرز من خالل هذا املطلب مختلف املفاهيم الجديدة التي جاء بها املشرع املغربي و التي تتعلق 

املتعلق بمدونة  39.22ير و املتمم لقانون رقم املغ 33.02بالتأمين التكافلي حسب القانون رقم 

التأمينات )الفقرة األولى(، ثم نتطرق في الفقرة الثانية إلى أحكام عقد التأمين التكافلي حسب القانون 

 املتعلق بمدونة التأمينات، )الفقرة الثانية(.  39.22املغير و املتمم لقانون رقم  33.02رقم 

 وفق املادة األولى من مدونة التأمينات املغربية الفقرة األولى: تعاريف عامة 

نتطرق في هذه الفقرة إلى تعريف كل من التأمين التكافلي )أوال(وإعادة التأمين التكافلي)ثانيا( 

والتسبيق التكافلي )ثالثا( ثم حساب التأمين التكافلي )رابعا(و حساب إعادة التأمين التكافلي)خامسا(و 

 املكتتب أو املتعاقد)سابعا( و املؤمن )ثامنا(مؤمن له)تاسعا(. اشتراك املشترك )سادسا(و 

 التأمين التكافلي-أوال

في املادة األولى من مدونة التأمينات بأنه  30عرف املشرع املغربي التأمين التكافلي في البند 

الظهير  "عملية تأمين تتم وفق اآلراء باملطابقة الصادرة عن املجلس العلمي األعلى املنصوص عليه في

( بإعادة تنظيم املجالس 4004أبريل  44) 3440ربيع األول  4الصادر في  3.03.300الشريف رقم 

العلمية كما تم تتميمه، بهدف تغطية األخطار املنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي بواسطة 

التأمين معتمدة  حساب التأمين التكافلي يسير، مقابل أجرة التسيير، من طرف مقاولة للتأمين وإعادة
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ملزاولة عمليات التأمين التكافلي. وال يمكن في أي حال من األحوال أن يترتب قبض أو أداء أي فائدة 

 ". 144على عمليات التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين

 إعادة التأمين التكافلي-ثانيا

ادة األولى بأنها " عملية إعادة تأمين تتم من نفس امل32و عرف إعادة التأمين التكافلي في البند 

وفق اآلراء باملطابقة الصادرة عن املجلس العلمي األعلى، بهدف تغطية األخطار املنصوص عليها في 

اتفاقية إعادة التأمين التكافلي بواسطة حساب إعادة التأمين التكافلي يسير، مقابل أجرة التسيير، من 

أمين معتمدة ملزاولة عمليات إعادة التأمين التكافلي. وال يمكن بأي حال طرف مقاولة للتأمين وإعادة الت

من األحوال أن يترتب قبض أو أداء أي فائدة على عمليات إعادة التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير 

 حساب إعادة التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين".

التأمين التكافلي و/ أو إعادة التأمين التكافلي املنصوص  ويقصد بمزاولة أو ممارسة عمليات

 .145عليها في هذا القانون تسيير الحساب أو الحسابات املتعلقة بالعمليات املذكورة

 التسبيق التكافلي-ثالثا

من املادة األولى بأنه " مبلغ يؤدى من طرف مقاولة  43كما عرف التسبيق التكافلي في البند 

تأمين التي تمارس عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي لسد العجز التأمين وإعادة ال

الناجم عن عدم كفاية األصول املمثلة لالحتياطيات التقنية مقارنة مع هذه االحتياطات والذي يمكن 

وال  استرجاعه من الفوائض التقنية واملالية املستقبلية لحساب التأمين أو إعادة التأمين التكافلي.

 ".146يمكن أن تترتب عن التسبيق التكافلي أي فائدة

                                                 

 33.02في املادة األولى من مدونة التأمينات املضاف بمقتض ى القانون رقم  30البند  144 

 33.02في املادة األولى من مدونة التأمينات املضاف بمقتض ى القانون رقم  32البند 145 

 33.02في املادة األولى من مدونة التأمينات املضاف بمقتض ى القانون رقم  43البند 146 
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نستنتج من خالل مقتضيات املادة السابقة أن املبلغ التي تقوم بتأديته مقاولة التأمين التكافلي 

أو إعادة التأمين التكافلي، لسد العجز الناجم عن عدم كفاية األصول املمثلة لالحتياطيات التقنية ،ال 

 .تترتب عليه أي فائدة

 حساب التأمين التكافلي -رابعا

من نفس املادة  حساب يتكون من اشتراكات  49و عرف حساب التأمين التكافلي في البند 

املشتركين في عملية للتأمين التكافلي ومن جميع عائدات هذا الحساب، بما في ذلك العائدات الناتجة 

 ".147عن استثمار رصيده

في التأمين التكافلي تقابلها أقساط التأمين في التأمين تجدر اإلشارة أن اشتراكات املشتركين 

التجاري و اشتراكات التأمين في التأمينات التعاضدية، و يبقى اإلختالف حسب كل نوع من أنواع 

 التأمين،إما تأمين تكافلي أو تأمين تجاري أو تعاضدي.

 حساب إعادة التأمين التكافلي -خامسا

من نفس املادة " حساب يتكون من  42كافلي في البند كما عرف حساب إعادة التأمين الت

اشتراكات حسابات التأمين التكافلي تدفع من قبل مقاولة التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي 

املحيلة املكلفة بتسيير هذه الحسابات ومن جميع عائدات هذا الحساب، بما في ذلك العائدات الناتجة 

 ".148عن استثمار رصيده

ن ملقاولة التأمين التكافلي أن تعيد التأمين لدى شركات إعادة التأمين التكافلي و إن لم يمك

توجد هذه الشركات آنذاك يمكنها إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجاري وفق ضوابط 

 تحترم مقتضيات الشريعة اإلسالمية.

                                                 

 33.02في املادة األولى من مدونة التأمينات املضاف بمقتض ى القانون رقم  49البند 147 

 33.02املادة األولى من مدونة التأمينات املضاف بمقتض ى القانون رقم  في 42البند 148 
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 اشتراك املشترك -سادسا

مبلغ مستحق على مكتتب عقد التأمين  نفس املادة بأنه " من 44عرف املشرع القسط في البند 

 ".149ويراد بالقسط، فيما يخص التأمين التكافلي، اشتراك املشترك مقابل ضمانات يمنحها املؤمن.

نالحظ أن املشرع املغربي تارة يستعمل قسط التأمين و هذا يدل على التأمين التجاري و تارة 

عن التأمين التعاضدي و كذلك اشتراك املشترك في التأمين يستعمل اشتراك التأمين وهو يتحدث 

 التكافلي .

 مكتتب أو متعاقد:-سابعا

شخص معنوي أو طبيعي يبرم عقد تأمين لحسابه أو لحساب الغير ويلتزم بموجبه تجاه  هو

 رك.املؤمن بتسديد قسط التأمين. ويراد باملكتتب أو املتعاقد، فيما يخص عقد التأمين التكافلي، املشت

  مؤمن: -ثامنا

 مقاولة معتمدة للقيام بعمليات التأمين.

 مؤمن له: -تاسعا

 شخص طبيعي أو معنوي يرتكز التأمين عليه أو على مصالحه. 

 

 

 

 

                                                 

 33.02في املادة األولى من مدونة التأمينات املضاف بمقتض ى القانون رقم  44البند 149 
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 من مدونة التأمين 30.0إلى  30.3الفقرة الثانية : أحكام التأمين التكافلي وفق املواد 

ء باملطابقة املتعلقة بعمليات التأمين التكافلي "تصدر اآلرا1150-10نص املشرع املغربي في املادة 

 3.03.300وإعادة التأمين التكافلي عن املجلس العلمي األعلى املنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 

 املشار إليه أعاله". 

"يتحمل مجموع املشتركين، في التأمين التكافلي،  10-2كما نص املشرع املغربي في املادة املادة 

ملضمونة، وذلك في حدود اشتراكاتهم في حسابات التأمين التكافلي، وبالنسبة إلعادة التأمين األخطار ا

التكافلي، تتحمل حسابات التأمين التكافلي األخطار املعاد تأمينها، وذلك في حدود اشتراكاتها في 

 حسابات إعادة التأمين التكافلي.

ليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين ولهذا الغرض، يجب على املقاولة املعتمدة ملزاولة عم

التكافلي مسك وتدبير حسابات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي بصفة منفصلة عن حساباتها 

 الخاصة. 

 ويجب أن يتضح هذا الفصل من خالل القوائم التركيبية ملقاولة التأمين وإعادة التأمين".

املالية ما يصطلح عليها بالفائض التأميني نص املشرع و بخصوص توزيع الفوائض التقنية و 

على أنه، "توزع كل الفوائض التقنية واملالية املحققة في التأمين التكافلي على  10-3املغربي في املادة 

املشتركين بعد خصم التسبيقات التكافلية عند االقتضاء. وتوزع كل الفوائض املذكورة املحققة في 

 فلي على حسابات التأمين التكافلي بعد خصم التسبيقات التكافلية عند االقتضاء".إعادة التأمين التكا

 ال يمكن توزيع الفوائض التقنية واملالية إال بعد تكوين االحتياطيات واملخصصات.

                                                 

 السالف الذكر. 02.33أعاله بمقتض ى املادة الثانية من القانون رقم  30-0إلى غاية  30-3تمت إضافة املواد من  -150
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في حالة عدم كفاية األصول املمثلة لالحتياطيات التقنية مقارنة مع هذه االحتياطيات، يجب على 

عادة التأمين املعتمدة ملزاولة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي سد مقاولة التأمين وإ

هذا العجز بتسبيقات تكافلية وذلك وفق الكيفيات املحددة بمنشور تصدره الهيئة. ويجب التذكير بهذا 

 املقتض ى في كل عقد للتأمين التكافلي.

التقنية واملالية وكذا استرجاع  تحدد بمنشور تصدره الهيئة كيفيات تحديد الفوائض

 التسبيقات التكافلية املؤداة من قبل مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي".

تعرض مسبقا على املجلس العلمي األعلى مشاريع مناشير الهيئة " 10-4في املادة املادة و جاء 

في حين نجد رأي باملطابقة بشأنها".املتعلقة بالتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي قصد إبداء ال

تتطرق إلى األحكام الواجبة التطبيق على عمليات التأمين التكافلي و إعادة   10-5املادة املادة 

تطبق على عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين "التأمين التكافلي حيث نجدها تنص على ما يلي 

القانون. وعند عدم وجود أحكام خاصة بها، تطبق عليها  التكافلي األحكام الخاصة بها الواردة في هذا

باقي أحكام هذا القانون ما لم تتنافى مع القواعد واملبادئ املنظمة للعمليات املذكورة وشروطها 

 وطبيعتها، وذلك بعد الرأي باملطابقة الصادر عن املجلس العلمي األعلى".

وري للتطبيق الكامل ألحكام هذا القانون يتخذ بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة، كل تدبير ضر 

فيما يتعلق بالتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي وذلك بعد الرأي باملطابقة الصادر عن املجلس 

 العلمي األعلى.
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و فيما يخص البيانات التي يجب اإلشارة لها في عقد التأمين التكافلي املشرع املغربي أقر حيث 

 ما يلي: على 34151نص في املادة 

يؤرخ عقد التأمين الذي يبين الشروط العامة والخاصة في اليوم الذي تم فيه اكتتابه، ويتضمن 

 على وجه الخصوص:

 إسم وموطن األطراف املتعاقدة؛-

 األشياء املؤمن عليها واألشخاص املؤمن لهم؛-

 طبيعة األخطار املضمونة؛-

 هذا الضمان؛التاريخ الذي يبتدئ فيه ضمان الخطر ومدة صالحية -

 مبلغ الضمان الذي يلتزم به املؤمن؛-

 قسط أو اشتراك التأمين؛-

 شرط االمتداد الضمني إذا تم التنصيص عليه؛-

 حاالت وشروط تمديد العقد أو فسخه أو انتهاء آثاره؛-

التزامات املؤمن له عند االكتتاب فيما يخص التصريح بالخطر وبالتأمينات األخرى التي تغطي -

 طر؛نفس الخ

 شروط وكيفية التصريح الواجب القيام به في حالة وقوع حادث؛-

 اآلجال التي يتم داخلها أداء التعويض أو رأس املال أو اإليراد؛-
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املسطرة والقواعد املتعلقة بتقييم األضرار من أجل تحديد مبلغ التعويض بالنسبة للتأمينات -

 غير تأمينات املسؤولية.

 ين عقد التأمين التكافلي:إضافة إلى ذلك، يجب أن يب

كيفية أداء أجرة ملقاولة التأمين وإعادة التأمين مقابل تسيير حساب التأمين التكافلي ومبلغ هذه -

 األجرة؛

 كيفية توزيع الفوائض التقنية واملالية على املشتركين؛-

اب التأمين الشروط املتعلقة بالتوظيفات املالية ملقاولة التأمين وإعادة التأمين بالنسبة لحس-

 التكافلي.

 من مدونة التأمينات املغربية مايلي:33152وجاء في املادة املادة 

 يجب كذلك على عقد التأمين أن:

يذكر بأحكام هذا الكتاب املتعلقة بالقاعدة النسبية إن لم تكن هذه القاعدة غير قابلة -

تعلقة بتقادم الدعاوى الناشئة للتطبيق بقوة القانون أو لم تستبعد بتنصيص صريح، وكذا باألحكام امل

 عن عقود التأمين؛

يتضمن شرطا خاصا يقض ي، أنه في حالة سحب االعتماد من مقاولة التأمين وإعادة التأمين، 

( على الساعة الثانية عشرة زواال، 40تفسخ بقوة القانون العقود املكتتبة لديها، من اليوم العشرين )

من هذا  429ي بسحب االعتماد بالجريدة الرسمية وفق املادة املوالي لتاريخ نشر مقررالهيئة القاض 

  القانون.

                                                 

 السالف الذكر. 32.00أعاله بمقتض ى املادة الثانية من القانون رقم  33تم تغيير وتتميم املادة  -152
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من 94153و فيما يخص التبليغ السنوي من مقاولة التأمين للمكتتب سنويا نص املشرع املغربي في املادة 

 مدونة التأمينات على ما يلي :

ة تبليغ أخرى "يجب على املؤمن أن يبلغ املكتتب سنويا، بواسطة رسالة مضمونة أو بأي وسيل

تعطي تاريخا مؤكدا، املعلومات التي تمكن من تقييم التزاماتهما املتبادلة وعلى املؤمن أن يثبت التبليغ 

 .154بالوسيلة املذكورة. ويجب أن يكون هذا اإللزام باإلبالغ موضوع شرط خاص في العقد

 تصدره الهيئة". تحدد املعلومات التي يجب تبليغها للمكتتب وكذا أجل هذا التبليغ بمنشور 

 املطلب الثاني: مميزات عقد التأمين التكافلي

نتطرق في هذا املطلب إلى مميزات عقد التأمين التكافلي ، والتي تتمثل في الفوارق الجوهرية بين 

عقد التأمين التكافلي و عقد التأمين التجاري، )الفقرة األولى( وكذلك نتطرق إلى أوجه التشابه و 

 من التأمين التكافلي و التجاري في )الفقرة الثانية(.االختالف بين كل 

 الفقرة األولى: تمييز عقد التأمين التكافلي عن عقد التأمين التجاري 

لتناول خصائص عقد التأمين التكافلي بالتفصيل يجب أن نميز بينها وبين خصائص التأمين 

تطرق إلى خصائص عقد التأمين التجاري، وذلك من خالل خصائص عقد التأمين التجاري )أوال(، ثم ن

 التكافلي )ثانيا(.

 خصائص عقد التأمين التجاري -أوال

 

 
                                                 

 السالف الذكر. 02.33أعاله بمقتض ى املادة األولى من القانون رقم  94تم تغيير وتتميم املادة  -153

(، كما وقع تغييره باملرسوم رقم 4004نوفمبر  4) 3440من رمضان  32صادر في  4.04.300من املرسوم رقم  4راجع املادة  -154

نوفمبر  4) 3440رمضان  43بتاريخ  0424التأمينات، الجريدة الرسمية عدد  املتعلق بمدونة 39.22، بتطبيق القانون رقم 4.02.409

 .3240( ص 4004
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 عقد التأمين التجاري من العقود امللزمة لجانبين  -3

التأمين التجاري عقد الزم للطرفين فيلتزم املؤمن له بدفع األقساط املتفق عليها إلى املؤمن في 

املتفق عليه للمؤمن له إن وقع الحادث املؤمن ويض التأمينأوقاتها املحددة، ويلتزم املؤمن بدفع تع

ضده، وهذان االلتزامان غير متعادلين، حيث أن التزام املؤمن له بدفع األقساط في أوقاتها املحددة، ال 

يقبل االحتمال ال في وقته و ال في مقداره، وال بد من تحقيق هذا الجانب أما التزام املؤمن فهو احتمالي 

 . 155وفي مقداره معافي وقته 

فقد يقع الحادث فيدفع املبلغ و قد يقع بعضه فيدفع شيئا منه، ثم إنه اذا وقع فال يعلم وقت 

 وقوعه فهو التزام غير محقق.

 عقد التأمين التجاري عقد معاوضة -4

يجمع أغلب الباحثين أن عقد التأمين التجاري من عقود املعاوضة فكل من طرفي العقد يعطي 

ة أن يأخذ ما يقابله،  فاملؤمن له يدفع األقساط مقابل تعهد املؤمن بدفع مبلغ التأمين إن ش يء، شريط

وقع الحادث املؤمن ضده فهو بيع وشراء محض و ال اعتبار ألي أمر آخر، و ال ينقص الصفة 

 التعويضية في كونه عقدا احتماليا، أي أن املؤمن له قد يأخذ مقابال ملا دفعه من أقساط، و قد ال 

يأخذ هذا املقابل،  ألن املؤمن له قد اشترى هذا االحتمال ودفع األقساط في مقابله، ولواله ملا دفع 

 األقساط فعنصر املعاوضة أحد عناصر عقد التأمين التجاري الثابتة دون خالف.

 عقد التأمين التجاري عقد إذعان -3

ي العقد بوضع شروطها ، وعلى العقود باإلذعان هي التي ينفرد فيها الطرف القوي من طرف    

اآلخر قبولها جملة و تفصيال أو رفضها جملة دون مناقشة، وعقد التأمين التجاري من عقود اإلذعان، 

حيث إن الطرف القوي فيه الذي هو املؤمن املتمثل في شركات التأمين، يضع شروطا ال تقبل املساومة 

                                                 
للمزيد من املعلومات يرجى النظر ،إدريس الضحاك، الوجيز في حوادث السير التأمين اإلجباري على السيارات، مطبعة النجاح الجديدة، 155

 و ما بعدها. 30.ص 3222الطبعة الثانية 
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ولها كاملة دون أدنى اعتراض، مهما كانت جائرة وال املناقشة من قبل املؤمن لهم، بل يجب عليهم قب

وظاملة، حتى بلغ األمر أن تدخلت بعض الدول للحد من إجحاف و تعسف هذه الشروط حماية 

ملواطنيها من نظام التأمين الذي أقرته وساندته، ولكن شركات التأمين ال تأبه كثيرا بهذا التدخل، فهي 

من الشروط  التي يجب على املؤمن الخضوع لها، ألن املؤمن  صاحبة مركز مالي يخول لها أن تضع كثيرا

 .156له يعتبر طرفا ضعيفا في العالقة التعاقدية الناتجة عن عقد التأمين

 عقد التأمين التجاري عقد احتمالي -4

كما هو معلوم أن عقود االحتمال، هي التي يعرف كل طرفي العقد وقت إبرامها مقدار ما 

 ي ، بتعليق ذلك على أمر قد يحث وقد ال يحدث. سيأخذ، ومقدار ما سيعط

وعقود التأمين التجاري من هذا القبيل، فكل من املؤمن و املؤمن له ال يعرفان حين إبرام 

العقد ماذا يعطي كل منهما وماذا سيأخذ كل منهما ، لتعلق ذلك بأمر احتمالي هو وقوع الحادث املؤمن 

الضرر الذي يلحق باملؤمن لديه، لذلك  يمكن القول بأن  ضده و عدم وقوعه ، وزمن الوقوع ومقدار 

ونحوهما، بل إن الغرر  158و الرهان 157عقود التأمين التجاري من عقود الغرر التي تتحدث عن القمار

في عقد التأمين يقف على قمة الفحش حيث إنه غرر في حصول العوض أصال ، ثم هو غرر في مقداره 

أن يقع الحادث املؤمن ضده أم ال، و هل يحصل املؤمن على املبلغ وزمانه فإن أحدا غير هللا يدري 

كامال في حالة وقوع الحاث أم ال؟ أو يقع بعضه فيحصل له بقدره أو ال يقع أصال فال يقع ش يء، وال 

أحد غير هللا يدري زمن وقوعه، إن وقع فقد يدفع املؤمن له قسطا واحدا ثم يقع الحادث، وقد يمض ي 

                                                 
 43،ص 3222رف،عقود التأمين وعقود ضمان االستثمار، واقعها الحالي، وحكمها الشرعي، مطبعة حسان سنة أحمد سعيد الج156
يطلق لفظ القمار أو امليسر على أشكال املراهنات واأللعاب واملمارسات التي يقوم بها فرٌد أو مجموعة من األفراد، بحيث يقومون من 157

 أو خسارة، وفي املحصلة يكون هناك شخٌص رابح وآخر خاسر بناء  على معايير الحظ خاللها بتقديم مبلٍغ معين واملراهنة عليه 
 
ربحا

والّنصيب فقط، وبدون أية معايير موضوعّية أخرى مثل معايير مسابقات الّتنافس العلمي واألكاديمي التي تترتب عليها جائزة للمتفّوقين 

ب بالضرورة دفع مبالغ مالّية
ّ
 من دون أن تتطل

http://mawdoo3.com/ .:4030-2-43الزيارة  تاريخ 
مصدر راهن ،عقد بين أشخاص يتبنون وجهات نظر مختلفة في قضية من القضايا ، يتلقى بموجبه صاحب الرأي الصائب قيمة من 158

 املال متفقا عليها"

ar-http://www.almaany.com/ar/dict/ar : «/43  4030-2-43تاريخ الزيارة 

http://mawdoo3.com/تاريخ
http://mawdoo3.com/تاريخ
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/21
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/21
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قساط دون أن يقع ش يء، فاالحتمال ركن جوهري في التأمين التجاري بل إنه ال يتصور عمره في دفع األ

 له وجود بدونه.

 عقد التأمين من العقود املستمرة -0

الزمن عنصر جوهري في التأمين التجاري، فالتزامات كل طرف تبدأ في ساعة معينة في آخر يوم 

،فإنه ال 159تمرا، يعني لو انفسخ أو فسخ العقديجد نهاية للعقد، وخالل هذه املدة يعتبر العقد مس

يكون بأثر رجعي أي أنه ال يحق للمؤمن له استرداد ش يء مما دفعه من أقساط مهما بلغ مقدارها ، وأمر 

آخر هو أنه إذا استحال تنفيذ االلتزام من أحد طرفيه، كأن تتلف العين املؤمن عليها بغير السبب 

قبل فقط دون املاض ي، فيلغى العقد وال يحق للمؤمن له استرداد املؤمن ضده، فإن هذا يصادف املست

 ش يء مما دفعه من أقساط. 

 خصائص عقد التأمين التكافلي-ثانيا

مهما اختلفت مسميات التأمين وتنوعت أشكاله فحقيقته وجوهره في جميع أنواع 

تأمين التكافلي  و التأمين،واحدة فأركان التأمين التجاري و عناصره و أهم خصائصه متوفرة في ال

األسس و القواعد التي يقوم عليها التأمين التجاري متوفرة في التأمين التكافلي، وإذا كانت من مفارقة 

ذات بال بينهما فتتمثل في الهيئة القائمة على كل منهما، فبينما يقوم على التأمين التجاري شركات 

لفائدة، في حين تقوم شركات التأمين التكافلي مساهمة يكون الهدف منها هو توفير الربح و التعامل با

بتخفيض القسط إلى أقل قدر ممكن وال يكون هدفه الربح بالدرجة األولى،  وتكون جل معامالتها 

 .160خالية من الفائدة

 عقد التأمين التكافلي عقد تبرع  -3

                                                 
إنهاء مسبق لعقد التأمين بطلب من أحد الطرفين أو بقوة القانون إذا كان منصوصا عليه في »يعرف الفسخ في مجال التأمين بأنه، 159

 القانون."
  42مطبعة حسان، القاهرة ص -دراسة مقارنة -ضاء،أحمد سعيد شرف الدين، أحكام التأمين في القانون و الق160
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كات يتبرع بها من اشترا 161يعتبر عقد التأمين التكافلي من عقود التبرع،  ألن ما يدفعه املشترك

ملن يصيبه الضرر من املشتركين اآلخرين، واملشترك ال يقصد ببقية التأمين ربحا أو تجارة، فالتبرع 

بقيمة االشتراك هو أساس مشروعية التأمين التكافلي، و قد تترتب على اعتبار عقد التأمين التكافلي 

اع بين العلماء املعاصرين على جوازه عقدا من عقود التبرع آثارا في غاية األهمية وهو وجود شبه إجم

ومشروعيته، وبموجبه تظهر لنا روح التعاون و التضامن بين املشتركين في تحمل الخسائر، و األضرار 

 الناتجة عن تحقق الخطر املؤمن عليه وهذا يعد من قبل التكافل و البر.

  جمع املشترك لصفة املؤمن واملؤمن له -4

الصفتين أن املؤمن له يكون هو املؤمن في نفس الوقت، لكون يقصد بجمع املشترك لهاتين 

شركة التأمين التكافلي يتم إنشاؤها من قبل املؤمن لهم فالشخصيتان تجتمعان في شخص واحد هو 

املشترك، وهذا على خالف ما في التأمين التجاري الذي يميز بين شخصية املؤمن لهم، وبين حملة 

 املؤمن وهو مؤسس الشركة وصاحب رأس املال. الوثائق أي املشتركين و شخصية

 قابلية االشتراك للتغيير-3

يقصد بقابلية االشتراك للتغيير أن قيمة االشتراك ال تكون قيمة محددة وثابتة ومعلومة 

للمشترك منذ لحظة إبرام العقد، فقيمة االشتراك تكون عرضة للتعديل بالزيادة و يتحقق هذا في 

اء بقيمة االلتزامات، بحيث تكون قيمة االلتزامات أكبر من مجموع قيمة حالة حدوث عجز في الوف

 االشتراكات التي تم سدادها فعال .

                                                 
نقول املؤمن له في التأمين التجاري، و املشترك في التأمين التكافلي، وكذلك القسط  في التأمين التجاري يقابله اشتراك املشترك في  161

 التأمين التكافلي.
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وقد يكون التعديل بتخفيض قيمة االشتراك، ويتحقق ذلك في حالة كون حصيلة االشتراكات 

الة يتم توزيع أكبر من قيمة االلتزامات، األمر الذي يحقق فائضا ماليا لشركة التأمين وفي هذه الح

 .162الفائض على املشتركين أو تخفيض قيمة االشتراكات عن الفترات الالحقة

 توزيع الفائض التأميني على املشتركين-4

يتمثل الفرق بين االشتراكات املحصل عليها وبين قيمة التعويضات املستحقة،  فالفائض في 

اتهم بدفع االشتراك اإلضافي عند حدوث التأمين التكافلي يكون حقا خالصا للمشتركين، مقابل التزام

عجز في  سداد التعويضات املستحقة، وال تلتزم الشركات بتوزيع الفائض على املشتركين، إذ يجوز لها 

حسب لوائحها ونظامها، األساس ي، أن تقرر وضع الفائض كله أو نسبة منه كاحتياطي ملقابلة أي عجز 

 ر املؤمن عليها.يطرأ عن زيادة غير متوقعة الحدوث، لألخطا

 خصائص أخرى لعقد التأمين التكافلي-0

ترتبط هذه الخصائص بمميزات نظام التأمين التكافلي على اعتبار أنه يقوم على التكافل و التعاون وهي 

 كما يلي:

تغلب مشروعات التأمين التكافلي القيم اإلنسانية على الربح، لذا فعقد التأمين التكافلي يمتد أثره  -

 تشتد حاجاتهم إلى التأمين من أصحاب الدخول القليلة؛إلى من 

يهتم هذا النوع من العقود بالبعد االجتماعي في استثمار األموال الفائضة منه فيوازن بين الصالح -

العام و الصالح الخاص، و ال يقوم بإنشاء االحتكارات في األمور املهمة لعدم سعيه إلى تحقيق الربح 

 مة يقوم عليها؛كهدف أساس ي و ركيزة ها

تعتمد الفكرة التي يقوم عليها عقد التأمين التكافلي على توفير الخدمة التأمينية للمشتركين بأقل -

 تكلفة ممكنة، حيث ينخفض فيه القسط مقارنة بالتأمين التجاري؛

                                                 
الثالث للتأمين التعاوني،رابطة العالم اإلسالمي،الهيئة اإلسالمية  رانية زيدان العالونة، إدارة مخاطر التأمين التعاوني اإلسالمي امللتقى162

 .02.ص 4033العاملية لالقتصاد و التمويل.
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يقوم عقد التأمين التكافلي على أساس التضامن بين جميع أعضاءه لتغطية املخاطر التي قد تصيب -

 ؛163دهم حيث يمكن مطالبة األعضاء باشتراكات إضافية لتعويض الخسائرأح

كانت هذه بعض الخصائص التي توضح حقيقة كل من التأمين التجاري و التأمين التكافلي،  لذلك فما 

 هي أوجه التشابه و االختالف بين التأمين التكافلي و التأمين التجاري؟

 ف بين التأمين التكافلي و التأمين التجاري الفقرة الثانية: أوجه التشابه و االختال 

يقوم نظام التأمين التكافلي على مجموعة من األسس و املبادئ التي تحكم نشاط شركاته، 

حيث يتفق مع نظام التأمين التجاري فيما يتعلق باألسس الفنية، و كيفية إدارتها،  في حين يختلف 

امه وهذا االختالف يعتبر اختالفا جوهريا، حيث يحدد عنه في الكثير من األمور املتعلقة بالشرع و أحك

كون شركة التأمين هل هي تكافلية أم تجارية؟ ولذلك سنتناول أوجه التشابه بينهما )  أوال( ثم نتطرق 

 إلى أوجه االختالف)ثانيا(.

 أوال: أوجه التشابه بين التأمين التكافلي و التأمين التجاري 

 ن التكافلي و التأمين التجاري فيما يلي:تتمثل أوجه التشابه بين التأمي

 

 من حيث األسس الفنية-3

تتمثل األسس الفنية في كيفية تقدير الخسائر و األقساط الشهرية للتأمين التكافلي وهي ذاتها 

األسس املطبقة في شركات التأمين التجاري، و يتم تقدير الخسائر واألقساط بناء على أساسين رئيسيين 

 هما :

 االحتماالتتقدير -4

                                                 
لعلى أحالم، دور شركات التامين في تقليل املخاطر، االئتمانية لدى البنوك اإلسالمية، دراسة حالة بنك البركة الجزائري وكالة باتنة، 163

ي العلوم االقتصادية، تخصص نقود مالية، جامعة محمد حيضر بسكرة كلية العلوم االقتصادية و التجارية رسالة لنيل دبلوم املاستر، ف

 .334،ص،4034-4033و علوم التسيير ، قسم العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيير قسم العلوم االقتصادية،
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يتم تقدير االحتماالت بناء على تجميع أكبر عدد ممكن من املشتركين املعرضين لخطر واحد أو 

، ويتم تقدير احتماالت تحقق 164أخطار متشابهة، كالحريق مثال أو حوادث السيارات في برنامج واحد

ذي وقع في ذلك الخطر للمشتركين وذلك طبقا لقواعد اإلحصاء أي إحصاء عدد مرات الحريق ال

املاض ي أو حوادث السيارات ومدى تحقق الخطر في القريب العاجل أو املستقبل لذلك يقوم املؤمن 

بجمع أكبر عدد من املشتركين، في خطر واحد أو برنامج واحد ليتم توزيع الخطر الذي يصيب الفرد 

 . 165منهم على املجموعة

  قانون األعداد الكبيرة-3

احتمال وقوع الخطر بدقة كبيرة من خالل قانون األعداد الكبيرة يتم تجميع املخاطر ومعرفة 

حيث يتم دراسة الكارثة الواحدة التي تقع على مجموعة من االفراد فكلما كثر عدد األفراد تزيد معرفة 

 احتمال وقوع الخطر .

 ولكي يتم تقدير االحتماالت بدقة هناك عوامل رئيسية تتحكم في ذلك و هي:

محتمل الحدوث ومتفرقا، حيث ال تكون جميع الوحدات املؤمن عليها من نفس أن يكون الخطر -

 الخطر واقعة في منطقة جغرافية واحدة.

أن يكون الخطر منتظم الوقوع فال يكون وقوعه من املسائل النادرة، لعمل إحصاء كالزالزل مثال...في -

 . 166اليابان فال تستطيع الشركات الوفاء بااللتزامات

 التأمين من األمور املهمة لتحديد احتمال وقوع الخطر .تعتبر مدة -

 مصاريف اإلدارة-4

                                                 
، أطروحة لنيل الدكتوراه في العلوم االقتصادية،جامعة حسيبة -يةتجارب عرب -فالف صليحة،متطلبات تنمية نظام التأمين التكافلي 164

 .340؛،ص 4030 -4034بن بوعلي، الشلف، كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير، السنة الجامعية 
 320فالف صليحة، متطلبات تنمية نظام التأمين التكافلي، تجارب عربية، م س ص،165
 390نفس املرجع ، ص،  166
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هناك مصاريف تحتاجها شركات التأمين التكافلي، و شركات التأمين التجاري إلنشاء وإدارة 

 أعمالها التأمينية وتنقسم هذه املصاريف إلى:

 مالها؛مصاريف التأسيس تتحملها الشركة بنفسها، مثل كراء مكتب إلدارة أع-

 مصاريف إدارة عمليات التأمين، و املوظفين يتحملها صندوق التأمين؛-

 مصاريف االستثمار تؤخذ من صندوق أصحاب األسهم، وصندوق هيئة املشتركين.-

  االلتزام بدفع التعويضات -0

تلتزم شركات التأمين التكافلي بدفع قيمة التعويضات للمشتركين كما هو الحال بالنسبة 

 لتأمين التجاري، وهذا ما تتبعه جميع شركات التأمين في العالم.لشركات ا

  انتهاء عقد التأمين-2

هناك عدة حاالت بموجبها ينتهي العقد املتفق عليه، و املبرم بين شركة التأمين سواء كانت 

مينية و تكافلية أو تجارية باعتبارها، وكيلة عن هيئة املشتركين في إبرام العقود و إدارة العمليات التأ

 املؤمن لهم و املشتركين و هي كالتالي:

دخول الوقت املحدد لنهاية العقد : أي أن هناك اتفاق منصوص عليه بين الشركة و املشترك على -

أجل معين لنهاية العقد، أو أن فترة سريان العقد املبرم بين الشركة و املشترك تمتد لفترة معينة يتم 

 .تحديدها بناء على اتفاق بينهما

 فسخ العقد :-

يتم فسخ العقد ألسباب الفسخ في العقود العامة، و ينطبق كذلك على عقد التأمين و قد تكون هناك  

 أسباب أخرى، كون املؤمن له ال يستطيع دفع األقساط املتبقية و املتفق عليها بين الشركة و املشترك.

د تلقائيا ، إذ ينتج عنهما عدم قدرة اإلفالس و التصفية: يعتبر هذان السببان من موجبات فسخ العق-

 شركة التأمين على دفع مبلغ التعويض األمر الذي يؤدي إلى فسخ العقد.
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 ثانيا: أوجه االختالف بين التأمين التكافلي و التأمين التجاري 

تتعدد أوجه االختالف بين نظامي التأمين التكافلي و التأمين التجاري، ومن بين أبرز هذه 

 ا يلي:االختالفات م

 املرجعية النهائية -3

تتمثل هذه املرجعية في جميع األنشطة التي تجري في شركات التأمين التكافلي من استثمار، و 

تعويض، و قواعد حساب الفائض التأميني، وتوزيعه بأنها تنحصر في أحكام الشريعة اإلسالمية و 

املالية اإلسالمية ضمن هيكلها لتأكيد هذا الفرق من الناحية العملية فقد استحدثت املؤسسات 

التنظيمي، كما هو املثال بالنسبة للقانون املغربي املتمثل في أخد الرأي باملطابقة من املجلس العلمي 

 األعلى .

بكونه يضم مجموعة من العلماء واملتخصصين في فقه املعامالت املالية اإلسالمية ليقوموا 

 لتكافلي.بدور توجيه عمليات و نشاط شركات التأمين ا

في حين نجد املرجعية النهائية لشركات التأمين التجاري، تخضع إلى التشريعات و األعراف ذات 

أصل تقليدي تجاري محض، ينسجم مع فلسفة املدرسة الرأسمالية بصفة عامة وما يترتب على ذلك 

 قيق الربح.من إجراء عقود عمليات التأمين وفق أسس املعاوضات املبنية على الغرر و الربا و تح

 العالقات القانونية -8

يقوم عقد التأمين التكافلي على أساس التبرعات، حيث يعتبر املشترك شريكا مع مجموعة من 

املشتركين، في تحمل األخطار حال وقوعها، فالعالقة هنا تعاونية تكافلية، لذلك فإن صناديق التأمين 

يعود ملصلحة املشتركين أنفسهم، وذلك بعد خصم التكافلي ال تنتج ربحا و إنما تنتج فائضا تأمينيا 

مصروفات اإلدارة و مستحقات التشغيل أما عقد التأمين التجاري فيقوم على الربح، إذ يدفع املؤمن 
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له قسط تعويض عن الخطر في حالة وقوعه و يستقبل املؤمن األقساط تعويضا لحمايته في حالة 

 .167وقوع الخطر

 الفائض التأميني و الربح-3

لفائض التأميني في التأمين التكافلي ليس له اسم وال حقيقة في نظام التأمين التجاري، و ا

الفائض هو الفرق املتبقي من األقساط وعوائدها بعد خصم التعويضات و املصاريف و املخصصات، 

ي حيث يصرف كله أو جزء منه على املشتركين، و ما يسمى بالفائض في التأمين التكافلي يسمى ربحا ف

 وإيرادا يعتبر ملكا خاصا لشركة ويدخل ضمن أرباحها. 168التامين التجاري 

 استثمار أموال التأمين.-4

إن األموال التي تكون في حوزة شركة التأمين التجاري، تستثمر على أساس الربا املحرم، و 

مار األموال يكون األرباح الناتجة من االستثمار، تنفرد الشركة بها، أما في التأمين التكافلي فإن استث

بالطرق املشروعة، و يعتبر املشترك، شريك له نصيب من األرباح الناتجة من االستثمار الذي تقوم به 

 الشركة.

 أسس التغطيات التأمينية-0

نظام التغطيات التأمينية في عمليات التأمين التكافلي، تحكمه الشريعة اإلسالمية فال يجوز 

الديون الربوية ، وفي املقابل نجد شركات التأمين التجاري تهدف الى على سبيل املثال، التأمين على 

 . 169تحقيق أعلى ربح ممكن، بغض النظر عن أي اعتبارات شرعية أو عرفية أو أخالقية

                                                 
عثمان أبا بكر أحمد، قطاع التأمين في السودان تقويم تجربة التحول من نظام التأمين التقليدي إلى التأمين اإلسالمي، الطبعة 167

 .40؛ص  4004الثانية،   

 
عامر أسامة، أثر آليات توزيع الفائض التأميني على تنافسية شركات التأمين التكافلي مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات شهادة 168

ملاجيستر في العلوم االقتصادية، تخصص اقتصاديات التأمين جامعة سطيف كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير قسم ا

 .90،ص  4034/4033العلوم االقتصادية سنة 

 
 30فالف صليحة، م س ،ص، 169
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 من حيث الحكم الشرعي-2

إن التأمين التجاري يخالف مبادئ الشريعة اإلسالمية،  باتفاق أكثر املجاميع الفقهية، أما 

، ألن هذا األخير يوافق أحكام  170تكافلي فهو جائز شرعا وقد أجمع العلماء على جوازهالتأمين ال

 الشريعة اإلسالمية.

 خاتمة:

وفي األخير يمكن القول  أن املشرع املغربي نظم أحكام التأمين التكافلي ضمن مدونة التأمينات 

ة التشاركية باملغرب  وفيما املغربية و ذلك سعيا منه لتكريس منظومة قانونية متكاملة تخص املالي

املادة يتعلق باملقتضيات القانونية التي تخضع لها مقاوالت التأمين التكافلي أورد املشرع املغربي في 

 من مدونة التأمينات ما يلي:    302-3

تطبق على املقاوالت املعتمدة ملزاولة عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي األحكام "

صة بها الواردة في هذا القانون. أي باقي أحكام مدونة التأمين التي تخضع لها مقاوالت التأمين الخا

التجاري و التأمين التعاضدي وعند عدم وجود أحكام خاصة بها، تطبق عليها باقي أحكام هذا القانون 

ر عن املجلس ما لم تتناف مع طبيعة وغرض املقاوالت املذكورة، وذلك بعد الرأي باملطابقة الصاد

 العلمي األعلى فيما يخص العمليات السالفة الذكر". 

 

 

 

 

 

                                                 
افلي االسالمي، قواعده وفنياته، مع املقارنة بالتامين عبد الحميد محمد اليعلي، ووائل ابراهيم الراشد، نظام التأمين التعاوني التك 170

 . 349التجاري الديوان األميري الكويت، ص 
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 الئحة املراجع                                                                 

إدريس الضحاك، الوجيز في حوادث السير التأمين اإلجباري على السيارات، مطبعة النجاح الجديدة، -

 ؛3222الطبعة الثانية 

أحمد سعيد الجرف،عقود التأمين وعقود ضمان االستثمار، واقعها الحالي، وحكمها الشرعي، مطبعة -

 ،3222حسان سنة 

مطبعة حسان،  -دراسة مقارنة -أحمد سعيد شرف الدين، أحكام التأمين في القانون و القضاء،-

 القاهرة ؛

ي امللتقى الثالث للتأمين التعاوني،رابطة رانية زيدان العالونة، إدارة مخاطر التأمين التعاوني اإلسالم-

 ؛4033العالم اإلسالمي،الهيئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد و التمويل.

لعلى أحالم، دور شركات التامين في تقليل املخاطر، االئتمانية لدى البنوك اإلسالمية، دراسة حالة -

ر، في العلوم االقتصادية، تخصص نقود بنك البركة الجزائري وكالة باتنة، رسالة لنيل دبلوم املاست

مالية، جامعة محمد حيضر بسكرة كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، قسم العلوم 

 ؛4034-4033االقتصادية والتجارية و علوم التسيير قسم العلوم االقتصادية،

، أطروحة لنيل الدكتوراه في -تجارب عربية -فالف صليحة،متطلبات تنمية نظام التأمين التكافلي-

العلوم االقتصادية،جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم 

 ؛4030 -4034التسيير، السنة الجامعية 

عثمان أبا بكر أحمد، قطاع التأمين في السودان تقويم تجربة التحول من نظام التأمين التقليدي إلى -

 ؛ 4004مي، الطبعة الثانية،   التأمين اإلسال 

عامر أسامة، أثر آليات توزيع الفائض التأميني على تنافسية شركات التأمين التكافلي مذكرة مقدمة -

كجزء من متطلبات شهادة املاجيستر في العلوم االقتصادية، تخصص اقتصاديات التأمين جامعة 

ير قسم العلوم االقتصادية سنة سطيف كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسي

 ؛4034/4033

عبد الحميد محمد اليعلي، ووائل ابراهيم الراشد، نظام التأمين التعاوني التكافلي االسالمي، قواعده -

 وفنياته، مع املقارنة بالتامين التجاري الديوان األميري الكويت؛دون ذكر سنة الطبع.
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تصفية امليزانية املحلية و اإلدالء بالحسابات وفق آخر مستجدات القوانين التنظيمية 

 للجماعات الترابية

 سعيد فوزي 

 طالب باحث في التدبير اإلداري للموارد البشرية و املالية لدإدارة العمومية   

 

 تقديم:

لذلك  يعتبر املال العام الترابي، أداة أساسية في بناء و دعم التنمية املحلية بالجماعات الترابية،          

 فحماية هذا املال ومراقبته أمر ضروري.

