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   21 –العشرونالواحد و  العدد 

يات العدد مح..........   ......................................................................................................تو

 مجلة علمية محكمة تعنى بالدراسات واألبحاث في القانون واألعمال تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال
 )سطات –بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية )جامعة الحسن األول 

 

 خالد هيدان                   ية للمراقبة الضريبية باملغربفحص املحاسبة كال  

  التطليق للشقاق كمسطرة احتياطية في حالة عجز الزوجة عن إثبات الضرر في ضوء أحكام

 مدونة األسرة

 قاسميمحمد                 

  سعيد شكوح                  حدود تأثر االختصاص القضائي الدولي لضابط الخضوع االختياري 

  بن ساحة يعقوب           ت االقتصادية للدولةضوء التحوال  الجزائر علىالوقف في 

  عزيز لعويس ي                بين النظرية والواقع  الحق في التزام الصمت أمام الضابط القضائية 

 احسان العيدوني            خصوصية السلطة التقديرية للقاض ي الجنائي في تفريد الجزاء في ميدان الشركات 

 شريع الدولي والتشريع الداخلي مدى االهتمام بأداة التفاوض الجماعي على ضوء الت

 العربي.

    عبد العزيز خنفوس ي             

  ي عيس ى لعالو   و 

 أطراس ي محمد الصديق          التكوين العقلي املريض و عالقته بالسلوك اإلجرامي 

  عاللي محمد                   من املدونة العامة للضرائب 232قراءة على ضوء البند الثالث من املادة ترحيل العجز 

  اشهبون بدر              القانون املقارن  املغربي والتحكيم الداخلي و الدولي في القانون 

  

 

  

 
 
 

 
 

 

 

 رير                         اإلدارة العلميةإدارة التح
 الدكتور رياض فخري            د أفقيرممح  األستاذ

 المدير المسؤول
 الدكتور مصطفى الفوركي
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 الأعامل و القانون ةلجمل الاستشارية و العلمية اللجنة

 
-جامعة احلسن الأول-لكية احلقوق

 سطات

 -جامعة احلسن الأول-احلقوق لكية عبد القادرالتعاليت:د

 سطات

 همم د: أأبوبكر

 -جامعة احلسن الأول-احلقوق لكية

 سطات

 -الأولجامعة احلسن -احلقوق لكية نورادلين النارصي: د

 سطات

 عباد الكرمي عبد

 -جامعة محمد اخلامس -لكية احلقوق

 الرابط -السوييس

الرحامن  عبد:د

 الرشقاوي

 -جامعة محمد اخلامس-لكية احلقوق

 الرابط -السوييس

 همدي منري :د

 ساييناحلسني بلح :د وجدة-جامعة محمد الأول -لكية احلقوق بنارص حايج :د وجدة-جامعة محمد الأول-لكية احلقوق

 امحد العاليل :د وجدة-جامعة محمد الأول–لكية احلقوق  اسامة عبد الرحامن:د وجدة-جامعة محمد الأول-لكية احلقوق

 د: ادريس الفاخوري وجدة-جامعة محمد الأول-لكية احلقوق دة: زينب اتغيا وجدة-جامعة محمد الأول-لكية احلقوق

 اندية قايدي ة:د وجدة -جامعة محمد الأول-لكية احلقوق طمة حدادفا ة:د سال -جامعة محمد اخلامس-لكية احلقوق

–جامعة احلسن الثاين  –لكية احلقوق  هشام البخفاوي:د ااكدير-جامعة ابن زهر-لكية احلقوق

 البيضاء ادلار

 بنس يت عزادلين: د

 -جامعة موالي اسامعيل-لكية احلقوق

 مكناس

دي محمد بن جامعة س ي -لكية احلقوق عبد الرحمي مشيعة :د

 فاس -عبد هللا

 محمد خبنيف:د

 

 العلمية الادارة

 رايض خفري د: سطات( -جامعة احلسن الأول-)لكية احلقوق

 مصدق د: طارق سطات( -جامعة احلسن الأول-)لكية احلقوق

 

دارة التحرير   املدير املسؤول ا 

 الفوريك مصطفى. د افقري  محمد. أأ 

 

 املنسق التقين والفين

 

 

 

 

 

 اجملةل حترير هيئة

 أأ: محمد أأمني اسامعييل

 طوير عايل. د

 بوزااك هللا عبد. ذ

 قرواوي العايل عبد.ذ

 جربان حس ناء. ذ

 

 عزادلين ذ: حيدا

 افقري  فاطمة ذة: 

 بوصبار  ذ: حلسن

  هشام بلخنفرذ: 

 ابالغ يونس ذ: 
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يات العدد  محتو

 
 

 الصفحة الكاتب عنوان املقال
 60  خالد هيدان للمراقبة الضريبية باملغرب يةكالاملحاسبة  فحص  
  التطليق للشقاق كمسطرة احتياطية في حالة عجز الزوجة عن إثبات الضرر في

 ضوء أحكام مدونة األسرة

 33 قاسميمحمد 

  60 سعيد شكوح حدود تأثر االختصاص القضائي الدولي لضابط الخضوع االختياري 
  70 بن ساحة يعقوب ت االقتصادية للدولةالوقف في الجزائر  على ضوء التحوال 
  49 عزيز لعويس ي بين النظرية والواقع  الحق في التزام الصمت أمام الضابط القضائية 
  خصوصية السلطة التقديرية للقاض ي الجنائي في تفريد الجزاء في ميدان

 الشركات

 102 احسان العيدوني

 شريع الدولي والتشريع مدى االهتمام بأداة التفاوض الجماعي على ضوء الت

 الداخلي العربي.

عبد العزيز 

عيس ى و   خنفوس ي

 لعالوي 

690 

 أطراس ي محمد  التكوين العقلي املريض و عالقته بالسلوك اإلجرامي

 الصديق

162 

  من املدونة العامة  232قراءة على ضوء البند الثالث من املادة ترحيل العجز

 عاللي محمد للضرائب

606 

  600 اشهبون بدر  القانون املقارن  املغربي والتحكيم الداخلي و الدولي في القانون 
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 فحص املحاسبة كالية للمراقبة الضريبية باملغرب
 

 خالد هيدان 

والعلوم السياسيةالعام  الدكتراه القانون باحث في سلك   

 

 مقدمة:

 

يخضع امللزم خالل الفترة الزمنية التي يمارس فيها نشاطه املنهي ملجموعة من االلتزامات، إدارية ومالية 

ثم التزامات محاسبية، فتتجلى االلتزامات اإلدارية في مجموع التصاريح املتعلقة بممارسة النشاط أو 

مات املالية أساسا في دفع الضريبة التي تتحدد وفق النتيجة الجبائية تغييره أو إنهائه، وتتجلى االلتزا

املصرح بها، أما االلتزامات املحاسبية فتتجلى في مسك محاسبة منتظمة وفق قواعد القانون املحاسبي 

 الذي يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر بمسك محاسبة وفق أحكام هذا القانون.

على مدى التقيد بااللتزامات املفروضة على امللزم، فإن عملياته تنصب أساسا وملا كان الفحص ينصب 

على مجموع التصاريح وخاصة اإلقرارات بالحصيلة الخاضعة للضريبة وكذا على  االسانيد املحاسبية 

 التي يرتكز عليها امللزم لتحديد هذه النتيجة.

الجبائية التي حققها امللزم، فإن هذه األخيرة  وملا كانت اإلقرارات كااللتزامات املالية تعكس النتيجة

تسبقها بيانات محاسبة كانت وراء تحديد تلك النتيجة وهو ما يؤشر على أن الفحص في حقيقته 

 ينصب على االلتزامات املحاسبية التي تلقى على عاتق امللزمين للتحقق من مدى تطابقها مع اإلقرار.

ل عملياته تقنية متخصصة تنطلق من اإلقرار واملحاسبة لذلك فالفحص الضريبي سوف يكون في مجم

 للتأكد من صدقها وتوافقها في النتئاج املحصل عليها بالتدقيق والفحص املحاسبي 
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وهو ما يستدعي تحليل هذه اآللية من خالل تحديد طبيعتها القانونية من مفهوم وشروط وأساليب ) 

 املتعلقة بفحص املحاسبة )املبحث التاني( املبحث األول(، ثم املسطرة والحدود القانونية

 املبحت األول: الطبيعة القانونية لفحص املحاسبة وأساليبها

تحيل مسطرة فحص املحاسبة باعتبارها نوعا من الرقابة التي تمارسها اإلدراة الضريبية على مجموع 

املحصل عليها من طرف هذه اإلجراءات الرامية إلى مقارنة العمليات املحاسبة للملزمين، مع املعلومات 

اإلدارة الضريبية لقياس مدى مصداقية التصريحات املدلى بها، أي أنها أحد السلطات التي خولها 

القانون لإلدارة الضريبية بهدف مدى صحة البيانات املحاسبية واإلقرارات التي أدلى بها الخاضعون 

 ملدرجة في األصول.للضريبة والتأكد في عين املكان من حقيقة وجود األموال ا

في التشريع الضريبي خصها املشرع املغربي بمجموعة من  –املحاسبة  –ونظرا ألهمية هذه اآللية 

اإلجراءات الدقيقة التي ال بد من احترامها، وهذا ما يستدعي منا إبراز طبيعتها القانونية املتجلية في 

 بها أو أنواعها )املطلب التاني(.املفهوم والشروط الواجب توفرها )املطلب األول(، ثم أسالي

 اللمطلب األول: فحص املحاسبة: املفهوم والشروط

يعتبر حق فحص املحاسبة ذو أهمية كبيرة في عملية املراقبة الضريبية حتى تحقق األهداف املرجوة 