مالية الجماعات الترابية)الجهات،العماالت واألقاليم، الجماعات( هذه  فإذا كان يرتكز تدبير

األخيرة التي تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري واملالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم 

الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جماعة محلية، في حدود  الترابي للمملكة ؛ على مبدأ التدبير 

اختصاصاتها ، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداوالتها ومقرراتها، طبقا ألحكام  

 القوانين التنظيمية والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

اعات الترابية يجسد مسؤولية ال تقل أهمية فإن التدبير الحر على املستوى املالي الذي تعرفه الجم

مقارنة باملستوى املركزي على أساس أن  تندرج اإلدارة الالممركزة أو اإلدارة الترابية للدولة في إطار 

املركزية اإلدارية املعتدلة، والتي تهدف إلى تخفيف العبء على اإلدارة املركزية من خالل نقل جزء من 

  [1]ها يتواجدون على املستوى املحلي أو على املستوى الترابي.اختصاصاتها إلى ممثلين عن

السياسية الراهنة املتسمة بتصاعد املطالب االجتماعية وعمق الفوارق املجالية بين ففي ظل الظرفية 

جهات اململكة، وّجه جاللة امللك، بمناسبة ذكرى عيد العرش املجيد، خطابا برسائل قوية إلى كل 

املؤسسات الرسمية، والحزبية منها على وجه الخصوص، مؤكدا بدرجة أساسية على كون املرحلة 

 [2] هي مرحلة تحمل املسؤولية واألمانة بالنسبة إلى الجميع.الراهنة 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8367271920717349969#_ftnref1
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8367271920717349969#_ftnref1
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وهنا شدد امللك على ضرورة التطبيق الصارم ملقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل األول من الدستور 

 [3] املسؤولية باملحاسبة.التي تنص على ربط 

لعل الخطاب امللكي جاء صريحا بكشف الستار عن جانب مهم و أساس ي يندرج في صلب تدبير الشأن 

ؤولية التي تعد ركيزة أساسية من خاللها العام، و بالخصوص على املستوى  املحلي، األمر يتعلق باملس

 يمكن الوقوف أمام الشق املتعلق باملحاسبة وفق النصوص التنظيمية و التشريعية الجاري بها العمل.

فنظرا للدور الكبير الذي تلعبه ميزانية الجماعات الترابية سواء على املستوى السياس ي بإعتبارها إحدى 

ارها املجتمع املحلي لنفسه بالتأثير في ماليته املحلية من حيث تنظيمها أدوات املجلس التداولية التي إخت

من جهة و املحافظة عليها، أو على املستوى اإلقتصادي كونها أداة للتأثير على الحياة اإلقتصادية 

للجماعات أو على املستوى االجتماعي كونها أداة لتحقيق أغراض اجتماعية، و أيضا على املستوى 

فبدءا   [4]لذي من خالله تمر امليزانية املحلية بعدة مراحل يصطلح عليها بدورة امليزانية املحاسبي ا

ليات الرقابة ال بد بتحضير و مناقشة امليزانية املحلية مرورا إلى املصادقة عليها و تنفيذها و إخضاعها آل

من استحضار جانب مهم و أساس ي و الذي يعد أبرز مرحلة في الظرفية الراهنة من خالله يمكن 

الوقوف على مكامن الخلل في تحمل املسؤولية ومن تم ربطها باملحاسبة ، فاألمر يتعلق بتصفية 

 امليزانية املحلية واإلدالء بالحسابات.

ة  تشكل أداة لتكريس و تنزيل املستجدات الدستورية، و تفسر مبادئه، فإذا كانت  القوانين التنظيمي 

 30بإعتبارها تؤطر الجماعات الترابية املنصوص عليها في الدستور، وخصوصا بعد صدور ما يقارب 

  .نصا تنظيميا متعلقا بتفعيل مقتضيات هذه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية

باملحاسبة لن يجد أي عذرا من قبل رؤساء مجالس الجماعات  فإن تكريس مبدأ ربط املسؤولية

الترابية بعد أن أصبحت النصوص القانونية  الواجبة التطبيق بين أيديهم ، بعد فترة فراغ مرت ما 

  .4039و سنة  4030بيت سنة 
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ل الذي مما الشك فيه أن معالجة الجانب املتعلق بتصفية امليزانية املحلية و اإلدالء بحسابها بالشك

 يمكن من اإلحاطة بجميع أركانه من أجل إيضاح الرؤيا  يستلزم اإلجابة عن اإلشكالية التالية:

إلى أي مدى إستطاع املشرع املغربي من خالل النصوص التنظيمية للجماعات الترابية  تبيان املساطر 

 بحسابات الجماعات الترابية ؟املتبعة في حصر النتيجة العامة للميزانية و اإلجراءات املتخذة في اإلدالء 

لدإجابة عن هذه اإلشكالية بالصيغة التي تمكن من اإلحاطة بجميع عناصر املوضوع البد من التطرق 

 إلى التصميم التالي :

 املبحث األول: تصفية امليزانية املحلية

 املطلب األول : تصفية امليزانية وحصرها .

 املحاسبة العمومية للجماعات الترابية الفرع األول: تصفية امليزانية طبقا ألنظمة

 الفرع الثاني: حصر امليزانية طبقا للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية

 املطلب الثاني: طريقة حصر امليزانية

 الفرع األول: طريقة حصر املداخيل

 الفرع الثاني: طريقة حصر النفقات

 املبحث الثاني: اإلدالء بالحسابات املحلية     

 لب األول: إعداد القوائم املالية و املحاسبيةاملط

 الفرع األول: مضمون القوائم املالية و املحاسبية

 الفرع الثاني: طريقة إعداد القوائم املالية و املحاسبية 

  املطلب الثاني: التدقيق السنوي كآلية جديدة لدإدالء بالحسابات

 مجموعاتهاالفرع األول: التدقيق السنوي للجماعات الترابية أو 

 الفرع الثاني: تقديم حسابات الجماعات الترابية أو مجموعاتها
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 املبحث األول : تصفية امليزانية املحلية

تعد تصفية امليزانية تلك العملية التي من خاللها يتم حصر املبلغ النهائي للمداخيل املقبوضة و 

 صرفها مع حصر حساب نتيجة السنة.النفقات املتعلقة بنفس السنة املالية و املؤشر على األمر ب

فمن هذا املنطلق يمكن الحديث عن تصفية امليزانية )املطلب األول( و طريقة حصر امليزانية )املطلب 

 الثاني(.

 املطلب األول : تصفية امليزانية وحصرها 9

 الفرع األول: تصفية امليزانية طبقا ألنظمة املحاسبة العمومية للجماعات الترابية

بسن نظام املحاسبة العمومية للجماعات الترابية التي دخلت حيز  إلى املراسيم املتعلقة  بالرجوع

، فإنه يتولى املحاسب العمومي تصفية امليزانية، بعد حصر  4032التنفيذ ابتداءا من تاريخ فاتح يناير 

أبعد تقدير في  من شهر ديسمبر من السنة املعنية، ويجب أن تتم تصفية امليزانية على 33الحسابات في 

يناير من السنة املوالية. و توجه إلى اآلمر بالصرف املعني نسخة من التصفية املذكورة قبل اليوم  33

 [5] العاشر من الشهر املوالي.

بداية شهر يناير بيانا موجزا في ثالثة نظائر للمبالغ الباقي استخالصها في كما يعد املحاسب العمومي في 

ديسمبر، تحدد حسب بنود امليزانية و بالنسبة لكل بند برسم السنة مصدر الديون، يوقع عليها  33

 [6] ويعرضها على تأشيرة اآلمر بالصرف الذي يحتفظ بنظير منها ملحاسبته اإلدارية.

 الفرع الثاني: حصر امليزانية طبقا للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية

إن عملية حصر امليزانية أو تصفيتها بالعودة إلى املقتضيات الجديدة التي أتت بها القوانين التنظيمية 

في الباب الخامس الخاص بحصر امليزانية  403و  324و  432جد أن كل من املواد للجماعات الترابية ن

تنص على انه " تثبت في بيان تنفيذ  333.34و  334.34و  333.34ضمن كل من قانون التنظيمي رقم 
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مور يناير من السنة املوالية، املبلغ النهائي للمداخيل املقبوضة والنفقات املأ 33امليزانية في أجل أقصاه 

 بصرفها واملتعلقة بنفس السنة وتحصر فيه النتيجة العامة للميزانية ". 

و تجدر اإلشارة إلى أن املشرع املغربي عمل إلى حذف آلية الحساب اإلداري كوسيلة ملراقبة مالية 

الجماعة لكنه باملقابل عمل على تعويضه بتقنية حصر امليزانية في وثيقة لتبيان املداخيل الفعلية و 

كما عمل كذلك على تعويضه  [7]نفقات املصروفة دون عرضه للدراسة و التصويت على األعضاء ،ال

رة الترابية أو بتقرير تدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك املفتشية العامة للمالية و املفتشية العامة لدإدا

إحدى هاتين املؤسستين هذا فضال عن خضوع مالية الجماعات الترابية ملراقبة املجالس الجهوية 

 .للحسابات

فبعد انتهاء رئيس املجلس من تنفيذ ميزانية السنة يتولى إعداد بيان تنفيذ امليزانية وفق تبويب ميزانية 

 [8] الداخلية و السلطة الحكومية املكلفة باملالية.الذي يحدده قرار مشترك للسلطة الحكومية املكلفة ب

 كما يتم تحديد نموذج بيان تنفيذ امليزانية بقرار مشترك لوزير الداخلية و وزير االقتصاد و املالية.

يجة العامة للميزانية النتائج النهائية املتعلقة بتنفيذ امليزانية و امليزانيات امللحقة فالبد أن تحصر في النت

 و الحسابات الخصوصية.

 كما يجب أثناء حصر النتيجة العامة مراعاة الشروط التالية بحيث :

  يدرج الفائض، في حالة وجوده، في ميزانية السنة املوالية برسم مداخيل

 «.فائض السنة السابقة» الجزء الثاني تحت عنوان

  يخصص الفائض املشار إليه أعاله لتغطية االعتمادات املرحلة من نفقات

التسيير والتجهيز، كما يمكنه، في حدود املبلغ املتوفر، أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية 

 موجهة لتمويل نفقات التجهيز.

 صوصية إلى ترحل املوارد املالية املتوفرة في الحساب املرصود ألمور خ

 السنة املالية املوالية من أجل ضمان استمرار العمليات من سنة إلى أخرى.
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  يصفى، بحكم القانون، في نهاية السنة الثالثة كل حساب مرصد ألمور

( سنوات متتالية، و يدرج الباقي منه في باب 3خصوصية لم تترتب عليه نفقات خالل ثالث )

 ة.املداخيل بالجزء الثاني من امليزاني

  يرحل إلى السنة املوالية فائض املوارد في حسابات النفقات من

املخصصات عن كل سنة مالية. وإذا لم يستهلك هذا الفائض خالل السنة املوالية، وجب 

إدراجه في باب املداخيل بالجزء الثاني من امليزانية الثانية املوالية للميزانية التي تم الحصول 

 عليه فيها.

 طريقة حصر امليزانيةاملطلب الثاني: 

 الفرع األول: طريقة حصر املداخيل

يجب األخذ بعين االعتبار قاعدة أساسية مفادها أنه " يترتب على كل خطأ في التصفية أو استعمال 

 مزدوج أو خاطئ يضر باملدين، إصدار أمر بإلغاء املداخيل أو التخفيض منها". 

ديد تقديرات امليزانية، والصافي من املداخيل أما بخصوص طريقة حصر املداخيل فيجب أن يتم تح

 املقررة، و املداخيل املقبوضة، بالنسبة لكل من :

  امليزانية: ضمن جزئها األول الذي يتضمن كل من الضرائب و الرسوم

املحلية، حصيلة الضرائب و الرسوم املخصصة من طرف الدولة، مدخول الخدمات، مدخول 

 ت و املساهمات، باإلضافة إلى مداخيل مختلفة.األمالك، اإلمدادات و املساعدا

و الجزء الثاني الذي يتضمن كل من : مداخيل مقابل خدمات، حصيلة الضرائب و الرسوم 

املخصصة من الدولة، مداخيل ضريبة أخرى، حصيلة اإلقتراضات، فوائض مالية، إعدادات، 

 باإلضافة إلى مداخيل مختلفة.

 من الحسابات املرصودة ألمور  الحسابات الخصوصية: بالنسبة لكل

 خصوصية، و حسابات النفقات من املخصصات.
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 .ثم مجموع امليزانيات امللحقة 

 

 الفرع الثاني: طريقة حصر النفقات

تهدف التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين و حصر مبلغ النفقة، ويباشر التصفية العون املختص؛ 

ني، لدإشهاد على تنفيذ الخدمة قبل اإلشهاد من ذلك الشخص املؤهل من طرف اآلمر بالصرف املع

طرف اآلمر بالصرف، و في حالة عدم وجود عون مختص، يتولى اآلمر بالصرف مباشرة و تحت 

 مسؤوليته، القيام بالتصفية و اإلشهاد على تنفيذ الخدمة.

امللتزم بها،  أما بالنسبة لطريقة حصر النفقات فيتم تحديد مجموع اإلعتمادات املفتوحة، و املصاريف

 و الحواالت الصادرة و املؤشر عليها، و االعتمادات املرحلة، و اإلعتمادات امللغاة بالنسبة لكل من :

  امليزانية: ضمن جزئها األول الذي يتضمن كل من نفقات املنتخبين، نفقات

تفاقيات املوظفين، نفقات تسديد الديون، النفقات املتعلقة باإللتزامات املالية الناتجة عن اإل

و العقود املبرمة، نفقات تنفيذ األحكام، اإلعتمادات و املساعدات املقدمة للجمعيات، 

 باإلضافة إلى نفقات مختلفة.

و الجزء الثاني الذي يتضمن كل من : نفقات األشغال، استهالك رأسمال الدين املقترض، اإلمدادت 

 املمنوحة، حصص املساهمات، باإلضافة إلى نفقات مختلفة.

  الحسابات الخصوصية: بالنسبة لكل من الحسابات املرصودة ألمور

 خصوصية، و حسابات النفقات من املخصصات.

 .ثم مجموع امليزانيات امللحقة 

 كما ال يجوز تصفية أي نفقة و األمر بصرفها من قبل اآلمر بالصرف إال بعد إثبات حقوق الدائن.

خبار نسخة من بيان تنفيذ امليزانية إلى املصالح و توجه نسخة قبل شهر فبراير من كل سنة قصد اإل 

املركزية بوزارة الداخلية املكلفة باملالية املحلية و املصالح املختصة التابعة للسلطة الحكومية املكلفة 
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باملالية، كما يوجه بيان تنفيذ امليزانية الخاص بالجهة إلى والي الجهة في حين بيان تنفيذ امليزانية 

 ة أو اإلقليم و الخاص بالجماعات يوجه إلى عامل العمالة أو اإلقليم.الخاص بالعمال

 املبحث الثاني : اإلدالء بالحسابات املحلية

بعد مرحلة تصفية امليزانية املحلية، تأتي مرحلة اإلدالء بالحسابات التي ال تقل أهمية عن سابقها من 

ية أو مجموعاتها يجب أن تكون على درجة املراحل، إذ تجدر اإلشارة على أن حسابات الجماعات التراب

عالية من الصدقية و قريبة أكثر إلى الحقيقة، وال يمكن أن تكون كذلك بدون أن تبنى على معطيات 

حقيقية. مما يدعو باألساس للحديث عن إعداد القوائم املالية و املحاسبية )املطلب األول( و تقرير 

 التدقيق السنوي )املطلب الثاني(. 

 ب األول: إعداد القوائم املالية و املحاسبية:املطل

 الفرع األول: مضمون القوائم املالية و املحاسبية 

 على 
 
القوائم املالية عبارة عن مجموعة من البيانات املالّية الخاصة بجماعة محلية ما، وتحتوي غالبا

عد هذه القوا
ُ
ئم من األنشطة التي معلومات عن املداخيل والنفقات ،واألقساط و اإللتزامات ، وت

عرف 
ُ
طبقها كافة الجماعات الترابية؛ وذلك من خالل االعتماد على استخدام مبادئ املحاسبة، وت

ُ
ت

ساهم بتوضيح الحالة املالية للجماعة الترابية أثناء وقت ما، أو فترة 
ُ
القوائم املالية بأنها: تقارير ت

 ُمحددة من الزمن،

املتعلقة بالتسيير و الوضعية املالية للجماعة الترابية و األشخاص  تتضمن القوائم املحاسبية و املالية

االعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص التي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعة الترابية 

 املعطيات التالية:

  املوارد املالية  قائمة املوارد املالية: يتم من خاللها تحديد نوع املدخول املالي و سجله امليزانياتي و

 التي تم تحصيلها و املوارد املالية التي لم يتم تحصيلها باإلضافة إلى نسبة التحصيل.
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  قائمة القروض: يتم من خاللها تحديد طبيعة القرض و نوع املشروع و الجهة املانحة للقرض

 تبقية.ومدته وقيمته و أيضا أصل الدين السنوي املؤدى و فوائده باإلضافة إلى الديون امل

  اإلعانات و املنح املالية: تحدد من خاللها الجمعية املستفيدة و غرضها و مبلغ اإلعانة أو املنحة

 و منحة السنة املاضية وكذا منجزات هذه الجمعية باإلضافة إلى إبداء املالحظات.

  قائمة مصاريف التسيير و قائمة مصاريف التجهيز : تتضمن كل من نوع املصاريف و

ت النهائية باإلضافة إلى املصاريف امللتزم بها و الحواالت الصادرة و املؤشر عليها و كذا اإلعتمادا

 اإلعتمادات امللغاة و املنقولة.

  بيان الحسابات الخصوصية:يتضمن هذا البيان تحديد كل من بيان الحساب و االعتمادات

فة إلى الحواالت الصادرة و املؤشر امللتزم بها و اعتمادات األداء و كذا املصاريف امللتزم بها باإلضا

عليها و أيضا اإلعتمادات املنقولة، بالنسبة لكل من الحسابات املرصودة ألمور خصوصية و 

 حسابات النفقات من املبالغ املرصودة.

  بيان امليزانيات امللحقة: من خالله يتم تحديد كل من تقديرات امليزانية و الصافي من املداخيل

خيل املقبوضة، و مجموع اإلعتمادات املفتوحة باإلضافة إلى املصاريف امللتزم املقررة، و املدا

 بها و الحواالت الصادرة و املؤشر عليها و كذا اإلعتمادات املنقولة و امللغاة.

 الفرع الثاني: طريقة إعداد القوائم املالية و املحاسبية

ث يتولى اآلمر بالصرف إعداد هذه القوائم فبعد حصر امليزانية تأتي مرحلة إعداد القوائم املالية بحي

بكيفية صادقة طبقا للنصوص التنظيمية املتعلقة بسن نظام املحاسبة العمومية للجماعات الترابية و 

مجموعاتها، و يتعين أن تكون هذه القوائم املحاسبية مؤشرا عليها من قبل الخازن لدى  الجماعة 

لخازن لدى الجهة بالنسبة للجهات، و الخازن لدى العمالة و بالنسبة للجماعات الحضرية و القروية و ا

اإلقليم بالنسبة للعماالت و األقاليم. كما يلعب الخازن دور هاما في إخبار اآلمر بالصرف عند نهاية كل 

 شهر بالوضعية املالية للجماعة الترابية سواء تعلق األمر باملداخيل أو النفقات أو االعتمادات املتوفرة.
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 القوائم املحاسبية على :  وتشمل

o  بيانا خاصا عن املداخيل املستخلصة، وتلك التي لم يتم استخالصها بعد خالل السنتين

 املنصرمتين، وكذلك املداخيل املستخلصة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية.

o الل السنتين بيانا خاصا عن النفقات امللتزم بها و املؤداة برسم ميزانيتي التسيير و التجهيز خ

 املنصرمتين. وكذا النفقات امللتزم بها و املؤداة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية.

 في حين تشمل  القوائم املالية على  :

o .بيانا خاصا عن األقساط السنوية املتعلقة بتسديد القروض برسم السنة املالية املعنية 

o رة ضد الجماعة الترابية.بيانا عن القرارات و األحكام القضائية الصاد 

o  بيانا خاصا عن االلتزامات املالية الناتجة عن االتفاقيات و العقود املبرمة من قبل الجماعة

 الترابية.

o .بيانا خاصا عن النفقات اإلجبارية 

 ويتولى اآلمر بالصرف املعني القيام، تحت مسؤوليته بنشر القوائم املالية:

م فيه التأشير أو املصادقة على امليزانية من طرف السلطة خالل الشهر املوالي للشهر الذي يت -

 املختصة أو الجهاز املختص حسب الحالة، بالنسبة للسنة املالية الجارية؛

خالل الشهر املوالي للشهر الذي يتم فيه حصر امليزانية من طرف السلطة املختصة أو الجهاز  -

 املختص حسب الحالة، بالنسبة للسنة املالية املختتمة؛

كما يتم نشرها على األقل باملقر اإلداري الرئيس ي لدإدارة املعنية و البوابة اإللكترونية للمديرية  -

 العامة للجماعات الترابية.
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  املطلب الثاني: التدقيق السنوي كآلية جديدة لإلدالء بالحسابات

 الفرع األول: التدقيق السنوي للجماعات الترابية أو مجموعاتها

تدقيق السنوي  الذي تحدث عنه وزير الداخلية والذي اعتبره بديال للحساب اإلداري، فقد إن  تقرير ال

من القانون التنظيمي املتعلق بالجهات بحيث تخضع العمليات املالية و  449نصت عليه املادة 

املحاسباتية للجهة لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك املفتشية العامة للمالية و املفتشية العامة 

  دإدارة الترابية، ويتم إجراء هذا التدقيق في عين املكان وبناء على الوثائق املالية و املحاسباتية.ل

وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجهة وإلى والي الجهة وإلى السلطة الحكومية  

خذ ما يراه مناسبا في ضوء املكلفة بالداخلية، وكذا إلى املجلس الجهوي للحسابات املعني الذي يت

  خالصات تقارير التدقيق.

يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير املشار إليه أعاله إلى مجلس الجهة الذي يمكنه التداول في  و

 شأنه دون اتخاذ مقرر.

ت فتخضع العمليا 400 أما بالنسبة للقانون التنظيمي املتعلق بالعماالت و األقاليم ضمن   املادة  

واملحاسباتية للعمالة أو اإلقليم لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك املفتشية العامة للمالية  املالية 

واملفتشية العامة لدإدارة الترابية. ويتم إجراء هذا التدقيق في عين املكان وبناء على الوثائق املالية 

 واملحاسباتية.

لس العمالة أو اإلقليم وإلى عامل العمالة أو وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مج

اإلقليم وكذا إلى املجلس الجهوي للحسابات املعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خالصات تقارير 

 التدقيق.

و يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير املشار إليه أعاله إلى مجلس العمالة أو اإلقليم الذي يمكن 

 شأنه دون اتخاذ مقرر.له التداول في 
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وجاء في  434أما بالنسبة للقانون التنظيمي للجماعات فقد نصت عليه الفقرة الثانية من املادة 

مضمونها أنه تخضع العمليات املالية واملحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما املفتشية العامة 

مشترك بين املفتشية العامة للمالية واملفتشية  للمالية، أو املفتشية العامة لدإدارية الترابية، أو بشكل

العامة لدإدارية الترابية، أو من قبل هيئة للتدقيق يتم انتداب احد أعضائها وتحدد صالحيتها بقرار 

مشترك للسطلة الحكومية املكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية املكلفة باملالية، وينجز لهذه الغاية 

يس مجلس الجماعة وإلى عامل العمالة أو اإلقليم وكذا إلى  املجلس الجهوي تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئ

للحسابات املعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خالصات تقارير التدقيق. ويتعين على الرئيس 

 تبليغ نسخ من التقرير إلى مجلس الجماعة الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر. 

 ديم حسابات الجماعات الترابية أو مجموعاتها9الفرع الثاني: تق

باإلضافة إلى تبليغ  تقرير التدقيق السنوي الذي تنجزه إما املفتشية العامة للمالية، أو املفتشية العامة 

لدإدارية الترابية  أو هما معا،  للمجلس الجهوي للحسابات، يتم أيضا تقديم الحساب الذي يعده 

 م السنة املالية بالنسبة لكل جماعة ترابية أو مجموعاتها.املحاسب العمومي عند اختتا

 يبرز الحساب في شكل تفصيل للميزان النهائي، تنفيذ ميزانية الجماعات الترابية.

كما يشمل  على عمليات مداخيل و نفقات امليزانيات امللحقة و الحسابات الخصوصية و على حسابات  

 الخزينة.

 الية لكل جماعية محلية في نهاية السنة املقدم بشأنها. و يبرز هذا الحساب الوضعية امل

 باإلضافة إلى أنه يتكون من الوثائق املثبتة و الوثائق العامة التالية:

نسخة من امليزانية والنسخ املشهود بمطابقتها ألصل املقررات املأذون بموجبها في تحويل          -

 االعتمادات؛

ملأذون بموجبها في تقييد اعتمادات إضافية وامللحقة ببيان موجز الترخيصات الخصوصية ا         -

 للترخيصات املذكورة؛
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   نسخة مشهود بمطابقتها ألصل بيان تنفيذ ميزانية الجماعة الترابية أو املجموعة؛ -

قائمة أصول الجماعة الترابية أو املجموعة، التي يتعين على اآلمر بالصرف تقديمها للمحاسب          -

 عمومي؛ال

ملحق بقائمة األصول املتضمن شرح أسباب الفرق بين سنة وأخرى فيما يخص كل فصل من          -

 فصول املداخيل املبينة في قائمة األصول؛

 قائمة خصوم الجماعة الترابية أو املجموعة؛         -

ملة الستخالص ديسمبر الستعمال التذاكر أو الصويرات املستع 33الحساب املحصور في          -

 املحصوالت عن طريق الشساعة؛

قرار تعيين املحاسب العمومي أو اإلحالة إلى حساب الجماعة الترابية أو املجموعة امللحق به هذا          -

 القرار؛

 جرد الوثائق العامة.         -

لسنة املوالية مارس من ا 33و يتم لزوما تقديم حساب الجماعة الترابية أو املجموعة، في أجل أقصاه 

للسنة التي تم إعداده بشأنها من طرف املحاسب العمومي إلى رئيسه التسلسلي الذي يحيله إلى املجلس 

 يوليو من نفس السنة. 33الجهوي للحسابات املختص في أجل أقصاه 

الحساب الذي يعده املحاسب العمومي عند و  فباإلضافة إلى تقديم كل من تقرير التدقيق السنوي 

م السنة املالية للمجلس الجهوي للحسابات نجد  تقريرا تعده لجان التقص ي حول املهمة التي إختتا

أحدثت من أجلها في ظرف شهر على األكثر، ويناقش هذا التقرير من قبل املجلس الذي يقرر في شأن 

ها لدى توجيه نسخة منه إلى املجلس الجهوي للحسابات. وتنتهي أعمال هذه اللجان بمجرد إيداع تقرير 

 املجلس.
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 خاتمة: 

لعل تبسيط املساطر بآلية جديدة طبقا ملا جاءت به مستجدات النصوص التنظيمية يمكن من حصر 

امليزانية بالشكل الذي يسهل من مأمورية رؤساء مجالس الجماعات الترابية، و يسمح في إضفاء الرقابة 

 هزة املختصة. سواء القبلية أو املواكبة أو الالحقة عليهم من قبل األج

ومن املمكن أن تكون تقارير التدقيق  أكثر فعالية من الحساب اإلداري الذي كان في السابق، نظرا 

لشموليتها ودقتها، وأن تكون  من بين اآلليات املهمة ملحاربة تبذير املال العام، ومن بين األساليب 

خيرة ب " الزلزال السياس ي"، إذ بناءا على الحديثة للرقابة املالية، كما هو الشأن بما سمي في اآلونة األ 

مختلف التقارير املرفوعة لجاللة امللك، من طرف املفتشية العامة لدإدارة الترابية واملفتشية العامة 

للمالية، واملجلس األعلى للحسابات، وبعد تحديد املسؤوليات، بشكل واضح ودقيق، أخذ بعين االعتبار 

ؤولية، إذ قرر جاللة امللك، اتخاذ مجموعة من التدابير والعقوبات، في درجة التقصير في القيام باملس

 [9] حق عدد من الوزراء واملسؤولين السامين.

الحكامة املالية خصوصا على هذا األساس إن اعتماد تدقيق سنوي سيمكن من تكريس مبادئ 

   .الشفافية والنزاهة وربط املسؤولية باملحاسبة
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 الئحة املراجع:

 مراجع عامة:

  4039ذ: نجاة خلدون، "قانون التنظيم اإلداري املغربي"، مطبعة دعاية، الطبعة الثانية. 

 ين التنظيمية الجديدة"، مجلة العلوم القانونية، "التدبير املحلي و الحكامة الترابية على ضوء القوان

 .4032العدد الرابع، مطبعة األمنية، الرباط 

 مراجع خاصة:

  لتربع جاللته على عرش  32نص الخطاب السامي الذي وجهه جاللة امللك بمناسبة حلول الذكرى

 أسالفه املنعمين.

 مة منارة بالغ الديوان امللكي في شأن خالصات تقرير املجلس األعلى للحسابات حول برنامج الحسي

 املتوسط.

 قوانين:

  ( 4030يوليو  9) 3432من رمضان  40صادر في  3.30.23ظهير شريف رقم 

  املتعلق بالجهات. 333.34بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 

  ( بتنفيذ القانون التنظيمي 4030يوليو  9) 3432من رمضان  40صادر في  3.30.24ظهير شريف رقم

 و األقاليم.املتعلق بالعماالت  334.34رقم 

  ( بتنفيذ القانون التنظيمي 4030يوليو  9) 3432من رمضان  40صادر في  3.30.20ظهير شريف رقم

 املتعلق بالجماعات 333.34رقم 

 مراسيم:

 ( بتحديد كيفيات تحضير 4032يونيو  42) 3439من رمضان  43صادر في  4.32.339مرسوم رقم

 ية الجهة.القوائم املالية و املحاسبية املرفقة بميزان

 ( بتحديد كيفيات تحضير 4032يونيو  42) 3439من رمضان  43صادر في  4.32.332مرسوم رقم

 القوائم املالية و املحاسبية املرفقة بميزانية العمالة أو اإلقليم.

 ( بتحديد كيفيات تحضير 4032يونيو  42) 3439من رمضان  43صادر في  4.32.332مرسوم رقم

 سبية املرفقة بميزانية الجماعات.القوائم املالية و املحا

  ( بتحديد تبويب ميزانية الجهة.4039يوليوز  3) 3432شوال  2صادر في  4.39.303مرسوم رقم 

  ( بتحديد تبويب ميزانية العمالة أو 4039يوليوز  3) 3432شوال  2صادر في  4.39.304مرسوم رقم

 اإلقليم.

  ( بتحديد تبويب ميزانية الجماعة.4039يوز يول 3) 3432شوال  2صادر في  4.39.303مرسوم رقم 
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  ( بتحديد كيفيات إيداع أموال 4039يوليوز  2) 3432من رمضان  34صادر في  4.39.424مرسوم

 الجهة لدى الخزينة العامة للمملكة. 

  ( بتحديد كيفيات إيداع أموال 4039يوليوز  2) 3432من رمضان  34صادر في  4.39.423مرسوم

 م لدى الخزينة العامة للمملكة. العمالة أو اإلقلي

  ( بتحديد كيفيات إيداع أموال 4039يوليوز  2) 3432من رمضان  34صادر في  4.39.424مرسوم

 الجماعة لدى الخزينة العامة للمملكة. 

  ( بتحديد كيفيات و شروط حصر 4039يوليوز  2) 3432من رمضان  34صادر في  4.39.420مرسوم

 لجهة.النتيجة العامة مليزانية ا

  ( بتحديد كيفيات و شروط حصر 4039يوليوز  2) 3432من رمضان  34صادر في  4.39.422مرسوم

 النتيجة العامة مليزانية العمالة أو اإلقليم.

  ( بتحديد كيفيات و شروط حصر 4039يوليوز  2) 3432من رمضان  34صادر في  4.39.429مرسوم

 النتيجة العامة مليزانية الجماعة.

  ( بتحديد طبيعة و كيفيات إعداد و 4039يوليوز  2) 3432من رمضان  34صادر في  422.4.39مرسوم

من  442نشر املعلومات و املعطيات املضمنة في القوائم املحاسبية و املالية املنصوص عليها في املادة 

 املتعلق بالجهات. 333.34القانون التنظيمي 

  ( بتحديد طبيعة و كيفيات إعداد و 4039ليوز يو  2) 3432من رمضان  34صادر في  4.39.422مرسوم

من  432نشر املعلومات و املعطيات املضمنة في القوائم املحاسبية و املالية املنصوص عليها في املادة 

 املتعلق بالعماالت و األقاليم. 334.34القانون التنظيمي 

  عة و كيفيات إعداد و ( بتحديد طبي4039يوليوز  2) 3432من رمضان  34صادر في  4.39.420مرسوم

من  490نشر املعلومات و املعطيات املضمنة في القوائم املحاسبية و املالية املنصوص عليها في املادة 

 املتعلق بالجهات. 333.34القانون التنظيمي 

  ( بسن نظام للمحاسبة 4039نوفمبر  43) 3432من ربيع األول  4صادر في  4.39.442مرسوم رقم

 مجموعاتها. العمومية للجهات و 

  ( بسن نظام للمحاسبة 4039نوفمبر  43) 3432من ربيع األول  4صادر في  4.39.400مرسوم رقم

 العمومية للعماالت و األقاليم  و مجموعاتها.

  ( بسن نظام للمحاسبة 4039نوفمبر  43) 3432من ربيع األول  4صادر في  4.39.403مرسوم رقم

 ين الجماعات.العمومية للجماعات و مؤسسة التعاون ب

 مقاالت:

  عادل الخصاص ي، " خطاب العرش .. خطاب األمانة واملسؤولية" مقال منشور بالجريدة اإللكترونية

 .4039يوليوز  30هسبريس،األحد 
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  مقال للدكتور الرشدي الحسن باحث في مالية الجماعات الترابية "حذف الحساب اإلداري للجماعات

 الية ؟"وتعويضه بتقرير التدقيق .. أية فع

 

 الهوامش

 .304، ص4039"، مطبعة دعاية، الطبعة الثانية ذ: نجاة خلدون، "قانون التنظيم اإلداري املغربي  [1] 

 

عادل الخصاص ي، " خطاب العرش .. خطاب األمانة واملسؤولية" مقال منشور بالجريدة  [2]

 00:32 - 4039يوليوز  30اإللكترونية هسبريس،األحد 

لتربع جاللته على عرش  32نص الخطاب السامي الذي وجهه جاللة امللك بمناسبة حلول الذكرى  [3]

 أسالفه املنعمين

"،  مجلة العلوم القانونية، "التدبير املحلي و الحكامة الترابية على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة [4]

 .39، ص 4032العدد الرابع، مطبعة األمنية، الرباط 

( بسن 4039نوفمبر  43) 3432من ربيع األول  4صادر في  4.39.442من املرسوم رقم  340املادة  [5]

من ربيع األول  4صادر في  4.39.400نظام للمحاسبة العمومية للجهات و مجموعاتها. ومن املرسوم رقم 

و األقاليم  و مجموعاتها. و املرسوم  ( بسن نظام للمحاسبة العمومية للعماالت4039نوفمبر  43) 3432

( بسن نظام للمحاسبة العمومية 4039نوفمبر  43) 3432من ربيع األول  4صادر في  4.39.403رقم 

 للجماعات و مؤسسة التعاون بين الجماعات.

، 4.39.403و املرسوم رقم  4.39.400ومن املرسوم رقم  4.39.442، من املرسوم رقم  303املادة  [6]

 السالف ذكر.

الحساب اإلداري مقال للدكتور الرشدي الحسن باحث في مالية الجماعات الترابية "حذف  [7]

 للجماعات وتعويضه بتقرير التدقيق .. أية فعالية ؟"

 

( بتحديد تبويب 4039يوليوز  3) 3432شوال  2صادر في  4.39.303املادة األولى من مرسوم رقم  [8]

( بتحديد تبويب 4039يوليوز  3) 3432شوال  2صادر في  4.39.304هة، ومن املرسوم رقم ميزانية الج

( 4039يوليوز  3) 3432شوال  2صادر في  4.39.303ميزانية العمالة أو اإلقليم، ومن املرسوم رقم 

 بتحديد تبويب ميزانية الجماعة.

 

بالغ الديوان امللكي في شأن خالصات تقرير املجلس األعلى للحسابات حول برنامج الحسيمة منارة  [9]

 املتوسط.
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 إثبات الجنسية املغربية األصلية عن طريق حيازة الحالة الظاهرة 

 

 مصطفى سدني 

-الرباط  –كلية الحقوق  صف الدكتوراه،باحثان في   

 

 ملخص

تهدف هذه املساهمة إلى تسليط الضوء على رابطة التبعية و هي الجنسية، إذ يعتبر قانون الجنسية 

من أهم التشريعات التي لها صلة مباشرة بظهير الوضعية املدنية لألجانب حيث تسمح الجنسية 

ولة سواء في امليدان بالتمييز بين املواطنين و األجانب، و ترتب بذلك آثار قانونية على الشخص أو الد

الداخلي أو الخارجي. و من هذا املنطلق، تثار إشكالية إثبات الجنسية األصلية املغربية عن طريق الحالة 

 الظاهرة عدة صعوبات عملية منها ما هو متعلق بالتشريع و منها ما هو متعلق بالعمل القضائي. 

الل تحديد موقف املشرع و القضاء و تأسيسا عليه، يغدو من املفيد دراسة هذا املوضوع من خ

املغربيين من اإلثبات بواسطة حيازة الحالة الظاهرة. و من أجل ذلك قمنا بتحديد القواعد املوضوعية 

إلثبات الجنسية من خالل توضيح محل و عبء اإلثبات )الفصل األول( ثم التعرض الحقا لدور الحالة 

ألصلية و كذا تحديد موقف القضاء املغربي منها من الظاهرة كقرينة على حيازة الجنسية املغربية ا

 خالل بعض األحكام الصادرة في منازعات الجنسية املغربية  )الفصل الثاني(.                

Cette contribution a pour objet l'étude de la loi sur la nationalité, considérée la législation la 

plus attachée au dahir sur la condition civile des français et des étrangers au Maroc. La 

preuve de la nationalité permet de distinguer entre le national et l'étranger, ce qui produit 

des effets juridiques sur la personne et l'Etat au niveau interne et externe. C'est ainsi que la 
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problématique de la preuve de la nationalité marocaine d'origine s'impose, car elle donne 

lieu à des difficultés d'ordre législatif et juridictionnel.  

Il est intéressant d'approcher ce sujet en identifiant la position du législateur et du juge 

marocain quant à la preuve de la nationalité à travers la possession d'état. De ce fait, nous 

identifions les règles de fond de la preuve de la nationalité tout en clarifiant l'objet et la 

charge de la preuve (1ère chapitre), puis nous aborderons le rôle de la possession d'état 

comme étant une présomption de la possession de la nationalité marocaine d'origine ainsi 

nous identifions de la position de la jurisprudence marocaine à travers des jugements en 

matière des contentieux de la nationalité (2ème chapitre).               

 كلمات مفتاحية

الجنسية، الجنسية األصلية، املواطنين، األجانب، الحالة الظاهرة، الوضعية املدنية، الحالة املدنية، 

بشأن الوضعية املدنية  3233غشت  34ظهير القرينة القانونية، القرينة القضائية، قانون الجنسية،  

 للفرنسيين و األجانب، قانون الحالة املدنية.

 

 متقدي

يعتبر موضوع الجنسية من املواضيع التي شغلت بال رجال الفقه و التشريع في كل الدول فامعنوا في 

دراسته و تحليله و إثبات مبادئه و قواعده و جعلها مالئمة للظروف السياسية و االقتصادية و 

ساحة الدولية و االجتماعية للدولة و كذا تحيينها مع ما استجد من التطورات السريعة التي تعرفها ال

خاصة ما يتعلق منها بالعولة و ما رافقها من تطور لوسائل اإلعالم و االتصال و ورفع الحواجز و تدفق 

رؤوس األموال و حركية األشخاص مما ساهم في تسريع وثيرة الهجرة بانتقال األشخاص إلى بيئات غير 

 صوص و قواعد قانونية واضحة.بيئاتهم األمر الذي استوجب ضبط وضعياتهم و تنظيم روابطهم بن
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و تعتبر الجنسية تلك الرابطة القانونية و السياسية التي تربط الشخص و الدولة و عليها تتأسس 

منظومة الحقوق و الواجبات التي يتمتع بها حاملوا الصفة الوطنية دون سواهم من األجانب. فال يخفى 

وق األساسية لدإنسان و وسيلة لتحديد تبعية ما للجنسية من أهمية في حياة الفرد بوصفها أحد الحق

الشخص الدولية من الناحية القانونية و السياسية، و هي الفيصل للتمييز بين الوطني و األجنبي في 

دولة معينة. و من مصلحة الفرد أن يتحدد مركزه القانوني في دولة ما بإثبات صفته الوطنية أو 

ية املكفولة للوطنيين، و كذاك من مصلحة الدولة تنظيم األجنبية كي يطالب بممارسة حقوقه املدن

 قواعد إسناد أو فقد الصفة الوطنية ألن الجنسية أداة لتعيين ركن الشعب في الدولة. 

 أوال: تحديد مفهوم الجنسية

تعتبر الجنسية من أبرز مواضيع القانون الدولي الخاص الذي كان و الزال مثار للجدل بحكم 

لقانونية التي تندرج ضمن الحياة الخاصة للدولة، و يقصد بذلك أن الجنسية خصوصيات العالقة ا

من املسائل التي يترك أمر تنظيمها للقانون الداخلي للدول، إذ يعود لهذه األخيرة حق تعيين من هم 

مواطنوها و ذلك عن طريق تنظيم شروط كسب جنسيتها وفقا ملبادئ و أحكام تستجيب العتبارات 

صادية و اجتماعية، فكل دولة تتمتع بحرية تكاد تكون مطلقة في إسناد جنسيتها األصلية سياسية و اقت

 . 171و املكتسبة

و    3230أبريل من سنة  34و مما يؤكد الطرح السابق ما جاءت به اتفاقية الهاي الصادرة بتاريخ 

تها األولى على ما املتعلقة ببعض املسائل الخاصة بتنازع القوانين حول الجنسية حينما نصت في ماد

يلي: "لكل دولة الحق في تحديد مواطنيها بموجب تشريعاتها الداخلية، و على كل دولة احترام هذا 

التشريع شرط أن يكون منسجما مع االتفاقيات الدولية و العرف الدولي و املبادئ املسلم بها في مجال 

 الجنسية". 