منها، وعليه سنقوم من خالل هذه الفقرة الحديث عن مفهوم املحاسبة وشروطها كما نظمها املشرع 

 ريبي، وذلك وفق الشكل التالي:الض

 الفقرة االولى: مفهوم فحص املحاسبة

لم يعرف املشرع املغربي الفحص الضريبي، لكن االجتهاد القضائي وعلى رأسه نجد مجلس الدولة 

بأنه "مراقبة ملدى  3691 -31-31الصادر بتاريخ  (Pleniere)الفرنس ي الذي يعرف من خالل قرار بالنيير 

الخاضع للضريبة وذلك بمقارنتها مع البيانات املحاسبية من أجل ضمان فضر  صحة وصدق إقرار 
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. وهو تحديد جعل جزء مهم من الفقه املالي يعرف لنا 1الضريبة املتملص منها بدون سند قانوني"

فحص املحاسبة بأنها "مجموعة من العمليات الهادفة إلى فحص في عين املكان ملحاسبة املقاولة 

. وهو ما يعني 2بثة لها، ثم مقارنتها بعناصر االشتغال في نهاية مراقبة االقرارت املصرح بها"والوثائق املتت

أن الفحص يتضمن مجموعة من العمليات التقنية نبدأ باألعمال التحضيرية التي تنصب على 

 اإلقرارات أوال، ثم البداية الفعلية لعملية الفحص املحاسبي في عين املكان.

 ه يحصر مسطرة الفحص الضريبي في:وهذا ما جعل الفق

  مجموع اإلجراءات الهادفة إلى مقارنة املحطات الحسابية للملزمين، مع املعلومات املحصل

 عليها من طرف اإلدارة الضريبية لقياس مدى مصداقية اإلقرارات املصرح بها.

 ة العامة الفحص املدقق للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة، والتي تقابل الوضعية الجبائي

للملزم في القانون الضريبي، فإنه فحص ملدى التناسق بين املداخيل املصرح بها من طرف 

 .3الخاضع للضريبة من جهة، ووضعية هذا األخير املادية من جهة أخرى 

  مجموع العمليات الهادفة إلى فحص في عين املكان ملحاسبة املقاولة والوثائق املتتبثة لها، ثم

االشتغال في نهاية مراقبة اإلقرارات املصرح بها، وهو ما يعني أن الفحص في مقارنتها بعناصر 

هذا املجال يتضمن مجموعة من األعمال التقنية تبدأ باألعمالية التحضرية التي تنصب على 

 .4اإلقرار، ثم البداية الفعلية لعملية املحاسبة في عين املكان

                                                 
1- Jean Claude Gros et philippe Marschessou Fiscale, Dalloz Paris, 2ème Edition, 2001, P.113 

" القانون الضريبي املغربي دراسة تحليلية نقدية " منشورات املجلة املغربية لإلدارة والتنمية، –محمد شكيري  -2

 94. ص 2009، مطبعة دار النشر املغربية، الطبعة 94عدد 

 
 20.ص2023، 22ي" سلسلة الالمركزية واإلدارة الترابية، العدد "املنازعات الضريبية في القانون املغرب كريم لحرش: –كريم لحرش  -3

 .94. ص 2002سفيان ادريوش ورشيدة الصابري، تصحيح األساس الضريبي: دراسة مقارنة. دار القلم. الرباط. الطبعة األولى  -4 
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حص الضريبي ضمن آليات املراقبة الضريبية وعلى أساس هذا التحديد، يمكن إدراج مسطرة الف

املتوفرة لدى اإلدارة من أجل التحقيق من صحة البيانات املحاسبية واإلقرارات التي أدلى بها 

الخاضعون للضريبة، ويتأكدون في عين املكان من حقيقة وجود األموال املدرجة في اإلقرارات 

. لذلك 5ت دعامتها سواء ورقية أو دعامات معلوماتيةواملحاسبة واألموال املدرجة في األصول كيفما كان

 6يمكن أن يتعلق الفحص الضريبي إما ب:

 .جميع الضرائب والرسوم املتعلقة بالفترة غير املتقادمة 

  جميع الضرائب والرسوم أو ببعض البنود أو عمليات معينة واردة في التصريح أو في ملحقاته أو

 ر املتقادمة أو بجزء منها.فيهما معا واملتعلقة بكل الفترة غي

كما يتشكل الفحص الضريبي من الحقوق األساسية املخولة لإلدارة الضريبية في جميع األنظمة 

الضريبية التي ترتكز عليها قاعدة التصريح العفوي أي أنه حق للمراقبة الالحقة مقابل لحرية التصريح 

 7ية لهذا الحق يمكنها من تحقيق الغايات التالية:التي يتوفر عليها امللزمين، ألن ممارسة اإلدارة الضريب

 .الرفع من املردودية املالية 

 .ضمان احترام تطبيق القانون الضريبي 

 .ضمان املساواة أمام األعباء الضريبية 

  محاربة املنافسة غير املشروعة بين املقاوالت املواطنة واملقاوالت املخلة بإلتزاماتها التصريحية

 واملالية.

                                                 
بالنسبة  2020اءا من فاتح يناير من املدونة العامة للضرائب أصبحت اإلقرارات اإللكترونية وجوبية ابتد 211طبقا للمادة  -5

بالنسبة للمنشآت التي يقل أو يساوي  2022للمنشآت التي يفوق أو يساوي رقم أعمالها مائة مليون درهم، أو ابتداءا من فاتح يناير 

 رقم أعمالها خمسين مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة.

 ائب.املدونة العامة للضر من  222املادة  -6 
خصوصية املنازعات في مجال الفحص الضريبي، عمل جماعي تحت عنوان: املنازعة االنتخابية والجبائية من  –محمد شكيري  -7

 .232، ص 2002خالل اجتهادات املجلس األعلى. مطبعة األمنية، الرباط، الطبعة األلى، 



 

 

 

10 

 اربة الغش الضريبي ملا له من أضرار على املجتمع برمته.ردع ومح 

خالل عمليات إجراء  –إن ما ينبغي اإلشارة إليه هو أن املشرع املغربي قد متع اإلدارة الضريبية 

بمجموعة من السلطات االستثنائية املتعلقة ببعض الضرائب خاصة على مستوى  –الفحص الضريبي 

. وفحص 8ها مراقبة محتويات األمالك فيما يتعلق بالدخول الزراعيةالضريبة على الدخل، والذي يمكن

، أو تلك الخاصة بواجبات التسجيل حيث خول 9مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة

، إضافة 10القانون الضريبي املغربي لإلدارة الضريبية إمكانية مراقبة األثمان أو التصريحات التقديرية

 .11للدولة في إطار هذه الواجبات إلى حق الشفعة املخول 

 الفقرة الثانية: شروط فحص املحاسبة.

أحاط املشرع املغربي فحص املحاسبة بمجموعة من الشروط الشكلية والجوهرية تفاديا لتعسف 

اإلدارة الضريبية في ممارسة هذا الحق، وتمريرا للضمانات التي يتمتع بها امللزم بمناسبة سلوك هذه 

 هذه الشروط في: املسطرة، وتتجلى

 الشروط الشكلية: -أ

ترتبط الشروط الشكلية املتعلقة بمسك املحاسبة املنتظمة بعنصرين جوهرين: يتعلق األول بنوعية 

السجالت والتاني بتسجيل البيانات، وهكذا ترتبط الشروط الشكلية ملسك املحاسبة املنظمة موضوع 

ي نوعية السجالت، املشكلة لهذه املحاسبة الفحص الضريبي بعنصرين أساسيين هما: يتمثل األول ف

 من خالل دفتر اليومية تقيد فيه كل العمليات يوميا فيوم من مبيعات ومشتريات.

                                                 
 من املدونة العامة للضرائب. 221املادة  -8
 ونة العامة للضرائب.من املد 224املادة  -9

 من املدونة العامة للضرائب. 222املادة  -10 
 من املدونة العامة للضرائب. 222املادة  -11
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ودفتر األستاذ تنقل فيه بيانات دفتر اليومية وفق قائمة الحسابات املحددة في القانون، ثم دفتر الجرد 

تها وتكاليفها، ومسك دليل يصف التنظيم الذي تقيد فيه موازنة كل دورة حسابية، وحساب عائدا

 درهم. 1033333املحاسبي املعمول به بالنسبة للمنشآت الذي يتعدى رقم معامالتها 

ويتمثل العنصر الثاني في كيفية تسجيل البيانات املرتبطة بمجموعة من العناصر التي تسند إلى قيد 

عدم مسح وعدم ترك فراغ حتى ال تعطى  العمليات أوال بأول وتسلسل قيدها حسب تواريخ حدوثها. ثم

الفرصة لحذف عملية ما أو زيادة ش يء ما. وأخيرا وجود مستندات تثبث صحة العمليات التي قامت بها 

املنشأة، ومن أهمها املستندات الخارجية التي حصل عليها امللزم من الغير كفاتورات الشراء، أو 

 .12فسه واملتعلقة بفواتير البيعاملستندات الداخلية التي بتحريرها امللزم بن

 الشروط الجوهرية: -ب

من املعلوم أن أهم أهداف تطبيق قانون املحاسبة هو مسك محاسبة منتظمة وفق معايير موحدة 

تمكن من إجراء مقارنة في الزمن لنتائج املنشأة ولوضعيتها املالية، كما تمكن من إجراء مقارنة منشآت 

الهدف أقر نظام املحاسبة مجموعة من املبادئ العامة أطلق عليها  أخرى مماثلة. وللوصول إلى هذا

 اسم املبادئ املحاسبة األساسية وقواعد التقويم، والتي نذكر على سبيل املثال:

 .مبدأ استمرارية تطبيق نفس طرق التقدير 

 .مبدأ الحذر 

 .مبدأ استقاللية السنوات املحاسبية 

 .مبدأ تطبيق السعر بحسب التاريخ 

تنبغي اإلشارة إليه هو أنه إذا تعلق األمر بمحاسبة بطريقة إعالمية، فيتعين على الخاضع إن ما 

للضريبة تسهيل مأمورية املفتش من الولوج إلى هذه الحسابات وتسهيل حصوله على مختلف 
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املعطيات املتعلقة بها، وينصب الفحص في هذه الحالة على على املعالجات اإلعالمية التي أفضت إلى 

 .13ين رقم األعمال والنتيجة الصافيةتكو 

لذلك ألزم املشرع املغربي املفتش املراقب حينما تكون املحاسبة ممسوكة بوسائل اإلعالميات أو كانت 

. فإن املراقبة تشمل جميع املعلومات والعمليات واملعالجات 14الوثائق محفوظة في ميكروفيشات

رة في تكوين الحاصالت املحاسبية أو الخاضعة اإلعالمية التي تساهم بصفة مباشرة أو غير مباش

للضريبة وفي إعداد اإلقرارات بالضريبة، وكذا الوثائق املتعلقة بتحليل املعطيات وبرمجتها وتنفيذ 

 املعالجات.