                                                 

، 1155، سنة 51/51اهلام العلمي، "إسناد اجلنسية األصلية لألوالد بناء على رابطة الدم من جهة األم"، جملة املناهج القانونية، ع مزدوج  -  171
 . 61ص 
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لعربية توضح أن مصطلح "جنسية" حديثة العهد في إن دراسة متأنية للقواميس و املؤلفات اللغوية ا

اللغة العربية، إذ كان الكتاب و الباحثين يستعملون مصطلح "الرعوية" أو "التابعية"، حيث نجد مثال 

غشت  30الصادر عن املفوض السامي في لبنان و سوريا بتاريخ  4240في النص العربي للقرار رقم 

م تستعمل لفظة "جنسية" إال بعد عشر سنوات في القرار رقم أنه يستعمل لفظة "تابعية" و ل 3244

. و الجنسية عند اللغويين مشتقة من الجنس، و الجنس هو 3234172يوليوز  32الصادر بتاريخ  323

الضرب من الش يء، و هو أهم من النوع، فجنس األشياء هو ما شاكل بينها، و الناس أجناس، لهذا فمن 

 . 173يؤنس اآلخر يقال أنه يجانسه

ز تعريفه 
َّ
أما في االصطالح فقد اختلف الفقه في تحديد املقصود من عبارة "الجنسية"، فالبعض رك

 Paulو  174Henri Batiffolللجنسية على الطبيعة القانونية لرابطة الجنسية، حيث يعرفها الفقيهان 

175Lagarde  من الفقه بالجانبين  على أنها االنتماء القانوني للفرد بشعب الدولة، بينما ربطها جانب آخر

بأنها صفة تلحق  176Niboyet Jean Pierreالقانوني و السياس ي في آن واحد، حيث عرفها الفقيه 

الشخص قوامها رابطة سياسية و قانونية بينه و بين دولة هو عنصر من عناصر تكوينها"، و هي رابطة 

ا في الشعب املكون لدولة معينة أو قانونية و سياسية بين الفرد و الدولة أو هي رابطة تجعل الفرد عضو 

، إنها كذلك عالقة خضوع دائم 177هي رابطة تحدد االنتماء القانوني للفرد تجاه الجماعة املكونة للدولة

 .   178التي تربط بين الرعية و امللك

                                                 

 .51، ص 5996، أكتوبر 5يف القانون الدويل اخلاص املغريب"، املركز الثقايف العريب، ط  موسى عبود، "الوجيز -  172
 .591، ص 1112، سنة 11 عإدريس الضحاك، "فكرة اجلنسية يف املغرب بني الرعوية و املواطنة"، جملة األكادميية،  -  173

174 - Henri Batiffol, 1949, Traité élémentaire de droit international privé, librairie générale de 
droit et de jurisprudence, Paris, p 58. 
175 - Paul Lagarde, 1970, Droit international privé, librairie générale de droit et de 
jurisprudence, Paris, p 62. 
176 - Niboyet Jean Pierre, "Cours de droit international privé français", Paris, 1949, n° 47.  

 . 5، ص 1111أمحد زوكاغي، " أحكام اجلنسية يف التشريع املغريب"، مكتبة دار السالم، الرباط،  -  177
178 - Paul DECROUX, 1948, Quelques aspects de la nationalité marocaine, Hespéris, n° 35, 
1ère et 2ème trimestres,  p 210.  
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و لقد انعكس هذا االختالف الفقهي حول تحديد مفهوم الجنسية على التوجه القضائي، حيث تباينت 

القضائية بشأن تحديد مفهوم الجنسية بين مؤيد لالتجاه الفقهي األول و هذا ما عبر عنه األحكام 

 3200أبريل  2بقرارها الصادر بتاريخ  Nottobohmموقف محكمة العدل الدولية في القضية الشهيرة 

"الجنسية عالقة قانونية تقوم على رابطة اجتماعية و على تضامن فعلي في املعيشة و املصالح و 

، و بين مؤيد لالتجاه الفقهي الثاني الذي يجمع بين الرابطتين القانونية و السياسية حيث 179املشاعر"

جاء في حيثيات حكم املحكمة االبتدائية بقلعة السراغنة: "... و ستكون سابقة خطيرة يتسلل منها أفراد 

 . 180نوني و سياس ي"رابطتهم القانونية و السياسية الوحيدة بالدولة املغربية مجرد احتيال قا

فالجنسية بناء على ما ذكر تتضمن مفهومين اثنين: مفهوم اجتماعي أو واقعي و يقصد به الرابطة 

الروحية و املادية بين شخص و أمة، و مفهوم قانوني صرف يتمثل في الرابطة القانونية بين الفرد و 

و الدولة، بمقتضاه تلتزم  الدولة بصرف النظر عن ارتباطه باألمة، فهي ذلك الرباط بين الشخص

الدولة بحماية الشخص في مجال العالقات الدولية، بينما يخضع الفرد لسلطان الدولة باعتباره أحد 

 .   181رعاياها

 ثانيا، تحديد مفهوم اإلثبات 

، و هو الدليل الذي يستبين به الحق و 182اإلثبات لغة هو تأكيد الحق بالبينة و البينة الدليل و الحجة

وفي االصطالح القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطريقة التي يحددها القانون لتأكيد  183يظهر

. وفي ميدان منازعات الجنسية، فإثبات الجنسية هو إقامة الدليل على 184حق متنازع فيه له أثر قانوني

                                                 

179 - Recueil des arrêts de la cour international de justice, 1955, p 23.  
 1155أمحد عوبيد "املختار من األحكام الكربى للقانون الدويل اخلاص الصادرة عن القضاء املغريب" دار السالم للطباعة والنشر، الرباط ، -  180
 .65ص 

 .52، ص 1155، بريوت،  5ط احبا  و النشر، رحيل غرايبة، "اجلنسية يف الشريعة اإلسالمية"، الشبكة العربية لأل -  181
 .115ص  5999" مطبعة النجاح اجلديدة،  5ج عبد الكرمي شهبون " الشايف يف شرح قانون االلتزامات و العقود املغريب: الكتاب األول،  -  182
 .  1، ص 1115كتبة الرشاد، سطات، ، م5ط املعطي اجلبوجي "القواعد املوضوعية و الشكلية إلثبات و أسباب الرتجيح بني احلجج"  -  183
كش، إدريس العلوي العبدالوي " وسائل اإلثبات يف التشريع املدين املغريب" منشورات كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية مرا  - 184
   1-6ص  5925
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دانها أو استردادها التمتع بجنسية دولة معينة أو عدم التمتع بها، أي إقامة الدليل على اكتسابها أو فق

، مما يتطلب بالضرورة توافر أعمال قانونية و وقائع مادية 185بإحدى طرق اإلثبات التي يحدده القانون 

إلثبات الواقعة أو العمل القانوني الذي أكسب الفرد الصفة الوطنية أو أفقده هذه الصفة. كما يمكن 

ثبوت الجنسية باتباع أحكام قانون تلك تعريف إثبات الجنسية على أنه التزام بإقامه الدليل على 

و املتعلقة باملسائل املوضوعية دون املسائل اإلجرائية على اعتبار أن األخيرة تسري عليها  186الجنسية

 . 187قانون املحكمة املرفوع أمامها النزاع

ورتها إال إن القواعد و األحكام املتعلقة بالجنسية، سواء كانت أصلية أو مكتسبة، ال تظهر أهميتها و خط

عند قيام منازعة في شأنها إما من قبل الدولة أو األشخاص و في ساحة القضاء بوجه خاص حيث تثور 

املنازعات بشأن الجنسية ثبوتا و نفيا، فقد يدعي شخص أنه مغربي الجنسية و قد يجد أن من 

و قد ال تقف مصلحته أن ينفي عن نفسه هذه الصفة حين تعامله الدولة باعتبارها من مواطنيها، 

حدود املنازعة حول إثبات الجنسية عند طرفيها )الدولة و الشخص(، و إنما تثور كذلك بين األشخاص 

فقد ينكر شخص على آخر تمتعه بالصفة الوطنية بينما يتمسك هو بثبوتها، فمنازعات إثبات الجنسية 

التي تنهي املنازعة حول الجنسية قد تبدأ إدارية ثم تنتهي قضائية و هذه هي املرحلة املهمة و الحاسمة 

 بإقرار ثبوت الجنسية أو نفيها بواسطة حكم قضائي نهائي حائز على حجية الش يء املقض ي به. 

إن املنازعات املرتبطة بإثبات الجنسية تطرح إشكاالت قانونية متعددة منها ما هو متعلق باالختصاص 

الجنسية و كذا طرق و وسائل إثبات حيازة اإلداري و القضائي، حجية األحكام الصادرة في مسائل 

الصفة الوطنية. و تعتبر مسألة اإلثبات بواسطة وقائع مادية من املواضيع التي يثور في شأنها إشكاالت 

فقهية و قانونية و خاصة ما يتعلق منها بإثبات حيازة الجنسية املغربية عن طريق حيازة الحالة 

                                                 

 .191ص  ،1155، للنشر و التوزيع، ط غالب علي الداودي "القانون الدويل اخلاص: اجلنسية دراسة مقارنة" دار الثقافة  - 185
 . 111ص  1111حسام الدين فتحي ناصف "نظام اجلنسية يف القانون املقارن" دار النهضة العربية، القاهرة،  - 186
 ، ص1151 ،5ط عبد الرسول عبد الرضا األسدي " التقليد و التجديد يف أحكام اجلنسية: دراسة مقارنة" منشورات احلليب احلقوقية،  - 187
511  . 
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وبات املتعلقة بالتطبيق العملي للحالة الظاهرة في الظاهرة حيث تظهر على السطح بعض الصع

منازعات إثبات الجنسية املغربية على مستوى العمل القضائي. فما هو موقف املشرع و القضاء 

املغربيين من اإلثبات بواسطة حيازة الحالة الظاهرة؟ و لدإجابة عن التساؤل املطروح وجب مقدما 

سية من خالل توضيح محل و عبء اإلثبات في املنازعات تحديد القواعد املوضوعية إلثبات الجن

املتعلقة بإثبات الجنسية )الفصل األول( ثم التعرض الحقا لدور الحالة الظاهرة كقرينة على حيازة 

من قانون الجنسية املغربية الذي  33الجنسية املغربية األصلية من خالل تحليل مضمون الفصل 

وضوع الحالة الظاهرة و كذا تحديد موقف القضاء املغربي منها من خالل يعتبر االطار القانوني املنظم مل

 بعض األحكام الصادرة في منازعات الجنسية املغربية  )الفصل الثاني(.                

 الفصل األول: القواعد املوضوعية إلثبات الجنسية املغربية

منازعات الجنسية  فيثر بحصة األسد تعتبر مسألة إثبات الجنسية الوطنية من املواضيع التي تستأ

املعروضة على القضاء املغربي و ذلك راجع إلى األهمية الكبيرة لهذ املسالة في حياة الفرد حيث يتم 

تقرير مدى تمتعه بالجنسية الوطنية أم ال و هذا التقرير يترتب عليه بيان املركز القانوني للفرد بالنظر 

ن املركز القانوني لألجنبي في الدولة سواء كان هذا اإلختالف على الختالف املركز القانوني للوطني ع

 الصعيد الداخلي أو الخارجي. 

فعلى الصعيد الداخلي، يتمتع الوطني بمجموعة من الحقوق و املزايا ال يتمتع بها األجنبي كأصل عام. 

عنه تثبت الصفة  فإثبات الجنسية يثبت الصفة الوطنية للفرد و يعامل معاملة الوطنيين، و بنفيها

األجنبية له و يعامل معاملة األجانب؛ و لذلك يحتاج الفرد إلى إثبات تمتعه بجنسية دولة معينة لغرض 

ممارسة الحقوق فيها، كحق االنتخاب و الترشيح لعضوية املجالس الترابية أو البرملانية أو االنخراط في 

مومية و مناصب املسؤولية باإلضافة إلى حق النقابات و األحزاب السياسية و كذا تولي الوظائف الع

تملك العقارات، أو لغرض الحماية القانونية ضد القرارات اإلدارية الصادرة من طرف الدولة في شأن 

 اإلبعاد عن التراب الوطني أو رفض تسليم جوازات السفر.
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ختصاص القضائي أما على الصعيد الخارجي، فقد يلجأ املشرع الوطني في بعض الدول إلى تأسيس اال 

من القانون  30و  34الدولي ملحاكمه استنادا إلى ضابط الجنسية. فعلى سبيل املثال تنص املادتان 

( أو اذا كان املدعى 34املدني الفرنس ي على اختصاص املحاكم الفرنسية اذا كان املدعى فرنسيا )املادة 

لوضعية املدنية لألجانب أي نص بشأن (، و بالنسبة للمغرب لم يتضمن ظهير ا30عليه فرنسيا )املادة 

تنازع االختصاص القضائي الدولي و بالتالي لم يعين نطاق اختصاص املحاكم املغربية، كما أن قانون 

 . 188املسطرة املدنية بدوره لم يتضمن أية قاعدة في املوضوع

لقة باألحوال كما يمكن أن يكون هدف الفرد هو تعيين القانون الواجب التطبيق على املسائل املتع

الشخصية التي يعطي االختصاص التشريعي فيها عادة لقانون الجنسية اذا كان ضابط اإلسناد هو 

الجنسية. كما أن إثبات الصفة الوطنية يمكن الفرد من االستفادة من الحماية الدبلوماسية أينما 

املبرم بينه و بين دولة  وجد، و في نفس الوقت قد تكون من مصلحة الفرد إثبات صفة األجنبي في العقد

ما و ذلك من أجل أن ينعقد االختصاص للمركز الدولي لفض املنازعات الناشئة عن االستثمار، أو 

التمتع بالحقوق الواردة في معاهدة دولية مبرمة بين دولته الوطنية و الدولة التي يريد أن يثبت عدم 

 . 189ون تعويض كاملحمله لجنسيتها، كحقه في عدم مصادرة أو تأميم أمواله د

و قد يضطر الفرد إلى إثبات تمتعه بالجنسية أو نفي تمتعه بها خارج ساحة القضاء من أجل تحديد 

مركزه أمام السلطات اإلدارية في الدولة. و أيا ما كان الشكل الذي تثور بشأنه إثبات الجنسية املغربية، 

ستلزم التعرض لسلسلة من املواضيع فإن دراسة القواعد العامة لدإثبات في منازعات الجنسية ي

املتعاقبة منذ بدء عملية اإلثبات إلى منتهاها، فالبد من تحديد محل اإلثبات من خالل بيان الشروط 

الواجب توافرها في الواقعة املادية أو القانونية لتصبح محال لدإثبات )املبحث األول(، و كذا تحديد 

 نقل هذا العبء إلى الطرف اآلخر )املبحث الثاني(.  الطرف الذي يقع عليه عبء اإلثبات و مدى 

                                                 

 . 519ص  5996 ، 5ط موسى عبود "الوجيز يف القانون الدويل اخلاص املغريب" املركز الثقايف العريب،  - 188
 .121ص  1151 ، 5، ط حفيظة السيد احلداد " املدخل إىل اجلنسية و مركز األجانب" منشورات احلليب احلقوقية-  189
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 املبحث األول: محل اإلثبات في الجنسية املغربية

األصل أن محل اإلثبات هو الحق املدعى به، و نظرا الن فكرة الحق معنوية يصعب إن لم يستحل 

نوية فقد انتقل إثباتها و تماشيا مع ما تقض ي به القواعد العامة في إثبات الحقوق الشخصية و املع

محل اإلثبات إلى ش يء آخر هو مصدر الحق املدعي به و ليس الحق ذاته، أي املصدر الذي ينش ئ هذا 

  (acte juridique). و املصادر التي تنش ئ الحقوق، أيا كانت، ال تعدو أن تكون أما تصرفا قانونيا 190الحق

 . (fait juridique)191و أما واقعة قانونية 

ا املعنى إذن قد يكون عمال قانونيا أو واقعة قانونية، فهذه األخيرة هي التي تكون فمحل اإلثبات بهذ

محال لدإثبات، أما القانون فهو عمل القاض ي. فاالدعاء بأي حق أو رابطة قانونية أمام القضاء يتضمن 

 عنصرين، أحدهما يستمد من الواقع و هو املصدر املباشر أو القريب للحق املدعى به، أي العمل

القانوني أو الواقعة القانونية التي تنش ئ الحق أو ترتب زواله. و اإلثبات هنا يتناول مسائل موضوعية ال 

تخضع لرقابة محكمة النقض، أما العنصر الثاني فإنه يستمد من القانون، و هو استخالص نشأة 

ثبت لدى القاض ي من الحق أو زواله من املصدر الذي قام املدعي بإثباته، أي تطبيق القانون على ما 

 . 192وقائع

وفي ميدان منازعات الجنسية، فمحل اإلثبات في الجنسية هو مصدر نشوء الحق فيها أو زواله، و ليس 

املقصود باملصدر في هذا الصدد هو بيان القاعدة القانونية التي ينص عليه قانون الجنسية في كسب 

ئع و األعمال القانونية التي تكسب الفرد الصفة الجنسية أو زوالها، و إنما نعني باملصدر كافة الوقا

 . 193الوطنية أو تجرده منها

                                                 

 .15إدريس العلوي العبدالوي ، املرجع السابق  ص  - 190
، دار النهضة العربية، 1ج اإلثبات و آثار االلتزام" -عبد الرزاق السنهوري "الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد: نظرية االلتزام بوجه عام - 191
 .  61ص  5912
 . 122، ص 5921وزيع، ، الدار اجلامعية للطباعة و النشر و الت1ج هشام علي صادق " موجز القانون الدويل اخلاص: اجلنسية املصرية"  - 192
 .126-125حسام الدين فتحي ناصف، املرجع السابق، ص  - 193
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و هنا وجب التمييز بين إثبات التمتع بالجنسية الوطنية أو نفيها حيث يكفي إثبات الواقعة القانونية أو 

لها، العمل القانوني املنش ئ للحق في الجنسية أو نفيها دون حاجة إلثبات القاعدة القانونية املنظمة 

فهذه األخيرة يستخلصها القاض ي بتطبيقه لنصوص القانون على ما ثبت لديه من الوقائع، و بين إثبات 

أو نفي الجنسية األجنبية حيث يستلزم التعاون غير املباشر بين الخصوم و القاض ي لتحقيقه بإثبات 

 . 194الوقائع و القانون معا

بات يختلف ما اذا تعلق األمر  بالجنسية محل اإلثفبالنسبة إلثبات التمتع بالجنسية الوطنية، فان 

األصلية أو املكتسبة. فبالنسبة  للجنسية األصلية، فمحل اإلثبات هو الواقعة القانونية التي ترتب عنها 

وسيلة االكتساب، ففي الجنسية األصلية املترتبة على النسب أو البنوة يجب إثبات انتساب الشخص 

إثبات النسب الشرعي لألب أو النسب لألم و ذلك وفق قواعد  للوالد الذي اكتسب منه الجنسية، أي

 ثبوت النسب لألب أو لألم. 

أما بالنسبة للجنسية األصلية املترتبة على امليالد في إقليم الدولة، يكون محل إثبات الواقعة املادية 

ة لتأكيد هذه التي هي واقعة امليالد على إقليم الدولة، علما أن شهادة امليالد كورقة رسمية كافي

الواقعة إال أنه ما دامت لم تعد أساسا إلثبات الجنسية تبقى مجرد قرينة بسيطة يمكن تعزيزها 

بوسائل إثبات أخرى كما يمكن في نفس اآلن دحضها بإقامه الدليل العكس ي. كذلك بالنسبة للجنسية 

لعثور عليه قرينة على ميالده التي تثبت لللقيط أو مجهول األبوين على اإلقليم الوطني إذ يعتبر محضر ا

 فيه ما لم يثبت العكس.

و بخصوص الجنسية املكتسبة، فمحل اإلثبات يتم بالتصرف القانوني الذي ترتب عليه كسب 

الجنسية بعد توافر الشروط القانونية املطلوبة. و باملثل بالنسبة للزواج املختلط في القوانين التي 

ية زوجها، فمحل اإلثبات يثبت بالواقعة القانونية املترتب تجعل منه وسيلة الكتساب الزوجة جنس

                                                 

ص  1111الطيب زرويت "الوسيط يف اجلنسية اجلزائرية: دراسة حتليلية مقارنة بالقوانني العربية و القانون الفرنسي"  مطبعة الكاهنة، اجلزائر،  - 194
192. 
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عنها الزواج و هي قاعدة الزواج الصحيح أو نسخة من الحكم القضائي الصادر بشأنه، و أيضا ما يثبت 

إبداء رغبة الزوجة في الدخول في جنسية زوجها أو عدم املعارضة عليها. أما إثبات الجنسية املكتسبة 

، فان محله هو توافر الشروط القانونية في املركز القانوني حسب ما تقض ي به بفضل معاهدة دولية

 املعاهدة.  

 املبحث الثاني: عبء إثبات الجنسية املغربية و نقله

 أوال: عبء اإلثبات 

من املعلوم أن القواعد العامة لدإثبات تستند إلى مبدأ قديم و مشهور جدا، عرف منذ القانون 

، و هو املبدأ املعروف في « actori in cumbit probatio »م باللغة الالتينية بعبارة: الروماني، يشار اليه

اللغة العربية: "البينة على املدعي" و في الفقه اإلسالمي: "البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر". و 

نصت على أن: "إثبات من قانون االلتزامات و العقود املغربي بالنسبة لاللتزامات حيث  322في املادة 

و ما بعدها(. و  20االلتزام على مدعيه" مع اإلحالة على قانون املسطرة املدنية في شأن اليمين )املواد 

بناء على املبدأ املذكور، فإن من يدعي حقا له أو التزاما لفائدته على عاتق شخص آخر، يتعين عليه 

 .195ة الذمةتقديم الدليل على ما يزعمه و يدعيه، إذ األصل براء

و يترتب على ما سبق ذكره، أن من يدعي الجنسية الوطنية لنفسه أو لغيره أو ينكرها على نفسه أو على 

غيره، يكون هو امللزم باإلدالء بالبينة على ادعاءاته و مزاعمه، و من تم، فمن يتمسك بتسجيل نفسه 

ت في العملية االنتخابية، يتعين عليه في اللوائح االنتخابية للترشح ملنصب تمثيلي أو املشاركة بالتصوي

أن يدلي بما يثبت توفره على الصفة الوطنية التي تجعل املشاركة في االنتخابات حكرا على املواطنين، 

فاذا نازعته اإلدارة أو أي جهة لها مصلحة قائمة في الصفة التي يدعيها لنفسه كان هو امللزم دوما 

 بإثبات جنسيته الوطنية. 

                                                 

ة و السياسية: دراسة مقارنة بني قانوين اجلنسية يف اإلمارات العربية املتحدة و اململكة املغربية" دار راشد سلطان اخلضر "أسس التبعية القانوني -  195
 . 516، ص 1155 ،5 الرباط، ط -السالم للطباعة و النشر و التوزيع
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و الذي صرح بأن  196فرض، نستحضر حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بقلعة السراغنةوفي هذا ال

السيد محمد فائز املزداد بجمهورية مصر العربية ال يتمتع بالجنسية املغربية و كذا ببطالن شهادة 

و  املمنوحة له و الصادرة عن النيابة العامة باملحكمة اإلقليمية بمراكش سابقا. 93/400الجنسية عدد 

تتلخص وقائع هذه النازلة في اعتراض مجموعة من املدعين على ترشح السيد محمد فائز في لوائح 

و ذلك أمام لجنة الحكم التي رفضت  3292غشت  02االنتخابية التشريعية التي جرت في ظل ظهير 

 02ظهير  من 43االستجابة للطعن مما حدى بهؤالء املدعين إلى إقامة دعوى اعتراضية تطبيقا للمادة 

بمثابة قانون الجنسية املغربية، حيث تحمل املدعى عليه عبء اإلثبات وذلك باستصدار  3202شتنبر 

 شهادة الجنسية و إقامة شهادة لفيف عدلية تفيد حيازته للجنسية املغربية األصلية. 

هو هذه كما يترتب عما سبق أيضا أن الشخص الذي تتمسك اإلدارة في مواجهته بانه أجنبي و ينكر 

الصفة و يدعي كونه من املواطنين لتفادي القرار اإلداري الصادر في حقه بالطرد و اإلبعاد من أرض 

 الوطن و نقله إلى الحدود أو إلى بالده، يكون هو من يتحمل عبء اإلثبات. 

 ، في شأن قضية أبراهام 197و في هذا االطار نستحضر قرار الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى )سابقا(

السرفاتي ألبير و تتلخص وقائع هذا امللف في الطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة ضد قرار 

وزير الداخلية الذي أمر بطرده من املغرب بدعوى أن املدعى عليه ال يتمتع بالجنسية املغربية وأن 

في نظر السلطات  والداه يحمالن الجنسية البرازيلية الش يء الذي يعني أن ابرهام السرفاتي يبقى أجنبيا

املغربية املختصة، حيث لم يقتنع املجلس األعلى بدفوعات املدعى عليه و قض ى برفض طلب إلغاء قرار 

 األبعاد من املغرب.    

                                                 

امحد عوبيد، املرجع ، 11/1259، ملف عدد 5911دجنرب  12، صادر بتاريخ 5651حكم احملكمة االبتدائية بقلعة السراغنة عدد  -  196
  .51السابق، ص 

ص  5992-11لة املغربية لاددارة احمللية و التنمية، ع ، اجمل5992 يوليوز 51 بتاريخ 151 رقم( سابقا) األعلى باجمللس اإلدارية الغرفة قرار - 197
، 1151-51اء املدين، ع . جملة القض595ص  1115-15و جملة قضاء اجمللس األعلى، ع  11ص  5999-52و جملة اإلشعاع، ع  515
 و ما بعدها.    19ص 
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وقد تلجأ اإلدارة إلى منع امتالك نوع معين من األمالك العقارية التي ال يجوز امتالكها إال املواطنون 

ها كالعقارات الفالحية أو القابلة للفالحة. و في هذا االطار نستحضر دون األجانب لحساسيتها و خطورت

، حيث تتلخص وقائع هذا امللف في الطعن باإللغاء في القرار 198قرار محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط

 44.00طبقا للمادة األولى من قانون  30/09/3293املؤرخ بتاريخ  93/992الوزاري املشترك عدد 

بعض اإلجراءات املتعلقة بالعقارات الفالحية أو القابلة للفالحة املنقول ملكيتها إلى الدولة  املتعلق بسن

املغربية، حيث أن الورثة املسـتأنف عليهم يملكون إرثا من مورثهم الهالك )إسحاق...( و أن هذا األخير و 

بيق مقتضيات ظهير زوجته )بيرلة( يتمتعان بالجنسية املغربية و بالتالي إخراجهم من دائرة تط

املتعلق باسترجاع ملكية األراض ي الفالحية اململوكة لألشخاص الذاتيين األجانب أو  04/03/3293

األشخاص املعنويين. و هكذا تحمل املستأنف عليهم عبء إثبات جنسية والدهم الهالك حيث أدلوا 

هادات الجنسية الخاصة بهم بإشهاد صادر عن القاض ي العبري لدى املحكمة االبتدائية بطنجة و كذا ش

و الصادرة عن النيابة العامة من املحكمة االبتدائية بطنجة تؤكد أن جنسية املستأنف عليهم مغربية 

من أبيهم إسحاق و أمهم بيرلة، حيث اقتنعت املحكمة بأن القرار الوزاري املشترك املطعون فيه مفتقر 

 لعنصر املالك األجنبي. 

في مسألة إثبات الجنسية املبدأ العام املعمول به في ميدان اإلثبات و الذي وبناء على ما سبق، يسري 

بمقتضاه يتحمل عبء اإلثبات من يدعي خالف الوضع الظاهر، فمن كان ظاهر حاله يدل على أنه 

مواطن، وجب على ما يزعم أنه أجنبي أن يقيم الدليل على زعمه، ومن كان ظاهر حاله يفيد أنه أجنبي 

يدعي العكس أن يثبت مدعاه؛ ذلك أن ال محل للخروج بالنسبة ملسائل الجنسية على  تعين على من

القواعد العامة القاضية بإلقاء عبء اإلثبات على من يدعي خالف الظاهر، فهذه القاعدة من الدعائم 

 الالزمة لحماية حقوق األفراد ضد الدعاوى التعسفية التي ال تقوم على أي دليل، و ليس من املعقول 

                                                 

جملة دالئل األعمال القضائية ع ، 1/2/595 عدد ملف ،15/11/1119 بتاريخ 5111 عدد بالرباط اإلدارية االستئناف حمكمة قرار -  198
 . 551ص  1-1156
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عدم شمول الجنسية بهذه الحماية، فالجنسية بال شك من الحقوق األساسية التي يتوقف عليه كيان 

 .  199الفرد في مجتمع الدولة وهي بهذا الوصف من أكثر الحقوق جدارة بالحماية

من قانون الجنسية  30و بخصوص عبء إثبات الجنسية في القانون املغربي، فقد نص الفصل 

"يقع عبء اإلثبات في  20024.02ر و تمم بموجب الفصل األول من القانون رقم املغربية و الذي غي

قضايا الجنسية لدى املحاكم االبتدائية على كل شخص يدعي الجنسية املغربية لنفسه أو لغيره أو 

 ينكرها كذلك بدعوى أصلية أو عن طريق الدفع".

ت على إثبات الجنسية، حيث وضع إن هذا الفصل يقر صراحة تطبيق القواعد العامة في عبء اإلثبا

على عاتق مدعي الجنسية املغربية أو من ينفيها عن نفسه إثبات ادعائه. فهذا النص يطبق إذن 

القاعدة العامة بشان اإلثبات التي تقتض ي بان على من يدعي شيئا أن يثبته، و تطبق هذه القاعدة على 

 أربعة افتراضات ممكنة و هي اآلتية:

 الشخص يدعي أنه يحمل هو نفسه الجنسية املغربية، االفتراض األول: -

 االفتراض الثاني: الشخص يدعي أن شخصا آخر يحمل الجنسية املغربية،    -

 االفتراض الثالث: الشخص يدعي أنه ال يحمل الجنسية املغربية، -

 االفتراض الرابع: الشخص يدعي أن شخصا آخر ال يحمل الجنسية املغربية، -

أن يقع هذا االدعاء إما في دعوى أصلية أي في دعوى يكون موضوعها إثبات ومن جهة أخرى، يمكن 

إحدى الحاالت السابقة، و إما عن طريق الدفع أي عن طريق دعوى موضوعها أمر آخر ولكن البث فيها 

 .201يقتض ي أن يبث سابقا في إحدى االفتراضات املذكورة أعاله

، حيث يتعلق األمر بدعوى أصلية الغاية  202كناسوفي هذا االطار نستحضر قرار محكمة االستئناف بم

منها إثبات أن السيد بوشعيب الزموري يتمتع بالجنسية املغربية )االفتراض األول(. و تتلخص وقائع 

                                                 

 191-129حفيظة السيد احلداد، املرجع السابق ص -  199
 1591( ص 5912شتنرب  59) 5512ربيع األول  6يخ بتار  1591اجلريدة الرمسية عدد  - 200
 551موسى عبود، املرجع السابق، ص  -  201
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هذه النازلة في أن السيد بوشعيب الزموري رفع دعوى قضائية الغاية منها إثبات جنسيته املغربية 

و أن والده من سكان مدينة أزمور و من شرفائها األدارسة و أن  حيث ذكر أنه مغربي األصل من أجداده

جد والده هو الذي ارتحل من املغرب إلى الجزائر و استوطن مدينة عنابة. و إلثبات دعواه، أدلى 

صحيفة  220للمحكمة بشهادة لفيف من تالميذ والده املضمنة بمحكمة التوثيق بمكناس تحت عدد 

و كذا بشهادة نقيب الشرفاء بتاريخ  3293غشت  30بتاريخ  440كناش املختلفة عدد  304

تضمنت إثبات نسبه و مغربيته. لم تقتنع املحكمة بوسائل اإلثبات املحتج بها بدعوى أن  03/02/3293

شهادة نقيب الشرفاء األدارسة شهادة فرد واحد باإلضافة إلى أن دور النقيب ينحصر في إثبات 

إثبات الجنسية أو إنكارها على األفراد، كما أن شهادة اللفيف املدلى بها األنساب فقط و ال يتعدى إلى 

 هي شهادة سماع و هذه األخيرة ال يعمل بها فقها إال اذا كانت مستفيضة. 

 ثانيا: نقل عبء االثبات 

تسمح القواعد العامة لدإثبات كذلك بنقل عبء اإلثبات ممن يقع عليه هذا العبء إلى خصمه سواء 

الخصم هو فرد آخر أو الدولة ذاتها ويظل عبء اإلثبات ينتقل بين الخصوم إلى أن يعجز  أكان هذا

 احدهما عن اإلثبات فيخسر دعواه. 

و في مجال منازعات إثبات الجنسية، توجد قرائن مهمة تعفي صاحبها من اإلثبات و تنقل عبئه إلى 

من السلطات املختصة، و في الخصم اآلخر، وهي فرض استظهار الشخص لشهادة الجنسية مسلمة 

فرض امتياز التنفيذ املباشر في منازعة غير قضائية التي خولها القانون لدإدارة، ثم في فرض حيازة 

 الشخص لرسوم الحالة املدنية و أخيرا في حالة حيازته للحالة الظاهرة. 

 حيازة شهادة الجنسية -3

                                                                                                                                                         

 الكربى األحكام من املختارأمحد عوبيد، "، 5/5161 عدد ملف ،51/16/5911 بتاريخ 161 عدد  مبكناس االستئناف حمكمة قرار -  202
 بعدها و ما 511، ص  املغريب القضاء عن الصادرة اخلاص الدويل للقانون
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دارية رسمية تسلمها السلطات املختصة قانونا هي وثيقة إ "Certificat de nationalité"شهادة الجنسية 

في الدولة لكل من ينتمي إلى شعبها، فهي بمثابة إقرار بالجنسية للشخص من جانب الدولة و تتحدد 

قوة هذه الشهادة، كدليل على الجنسية، وفق قانون الدولة التي أصدرتها. و هي أداة إلثبات الصفة 

من تمتعه بجنسية فعليه إثبات ما يدعيه. و في هذا االطار،  الوطنية و من نازع صاحبها فيما تفيده

من قانون الجنسية املغربية على: "تثبت الجنسية املغربية باإلدالء بشهادة الجنسية  33نص الفصل 

 املغربية يسلمها وزير العدل أو السلطات القضائية أو اإلدارية التي يعينها الوزير لهذا الغرض".

به أن شهادة الجنسية ال تعد نظريا دليال حاسما على تمتع املعني باألمر بالجنسية و إن كان من املسلم 

بقدر ما تنحصر في قلب عبء اإلثبات لدى املحاكم، و مع ذلك فيجب التسليم بهذا االعتراف من شأنه 

، و في املقابل، فإن هذه 203عمليا و وفق طبائع األمور أن يعتبر قرينة بسيطة قابلة إلثبات العكس

القرينة ال تقوى على مجابهة امتياز التنفيذ املباشر املقرر ملصلحة اإلدارة، فاألخيرة بما لها من اثر ذلك 

 .   204االمتياز تستطيع هدم تلك القرينة و ال تعتبرها موجودة أصال

 امتياز التنفيذ املباشر -4

لى النحو الذي تراه، إن امتياز التنفيذ املباشر الذي تتمتع به اإلدارة يخولها معاملة شخص ما ع

فتضعه في مركزه الوطني فتفرض عليه واجبات و التزامات وطنية كالخدمة العسكرية أو تصنفه على 

أنه اجنبي فتحرمه تبعا لذلك من ممارسة الحقوق املخولة حصرا للوطنيين دون سواهم أو اتخاذ 

به اإلدارة املنازعة في ذلك  إجراء اإلبعاد في حقه، و على الشخص املعني الذي يدعي عكس ما عاملته

 أمام القضاء و تحمل عبء اإلثبات. 

                                                 

 .  11، ص 1111، 5احلسني و القيد، "القانون الدويل اخلاص: اجلزء األول اجلنسية"، سلسلة دراسات جامعية، ع  -  203
 . 91، ص 5911هشام علي صادق، "اجلنسية، املوطن و مركز األجانب" اجمللد األول، منشاة املعارف، اإلسكندرية،  -  204
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و في هذا الفرض تضع اإلدارة الشخص في موضع املدعي أمام القضاء و يتحمل تبعا لذلك عبء إثبات 

عكس ما تعامله به اإلدارة. غير أن هذا االمتياز املقرر لصالح الدولة يجب أن يكون مجاله خارج ساحة 

 .205لك الدولة سلطة املبادرة أو التصرف املباشرالقضاء حيث تم

إن امتياز التنفيذ املباشر في منازعات إثبات الجنسية ينقل بصفة غير مباشرة عبء إثبات الجنسية، 

فيصبح الشخص الذي ينازع في مركزه من حيث جنسيته خالف ما عاملته به اإلدارة دائما مدعيا، و 

ملعاملة اإلدارية الذي تصبح فيه اإلدارة في مركز ممتاز مقارنة مع ذلك فإن هذا االمتياز قاصر على ا

 بمركز الشخص. 

وفي امليدان العملي، يجد مبدأ امتياز التنفيذ املباشر لدإدارة أهميته و مبرراته، إذ ال يتصور أن تلتزم 

الدليل  الدولة عند قيامها بفرض أي تكليف وطني كالتكليف بأداء الخدمة العسكرية أن تتكفل بإقامة

مقدما على أن جميع األفراد الذين تطالبهم بأداء هذا التكليف يتمتعون فعال بجنسيتها، إذ ال شك أن 

في إلقاء عبء إثبات جنسية جميع السكان على عاتق الدولة من شانه أن يحول دون إمكانها فرض أي 

وضع عبء اإلثبات على  ؛ إال أن جانب من الفقه، يقر أن مبدأ206من التكاليف الوطنية على األفراد

عاتق الشخص املنازع في جنسيته، كما هو الحال بالنسبة للتشريع الفرنس ي، ينطبق فقط على الحالة 

 التي تكون الدولة طرفا في املنازعة أما إذا كان النزاع بين األفراد فتطبق القواعد العامة في اإلثبات.  

 رسوم الحالة املدنية  -3

دنية" رائجا على كل لسان، داخل اإلدارة العمومية و األوساط الشعبية، إذا كان مصطلح "الحالة امل

( شخص Qualitésفانه في املقابل يثير إشكالية تحديد مفهومه و مداه. فالحالة هي مجموعة صفات )

يأخذها القانون في االعتبار ليرتب عليها آثار قانونية أو يربط بها حقوقا و التزامات، أو هي مختلف 

لتي ينتج عنها التمتع بالحقوق، أي الوضعية الناشئة عنها هذه الصفات أو مجموعة الصفات ا

                                                 

 .121ص  5991صرية: دراسة مقارنة" دار النهضة العربية، القاهرة، فؤاد عبد املنعم رياض "اجلنسية امل - 205
 و ما بعدها. 111الطيب زرويت، املرجع السابق، ص  -  206
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(  القانونية التي يمكن أن  يتصف بها شخص أو كل وصف منه على حدة و Qualificationsاألوصاف )

 . 207الوضعية التي ترتبط به

يسمى بالحالة الخاصة، و  و تضم الحالة كال من الحالة املدنية و الحالة السياسية، يقصد باألولى ما

هي الصفات التي تخصص للفرد و تعطيه موقعه في املجتمع و تميزه عن األخرين و تعتبر الوسيلة 

، و يقصد بالثانية ما يسمى بالحالة العامة 208الوحيدة التي يمكن للشخص أن يثبت بها حالته و أهليته

عى حقوقا سياسية أو وطنية و و تتحدد بحمل جنسية معينة تخول حاملها مجموعة من حقوق تد

 تفرض عليه مجموعة من التزامات أهمها االلتزام بالخدمة العسكرية و الدفاع عن البالد. 

يرى أن االنتماء الوطني أو حمل جنسية معينة ال يدخل في تكوين الحالة املدنية،  209و إذا كان البعض

د الوضعية املدنية للفرد أي التمتع يرى العكس، إذ أن الجنسية تساهم في تحدي 210فإن البعض اآلخر

بحقوق و التحمل بواجبات مدنية، بل يتعدى ذلك إلى األجانب حيث تخضع حالتهم و أهليتهم في 

بشأن الوضعية املدنية  3233غشت  34من ظهير  3املغرب لقانونهم الوطني طبقا ملقتضيات الفصل 

 نات األساسية املكونة لنظام الحالة املدنية.للفرنسيين و األجانب، وهي بذلك تعتبر الجنسية من البيا

و بالرجوع إلى قانون الحالة املدنية املغربي، و نظرا ألهمية الوظيفة اإلدارية لسجالت الحالة املدنية 

بالنسبة للفرد و الدولة معا، فقد كفل املشرع املغربي الحق في الحصول على البطاقة الشخصية 

كان غير محل والدته حيث تكون لهذه البطاقة الشخصية حسب للحالة املدنية لكل شخص يسكن بم

من قانون الحالة املدنية، نفس قوة اإلثبات التي للنسخة املوجزة من رسم الوالدة و تقوم  33املادة 

مقامها ما عدا في الحاالت التالية: إثبات الجنسية املغربية و إثبات وقائع الحالة املدنية أمام القضاء. 

                                                 

ارف عمر النافعي، "نظام احلالة املدنية باملغرب: إشكال التعميم و الضبط"، منشورات مجعية تنمية البحو  و الدراسات القضائية، مطبعة املع -  207
 .55، ص 5991الرباط، اجلديدة، 

208 - Sabine FILIZZOLA, 1958, "l'organisation de l'état civil au Maroc", Faculté de droit au 
Maroc, collection d'études juridiques, politiques et économiques, série de langue française n° 1, 
librairie générale de droit et de jurisprudence, p 8.    

 . 55، ص 5912أمحد سالمة، "األحوال الشخصية للمصريني غري املسلمني و األجانب"، دار الفكر العريب، مصر،  -  209
 .1، ص 5916، منشورات مكتبة احلياة، بريوت، 1أنور اخلطيب "األحوال الشخصية خصائص الشخص الطبيعي" ط  -  210
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، و بمفهوم املخالفة، يمكننا أن نستنتج أن النسخة املوجزة من رسم 33مون املادة فمن خالل مض

الوالدة و التي يتم مسكها على أساس ما هو مضمن بسجالت الحالة املدنية، تعتبر وسيلة غير مباشرة 

املشرع التساؤل التالي: ماذا يقصد  33إلثبات الجنسية املغربية، و لكن في املقابل يثير مضمون املادة 

 بإثبات الجنسية املغربية؟ هل يقصد بها إثبات الجنسية األصلية أو الجنسية املكتسبة أو هما معا؟

فالرأي فيما نعتقد أن األمر يتعلق فقط بالجنسية املكتسبة دون سواها ألن البيانات الخاصة 

ذين اكتسبوا الجنسية بالجنسية و املدرجة بسجالت الحالة املدنية تخص األجانب املزدادين باملغرب ال

املغربية دون سواهم، حيث يشار بطرة رسم والدتهم املرجع األساس للسند املانح للجنسية املغربية. 

ففي هذا الفرض، يمكن القول بأن رسم الحالة املدنية ال يشكل في حد ذاته وسيلة إلثبات الجنسية 

ة في اإلثبات، بل إن السند املانح املغربية املكتسبة بالرغم من حيازتها لصفة الرسمية و الحجي

للجنسية )ظهير بالنسبة للتجنيس االستثنائي أو مرسوم إذا تعلق األمر بالتجنيس العادي( و املضمن في 

سجالت الحالة املدنية هو من يضفي تلك الحجية في إثبات اكتساب الصفة املغربية. فاألمر ال يتعلق 

من  33ن قواعد إثبات هذه األخيرة منصوص عليها في الفصل إذن بإثبات الجنسية األصلية املغربية أل 

 قانون الجنسية. 