لكنه في استعمال هذه اآلليات في عمليات الفحص، أصبح املفتش الضريبي ملزما بفحص عناصر 

سبات، وتتعلق أساسا بالجهاز نفسه: الحاسوب والبرامج املشغلة له، جديدة، باإلضافة إلى فحص املحا

ستجد له صعوبة أخرى تتعلق بعنصر التتبع وذلك أن أغلب املستندات والوثائق واملعامالت الخاصة 

باملؤسسة الخاضعة للفحص الضريبي مسجلة على وسائل حفظ إلكترونية تصعب قراءتها بالعين 

وف في األنظمة اليدوية حيث يستطيع املفتش تتبعها باإلعتماد على سجالت املجردة. خالفا ملا هو معر 

تسهل قراءتها. وتستبعد املحاسبة املشبوهة بإخالالت جسيمة وال يعتد بها، بحيث حدد املشرع املغربي 

اإلختالالت الجسيمة التي تستوجب القيام بتصحيح أساس الضريبة في مجموعة من الوضعيات 

 لحاالت التالية:املتعلقة بإحدى ا

 .عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بها العمل 

 .انعدام الجرود 

                                                 

حيث سبب تغييرات جذرية في أنظمة إن ما تنبغي اإلشارة إليه أنه قد كان لدخول الحاسوب في عالم األعمال تأثيراته الكبيرة  -13 

املعلومات، من حيث إعداد البيانات وتقديم املعلومات ومسك املحاسبة وكدا تحليلها وعرضها مما قد يؤثر كثيرا في عمليات 

الفحص الضريبي، ويؤدي إلى ظهور أساليب فحص جديدة تختلف عن تلك الخاصة باألنظمة اليدوية، وهكذا فعند مراقبة األنظمة 

علوماتية سيواجه املفت  مشاكل ومجاالت عمل جديدة. فالررمم من كون خصائص املحاسبة وإطارها يي نفسها املتعار  علهها امل

 في األنظمة اليدوية.

 من املدونة العامة للضرائب. 222املادة  -14 
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 .إخفاء بعض األشرية والبيوع إذا أثتبتت اإلدارة ذلك 

  األخطاء أو اإلعفاءات أو البيانات غير الجسيمة واملتكررة واملالحظة فيما تتضمنه املحاسبة من

 عمليات.

 الثبات الذي يجرد املحاسبة من كل قيمة إثباثية.انعدام أوراق ا 

 .عدم إدراج عمليات في املحاسبة بالرغم من إنجاز امللزم لها 

 .إدراج عمليات صورية في املحاسبة 

إن ما تنبغي اإلشارة إليه هو أنه إذا شاب املحاسبة اإلخالالت يتم استبعادها، وتقوم اإلدارة الضريبية 

ة بناءا على العناصر التي تتوفر عليها، وخاصة عندما تعتمد هذا األساس آنذاك بتقدير أساس الضريب

بناءا على التحقيقات واملعلومات التي تتوصل بها بناءا على حسابات بنكية، فاتورات البيع للزبناء 

 15وملختلف اإلدارات والصفقات املنجزة...

ريبية في تقدير أساس الضريبة على رقم وال يقف األمر عند هذا الحد بل يتعداه إلى اعتماد اإلدارة الض

األعمل وتحديد الربح بناءا على معامل يطبق على املشتريات، أو على رقم أعمال األرباح مقارنة مع 

مقاوالت في حجم املقاولة الخاضعة للفحص الضريبي متى كان النشاط املزاول مشابها لنشاط هذه 

مصاريف الخاضع للضريبة مثل أجور املستخدمين، املقاولة، أو يتم تأسيس رقم أعمال بناءا على 

الكراء وفواتير إستهالك املاء والكهرباء... كما يت اعتماد رقم األعمال والربح حسب نوع النشاط املزاول 

 كمركب سياحي مثال: عدد الكراس ي، عدد الغرف، األثمان املطبقة وعدد العاملين باملؤسسة...

 سبةاملطلب الثاني: أساليب فحص املحا
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يتخذ فحص املحاسبة نوعين مختلفين، لكل واحد مسطرة خاصة ودقيقة يتميز بها من شأن عدم 

احترامها بطالن املسطة ككل، وعليه فإن لكل نوع ميكانيزمات تميزه عن غيره، وهذا ما سنحاول 

 توضيحه وفق الشكل التالي:

 الفقرة االولى: الفحص املسندي

تتم داخل مكاتب اإلدارة الضريبية وتنصب على التصريحات املودعة وهو مجموع عمليات املراقبة التي 

والوثائق املرفقة بها )البيان الختامي، املوازنة، التصريح باألجور والتصريح برسم الضريبة على القيمة 

 املضافة، والتصريح باألتعاب والعموالت(.

عليها اإلدارة حول املقاولة بحيث يتم فحص جميع تلك التصريحات مع بنك املعلومات التي تتوفر 

املعنية في إطار حق االطالع، كما يسعى الفحص املسندي إلى التحقق من مدى انتظام املمول في تقديم 

اإلقرارات والقيام باملقارنات بين إقرارات املمول السنوات املختلفة ملعرفة مدى االختالفات بين رقم 

ي الربح والبحث عن أسباب الفروق الكبيرة فيها، وكذلك األعمال أو املبيعات أو هامش الربح أو إجمال

التعرف على بعض اإليضاحات من واقع اإلقرار كالكيان القانوني للمنشأة والحالة االجتماعية ومصادر 

اإليرادات املختلفة ونسب توزيع األرباح بين املساهمين، وأخيرا التحقق من أن أداء الضريبة املستحقة 

 .16سدادها من واقع اإلقرار تم

 الفقرة الثانية: الفحص املعمق

يتم من خالله إجراء عمليات الفحص السالفة الذكر في عين املكان، أي بمكاتب املقاولة أي مقرها 

االجتماعي أو أي مقر ملحق تكون بها وثائق املحاسبة )مكان املحاسبة(، وهي العملية التي تتأكد فيها 

ك بمجابهتها بهذه املراقبة واملواجهة أساسا ملصلحة الخاضع اإلدارة من صدق اإلقرار الجبائي وذل

للضريبة، وما يميز املراقبة املدققة عن الفحص املسندي هي أنه في األولى تلجأ اإلدارة إلى البحث عن 

                                                 

أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق شعبة القانون العام، جامعة  –اتخاذ القرار الجبائي والعدالة الجبائية  – الطاهري توفيق -16 

 .322ص  2002.2004السنة الجامعية  -أكدال الرباط–محمد الخامس، كلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتماعية 
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الوسائل التي تشك بها في صحة اإلقرار، كمراقبة املحاسبة أو استعمال حق االطالع في أن املراقبة 

التي تتلقاها  Recoupementدارة الوثائق املتوفرة لدهها كعقود بيع مماثلة أو املعلومات تستعمل فيها اإل 

. إضافة إلى ما ذكر يتميز هذا النوع من الفحص 17Brigade de rechercheمن فرقة التحقيقات 

 بخاصيتين أساسيتين هما:

 األعمال التمهيدية السابقة لعملية الفحص: -أ

 وفعالة، يجب أن تكون املراحل التي تسبقها منظمة ومعقلنة،  لكي تكون عملية الفحص ناجعة

عن طريق وضع معايير اختيار امللفات وبرمجتها تؤدي في النهاية إلى اختيار امللفات التي تحقق 

 األهداف املرجوة من عملية الفحص.