قض ى بتجريد  3243أبريل  0بتاريخ  211و في هذا السياق، صدر قرار عن محكمة االستئناف بالرباط

بيانات الجنسية املدونة في الكناش العائلي و رسوم الحالة املدنية من كل قيمة قانونية، فاذا تمت 

يها، فيمكن للطرف الذي يتمسك بالجنسية أن يثبتها. كما سارت املحكمة االبتدائية بالدار املنازعة ف

حين اعتبرت الوثائق اإلدارية و  3240دجنبر  30في نفس االتجاه في حكم أصدرته بتاريخ   212البيضاء

يخص وجود رسوم الحالة املدنية املبينة فيها جنسية السيد أصبان ليست لها أية قيمة إثباتية في ما 

                                                 

211 - Arrêt de la cour d'appel de rabat, Recueil des arrêts de la cour d'Appel de Rabat, 1941, p 
169. 
212 - Jugement du tribunal du 1ère  instance de Casablanca, Gazette des Tribunaux du Maroc, 
1946, p 31.   
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هذه الجنسية ألن املحاكم هي وحدها املختصة بالبث في هذا املوضوع، فضابط الحالة املدنية الذي 

يعقد الزواج ال يحقق شخصيا في جنسية الزوجين املستقبلين... و ليس له اختصاص خاص ليقيم 

هذه  مسألة تتعلق بمادة معقدة كالجنسية و يقتصر دوره على تسجيل تصريحات األطراف حول 

النقطة، و أنه إذا أعطينا للبيانات املتعلقة بالجنسية طابعا نهائيا، فإن ضابط الحالة املدنية سيصبح 

 قاضيا ملنازعات الجنسية. 

إن تسجيل جنسية األطراف في رسوم الحالة املدنية باعتبارها محررات رسمية حائزة على حجية في 

ئية أو إدارية مسبقة للتحقق من هذا البيان من طرف اإلثبات، إجراء خطير ألنه يتم بدون رقابة قضا

، فهذا األخير ال يمتلك الصفة للتحقق من صدقيتها، كما أن بيان الجنسية 213ضابط الحالة املدنية

و يتنافى مع قواعد إثبات الجنسية املنصوص عليها في  214برسوم الحالة املدنية ال يقدم أية فائدة عملية

، مما يجعلها مجردة من أية قيمة قانونية أو قوة إثباتية. و لكن في قانون الجنسية من جهة أخرى 

املقابل، يترتب عن حيازة رسوم الحالة املدنية املغربية نقل عبء االثبات من على كاهل املعني باألمر إلى 

، كما يمكن اعتبار هذه الرسوم من قبيل القرائن التي تكّون 215من ينازعه في التمتع بالصفة الوطنية

 حالة الظاهرة يسترشد بها القاض ي و تمكنه من االهتداء إلى الجنسية الفعلية للشخص املعني.    ال

 حيازة الحالة الظاهرة -4

كما يطلق عليها البعض "الجنسية الظاهرة"  "possession d'état"ويطلق عليها أيضا "حيازة الحالة" 

"nationalité apparente"شخص بمظهر الوطني و هي تستند إلى . و يقصد بالحالة الظاهرة ظهور ال

مجموعة من العناصر الظاهرة تتوافر لدى الشخص و يستنتج منها تمتعه بجنسية الدولة، و هو 

 استنتاج قائم على افتراض مطابقة الظاهر للحقيقة. 

                                                 

213 - Paul DECROUX, 1950, "L'état civil au Maroc", Hespéris, tome 37, 3°&4° trimestre, p 
253. 
214 - Sabine FILIZZOLA, op. cit , p 67.    

 .  11، ص 1151أمحد حسني جالب الفتالوي "النظام القانوين إلثبات اجلنسية"، منشورات زين احلقوقية، بريوت  - 215 
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ي: و عناصر الحالة الظاهرة ثالثة تحدث جميعها فعلها و ال يحدث الواحد منها وحده أثرا، هي على التوال

حيث يتعين توافرها معا في الشخص حتى تثبت له الصفة الوطنية كأن  216االسم، الشهرة و املعاملة

يحمل هذا الشخص الذي يدعي الجنسية الوطنية إسما من األسماء املتداولة في الدولة التي يدعي 

ن يعامل ال من االنتساب اليها و أن يشتهر بين الناس على أنه من مواطني تلك الدولة، فضال عن ذلك أ

طرف األفراد فقط و لكن حتى من طرف الدولة على انه يتمتع بجنسية تلك الدولة. و عطفا على ما 

سبق، يمكن االستعانة بقرائن أخرى تعضد من الحالة الظاهرة من قبيل بطاقات التعريف الوطنية، 

 العسكرية...    البطاقات االنتخابية، رسوم الحالة املدنية، جوازات السفر و أداء الخدمة

وفكرة حيازة الحالة باملفهوم املتقدم، يمكن أن تكون دليال على إثبات الجنسية و هي تقابل فكرة حيازة 

املنقول و الظهور بمظهر املالك و التي قد تقوم دليال على إثبات امللكية، فكما يحق لحائز العقار غير 

كن مالكا له إذا استمرت حيازته له مدة معينة املسجل في السجل العقاري أن يكسب ملكيته و لو لم ي

من الزمن، كذلك يحق للشخص أن يثبت جنسيته عن طريق حيازته لها اذا كان يتمتع باملظاهر الدالة 

. و في هذا الصدد يثار التساؤل حول حجية حيازة الحالة الظاهرة 217عليها و كان معروفا بها بين الناس

 املغربية.  كقرينة على إثبات حيازة الجنسية 

 

 الفصل الثاني: دور الحالة الظاهرة في إثبات حيازة الجنسية املغربية األصلية

" إدا ادعى  على: 33خصص املشرع املغربي فصال مستقال للحالة الظاهرة في قانون الجنسية حيث نص 

الة شخص الجنسية املغربية كجنسية أصلية يمكن أن يثبتها بجميع الوسائل السيما عن طريق الح

الظاهرة. تنجم الحالة الظاهرة للمواطن املغربي عن مجموعة من الوقائع العلنية املشهورة املجردة من 

كل التباس تثبت أن الشخص املعني باألمر و أبويه كانوا يتظاهرون بالصفة املغربية و كان يعترف لهم 

                                                 

على و التحوالت احلسني و القيد، "إثبات اجلنسية املغربية من خالل االجتهاد القضائي املغريب" اجمللس األعلى، ندوة عمل اجمللس األ -  216
 .    116، ص 5999االقتصادية و االجتماعية، الرباط، 

 .156ص  5925فؤاد ديب "القانون الدويل اخلاص اجلزء األول: اجلنسية" مطابع مؤسسة الوحدة،  -  217
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". فالحالة الظاهرة في بهذه الصفة ال من طرف السلطات العمومية فحسب، بل حتى من طرف األفراد

هذا الفرض تقترب من الجنسية الفعلية من حيث كونهما تعدان قرينة و وسيلة لثبوت الجنسية 

الوطنية. و هكذا، يمكن أن نتساءل عن الحالة الظاهرة كقرينة على حيازة الجنسية املغربية األصلية 

 )املبحث الثاني(. )املبحث األول( دون إغفال موقف القضاء املغربي في هذا املجال 

 املبحث األول: الحالة الظاهرة: قرينة على حيازة الجنسية املغربية األصلية 

انقسم الفقه حول طبيعة القرينة التي توصف بها الحالة الظاهرة، فهناك جانب من الفقه يعتبر حيازة 

مجال إثبات الجنسية و ذلك لورود نص قانوني بشأنها في   "Présomption légale"الحالة قرينة قانونية

األصلية املبنية على حق الدم أي جنسية النسب أو البنوة حيث يتعذر إثبات تلك الجنسية بتعقب 

جنسية األجيال السابقة، و هناك اتجاه ثاني من الفقه يعتبر حيازة الحالة الظاهرة قرينة قضائية 

"Présomption judicaire"  قوانين جنسيتها على الحالة و ذلك بالنسبة للتشريعات التي لم تنص

الظاهرة كدليل إلثبات الجنسية حيث يمكن أن يعتد بها القضاء في هذا املجال فيستنبطها في ظروف 

   و وقائع القضية و األوراق و املستندات املقدمة فيها. 

 املطلب األول: الحالة الظاهرة: قرينة قضائية على حيازة الجنسية املغربية األصلية

إثبات اكتساب الجنسية املغربية األصلية )حق الدم( بناء على حيازة الحالة الظاهرة، باعتبار إن مسألة 

هذه األخيرة قرينة قضائية، كانت تشغل حيز مهما في العمل القضائي إبان فترة الحماية الفرنسية، فقد 

زته للحالة كانت املحاكم الفرنسية آنذاك تطالب من يدعي الجنسية املغربية لنفسه بإثبات حيا

 الظاهرة، و كانت تعبر عنها بصيغ مختلفة، منها مثال:

عدم إمكان االحتجاج في مواجهة املعني باألمر بأي جنسية أخرى: و في هذا االطار نستحضر قرار  -3

  Samuel)في قضية السيد صامويل بن رينوج  3232يناير  33بتاريخ  218محكمة النقض الفرنسية

                                                 

218- Bengelloun Jamila, 1972, "Le rôle de la jurisprudence en matière de nationalité avant le 
code de la nationalité du 6 septembre 1958", mémoire pour le diplôme d'études supérieures en 
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Benrinoj) الجنسية املغربية للمدعي بناء على واقعة ميالده بمدينة فاس من و الذي صرح بثبوت

جهة و استقرار أسالفه باملغرب ألجيال متعاقبة من جهة أخرى، و صرحت: "يكون مغربيا كل 

 شخص مولود ألبوين مستقرين باملغرب و ال يمكن االحتجاج باملطالبة بأي جنسية أخرى".

"Est marocain tout individu né de parent fixés au Maroc et qui ne peuvent revendiquer 

légitimement une autre nationalité".                  

إقامة الدليل على أن  أصول الشخص لم تكن لهم جنسية أخرى غير الجنسية املغربية: و في هذا  -4

حيث صرحت  (Azulay) في قضية السيد أزوالي 219االطار نستحضر قرار محكمة االستئناف بالرباط

" وحيث و أنه تبعا لالجتهاد الحديث، فالجنسية املغربية مبنية على النسب، و أن أي      املحكمة:       

شخص مولود في املغرب أو بالخارج  من أب مغربي فهو مغربي، و أنه ال يوجد بامللف أية وثيقة تبت أن 

، و عليه فإن السيد أزوالي، من أب مغربي، يعتبر والد املدعي له جنسية أخرى غير الجنسية املغربية

           مغربيا باملغرب".

 "Attendu que suivant la jurisprudence la plus récente la nationalité marocaine est fondée sur 

la filiation. Tout individu né au Maroc ou même à l'étranger d'un père marocain est 

marocain, qu'aucune pièce produite ne permet d'admettre que le père du requérant puisse 

justifier d'une nationalité autre que la nationalité marocaine, que dès alors azulay, fils d'un 

marocain doit être, au Maroc, considéré comme marocain"    

مع قصد عدم الرجوع: قرينة قضائية على عدم ثبوت الجنسية املغربية األصلية: و في مغادرة املغرب  -3

هذا السياق، نذكر أن  القضاء املغربي في معرض إثبات الجنسية األصلية يولي اهتماما خاصا بمسألة 

طة من تقييم مدى قوة أو هشاشة الرابطة الفعلية التي تجمع الفرد بالدولة املغربية باعتبار هذه الراب

                                                                                                                                                         

droit privé, faculté des sciences juridiques économiques et sociales, université Mohammed 
Rabat, p 55-56. 

 .111، ص 5915للقانون الدويل اخلاص،  ، اجمللة االنتقادية51/55/5969حمكمة االستئناف بالرباط بتاريخ  -  219
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العناصر املكونة للحالة الظاهرة أو الجنسية الظاهرة. فاإلقامة املمتدة في الخارج أو حمل جنسية 

أجنبية أخرى و التصرف على أساسها قرينة قضائية على انتفاء حيازة الحالة الظاهرة املغربية. و في 

د بنجلون الذي طالب في شأن قضية السيد فري 220هذا االطار نستشهد بقرار محكمة االستئناف بفاس

بتثبيت جنسته املغربية األصلية، حيث ورد في حيثيات هذا القرار: "إن املبدأ الذي كان يميز املغربي عن 

غيره، سواء قبل الحماية أو أثناءها، هو الخضوع الدائم للسلطان، أو بما عبر عنه برعايا السلطان، و 

ينص على أن  كل رعية مغربي يتجنس في  3220أن  الفصل الخامس عشر من اتفاقية مدريد لسنة 

بالد أجنبية و يعود إلى املغرب يتعين عليه، بعد أن  يقض ي في املغرب مدة موازية للمدة الالزمة حسب 

القانون للحصول على التجنس أن  يختار بين الخضوع لقوانين اململكة املغربية أو مغادرة البالد. كما 

اية، درج على اعتبار أنه ال تفقد الجنسية املغربية إال بمغادرة املغرب، أن االجتهاد القضائي، أثناء الحم

مع قصد عدم الرجوع، أو استنادا على إذن من الحكومة املغربية. و حيث أنه ال يوجد بامللف ما يفيد 

أن  جد املستأنف، بعد مغادرته للمغرب، خالل الفترة املذكورة أعاله، و تجنسه بالجنسية الفرنسية، 

رجع إلى املغرب و استقر به، و بالتالي فانه فقد جنسيته املغربية األصلية، و انقطعت الرابطة قد 

 القانونية الفعلية، التي تتجلى في رغبته في أن  يكون عضوا في املجتمع املغربي... ".     

تمتع  و خالصة القول، أن حيازة الحالة الظاهرة في مختلف صورها قرينة قضائية على تمتع أو عدم

و هذا ما استقر عليه القضاء أو البنوة الشخص بالجنسية املغربية األصلية املبنية على أساس النسب 

املغربي في فترة الحماية الفرنسية من خالل بعض اجتهاداته في منازعات إثبات الجنسية و ذلك قبل 

 . 3202دخول قانون الجنسية املغربية حيز التنفيذ بتاريخ فاتح أكتوبر 

ا بعد هذا التاريخ، فقد قام املشرع املغربي باالرتقاء بحيازة الحالة الظاهرة من مجرد قرينة قضائية أم

من قانون الجنسية  33إلى مرتبة القرينة القانونية حيث خصص لها فصل مستقل و هو الفصل 

 املغربية. 

                                                 

 . 515، ص 1111، لسنة 51سلسلة البحو  القانونية، العدد ،  12/11/5929 بتاريخ 111/29 رقم بفاس االستئناف حمكمة قرار -  220
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 ية األصلية املطلب الثاني: الحالة الظاهرة: قرينة قانونية على حيازة الجنسية املغرب

كان الغرض من إقرار املشرع للقرينة القانونية كوسيلة إلثبات حيازة الجنسية املغربية هو التخفيف 

من عبء االثبات، حيث يصبح هذا األخير عسيرا بالنسبة للجنسية املغربية األصلية املبنية على أساس 

ي الصفة املغربية أن يثبت ، إذ يستوجب على الشخص الذي يدع jus sanguinisالرابطة الدموية 

حيازة سلفه للجنسية املغربية مما يضطره إلى إقامة الدليل على أن والده بدوره ولد ألب مغربي، أي 

إثبات حيازة الصفة املغربية أبا عن جد و خلفا عن سلف، و هكذا قد يؤدي إثبات الجنسية املغربية 

ا ال نهاية و تصاعدا منطقيا و تراتبيا في األجيال في هذا الفرض إلى تعقب سلسلة األجيال السالفة إلى م

السابقة الش يء الذي يصبح متعذرا و قد يصل إلى درجة االستحالة، الش يء الذي أدى إلى ما سماه 

، و هذا ما 222أو "الدليل الشيطاني" probatio diabolica"221 -بعض الباحثين بظاهرة "اإلثبات الجهنمي

من قانون الجنسية املغربية  33في معرض تعليقه على الفصل  Paul DECROUXدفع الفقيه الفرنس ي 

بقوله: "إن إثبات الجنسية األصلية يشكل إثباتا جهنميا حقيقيا يقتض ي إثبات كون األب مغربيا مما 

 ".223يتطلب تصاعدا في األجيال... إلى أن نصل إلى سيدنا آدم الذي لم يكن بدون شك مغربيا

بي من التشريعات التي اعتبرت حيازة الحالة الظاهرة قرينة قانونية حيث و يعتبر تشريع الجنسية املغر 

الذي ينص: " إدا ادعى شخص الجنسية  33أفردت لها فصال مستقال في قانون الجنسية، إنه الفصل 

املغربية كجنسية أصلية يمكن أن يثبتها بجميع الوسائل السيما عن طريق الحالة الظاهرة. تنجم 

لمواطن املغربي عن مجموعة من الوقائع العلنية املشهورة املجردة من كل التباس الحالة الظاهرة ل

تثبت أن الشخص املعني باألمر و أبويه كانوا يتظاهرون بالصفة املغربية و كان يعترف لهم بهذه الصفة 

 ال من طرف السلطات العمومية فحسب، بل حتى من طرف األفراد".

                                                 

 . 56، ص 5991، 5ط أمحد زوكاغي، "دراسات يف اجلنسية املغربية"، مكتبة دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع، الرباط،  -  221
، 5919فؤاد عبد املنعم رياض، " دروس يف القانون الدويل اخلاص: اجلنسية و املوطن و مركز األجانب"، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة،  -  222
 .   591ص 

223  - Paul DECROUX "Droit privé, Tome 2: droit international privé", Edition la porte, 
Rabat, 1965, p28. 
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، يتضح أن املشرع املغربي سمح بإعتماد جميع الوسائل إلثبات 33من خالل الفقرة األولى من الفصل 

الصفة الوطنية بدون تحديد، فحرية اإلثبات مكفولة ملن يريد إثبات التمتع بالجنسية املغربية أو عدم 

التمتع بها، و تسهيال على الذين يريدون الحصول على الجنسية و تسهيال على السلطة، فان الشهادة 

. و حتى ال تختلف املفاهيم و تتعدد التفاسير و 224على الحالة الظاهرة للشخص بالجنسية تحيل

 التأويالت للحالة الظاهرة، تكفلت الفقرة الثانية من الفصل املذكور بتحديد دقيق ملفهومها.  

 ، توفر العناصر التالية: 33فحيازة حالة مغربي تفترض إذن، بمقتض ى الفصل   

في حياته الظاهرة كأنه مغربي، أي قد عاش دائما في بيئة مغربية  أن املعني باألمر كان يتصرف -

 إسالمية أو يهودية متبع عادات هذه البيئة الدينية و االجتماعية،  

أن السلطات العمومية اعتبرته دائما مغربيا بتسليمه مثال جواز سفر مغربي أو ورقة التعريف  -

 عائه للخدمة العسكرية اإلجبارية، الشخص ي أو تقييده في اللوائح االنتخابية أو استد

   225أن الجمهور كان يعتبره مغربيا. -

و ال يكفي توفر واحد أو اكثر من هذه العناصر، بل يجب أن تتوفر كلها و أن تكون علنية و مشهورة و 

كما تتطلب تحقق الحالة الظاهرة، توافر مجموعة من الوقائع   و التصرفات و   مجردة من كل التباس.

لسلوك التي يمكن تقسيمها إلى صنفين، أحدهما يخص املعني باألمر و ثانيهما يهم الغير الذين أنواع ا

. و على كل حال ليس توفر هذه العناصر املكونة للحالة الظاهرة حجة قاطعة ال تقبل 226يتعامل معهم

التقديرية العكس، بل تؤلف حجة بسيطة يعود للقضاة الحق في تقدير قيمتها اإلثباتية عمال بسلطتهم 

املطلقة. إال انه متى كانت جميع عناصر الحالة الظاهرة أو بعضها فقط مفقودة، فإنه يتعين القيام 

                                                 

 .21، ص 5991، لسنة 1أمحد أفزاز " اجلنسية األصلية يف التشريع املغريب" جملة نظرات يف الفقه و القانون، ع  -  224
 . 559موسى عبود، املرجع السابق، ص  -  225
 .55ص ، 5991، 5ط أمحد زوكاغي " دراسات يف اجلنسية املغربية" مكتبة دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع، الرباط،  -  226
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، و هنا يتجلى دور القضاء في حسم مدى 227بإجراء تحقيق من أجل إقامة هذه العناصر أو تكملتها

 قبول حيازة الحالة الظاهرة كوسيلة إلثبات التمتع بالجنسية املغربية.  

 بحث الثاني: موقف القضاء املغربي من إثبات الجنسية بواسطة حيازة الحالة الظاهرةامل

ظل موقف االجتهاد القضائي املغربي حيال قبول إثبات حيازة الجنسية املغربية على أساس حيازة 

من قانون الجنسية  33الحالة الظاهرة متشددا من خالل سهره على التطبيق الصارم ملضمون الفصل 

ربية، فقد عرضت على القضاء املغربي قضية من أهم القضايا التي يثيرها تطبيق هذا الفصل على املغ

 .230ثم املجلس األعلى 229و من بعدها محكمة االستئناف بفاس 228محكمة االستئناف بمكناس

فمن خالل هذه القضية، عبر القضاء املغربي عن موقفه املتشدد إزاء قبول فكرة حيازة الحالة 

ثبات الجنسية املغربية عندما قض ى برفض طلب النقض ضد القرار املطعون فيه الصادر الظاهرة إل

و الذي اعتبر أن ما جاء في شهادة اللفيف املحتج به مجرد  03/02/3220عن استئنافية فاس بتاريخ 

 من قانون الجنسية املغربي من قيام 33رواية شهود و هي بذلك واقعة ال ترقى إلى ما يتطلبه الفصل 

وقائع بعناصرها املجتمعة و أوصافها املحددة فيه و ال تكفي وحدها لثبوت حيازة والد املدعي للجنسية 

األصلية كما أن الشهادة للمدعي و بشكل مجمل بانه مغربي ال يغني عما يتطلبه الفصل املذكور من 

تتضمنه  تفصيل لشروطه و عناصر و مواصفات حالة الجنسية املغربية لجنسية أصلية مما لم

شهادتهم. كما اعتبر أن حيازة الحالة الظاهرة املغربية ليست الوسيلة الوحيدة إلثبات الجنسية 

من قانون الجنسية املغربية إذا كان قد جعل  33املغربية حيث جاء في حيثيات القرار: "...إن الفصل 

                                                 

، منشور من طرف 5912أكتوبر  11يف شأن تطبيق القرار الصادر بتاريخ  5921نونرب  55بتاريخ  15منشور السيد وزير العدل رقم  -  227
 .59، ص 5996األستاذ أمحد زوكاغي "وثائق اجلنسية" مطبعة األمنية، الرباط، 

ص  5912يوليوز  51، السنة 512، جملة القضاء و القانون ع 5911أبريل  1بتاريخ  611حمكمة االستئناف مبكناس، القرار رقم  -  228
 و ما بعدها. 111
حكم غري منشور، لكن متت اإلشارة اليه يف تعليق األستاذ العياشي املسعودي " إثبات اجلنسية املغربية كجنسية أصلية من خالل اجتهاد   - 229

 . 26-11ص  5921، سنة 5ع ية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بفاس، أخري للمجلس األعلى" جملة القانون و االقتصاد، منشورات كل
، 51ع جملة قضاء اجمللس األعلى، اإلصدار الرقمي، ،  29111، ملف مدين 55/16/5925بتاريخ  111اجمللس األعلى، القرار رقم  -  230
 .16-15، ص 1111دجنرب 
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لحيازة فانه لم يجعل منها الحالة الظاهرة لحيازة الجنسية املغربية وسيلة اإلثبات الرئيسية لهذه ا

الوسيلة الوحيدة لهذا اإلثبات و بالتالي ال يمنع من ثبوت حيازة هذه الجنسية بالرغم من عدم توفر 

 الحالة الظاهرة لهذه الحيازة...".  

و في املقابل، عبر القضاء املغربي عن موقف أقل صرامة حيال قبول حيازة الحالة إلثبات الجنسية 

و الذي قض ى بإثبات الجنسية  231ل الحكم الصادر عن املحكمة االبتدائية بالرباطاملغربية من خال

األصلية املغربية اعتمادا على القرينة القانونية املتمثلة في حيازة الحالة املغربية. و تعود وقائع هذه 

من  33القضية حين إلتمس املدعي من القضاء بإقرار جنسيته األصلية املغربية اعتمادا على الفصل 

قانون الجنسية املغربية )حيازة الحالة الظاهرة(، وجاء في حيثيات الحكم: "وحيث أنه اعتبارا ملا أشير 

بدمشق مشهور بمغربيته و معروف بها و له قرابة و عمومة مع  3202اليه فإن املدعي املزداد سنة 

ل و املنتقل من مدينة سال إلى عائلة بن خضراء املوجودة باملغرب و املنحدر من جده األعلى املغربي األص

الديار الشرقية و تفرع نسله هناك و أن  املحكوم بإقرار جنسيته املغربية هو ابن عم له"، و تضيف 

املحكمة: "...و أنه سبق البن عم العارض وهو السيد محمود بن أمين بن سامي بن احمد بن خضراء 

األصل و الحكم بإقرار جنسيته املغربية أن  تقدم للمحكمة بطلب يلتمس فيه تسجيل كونه مغربي 

في امللف عدد  30/33/3223مدليا بإشهاد مماثل لدإشهاد املذكور أعاله و أن املحكمة قضت بتاريخ 

 بتسجيل كونه ابن عمه املذكور مغربي األصل و حكمت بإقرار جنسيته املغربية".  23-3200

يال قبول حيازة الحالة املغربية إلثبات من خالل ما سبق، يمكن تفسير صرامة القضاء املغربي ح

من قانون الجنسية املغربية  33حيازة الجنسية األصلية لقراءته الخاصة في تفسير مضمون الفصل 

حيث اعتبر حيازة الحالة الظاهرة الوسيلة الوحيدة و املقبولة إلثبات الجنسية املغربية األصلية 

ن هذا الفصل قد تبنى مبدأ اإلثبات الحر في إثبات مستبعدا بذلك وسائل اإلثبات األخرى علما بأ

                                                 

أمينة جربان البخاري، "القضاء اإلداري: دعوى ، 55/51/5925 بتاريخ 1511-25 عدد لفامل يف  بالرباط االبتدائية حكم حمكمة -  231
  .515، ص 5996، 5القضاء الشامل"، املنشورات اجلامعية املغاربية، ط 
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الجنسية بحيث أمكن إثباتها "بجميع الوسائل"، لكن في املقابل لم يحدد هذا الفصل تلك الوسائل من 

منطلق أنها تختلف من ناحية قوتها اإلثباتية، بل هناك وسائل إثبات مستبعدة في منازعات الجنسية 

هادة، و من جهة أخرى فالفصل أورد إمكانية االستدالل بحيازة الحالة لعدم مالئمتها كاإلقرار و الش

الظاهرة على سبيل املثال و ليس على سبيل الحصر. فتسليم القضاء املغربي بأي تفسير آخر غير 

التفسير الذي تبناه، معناه قبول وسائل إثبات أقل قوة من الحالة الظاهرة مما سيسمح للمعنيين 

ة الجنسية األصلية املغربية بحيازة حالة ظاهرة ناقصة مادام إثباتها بأحد عناصرها باألمر بإثبات حياز 

 يعتبر كافيا.

و تأسيسا على ما سبق، وجب التفكير في إعادة النظر و إصالح قانون الجنسية املغربية و تدارك بعض 

يط الصياغة منه في اتجاه تدقيق املصطلحات و تبس 33النقائص و خاصة ما يتعلق بمضمون الفصل 

 من خالل:

تدقيق موقف املشرع من طريقة اإلثبات بالحالة الظاهرة في إثبات حيازة الجنسية املغربية األصلية  -

هل هي على سبيل املثال أو على سبيل الحصر علما أن املشرع املغربي يأخذ بنظام اإلثبات املختلط 

فات القانونية، أجاز للخصوم صراحة في اإلثبات املدني، فهو إلى جانب تحديده لطرق إثبات التصر 

إثبات االلتزامات و التصرفات التي لم يرد في القانون نص خاص على شكل إثباتها بجميع ما لديهم 

 من وسائل،

توضيح مدى نطاق مدلول الوقائع العلنية التي تقتصر على بعض العادات و التقاليد التي تميز  -

املغربية، و كذا تحديد كيفية توثيق األفراد العترافاتهم على البيئة االجتماعية و الثقافية و الدينية 

تظاهر املعني باألمر بالصفة املغربية خاصة و أن حجية شهادة اللفيف في اإلثبات في منازعات 

 الجنسية محل خالف فقهي و قضائي باملغرب،

ات الحسم في مدى حجية بعض الوثائق الرسمية في إثبات الصفة الوطنية من قبيل بطاق -

التعريف الوطنية و جوازات السفر التي تسلم عادة للمواطنين املغاربة دون سواهم و كذا بعض 
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املحررات كشهادات اللفيف و رسوم الحالة املدنية التي تسلم للوطنيين و األجانب على حد سواء و 

الجنسية التي تشكل حاليا قرائن قضائية دون أن تسمو إلى مرتبة القرائن القانونية على حيازة 

 املغربية،   

االقتصار على أحد األبوين الذين كانوا يتظاهرون بالصفة املغربية في إثبات الجنسية املغربية  -

عوض التنصيص على كليهما، إذ يكفي إثبات أن الطرف الذي يستمد منه املعني باألمر جنسيته 

سية قد شمله تعديل من قانون الجن 2كان يتظاهر بالصفة املغربية خاصة و أن منطوق الفصل 

في اتجاه إقرار املساواة بين األب و األم  في إسناد الجنسية األصلية املترتبة عن النسب أو  4009

 البنوة.    
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الشغل و جتهاد القضائي االجتماعي في تطوير نظام إثبات حوادث إل دور ا

 األمراض املهنية

 

  كرانشيونس 

  ئي املغربي و املقارن جتهاد القضاإل باحث في ا

 

 مقدمة:

إن نظام اإلثبات في إطار حوادث الشغل و األمراض املهنية ، مر عبر مراحل كان الفاعل               

جتماعي  بدءا بتقرير مسؤولية املشغل طبقا لقواعد املسؤولية إل جتهاد القضائي اإل الجوهري فيها هو ا

ر والعالقة السببية، مرورا بالتكييف القضائي ملسؤولية املدنية املرتكزة على إثبات الخطأ والضر 

املشغل الذي جعل هذه املسؤولية مفترضة، تستند إلى نظرية املخاطر املهنية التي يتحمل فيها املشغل 

املسؤولية، ما لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لدفع الخطر، وبأن الضرر راجع إلى قوة قاهرة أو 

التي في ظلها جعل املشرع   وصوال إلى مرحلة التشريع الخاص ، ى خطأ األجيرحادث فجائي، أو يعزى إل

مسؤولية املشغل بدون خطأ حيث أعفى األجير املصاب من إثبات الخطأ من جانب مشغله، كما منع 

 .على هذا األخير التنصل من مسؤوليته بناء على خطأ املضرور، والقوة القاهرة والحادث الفجائي

ت مسؤولية املشغل ال تقتض ي إال عنصرين واجبي اإلثبات، وهما الضرر والعالقة السببية، وإذا كان     

، وإنما يتخذ هذا األخير في حالة خاصة كعنصر مهم واجب افهذا ال يعني اختفاء عنصر الخطأ كلي

 اإلثبات، ومؤثر في مقدار التعويض، وذلك في حالتين الخطأ  العمدي  والخطأ غير املقبول.
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جتهاد القضائي بابتكاره أسلوب جديد وهو قرينة إل عبر اجاء ر نظام اإلثبات في حوادث الشغل وتطوي

اإلسناد، التي نجحت إلى حد ما في قلب عبء اإلثبات، وجعله على عاتق املشغل، لكن يؤخذ على هذه 

ل من القرينة أنها بسيطة قابلة إلثبات العكس، ألنها تفتح الباب أمام املشغل أو مؤمنه للتنص

مسؤوليتهما إذا ما أثبتوا أن الحادثة راجعة إلى سبب خارجي تماما عن الشغل ، وبعجز قرينة اإلسناد 

جتهاد القضائي  قرينة التبعية والتي بواسطتها يتم افتراض خضوع إل في تحقيق حماية أكثر لألجير، افرز ا

امه بتنفيذ أوامره وتعليماته ،ولو األجير ليس بالنظر إلى تواجده في مكان ووقت الشغل ، وإنما إلى قي

كان ذلك خارج النطاق الزمني واملكاني للشغل ، وبذلك تهدف إلى تيسير اإلثبات من خالل دعهما 

ملضمون قرينة اإلسناد، بشكل يؤدي إلى اتساع نطاقها ال إلى تقييدها. ومن جهة أخرى تم تدعيم نظام 

ة املادية و القرينة السببية ، والتي تعفي األجير من اإلثبات في حوادث الشغل بأسلوب آخر وهو القرين

 إقامة الدليل على التحقق املادي للحادثة.

يعتبر استثناء من القواعد   34/32لذلك  إذا كان القانون املتعلق بحوادث شغل و األمراض املهنية 

لتالي فإن كل حادثة وبا ، العامة للمسؤولية، فإن املشرع املغربي حصر نطاق تطبيقه في وقائع معينة 

ال تتصف بصبغة حادثة شغل التي يحميها القانون  الشغلتسببت في ضرر لألجير أثناء وقت ومكان 

 ، املذكور إال إذا تم إثبات توفر شروط معينة في هذه الحادثة  سنها املشرع و طورها اإلجتهاد القضائي

وادث الشغل و األمراض املهنية  إلفتقاد  إثبات حجتهاد القضائي لنظام إل تطوير ا من هنا برزت أهمية 

، بحيث من الشغل اإلثبات عبر القواعد العامة للدقة واصطدامه مع خصوصية اإلثبات في حوادث  

هنا نطرح التساؤل واإلشكال الجوهري املتمثل  في  ماهي األسس الواقعية و العناصر املادية  التي 

ادث الشغل ؟، و كيف استطاع اإلجتهاد القضائي تطوير يعتمد عليها اإلجتهاد القضائي في إثبات حو 

نظام إثبات حوادث الشغل و األمراض املهنية ؟ و ما هي الوسائل التي يعتمدها اإلجتهاد القضائي  

العتبار حادثة ما حادثة شغل؟ هل يلقى على عاتق األجير عبء اإلثبات؟ أم أن اإلجتهاد القضائي يستند 
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تبعية القابلة أو غير القابلة إلثبات العكس؟ أم يستند الى نظرية الضرر املباشر على  قرينة اإلسناد و ال

 و الغير املباشر؟

لدإجابة على اإلشكال الجوهري و األسئلة الفرعية سنعمد الى  دراستها و معالجتها وفق ثالثة  و لهذا  

ثة في أوال، كما سنعمد في ركائز سنعمل على رصد و تحليل  دور االجتهاد القضائي في إثبات عنصر الحاد

ثانيا على دراسة مدى استناد االجتهاد القضائي على إثبات عنصر الضرر، على أساس مناقشة دور 

 االجتهاد القضائي في تكييف العالقة السببية في ثالثا.  

 أوال: دور اإلجتهاد القضائي في إثبات عنصر الحادثة

ت أن عنصر الحادثة يتوفر على عناصر معينة، هذه إن إثبات أن  الحادثة حادثة شغل يقتض ي إثبا 

األخيرة ثار خالف فقهي  و اختالف التوجهات القضائية حول أهميتها، لكن اإلجتهاد القضائي ابتدع 

عناصر أصبح مستقر عليها إلعتبار الحادثة حادثة شغل رغم عدم دقتها ،  لذا يتعين أن نحدد عناصر 

اصر والذي سيفرز لنا أسلوبا جديدا في إطار اإلثبات في حوادث الحادثة ثم نقوم بتقييم تلك العن

 الشغل وهو القرينة.

  ةالفقرة األولى: عناصر الحادث 

حدد االجتهاد القضائي عناصر الحادثة أو الفعل الضار في السبب الخارجي، وعنصر العنف ثم 

وهذا راجع إلى عدم احتواء عنصر الفجأة أو املباغتة، لكن ثار خالف فقهي  و قضائي حول أهميتها، 

التشريع املنظم لحوادث الشغل الى تعريف دقيق  لحادثة شغل والذي من شأنه لم يسهل اإلثبات على 

« تنص على انه :   34/32من القانون   3من يدعي أن الحادثة التي وقعت له هي حادثة شغل، واملادة 

ا ضرر، للمستفيد من أحكام هذا القانون، تعتبر حادثة شغل كل حادثة، كيفما كان سببها يترتب عنه

سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة تبعية كانت وفي أي محل كان إما لحساب مشغل واحد أو عدة 

مشغلين، وذلك بمناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيام به، ولو كانت هذه الحادثة ناتجة عن قوة 
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القوة أو زادت في خطورتها إال إذا أثبت  قاهرة أو كانت ظروف الشغل قد تسببت في مفعول هذه

 املشغل أو مؤمنه طبقا للقواعد العامة للقانون أن مرض املصاب كان سببا مباشرا في وقوع الحادثة. 

ويقصد بالضرر في مفهوم هذا القانون كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها حادثة الشغل 

 i«ستفيد من أحكامه.  وأسفرت عن عجز جزئي أو كلي، مؤقت أو دائم، للم

كل واقعة تحدث أثناء العمل أو بسببه، تعد اإلصابة «  ونهج املشرع املصري نفس النهج بقوله:232 .« 

 الناتجة عنها إصابة عمل

لهذا فإن ما جاء في هذه النصوص أقرب من أن يكون بيانا لطبيعة عالقة اإلرتباط بين الحادث  

الشغل  يفتقد للدقة وتبيان عناصرها،وعدم تعريف حادث والنشاط املنهي، وتعريف عام لحادثة  

شغل بدقة هو نهج كل تشريعات الدول املختلفة لصعوبة دمج مختلف اإلجتهادات القضائية و الفقهية 

  في تعريف موحد شمولي يعطي تعريف دقيق.

ثة شغل وأمام عدم دقة املشرع  في تعريف حادثة الشغل، قام القضاء املغربي بوضع تعريف لحاد 

وهو نفس التعريف الذي أتى «  ما يصيب جسم اإلنسان فجأة بفعل عنيف وبسبب خارجي« فاعتبرها:

الواقعة التي تلحق بالعامل على «  به الفقه والقضاء الفرنس ي حيث جاء يقول في تعريفه لحادثة شغل:

 233«إثرها أضرار جسدية وتتميز باملباغتة والعنف وتجد مصدرها في سبب خارجي

طالقا من هذا التعريف القضائي يمكن القول أنه إلثبات أن حادثة ما تعتبر حادثة شغل وضع وان

اإلجتهاد القضائي مجموعة من العناصر يجب إثبات توافرها تتمثل في : عنصر السبب الخارجي ـ العنف 

كيف  ـ الفجأة ، لهذا نقوم بتحديد مفهوم كل عنصر على حدة  و مدى أهميته في مجال اإلثبات، و 

ابتدع اإلجتهاد القضائي هذه العناصر التي أصبح مستقر عليها رغم عدم دقتها هي األخرى ،لكن على 

 األقل تساعد القضاء في إثبات حادثة الشغل.

                                                 

  232  حسن عبد الرحمان قدوس، التعويض عن إصابة العمل بين مبادئ املسئولية املدنية والتأمين االجتماعي ص: 505 

  233آمال جالل، مسؤولية املؤاجر عن حوادث الشغل واألمراض املهنية في التشريع املغربي  ص:508 
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 :ا( العنصر األول: السبب الخارجي 

إلى  وهو كما اعتبره الفقه والقضاء الفرنس ي القوة التي ال ترجع إلى التركيب العضوي للمضرور، أي 

  234تكوينه الطبيعي.

إذا كان األمر كذلك فإنه يصعب عمليا إثبات الصفة الخارجية للحادث خاصة في الحاالت التي تكون 

فيها اإلصابة غير ظاهرة وإن كانت مؤكدة في وجودها، مما دفع القضاء إلى خلق اجتهادات قضائية  أكثر 

   مرونة حيث ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى أنه:

إذا كانت فكرة حادث العمل تتطلب وجود مساس مادي بالجسد بمعنى إصابة ناتجة عن تدخل «  

عامل خارجي فإن هذا الشرط يتحقق إذا ثبت أن اإلصابة ترجع إلى الجهد، حتى ولو كان هذا الجهد قد 

  235«بذل في تنفيذ عمل عادي اتصل بنشاط العامل. 

وبالنسبة لبعض الفقه « الجهد يماثل الحادث«أن  236ئيةوفي نفس االتجاه تعتبر بعض األحكام القضا  

املغربي، اعتبر السبب الخارجي بمثابة كل سبب ال يعود إلى البيئة الجسمية للمصاب واعتبر هذا الفقه 

  أن هذا العنصر يتجلى في كل عامل مادي أو معنوي خارجي

دوات الشغل، أو فعل الحيوان، أو عن التكوين البيولوجي للمصاب، والعامل املادي قد يكون أداة من أ

  … الحرارة، أو الكهرباء، أو قوى الطبيعة 

أما العامل املعنوي فقد يتمثل في اإلصابة بصدمة نفسية بمثابة حادثة شغل كالصدمة التي اعترت 

سائق الشاحنة بعد أن داسه أحد املارة فأرداه قتيال وبعد أن نظر إلى جثته، رأى مخه مشتتا على 

   237األرض "

                                                 

  234 حسن عبد الرحمان قدوس، مرجع سابق، ص:.55

  235  قرار صادر في 30 أكتوبر 6..5 سبق ذكره حسن عبد الرحمن قدوس في مرجعه السابق ص: 585

  236حسن عبد الرحمن قدوس، مرجع سابق ذكره، ص: 585

  237 آمال جالل، مرجع سابق ذكره، ص: 526
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وهكذا إذا كان سبب اإلصابة راجع على عامل داخلي للمصاب، كإصابته باملرض أو كونه عرضة سهلة 

، لعدم وجود سبب 34/32لألمراض، فإنه ال يمكن أن يستفيد من الحماية التي يقررها القانون 

ار الحادثة خارجي، و بالتالي استناد اإلجتهاد القضائي على العنصر الخارجي أصبح مستقر عليه العتب

 حادثة شغل. 

 : ب(العنصر الثاني: عنصر العنف 

إن عنصر العنف كما هو الشأن بالنسبة للعنصر األول يتخذ صورة النشاط املادي أو العنف املعنوي، 

بالنسبة للنشاط املادي كبتر عضو من أعضاء الجسم من قبل اآللة وإصابة األجير بحروق أو االنزالق 

أما بالنسبة للعنف املعنوي كإصابة العامل بانهيار عصبي أو أزمة نفسية نتيجة الذي يؤدي الى الكسر، 

 مشاهدته ملشهد مروع.

وهكذا فقد توسع االجتهاد القضائي في مفهوم هذا العنصر وال يكتفي فقط تحقق عنصر العنف ببروز 

العقلية أو النفسية آثار مادية على جسم املصاب، بل إن اإلضطرابات العصبية وما ينتج عنها في القوى 

 238تدخل كذلك في مفهوم العنف الذي يقتضيها تعريف حادثة شغل.