تصبح     فيما يخص اختيار امللفات الخاضعة للفحص: أمام تزايد الضرر لعدد امللزمين،          

إمكانية الفحص املعمق ملجموع امللزمين أمرا صعب املنال، لذلك تعطي إدارة الضرائب أهمية خاصة 

لعملية امللفات التي ستخضعها لعملية الفحص املعمق، وذلك باالعتماد على مجموعة من املعايير من 

 بينها:

 ت املتوفرة لدى حالة وجود تناقضات في تصريحات املقاولة، عند مقارنتها باملعلوما

اإلدارة، فبعد إخضاع تلك التصريحات للمراقبة الشكلية واملستندية، قد يظهر لإلدارة وجود 

تناقضات في تصريحات امللزم سواء بمقارنة األرقام املصرح بها مع أرقام السنوات املاضية، أو 

 .18بمقارنتها مع تصريحات مقاوالت أخرى تشتغل في نفس النشاط ونفس الظروف

                                                 

 .322-322م.س. ص –ة الجبائية اتخاذ القرار الجبائي والعدال –الطاهري توفيق  -17 

بمقارنة عدد امللزمين وعدد املفتشين الفاحصين الذين تتوفر علههم إدارة الضرائب يظهر أن القيام بفحص شامل ملحاسبة كل  -18 

من مجموع امللزمين، انظر محمد شكيري " القانون  %2هؤالء أمرا مستحيال، فإن إدراة الضرائب ال تستطيع أن تراقب سوى 

 .223ريبي املغربي: دراسة تحليلية ونقدية " ص الض
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 لة استمرار العجز: إن هدف كل مقاولة هو تحقيق أكبر قدر من الربح في أقل وقت حا

ممكن، وإذا كانت التصريحات املتسمة بالعجز مسموح بها في املراحل األولى لبداية نشاطها 

نتيجة صعوبة فهم طبيعة القطاع الذي تشتغل فيه، أو نتيجة صعوبة في التعامل مع الزبناء 

، فإن استمرارها في التصريح بالعجز بشكل مستمر 19رورها بمرحلة انتقاليةوكسبهم، أو نتيجة م

وملدة طويلة يكون مدعاة للشك ويدفع إدارة الضرائب إلى التساؤل حول طبيعة هذا العجز هل 

 هو حقيقي أو مصطنع؟ وبالتالي تصبح إمكانية إخضاعها للفحص واردة جدا.

 يتم حصر البرنامج السنوي من طرف اإلدارة أما فيما يخص برمجة امللفات الخاضعة للفحص :

املركزية بناءا على إقتراحات املصالح الجهوية املكلفة بالتحقيقات أو مصالح الوعاء، فقبل 

نهاية كل سنة بأشهر قليلة يدعو املدير العام للضرائب املدراء الجهويين إلى وضع برامج 

الفتهم للقانون الضريبي، سواء أكانوا للمراقبة يدرجون فيه مختلف امللزمين املشبوه في مخ

 .20أشخاص طبيعيين أو معنويين

 مراحل هذا الفحص:   -ب 

 نظرا ألهمية هذا الفحص فقد أحاطه املشرع بعديد من الشكليات من بين أهمها نجد:

 اإلشعار بالفحص: ويتضمن هذا اإلشعار 

 _ الفترة التي يغطيها الفحص      

 يتعين مراجعة حساباتها_ طبيعة الضرائب التي       

                                                 

"تطبيقات الرقابة الجبائية على املقاوالت في املغرب" رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون العام املعمق، .  –أسماء العلوي  -19 

 .13ص 2002/2002جامعة املالك السعدي، كلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتماعية طنجة 

"املراقبة الضريبية بين القانون والواقع" رسالة لنيل دبلوم املاستر، كلية العلوم القانونية، االقتصادية  –فؤاد البمالس ي  -20 

 .13ص  2002/2004واالجتماعية مكناس 
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( على 30_ تاريخ بدئ عملية الفحص والتي ال ينبغي أن تتم قبل مرور خمسة عشر يوما )      

 تاريخ اإلخطار بالفحص.

_ أن يكون اإلعالم موقعا ومؤرخا من طرف رئيس فرقة التحقيق ويحمل رقم هاتف      

 املصلحة وعنوانها.

مللزم من إعداد الوثائق الالزمة للفحص ووضعها رهن إشارة إن الهدف من هذا اإلشعار هو تمكين ا

املفتش الفاحص، وكذا إعداد محل الستقبال املفتش داخل املؤسسة، ويعد هذا األجل كافيا، كما أنه 

من القواعد اآلمرة، يترتب عن مخالفتها بطالن مسطرة الفحص برمتها. وهو بذلك يعد ضمانة مهمة 

 .21فحص املفاجئةلصالح امللزم ضد عمليات ال

  أما فيما يخص مكان هذا الفحص: فإن املشرع املغربي أقر صراحة من خالل املدونة العامة

للضرائب أن تجري عادة عملية الفحص في املكان الذي يزاول فيه الخاضع للضريبة نشاطه 

 كما سبق اإلشارة إليه أعاله.

 املبحث التاني: مسطرة فحص املحاسبة وحدودها القانونية

ن املشرع الضريبي  للخاضعين للضريبة ضمانات عديدة لتالفي حدوث أي شطط محتمل في مباشرة س

. ويمكن استنباط هذه الضمانات من خالل قراءة املقتضيات املتعلقة بمسطرة 22املراقبة الجبائية

اني، فحص املحاسبة )املطلب االول(، كما حدد بذلك لنجاعة هذه املسطرة حدودا قانونية )املطلب الث

وكل هذه اإلجراءات القانونية تهدف إلى فعالية املراقبة الضريبية وتفادي السقوط في التعسف في 

 استعمال السلطة املمنوحة لإلدارة الضريبية قانونيا. 

 

                                                 
 .912ص 2002" املسطرة في القانون الضريبي املغربي " مطبعة دار النشر املغربية، الدارالبيضاء  –عبد الغني خالد  -21
، مطبعة األمنية 2002الطبعة األولى  –وعاء ومنازعات الضرائب على القيمة املضافة والشركات والدخل  –القرقوري محمد  -22

 .212الرباط. ص 
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 املطلب االول: مسطرة فحص املحاسبة

مزاولة هذه أقر املشرع املغربي ملسطرة فحص املحاسبة إجراءات قانونية مهمة يجب احترامها منذ 

املسطرة، وهذا ما يستدعي منها إبراز أهم هذه اإلجراءات املسطرية، مركزين على أهمها كمدة الفحص 

 واإلنذار بالتحقيق )الفقرة االولى(، ثم املسطرة التواجهية )الفقرة الثانية(.

 ؟إذن فما هي إجراءات التحقيق الخاصة بهذه املسطرة

 ر بالتحقيقالفقرة االولى: مدة الفحص واإلنذا

تتميز مسطرة فحص املحاسبة بنوع من الخصوصية نظرا لدقتها وحساسيتها، وهذا ما سنحاول تبيانه 

 من مدة واإلنذار بالتحقيق الخاص بفحص املحاسبة وفق قواعد القانون الضريبي املغربي.

 مدة الفحص: -أ

ن املشرع املغربي عمل تجد مسطرة فحص املحاسبة خصوصيتها بشكل جلي في املدة التي تخضع لها، أل 

على عقلنتها وحدد لها آجاال تلزم األعوان املكلفين بالتحقيق من الوثائق املحاسبية، تفاديا لجعل هذه 

 23املسطرة من دون جدوى، وقد حددت املدونة العامة للضرائب هذه اآلجال وفق التحديد التالي:

  أو يقل مبلغ رقم معامالتها املصرح  أشهر بالنسبة للمنشآت التي يعادل 9الحد األدنى: أكثر من

به في حساب الحاصالت والتكاليف برسم السنوات املحاسبية الخاضعة للفحص عىل 

 ( مليون درهم دون إحتساب الضريبة على القيمة املضافة.03خمسين )

  شهرا بالنسبة للمنشآت التي يفوق مبلغ رقم معامالت املصرح بيه  31الحد األقص ى: أكثر من

الحاصالت والتكاليف برسم إحدى السنوات املحاسبية الخاضعة للفحص خمسين  في حساب

                                                 

 من املدونة  العامة للضرائب. 222املادة  -23 
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( مليون درهم دون إحتساب الضريبة على القيمة املضافة وال يدخل في احتساب مدة 03)

 .24الفحص كل توقف ناتج عن عدم اإلدالء بالوثائق املحاسبية للعون املحقق

لجزاء في الحالة التي تتجاوز فيها اإلدارة هذه املدة؟ لم وإذا كان فحص املحاسبة محدودا زمنيا فما هو ا

يحدد املشرع املغربي الجزاء املترتب عن تجاوز اإلدارة للمدة املحددة لفحص املحاسبة، كما نجد فراغا 

 في االجتهاد القضائي املفربي لعدم إثارة هذه القضية من طرف الخاضعين.

لجزاء هو بطالن مسطرة التصحيح، ما دام أن الغاية من فهل يتعين في حالة تجاوز املدة أن يكون ا

تحديد األجل هو تقييد اإلدارة بزمن محدد قصد املحافظة على تدبير وتعبئة املقاولة التي تتأثر بعدم 

احترام املدة؟ و يتعين في حالة تجاوز اإلدارة املدة املحددة لفحص املحاسبة أن يكون الجزاء هو بطالن 

ا دام أن الغاية من تحديد األجل هو تقييد اإلدارة بزمن محدد قصد املحافظة مسطرة التصحيح، م

 .25على تدبير وتعبئة املقاولة التي تتأثر بعدم احترام املدة من طرف اإلدارة

 :Avis de vérificationاإلنذار بالتحقيق  -ب 

طيات املرحلة كما سبق الذكر وحينما تقرر اإلدارة فحص محاسبة مقاولة معينة بناءا على مع

التحضيرية، يتوجب عليها إرسال إعالم التحقيق بواسطة البريد املضمون مع اإلشعار بالتسليم على 

 قبل بداية أشغال املراقبة إلى امللزم في اسمه الشخص ي أو مدير الشركة حسب الحاالت  30األقل 
ً
يوما

رة من املقاولة، واإلشكال املطروح في في العنوان املصرح به في اإلقرارات الجبائية أو املراسالت الصاد

للملزم إعالم أو إشعار بالتحقيق   adresserلعبارة يوجه  26هذا الباب هو استعمال املشرع الضريبي