: املقصود بهذا العنصر هو أن تكون الحادثة قد وقعت في فترة وجيزة ج( العنصر الثالث: عنصر الفجأة

يمكن تحديد وقت وقوعها بكل دقة وحصر املكان الذي وقعت فيه بالضبط، وال يقصد هنا الحادثة 

 نتجت عنها آثار بعد مدة زمنية. التي

وباعتماد االجتهاد القضائي على هذا العنصر فإن وجود عنصر املباغتة في الحادثة، وحصول ضرر، 

يجعل املصاب يستفيد من قرينة اإلسناد أي إسناد الضرر للحادثة، وبالتالي اعتبارها بمثابة حادثة 

 لحادثةشغل، وهذا العنصر إن كان عنصرا أساسيا في تعريف ا

فإنه يعد أساسا   والقضاء املصري يشهد على أهمية هذا العنصر بقوله في تعريف الحادثة أنها: 239،

 للتمييز بينها وبين املرض املنهي

                                                 

  238 محكمة االستئناف الرباط بتاريخ 53 فبراير 5.36 أورده أمال جالل املرجع السابق ص: 522
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أن الظهور «  وفي نفس اإلتجاه يعتبر القضاء الفرنس ي:«  الواقعة التي تتحقق بغتة بفعل قوة خارجية« 

جسدية يكون في حد ذاته حادثة عمل ما لم يقم الدليل على املفاجئ في وقت ومكان العمل إلصابة 

  240«نسبتها إلى سبب أجنبي تماما عن العمل. 

وهذا االتجاه هو ما سار عليه االجتهاد القضائي املغربي و الفرنس ي اللذان يصرحان انه مادامت الجروح 

 241دثة شغل.ظهرت بغثة بفعل عنيف أثناء العمل ، فاملفروض فيها أن تكون ناتجة عن حا

  الفقرة الثانية: القرينة. 

فكرة القرينة والتي ابتدعها اإلجتهاد القضائي الفرنس ي لم تظهر إال بعد عجز وعدم دقة العناصر التي 

تطرقنا إليها سابقا وهي السبب الخارجي والعنف والفجأة، في تحديد مفهوم حادثة شغل وكونها ال 

عاتقه إثبات صعب في غالب األحيان، وكون القرينة إفراز لعدم  تعطي حماية أكبر لألجير وإنما تلقي على

جدوى تلك العناصر فمن املفيد أن نبين سلبيات وعدم دقة كل عنصر على حدة حتى نتمكن من فهم 

فكرة القرينة كمعيار لتحديد حادثة شغل، فبالنسبة للعنصر األول أي السبب الخارجي، فإن ما يالحظ 

قرارات القضائية سواء في املغرب أو في فرنسا، أنه غالبا ما ال تلتزم تلك عند االطالع على بعض ال

القرارات بعناصر تعريف حادثة شغل التي وضعها االجتهاد القضائي، ذلك أنها تعتبر بعض الحوادث 

بمثابة حوادث شغل رغم افتقارها لعنصر السبب الخارجي و أكثر من ذلك تعتبر الفعل الضار الذي ال 

مارس  44سبب بمثابة حادثة شغل، ومن هذه القرارات قرار محكمة النقض الصادر في يعرف له 

  الذي يعتبر فيه: 3224

الوفاة التي لم يعرف سببها والحاصلة لألجير في مكان ووقت العمل وهو يقوم بشغله العادي تعد « 

 242«.بمثابة حادثة شغل. 

                                                                                                                                                         

  239 آمال جالل، مرجع سبق ذكره، ص: 522

  240 حسن عبد الرحمان قدوس، مرجع سبق ذكره، ص: 582

 محكمة النقض املغربية  بتاريخ 84 يوليوز 5.65 و محكمة النقض الفرنسية بباريس،  أورده أمال جالل،  املرجع السايق ص:  

52.241  
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نصر السبب الخارجي عنصرا غير أساس ي ونفس االتجاه يسير فيه القضاء الفرنس ي في اعتبار ع 

إن الشعور املفاجئ إلصابة «  ويستفاد ذلك من إحدى قرارات محكمة النقض الفرنسية حين اعتبرت:

  243«جسدية يكون في حد ذاته حادث عمل. 

تأسيسا على هذه القرارات القضائية وغيرها، نستنتج أن العنصر األجنبي غير مؤثر في تكييف الفعل  

نه حادثة شغل، وليس كذلك عنصرا مميزا بين حادثة شغل واملرض املنهي، وهذا املوقف هو الضار بأ

الذي تبناه غالبية الفقه الفرنس ي ألن القضاء الفرنس ي هو بدوره أقص ى هذا العنصر في تحديد حادثة 

  شغل.

جير حيث من تم سيكون القضاء في كل من فرنسا  و املغرب قد نجحا في قلب عبء اإلثبات لصالح األ 

 ، تم إعفاؤه من إثبات الصفة الخارجية للفعل الضار، حيث بمقتض ى ذلك يستفيد من قرينة اإلسناد

هذه األخيرة التي تعتبر كل إصابة تحققت في وقت ومكان العمل تعد حادثة شغل ما لم يقم الدليل 

  244على عكس ذلك أي أن الحادث يجد مصدره في ظروف أجنبية تماما عن العمل.

حالة عدم إثبات الدليل العكس ي فإن األجير يقرر له الحق في التعويض، وفي هذا اإلطار ذهبت  وفي

طاملا أن اإلصابة ظهرت بمناسبة العمل فإن املوظف يستفيد «  محكمة النقض الفرنسية إلى القول:

  245«من قرينة اإلسناد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك

ك لم يعد أساسيا لتكييف الفعل الضار على انه حادثة شغل، وبالنسبة لعنصر العنف فإنه هو كذل 

ذلك أنه يمكن أن نكون أمام حادثة شغل رغم افتقاره لصفة العنف كما هو الشأن عند إصابة الطيار 

                                                                                                                                                         

  242  مجلة املحاكم املغربية، عدد 5310، السنة 44، سنة 5.64 يم

  243 حسن عد الرحمان قدوس، مرجع سبق ذكره، ص: 58

  244 آمال جالل، مرجع سبق ذكره، ص: 5.4
245 Odile Godard, p : 121.  
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بأزمة قلبية، فاالجتهاد القضائي يعتبر هذه الحادثة بمثابة حادثة شغل رغم عدو وجود عنصر العنف 

 246فيها.

ها الفقه لتصوير هذه الحالة وهي اإلصابة بالتيفوس إثر لدغة حشرة حدثت أثناء وصورة أخرى يضرب 

العمل فهي حادثة شغل رغم انتفاء عنصر العنف فيها، وحالة أخرى عرضت أمام القضاء الفرنس ي 

  وكان موقفه هو:

را أقام على أن اآلالم التي يشعر بها مهندس على إثر شربه ماء يحتوي على جرثوم والتي تسبب له أضرا« 

  247«إثرها مدة طويلة في املستشفى ليغادره مصابا بعجز جزئي دائم يعتبر بمثابة حادثة شغل

بذلك تتقوى حماية املصاب بحادثة حيث يعفى من إثبات عنصر العنف والذي يشكل عائقا في  

ف رغم الحصول على التعويض في الحاالت التي ال تتصف فيها الحوادث التي يتعرض لها بصفة العن

األضرار البليغة التي قد تنتج عنها، وهذا ما حدا ببعض الفقه إلى اعتبار هذا العنصر غير الزم الفتقاره 

إذا كان هناك ضرر قد يتحقق فجأة ووجدت عالقة ارتباط كاف بين ظهوره «  إلى الدقة وذلك بقوله:

الجتماعية في مواجهة ونشاط املضرور، فلماذا يحرم ضحيته من االستفادة من أحكام الحماية ا

  248«إصابات العمل. 

وفيما يخص العنصر األخير أي عنصر الفجأة ، فإن بعض الفقه يعتبره الزما خاصة في التمييز بين  

إن «  حادثة شغل واملرض املنهي لكن في مقابل ذلك نجد رأيا آخر يسير في اتجاه مغاير وذلك بقوله:

الواقعة مصدر اإلصابة معيارا للتميز بين الحادث واملرض اتخاذ القضاء من الظروف الزمنية لتحقيق 

 249أدى إلى نتائج عملية ال تتفق واملنطق القانوني.

                                                 

  246 آمال جالل، مرجع سبق ذكره، ص: 5.4

  247  آمال جالل، مرجع سبق ذكره، ص: 5.4 يم9

  248 حسن عبد الرحمان قدوس، مرجع سبق ذكره، ص: 534

  249 حسن عبد الرحمن قدوس، مرجع سبق ذكره، ص: .53
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ويبرر هذا التصور غياب العدالة في اشتراط عنصر الفجأة الذي يضيق من حماية املصاب، كونه أنه 

فجأة وإنما مع وقت من األمراض ما تتصف أو تظهر فجأة، وكذلك هناك من الحوادث التي ال تظهر 

طويل، مما يعني معه عدم صالحية عنصر الفجأة كعنصر مميزا بين حادث شغل واملرض املنهي ألنه إذا 

كان صحيحا أن عنصر املباغتة يعد أساسيا فيما مض ى فإن التطور الصناعي واالجتماعي أثبت عدم 

 جدية وعدم دقة عنصر الفجأة.

رض املنهي على أساس عنصر الفجأة ال يجب أن يكون، ألن ذلك لذلك أن التمييز بين حادثة شغل وامل 

 يلقي على عاتق األجير املصاب عبء إثبات صعب في كثير من األحوال مما يهدد مصالحه للضياع.

ومن تم فإن املنطق والعدالة تفرض تعويض املصاب متى حدثت له اإلصابة بسبب املهنة اعتمادا على  

القضائي الفرنس ي وسمحت بإعطاء حماية أكبر لألجير وإعفاءه من إثبات كل  قرينة اإلسناد التي ابتدعها

 االجتهاد العناصر السالفة الذكر.

وهذه القرينة بسيطة قابلة إلثبات العكس فهي تقتض ي أن الحادثة مصدر اإلصابة التي تقع في وقت 

العالقة بين الحادثة ومكان العمل يتم إسنادها إلى العمل، وال يمكن دحض ذلك إال بإثبات غياب 

كل حادثة تقع في وقت ومكان العمل يجب «  وعمل املصاب، وعلى هذا يذهب القضاء الفرنس ي بقوله:

اعتبارها بمثابة حادثة شغل إال إذا أقيم الدليل على عكس ذلك أي إلى نسبتها إلى سبب أجنبي تماما 

   250«عن العمل. 

ة ، حيث يستفيد من قرينة اإلسناد، لكن هذه األخيرة من خالل ذلك فاألجير غير ملزم بإثبات الحادث

كما يتضح ليست قاطعة بل قابلة للدحض بمعنى أنه يمكن للمشغل أو ملؤمنه أن يتنصال من 

مسؤوليتهما إذا تم إثبات أن الحادثة راجعة إلى سبب خارجي تمام عن العمل، وقضت محكمة النقض 

                                                 

  250 حسن عبد الرحمان قدوس، مرجع سبق ذكره، ص: 533
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كاف لدحض القرينة، و الدليل العكس ي ال يمكن قبوله إال الفرنسية  أن إثبات غياب الفعل الضار غير 

 251إذا تم تبيان أن سبب الحادثة راجع إلى سبب أجنبي تماما عن العمل.

وبدوره القضاء املغربي يسير في نفس اإلتجاه الذي يعتمد على العناصر السالفة الذكر وهذا ما يمكن  

الوفاة التي لم يعرف لها « …  :ي اعتبرت أن مالحظته واستنتاجه في بعض قرارات محكمة النقض الت

 « سببها والحاصلة ألجير في مكان الشغل وهو يقوم بشغله العادي تعد حادثة شغل

العامل الذي يدخل سيارته إلى املرآب طبقا لتعليمات صاحب عمله والذي «  :وفي قرار آخر اعتبرت أن 

يعتبر أنه قد أصيب في حادثة شغل، ألنه الزال  وجد ميتا داخل سيارته بعدما أوقفها داخل هذا املرآب

يوجد وقت إصابته تحت التبعية القانونية التي تربطه بصاحب العمل من جهة أولى ومن جهة ثانية 

ألن أسباب الوفاة لم يكن باإلمكان تحديدها، وفي هذا االتجاه يذهب بعض الفقه املغربي إلى أن 

امه بعمله أو بمناسبة قيامه به يعد حادث شغل ما لم يثبت الحادث الذي يصاب به األجير أثناء قي »

عكس ذلك، إما إثبات أن األجير املصاب عرضة سهلة لألمراض وإما إثبات أن وضعيته املرضية هي التي 

  252»كانت سببا في إصابته. 

مؤمنه  لذلك أن وجود هاتين الحالتين التي تؤدي إلى نقض قرينة اإلسناد يفتح الباب أمام املشغل أو  

   ليتنصال من مسؤوليتهما.

  ثانيا: دور اإلجتهاد القضائي في إثبات عنصر الضرر  

متى علمنا بأهمية عنصر الضرر بالنسبة لألجير املصاب في الحصول على التعويض لكون هذا األخير 

 يعتبر مناط تحقق املسؤولية عن حوادث الشغل، فال يمكن من الناحية القانونية تكييف حادث ما،

يتعرض له األجير أثناء قيامه بالشغل، أو من جراء قيامه به، على أساس أنه حادث شغل، يستحق 

عنه التعويض، إال إذا نتج عنه ضرر لألجير املصاب ، وهذا أمر بديهي مادام أن األجير الذي قد يتعرض 

                                                 
251 Odile Godard :p121 op .cit 
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أمام حادثة باملفهوم لحادثة باملفهوم الدارج لها، ولكنه لم يلحقه أي ضرر، ففي هذه الحالة، ال نكون 

القانوني وذلك النتفاء عنصر الضرر، ونموذج الذي نضر به في هذا املجال، األجير الذي يسقط في 

مكان العمل أو يصاب بصعقة كهربائية وال يصاب بأي أذى يذكر، ومتى كان األجير أمام هذه الحالة فال 

عويض عن حوادث الشغل وذلك يمكن له التمسك باالستفادة من مقتضيات التشريع الخاص بالت

 لتخلف شرط من شروط ذلك التعويض.

أما في الحالة املعاكسة، واملتمثلة في إلحاق ضرر باألجير من جراء حادثة شغل، كأن تظهر عليه جروح، 

، 34/32أو كسر، على إثر سقوطه، فإنه في هذه الحالة يعوض استنادا إلى مقتضيات القانون 

من ق.ل.ع. يتضح لنا أن الضرر في مجال املسؤولية املدنية قد  92صل وبرجوعنا إلى مقتضيات الف

يكون ماديا أو معنويا، علما بأن الضرر املادي قد يمس جسم اإلنسان، وقد يمس ذمته املالية، 

انطالقا من مضمون هذا الفصل يتبادر إلى ذهننا تساؤل له أهمية بالغة نود طرحه في هذا املجال ، 

، أم هناك أضرار حددها 34/32جير يخوله االستفادة من مقتضيات القانون هل كل ضرر يلحق األ 

 املشرع على سبيل الحصر، هي وحدها الكفيلة لالستفادة من مقتضيات القانون 

  السالف الذكر؟ 

وعند تفحصنا ملقتضيات هذا القانون، ال نجد جوابا مباشرا لهذه اإلشكالية، لكن هذا ال يمنعنا من 

يا من بعض املقتضيات الخاصة بالتعويض، أن األضرار التي يعوض عنها في إطار هذا اإلستنتاج ضمن

القانون هي: الضرر الذي يصيب جسم األجير، والضرر الذي يستلزم نيل إصالح أجهزة استبدال أو 

 تقويم األعضاء.. 

فية إثبات عنصر وهي التي سنتناولها بالدراسة في الفقرة  األولى بينما سنخصص الفقرة الثانية لكي .

 الضرر 

 الفقرة األولى: الضرر الواجب اإلثبات
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الشك و أن عنصر الضرر عنصر جوهري في تعويض األجير جراء حادثة شغل لكن هذا الضرر يجب أن 

 يصيب جسم األجير أو

أن يكون الضرر الذي يستلزم نيل أو إصالح أجهزة االستبدال أو تقويم األعضاء، أما الضرر الذي 

يوان رغم كونه في ملكية األجير مثال فهو غير معني بالتعويض ، و اإلجتهاد القضائي سار على يصيب الح

  هذا املنحى .

  ا ـ الضرر الذي يصيب جسم األجير 

يتمثل في مساس مادي بالخاليا، وباألنسجة التي تدخل في «  عرفه االجتهاد الفقهي الفرنس ي على أنه:

« م، وقد تتمثل في مساس باألداء الوظيفي لعضو من أعضائه. التركيب الداخلي أو الخارجي للجس

  فاستنادا، لهذا التعريف املوسع للضرر، يجب على األجير املتضرر 

من جراء حادثة شغل إذا ما أراد  طبيا هذا الضرر، سواءا تحقق بالفعل،أو سيتحقق حتما في 

 الحصول على التعويض، أن يثبت 

 253املستقبل. 

الذي سلكه املشرع املغربي ويتضح هذا بالخصوص في كون إصابة الجسم البشري، وهذا هو املنحى  

على الفعل الضار، الذي قد يتسبب 34/32هي مناط تطبيق املقتضيات املنصوص عليها في القانون 

 فيها وهذا دون إعطاء القضاء أية أهمية لطبيعة الضرر أو لنوعه

ج عنها، وكذلك ال يعتد بخطورة اإلصابة، أو بكونها هينة، أو ملحل اإلصابة أو لنسبة العجز الذي قد ينت

أو كذلك في ما إذا كانت قد أدت إلى توقف األجير املصاب عن العمل، أم ال، وكمثال على هذه الحالة 

األخيرة األجير املتضرر من جراء إصابة شغل نتيجة جروح خفيفة اضطرته إلى تلقي العالج الطبي دون 

 كان األجير أمام هذه الحالة، وقع على عاتق املشغل التحمل توقف عن العمل، ومتى

 بالصوائر الطبية، والصيدالنية..

                                                 

  253 محمد الكشبور، حوادث الشغل واألمراض املهنية، املسؤولية والتعويض، ص: 16
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ومما تجدر اإلشارة إليه في هذا املجال هو كون الضرر الجسدي الناتج عن حادثة شغل واملتمثل في  

إنها ال تطرح لنا املساس املادي بالخاليا واألنسجة التي تدخل في التركيب الداخلي أو الخارجي للجسم ف

أي إشكال قانوني، سواء عندما يتعلق األمر باإلثبات، إذ من السهولة بمكان التثبت منها بواسطة 

وسواء تعلق األمر في البحث أو الكشف عن أسباب الضرر …( )جروح، كسور … املعاينة أو التشريح 

، ولكن في بعض األحيان قد الحقيقة واملتمثلة في املساس باألداء الوظيفي لعضو من أعضاء الجسم

وفي هذه الحالة ال يوجد بديل من … تثار صعوبة التوصل إلى سبب الضرر ولو بواسطة التشريح 

االستعانة بقرينة اإلسناد التي بموجبها تجتمع للضرر عناصر إصابة العمل طاملا أن الواقعة التي ظهر 

   على إثرها غير مشكوك في تحققها.

يضا إلى أن هناك نوع من الضرر الجسدي،الذي يتجسد في فقد القدرة على األداء وكما تجدر اإلشارة أ 

الوظيفي الطبيعي، بحيث يستحيل معها من الناحية التشريعية الكشف عن أصله، كما يستحيل أيضا 

معها افتراض وجود مثل ذلك األصل، وأحسن مثال يجسد لنا هذه الحالة: اإلضطرابات التي قد تنتج 

الشغل، فبالنسبة للقضاء الفرنس ي فموقفه واضح إذ يقرر التعويض عن اختالل القوى على حوادث 

  .255ونفس املنحى يسلكه القضاء املغربي 254العقلية باعتبارها حادثة شغل

ومحكمة النقض الفرنسية ال تولي أية أهمية في مجال قرينة اإلسناد، بحيث أنها ال تفرق بين اإلصابة 

بالجسم    وتلك التي تتمثل في اختالل األداء الوظيفي الطبيعي لعضو من  التي تتمثل في مساس مادي

أعضائه ، فاإلصابة متى ظهرت بغتة كيفما كانت طبيعتها ودرجة خطورتها في وقت ومكان العمل تؤدي 

 طبقا لقرينة اإلسناد إلى إعفاء األجير املصاب من عبء إقامة الدليل على تحققها.

                                                 

  254 آمال جالل، مسؤولية املؤاجر عن حوادث الشغل واألمراض املهنية في التشريع املغربي، ص: 5.2
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املادي الذي ينتج عن تشويه جسم األجير، وبالتالي املساس بسمته  كما يعد ضررا كذلك الضرر 

الجمالية وحسب اإلجتهاد القضائي فإن األجير يعوض لكن بشرط أن يعكس هذا التشويه على قدرته 

 256على العمل، وخصوصا متى كان عمله يكمن في االتصال املستمر بالزبائن.

 الستبدال أو تقويم األعضاءب ـ الضرر الذي يستلزم نيل أو إصالح أجهزة ا 

والسؤال الذي نود طرحه في هذا املجال هو هل لكي يعوض عن الضرر، البد وأن يتعلق بجسم  

  اإلنسان، أم أنه يشمل مسائل أخرى، كمالبس األجير ودراجته وسيارته مثال؟

الرابعة من القانون  لدإجابة عن هذه اإلشكالية البد من التمييز ما بين حادث الطريق التي حددتها املادة

في الزمان واملكان، تأخذ صفة حادثة شغل ذلك من حيث ما تخوله للمصاب من تعويضات 34/32

حسب مقتضيات هذا القانون، باإلضافة إلى أنها تعطيه إمكانية الرجوع على الغير املتسبب فيها وذلك 

 ضرار الحاصلةوفقا ملقتضيات القواعد العامة للمسؤولية، هذه األخيرة، تغطي كل األ 

  له بما في ذلك التعويض عن املالبس ووسيلة التنقل.

أما بالنسبة للحالة الثانية وهي حالة ما إذا كان الغير هو املتسبب في حادثة الشغل فإن األجير املصاب 

في هذه الحالة يملك الحق في الرجوع على هذا الغير وفقا للقواعد العامة للمسؤولية من أجل 

 تعويض يغطي بصفة شاملة كل األضرار.الحصول على 

أما في الحالة املعاكسة واملناقضة للحالتين السالفتين الذكر حيث يكون فيها الفعل الضار بحادثة  

شغل، نتجت بسبب العمل أو بمناسبة القيام به، وسواء تسبب فيها املشغل أو أحد تابعيه، ففي هذه 

 الحالة، يكون التعويض جزافيا.

ع املشرع املغربي، وهو بصدد تناوله للضرر الذي يصيب جسم املصاب، أن يلحق وهذا لم يمن 

به حالة أكثر أهمية نظرا ملا تكتسيه في الواقع العملي من دور مهم، وتتمثل هذه الحالة في أجهزة 

من القانون  43استبدال أو تقويم األعضاء حيث كان موقفه صريحا من خالل مقتضيات املادة 
                                                 

  256 حسن عبد الرحمان قدوس، مرجع سبق ذكره، ص: .53-.53



 

 

 

178 

يخول للمصاب الحق في نيل وإصالح وتجديد أجهزة استبدال أو تقويم «بموجبها : ، التي  34/32

األعضاء التي تفرض الحادثة استعمالها، وكذا الحق في إصالح أو تعويض األجهزة التي فرضت 

استعمالها عاهة سابقة ولو كانت غير ناتجة عن حادثة من حوادث الشغل، والتي أفسدتها الحادثة أو 

 أو جعلتها غير صالحة لالستعمال. سببت ضياعها

ويحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطتين الحكوميتين املكلفتين بالتشغيل وبالصحة نوع 

 «األجهزة وقيمتها وشروط تخصيصها وإصالحها وتجديدها. 

جير ما يمكن أن نخلص إليه انطالقا من هذه املادة كونها ال تخلو من إيجابيات، واملتمثلة في تخويلها لأل 

املتضرر من جراء حادثة شغل الحق في تعويض األجهزة التي تفض ي عنها الحادثة، أو تنال من قدرتها 

باستبدالها، أو بتقويمها بأجهزة أخرى، كاألسنان واألرجل واأليدي الصناعية، لكن مع كل ذلك فإن هذا 

في التعويض املستحق  النص ال يخلو أيضا من سلبيات، إذ مما يؤخذ عليه، كونه يربط تقديم الحق

لألجير املتضرر، ببعض الحواجز، من ذلك مثال ضرورة اقتران الضرر املتمثل في تلف األجهزة املشار 

 إليه في املادة أعاله بضرر جسدي.

ومن بين الصور التي نضربها لتصوير مثل هذه الحالة، افتراض كون األجير سقط في مكان الشغل 

ر في جسمه، وإنما تكسرت على إثرها أسنانه اإلصطناعية، تحطمت نتيجة زلة قدم ولم تلحقه أضرا

نظارته، فمتى كان األجير أمام هذه الحالة فإنه ال يستحق أي تعويض، ألن الفعل الضار املتمثل في 

السقوط والخالي من اإلصابة الجسمية ال يعتبر حادثة شغل في املعنى املألوف، وهذا ما تسير عليه 

سية ، أما عن اإلجتهاد القضائي املغربي فيظل موقفه غامضا لحد اآلن وذلك محكمة النقض الفرن

 راجع إلى افتقاره إلجتهادات تجسد هذه الحاالت.

لكن وفقا لقواعد العدل و اإلنصاف  يحبذ التعويض عن هذه األجهزة إذا أصيبت لوحدها، بغض  

، كونها ال تتعارض وليس فيها النظر عن وجود أو عدم وجود ضرر جسدي، لكون إعمال هذه القاعدة
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أي تحريف للفعل الضار، بل يعتبر من العدالة بمكان عدم االعتداد باقتران تلف تلك األجهزة 

 اإلصطناعية بالضرر الجسدي.

وهذا فيه مصلحة لألجير املتضرر، إذ يحقق له الحماية الالزمة باعتباره الطرف الضعيف في العالقة 

أال يكون مطال بل معلقا على شرط، وهو كون األجير يستعمل الجهاز التعاقدية، لكن تطبيقه يجب 

 املقوم ملا أعد له ساعة ضياعه أو إتالفه من جراء الفعل الضار.

واإلستدالل الذي يمكن أن نستدل به في تقرير الحق في التعويض، هو أنه باعتبار الجهاز اإلصطناعي  

نسان، بمثابة هذا العضو األصلي، فإذا أصيب األجير املقوم واملساعدة لعضو من األعضاء في جسم اإل

بحادثة شغل ترتب عنها تلف الجهاز اإلصطناعي دون اإلصابة بضرر جسدي، فإنه مع ذلك يجب 

اعتبار ضياع هذا الجهاز بمثابة ضرر في جسمه، ألنه لوال هذا الجهاز، لكان من املمكن أن تكسر الرجل 

 الطبيعية.

 إثبات الضرر الفقرة الثانية : كيفية 

لكي يستفيد األجير املتضرر من جراء الضرر الحاصل به بسبب حادثة شغل، من               

، يسعى القضاء في هذا املجال إلثبات الضرر بالخبرة الطبية 34/32التعويضات التي يخولها له القانون 

سلطة التقديرية لقاض ي الضرورية، باعتبار الضرر واقعة مادية، يدخل أمر تقديرها واستخالصها لل

املوضوع، وإذا كان من السهولة بمكان التوصل إلى هذا النوع من اإلثبات، فإن هناك حاالت يستعص ى 

فيها إثبات عنصر الضرر بالنظر إلى ظروف العمل، وفي هذه الحالة ال يجد القضاء مانعا من االستعانة 

تعرض األجير لحادثة شغل ونتج مباشرة عنها بالقرائن مساعدة منه لألجير في ذلك اإلثبات، مثال إذا 

ضرر، افترض معها القضاء أن الحادثة هي التي تسببت فيه، وهذا االقتران يعد في حكم القضاء 

إعماال لتقنية القرينة، وهذه الخبرة تعتبر في هذا املثال بسيطة، بمعنى أنها تقبل الدحض العكس ي من 

   لحادثة ترجع إلى سبب آخر خارج عن الشغل.جانب املشغل أو مؤمنه، متى أثبتوا أن ا
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كل إصابة تلحق بالعامل « …  وفي هذا الصدد سبق ملحكمة النقض الفرنسية أن صرحت مرارا بما يلي:

إثر الحادث تتحقق بسبب أو بمناسبة العمل يجب اعتبارها، ما لم يثبت خالفه، أثرا لهذا الحادث. 

»257  

إن وفاة العامل بعد « …  كمة النقض الفرنسية قرار جاء فيه:ومن أهم القرارات التي صدرت عن مح 

شهور بغتة أثناء العمل بأعراض آالم حادة بينما كان يبدو قبل ذلك في تمام صحته، تعتبر حادثة 

شغل، مادامت أسباب الوفاة قد ظلت مجهولة، ولم يقم الدليل على أنها ترجع إلى حالة مرضية ذات 

  258«تطور بطيء. 

ذا القرار في حقيقته تراجعا من جانب محكمة النقض الفرنسية، حيث اشترطت لكي تعتبر ويعتبر ه 

مثل هذه الواقعة حادثة شغل، أن تكون هنالك إصابة جسدية مصاحبة للشعور باألذى، ثم التثبت 

 منه طبيا.

أوجد إن وفاة العامل الذي « …  ومن أهم القرارات التي صدرت بهذا الخصوص كذلك قرار جاء فيه: 

  259«الجزء العلوي من جسده غارقا في برميل يحتوي على خليط من الزيت واملاء حادثة شغل

لذلك فإن محكمة النقض قد ألغت الحكم الصادر عن محكمة اإلستئناف والتي ألقت على عاتق أرملة 

إن «  لنقض:األجير عبء اإلثبات خالفا ملا تقض ي به قرينة اإلسناد، وفي نفس االتجاه جاء قرار محكمة ا

كل ضرر يحصل من جراء حادثة تقع بسبب الشغل أو بمناسبة القيام به، يجب اعتباره ناتجا عن 

  260«حادثة شغل إال إذا أقيم الدليل على خالف ذلك

                                                 

  257 حسن عبد الرحمان قدوس، مرجع سبق ذكره، ص: 532 )الهامش(

  258 قرار صادر في 54 أبريل 5.85 عن محكمة النقض الفرنسية، أشار إليه محمد الكشبور في املرجع الذي سبق ذكره، ص: 609

  قرار صادر في 30 يناير 5.21 عن محكمة النقض الفرنسية، أشار إليه محمد الكشبور في املرجع السابق الذكر، ص: 60 )الهامش   
259  

  260  قرار للمجلس األعلى بتاريخ 82 يونيو 5.28، أشار إليه د9 محمد الكشبور في مرجع سبق ذكره، ص: 65
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إن وفاة األجير التي تحصل بسبب سكتة قلبية أثناء الشغل «  وجاء في قرار آخر بنفس اإلتجاه ما نصه: 

ادثة شغل ولهدم هذه القرينة، فإنه يجب على املؤاجر أو على مؤمنه أن يثبت يفترض أنها ناتجة عن ح

  261«مرضا سابقا للمصاب وأن يقيم الدليل على أن األزمة القلبية لم يتسبب فيها الشغل

لكن في الحالة املعاكسة فإن إصابة األجير من جراء حادثة شغل أو بمناسبته، ولم تظهر األضرار 

بل استغرقت مدة طويلة ففي هذه الحالة عكس الحالة السابقة التي رأيناها، مباشرة بعد الحادث، 

فإن القرينة أعاله تنقلب ملصلحة املشغل أو مؤمنه، بحيث على األجير املتضرر أن يقيم الدليل على 

   عالقة هذا الضرر بالحادثة، وفي هذا الصدد جاء في قرار ملحكمة االستئناف بالرباط ما يلي:

ال يمكن «   الشغل، إذا لم تتمكن أرملة العامل املصاب بحادثة شغل الذي  عن حوادث بالتعويض 

 تطبيق التشريع املغربي الخاص

توفي بعد أشهر عديدة من برء جرحه أن تقيم الدليل على وجود عالقة سببية بين الحادثة والوفاة.  

»262  

ا في بعض القرارات بخصوص االستناد على لذلك فان اإلجتهاد القضائي املغربي و املقارن  رغم تضاربهم

عنصر الضرر كأساس العتبار الحادثة حادثة شغل ، لكن ساهمت مختلف القرارات القضائية في  

 تطوير نظام اإلثبات في قضايا حوادث الشغل عبر البحث على عنصر الضرر.

  العالقة السببية إثبات دور اإلجتهاد القضائي فيثالثا: 

ها األجير ال يمكن اعتبارها بمثابة حادثة، إال إذا ثبت أن هناك عالقة بين كل حادثة يتعرض ل

من القانون املذكور  3، وجاءت املادة  34/32هذه الحادثة والشغل، نظرا للطابع اإلستثنائي للقانون 

تعتبر حادثة شغل كل حادثة، كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر، للمستفيد من أحكام «  :بالقول انه 

ذا القانون، سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة تبعية كانت وفي أي محل كان إما لحساب مشغل ه

                                                 

  261   قرار للمجلس األعلى الصادر في 84 يونيو 5.65، أشار إليه د9 محمد الكشبور في املرجع السالف الذكر،ص: 65          

  262    أشار إليه د9 محمد الكشبور في املرجع السالف الذكر، ص: .1 وما بعده
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واحد أو عدة مشغلين، وذلك بمناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيام به، ولو كانت هذه الحادثة 

إال ناتجة عن قوة قاهرة أو كانت ظروف الشغل قد تسببت في مفعول هذه القوة أو زادت في خطورتها 

إذا أثبت املشغل أو مؤمنه طبقا للقواعد العامة للقانون أن مرض املصاب كان سببا مباشرا في وقوع 

 الحادثة. 

ويقصد بالضرر في مفهوم هذا القانون كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها حادثة الشغل 

  .««وأسفرت عن عجز جزئي أو كلي، مؤقت أو دائم، للمستفيد من أحكامه. 

هنا جاءت أهمية تحديد معيار ثابت للعالقة بين الحادثة والشغل من جهة وبين الحادثة والضرر ومن 

من جهة أخرى،  فبالنسبة للحالة األولى استطاع القضاء الفرنس ي أن يبتدع معيار قرينة اإلسناد لكن 

رينة التبعية عدم كفاية هذه األخيرة في بعض الحاالت جعل القضاء الفرنس ي يبتدع قرينة أخرى وهي ق

 والتي جاءت لتدعم مضمون القرينة األولى.

بالنسبة للحالة الثانية اهتدى القضاء املذكور وتبعه في نفس املسار القضاء املغربي إلى وضع معيار  

لتحديد العالقة بين الضرر والحادثة وهذا األخير يتمثل في القرينة السببية، وقبل الحديث عن هذه 

  تحقق املادي من الواقعة مصدر اإلصابة، وذلك باستعمال القرينة املادية.األخيرة، البد من ال

 الفقرة األولى : العالقة بين الحادثة وظروف الشغل9

إن إثبات عنصر الحادثة وعنصر الضرر ال يكفيان لوحدهما العتبار أن حادثة ما حادثة شغل، بل البد  

أي الطبيعة املهنية للحادثة، فعلى أي أساس من إثبات كذلك العالقة بين الحادثة وظروف الشغل 

  إذن تتحدد هذه العالقة؟

  قرينة اإلسناد : أ 

، نصت على أن حادثة شغل هي كل واقعة 3222إذا كانت املادة األولى من القانون الفرنس ي لسنة 

تحدث بفعل أو بمناسبة العمل، فإن القضاء الفرنس ي من خالل محكمة النقض فسرت هذا النص 

 أنه لكي تتحقق حادثة شغل فيجب أن تقع في مكان ووقت العملعلى 
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وعلى املستوى الفقهي نجد نفس الش يء، ويبرر ذلك أن وقوع حادثة شغل في مكان ووقت العمل يلزم  

املشغل بالتعويض ألنه لم يتخذ اإلحتياطات الالزمة للحفاظ على سالمة وأمن العمال في مكان العمل 

  263لذا يبقى هذا التفسير منطقيا عند هذا الفقه. وأثناء تأديتهم لعملهم،

ومن هنا برزت أهمية املكان والزمان لتحديد ارتباط الواقعة مصدر اإلصابة بالعمل، وكل واقعة  

تحققت في وقت ومكان العمل تعد بمثابة حادثة شغل سواء كان الشغل هو السبب املباشر فيها أو 

ب، وعلى هذا فقرينة اإلسناد تعني كل إصابة تحققت في وقت سببا غير مباشر، أو أنه لم يعرف له سب

  ومكان العمل يجب اعتبارها كحادث يفترض نسبته إلى الشغل.

إذن اإلرتباط بين الحادثة والشغل على أساس اإلفتراض وكما عبر عنه بعض الفقه، تصور ذهني 

  264للواقع بالنظر إلى املألوف والراجح.

كان عنصر اإلستدالل على تحقق قرينة اإلسناد والضحية هو الذي يقع من تم أصبح عنصر الوقت وامل 

 عليه عبء إثباتهما، ومن هنا جاءت ضرورة تحديد مفهوم كل عنصر على حدة.

لقد اعتبر القضاء أن وقت العمل ال يقصد به فقط الزمن الذي تقتضيه تأدية العمل وإنما كذلك  

اء قيام األجير بتسليم أدواته وفترة قبل بدء العمل و الدقائق الفترة التي تلي انتهاء ساعة العمل، وأثن

التي كان يتسلم فيها عمله كما جاء في إحدى قرارات محكمة باريس التي اعتبرت بمثابة حادثة شغل 

 «  265«وهو في قضاء حاجة بأمر من صاحب العمل.  32,30وقعت على الساعة 

في مفهومه ليشمل األمكنة امللحقة والتابعة  ونفس الش يء فعل فيما يخص مكان العمل فقد توسع

  لجهات العمل و هو ما جاء في إحدى

                                                 

  263 أشار إليه د9 محمد الكشبور في املرجع السالف ذكره القرار صادر بتاريخ 52 أبريل 5.13ص:.3

  264حسن عبد الرحمن قدوس، مصدر سبق ذكره، ص: 546 

265 Odile Godard : Le regene de la preuve en matière d’accidents du travail. P3                                                         
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أن النهر الذي حدثت فيه الواقعة التي نتجت عنها الوفاة كان ملصقا ملكان «  املواقف ملحكمة النقض:

العمل، بحيث أمكن للعامل الوصول إليه لعدم وجود سياج يفصل بينه ومكان العمل أو على األقل 

  266«ليمات مكتوبة في أمكنة ظاهرة أو تحذر من االقتراب من النهرتع

ومكان العمل يجب أن يفهم ككل مكان يقوم فيه العمل بأداء حاجيات االستعمال وأداء  إذا كانت وقت

 وظيفته أو إحدى وظائفه

 ومكان العمل العتبار حادثة ما بحادثة شغل، فالواقع يعطينا حاالت قد يتخلف فيها عنصر من 

 العنصرين السالفين الذكر هذه الحاالت يمكن تحديدها فيما يلي :

( الحادثة التي تقع في مكان العمل ولكن خارج أوقات العمل وهي الحالة التي تحدث فيها الحادثة 3 

قبل بدء أو بعد انتهاء العمل واألجير يوجد تحت توجيهات املشغل، بعد منتصف النهار حيث يقوم األجير 

أماكن أخرى من املؤسسة كالسلم الذي يؤدي إلى  الغذاء داخل املؤسسة عندما يتحول الى.بأخذ وجبة 

أماكن اللباسكما نجد كذلك حوادث تقع أثناء وقت العمل ولكن خارج مكان العمل كمثال على ذلك 

عندما يذهب األجير إلى مقهى املؤسسة، كما نجد كذلك حوادث تقع خارج مكان ووقت العمل وهذا 

من الحوادث يطرح فيها اإلثبات صعوبة بالغة ألنه صعب تحديد ما إذا كانت الحادثة بمثابة  النوع

حادثة شغل لالستفادة من قرينة اإلسناد، وضمن هذا النوع نجد حالة األجراء الذين يعملون خارج 

 املؤسسة.

ير املصاب يستفيد ( الحادثة التي وقعت أثناء وقت ومكان العمل يفترض أنها حادثة شغل أي أن األج4 

من قرينة اإلسناد إلى إسناد الحادثة إلى العمل كي تكتس ي صفة حادثة شغل ألن األجير رغم ذلك يبقى 

                                                 
266 Odile Godard, p :76.                                                                                                                                      
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ملزما بإثبات كونه يتواجد أثناء إصابته بالحادثة في مكان ووقت العمل،  وبالتالي ففعالية القرينة 

 267كوسيلة إثبات تبقى رهينة باإلثبات الذي يقع على املصاب.

لكن معيار وقت ومكان العمل أصبح معيارا غير كافي، كونه جد ضيق ال يعطي كل الحاالت التي يصاب  

فيها األجير بحادثة شغل وهذا ينعكس على نظام اإلثبات إذ يجعله ضيقا وال يحمي املصاب في بعض 

  الحاالت، التي لم يتحقق فيها عنصر الوقت و املكان، من تم تبقى

فهومها هذا معيارا غير كافيا مما جعل القضاء يرتكز على قرينة أخرى هي قرينة قرينة اإلسناد بم

 التبعية.

 ب: قرينة التبعية

قرينة التبعية أسلوب جديد اعتمده  االجتهاد القضائي بعد عجز قرينة اإلسناد لوحدها في        

االت التي ال تتحقق فيها تحقيق الحماية الالزمة للمضرور، وأقرها القضاء الفرنس ي ملواجهة بعض الح

 عناصر قرينة اإلسناد من وقت ومكان العمل.

أن املبعوث في مهمة له الحق في التمتع بالحماية «  هكذا ذهبت محكمة النقض في إحدى قراراتها: 

االجتماعية أثناء الفترة الزمنية التي يستغرقها تنفيذ املهمة املكلف بها، ويجب اعتباره قائما بتنفيذ 

  268«ا لم يقم الدليل على أنه استرد كامل استقاللهمهمة م

يتضح أن محكمة النقض استطاعت أن توسع من مضمون قرينة اإلسناد و هكذا فأهمية قرينة 

التبعية تتجلى في دعم املضمون  املوضوعي لقرينة اإلسناد، وليس استغناء عن هذه األخيرة ألن األجير 

خارج وقت ومكان العمل يستفيد من قرينة اإلسناد خالل الفترة الذي ينفذ أوامر املشغل في أداء مهمة 

الزمنية التي يستغرقها في أداء تلك املهمة ما لم يثبت أنه كان أثناء تعرضه لدإصابة أنه يقوم بعمل من 

                                                 
267 Odile Godard, op, cit. 749                                                                                                                                   

                            

268 Odile Godardm op, cit, p : 90 9 
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أعماله الشخصية أو الطبيعية والتي ال عالقة لها بالعمل من تم فقرينة التبعية تقوي مضمون قرينة 

 طي لهذه األخيرة مفهوما واسعا.اإلسناد وتع

لكن يجب التمييز بين مفهومين لقرينة التبعية فهناك مفهوم تقليدي حيث تم افتراض أن األجير         

خاضع لتوجيهات وإشراف املشغل أثناء وقت ومكان العمل، هذا املفهوم يهدف إلى تيسير اإلثبات ولكن 

إثبات العكس وبهذا املفهوم فإن حادثة شغل تكتسب صفة إلى تقييد الحماية االجتماعية ألنها تسمح ب

املهنية عندما تتحقق في وقت ومكان العمل إضافة إلى وجود عالقة التبعية بين األجير و املشغل مما 

  يعني أن قرينة التبعية تؤدي دورا مستقال عن قرينة اإلسناد، في تحديد العالقة بين الحادثة والعمل.