يوما من يوم التوجيه  30ورسالة مضمون مع اإلشعار بالتوصل، بمعنى أن اإلدارة ملزمة باحترام أجل 

ات الفحص دون احتساب مدة اإلرسال التي قد تستغرق على أو اإلرسال إلى اليوم املحدد لبداية عملي

األقل يومين أو ثالثة أيام بل هناك حاالت خاصة تتجسد في عدم تمكن ساعي البريد من تسليم اإلعالم 
                                                 

 .24-21م.س. ص  –املنازعات الضريبية في القانون املغربي  –كريم لحرش  -24

 .99ص2022" املساطر الضريبية بين القانون والتطبيق " دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة األولى   –ار عزيزة هند -25 
 من قوانين الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة املضافة والضريبة على الدخل. 201-92-33املواد  -26
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إلى املتصرف في الشركة أو املقاولة فيترك له اإلعالم بسحب الرسالة املضمون الوصول في مكتب البريد 

 ح 13داخل أجل 
ً
يوما كاملة  30سب نظام البريد املعمول به. وبالتالي فال يستفيد امللزم من أجل يوما

إلعداد محاسبته، ذلك أن عبارة النص تفيد التوجيه، لكن للجنة الوطنية للطعون الضريبية وكذلك 

بعض املحاكم اإلدارية ذهبت إلى التأكيد بأن جميع آجال املساطر تعتبر كاملة بحيث ال يحسب اليوم 

يوما كاملة.  30ول واألخير، فحكمت بإلغاء الفحص في الحاالت التي لم تحترم فيها اإلدارة أجل األ 

ونتيجة لذلك قامت اإلدارة باقتراح تعديل للفصول القانونية املنظمة لإلعالم املشار إليها في إطار قانون 

خرق املسطري املتعلق بعدم يتجسد في إلزام الخاضع للضريبة في هذه الحاالت بإثارة ال 69-61املالية 

احترام األجل املذكور خالل املرحلة التواجهية وعدم انتظار إحالة امللف على اللجنة الوطنية للطعون 

الضريبية، كما قامت اإلدارة في جهة أخرى بتعديل مضمون املطبوع النموذجي الذي تستعمله كإعالم 

داءا من اليوم السادس عشر انطالقا من التحقيق بحيث تم تحديد موعد بداية أشغال الفحص ابت

 يوم التوصل واإلشعار املذكور.

 أما مضمون اإلشعار باإلعالم فيتجلى في القواعد التالية:

 يكون اإلعالم موقعا ومؤرخا من طرف فرقة التحقيق ويحمل رقم هاتف املصلحة وعنوانها. -

 يتضمن السنوات الخاضعة للفحص أي الفترة غير املتقادمة. -

 الضرائب املشمولة بالفحص واملواد القانونية املنظمة لها. أنواع -

 تاريخ بداية أشغال الفحص )اليوم والساعة(. -

 اسم ودرجة املفتش الذي سيباشر الفحص. -

كما يطلب من امللزم أو املتصرف حسب الحالة وضع رهن إشارة املحقق جميع الوثائق املتعلقة بالفترة 

 املشمولة بالفحص.
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 بد من اإلشارة إلى أن املشرع رتب على عدم احترام اإلدارة  مسألة تمتيع امللزم ومن جهة أخرى ال 

يوما بطالن مسطرة الفحص برمتها وذلك على مستوى النصوص الضريبية املنظمة  30باألجل املذكور 

( في حين غابت عبارة )تعتبر املسطرة 31.11للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة املضافة )

ية( على مستوى الضريبة العامة على الدخل ولم تنتبه اإلدارة لهذه الثغرة منذ املصادقة على هذا الغ

 (.3696القانون )نونبر 

أما في فرنسا فإن اإلدارة الضريبية ملزمة ببعث إشعار بالتحقيق للملزم أو املقاولة مع إرفاقه بميثاق 

ار جريان مسطرة التحقيق والضمانات امللزم وهو عبارة عن كتيب أزرق يتضمن ملخصا عن أطو 

القانونية املخولة للملزم كما يجب أن يشار في اإلعالم بالتحقيق إلى إمكانية امللزم االستعانة بمستشار 

من اختياره أثناء مراحل التحقيق. في حين اتجه اجتهاد اللجنة الوطنية للطعون الضريبية في املغرب إلى 

اللجنة املذكورة على إلغاء نتائج مساطر الفحص برمتها أي اتخاذ موقف غير مرن حيث أقدمت 

الضرائب التكميلية املترتبة عنها من خالل عدة قرارات بعلة عدم احترام اإلدارة الضريبية ألجل خمسة 

يفرض  69-61( يوما كاملة دون نقص مما دفع اإلدارة إلى اقتراح تعديل برسم قانون املالية 30عشر )

هذا الخرق املسطري املتعلق بعدم احترام آجال اإلنذار بالتحقيق أثناء اإلجراءات على امللزم إثارة 

 .27التواجهية وال يمكن إثارته ألول مرة أمام اللجنة الوطنية

 الفقرة الثانية: املسطرة التواجهية 

ترتكز قاعدة املسطرة التواجهية على مبدأ حق الدفاع املخول للملزم، والذي يتجسد في إمكانية 

ناقشته للتصحيحات املزمع القيام بها من طرف املفتش الفاحص على األسس املصرح بها، أي إقامة م

حوار كتابي بين طرفي العالقة في هذه املسطرة حول اإلعفاءات واملخالفات وأوجه النقص التي تم 

 .28اكتشافها في محاسبة الخاضع للضريبة

                                                 
 .222-220 -224قدية " ص محمد شكيري " القانون الضريبي املغربي: دراسة تحليلية ون -27

 .321م.س.ص  -اتخاذ القرار الجبائي والعدالة الجبائية –الطاهري توفيق  -28 
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اكتشفت اإلدارة مخالفات أو نقص في األسس  وفي األخيرة وبعد اختتام عملية الفحص وإذا كانت

املصرح بها من قبل الخاضع، فإنها تبلغ الخاضع بعزمها على القيام بتصحيح أسس فرض الضريبة 

 برسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار بالتوصل.

 وعموما تعتبر املحاسبة املمسوكة بدون قيمة وغير مقبولة في حالتين:

 ياب الوثائق املثبتة(.إذا كانت معيبة في الشكل )غ -أ

 إذا تضمنت خروقات أو إخالالت خطيرة.  -ب

 من املدونة العامة للضرائب هذه اإلخالالت الجسيمة في: 131وقد حددت املادة 

 .330"عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا ألحكام املادة  -3

 انعدام الجرود املقررة في املواد اآلنفة الذكر. -1

 ذا أثبتت اإلدارة ذلك.إخفاء بعض األشرية أو البيوعات إ -1

األخطاء أو اإلغفاالت أو الزيادات غير الصحيحة واملذكورة واملالحظة فيما تتضمنه املحاسبة  -3

 من عمليات.

 انعدام أوراق اإلثبات الذي يجرد املحاسبة من كل قيمة إثباتية. -0

 عدم إدراج عمليات في املحاسبة رغم إنجاز الخاضع للضريبة لها. -9

 في املحاسبة. إدراج عمليات صورية -1

وإذا كانت املحاسبة املدلى بها ال يشوبها ش يء من اإلخالالت الجسيمة املبينة أعاله، ال يجوز لإلدارة أن 

تعيد النظر في املحاسبة املذكورة وتعيد تقدير رقم املعامالت إال إذا أثبتت نقصان األرقام التي وقع 

 اإلقرار بها..."
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الالت املذكورة هنا على سبيل الحصر، يرفض املحاسبة ويحدد وهكذا في حالة اكتشاف املحقق لإلخ

مقادير أخرى، وفي هذه الحالة يتحمل الخاضع عبء اإلثبات، أما حالة وجود إخالل من أي اإلخالالت 

من املدونة العامة للضرائب فإنه ال يجوز للمحقق أن يعيد النظر في  131التي نصت عليها املادة 

نقصان األرقام التي وقع اإلقرار بها، أي أن املحقق هو الذي يتحمل عبء  املحاسبة إال إذا أثبتت

 اإلثبات.

هكذا وإذا كان الضريبي قد خول لإلدارة حق مراجعة ومراقبة الوثائق املحاسبية التي في حوزة 

 .29الخاضعين فإنه من الواجب وضع حدود لهذا الحق للحد من تجاوزات بعض رجال اإلدارة الضريبية

 الثاني: الحدود القانونية الضابطة لفحص املحاسبة املطلب

بعد بحث ماهية الفحص وطبيعته القانونية من شروط وأساليب ومسطرته التي حددها له املشرع 

الضريبي، وتبيان السلطات املخولة لإلدارة الضريبية، في هذا الصدد ال بد من الوقوف على وجه آخر 

ة لهذه السلطات، وذلك من خالل رصد الحدود اإلجرائية من املوضوع واملتعلق بالحدود الضابط

)الفقرة االولى(، ثم الحدود املوضوعية الكفيلة لحماية امللزمين تجاه سلطات اإلدارة في عملية الفحص 

 املحاسبي )الفقرة الثانية(.

 الفقرة االولى: الحدود اإلجرائية

ولى على أنه "إذا قررت اإلدارة القيام بفحص من كتاب املساطر الجبائية في فقرتها األ  131نصت املادة 

محاسبة تتعلق بضريبة أو رسم معين، وجب تبليغ إشعار بذلك إلى الخاضع للضريبة وفقا لإلجراءات 

( 30أدناه قبل التاريخ املحدد للمشروع في عملية الفحص خمسة عشر ) 136املنصوص عليها في املادة 

 يوما على األقل".

                                                 

ابراهيم مهم "املنازعات الجبائية باملغرب: محاولة لتحقيق التوازن بين امللزم واإلدارة الضريبية" أطروحة لنيل الدكتوراه في  -29 

ية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية الحقوق، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كل

 .40-14-12ص: 2004.2001
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توجب على املفتش الفاحص أن يبلغ إلى امللزم قبل التاريخ املحدد للشروع في  وهكذا فمسطرة الفحص

يوما التي يجب  30عملية الفحص بخمسة عشر يوما على األقل، بحيث إن عدم احترام املفتش أجل 

أن تفصل بين تاريخ التوصل وتاريخ التحقيق فيه خرق لحقوق الدفاع ويؤدي إلى بطالن اإلجراءات 

 املسطرية.

عل املالحظة الجوهرية بخصوص هذه املقتضيات تتجلى في كون كتاب املسطرة الجبائية الجديد ول

قوى من فعالية ضمانة اإلشعار، بحيث لم يعد يستلزم توجيه اإلشعار فقط بل التبليغ الصحيح 

 .30النافذ للملزم

لقول بأن "اآلجال وهكذا فقد ذهبت الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى وهي تكريس هذه الضمانة إلى ا

الفاصلة بين تاريخ التوصل باإلشعار إلجراء التفتيش وتاريخ حضور املفتش املحقق أمام الشركة املعنية 

يوما وأن العبرة في ذلك بتاريخ التوصل باإلشعار، وليس  30بفحص املستندات يجب أن ال يقل عن 

 .31من تهيئة دفاعه"بتاريخ اإلرسال ملا في ذلك من ضمانات لفائدة امللزم ليتمكن 

وأكدت نفس املنحى في قرار آخر وهي تلغي مسطرة فرض الضريبة بقولها "العبرة بتبليغ اإلشعار 

 .32بالفحص واحترام آجالها وليس بواقعة التبليغ"

وكذلك فإن املقتضيات القانونية الخاصة باإلشعار بالفحص تستوعب حتى امللزمين الخاضعين للنظام 

إلدارة الضريبية ملا يتبين لها أن هؤالء امللزمين قد تجاوزوا املبالغ املعتمدة للنظام الجزافي، بحيث أن ا

                                                 
من القانون املنظم للضريبة على القيمة  92من القانون املنظم للضريبة على الدخل واملادة  201كما نصت على ذلك املادة  -30

 على الشركات، قبل توحيد املساطر الجبائية.من القانون املنظم للضريبة  33املضافة واملادة 

 229/229/44شركة سود صراك ضد وزير املالية. قرار آخر بامللف اإلداري  33/2/03بتاريخ  244/9/9/02قرار الغرفة اإلدارية  -31 

القضاء املغربي" دار شركة أسطيب ضد وزير املالية. أورده محمد قصري "املنازعات الجبائية املتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام 

 .34. ص2022أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة 

قضية الدرقاوي ضد وزير املالية. أورده محمد  122/2/44في امللف اإلداري  20/9/2009بتاريخ  124قرار الغرفة اإلدارية عدد  -32 

 .34قصري.م.س. ص
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، سواء كانت 33الجزافي، يجب أن تبلغهم بعزمها على القيام بفحص املحاسبة ووفق نفس اآلجال

الغاية إقراراتهم هي نفسها التي تثبت هذا التجاوز أو توفر اإلدارة على معلومات تفيد ذلك، ألن العلة و 

من اإلشعار بالفحص في إطار نظام النتيجة الصافية هي نفسها في إطار النظام الجزافي حتى يمكن 

للملزم مواجهة وضع مستقبل يمكن أن ينتهي بتعديل األساس املصرح به، وكذلك التعبير عن عزم 

 اإلدارة اإلفصاح عن نواياها في القيام بالفحص املحاسبي.

متحدة فالحكم سوف يكون طبعا واحد، والقول بأن هذا املوقف سوف يحمل  وبالتالي ما دامت العلل

اإلدارة أكثر مما يحملها النص القانوني ألنها تقوم فقط بتصحيح وضع قائم وهو نقل امللزم من النظام 

الجزافي إلى النظام املحاسبي، ثم إن إخضاع هؤالء لإلشعار بالفحص من شأنه أن يضيف حالة جديدة 

، وكدا التزام 34ة الفحص قول ال يراعي املغزى والقصة من إشعار امللزم وهو حق الدفاعإلى مسطر 

اإلدارة بقاعدة اإلخطار املسبق بكل التدابير التي تدخل في اختصاصاتها باإلضافة إلى ان املشرع حدد 

م األعمال، حاالت الفرض التلقائي عندما ال يتم تقديم اإلقرار بالحصيلة املفروضة عليها الضريبة برق

من املدونة العامة للضرائب، وهو فعال ما زكاه القضاء  119أو تقديم إقرار كما نصت على ذلك املادة 

. وهو ما يجعل الفحص املحاسبي نتيجة تشك اإلدارة في محاسبة امللزم 35املغربي من األحكام القضائية

 نفسها. 131كدت املادة كما أ 136أو إقراراته يحددها ضابط اإلضعار وفق مقتضيات املادة 

 الفقرة الثانية: الحدود املوضوعية.

ملالمسة بعد الحدود املوضوعية ملضمون عملية الفحص نطرح بعض األسئلة من قبيل: هل يمكن 

لإلدارة الضريبية أن تبسط رقابتها على أي مركز محاسبي خارج االلتزامات املحاسبية اإللزامية أو 

؟ وهو يمكن أن يشمل الفحص بعض التقارير التي ال تكتس ي صبغة 6.99األساسية املحال في القانون 

                                                 
بين وزير املالية وعبد القادر الصمودي. أورده مبارك  2444فرراير  22يخ بتار  242قرار الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى عدد  -33

 .22الركيبي. م.س. ص

" املراقبة الضريبية وأثرها على تعديل األساس الضريبي " رسالة لنيل دبلوم الدراسات املعمقة في القانون   –مبارك الركيبي  -34 

 .22. ص2004/2020عية سطات الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتما

 . عن محمد قصري.29أورده مبارك الركيبي. م.س. ص 423/1/42، امللف اإلداري عدد 24/09/2444بتاريخ  914قرار عدد  -35 
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محاسبية بالضرورة رغم أنها أساسية في تحديد النتيجة الجبائية؟ وهل االلتزامات املحاسبة والتبيانية 

في مجال املحاسبة املعلوماتية هي نفسها االلتزامات الواردة في القانون املحاسبي؟ ثم ما املقصود 

املتعلقة بتحليل املعطيات واملعالجات اإلعالمية؟ ثم هل فحص مجموع لوضعية الضريبية  بالوثائق

 محاط بقيود وضوابط محاسبتية، أم أن خصوصية هذه املسطرة تقتض ي االلتزام بصوابط خاصة؟

 6.99من املدونة العامة للضرائب ونصوص القانون املحاسبي رقم  330إنطالقا من مقتضيات املادة 

، يتضح أن الخاضعين للضريبة 36ه النص الخاص املنظم إللتزامات التجار في املجال املحاسبيباعتبار 

ملزمون بمسك "دفتر اليومية" تسجل فيه الحركات املتعلقة باألصول والخصوم حسب تسلسلها 

 الزمني"، و"دفتر األستاذ" التي تنقل إليه قيود دفتر اليومية وفق قائمة لحسابات التاجر تضم أقسام

( ثم "دفتر 1لحسابات وضعية املنشأة وأقسام لحسابات اإلدارة، وأقسام للحسابات الخاصة )املادة

(، وفي آخر الدورة 9الجرد" تقيد فيه موازنات كل دورة محاسبية وحساب عائداتها وتكاليفهما )املادة

انات يجب إعداد القوائم السنوية على أساس بي –شهرا  31مدتها حسب األصل  –املحاسبية 

( باإلضافة إلى الدفاتر 6املحاسبة والجرود املقيدة في دفتر اليومية ودفتر األستاذ ودفتر الجرد )املادة

املساعدة التي تفصل فيها الدفاتر اإللزامية إلى عدة سجالت إذا اقتضت ذلك أهمية أو متطلبات 

 املنشأة أو التاجر.

لعل أهمها أن تكون املحاسبة صورة صادقة فهذه االلتزامات غايتها تحقيق مجموعة من املبادئ 

( بحيث يجب أن تكون مجموع الدفاتر 33ألصول املنشأة وخصومها ولوضعيتها املالية ونتئاجها )املادة 

التي تمسكها املقاولة أو الخاضع للضريبة متكاملة وأمنية ومنضبطة من حيث الشكل لكي تعكس 

 .النتائج املصرح بها وتكتسب حجية وقوة ثبوتية

                                                 

 1مكرر بتاريخ  9223املتعلق بالقواعد املحاسبية الواجب على التجار مسكها، منشور بالجريدة الرسمية عدد  4.22القانون رقم  -36 

 .2442دجنرر  30موافق  2923رجب 
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إال وأنه أمام اختالف األنشطة الخاضعة للضريبة وتعدد املراكز املحاسبية املنظمة لتلك األنشطة 

يجعل نطاق الفحص يختلف بحسب هذا التنوع، بحيث نجد أن املقاوالت الفردية الخاضعة لنظام 

سبية الضريبة على الدخل مثال )وفق نظام النتيجة الحقيقية أو املبسطة( يمتلك الوثائق املحا

اإللزامية )دفتر اليومية، دفتر األستاذ، دفتر الجرد، القوائم التركيبية( والوثائق الثبوتية لها )فواتير البيع 