لقرينة التبعية ال يعني ما سبق ذكره، وإنما يتم افتراض خضوع األجير لسلطة لكن املفهوم الحديث 

في مكان ووقت العمل وإنما إلى قيامه بتنفيذ أوامره وتعليماته ولو   املشغل و ليس بالنظر الى تواجده

كان ذلك خارج النطاق الزمني واملكاني للعمل، وبذلك يهدف املفهوم الجديد إلى تيسير اإلثبات من 

خالل دعمه ملضمون قرينة اإلسناد بشكل يؤدي إلى اتساع نطاقه ال إلى تقييدها لذا فقرينة التبعية 

 9بهذا املفهوم تؤدي دورا غير مباشر لتحديد العالقة بين الحادثة والعمل

 

 الفقرة الثانية: العالقة بين اإلصابة والحادث 

ال بد  لدإستفادة من التعويض عن حوادث شغلف 34/32بموجب املادتين الثالثة و الرابعة من القانون 

بقي قاصرا على وضع ضوابط محددة إلثبات  34/32ربط العالقة بين الحادثة و اإلصابة و القانون  

هذه العالقة لكن اإلجتهاد القضائي االجتماعي  من خالل تكييفاته للوقائع، عمل على خلق قرائن 

 أصبح مستقر عليها في ظل عدم دقة  التشريع.

لدراسة هذه الفقرة يستلزم منا تقسيمها إلى نقطتين جوهريتين حيث نتناول في النقطة األولى القرينة 

 املادية بينما نتناول في النقطة الثانية القرينة السببية.

 : القرينة املاديةأ
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قد إذا كان القضاء قد حاول أن يحدد الخصائص القانونية للوقاية التي تعد مصدرا للحادثة  فإنه  

أعفى املؤمن عليه من عبء إقامة الدليل على تحققها، إذ أن ظهور اإلصابة في وقت ومكان العمل 

يؤدي إلى افتراض وجودها، وكنتيجة بديهية لهذا فإعفاء األجير من عبء اإلثبات ال يقتصر على التحقق 

لسببية بين الحادثة بل يتجاوز هذا اإلعفاء حتى إلى العالقة ا«  القرينة املادية »املادي للحادث 

  269والضرر.

وهذا ما يحدو بجانب من الفقه الفرنس ي أمام هذه النتيجة إلى القول بأن القرينة املادية، تضم  270.

 القرينة السببية وتستغرقها

فإذا سلمنا القول بكون األجير املتضرر معفى من إقامة الدليل على تحقق الحادثة استنادا إلى القرينة  

القول أن اقتران اإلصابة بزمان ومكان الحادثة يعتبر في ذاته حادثة شغل ، أو حادث  املادية، بينما

 يفترض نسبته إلى الشغل.

من هذا نستخلص أن األمر يتعلق هنا بقرار حقيقي، خاص بسبب اإلصابة الثابتة، أو بمعنى آخر أنه 

ية سببية مغالى فيها يعطي لواقعة التحقق من وجود اإلصابة وظهورها في وقت ومكان العمل أهم

وخصوصا متى علمنا أنها ال تأخذ بعين االعتبار ببعض املعطيات املتمثلة في عناصر الواقع، هذه األخيرة 

  التي لها قيمة استداللية ال يستهان بها والتي يمكن أن تقوم عليها القرينة.

ن عن القفزة التي خطاها إن هذا املنحى الذي يسلكه اإلجتهاد القضائي الفرنس ي في هذا الصدد، يبي

والتي طرأت على املبادئ التي يقيم عليها أحكامه، فقرينة السببية في صياغتها األولية كانت تعتمد في 

إثبات العالقة ما بين اإلصابة والحادث على عناصر ثابتة ومؤكدة تتصل بالتحقق املادي 

                                                 

  269قرار ذكره حسن عبد الرحمن قدوس، مرجع سبق ذكره، ص: 524 
270 Odile Godard, op, cit, p : 94.  
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قق بسبب أو بمناسبة العمل، يجب كل إصابة تلحق بالعامل إثر حادث، تح«  للحادث،بحيث اعتبر أن 

  271«اعتباره مالم يثبت العكس أثرا لهذا الحادث. 

فقرينة السببية كانت تستند كما سبق أن رأينا على واقعة االقتران الزمني واملكاني للحادث واإلصابة،  

ين ظهور وبالتالي فاالحتمال الراجح واملألوف في هذا الصدد، يؤدي بنا إلى افتراض قيام عالقة ما ب

اإلصابة وتحقق الحادث، وهذا يفيد أن هناك التزام يلقى على األجير مفاده الكشف على الوجود املادي 

لواقعة لها خصائص الحادث حتى يكون هذا االقتران حقيقة مؤكدة، لكن أمام العراقيل والصعوبات 

استنباط التحقق املادي  التي تواجه األجير في تحقيق مثل هذا االلتزام، حدا بالقضاء الفرنس ي إلى

للحادث انطالقا من ظروف الواقع التي يكشف عنها املضرور، بحيث أنه متى تبث انطالقا من هذه 

كل إصابة يعتبر « بحيث   الظروف أن الحادثة محتملة الوقوع، فإن إثبات تحققها املادي يعتبر قد تم

  272«بات العكس أنها ناتجة عن حادث عملالعمل حتى املألوف سببا أو مناسبة لها يفترض ما لم يتم إث

ما يستخلص من هذا الحكم القضائي، هو أن القضاء الفرنس ي، ومن أجل التحقق من إثبات الحادثة 

يستعين في هذا املجال بالقرينة املادية  التي تؤدي إلى إعفاء األجير من إقامة الدليل على التحقق املادي 

نا إلى االفتراض، والعناصر التي يقوم عليها هذا االفتراض يثبت للحادث، هذه األخيرة تستند وكما رأي

 الواقع العملي بأنها ال تكون دائما حاسمة وقاطعة في داللتها على حقيقة الواقع.

هذا ما يبين إذن القصور الذي يعتري النتائج التي يمكن أن يتوصل إليها القضاء باستعانته بالقرينة  

ثة، وبالتالي فأحكامه في هذا املجال ال تكون مطلقة، بل نسبية، وذلك املادية من أجل إثبات الحاد

بالنظر إلى كون القرينة املادية تبنى ال على احتماالت راجحة ويقينية بل على احتماالت مشكوك فيها 

 273يغلب عليها طابع الظن.

  ب: القرينة السببية 

                                                 
271 Odile Godard, op, cit, p : 61, 2 édition Sirey 1973 

  272 حسن عبد الرحمن قدوس، مرجع سبق ذكره، ص:546  

  273قرار صادر عن محكمة النقض، بتاريخ 4 أبريل 5.85 أشار إليه حسن عبد الرحمن قدوس في املرجع السابق، ص:544 
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 34/32ن جراء حادثة شغل كرسها القانون إن الحماية التي يوفرها املشرع املغربي لألجير املتضرر م

هذا القانون وككل التشريعات الخاصة بالتعويض تعطي أهمية بالغة لعنصر الضرر، وكما سبقت 

اإلشارة إليه ال يستفيد األجير الذي تعرض للحادث ولم يصب بأي أذى من أي تعويض، ولكن هذا ال 

ض، بل البد من ربط الضرر بحادثة شغل، يبين أن عنصر الضرر وحده يكفي لالستفادة من التعوي

وبمعنى آخر ضرورة تحقق العالقة السببية بين الحادثة والضرر، التي تصيب جسم األجير مباشرة على 

 إثر اإلصابة.

كما أن هناك أيضا حاالت معاكسة، يصعب بل ويستحيل من خاللها إثبات العالقة السببية بين  

  حوال تختلف، ويمكن إيجازها فيما يلي:الضرر والحادث والصعوبات في هذه األ 

* إما لعدم معرفة الظروف التي وقعت فيها الحادثة، والنموذج الذي يجسد هذه الحالة كأن           

يسقط أحد البحارة من أعلى السفينة إلى البحر ليال فيموت غرقا ال يعرف ما إذا كان األمر يتعلق 

 بحادثة شغل أم بانتحار.

ا لوجود أسباب متعددة من وراء الفعل الضار، واملثال الذي يجسد هذه الحالة، كأن يكون * إم         

 .األجير عليل الجسم، أو من معطوبي الحرب مثال .

 * إما لعدم التناسب بين جسامة الضرر وهول الحادث .         

الحالة هو خروج األجير ساملا * إما لعدم ظهور األضرار مباشرة بعد الحادثة، وخير مثال على هذه          

 274عند حصول الحادثة، ثم يشتكي بعد مرور وقت من الزمن على وقوعها، من وجود أضرار في جسمه.

وملا كان من املنطقي أن الحماية التي يوفرها قانون الشغل البد وأن تكون لها حدود بحيث يعرف  

شغل مسؤوليته في حدود نتائج األضرار املشغل ما له وما عليه، فاملنطق القانوني يفرضان تحمل امل

                                                 

 قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 86 أبريل 5.15، سبق أن أشار إليه حسن عبد الرحمان قدوس في املرجع السابق 

  274 ص: 542
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التي تلحق بأجرائه، من جراء الحوادث التي لها عالقة بالشغل، دون باقي األضرار األخرى، والتي لها 

  أسباب ال عالقة لها بالحادثة.

فالرغبة في تحديد املسؤولية هو الذي حدا بالقضاء الفرنس ي، وتبعه في ذلك القضاء املغربي، إلى وضع 

ر يهتدي إليه لتحديد هذه العالقة السببية بكل يسر وسهولة، وفي هذا اإلطار نجد املحاكم املغربية معيا

و الفرنسية  تميز بين نوعين من الضرر، ضرر مباشر والذي ينتج عن الحادثة مباشرة، وفي املقابل ضرر 

 غير مباشر بمعنى أنه ال يرتبط بالحادثة مباشرة.

ذه الحالة والتي ال تثير أي إشكال فيما يخص اإلثبات واملتعلقة بحصول ضرر : إن هالضرر باملباشر ـ 3 

لألجير مباشرة، وفور وقوع الحادثة، بحيث هناك تالزم ما بين وقت الحادثة وحصول الضرر، فإن 

  املحاكم في هذه الحالة تهتدي إلى قرينة اإلسناد والتي بواسطتها

  يعزى   الضرر أو يسند الى حادثة شغل.

لتساؤل املطروح في هذا املجال هو هل من الالزم إثبات العالقة السببية طبقا للقاعدة القائلة بها وا

 البينة على املدعي، أو يكتفي بوقوع الحادثة فقط من أجل استنباط العالقة السببية؟

جتهاد هو منحى اإل  3249يونيو  40فاملنحى الذي سار فيه اإلجتهاد القضائي املغربي منذ صدور ظهير  

القضائي الفرنس ي، بحيث يأخذ بقرينة السببية، مستعمال نفس العبارات التي كانت توردها محكمة 

أن كل ضرر يحصل من جراء الحادثة تقع بسبب الشغل أو «  النقض الفرنسية مرارا في قراراتها:

  275«ذلكبمناسبة القيام به، يجب اعتباره ناتجا عن حادثة شغل إال إذا أقيم الدليل على عكس 

                                                 

 

قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 54 أبريل 5.85، سبق أن أشار إليه آمال جالل في املرجع السابق ذكره، ص: .85 
275  



 

 

 

191 

ومن املالحظ أن اإلجتهاد القضائي املغربي مازال يأخذ بهذه القرينة، كما تدل على ذلك القرارات 

الصادرة عن محكمة النقض بهذا الخصوص، هذه القرارات التي تجد سندها في املنحى الذي نحاه 

 منه.  3خصوصا مقتضيات املادة   34/32املشرع املغربي بالقانون 

ملسؤولية عن كل ضرر لحق األجير من جراء حادثة نتجت عن الشغل بحيث يفترض وذلك بتحميله ا 

مع كل ضرر لحق األجير أنه يرجع مباشرة للحادثة وهذا ما يعبر عنه بقرينة اإلسناد هذه األخيرة ال تعتبر 

قاطعة، بمعنى آخر لكي يتنصل املشغل من املسؤولية عليه أن يقيم الدليل على عكس ذلك، وذلك 

يثبت بأن الضرر الذي يعتقد أنه موال لوقوع الحادثة هو سابق لوقعها ، وفي هذا الصدد قضىت كان 

بان وفاة األجير التي تحصل بسبب سكتة قلبية أثناء الشغل يفترض أنها ناتجة عن « محكمة النقض : 

 حادثة شغل و لهدم هذه  

رضا سابقا للمصاب، وأن يقيم الدليل القرينة فإنه يجب على املؤاجر أو على مؤمنه، أن يثبت م »    

 276«على أن األزمة القلبية لم يتسبب فيها الشغل 

بأن التكثف في عدسة العين الذي يظهر بعد ساعات على إصابتها من «كما قضىت نفس املحكمة : 

أصل جراء انكسار حجرة، يعتبر ناتجا عن حادثة شغل بالرغم من أن الخبرة الطبية لم تستطع تأكيد 

اإلصابة، وعلى املؤاجر أو مؤمنه أن يقيم الدليل على أن هذا التكثف مترتب عن سبب أجنبي هذه 

  277«عن الحادثة9 

و من خالل هذين القرارين نخلص إلى التأكيد على أن اإلجتهاد القضائي املغربي استطاع تطوير 

ي يتمثل في كونه نظام إثبات حوادث الشغل عبر اجتهاداته ، بحيث ما يزال ثابتا في موقفه والذ

يعفي األجير، كطرف ضعيف في العالقة التعاقدية من عبء إثبات العالقة السببية بين حادثة شغل 

والضرر ، ولكن هذا التوجه ليس على إطالقه بحيث أعطى في نفس الوقت للمشغل عبء إقامة 

                                                 

قرار صدر عن محكمة النقض الفرنسية، تاريخ 86 أبريل 5.15 أشار إليه حسن عبد الرحمان قدوس في املرجع السابق ذكره، 

  276 ص:542

  277 حسن عبد الرحمن قدوس، مرجع سبق ذكره، ص: 546 وما بعدها
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نه قد تكون هناك الدليل العكس ي لكي يتنصل من مسؤوليته، ويعتبر هذا املوقف منطقيا متى علمنا أ

استعدادات األجير املرضية أو األمراض السابقة لوقوع الحادثة التي تعتبر من بين الوسائل، التي 

يستطيع املشغل التمسك بها للوصول إلى هذا اإلثبات، فال يعقل أن يتحمل املشغل املسؤولية عن 

 هذه األسباب الخارجة عن حادث الشغل.

رض عليه هذا النوع من القضايا، وكان موقفه في هذا الصدد جريئا، وقد سبق للقضاء املغربي أن ع 

ويتمثل في كون املشغل يتحلل من املسؤولية كلما أثبت االستعداد املرض ي عند األجير، وأن الحادثة لم 

 تكن السبب الذي يسمح باندالع هذا الضرر.

أنه «  على 3204أبريل  39ريخ وعلى هذا املنوال قضت محكمة استئناف الرباط في حكمها الصادر بتا 

تعتبر ناتجة عن حادثة شغل وفاة األجير املصاب بداء السل والتي حدثت إثنا عشر يوما بعد إصابة هذا 

األخير في ظهره، على إثر حادثة شغل وأنه كان على املؤاجر أن يثبت في الوقت املناسب أن وفاة هذا 

  278«األجير كانت ستحصل ولو لم يصب في حادثة شغل. 

نقض حكم محكمة اإلستئناف بالرباط  3200فبراير  33كما قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

ألن هذه املحكمة األخيرة لم تمنح أرملة األجير الذي أصيب في رأسه في ساحة  3203ماي  43الصادر في 

في املخ تطور املؤسسة وهو يؤدي أجور العمال، إيرادا بدعوى أن وفاة زوجها نجمت عن نزيف داخلي 

خفية على إثر إصابة سابقة في مباراة من مباريات الكرة املستطيلة، وقد صرحت محكمة النقض في 

مادامت حادثة شغل املتمثلة في ارتطام رأس املصاب بوجه األجير اآلخر قد «  تعليلها لنقضها أنه:

ى على املصاب فإنه كشفت عندما اختفى إلى حد وقوعها وأنها هي التي عجلت بتطوره، تطورا قض 

  279«يجب اعتبار هذه الوفاة ناتجة عن حادثة شغل.

                                                 

منشور بمجلة املحاكم املغربية، السنة 36 ، العدد 55.6، بتاريخ 50 أكتوبر 5.16 ص: 556 أورده أمال جالل املرجع السابق ص: 

885 278  

أورده أمال  42:ص 5.11هر الثانية لسنة شالثالثة ا ،532العدد ، 31السنة  ،ور بمجموعة أحكام محكمة استئناف الرباطشمن

  279 جالل م س ص: 885
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وسيرا في هذا اإلتجاه الذي كرسته محكمة النقض الفرنسية نجد محكمة اإلستئناف بالرباط في  

أن وفاة األجير املصاب بداء السكري التي تحدث بضعة أيام «  تعتبر: 3220مارس  34حكمها الصادر 

ثة شغل في رأسه تكون ناتجة عن هذه الحادثة نظرا لضعف أوعية الجمجمة على إثر إصابته بحاد

   280«بسبب هذا املرض الذي سبب نزيفا دمويا داخليا. 

وقد اتجهت محكمة النقض على غرار املحاكم األدنى درجة، وما يوضح ذلك هو كونه قض ى برفض 

« ون املحكمة املذكورة قضتلك 3220دجنبر  30نقض حكم محكمة االستئناف بالرباط في قراره في 

بكون إصابة عظام الرجل تكون ناتجة عن حادثة شغل حتى ولو كان هناك داء ناتج عن إصابة سابقة، 

 281«وبرزت حكمها بكون الحادثة هي التي كشفت عن هذا أداء الذي اختفى إلى حد وقوعها. 

ي على أساس مقبول ومنطقي وإذا أردنا تقييم مسلك اإلجتهاد القضائي في هذا الصدد وجدناه ينبن 

مفاده أن األجير يستفيد من مقتضيات قانون حوادث الشغل و األمراض املهنية متى نتج الضرر عن 

حادثة شغل، ولو تداخلت معه أسباب أخرى بحيث أن جميع األسباب على درجة واحدة من األهمية، 

نها تعتبر آخر هذه األسباب وهي وقوع تطبيقا لنظرية تكافؤ األسباب، وهذه النظرية تعتبر وجيهة بحيث أ

الحادثة، ملا ظهرت األسباب األخرى الخفية، باعتبارها آخر هذه األسباب، وبإمكان املشغل التنصل من 

 مسؤوليته متى أثبت أن الضرر يجد أساسه في سبب آخر غير الحادثة .

  ـ الضرر غير املباشر 8

تفيد من قرينة اإلسناد متى اقترن ظهور الضرر إذا كان األجير املتضرر من جراء حادثة شغل يس

بتحقيق حادثة شغل، وبالتالي يعفى من عبء اإلثبات، فإن هناك حالة معاكسة ال يظهر فيها الضرر 

مباشرة بعد وقوع الحادثة بل يختفي وال يظهر إال بعد فترة زمنية، ففي هذه الحالة والتي تثير إشكاال 

يستفيد من قرينة اإلسناد، وهذا أمر بديهي متى علمنا أنه إذا كان من على مستوى اإلثبات، فاألجير ال 
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املمكن إرجاع سبب الضرر إلى الحادثة فمن غير املستبعد، بعد مرور فترة زمنية أن ينتج عن أسباب 

 أخرى الحقة لوقوعها.

حمل األجير وبالتالي يتعذر اللجوء إلى استعمال قرينة اإلسناد متى كان الضرر غير مباشر، لذلك يت 

املتضرر أو ذوي حقوقه في حالة وفاته إثبات العالقة بين الحادثة والضرر، وبحكم مركز األجير كطرف 

ضعيف في العالقة التعاقدية فقد أعطى املشرع اللجوء إلى كافة وسائل اإلثبات الدامغة، كالشهادة 

 الطبية والخبرة املضادة، كذا تشريح الجثة في حالة وفاته.

أنه ال يمكن «  :3203أبريل  32لصدد قررت محكمة اإلستئناف بالرباط في حكمها الصادر في في هذا ا

تطبيق مقتضيات التشريع املغربي الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل إذا لم تتمكن أرملة األجير 

املصاب بحادثة شغل الذي توفي بعد أشهر عديدة من برء جرحه أن تقيم الدليل على وجود عالقة 

أنه إذا توفي املصاب «  :3203فبراير  9كما قررت نفس املحكمة بتاريخ  282« ية بين الحادثة والوفاةسبب

بعد أربعة عشر شهرا من وقوع حادثة شغل، وقامت أرملته تطالب باإليراد عن  %2بعجز يقدر ب 

لشهود الوفاة، مدعمة طلبها بشهادة لفيفية وضعت بعد مرور عشرة أشهر عن الوفاة فإن تصريحات ا

الواردة في الشهادة اللفيفية تشكل مجرد آراء شخصية غير دامغة، ألنها لم تصدر عن أهل الفن 

  283«والخبرة وال تشكل بالتالي دليال قاطعا عن العالقة السببية بين الحادثة والوفاة

عمال وموقف املشرع املغربي والذي تجسده هذه القرارات يعتبر منطقيا ومعقوال بل بحيث ال يعقل إ 

قرينة اإلسناد، كلما كان الضرر غير مباشر وذلك راجع بالخصوص إلى كون ظهور الضرر بعد وقوع 

الحادثة لفترة زمنية طالت أم قصرت، ال يمكن معه التسليم بكون الضرر ناتج عن الحادثة والسبب 

، وعليه فمن في ذلك راجع إلى أنه من املحتمل أن تتدخل أسباب أخرى بعد الحادثة تتسبب في الضرر 

                                                 

  282منشور بمجلة املحاكم املغربية،السنة 34، العدد 5511، الصادر في 81 يوليوز 5.14 ص:.53 أورده أمال جالل م س ص: 884

  283منشور بمجلة املحاكم املغربية،السنة 33، العدد 5532،، الصادر في 50 نوفمبر 5.13 ص:541 أورده أمال جالل م س ص: 881



 

 

 

195 

الواعي ومن العدل أن يلتزم األجير أو ذوي حقوقه في حالة وفاته بإقامة الدليل على كون الضرر يرتبط 

 بالحادثة، بعالقة وطيدة ومتماسكة.

بأنه لفسخ العالقة السببية بين الضرر والحادثة  284وهذا ما حدا بجانب من الفقه الفرنس ي إلى القول  

أجنبيا، وبالتالي فعلى األجير من أجل اإلستفادة من التعويض أن يثبت  يكفي أن يدخل العالقة سببا

باإلضافة إلى عالقة الضرر بالحادثة، أيضا كون الضرر لم يحصل لهذا السبب األجنبي ، وانطالقا من 

هذا املبدأ نجد اإلجتهاد القضائي يقض ي كلما نتجت وفاة املصاب بحادثة شغل في وقت العالج الذي 

ه الحادثة، بحيث يضع اعتبار املشغل مسؤوال عن الوفاة، كذلك نظرا لكونها تشكل مع استلزمه هذ

الحادثة وحدة غير قابلة للتجزئة فإن املشغل ال يكون مسؤوال عن تفاقم جرح املصاب بسبب رفضه 

  للعالج، أو عن الوفاة التي تحدث بسبب أجنبي عن الحادثة.

 3202فبراير  32ارها الصادر عن غرفتها املدنية بتاريخ فهكذا نقضت محكمة النقض الفرنسية في قر 

ألن هذه األخيرة لم تعتد برفض األجير لتلقي العالج  3204شتنبر  43حكم محكمة استئناف بتاريخ 

أن األجير الذي جرح في أصبعه ورفض «  بالرغم، بساطة اإلصابة، وقد صرحت محكمة النقض:

طة عملية خفيفة بعد تنبه مؤاجره و الطبيب على استئصال الداحوس الناتج عن الجرح بواس

   املضاعفات التي قد

تنجم عن هذا   قد عرض أصبعه إلى الخطر حينما ظل يشتغل غير مكترث، بكل ما يتسرب إليه 285«

 الرفض يكون 

لذلك قررت محكمة النقض عدم تحميل املشغل بالعواقب الناتجة عن قطع األصبع مادامت أسباب  

املصاب للعالج وتسرب املكروبات إلى الجرح قد ساهمت في حصول الضرر، وقياما أخرى منها رفض 

 40على هذه الحالة نجد محكمة النقض املذكورة في قرارها الصادر عن غرفتها اإلجتماعية بتاريخ 

                                                 

أندري رواسط و موريس جيفور    
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غشت ويموت  43ترفض األخذ بقرينة إسناد الضرر للحادثة التي يجرح فيها األجير يوم  3204غشت 

أكتوبر مع أنه لم يوقف شغله ولم يطالب بأي عالج، كما قررت محكمة  2يطانوس يوم متأثرا بالت

  أنه: 3204أكتوبر  32اإلستئناف بالرباط في  قرارها الصادر بتاريخ 

إذا انتحر األجير املصاب بعجز دائم جزئي ناتج عن حادثة شغل فإنه ال توجد في هذه الحالة قرينة «   

ى ذوي حقوقه أن يقيموا الدليل على وجود عالقة سببية بين الحادثة إسناد الضرر للحادثة وعل

 286« واإلنتحار

لذلك يتمظهر من خالل مختلف اإلجتهادات القضائية للقضاء اإلجتماعي في فرنسا و املغرب  تطوير 

نظام اإلثبات في قضايا حوادث الشغل من طرف اإلجتهادات القضائية ، بحيث أصبح القضاء مستقر 

ي ظل القصور التشريعي و صعوبة سن وسائل إثبات دقيقة إلثبات حوادث الشغل و األمراض عليها ف

 املهنية .

املالحظ أن اإلجتهاد القضائي غطى على القصور التشريعي و عدم دقة وسائل اإلثبات العامة و عدم 

جتهادات قدرتها على مواكبة تطور الوقائع بحيث هذا القصور خول للقضاء الحق الضمني إلصدار ا

قضائية نابعة من الواقع وحسب النوازل املعروضة أمامه ، طور من خاللها نظام إثبات حوادث 

 الشغل و األمراض املهنية .

لذلك أصبح القضاء االجتماعي يذهب في اتجاه القضاء األنكلوساكسوني يستند على الفلسفة الواقعية 

أصبح مستقر عليها تتجه في مصلحة األجير  إلصدار قرارات قضائية استطاع  من خاللها خلق وسائل

بالدرجة األولى، وأصبح اإلجتهاد القضائي من خاللها  آلية لتطوير نظام إثبات حوادث الشغل و 

 األمراض املهنية نظرا لخصوصيته و صعوبة اإلستناد على القواعد العامة مخافة ضياع حقوق األجراء.

تهاد القضائي لنظام إثبات  حوادث الشغل  و األمراض لكن يبقى التساؤل املطروح هل تطوير اإلج 

املهنية يمكن من خالله تطوير التشريع عبر سن ما استقر عليه اإلجتهاد القضائي أم أنه  لصعوبة هذا 
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الطرح يكفي االستقرار على اإلجتهادات القضائية  من طرف القضاء االجتماعي دون سنها في تشريع 

 نية .حوادث الشغل و األمراض امله

  :خاتمة

ما يمكن أن نخلص إليه، أن نظام اإلثبات في إطار حوادث الشغل، تم تطويره عبر  اإلجتهاد القضائي  

و هنا يمكن لنا القول أن اإلجتهاد القضائي هو بالفعل مصدر رسمي من مصادر القانون و آلية واقعية 

عي بواقعيته  ابتكار أسلوب جديد في لتطوير الترسانة التشريعية فاستطاع اإلجتهاد القضائي االجتما

اإلثبات  وهو قرينة اإلسناد و قرينة التبعية و القرينة املادية و السببية باإلضافة الى األخد بمعيار 

الضرر املباشر و الغير املباشر، هذه الوسائل املبتكرة ساهمت في تطوير نظام إثبات حوادث الشغل و 

ي قلب عبء اإلثبات، وجعلته رهين بهذه الوسائل، فرغم ما  يؤخذ األمراض املهنية ونجحت إلى حد ما ف

على أن قرينة اإلسناد تبقى بسيطة قابلة إلثبات العكس، ألنها تفتح الباب أمام املشغل أو مؤمنه 

للتنصل من مسؤوليتهما إذا ما أثبتوا أن الحادثة راجعة إلى سبب خارجي تماما عن العمل، لكن عند 

في تحقيق حماية أكثر لألجير،  ابتدع االجتهاد القضائي مرة أخرى  قرينة التبعية  عجز قرينة اإلسناد

والتي بواسطتها يتم افتراض خضوع األجير ليس بالنظر إلى تواجده في مكان ووقت العمل، وإنما إلى 

إلى قيامه بتنفيذ أوامره، وتعليماته ولو كان ذلك خارج النطاق الزمني واملكاني للعمل، وبذلك تهدف 

تيسير اإلثبات من خالل دعهما ملضمون قرينة اإلسناد، بشكل يؤدي إلى اتساع نطاقها ال إلى تقييدها، 

ومن جهة أخرى تم تدعيم نظام اإلثبات في حوادث الشغل بأسلوب آخر وهو القرينة املادية، والتي 

 تعفي األجير من إقامة الدليل على التحقق املادي للحادث.

نظام اإلثبات في حوادث الشغل عبر االجتهاد القضائي ، فإنه غالبا ما يصطدم  وبالرغم من تطوير  

بصعوبة تحقيق الحماية الالزمة للمضرور، ذلك أن املشغلين يقبلون على مؤسسات التأمين للتأمين 

على حوادث الشغل حتى يتجنبوا املبالغ الباهظة والتي قد ال تتحملها ميزانية مؤسساتهم، فإن شركات 
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مين هذه تستغل هذا امليدان، ليس لتحقيق الحماية االجتماعية لألجير، والتي دأب الفقه والقضاء  التأ

و الحركة النقابية إلى تحقيقها منذ قرون، و إنما لتحقيق الربح على حساب بؤس املصابين وحرمانهم 

  من أبسط الحقوق.

راد، برفضها لنتائج الخبرة ذلك أن هذه املؤسسات تعمل على مماطلة املصاب للحصول على اإلي

   الطبية، ونسبة العجز الذي قدرها الطبيب املعالج ومطالبتها بخبرة مضادة.

   "يعدل القاض ي العادل بحكمه ما كان جائرا في القانون"

 جوستاف لوبون 
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 الحماية العقدية للكفيل من خالل مواجهة الشروط التعسفية

 

 باني محمد فاضل 

 اهصف الدكتور باحث في 

 مختبر البحث قانون األعمال

 كلية الحقوق بسطات

 

 مقدمة:

من أدوات التعامل التي ال غنى لدإفراد عنها في معامالتهم، وقد تصاعدت أهمية  287يعتبر االئتمان

االئتمان باعتبار الفرد بمفرده وباالرتكاز على إمكانياته الذاتية، فهو ال يستطيع سد حاجياته ، ولذلك 

مظهرا من مظاهر التقدم ملا يوفره من سبل للتمويل وقد عملت التشريعات على تحمل  يعتبر االئتمان

أعباء تشجيع هذا االئتمان وذلك عن طريق تعزيز روح الثقة و األمان لدى الدائن حتى يستطيع ائتمان 

ن مدينه وهو مطمئن ، وحتى يستطيع الدائن أن يطمئن إلى استيفاء حقه من مدينه كامال، كان البد م

 أن يسعى إلى الحصول على تأمينات خاصة لحقه .

والتأمينات الخاصة نوعان : تأمينات شخصية، وتأمينات عينية فاألولى تقوم باألساس على   

إدماج ذمة أو أكثر من مدين واحد إلى ذمة املدين األصلي ، حيث يصبح للدائن أكثر من مدين 

ملسؤولين عن تنفيذ االلتزام لفائدة الدائن. أما الثانية واحد،بمعنى أخر هذه التأمينات تقوم على تعدد ا

                                                 
 عرف بعض الفقه األئتمان على أنه " تلك الثقة اليت مينحها الدائن ملدينه وذلك االعتقاد الذي يسود لدى الدائن يف كونه سيستويف دينه يف - 287

لدراسات العليا يف القانون لوم ا" كتلة الدائنني يف اإلفالس يف القانون املغريب"، رسالة لنيل دب ، محمد لفروجي . أنظر:ميعاد االستحقاق املتفق عليه"
.15، ص  5996-5995، جامعة احلسن الثاين ، عني الشق، اخلاص  
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فتقوم على تخصيص املدين ماال معينا يؤمن به حق الدائن ، حيث يكون لهذا األخير حق عيني على هذا 

 املال يستوفي منه دينه في حالة عجز املدين.

تحت يد املدين أداة  وإذا كانت التأمينات توفر ضمانا كافيا للدائنين، فإنها في نفس الوقت تضع

للثقة واالئتمان، فبتقديمها يستطيع االنتفاع بالطاقات املالية التي يتوفر عليها دائنه، في زمن صار 

 االئتمان فيه أهم وسيلة للتعامل 

إال انه والى وقت بعيد ، كان السائد لدى الجميع أن الضمانات العينية هي وحدها الكفيلة   

س عنصر الثقة في املعامالت املدنية و التجارية ملا توفره من ضمانات بضمان حقوق األشخاص وتكري

أكيدة للدائن، غير أن التطورات االقتصادية والسرعة التي تتطلبها املعامالت التجارية، إضافة إلى 

املشاكل التي أصبحت تطرحها الضمانات العينية، خصوصا من زاوية تحقيقها ، أدى إلى انتعاش 

 في الوقت الحاضر، وذلك بعد أن كانت الضمانات العينية هي املهيمنة . الكفالة من جديد

وتعتبر الكفالة من أهم الضمانات الشخصية ، ذلك أنه بمقتضاها يصبح للدائن عدة مدينين 

من ق.ل.ع " الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم  3339مسؤولين عن ، وقد عرفها املشرع املغربي في الفصل 

 زام املدين إذا لم يؤده هذا األخير نفسهشخص للدائن بأداء الت

و هكذا فقد نظم املشرع املغربي الكفالة في القسم العاشر من الكتاب الثاني املتعلق بمختلف 

من ق.ل.ع حيث  3322إلى  3339العقود املسماة وبأشباه العقود التي ترتبط بها وذلك ضمن الفصول 

م انتقل في الباب الثاني إلى معالجة آثار الكفالة، وانتهى عرض في الباب األول أحكام الكفالة بوجه عام ث

 في الباب الثالث بالوقوف على مختلف األحكام املتعلقة بانقضاء الكفالة.

وتتميز الكفالة بأنها عقد رضائي وملزم لجانب واحد وعقد تابع وعقد تبرعي بالنسبة للكفيل،  

 وهي بذلك تختلف عن املؤسسات التي قد تتشابه بها.

وفي انعقادها تخضع للقواعد العامة التي تخضع لها العقود مع مراعاة بعض خصوصياتها ، 

وآثار هذا العقد توضحها العالقات التي ينشئها من خالل عالقة الكفيل بالدائن ومن خالل عالقته 
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االنقضاء بالدائن ،وفي انقضاء هذا العقد نميز بين االنقضاء الذي يتم بصورة تبعية لاللتزام األصلي و 

 الذي يتم بصورة أصلية.

يدخل الكفيل في إطار مفهوم املستهلك الذي يعرف باملفهوم الضيق بأنه كل شخص يقتني أو 

يستعمل سلعة أو خدمة لغرض غير منهي، ويمتد مفهومه الواسع إلى األشخاص املهنيين عندما 

عام الذي يخضع له وبذلك ال يخرج الكفيل عن اإلطار ال288يتعاقدون خارج نطاق اختصاصهم،

املستهلك بصفة عامة، الذي تتجسد معامله في خضوعه للشروط التي يمليها الطرف العقدي في 

 العالقة نتيجة سيطرة العقود النموذجية للكفالة التي تعتبر عقود إذعان كمبدأ.

وعليه،كيف يمكن ضمان حماية تعاقدية للكفيل كطرف ضعيف ؟وهل مواجهة الشروط 

 منة بعقد الكفالة أمر كفيل بتوفير جزء من هذه الحماية العقدية ؟ وكيف يتم ذلك ؟التعسفية املض

ومن هنا سنحاول حصر الشق املتعلق بالحماية العقدية للكفيل في حماية الكفيل من         

الشروط التعسفية وذلك من خالل الوقوف على مظاهر الشروط التعسفية في عقد الكفالة في 

   على أن نتطرق إلى آليات حماية الكفيل من الشروط التعسفية في )املطلب الثاني( . )املطلب األول(، 

 

 املطلب األول:مظاهر الشروط التعسفية في عقد الكفالة9

                                                 
 يد حول هذا املوضوع أنظر:للمز  - 288

: "مفهوم املستهلك على ضوء العمل التمهيدي ملشروع قانون حماية املستهلك" ، املجلة املغربية لالقتصاد والقانون  بوعبيد عباس ي -

 وما بعدها 339، ص  4004-39املقارن ،العدد 

في عقود االستهالك" ،الطبعة غير مذكورة ، دار الفكر : "حماية املستهلك في مواجهة الشروط األساسية  حمد هللا محمد حمد هللا -

 وما يليها   30، ص 3229العربي ، القاهرة 

ص 4003، "حماية املستهلك من الشروط التعسفية" ، املجلة املغربية لالقتصاد والقانون، العدد الثالث ، يونيو إدريس فاخوري -

23. 

 .4002، ابريل 2عسفية أثناء التعاقد" ، مجلة امللف، العدد ، "حماية املستهلك من الشروط التمحمد املسلومي -
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القاض ي  33-02من قانون  30عرف املشرع املغربي الشرط التعسفي في الفقرة األولى من املادة 

يا في العقود املبرمة بين املورد و املستهلك كل شرط يكون بتحديد تدابير حماية املستهلك "يعتبر تعسف

 الغرض منه أو يترتب عليه اختالل كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب املستهلك." 

من القانون نفسه و ذلك على سبيل املثال ال الحصر  32ولقد حدد املشرع املغربي في املادة 

 رها شروط تعسفية.مجموعة من الشروط التي يمكن اعتبا

و في مجال عقود الكفالة فاألصل فيها أن الكفيل دائما يكون في مركز ضعيف، وذلك راجع إلى 

سيطرة العقود النموذجية )الفقرة األولى( والنعدام التوازن العقدي في مثل هذه العقود ) الفقرة 

 الثانية(. 

 الفقرة األولى: سيطرة العقود النموذجية في عقود الكفالة9

تعرف العقود النموذجية بأنها معدة بنفس الطريقة وبعبارات موحدة التفاقات أو تصرفات 

قانونية لم يتم إعدادها من أجل عالقة فردية خاصة ، والتي بحكم طبيعتها تكون قابلة للتطبيق على 

ان عالقات قانونية متعددة ال يمكن تحديدها مسبقا ، أو أنها عقود حقيقية بمقتضاها يلتزم طرف

  289باعتبار مضمونها قاعدة أساسية ،الشتراطاتهم التعاقدية املستقبلية واملحتملة

من خالل هذا التعريف يتضح إذن أن العقد النموذجي هو عبارة عن عقد مهيأ مسبقا من 

طرف مؤسسة مهنية أو إدارية بغية التعاقد بموجب مقتضياته بدعوى توفير الوقت والنفقات، حيث 

اف املتعاقدة فيما بعد على ملء الفراغات بالبيانات الناقصة سواء تعلق األمر يقتصر دور األطر 

 بشخص املتعاقد أو مدة التعاقد أو باقي البيانات التكميلية عند االقتضاء.

                                                 
 443، الطبعة األولى،  ص4004دراسة مقارنة"، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط،  -: "عقود اإلذعانالعربي مياد - 289
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في تحديد الطبيعة القانونية للعقود النموذجية، بأن العقد النموذجي  290ويعتبر بعض الفقه

للعقد بينما يعتبر البعض اآلخر بأن العقود النموذجية من قبيل  يقصد به في األصل الشكل النموذجي

 عقود اإلذعان.

وفي مجال عقود الكفالة وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك فاألصل في هذه العقود أنها عقود مهيأة 

مسبقا من قبل، األمر الذي ال يخرجها من دائرة عقود اإلذعان، واالستثناء هو ما نلمسه من بعض 

فاالت كالكفالة البنكية مثال حيث تعمل املؤسسات البنكية قبل منح كفالتها إلى دراسة أنواع الك

 مخاطر العملية املكفولة.

 أوال: عقد الكفالة في أصله عقد إذعان9

عقد اإلذعان هو العقد الذي يفرض فيه أحد األطراف شروطه على الطرف اآلخر أو يحررها 

 .عقود مجاال خصبا للشروط التعسفية، ويعد هذا النوع من البمفرده وملصلحته دون إمكانية مناقشتها

فاإليجاب في عقود اإلذعان يصدر من طرف املنهي أو الشخص يتمتع باالحتكار القانوني أو 

الواقعي ، أو يتمتع بسيطرة على السوق في ظل منافسة محدودة ويتخذ في الغالب شكل عقد نموذجي 

  291متضمن لكل شروط العقد الجوهرية

ما القبول فيأتي تسليما ورضوخا لدإيجاب بالعقد، بحيث أن املتعاقد ليس له الحق في أ

التفاوض قبل إقدامه على التصريح بقبوله، بل إن قبوله كان نتيجة حتمية لدإيجاب املقدم إليه في 

العقد فليس له خيار سوى اإلذعان واالنضمام إلى الشروط التي يضعها املوجب املحتكر القوي 

 اديا أو رفض اإليجاب جملة و تفصيال.اقتص

وهذا ما نلمسه في مجال العمل البنكي حيث تعهد املؤسسات البنكية املقرضة إلى فرض 

ضمانات اتفاقية عديدة تجاه املستهلك ألجل الحصول على القروض العقارية، ومن بينها الكفالة حيث 

                                                 
 522:مرجع سابق ، ص العربي مياد - 290
 515: مرجع سابق ،ص العربي مياد - 291
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ي يكون بطبيعته عقدا نموذجيا معدا تعمد األبناك إلى إقحام شروط تعسفية في عقد الكفالة والذ

من طرف املؤسسة البنكية املقرضة، باإلضافة إلى أن الكفيل يقدم على توقيع عقد الكفالة بدون 

  سابق إطالع على عقد القرض، الش يء الذي يؤذي إلى اإلضرار بمصلحة الكفيل.

لعقارية اتجاه الكفالء مما اضطر املشرع املغربي الذي فطن إلى تجاوزات املهنيين في القروض ا 

ترمي باألساس إلى حمايتهم ومن بين هذه املقتضيات  33.02إلى سنه عدة نصوص قانونية في القانون 

إلزام املقرض بتسليم الكفيل العرض املسبق كما هو الحال بالنسبة للمقترض ،باإلضافة إلى منحه 

 .292نفس مهلة التروي التي منحها للمقترض

أن يضمن الكفيل في عقد الكفالة قبل توقيعه مجموعة من  33.02كما أوجب القانون 

البيانات ،وقد حددها املشرع في نوعين من البيانات ،يتمثل البيان األول في إن يضمن عقد الكفالة 

بالبيان التالي :" إني إذ أتولى كفالة السيد ...... في حدود مبلغ ...... الذي يشمل أداء املبلغ األصلي 

ند االقتضاء، الغرامات أو الفوائد عن التأخير وملدة...... ،ألتزم بأن أسدد للمقرض املبالغ والفوائد، وع

  293املستحقة من مداخيلي و أموالي، إذا لم يقم السيد...... بذلك شخصيا".

نالحظ أن املشرع املغربي لم ينص على ضرورة تضمين هذا البيان بخط اليد على          

س ي الذي نص بصريح العبارة على ضرورة تضمين البيان السابق الذكر بخط العكس من املشرع الفرن

 اليد، وهو ما سيحول دون إبرام مؤسسات االئتمان عقود كفالة نموذجية.