والشراء، بيانات األداءات، بيانات األتعاب، الوثائق البنكية...( فقط وتعفى من باقي املراكز املحاسبية 

 .37ماليين درهم ونصف أو يقل 1مالها ال يتعدى األخرى املكونة للقوائم التركيبية إذا كان رقم أع

 Uneفي حين نجد املقاوالت الكبرى والشركات التجارية تمسك فضال عن الدفاتر املحاسبية الكاملة 

comptabilité Analytique  خصوصا إذا كانت تمارس أنشطة صناعية أو تعتمد تقنيات تكنولوجية في

وثمن البيع املناسب، وهامش الربح. إذن فعملية الفحص يجب اإلنتاج تمكنها من تحديد ثمن التكلفة، 

( وكدا التنوع وال خصوصا إذا كانت 6.99أن تستحضر األحكام القانونية املنظمة للمحاسبة )القانون 

تمارس أنشطة صناعية أو تعتمد تقنيات تكنولوجية في اإلنتاج تمكنها من تحديد ثمن التكلفة، وثمن 

 الربح.البيع املناسب، وهامش 

( وكدا 6.99إذن فعملية الفحص يجب أن تستحضر األحكام القانونية املنظمة للمحاسبة )القانون  

كأساس قانوني لاللتزامات املحاسبية  330التنوع واإلختالف في األنشطة الخاضعة للضريبة ألن املادة 

حاسبة. وعليه وأمام تحيل على القانون املحاسبي باعتباره النص القانوني املنظم لطريقة مسك امل

غياب النص القانوني القاض ي بمسك املحاسبة التحليلية فاألمر يبقى متروكا لتقدير الخاضع للضريبة، 

ونفس الش يء بالنسبة للشركات. واستنادا إلى ذلك ال يمكن مواجهة الخاضع للفحص املمتنع عن 

 مة للضرائب.من املدونة العا 133تقديم املحاسبة التحليلية بمقتضيات املادة 

                                                 
"يعفى من إعداد قائمة أرصدة اإلدارة وجدول التمويل وقائمة املعلومات التكميلية الخاضعون لهذا القانون الذي يكون رقم  -37

 من القانون املحاسبي. 22= أو يقل عن ذلك" املادة 2.100.000ماليين ونص مليون درهم ) 2أعمالهم السنوي يساوي 
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أما بخصوص حدود وضوابط فحص املحاسبة املعلوماتية فإنه ما دام هناك عدم تنظيم تشريعي 

ملقومات املحاسبة املعلوماتية، تبقى االلتزامات املحاسبية في نفسها الواردة في القانون املحاسبي وكل ما 

ي النتائج النهائية للمحاسبة، في األمر أن هناك حلول للدعامة اإللكترونية محل الدعامة الورقية ف

لذلك فاملحاسبة اإللكترونية شأنها شأن املحاسبة املمسوكة على ورق تخضع للفحص من خالل جميع 

املراكز اإللزامية بناءا على الدعامات الورقية املشكلة للمحاسبة األصلية قبل إدماجها بطريقة 

 إلكترونية.

ماد املحاسبة املعلوماتية قد يزيل بعض حدود سلطات واملالحظ من خالل هذه املقتضيات هو أن اعت

اإلدارة الضريبية في الفحص بحيث تتوسع هذه العملية لتشمل وثائق ومراكز غير واردة في االلتزامات 

املحاسبية إال أن أغلبها فرضته الطبيعة املعلوماتية التي أدخلت في هذا املجال وما يتولها من مخاطر 

 .38قبة الضريبية مع الظاهرة املعلوماتيةتدفع إلى مالءمة املرا

 خاتمة :

من خالل ما ذكر من إطار عام والذي ينظم حقوق اإلدارة الضريبية والسلطات املمنوحة لها نتيجة 

 –لذلك يتبين أن هذه اإلدارة تمتلك من أجل ممارسة مهام املراقبة الضريبية عدة آليات )االطالع 

ترك في كونها قرارات إدارية خاضعة لسلطتها التقديرية وتمارسها والفحص قيد الدرس( وتش –املعاينة 

بالقدر الكافي لتحقيق أهدافها، لكنها تخضع لضوابط قانونية وإجرائية تهم شكليات ممارستها 

وموضوعية ترتبط بموضوع الحق نفسه، كما أنها تدخل في إطار األعمال التخبيرية التي تخول لإلدارة 

مراقبة قصد تحقيق أغراضها لكنها كذلك تخضع لضوابط املنازعة من حيث أن تختار أي مسطرة لل

 الشرعية دون املالءمة.

إال أن مساطر املراقبة هاته وإن كانت لها نفس الطبيعة القانونية وتشترك أيضا في كونها تهدف إلى 

ها وأهدافها تحقيق أهداف عامة وهي املراقبة وتطبيق التشريع الضريبي، فإنها تختلف من حيث أغراض

                                                 

 .24-29-23م.س. ص -املراقبة الضريبية وأثرها على تعديل األساس الضريبي –ركيبي مبارك ال -38 



 

 

 

29 

الخاصة بحيث أن املعاينة واالطالع هي مجرد آليات لالستعالم وجمع املعلومات قصد تعزيز موقع 

اإلدارة الضريبية وتقوية وسائل تحرياتها للتوصل إلى معرفة دقيقة وشاملة لدخول امللزمين ورصد كل 

ريع الضريبي، بينما األنشطة الخاضعة للضريبة وتكوين بنك للمعلومات يفيدها في تطبيق التش

للتصاريح والوثائق املحاسبية والوثائق الثبوتية لها، بحيث تخضع  الفحص املحاسبي فهو آلية نقدية

جميع عناصر اإلقرارات للفحص والتدقيق ومالحظة االلتزامات املحاسبية في هذا الشأن بهدف 

 رح به.تصحيح األخطاء واإلعفاءات وأوجه النقص التي تمس أساس الضريبة املص

ويتضح أيضا أن املراقبة الضريبية تعترهها مجموعة من القصور التي مما يتولد عنها إختالل العدالة 

 الجبائية من جهة، وفقدان التوازن بين طرفي العالقة الضريبية من جهة تانية.

اإلدارة  وعليه فإن الضريبة مهما بلغت من الدقة واألهمية تبقى مرتبطة بمدى قابليتها للتطبيق، فقوة

الضريبية ال تكمن فيما يوفره لها القانون من سلطات بل يبقى األهم هو مدى قدرتها على تفعيل هذه 

السلطات على أرض الواقع باإلضافة إلى بلوغ األهداف املرجوة منها، فموارد بشرية ال يزيد عددها 

بر العوائق التي ينبغي مقاولة يعتبر من أك 99333مفتشا محققا ملراقبة أكثر من  163تقريبا عن 

 تجاوزها.

وبالنسبة لحق اإلطالع والذي يعتبر عصب املراقبة فإنه يظل الوسيلة الوحيدة التي من شأن تفعيلها 

تجاوز تلك الحاالت التي تكون فيها املحاسبة صادقة ظاهريا لكنها ال تعكس الرقم الحقيقي ملعامالت 

للفاتورات. إن اعتبرا املحاسبة وسيلة إثبات وفي كل  الخاضعين نظرا ألن جزءا منهم يتم دون اللجوء

الحاالت أصبح غطاءا واقعيا لعمليات الغش والتهرب الضريبيين، كما أن الصعوبات التي تواجه 

ممارسة حق االطالع والتي تتمثل في املقاومة التي يالقيها املفتش في مزاولة مهمته، باإلضافة إلى ضعف 

 لحالة تمثل حدودا حقيقية بالنسبة للمراقبة الضريبية.الجزاءات املقررة في هذه ا
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 املراجع املعتمدة الئحة 

 أوال : املراجع باللغة العربية

 الكتب -2

 :تصفففففففففففففحيح األسفففففففففففففاس الضفففففففففففففريبي: دراسفففففففففففففة مقارنفففففففففففففة " دار  سففففففففففففففيان ادريفففففففففففففو  ورشفففففففففففففيدة الصفففففففففففففابري "

 .1333القلم. الرباط. الطبعة األولى 

 :ائب علففففففففففى القيمفففففففففة املضففففففففففافة والشففففففففففركات والففففففففففدخل " " وعففففففففففاء ومنازعفففففففففات الضففففففففففر  القرقفففففففففوري محمففففففففففد

 .1331مطبعة األمنية الرباط، الطبعة األولى 

 :املسففففففففففطرة فففففففففففي القففففففففففانون الضففففففففففريبي املغربففففففففففي " مطبعففففففففففة دار النشففففففففففر املغربيففففففففففة،  عبففففففففففد الغنففففففففففي خالففففففففففد "

 .1331الدارالبيضاء 

 :خصوصففففففففففية املنازعففففففففففات فففففففففففي مجففففففففففال الفحففففففففففص الضففففففففففريبي  عمففففففففففل جمففففففففففاعي تحففففففففففت  محمففففففففففد شففففففففففكيري "
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 .1331األمنية، الرباط، الطبعة األولى، 

 املسففففففففففففففاطر الضففففففففففففففريبية بففففففففففففففين القففففففففففففففانون والتطبيففففففففففففففق " دار أبففففففففففففففي رقففففففففففففففراق للطباعففففففففففففففة عزيففففففففففففففزة هنففففففففففففففدار " :
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 األطروحات والرسائل: -2

 األطروحات 
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 :كليفففففففة "املراقبفففففففة الضفففففففريبية بفففففففين القفففففففانون والواقفففففففع" رسفففففففالة لنيفففففففل دبلفففففففوم املاسفففففففتر،  ففففففففؤاد البمالسففففففف ي