أما البيان الثاني فيتمثل في :" أنني بصفتي كفيال بالتضامن ، أعلم أنني ال أتوفر على حق 

رمضان  2من الظهير الشريف الصادر في  3332فصل املطالبة بتجريد املدين املنصوص عليه في ال

                                                 
: "محاية املستهلك يف القروض العقارية"، رسالة لنيل دبلوم املاسرت يف القانون القانون اخلاص، جامعة حممد اخلامس، كلية وجعيدانإبراهيم  - 292
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( بمثابة قانون االلتزامات والعقود، وعليه أتعهد أن أسدد للدائن على وجه 3233أغسطس  34)3333

 294التضامن مع السيد أو السادة......دون مطالبته بمتابعته أو متابعتهم مسبقا".

أوجب على املقرض أخبار الكفيل منذ  ولم يكتف املشرع بهذه اإلجراءات الحمائية فقط، وإنما

أول تخلف للمدين األصلي عن الوفاء بالتزامه و اإل يعفى الكفيل من الوفاء بالشروط الجزائية 

  295والفوائد التأخيرية.

من خالل ما سبق يتضح لنا أن املشرع املغربي قد منح نفس الحماية لكل من املتعاقد األصلي 

األساس إلى أن الكفيل يتحمل نفس املخاطر التي يتحملها املقترض مما )املقترض( وكفيله، وذلك راجع ب

 يجب حمايته. 

 .ثانيا: الكفالة البنكية مجال للكفيل لدراسة مخاطر العملية املكفولة

أن البنك الكفيل في مجال الكفالة البنكية ،وأيا كان نوع العملية التي سيتدخل ألجل ضمانها 

إدارية في صفقة عمومية أو عملية متعلقة بالتجارة الداخلية أو )عملية ضريبية أو جمركية أو 

الخارجية(، فهو معرض للوفاء ال محالة من ماله الخاص سواء بالدين األصلي حين تخلف عمليه عن 

سداده ، أو بالغرامات املوقعة على هذا العميل من طرف دائنيه نتيجة عدم وفائه في األجل املحدد أو 

 ب بدفعها بسبب عدم تنفيذه اللتزاماته.بالتعويضات املطال

وبصفة عامة فإن أي التزام بالكفالة من طرف البنك قد ينقلب إلى التزام حقيقي بدفع مبالغ 

مالية، األمر الذي يجعل البنك في حالة حرجة عند مواجهة العميل املعسر بعد األداء عوضا عن 

و دقيقة وشاملة ملختلف الظروف املحيطة الدائن، لذا يتطلب هذا األمر من البنك دراسة معمقة 

بالعملية قبل اإلقدام عليها واختراع بعض الطرق واملناهج ملواجهة أو للتخفيف من حدة املخاطر 

 الناجمة عن منح الكفالة.
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 كيفية دراسة البنك ملخاطر العملية املطلوب كفالتها 59

خاللها يتوصل البنك إلى فحص يتبع البنك في هذا النطاق جملة من الخطوات الالزمة والتي من 

 شامل ودقيق ملختلف املخاطر املحيطة بعملية الكفالة املقبل على إبرامها مع عميله وهي كاألتي:

دراسة العملية املطلوبة كفالتها: يحرص البنك في هذا اإلطار على القيام بدراسة دقيقة  -       

ألصلية املراد كفالتها، فمثال في مجال وشاملة ملختلف النصوص العامة والخاصة بشان العملية ا

الصفقات العمومية يأخذ بعين االعتبار الئحة الشروط اإلدارية العامة وكذا الئحة الشروط الخاصة 

كضرورة مهمة جدا لتمكين البنك من معرفة طبيعة وحدود  296املتعلقة بالصفقة موضوع االلتزام،

أن يحدد ما إذا كان معرضا إلى جانب الوفاء  التزاماته في هذا الشأن، إذ عن طريق ذلك يستطيع

بالدين األصلي لدفع غرامات أو فوائد التأخير، وكذا معرفة ما إذا كان هناك بعض الشروط الجزائية 

من عدمها، وأن يحدد بصورة تقريبية املدة التي يستغرقها االلتزام بل وأيضا مدى الفائدة التي يمكن 

 297أن يجنيها من وراء العملية.

ثناء مدة سريان االلتزام، يباشر البنك الكفيل مراقبة مستمرة و دقيقة ملختلف الظروف التي وأ

قد تحدث، والتي من شأنها أن تنقص أو تعدل من فرص نجاح العملية، وهكذا وفي مجال الصفقات 

ل العمومية يمكن للبنك الكفيل أن يقوم بزيارة مواقع العمل باستمرار للتأكد مما إذا كان العمي

 298محترما للشروط األساسية املنصوص عليها في العقد.

فحص املركز املالي للشخص الطبيعي أو املعنوي طالب الكفالة: تعتبر هذه الدراسة مهمة  -

وضرورية جدا على اعتبار أن التزام البنك في الكفالة قد يستغرق وقتا طويال أن لم نقل سنوات طوال، 

ته طيلة هذه املدة بسبب منح توقيعه ولو عند ظهور إشارات من حيث ال يستطيع التملص من التزاما

                                                 
 .15ص 1115، 5الكفالة البنكية يف القانون املغريب"، جملة القانون املغريب، العدد :  عبد الحق سرماك - 296
 .621، ص5925قاهرة،قانونية"، دار النهضة العربية، ال"عمليات البنوك من الوجهة ال:  علي جمال الدين عوض - 297

 551ص 5921 ،جامعة القاهرة ،االئتمان املصريف بطريق التوقيع ، أطروحة لنيل درجة دكتوراه الدولة يف احلقوق:  نجاة بضراني - 298
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لذا يكون من  299شأنها أن تندر باحتمال وقوع أزمات مالية تؤثر سلبا على املركز املالي للعميل املكفول،

 الالزم على البنك عدم إهمال االستعالم عن مالءة هذا العميل وذلك من خالل عدة إجراءات منها:

ملكفول تسليمه موازنة مؤسسته لثالث سنوات األخيرة، مصحوبة بحسابات يطلب العميل ا -

 االستغالل وحسابات العائدات و التحمالت. 

يحرص البنك على معرفة القروض واالعتمادات املمنوحة للمؤسسة أو العميل أو تلك التي  -

 قدمها للغير، وما إذا كانت هذه األخيرة مستفيدة من عقود التامين. 

هتم البنك بأنواع الديون التي هي على عاتق العميل ومقدارها ومواعيد استحقاقها، وما كما ي -

 إذا كانت ديون عادية أو ممتازة، والضمانات التي منحها العميل لدائنيه مقابل ذلك.

التحري عن شخصية العميل: حيث أن الكفالة البنكية تقوم على االعتبار الشخص ي لذلك  -

بالتحري عن مدى مالءة ذمة املدين فقط، بل يهتم أيضا بالتحري عن سلوك هذا فإن البنك ال يكتفي 

 األخير وحسن نيته، وكفاءته، وقيمة وسائله التقنية.

 وسائل ومناهج مواجهة و التخفيف من حدة املخاطر الناجمة عن منح الكفالة9 89

لكفيل قبل منح كفالته، إضافة إلى الدراسات والتحريات و األبحاث األولية التي يقوم بها البنك ا

نجده يتخذ باملوازاة مع ذلك احتياطات أخرى يكون من شأنها التخفيف من حدة املخاطر املحتمل 

 وقوعه فيها وتعرضه لها منها:

طلب الضمانات: سواء تعلق األمر بضمانات شخصية أو عينية ،حيث أن البنك الذي يمنح  -

ملية ضامن شخص ي يسعى إلى الحصول على ضمانات كفالته ألحد عمالئه والذي يعتبر في هذه الع

 مقابلة قصد تغطية التزامه، السيما في الحاالت التي يصل فيها مبلغ ذلك االلتزام إلى مقدار ضخم.

                                                 
299 - Georges Petit- Dutaillis,  le risque du crédit bancaire, p 374 .   
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اعتماد سياسة توزيع املخاطر: تهدف هذه القاعدة باألساس إلى حفاظ البنك على توازنه املالي  -

القروض املمنوحة من طرفه وبين القدرة املالية لعمالئه  من خالل خلق نوع من املالئمة بين حجم

 300املقترضين منه.

وبعبارة أخرى فإن الغاية من إقرار ما يسمى بمعامل توزيع األخطار البنكية تتجلى في الحد من 

املخاطر التي يمكن أن تتعرض لها املؤسسة البنكية إذا ما تعاملت مع عميل واحد جراء منح اعتماد 

( أو تدخلت ككفيل أو ضامن لهذا العميل في مبلغ كبير قد يغطي نسبة كبيرة من أموالها مباشر )قرض

الذاتية ، الش يء الذي يمكنه أن يؤذي باملؤسسة البنكية املقرضة إلى صعوبات مالية قد تصل بها إلى 

 التوقف عن الدفع في حالة إعسار هذا العميل.

ؤسسات االئتمان كالقرض العقاري والسياحي ولدإشارة فقط فإن املشاكل التي عرفتها بعض م

((CIH  والصندوق الوطني للقرض الفالحي(CNCA)   ناتجة باألساس عن عدم التقيد بمعامل توزيع

 األخطار البنكية.

، حيث  3299301هذا األخير الذي تم العمل به في املغرب وألول مرة ابتداء من فاتح يناير سنة

،هذا  302من مجموع األموال الذاتية للبنك %7عد ذلك إلى نسبة ليتم تخفيضه ب  %10كان محددا في 

 303املعامل الذي منخفضا مقارنة مع بعض الدول كفرنسا وتونس وبلجيكا ومصر

 الفقرة الثانية : انعدام التوازن االقتصادي في عقود الكفالة9

فوق يتجلى انعدام التوازن في العقود بصفة عامة وفي عقود الكفالة بصفة خاصة في الت

فبالنسبة للتفوق االقتصادي واملنهي ،فهو  االقتصادي واملنهي وفي املزايا الفاحشة واملفرطة التي يحققها

                                                 
  - محمد لفروجي : مرجع سابق، ص 300.612
  - وذلك مبقتضى القرار التنظيمي لبنك املغرب رقم  52 املؤرخ يف 5911/51/51. 301
 املؤرخ يف 5991/51/11 ، علما 95 - أنظر هبذا اخلصوص قرار وزير املالية املؤرخ يف 5991/51/11 وكذا القرار التنظيمي لبنك املغرب رقم 302

ة مقابل توفر على السماح للمؤسسات البنكية بأن تعمل على جتاوز معامل تقييم املخاطر البنكي 56و55 مادتيه بأن قرار بنك املغرب املذكور ينص يف
 شروط معينة. 
  يف مصر %25 يف بلجيكا،و%35 ، و%40 - حيث يقدر يف فرنسا وتونس ب 303
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مفترض، ويقاس تقديره حسب املركز الشخص ي لكل من املنهي واملستهلك، فاملنهي يقاس تفوقه على 

املشروع في السوق، إال ضوء املشروع الذي يستغله والوسائل التي يملكها ملمارسة نشاطه ووزن هذا 

أن هذا يعد غير صحيح، فقد يمكن ملنهي أو حرفي بسيط، بحكم وضعه املحلي املسيطر أن يستخدم 

نفوذه ويفرض ما يشاء من شروط في الوقت الذي ال يمكن لصاحب مشروع كبير على املستوى الوطني 

وضخامته أن يكون محددا أن يقوم بذلك، ألنه يخش ى على سمعته، ولذلك فال يمكن لحجم املشروع 

ملعيار التفوق االقتصادي واملنهي لذلك ظهرت العديد من اآلراء الفقهية التي تطالب بإلغاء عنصر 

 304التفوق االقتصادي للقول بوجود الشرط التعسفي.

املنهي والفني بتعوده على إبرام العقود والصفقات، إذ له الدارية  -املنهي  -كما يقاس تفوقه 

لتزامات والحقوق الناشئة عن العقد وما يجري به العمل في الوسط املنهي، وله من الوسائل التامة باال

ما يمكنه من تحديد االلتزامات التي يستطيع تنفيذها، ويفرض أيضا على املتعاقد اآلخر من الشروط 

 ما يناسبه.

قتصادي وفي مجال عقود الكفالة بصفة عامة والكفالة البنكية بوجه خاص يظهر التفوق اال

للمؤسسات البنكية املانحة لالئتمان عن طريق التوقيع و ذلك من خالل فرضها العديد من الشروط 

التي تطمح من خاللها الحصول على االمتياز وذلك خصوصا في حالة تعدد الكفالء، وفي هذه الحالة 

الء وشرط عدم يكون العميل عاجزا عن مناقشة هذه الشروط كشرط األفضلية أو األولوية على الكف

 املنافسة أو املزاحمة.

                                                 
  - للمزيد حول هذا املوضوع أنظر 304

ن األعمال،جامعة سيدي اعد العامة واخلاصة"، رسالة لنيل دبلوم الدارسات العليا   املعمقة يف قانو : "محاية رضا املستهلك يف ضوء القو احمد أبران -
11و11ص  1115-1111حممد بن عبد اهلل ، كلية احلقوق بوجدة ،   

. 515: مرجع سابق، ص  العربي مياد -  
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أما بالنسبة لعنصر امليزة الفاحشة فهو عنصر موضوعي يتعلق بتوفير مزايا مبالغ فيها للمنهي  

وأي تدخل ضمنها جميع املزايا التي يمكن أن يحصل عليها نتيجة ، بحيث  305كيفما كانت هذه املزايا

ى بعض الفقه أن األمر ال يتعلق بمجرد ثمن السلعة أو تمتد إلى جميع االلتزامات املترتبة عن العقد ير 

نوع الخدمة املقدمة، بل يعني عدم التوازن بين االلتزامات املترتبة عن العقد، كاملبالغة املفرطة في 

 306تعدد االلتزامات امللقاة على كاهل املستهلك أو تعلق األمر بانعدام سبب العقد ولو جزئيا

 الكفيل من الشروط التعسفية9املطلب الثاني:آليات حماية 

يقتض ي التطرق إلى آليات حماية الكفيل من الشروط التعسفية ضرورة معالجة دور القضاء 

من خالل مؤسسة التفسير ) الفقرة األولى(، ودوره أيضا من خالل استبعاد الشروط التعسفية ) 

 الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: دور القضاء في تفسير عقد الكفالة9

املبدأ العام أن العقد الواضح من حيث بنوده ال يحتاج إلى تفسير، لصراحة مقتضيات الفصل 

من ق.ل.ع الذي جاء فيه مايلي: "إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد  423

 صاحبها." 

وذلك  307إال انه إذا كانت عبارات العقد غامضة فإن للقاض ي الصالحية في تفسير هذا العقد

مع مراعاة الضوابط  308من ق.ل.ع 424د ثبوت موجبات ذلك منها ما هو منصوص عليها في الفصل بع

 من ق.ل.ع. 493إلى الفصل  423املنصوص عليها في الفصول من 

                                                 
  - إدريس فاخوري: مرجع سابق،ص 11 و305.15
  - حمد اهلل محمد حمد اهلل: مرجع سابق، ص306.11
  - أنظر يف هذا املوضوع :307

اين، كلية العلوم القانونية : "سلطة القاضي يف تفسري النصوص الشرعية والوضعية" ، أطروحة لنيل دكتوراه دولة، جامعة احلسن الث بلعيد كرومي -
.5991واالقتصادية واالجتماعية ، الدار البيضاء   

.  5995ة ، ن املدين املصري واملقارن" ، منشأة املعارف ، الطبعة غري مذكورة، اإلسكندري: "تفسري العقد يف القانو عبد الحكيم فودة -  
  - ينص الفصل 611 من ق.ل.ع.على ما يلي:" يكون التأويل يف احلاالت اآلتية:308

إذا كانت األلفاظ املستعملة ال يتأتى التوفيق بينها وبني الغرض الواضح الذي قصد منه حترير العقد. -       
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وفي مجال عقود الكفالة نجد مجاال خصبا للتفسير ويتجسد ذلك فيما يتعلق بنطاق و مدى 

ض ي في مسالة موضوعية ال رقابة عليه من املجلس األعلى، التزام الكفيل، والقاض ي في تفسيره لذلك يق

هو أن التفسير في هذه الحالة يقتض ي تقص ي النية الحقيقية أو  309والسبب في ذلك حسب بعض الفقه

املفترضة لألطراف، والوقوف على ظروف التعاقد وظروف التعامل وما تقتض ي به قواعد حسن النية، 

 اءات للتحقيق كاملعاينة والخبرة.وقد يستدعي األمر االستعانة بإجر 

فاملسألة إذن مسالة واقع، ألن قاض ي املوضوع يبحث في عالم النية والضمير ليقتنع في النهاية 

 بأن إرادة األطراف قد اتجهت إلى تحقيق غرض معين.

وعليه فأن القاض ي أثناء ممارسته لسلطته في تفسير بنود الكفالة الغامضة، يتعين عليه   

استحضار أن هذا العقد طرفيه غير متوازني القوى، وبالتالي يتحتم مراعاة بعض الضوابط مراعاة و 

 منها تفسير الشك لصالح املذعن، التفسير الضيق.

من ق.ل.ع التي تشترط أن  3343التفسير الضيق: تستنتج هذه القاعدة من مقتضيات الفصل  -

معنى آخر فإن هذا الضمان ال يمكن تمديده إلى يكون التزام الكفيل صريحا، وأن الكفالة ال تفترض، وب

وكلما وجد شك وجب تفسيره لفائدة الكفيل لكن يجب أعطاء هذه  310خارج التي ابرم من داخلها،

القاعدة معناها الحقيقي، فالقاض ي يجب عليه البحث أوال عن اإلرادة الحقيقية، وكلما كان الوصول 

أو ضده، وال يسمح له باعتماد التفسير الضيق أال عندما  ممكنا فال يهم أن يكون األمر لصالح الكفيل

 4030يستعص ى عليه الوصول إلى هذه اإلرادة، ولقد وردت هذه القاعدة في التشريع الفرنس ي في املادة 

منه فكان يقال انه ال يجوز التوسع في تفسير الكفالة ال من حيث األشخاص  وهذا كله حماية للكفيل 
                                                                                                                                                         

 إذا كانت األلفاظ املستعملة غري واضحة بنفسها، أو كانت ال تعرب تعبريا كامال عن قصد صاحبها. -     
 إذا كان الغموض ناشئا من مقارنة بنود العقد املختلفة احبيث تثري املقارنة الشك حول مدلول تلك البنود. -     
 ، دون الوقوف عند املعىن احلريف لأللفاظ وال عند تركيب اجلمل."   وعندما يكون للتأويل موجب يلزم البحث عن قصد املتعاقدين  

: "رقابة اجمللس األعلى على حماكم املوضوع يف املواد املدنية، حماولة للتمييز بني الواقع والقانون"، الطبعة األوىل، مطبعة النجاح محمد الكشبور - 309
 .522،ص 1115اجلديدة، الدار البيضاء 

"محاية كفيل املدين يف القانون املغريب " رسالة لنيل شهادة املاسرت جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية :بسالميعبد السالم ع - 310
 .61ص  1119 – 1112واالقتصادية واالجتماعية مراكش سنة 
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سه ملتزما في  إطار عقد الكفالة  كما أيدها القضاء الفرنس ي في عدة قرارات الذي كثيرا ما يجد نف

 311قضائية.

وفي األخير نشير إلى انه في كل حالة وجد القاض ي نفسه في حاجة إلى التفسير يمكن له االعتماد 

و على أي معطى يثبت وجود إرادة أكيدة، وباألخص العبارات املستعملة في العقد والظروف السابقة أ

الالحقة إلبرامه، وقد يتوصل القاض ي على الرغم من هذا التفسير إلى ترجيح كفة الدائن على كفة 

الكفيل، كما لو اقتنع بأن الضمان سيشمل ديونا بالرغم من عدم ذكرها صراحة في العقد، أال انه في 

 حالة الشك يجب أن يفسره لفائدة الكفيل.

ي كلما ساوره شك بصدد تفسير عقد الكفالة أن الشك يفسر لصالح الكفيل: يجب على القاض 

يفسره لصالح الكفيل ، ولكي يستفيد الكفيل من هذه القاعدة يجب عليه أن يكون جديا فيما 

يتمسك به وال يكفي مجرد إدعائه انه لم يقصد سوى ضمان املبلغ الرئيس ي دون التوابع، وللقضاة 

جلس األعلى فيما يخص احتمال تغيير معالم البنود سلطة تقديرية في هذا املجال، خاضعين لرقابة امل

 الواضحة في العقد.

وجدتا  –التفسير الضيق وتفسير الشك لفائدة الكفيل –ونالحظ أن القاعدتين السابقتين 

باألساس لحماية الكفيل، لكن في الكفالة البنكية يتوفر البنك الكفيل على الوسائل الالزمة للدفاع عن 

ما أن وضعيته كتاجر للقروض تسمح له بممارسة كل الضغوط التي من شأنها حقوقه وحمايتها، وك

كما تجدر اإلشارة إلى كون تفسير بعض عقود الكفالة البنكية يتميز  312املحافظة على مصالحه

 313بالصعوبة

                                                 
محمد ابو أشار إليه  111ص 5911ة منشور مبجلة البنك لسن 5915مارس  2منها على سبيل املثال قرار حمكمة النقض الفرنسية بتاريخ  - 311

ة "الكفالة البنكية" ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة يف القانون اخلاص ،جامعة القاضي، كلية العلوم القانونية واالقتصادي، الحسين

 .11ص، 5991- 5991واالجتماعية مراكش، 
 .12: مرجع سابق، ص محمد ابو الحسين - 312
 تفسري عقد الكفالة البنكية نورد النازلة التالية: لتوضيح صعوبة - 313
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 الفقرة الثانية : دور القضاء في استبعاد الشروط التعسفية9

 يصح أن تتجاوز ما هو مستحق على املدين كما سبقت اإلشارة إلى ذلك سابقا فالكفالة ال 

الرئيس ي، غير أنه إذا تم إبرام عقد كفالة واتضح فيما بعد أن ضمان الكفيل تجاوز حجم االلتزام 

 األصلي فهل يعتبر هذا االلتزام باطال؟

من ق.ل.ع الذي استعمل في مطلعه  3342في هذه الحالة يتعين الرجوع إلى مقتضيات الفصل 

ربي لفظ "ال يصح" و لم يستعمل لفظ "تبطل" وفي هذا أشارة قوية إلى عدم بطالن هذه املشرع املغ

الكفالة بصفة مجملة، إنما يلحقها بطالن جزئي بالنسبة للمبلغ الزائد وهو ما نص عليه املشرع 

أو  من القانون املدني عندما اعتبرت الكفالة املتجاوزة للدين األصلي 4033/4الفرنس ي صراحة في املادة 

 املبرمة تحت شروط أشد صرامة ال تعتبر باطلة، وإنما تخفض إلى حدود االلتزام األصلي.

منه قد نص صراحة على انه يعتبر  32نجد بأن املشرع في املادة  02.33وبالرجوع إلى القانون 

مقتضيات الغيا وباطال كل شرط تعسفي وارد في العقد املبرم بين املورد واملستهلك كما اعتبر بان باقي 

                                                                                                                                                         

=== 
املختربات، تبعا إلفالس شركة فرنسية إلنتاج األفالم تدعى ايزيس فيلم، طالب دائنوها )املمولون( من أصحاب نوادي التصوير ومنتجي أدوات التصوير و 

ا األخري متسك ضدهم بكون الضمان حمدد مبذكرة سلمت له من طرف املدين الكفيل الذي ضمن حسن أمتام الفيلم واألداء بتنفيذ التزامه، إال أن هذ
رسالة  املكفول وبأن جتاوز مبالغ الكشوفات ناتج عن متديد مدة التصوير، أما الباقي فهو مضمون من قبل شركات التأمني واستند الكفيل أيضا على

 وردت من مصلحة املنازعات باملركز الوطين الفرنسي.
اللتزام الكفيل إال أن  -5911فرباير  51يف حكمها الصادر بتاريخ  –فقد أخذت بالتفسري الضيق  sienne حكمة التجارية بالسنيبالنسبة للم

 الدائنني ردوا على هذا الدفع أمام حمكمة االستئناف بأن هذه الوثائق ال ميكن التمسك هبا ضدهم لالعتبارات اآلتية :
 : تعترب رسالة مضادة.أوال 
 : أهنا صادرة عن هيئة إدارية غري خمتصة يف تفسري مضمون عقد من عقود القانون اخلاص.ثانيا 

 على أي كمبيالة. إال أن الكفيل رد عليهم بدوره بأنه مل يلتزم بشيء جتاه الدائنني وان توقيعه ال يوجد على أي عقد قانوين يربطهم باملدين الرئيسي وال
بأن الكفيل ال ميكنه التمسك بعدم وجود أي رابطة قانونية تربطه بالشركات الدائنة ألن يف   5911مارس  56إال أن حمكمة النقض قررت بتاريخ 

بضمان حسن أمتام الفيلم و األداء التزام منه بضمان ديوهنا املستقبلية الالزمة الجناز الفيلم والدائنني أصبحوا املستفيدين  ISIS Filmكفالته لشركة 
 من هذا الشرط.

على نقطة أخرى ذهبت حمكمة النقض إىل حتليل أكثر وضوحا حينما اعتربت أن حتديد االلتزام الوارد يف املذكرة املوجهة من طرف املدين  واستنادا
 للكفيل ليس له أي اثر إال فيما بني األطراف.

لسينماتوغرافية فإن احملكمة ال تتوفر على العناصر وخبصوص حتديد مفهوم االلتزام بضمان حسن أمتام الفيلم وتسوية األداء ، فبالرجوع إىل العادات ا
باخلربة  الضرورية لتقدير ما إذا كانت هذه العادات حتدد حجم الكفالة املمنوحة للمنتج لضمان حسن االجناز واألداء لذلك قررت تعيني خبري ليقوم

 (. 5 اهلامش 12ص  ،مرجع سابق ،محمد أبو الحسين :الالزمة قبل البث يف القضية )أورده
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العقد تبقى قائمة وصحيحة بدون الشرط التعسفي واعتبر املشرع املغربي بان هذا النص يعتبر نصا 

من نفس القانون على أن أحكام القسم الثالث من  40آمرا ومن النظام العام عندما أكد في املادة 

 م.الخاص بحماية املستهلكين من الشروط التعسفية من النظام العا 02.33القانون 

التي  3223من قانون االستهالك لسنة  334/3و هذا ما أكده املشرع الفرنس ي بدوره في املادة 

 نصت على أن كل شرط تعسفي يعتبر كأن لم يكن.

استنادا لهذا الفصل بان الشروط التعسفية تكون باطلة باعتباره نصا  314ويعتبر بعض الفقه

بطالن نسبي لحماية املستهلك، إذ ال يجوز التمسك به آمرا ومن النظام العام، معتبرا أن هذا البطالن 

إال من طرفه بهدف إلغاء الشروط التعسفية،  واعتبره أيضا بطالنا جزئيا يقتصر على الشروط 

 التعسفية لوحدها.

وفي السياق ذاته نجد أن املشرع املصري تدخل أيضا بصفة مباشرة ملواجهة الشروط 

من القانون املدني، على أنه إذا أبرم العقد  342يص في املادة التعسفية في عقود اإلذعان، بالتنص

بطريق اإلذعان وكان يتضمن شروطا تعسفية جاز للقاض ي أن يعدل هذه الشروط أو يعفي الطرف 

 املذعن منها، وذلك وفقا ملا تقض ي به العدالة وال يمكن االتفاق على مخالفة هذه املقتضيات.  

املشرع الفرنس ي يتوفر على إطار قانوني يخول لجمعيات  إضافة إلى هذه املقتضيات نجد

 2املستهلكين رفع دعاوى أمام القضاء.إال أنه سرعان ما بادر إلى إلغاء هذا اإلطار وذلك بموجب املادة 

املتعلقة بالدعوى القضائية لجمعيات املستهلكين و أحدث أربعة أصناف من  3222يناير  0من قانون 

ملدنية ودعوى إيقاف أو منع األعمال غير املشروعة، و التدخل في الدعوى الدعاوى وهي الدعوى ا

 315املدنية الفردية للمستهلك ودعوى التمثيل املقترنة.

 

                                                 
 ومايليها. 515: مرجع سابق،صحمد اهلل محمد حمد اهلل - 314
 . 62: مرجع سابق، ص عبد السالم عبسالمي - 315
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 خاتمة

يتضح من خالل محاور الفصل األول، بأن الكفالة تعتبر تقنية خاصة ، لها من املميزات 

ص تميزها عن غيرها من العقود والخصائص ما يجعلها من ابرز الضمانات الشخصية، وهي خصائ

والعمليات حتى لو كان لها نفس الهدف، وانتشار استعمالها يرجع باألساس إلى ما يقدمه هذا االئتمان 

من مزايا من حيث إنشائه ، إال أن هذا ليس معناه أنها ضمان مثالي بل أنها تحوطها أخطار قد تفوق 

الكفيلة إلى العمل على القيام باإلجراءات الالزمة:  أخطار القروض املالية، الش يء الذي يدفع البنوك

 من دراسة وضعية طالب الضمان ، واملدين األصلي ، وااللتزام األصلي .

كما أن االبناك الكفيلة تعد لهذا الغرض محررات خاصة بهذا النوع من الضمان، وتحضر أيضا 

وط الضرورية التي تراها مناسبة طلبات الكفاالت التي يجب أن يقدمها الزبون ، مقحمة بذلك الشر 

 وكفيلة بتوفير الحماية الالزمة لها

 الئحة املراجع املعتمدة:

إبراهيم وجعيدان: "حماية املستهلك في القروض العقارية"، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون  -

 . 4030القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق،السويس ي ، الرباط 

أبران: "حماية رضا املستهلك في ضوء القواعد العامة والخاصة"، رسالة لنيل دبلوم الدارسات  أحمد -

-4000العليا   املعمقة في قانون األعمال،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ، كلية الحقوق بوجدة ، 

4003 . 

تصاد والقانون، إدريس فاخوري، "حماية املستهلك من الشروط التعسفية" ، املجلة املغربية لالق -

 .4003العدد الثالث ، يونيو 

، 4004دراسة مقارنة"، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط،  -العربي مياد: "عقود اإلذعان -

 443الطبعة األولى،  ص

بلعيد كرومي : "سلطة القاض ي في تفسير النصوص الشرعية والوضعية" ، أطروحة لنيل دكتوراه  -

 .3220لحسن الثاني، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، الدار البيضاء دولة، جامعة ا

بوعبيد عباس ي : "مفهوم املستهلك على ضوء العمل التمهيدي ملشروع قانون حماية املستهلك" ،  -

 . 4004-39املجلة املغربية لالقتصاد والقانون املقارن ،العدد 

ماية املستهلك في مواجهة الشروط األساسية في عقود االستهالك" حمد هللا محمد حمد هللا : "ح -

 . 3229،الطبعة غير مذكورة ، دار الفكر العربي ، القاهرة 
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 ..4003، 3عبد الحق سرماك : الكفالة البنكية في القانون املغربي"، مجلة القانون املغربي، العدد  -

ي املصري واملقارن" ، منشأة املعارف ، الطبعة غير عبد الحكيم فودة: "تفسير العقد في القانون املدن -

 .   3223مذكورة، اإلسكندرية ، 

عبد السالم عبسالمي:"حماية كفيل املدين في القانون املغربي " رسالة لنيل شهادة املاستر جامعة  -

 .  4002 – 4002القاض ي عياض، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مراكش سنة 

علي جمال الدين عوض : "عمليات البنوك من الوجهة القانونية"، دار النهضة العربية،  -

 .3223القاهرة،

محمد ابو الحسين ،"الكفالة البنكية" ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون  -

 . 3229- 3222 الخاص ،جامعة القاض ي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مراكش،

محمد الكشبور: "رقابة املجلس األعلى على محاكم املوضوع في املواد املدنية، محاولة للتمييز بين  -

 .4003الواقع والقانون"، الطبعة األولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 

، 2امللف، العدد محمد املسلومي، "حماية املستهلك من الشروط التعسفية أثناء التعاقد" ، مجلة  -

 . 4002ابريل 

محمد لفروجي ، " كتلة الدائنين في اإلفالس في القانون املغربي"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا  -

 . 3224-3223في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني ، عين الشق، 

وراه الدولة في الحقوق، نجاة بضراني : االئتمان املصرفي بطريق التوقيع ، أطروحة لنيل درجة دكت -

 جامعة القاهرة.

- Georges Petit- Dutaillis,  le risque du crédit bancaire. 
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 القانونية في دعم التنمية املستدامة للمصارف اإلسالمية دور البيئة 

 

 أوشن حنان 

 دكتورة في الحقوق  

 -الجزائر  –كلية الحقوق جامعة خنشلة 

 

 ملخص 

املصارف االسالميه بيئة قانونيه خاصة وذلك من خالل تناسب مختلف التشريعات  يتطلب نشاط  

حتى يتم النهوض بهذه املصارف وفقا ملا  والقوانين والتعليمات مع طبيعة نشاط املصارف االسالميه

 تتطلبه قواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية.

علی دعم املشاريع االستثمارية الكبری  ويشترط أن تعتمد هذه القوانين علی سياسة نقدية رشيدة تقوم

 والعمل علی تحقيق التوازن املالي

 

Résumé : 

     L'activité des banques islamiques nécessite un environnement juridique spécial grâce à 

l'adéquation de diverses législations, lois et instructions avec la nature de l'activité des 

banques islamiques jusqu'à ce que ces banques soient promues conformément aux règles et 

règlements de Sharia Islamique. 

   Ces lois devraient reposer sur une politique monétaire prudente fondée sur le soutien de 

grands projets d'investissement et sur la recherche d'un équilibre financier. 
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Abstract 

The activity of Islamic banks requires a special legal environment through the adequacy of 

various laws, and instructions with the nature of the activity of Islamic banks until these 

banks are promoted according to the rules and regulations of Islamic Sharia.  

    These laws should be based on a prudent monetary policy based on the support of major 

investment projects and the search for a financial balance  

 

 مقدمة

ساســــيا فــــي الحيــــاة االقتصــــادية ،ألن عجلــــة نمــــو املصــــارف علــــى اخــــتالف توصــــيفها تلعــــب دورا أ     

النظــــام االقتصــــادي الحــــديث ترتكــــز عليهــــا ، واملصــــارف اإلســــالمية علــــى خــــالف بــــاقي املصــــارف تمثــــل 

بوابــة تلبيــة رغبــة املــواطن العربــي ، وتحقيــق أغـــراض تعجــز البنــوك التجاريــة  علــى تحقيقهــا  وذلـــك 

 ن لها .نتيجة عنصر األمان والثقة  التي يمنحها املواط

وقــــــد لعبــــــت املصــــــارف  دورا رياديــــــا فــــــي التمويــــــل االســــــتثماري ، وعلــــــى اعتبــــــار الصــــــفة الخاصــــــة       

للمصــارف اإلســالمية ، ودورهــا األساســ ي فــي النظــام االقتصــادي  الحــديث وال يمكــن  تصــور التجــارة 

نــــب الدوليـــة بمنـــأى عنهـــا  بحيـــث تعمــــل مـــن خـــالل أســـاليب وصـــيغ تمويــــل ذات طـــابع تنمـــوي إلـــى جا

 إمكانياتها القوية في جذب املدخرات 

يعتبــــر العمــــل املصــــرفي مــــن أهــــم محــــاور االقتصــــاد اإلســــالمي باعتبــــاره الركيــــزة االقتصــــادية فــــي مجــــال      

التنميـة واالســتثمار، وذلـك بإتبــاع أحكــام الشـريعة اإلســالمية فـي مختلــف العمليــات املصـرفية علــى خــالف 

وض الربويــة. للمصــارف اإلســالمية دور كبيــر فــي املجــال االســتثماري املصــارف التقليديــة القائمــة علــى القــر 

نتيجة لتعامالتهـا املاليـة ومـا تحققـه مـن اسـتقرار اقتصـادي وهـو مـا أثبتتـه السـنوات األخيـرة لألزمـة املاليـة 

 مما دفع العديد من الدول الغربية إلى فتح بنوك وفروع إسالمية.
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العديــــد مــــن التحــــديات القانونيــــة واالقتصــــادية التــــي تعيــــق ســــير  إال أن املصــــارف اإلســــالمية تواجههــــا     

نشــــــاطها املصــــــرفي ، حيــــــث تشــــــكل البيئــــــة القانونيــــــة العــــــائق األساســــــ ي الــــــذي يــــــؤثر علــــــى عمــــــل املصــــــارف 

اإلســــالمية لكونهــــا تخضــــع للضــــوابط الشــــرعية التــــي تحــــددها أحكــــام الشــــريعة اإلســــالمية عكــــس البنــــوك 

خاصـــــة باملصـــــارف اإلســـــالمية تحـــــدد سياســـــتها النقديـــــة وعالقاتهـــــا التقليديـــــة.إن عمليـــــة وضـــــع تشـــــريعات 

 بالبنك  

 اإلشكالية 

بمــا أن نشــاط املصــارف اإلســالمية يعتبــر ذو خاصــية خاصــة ،فإنــه البــد مــن تــوفير بيئــة قانونيــة 

 تتالءم وطبيعة هذا النشاط ليتم النهوض بها وفقا ملا تتطلبه قواعد وأحكام الشريعة .

أن املصـارف اإلسـالمية تواجههـا العديـد مـن التحـديات بمـا فيهـا التحـدي  انطالقا من هـذا نجـد

إلــــى أي مــــدى حقــــق النظــــام القــــانوني القــــانوني لــــذلك تتمحــــور إشــــكالية هــــذه الورقــــة حــــول : 

للدول العربية املالئمة مع هدف تنمية النشاط املصرفي اإلسالمي في ظـل تناسـبية التنميـة 

 املستدامة ؟

 الدراسات السابقة 

عبد الحفيظ بن ساس ي، ضوابط االستثمار فـي االقتصـاد اإلسـالمي، مـذكرة ماجسـتير، باتنـة _ 

حيث طرح فيها الباحث إشـكالية تحديـد ضـوابط االسـتثمار فـي  4000كلية العلوم االقتصادية 

 االقتصاد اإلسالمي في ظل العومله املالية ومتطلبات  التنمية بصفة عامة. 

بوشرمة، متطلبات تطوير الصيرفة اإلسـالمية فـي الجزائر،مجلـة _ سليمان ناصر وعبد الحميد 

، وهنـــا ركـــز الباحـــث علـــى أهـــم مبـــادئ الصـــيرفة العامليـــة مقارنـــة باإلســـالمية 09الباحـــث، العـــدد 

 طارحا إشكالية مدى التالؤم والتطابق من عدمه

يتمثـل فـي تـوفير تستقي هذه الدراسـة أهميتهـا مـن كـون  أن الـدعم القـانوني للمصـارف اإلسـالمية     

البيئــــة املناســــبة والنظــــام املالئــــم لتســــهيل عمــــل املصــــارف اإلســــالمية فــــي مختلــــف املعــــامالت املاليـــــة 
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كونها ضرورة دينية ودنيوية لخدمة الـدين واألمـة. إال أن تـوفير البيئـة القانونيـة املناسـبة   واملصرفية

در بهـــا الســـلطة السياســـية فـــي للمصـــارف اإلســـالمية يقتضـــ ي وجـــود عـــدة وســـائل إجرائيـــة وعمليـــة تبـــا

الدولــة مــن خــالل اآلليــات القانونيــة الالزمــة لتحقيــق التنميــة االقتصــادية والعمــل بأحكــام الشــريعة 

 اإلسالمية.

و تهـــدف هـــذه الدراســـة إلــــى البحـــث عـــن دور البيئــــة القانونيـــة  لتفعيـــل عمــــل املصـــارف اإلســـالمية فــــي      

واالقتصــادية، ألن تعــاليم الــدين  االجتماعيــة العدالــة قيــقتح إلــى إطــار االقتصــاد اإلســالمي كونــه يســعى

اإلسالمي تقوم على واملساواة واإلصالح ونبـذ الظلـم واالحتكـار واالسـتغالل والتمييـز، فالنظـام االقتصـادي 

اإلسالمي ضرورة حتمية لقيامه على مبادئ ربانية تهدف إلى تحقيـق العـيش الكـريم والتـوازن بـين مصـالح 

لعدل وتحقيق التنمية من خالل العمل بأحكام الدين اإلسالمي وذلك بإتبـاع مـا أحـل هللا الناس إلقامة ا

 وتجنب ما حرمه.

 منهجية الدراسة 

تــم االعتمــاد علــى املــنهج الوصــفي التحليلــي الــذي يــتالءم ووصــف الوضــع القــانوني العــام املوجــود وتحليــل 

 مية املستدامة في مجال الصيرفة اإلسالمية ركائز القاعدة القانونية التي توفر أو ال توفر أسس التن

 املحور األول: اإلطار املفاهيمي والتنظيمي للدراسة 

 املحور الثاني : اآلليات  القانونية لدعم استدامة املصارف اإلسالمية 

  

 املحور األول : اإلطار املفاهيمي والتنظيمي للدراسة 

 اسية للدراسة على النحو التالي :في هذا املحور سنقوم تبعا بدراسة املفاهيم األس

 مفاهيم الدراسة 59 

 9أ9 املصارف اإلسالمية 5
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لقــد تعــددت التعريفــات الخاصــة بــالبنوك اإلســالمية ونــذكر مــن أهمهــا أن البنــك اإلســالمي هـــو       

مؤسســة ماليــة تقــوم بــأداء الخــدمات املاليــة واملصــرفية ، كمــا تباشــر أعمــال التمويــل واالســتثمار فــي 

املجــاالت علــى ضــوء قواعــد وأحكــام الشــريعة اإلســالمية ، بهــدف املســاهمة فــي غــرس القــيم  مختلــف

واملثل واألخالق في مجال املعامالت لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعيـة والحيـاة الطيبـة لألمـة 

 3 316اإلسالمية

 املعـامالت مـن اوغيره املصرفية باملعامالت تقوم مالية بأنها مؤسسات اإلسالمية املصارف تعرف

  االستثمار وأعمال والتجارية املالية
 
  بالربـا تتعامـل فال اإلسالمية ، الشريعة ألحكام وفقا

 
 وال أخـذا

 اقتصــادي عائــد أقصــ ى وتحقيــق اإلســالمية ، واألخــالق القــيم علــى املحافظــة بهــدف عطـاء

 إلـى يـؤدي اممـ الـوطني ، االقتصـاد قطاعـات جميـع فـي االقتصـادية التنميـة لتحقيـق واجتمـاعي

 .317األهداف من جملة تحقيق إلى اإلسالمية املصارف ومتعاون وتهدف متكافل قوي  مجتمع

 

 وتتحدد أهدافها في :

 األفـراد معانـاة لحـل تسـعى حيـث املجتمـع، منهـا يعـاني التـي واالجتماعيـة االقتصـادية املشـكالت حـل -3

 االقتصـادي النشـاط بـين االنسـجام قيـقوتح الثـروة، تكـديس ملشـكلة الحلـول  إيجـاد علـى وتعمـل املاديـة،

 .اإلسالمية الشريعة من مستمدة بحلول  وذلك الناس، به يؤمن الذي والفكر والعقيدة

 ذلـك،على وغيـر والتمويـل واالسـتثمار االدخـار مجـال فـي املعروفـة املصـرفية األعمـال جميـع بعـبء القيـام -4

 املـدخر للمسـلم واالطمئنـان األمـان قهية. وتحقيقالف واالجتهادات الشرعية باألحكام ملتزمة إسالمية أسس

                                                 

ت 70سللمان ن ص  للب  الللي  بوناللي ل طللبن ت نيرمللل ر يرلل اب  ب للابج   رسلللنا  جللث  بلع دبتنلملل   بل ولل ت  ب لليي   .316. 
 37ت ص0707بق ص صا    القي  يا ت  بقم  ت كما   ب م م  

  68ت ص0772الي  بوناي الي  بفي ح  بنغبلثت  ري بة  رسيب يلا  جث  بلص ك  رسلنا ت  برل    أل بىت ليةت .  317
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  هللا، أحـل فيمـا أموالـه اسـتثمار خـالل مـن
 
 املصـارف مـع التعامـل أو البيـت، فـي ووضـعها كنزهـا مـن بـدال

 .ومحاربته الربا من التحرر  ثم ومن الربوية،

 معها،وتيسـير امليناملتعـ املسـلمين عـن الحـرج رفـع أجـل مـن كافـة، للمعـامالت اإلسـالمي البـديل تكـون  أن -3

 وذلـك األمـام إلـى االقتصـادية التنميـة عجلـة ودفـع اإلنتـاج لزيـادة املال رأس طاقة وتعزيز واملعامالت التبادل

 ذي لالسـتثمار عديـدة وصـيغ فـرص وإيجـاد االكتنـاز، وعـدم االسـتثمار وتشـجيع االدخـاري  الـوعي بتنميـة

 بـين والتكافـل والتعـاون  التنسـيق إيجـاد مـع لـذلك، زمالـال  التمويـل وتـوفير واالجتمـاعي، االقتصـادي العائـد

 االقتصـادية واملؤسسـات األفـراد وبـين واحـدة، كوحـدة متعاونـة تعمـل أن يجـب التـي اإلسـالمية املصـارف

 .318 اإلسالمية األمة داخل

مبــــــادئ الصــــــيرفة اإلســــــالمية : لقــــــد حــــــددت الشـــــــريعة اإلســــــالمية مبــــــادئ عمليــــــة، يجــــــب علــــــى املصـــــــارف 

 تقيد بها، من أهمها : اإلسالمية ال

 تحريم التعامل بالفوائد الربوية أخذا و عطاء   .أ

 العمل على تنمية املال وعدم اكتنازه وحبسه عن التداول  .ب

 :319النهي عن كسب املال بطرق غير مشروعة بعدم الدخول في معامالت أو عقود تحتوي األمور التالية

ت و العقـود و مـا يتعـارف عليـه فـي الجهالـة : و هـي عيـب يعتـري شـروط الصـحة فـي املعـامال  -

 األصول و املبادئ االجتماعية و املهنية.

 الغرر : و هو تعريض املرء نفسه أو ماله للخطر أو الهالك من غير أن يعرف. -

اإلسـراف : و هــو مجــاوزة الحـد املتعــارف عليــه فـي إنفــاق املــال كاإلنفـاق فــي غيــر اعتــدال  أو  -

 وضع املال في غير موضعه.

 و هو استخدام الحق أو املال على نحو يضر بصاحبه أو بالغير.التعسف :  -
                                                 

 68، ص4002عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، اإلدارة اإلستراتجية في البنوك اإلسالمية، الطبعة األولى، جدة، .  318

لكويت بين التجربة و التطبيق، المؤتمر الدولي العاشر حول "المؤسسات فؤاد حامد الحمود، حوكمة الشركات في ا . 319

 4010جانفي  14و  11المالية واإلسالمية"، الكويت، 
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الســـحت : و هـــو كـــل مـــال أكتســـب أو حصـــل عليـــه بطـــرق غيـــر شـــرعية ، فهـــو حـــرام شـــرعا  -

 ويدخل فيه خيانة األمانة والتالعب بالحقوق و الربا و تعاطي العقود املحرمة.

 الغبن : و هو النقص و الخداع في املعامالت و هو محرم شرعا. -

اســتثمار املــال فــي الطيبــات و االبتعــاد عــن املحرمـــات مــن خــالل اكتســاب املــال و إنفاقــه فــي مـــا  .د

 .320فيه منفعة للناس

قاعــدة الغــنم بـــالغرم و يقصــد بــالغنم هنـــا الحــق فــي الـــربح، أمــا الغــرم فيقصـــد بــه االســـتعداد  .ه

كة، حيــث لتحمــل الخســارة، و تعتبــر هــذه القاعــدة أساســية فــي التعــامالت القائمــة علــى املشــار 

     321يكون املتعامل مع املصرف اإلسالمي شريكا في الربح والخسارة

ارتباط التمويل بالجانب املادي لالقتصاد بمعنى اإلنتاج الحقيقي الـذي يضـيف شـيئا جديـدا  .و

 للمجتمع.

 9ب9 التنمية املستدامة 5

مــلء الهــوة التــي مــا  إن مفهــوم التنميــة املســتدامة يحمــل فــي طياتــه فلســفة هــدفها األســاس هــو           

 
 
فتئــت تتســع بــين اإلنســان والبيئــة، الشــ يء الــذي يقــود هــذا اإلنســان إلــى التعــايش مــع هــذه البيئــة قلبــا

 .
 
 وقالبا

إن هــذه الثــورة الفكريــة واألخالقيــة والســلوكية ليســت عزيــزة علــى دول العــالم اإلســالمي مادامــت هــذه 

 ة على القيام بهذه املهمة. البلدان لها من املؤهالت واملبادئ ما يجعلها قادر 

                                                 
ق سم  بو ج  نونليت  سليان ب ونل  ل  بعكل ة  ي ب  جلث يوقالا  بف  بال   القي ل يا ت  بنميقلى  بلي بث إل القي ل ي  رسللنث .  320

 . 0ت ص0700وجبالت  01-06لع دبت ا نث   قع  آج اإلت ل ن   غ بي ا ت  ب

 
 . قاسم الحاج امحمد، استثمار أموال الزكاة ودوره في تحقيق الفعالية االقتصادية، الملتقى الدولي "االقتصاد اإلسالمي 321

.4، ص4011أفريل،  11-16واقع وآفاق"، جامعة غارداية، الجزائر، يومي   
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 أن مـن اإلسـالمي االقتصـاد فـي والبـاحثون  الفقهـاء عليـه ركـز الـذي للتنميـة اإلسـالمي التصـور  ينطلـق        

 هـو" شـريعته وفـق األعمـار بمهمـة ليقـوم األرض فـي اإلنسـان واسـتخلف خلـق الكـون  وتعـالى سـبحانه  هللا

    322فيها" وأستعمركم األرض من أنشأكم

 

 اإلسـالمي الـدين لـم يكتـف بحيـث واإلنسـان الكـون  بـين يـربط شـمولي هـو التصـور  هـذا فـإن هنـا نومـ    

 فـي خالئـف جعلنـاكم ثـم  "تعـالى هللا قـال كمـا األخـروي بالجانـب مرتبطـة جعلهـا بـل التنميـة علـى بالحـث

 .323األرض"

سـان وتحقـق لـه فهـي تنميـة أخالقيـة تعبديـة  تهـدف إلـى تنميـة اإلن  324تعلمـون" كيـف لننظـر بعـدهم مـن

 والفقهـاء البـاحثين مـن الكثيـر اهتمـام محـل وكـان .والعمـارة السـتخالف منطلقـا مـن واملـادي الحضـاري  الرقـي

 اإلنتاج. ليست عملية التنمية أن يرون بحيث

وعلــــــى الــــــرغم مــــــن حداثــــــة مصــــــطلح )التنميــــــة املســــــتدامة( فــــــإن مفهومــــــه لــــــيس بجديــــــد علــــــى اإلســــــالم    

الكــريم والســنة النبويـــة املطهــرة بالعديــد مــن النصـــوص التــي تمثــل الركـــائز  واملســلمين. فقــد حفــل القـــرآن

األساســــية للتنميــــة املســــتدامة، وتضــــع الضــــوابط التــــي تحكــــم عالقــــة اإلنســــان بالبيئــــة مــــن أجــــل ضــــمان 

اســــتمرارها صــــالحة للحيــــاة إلــــى أن يــــأتي أمــــر هللا. ومــــن الجــــدير بالــــذكر أن مفهــــوم التنميــــة املســــتدامة فــــي 

ر شـــموال، بــــل إنـــه أكثــــر إلزامـــا مــــن املفهـــوم املنــــاظر الـــذي تــــم تبنيـــه فــــي أجنـــدة القــــرن الحــــادي اإلســـالم أكثــــ

والعشـــرين املنبثقـــة عـــن قمـــة )ريـــو(. فـــالنظرة اإلســـالمية الشـــاملة للتنميـــة املســـتدامة توجـــب أال تـــتم هـــذه 

ة تجــاوزات التنميــة بمعــزل عــن الضــوابط الدينيــة واألخالقيــة، ألن هــذه الضــوابط هــي التــي تحــول دون أيــ

تفقــد التنميــة املســتدامة مبــررات اســتمرارها. وفــي الوقــت نفســه فــإن النظــرة اإلســالمية الشــاملة للتنميــة 

                                                 
  . سورة هود االية 01  322
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املســـتدامة تعنـــى بـــالنواحي املاديـــة، جنبـــا إلـــى جنـــب مـــع النـــواحي الروحيـــة والخلقيـــة، فـــال تقتصـــر التنميـــة 

تـــد إلـــى الحيـــاة اآلخـــرة، بشـــكل يضـــمن املســـتدامة علـــى األنشـــطة املرتبطـــة بالحيـــاة الـــدنيا وحـــدها وإنمـــا تم

تحقيق التوافق بين الحياتين، ويجعل صـالحية األولـى جسـر عبـور إلـى النعـيم فـي الحيـاة األخرويـة التـي هـي 

 الحيوان، أي الحياة الحقيقية املستمرة بال انقطاع وبال منغصات.

ر متطلبــــات البشــــرية حاليـــــا وهكــــذا، فــــإن مهمــــة التنميــــة املســـــتدامة فــــي املنظــــور اإلســــالمي هـــــي تــــوفي       

ومســتقبال  ســواء أكانــت ماديــة أو روحيــة ، بمــا فــي ذلــك حــق اإلنســان فــي كــل عصــر ومصــر فــي أن يكــون لــه 

لقيــة والثقافيــة واالجتماعيــة. وهــذا ُبعــد مهــم تختلــف فيــه التنميــة املســتدامة فــي 
ُ
نصــيب مــن التنميــة الخ

فكـــــار األخـــــرى، ألنـــــه يعتمـــــد علـــــى مبـــــدأ التـــــوازن املنظــــور اإلســـــالمي عـــــن التنميـــــة املســـــتدامة فـــــي الـــــنظم واأل 

 واالعتدال في تحقيق متطلبات الجنس البشري بشكل يتفق مع طبيعة الخلقة اإللهية لهذا الكائن.

والتنميــــة املســــتدامة فــــي املنظــــور اإلســــالمي ال تجعــــل اإلنســــان نــــدا للطبيعــــة وال متســــلطا عليهــــا، بــــل        

ا بهــا وبعناصــرها، يأخــذ منهــا بقــدر حاجتــه وحاجــة مــن يعــولهم، بــدون تجعلــه أمينــا عليهــا محســنا لهــا رفيقــ

هُ  إســــراف، وبــــال إفــــراط وال تفــــريط وفــــي ذلــــك يقــــول ســــبحانه وتعــــالى) نَّ وا 
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 بـين يفصـل ال ألنـه منهجـه فـي اإلسـالمي االقتصـاد جسـدها املسـتدامة التنميـة تسـتهدفها التـي بعـاداأل إن  

 تحقيـق فـي أول  كبعـد اإلنسـان الثالثيـة العالقـة خـالل مـن ذلـك وتتجلـى.والروحـي لدإنسـان املـادي البعـد

 املتاحـة قتصـاديةاال املـوارد تنميـة مجـرد ولـيس اإلنسـان  نفسـه مـن تنبـع فالتنميـة املسـتدامة، التنميـة

 إلشباع الرغبات

                                                 
 11سورة األعراف: آية.  325
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 مبـدأ اسـتخدام ظـل فـي املتاحـة املـوارد اسـتثمار علـى وكفـاءة قـدرة أكثر والعمل املصرفي اإلسالمي  يعتبر    

 اتخـاذ فـي باملشـاركة ويسـمح .البشـرية التنميـة وتحقيـق االسـتقرار االقتصـادي تحقيـق فـي لكفاءتـه املشـاركة

   327للمساهمة ووحدات العجز الفائض وحدات من الجميع يدفع وبالتالي املسؤولية وتحمل القرار

 يمكن حصر أهداف التنمية من منظور اسالمى في االتى ::  في اإلسالماملستدامة  أهداف التنمية و 

           328تحقيق االلتزام بالعقيدة اإلسالمية _   

ســينات بكلياتــه الخمــس واملقصــود منــه حفــظ الضــروريات والحاجيــات والتح: حفــظ مقاصــد الشــريعة _ 

 وهى : الدين والنفس والعقل واملال والنسل .

تهـــدف  التنميـــة فـــي اإلســـالم إلـــى تحقـــق الكفايـــة لجميـــع أفـــرد املجتمـــع ألن الغايـــة :  تحقيـــق حـــد الكفايـــة_

الرئيســـية مـــن تلـــك املســـئولية لـــيس مجـــرد فـــرض واجبـــات محـــددة علـــى األغنيـــاء ملصـــلحة الفقـــراء . وإنمـــا 

 . هي القضاء على الفقر والحاجة الغاية من ذلك 

 9ج 9البيئة القانونية 5

 لجهـة إمـا مكوناتـه بكـل الشـامل القـانوني النظـام الـدول  مـن دولـة فـي القائمـة القانونيـة بالبيئـة نعنـي    

 وأعوانـه القضـاء أي التشـريع هـذا تطبيـق املسـئولين عـن  إلـى باإلضـافة ، القـائم اإلداري  النظـام أو التشـريع

سـليم   تشـريع األول  أساسـيين عنصـرين وجـود يقتضـ ي سـليمة اسـتثمارية بيئـة قيـام فـان وبالتالي .ومساعدوه

 .وفعالية بكفاءة التشريع هذا تطبيق على قائم بشري  وعنصر وتشجع  

                                                 
 بنؤسسل   إسللنثت ن لب  املى يرلاقال  يب سل  نلع صطل ره ت ير بهل ت ت نفه نهل ت  رسللنا   بلصل ك لل لللت نونلي . 327
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 النظام القانوني للمصارف   59

 سسـةمؤ  االقتصـادي،وهو املجـال فـي اإلسـالمي الفكـر مسـتجدات أحـدث مـن اإلسـالمي املصـرف يعتبـر    

 املجـاالت فـي التمويـل واالسـتثمار بأعمـال يقـوم كمـا واملاليـة ، املصـرفية الخـدمات بأداء تقوم إسالمية مالية

 فـي اإلسـالمي والخلـق القـيم في غـرس املساهمة بهدف اإلسالمية الشريعة وأحكام قواعد ضوء على املختلفة

 . 329املالية املعامالت مجال

 لتلــك الهيكليـة وفــي البنيـة اسـتخدامها، طبيعـة فــي التجاريــة نـوكعــن الب اإلســالمية البنـوك تختلـف   

 بطبيعتهـا تتناسـب قانونيـة املصـرفي بنصـوص العمـل تشـريعات تنفـرد أن يتطلـب اآلمـر هـذا االسـتخدامات،

 .البنك أهداف مع

 القواعـد عـن تخـرج بطبيعتهـا جديـدة مسـتجدات هنالـك أن يتبـين اإلسـالمية البنـوك قـوانين علـى وبـاإلطالع

 التجارية حيث نجد في البنية القانونية الخاصة بها : للبنوك املنظمة القوانين في املألوفة

 :العقارات وتملك بالتجارة االشتغال -

 البنـوك فلمـا كانـت تحقيقـه، إلـى تهـدف الـذي العمـل طبيعـة مـن القانونيـة والتشـريعات القواعـد تنبثـق     

 إلـى سـعت فـإن قوانينهـا بفائـدة، إقراضـها وإعـادة الودائـع اسـتقبال عبـر الـربح تحقيـق إلـى تهـدف التقليديـة

 والقيـام العقـارات، التجاريـة، وتملـك األنشـطة بمختلـف القيـام البنـوك علـى وحظـرت الهـدف ذلـك تحقيـق

 املنظمـة القـوانين جـل عليـة اتفقـت مـا املـودعين ، وهـذا أمـوال علـى ض حـدود فـي إال اسـتثمارية بمشـاريع

 لة القانون املصرفي الجزائري ، العراقي ، االردني ، املصري...على شاك 330املصرفي للعمل
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تقتضـيها  بصـورة الثابتـة األصـول  بعض بتملك لها يسمح البنوك من بغيرها مقارنة أما البنوك اإلسالمية    

 واسع اإلسالمية بشكل البنوك تطبقها التي املرابحة صيغة ففي آجل، أو مؤقت بشكل سواء عملها، طبيعة

 محظـور  فـي يقـع حتـى ال وذلـك العميـل ، إلـى بيعهـا قبـل املشـتراة ، البضـاعة اإلسـالمي البنـك يتملـك أن البـد

 .يملك ماال بيع وهو شرعي،

 علـى األهـداف تلـك تحقـق أن حاولـت اإلسـالمية القانونيـة للمصـارف النصـوص فـإن املنطلـق هـذا ومـن      

 بمختلــف بالقيــام اإلســالمية للبنــوك ظمــةاملن القانونيــة سـمحت النصــوص حيـث تباينهـا، مـن  الـرغم

 ذلـك أن اعتبار على العقارات وتملك التجارية األنشطة مثل ،331البنوك التقليدية على املحظورة األنشطة

 اإلسالمية. املصارف طبيعة عمل مع يتفق ال الحظر

 القيام على املشاركة -

ملشـاركة فـي الـربح والخسـارة الـذي أقرتـه إذ تقوم املصارف اإلسـالمية فـي معامالتــها علـى أسـاس نظـام ا     

الشـــريعة اإلســـالمية، بـــالودائع االســـتثمارية واالدخاريـــة تقـــوم علـــى أســـاس املضـــاربة املشـــتركة، كمـــا تقـــوم 

بــــإجراء املشــــاركة املنتهيــــة بالتملــــك وغيــــر ذلــــك ممــــا يقــــوم علــــى أســــاس املشــــاركة، ممــــا يــــؤدي إلــــى تحقيـــــق 

التجارية في معامالتـها علـى أسـاس النظـام املصـرفي العـالمي وهـو  النتيجة االقتصادية. بينما تقوم البنوك

 نظام الفائدة )الربا( أخذ وعطاء.

 مـن معامالتــها، فهـي تقـوم باملرابحـة لامـر بالشـراء        
 
 كبيرا

 
يحتل االستثمار في املصارف اإلسالمية حيزا

مــــل. بينمــــا نجــــد البنــــوك التجاريــــة تــــولي واإلجــــارة املنتهيــــة بالتمليــــك ممــــا يــــؤدي إلــــى تعــــاون رأس املــــال والع

 اإلقراض أهمية كبيرة وال تقبل على االستثمار إال في نطاق ضيق من أعمالها.

 :الشرعية الرقابة -

                                                 
، 1161، الكويت، 46محمود أبو السعود، االستثمار اإلسالمي في العصر الراهن، مجلة المسلم المعاصر، العدد  . 331
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تخضـــع املصــــارف اإلســــالمية باإلضــــافة إلـــى الرقابــــة املاليــــة إلــــى رقابـــة شــــرعية ملراقبــــة أعمــــال املصــــرف      

 فـي واملصـرفي املاليـة املعـامالت فـي الشـرعية الرقابـة تعتبـربحيـث تتفـق مـع أحكـام الشـريعة اإلسـالمية ،و 

 السبعينيات. بداية في اإلسالمية املصارف تأسيس مع تزامنت التي املستحدثة من األمور  الحاضر شكلها

 وهـي املصـارف اإلسـالمية، عليهـا قامـت التـي األساسـية للفكـرة طبيعيـة اسـتجابة الشـرعية الرقابـة وتعـد 

 مـن أنشـئت الهـدف الـذي الشـرعية الرقابـة هيئـة تحقـق فهـل الشـرعية ، الناحيـة مـن معامالتهـا سـالمة

 تشــكيلها ملعرفــة كيفيــة الشــرعية الرقابـة لهيئــة القــانوني الشـكل علــى االطــالع مـن هــذا يتبــين أجلهـا؟

 البنكية. املؤسسة أجهزة من وموقفها واستقالليتها

 ف اإلسالميةاملحور الثاني : تحديات وآليات دعم استدامة املصار 

العمــل املصــرفي اإلســالمي لــه مجموعــة مــن املتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة لتكريســه فــي نظــام قــانوني    

خـــاص وذلـــك بتـــوفير وخلـــق بيئـــة قانونيـــة مالئمـــة تتماشـــ ى وأحكـــام الشـــريعة اإلســـالمية، لتلبيـــة حاجيـــات 

فــــق املصــــالح املشــــتركة مــــن خــــالل املجتمــــع اإلســــالمي وتقويــــة العالقــــة بــــين املــــواطن املســــلم والدولــــة وتوا

إشـــباع الحاجيـــات االقتصـــادية لألفـــراد وتناســـبها مـــع هـــويتهم دون إرغـــامهم بـــاللجوء للمصـــارف التقليديـــة 

 وهو ما يتعارض مع الحرية االقتصادية

 تحديات البيئة القانونية للمصارف اإلسالمية  59

صــــارف اإلســــالمية يمكــــن تحديــــدها هنــــاك جملــــة مــــن التحــــديات التــــي أفرزتهــــا البنيــــة القانونيــــة لعمــــل امل

 تمثيال ال حصرا في النقاط التالية :

 اإلسالمية  للمصارف التنظيمي التشريعي القصور  5959

 فـي التوسـع يصـاحب ذلـك ولم خاصة، وقوانين فردية بتراخيص اآلمر بداية في اإلسالمية البنوك نشأت     

 وقواعـد اإلسـالمية قانونيـة للمصـارف سـسوأ مبـادئ يحـدد عـام قـانوني بنيـان اإلسـالمي املصـرفي النشـاط
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 عملهـا، بدايـة فـي اإلسـالمية لعمـل املصـارف القانونيـة الثغـرات مـن الكثيـر تـرك الـذي اآلمـر عليهـا، الرقابـة

 التعامل عدم على اإلسالمية البنوك تركيز أكثر كان حيث

 عي وإشـكاالت منهـا :غيـابالتقليدية  هي املطبقة  فترتب عن ذلـك فـراغ  تشـري القواعد ظلت وبهذا وعطاء  

 332التحويل وشروط يحدد إجراءات صريح نص

 االختالف التنظيمي بين البنوك اإلسالمية والتقليدية  5959

 3 ويمكن تحديد ذلك في الجدول رقم

 ( أهم الفروق بين املصرف التقليدي و اإلسالمي5جدول رقم) 

أوجـه 

 املقارنة

 املصرف اإلسالمي املصرف التقليدي

 الربح

 

 

ة لفرق بين الفائدا -

 املدينة والدائنة.

 

 

.الربح ناتج من االستثمار الفعلي ألموال املودعين والبنك  

النشاط  

 األساس ي

 

 

 

 

 

نح يتلقى الودائع ويم

 القروض .

 

 

 

 

 

ة ) يساهم مباشرة في تمويل املشروعات والقطاعات املتخصص

 و عقارية ( سواء املشروعات طويلة األجل أ –صناعية  –زراعية 

 متوسطة أو قصيرة األجل.

 

االتجار 

 املباشر

 

به  ال تستطيع القيام

. ) شراء وبيع السلع (  

 

 لصيغ
 
البيوع  يقوم باالتجار املباشر في شراء وبيع السلع وفقا

 اإلسالمية.

 الودائع

 

 

هد تقبل الودائع وتتع

ها بردها والفوائد علي

 ألجل محدد 
 
وفقا

)ضمان رأس املال( 

 والفائدة(.

عي ، ل الودائع االستثمارية على أساس عقد املضاربة الشر تقب

 ويوزع الربح الناتج من التوظيف الفعلي.

 األسهـــم

 املمتــازة

 

 

يصدر أسهم ممتازة 

 محددة الفائدة.

 

 يصدر صكوك تساهم في الربح والخسارة .

 رأس املال

 

م أسهيصدر في صورة 

 عادية وممتازة.

 

ط .أسهم عادية فقيصدر في صورة   

                                                  

  17هع     وني ت  بنبلع  بس لا تص: . 332
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 العميـــل

 

 دائن / مدين

 

 مشترى / شريك / مستأجر / مستصنع.

 شرعية + قانونية قانونية الضوابط 

 اآللــيــة

 

 سعر الفائدة

 

 املشاركة في الربح والخسارة )هامش ربحية(

 النظرة إلى

 النقود

تعد النقود سلعة 

 تباع وتشتري 

 تعد النقود وسيلة

 

الرقابة 

 الشرعية

 

 

 

 

ة هيئة للرقابال توجد 

 الشرعية

 

 

 

 

سائل ضرورة وجود هيئة للرقابة الشرعية، تصدر الفتاوى في امل

. الجديدة وتراقب التطبيق الشرعي من خالل اإلدارة الشرعية  

صيغ  

توظيف 

 األموال

 

 

قروض معظمها 

ا تجارى، يوجه بعضه

راق لالستثمار في األو 

 املالية.

 

 

 –مشاركات  –بيوع  توظف وفقا لصيغ التمويل اإلسالمية )

 إجارات ...الخ ( ، تأسيس مشروعات .

صندوق  

 الزكاة

 

 

 

اة ال يوجد نشاط للزك

 في املصرف.

 

 

 

كاة أحد األنشطة التكافلية في املصرف اإلسالمي. ويمول من ز 

 رأس مال املصرف باإلضافة إلى الهبات والتبرعات.

الدراسات 

 االئتمانية

 

 

 

 

 االهتمام بالضمانات

ملال والقدرة ورأس ا

 االئتمانية.

 

 

 

 في 
 
االهتمام بشكل أكبر، حيث أن املصرف يدخل مشاركا

ل.املشروعات ويركز على مصادر السداد واملشروع محل التموي  

الحالل  

 والحرام

 

 

 

ليس شرطا أساسيا 

 للتوظيف

 

 

 

ارف تلتزم بالحالل والحرام، فعلى سبيل املثال ال تمول املص

نظر خمور والقمار ولحم الخنزير بصرف الاإلسالمية مشروعات ال

املوارد  عن درجة ربحيتها، أو أي أنشطة محرمة.

 البشرية

 

 

 

 

 

اءات التركيز على الكف

املحورية املهنية 

ية والسلوكية واألخالق

املرتبطة بالعمل 

 فقط.

 

 

 

 

خالقية.* التركيز على الكفاءات املحورية املهنية والسلوكية و األ   

خالقي و اإليمان بالعمل املصرفي  اإلسالمي.* االلتزام األ   

 * الرغبة في إعادة التعليم من منظور الشريعة  اإلسالمية.

شراء 

 الديون 

تقوم ببيع وشراء 

 الديون.

 ال تقوم بالتجارة فى الديون.



 

 

 

232 

اليـة املصدر: محمد البلتاجي، تنمية املوارد البشـرية فـي املؤسسـات املاليـة اإلسـالمية،  مـؤتمر الخـدمات امل

 .333م4030اإلسالمية الثاني، إبريل 

 :اإلسالمية املصارف على الرقابي التشريعي 9القصور  395

 ألن للمصـارف لتلـك الربويـة، مناسـب منـاخ هـو البلـدان مـن كثيـر فـي املصـارف فيـه تعمـل الـذي املنـاخ    

 للمصـارف ال وكخصيصـا البنـ صـنعت فيهـا املوجـودة الرقابـة وأجهـزة واالقتصـادية املاليـة التشـريعات

 تشـريعات اإلسـالمية بنشـاط املصـارف العمـل قبـل اإلسـالمي العـالم دول  معظـم فـي توجـد وال اإلسـالمية،

 اإلسالمي.  املصرفي العمل طبيعة بها تراعي خاصة رقابية وأجهزة اإلسالمية، املصرفية باملعامالت خاصة

 المية9 تجسيد البيئة القانونية املالئمة الستدامة املصارف اإلس8

إن عمليــــــة تجســــــيد البيئــــــة القانونيــــــة املناســــــبة للمصــــــارف اإلســــــالمية تتطلــــــب مجموعــــــة مــــــن اإلجــــــراءات 

 بــــ:    املتعلقة

 وجود إرادة سياسية لدعم العمل املصرفي اإلسالميضرورة 9 598

لتـــي مـــن أهـــم الصـــعوبات التـــي تعيـــق عمـــل املصـــارف اإلســـالمية هـــو غيـــاب البيئـــة القانونيـــة املالئمـــة ا      

تتناســـــب مـــــع أحكـــــام ومبـــــادئ الشـــــريعة اإلســـــالمية، ألن عمليـــــة تشـــــريع وســـــن هـــــذه النصـــــوص القانونيـــــة 

تتطلـــــب إرادة سياســـــية مـــــن طـــــرف الســـــلطة الحاكمـــــة فـــــي الدولـــــة وذلـــــك مـــــن خـــــالل إتبـــــاع جميـــــع مراحـــــل 

 العملية التشريعية.

 العوامل:إن اإلرادة السياسية لتفعيل العمل املصرفي اإلسالمي تتأثر بمجموعة من   

   طبيعة التوجه السياس ي للسلطة التنظيمية .3.4

                                                 
 بالل صثت   رسللنا بال   رسللنا ت  نلؤينب  بنللين ر  بن بال  نونلي  بلميل لثت يصنال   بنلل  بي  بلطلبا  جلث  بنؤسسلل ر  بن  . 333
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إن التوجه السياس ي للسلطة التنفيذية له دور كبيـر فـي تعزيـز إرادتهـا نحـو توسـيع ومراجعـة مختلـف        

تشــــريعاتها فــــي جميــــع املجــــاالت ومــــن أهمهــــا النشــــاط املصــــرفي اإلســــالمي، فهــــذا العمــــل يتوقــــف علــــى مــــدى 

 ال وذلك من خالل مبادرتها في تحديد اإلطار القانوني والتنظيمي لهذا النشاط.رؤيتها واهتمامها بهذا املج

علــــى الــــرغم مــــن الدولـــــة تــــدين باإلســــالم لكـــــن اإلشــــكالية تتمحــــور فــــي تطبيـــــق وتجســــيد أحكــــام ومبـــــادئ   

الشـــــريعة اإلســـــالمية فـــــي تشـــــريعات وقـــــوانين هـــــذه الـــــدول بغـــــض النظـــــر عـــــن بعـــــض االعتبـــــارات التاريخيـــــة 

ة التــــي ترجــــع إلــــى النصــــوص املوروثــــة عــــن املســــتعمر وتعــــارض مصــــالح الســــلطة مــــع التوجــــه واإليديولوجيــــ

 اإلسالمي على الصعيدين الخارجي والداخلي.

 9 الدور الفعلي للسلطة التشريعية 398

إن وجود سلطة تشريعية فعلية هو الدفاع عن املصلحة العامة للشـعب ولـيس وجـود هيئـة تشـريعية     

للســــــلطة التنفيذيــــــة التــــــي تراعــــــي مصــــــالحها السياســــــية ، وفــــــي حقيقــــــة األمــــــر إن  لهــــــا دور شــــــكلي  تخضــــــع

مصــطلح الســلطة التشــريعية لــه أهميــة قانونيــة فــي األنظمــة الديمقراطيــة ألن اإلرادة الشــعبية لهــا دور فــي 

سن وتشريع القوانين التي تتناسب مع دينها وبيئتها وعاداتها على عكس ذلك في دول العـالم الثالـث حيـث 

جــد هيئــة تشــريعية ال عالقــة لهــا بســن أو تشــريع قــوانين  وإنمــا تقــوم باملصــادقة واملوافقــة ال غيــر نتيجــة ن

لعــدم احتــرام وتطبيــق مبــدأ الفصــل بــين الســلطات مــن خــالل أحكــام الدســتور الــذي يحــدد اختصاصــات 

 ومهام كل من السلطات الثالث داخل الدولة.

مـــن خـــالل توجيـــه إرادة الســـلطة السياســـية فـــي الدولـــة، فالـــدور الفعلـــي للســـلطة التشـــريعية بكـــون    

حيــث يســتلزم علــى ممثلــي الشــعب فــي الســلطة التشــريعية فــرض دورهــم فــي رفــع انشــغاالت املــواطنين 

مـــن خـــالل االهتمـــام بتوســـيع النشـــاط املصـــرفي اإلســـالمي وذلـــك بـــاقتراح نصـــوص قانونيـــة تـــتالءم مـــع 

 ملصلحة الشعب اإلسالمي.  طبيعة هذه املصارف والعمل على تدعيمها تلبية
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 9 التقيد بخصوصية العمل املصرفي اإلسالمي498

 عـن مختلـف بأسـلوب املصـرفية أعمالهـا وتمـارس معينـة، وسـمات بخصـائص اإلسـالمية املصـارف تتميـز  

 يأتي:  ما بينها االختالف أوجه أهم ومن التقليدية، املصارف أعمال

 الشـريعة أقرتـه الـذي والخسـارة الـربح فـي املشـاركة أسـاس علـى معامالتهـا فـي اإلسـالمية املصـارف تقـوم -

  وأشـكاله، صـوره كانـت مهمـا بالربـا التعامـل وتجنـب اإلسـالمية،
 
، إيـداعا

 
  أو إقراضـا

 
، قبـوال

 
  أو حسـما

 
 أو أخـذا

 ومـدين بـل دائـن أسـاس علـى قائمـة عالقـة ليسـت الودائـع وأصحاب اإلسالمي املصرف بين فالعالقة عطاء،

  العقـود مـن ذلـك وغيـر واملرابحـة املضـاربة شـكل وتأخـذ ومتـاجرة، مشـاركة عالقـة هـي
 
 مـن األخـرى انطالقـا

    334الربا" وحرم البيع هللا وأحل  "تعالى قوله

 فـي يمثـل -
 
 كبيـرا

 
 اإلقـراض التقليديـة تـولي املصـارف حـين فـي اإلسـالمية، املصـارفمعـامالت  االسـتثمار حيـزا

 الوظـائف، متعـدد مصـرف اإلسـالمي املصـرف أن ضـيق.كما نطـاق فـي إال تثمارباالسـ تقـوم ال إنهـا بـل بفائدة،

أعمـال، كمـا  اسـتثمار ومصـارف أو تنميـة ومصـارف تجاريـة، إلى مصـارف التقليدية املصارف تصنف حين في

 والصناعي التجاري  القطاع اإليداعات وتمويل وقبول  الجارية، الحسابات بفتح يقوم اإلسالمي املصرف أن

 املصــارف وظـائف فـي تـدخل أنشـطة يمـارس أنــه أي الشـركات، رأسـمال فـي ويسـهم والعقـاري، يوالزراعـ

، التقليدية
 
   .335اإلسالمية للشريعة مخالف هو ما عدا جميعا

 محـددة ألنهـا ذلـك يسـتطيع فـال اإلسـالمي املصـرف أمـا ممتـازة ، أسـهم إصـدار التقليـدي املصرف يستطيع -

التقليديـة  املصـارف تسـتطيع والخسـارة ؛ وال الـربح فـي نصـيب لهـا صـكوك إصـدار ولكـن يمكنـه الفائـدة،

أمـا  خاصـة  بضـوابط إال بهـا االحتفـاظ أو وبيعهـا، البضـائع شـراء بعمليـات إنشـائها القيـام قـوانين بموجـب

                                                 
 .275   تا   بلقبةت س بة.  334
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 ولـو حتـى البضـائع أنـواع مختلـف فـي املباشـر االتجـار إنشـائها تسـتطيع قـوانين اإلسـالمية بموجـب املصـارف

  كانت
 
 رأسمالية. أصوال

 تفعيل نصوص قانونية خاصة باملصارف اإلسالمية  . 0.4

إن اإلرادة السياســة لوحـــدها غيــر كافيـــة لتــوفير بيئـــة قانونيــة مالئمـــة للمصــارف اإلســـالمية، بــل يتطلـــب    

علـــــى أرض الواقـــــع عـــــن طريـــــق ســـــن قـــــوانين وتعليمـــــات تشـــــكل النظـــــام 336تفعيـــــل  وتجســـــيد هـــــذه اإلرادة 

النشــاط املصــرفي اإلســالمي بشــكل عــام، والســيولة بشــكل خــاص. ولتجســيد هــذه القــانوني الخــاص بســير 

 اإلرادة يجب إتباع مجموعة من الخطوات واملتمثلة فيما يلي:   

 إتباع مراحل العملية التشريعية. -1

 أن تعمل هذه النصوص القانونية على دعم سيولة املصارف اإلسالمية. -4

 نوك اإلسالمية.تحديد ضوابط خاصة بين البنك املركزي والب -1

 خاتمة

 نصل حوصلة لهذه الدراسة لجملة من النتائج أهمها:

 للمصـارف تقليـد ليسـت ، وأنهـا اإلسـالمي املـالي النظـام مـن يتجـزأ ال جـزء اإلسـالمية املصـارف أن .3

 فـي ماليـة تعامـل صـيغ وأجـروا بـه املـال وتعـاملوا عرفـوا املسـلمين ألن وذلـك ، الوضـعية الغربيـة

 اإلجـراءات حيـث فمـن للوضـعية اإلسـالمية املصـارف أمـا مشـابهة ، الـخ ... كةوالشـرا املضـاربة

 والعقدية. منها املالية اإلسالمية التشريعات تخالف ال أن بشرط فقط والهيكلية العامة القانونية

تعــد املصـــارف اإلســـالمية مـــن أهـــم الركـــائز التــي يعتمـــد عليهـــا نظـــام االقتصـــاد اإلســـالمي العديـــد     .4

واملواضيع ومن أهمها املصارف اإلسالمية، فهـي مؤسسـات ماليـة تقـوم بـأداء الخـدمات  من املحاور 
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املاليــة واملصـــرفية، كمـــا تباشـــر أعمـــال التمويـــل واالســـتثمار فـــي مختلـــف املجـــاالت علـــى ضـــوء قواعـــد 

وأحكــام الشــريعة اإلســالمية، بهــدف املســاهمة فــي غــرس القــيم واملثــل واألخــالق فــي مجــال املعــامالت 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية والحياة الطيبة لألمة اإلسالمية.لتحقيق 

تواجـــه املصـــارف اإلســـالمية العديـــد مـــن الصـــعوبات واملتركـــزة فـــي التحـــديات القانونيـــة املتمثلـــة فـــي  .3

 عدم وجود بيئة قانونية تتناسب مع الضوابط الشرعية التي تقوم عليها هذه املصارف

نظيمــــي الــــذي يــــدعم السياســــة النقديــــة لهــــا مــــن خــــالل عالقتهــــا لعــــدم وجــــود اإلطــــار القــــانوني والت .4

بالبنــــك املركــــزي عــــن طريــــق توســــيع فــــرص االســــتثمار والتعــــاون بــــين املصــــارف اإلســــالمية، وعــــدم 

فرض قيود ال تتناسـب مـع أحكـام الشـريعة اإلسـالمية كمـا هـو الشـأن بالنسـبة للبنـوك التقليديـة 

 كتسليم القروض أو عند إيداع األموال.

 م دراستنا بجملة من التوصيات أهمها:لندع

 املصـرفي ويـؤطر العمـل يـنظم نمـوذجي قـانون  إعـداد تتبنـى أن الدوليـة، املاليـة املؤسسـات مـن املطلـوب 1-

 ظهورها، منذ عملية اإلسالمية البنوك صاحب الذي القانوني القصور  جوانب فيه يراعى اإلسالمي

وترغـب       التقليديـة تعمـل بالطريقـة التـي املصـارف رغبـة ديـدتح عنـد إتباعهـا يتعـين التـي اإلجـراءات . ضـبط4

 اإلسالمية. الشريعة وفق مبادئ تتعامل مصارف إلى بالتحول 

 املاليـة تـوافره للمؤسسـات يتعـين الـذي والتنظيمـي القـانوني اإلطـار فـي املطلوبـة الرئيسـة السـمات . مـن3

 ذاتـه الوقـت فـي املؤسسـات وتغطيتـه لهـذه اصـةالخ الطبيعـة مـع توافقـه ضـرورة هـو اإلسـالمية، واملصـرفية

 .بنشاطها املتعلقة املجاالت ملختلف

يجـــب دفـــع الســـلطة السياســـية فـــي الدولـــة علـــى مراجعـــة قوانينهـــا الوضـــعية، والعمـــل علـــى تفعيـــل مبـــدأ . 4

 الحرية االقتصادية من خالل تسهيل إجراءات عمل املصارف اإلسالمية.
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 املراجع

 القرأن الكريم   .3

 إسـالمي، مصـرف علـى تطبيقيـة دراسـة مـع نشـاطها، تطورهـا، ، مفهومهـا، اإلسـالمية البنـوك بـوجالل، محمـد .4

 1990 الجزائر، للكتاب املؤسسة الوطنية

 4004عبد الحميد عبد الفتاح املغربي، اإلدارة اإلستراتجية في البنوك اإلسالمية، الطبعة األولى، جدة،  .3

   4004رة اإلستراتجية في البنوك اإلسالمية، الطبعة األولى، جدة، عبد الحميد عبد الفتاح املغربي، اإلدا .4

 )) – لدإعـالن العربيـة الـدار اإلسـالمية، املصـارف فـي املصـرفية العمليـات قواعـد :الحمـادي سـعيد أحمـد هـزاع .0

 الثانية. الطبعة صنعاء،

باتنـــة ، كليـــة العلـــوم عبـــد الحفـــيظ بـــن ساســـ ي، ضـــوابط االســـتثمار فـــي االقتصـــاد اإلســـالمي، مـــذكرة ماجســـتير،  .2

 .4000االقتصادية 

 املقاالت

، العدد األول، تلمسان، كلية العلوم MECASخالدي خديجة ، البنوك اإلسالمية نشأة و تطور و أفاق، دفاتر  .3

 .4000االقتصادية، 

ـــلم املعاصــــر، العــــدد  .4 ـــالمي فــــي العصــــر الــــراهن، مجلــــة املسـ ـــعود، االســــتثمار اإلسـ ، الكويــــت، 42محمــــود أبــــو السـ

3223. 

مصــطفى نــاطق صــالح مطلــوب،  معوقــات عمــل املصــارف اإلســالمية وســبل املعالجــة لتطويرهــا، مجلــة العلــوم  .3

 .4030بغداد، كلية العلوم االقتصادية  302، 44االقتصادية، العدد 

 

سـليمان ناصـر وعبــد الحميـد بوشـرمة، متطلبــات تطـوير الصــيرفة اإلسـالمية فـي الجزائر،مجلــة الباحـث، العــدد  .4

 4030قلة ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية، ، ور 09

شعاشـــعية لخضـــر، الجوانـــب القانونيـــة لتأســـيس البنـــوك اإلســـالمية ، مجلـــة الباحـــث، الجزائر)ورقلـــة(، كليـــة  .0

 .4030العلوم القانونية واالقتصادية 

 املداخالت

ر الخـــدمات املاليـــة اإلســـالمية محمـــد البلتـــاجي، تنميـــة املـــوارد البشـــرية فـــي املؤسســـات املاليـــة اإلســـالمية،  مـــؤتم .3

 م.4030الثاني، إبريل 

فـــــؤاد حامـــــد الحمـــــود، حوكمـــــة الشـــــركات فـــــي الكويـــــت بـــــين التجربـــــة و التطبيـــــق، املـــــؤتمر الـــــدولي العاشـــــر حـــــول  .4

 .4030جانفي  34و  33"املؤسسات املالية واإلسالمية"، الكويت، 

عالية االقتصـادية، امللتقـى الـدولي "االقتصـاد قاسم الحاج امحمد، استثمار أموال الزكاة ودوره في تحقيق الف .3

 .4033أفريل،  32-32اإلسالمي واقع وآفاق"، جامعة غرداية، الجزائر، يومي 
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