 .1339/1336العلوم القانونية، االقتصادية واالجتماعية مكناس 

 :املراقبفففففففففففة الضفففففففففففريبية وأثرهفففففففففففا علفففففففففففى تعفففففففففففديل األسفففففففففففاس الضفففففففففففريبي" رسفففففففففففالة لنيفففففففففففل  مبفففففففففففارك الركيبفففففففففففي"

دبلفففففففففففففوم الدراسففففففففففففففات املعمقففففففففففففففة فففففففففففففففي القففففففففففففففانون الخفففففففففففففاص، كليففففففففففففففة العلففففففففففففففوم القانونيففففففففففففففة واالقتصففففففففففففففادية 

 .1336/1333واالجتماعية سطات 

  تطبيقففففففففات الرقابففففففففة الجبائيففففففففة علففففففففى املقففففففففاوالت فففففففففي املغففففففففرب" رسففففففففالة لنيففففففففل دبلففففففففوم  :أسففففففففماء العلففففففففوي"

املاسفففففففففففففتر ففففففففففففففي القفففففففففففففانون العفففففففففففففام املعمفففففففففففففق، جامعفففففففففففففة املالفففففففففففففك السفففففففففففففعدي، كليفففففففففففففة العلفففففففففففففوم القانونيفففففففففففففة، 

 .1331/1339االقتصادية واالجتماعية طنجة 

 املجالت: -3

 :ملجلففففففففة املغربيففففففففة لففففففففإلدارة " القففففففففانون الضففففففففريبي املغربففففففففي دراسففففففففة تحليليففففففففة نقديففففففففة " ا محمففففففففد شففففففففكيري

 1333، مطبعة دار النشر املغربية، الطبعة 36والتنمية، عدد 

 : املنازعفففففففففففففففات الضفففففففففففففففريبية ففففففففففففففففي القفففففففففففففففانون املغربفففففففففففففففي" سلسفففففففففففففففلة الالمركزيفففففففففففففففة واإلدارة  كفففففففففففففففريم لحفففففففففففففففر"

 .1331، 13الترابية، العدد 

 :  القوانين و الظهائر -9

 2018املدونة العامة للضرائب لسنة  

 1333ة الدستور املغربي لسن 

 كتاب املساطر الجبائية 

  3333من ربيع األول  11صادر في  3-63-110ظهير شريف رقم 

 املحدث بموجبه محاكم إدارية 33-63تنفيذ القانون رقم  3661شتنبر 33)

  املتعلفففففففففق بالقواعفففففففففد املحاسفففففففففبية الواجفففففففففب علفففففففففى التجفففففففففار مسفففففففففكها، الجريفففففففففدة  6.99القفففففففففانون رقفففففففففم

 .3661دجنبر  13موافق  3331جب ر  0مكرر بتاريخ  3391الرسمية عدد 

 :االحكام القضائية  – 1

.املحكمفففففففففة االداريفففففففففة  بفففففففففا 611/33/133ملفففففففففف ع  1331/ ينيفففففففففر 31صفففففففففادر بتفففففففففاريخ  13حكفففففففففم عفففففففففدد  -

 حكم مير منشور. -لدار البيضاء

الصففففففففففففففادر عففففففففففففففن  3331/31/6 -ملففففففففففففففف عففففففففففففففدد 39/31/1331 –املففففففففففففففؤر  فففففففففففففففي   3311قففففففففففففففرار عففففففففففففففدد  -

 .قرار مير منشور   –محكمة االستناف االدارية بالرباط 
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شركة سود صراك ضد وزير املالية. قرار  11/3/31بتاريخ  999/3/3/31قرار الغرفة اإلدارية  -

محمد   قرارين منشورينشركة أسطيب ضد وزير املالية.  913/333/66آخر بامللف اإلداري 

ار أبي قصري "املنازعات الجبائية املتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء املغربي" د

 .19. ص1333رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة 

 011/3/66فففففففففففففففففففي امللففففففففففففففففففف اإلداري  13/3/1333بتففففففففففففففففففاريخ  016قففففففففففففففففففرار الغرفففففففففففففففففففة اإلداريففففففففففففففففففة عففففففففففففففففففدد  -

 19محمد قصري.م.س. ص  قرار منشور قضية الدرقاوي ضد وزير املالية.  

بففففففففين وزيففففففففر املاليففففففففة  3666فبرايففففففففر  39بتففففففففاريخ  399قففففففففرار الغرفففففففففة اإلداريففففففففة بففففففففاملجلس األعلففففففففى عففففففففدد  -

 .93وعبد القادر الصمودي. أورده مبارك الركيبي. م.س. ص

 منشررررررررررررررور  قرررررررررررررررار  611/0/61، امللففففففففففففففف اإلداري عففففففففففففففدد 16/33/3666بتففففففففففففففاريخ  306قففففففففففففففرار عففففففففففففففدد  -

 .93مبارك الركيبي. م.س. ص

 

 ثانيا : املراجع باللغة الفرنسية:

 ouvrages 

 Jean Claud Gros et Philippe Marschessou, fiscal, Dalloz Paris, 2ème édition, 

2001 

 ثالثا : مواقع األنترنت

 www.intranet.impot.finance.gov.ma 

 www.tax.gov.ma 

 www.finance.gov.ma 

 

 

 

 

 

http://www.intranet.impot.finance.gov.ma/
http://www.tax.gov.ma/
http://www.finance.gov.ma/


 

 

 

33 

 

رر في التطليق للشقاق كمسطرة احتياطية في حالة عجز الزوجة عن إثبات الض

 ضوء أحكام مدونة األسرة

 

 
 محمد قاسمي 

 أكادير –باحث في العلوم القانونية وخريج ماستر األسرة  

 مدير مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية

 

 

 مقدمة

ألسرة إلى إيجاد حلول بديلة لبعض املعضالت التي قد تطرح أمام سعى املشرع املغربي في مدونة ا

أصحاب الحقوق عند بغية اقتضاء حقوقهم، ولعل من أهم الحلول االحتياطية التي جاء بها املشرع في 

، حيث كثيرا ما يحيل عليها أطراف اإلدعاء عند عدم جدوى الحل األول 39املدونة نجد مسطرة الشقاق

م، حيث باستقراء مواد املدونة نجد أن عدد اإلحاالت على هذه املسطرة وصلت املوضوع رهن إشارته

لحدود الخمس إحاالت وهي: اللجوء ملسطرة الشقاق عند إخالل أحد الزوجين بالواجبات املترتبة عليه 

 – 41، كذلك لجوء الزوجة ملسطرة الشقاق عند العجز عن إثبات الضرر 40استنادا إلى ميثاق الزواج

                                                 

نظم املشرع املغربي مسطرة الشقاق في الكتاب الثاني من املدونة، وبالضبط في الباب األول من القسم الرابع من نفس الكتاب، أي  -39 

 من مدونة األسرة. 61إلى  63املواد من 

دونة األسرة على أنه:" عند إصرار أحد الزوجين على اإلخالل بالواجبات املشار إليها في املادة السابقة، يمكن من م 01تنص املادة  -40 

 ".بعده 61إلى  63للطرف اآلخر املطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به، أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق املنصوص عليها في املواد مفن 

ن مدونة األسرة على أنه:" إذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يمكنها م 333تنص الفقرة الثانية من املادة  -41 

 ".اللجوء إلى مسطرة الشقاق
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وكذا حالة إصرار الزوجة على طلب الطالق بالخلع ورفض الزوج  –ههمنا في هذه الدراسة وهو الذي 

، باإلضافة إلى حالة تمسك الزوج بطلب التعدد ورفض 43، وكذا رفض الزوجة رجعة زوجها لها42لذلك

 .44الزوجة اإلذن له بذلك

وهو اللجوء  فاملشرع جعل للزوجة العاجزة عن إثبات الضرر املبرر للتطليق مخرجا يسير،

من مدونة األسرة،  333ملسطرة الشقاق، وهو ما نلمسه بصريح النص في الفقرة الثانية من املادة 

حيث جاء فيها:" إذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى مسطرة 

 ".الشقاق

ل استطاع املشرع املغربي من فانطالقا من كل ما تقدم، تطرح لدينا اإلشكالية التي مفادها: ه

خالل مسطرة الشقاق كمسطرة احتياطية النحالل العالقة الزوجية إيجاد الحلول البديلة للزوجة 

 العاجزة عن إثبات الضرر الحاصل لها أم أن العكس هو الحاصل؟

وعليه، سنقسم دراسة هذا املقال إلى مطلبين، نخصص )املطلب األول( للحديث على التأصيل 

ي للشقاق وموقف مدونة األسرة والقوانين املقارنة منه، على أن نرجئ الحديث بعده إلى إجراءات الفقه

 ممارسة دعوى الشقاق والحكم الصادر بشأنها في )املطلب الثاني(.

 املطلب األول: التأصيل الفقهي للشقاق وموقف املدونة والقوانين املقارنة منه

واملودة واللذة الطيبة وإنجاب الدرية الصالحة،  شرع الزواج أساسا ملصلحة تحقيق السكن

محققا  وتحقيق املجتمع املتماسك، فهو مرعي وواجب االستمرار ال يمس بسوء، ما دام خادما أهدافه

ألغراضه، لكن ما يحيد عن ذلك ويتحول إلى وسيلة لدفع املصلحة، وجلب الضرر من قبيل إنتاج 

                                                 

من مدونة األسرة عل ما يلي:" إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع، ولم يستجب لها الزوج، يمكنها  313تنص الفقرة الثانية من املادة  -42 

 ".اللجوء إلى مسطرة الشقاق
يمكنها اللجوء إلى  من مدونة األسرة بما بلي:" يجب على القاض ي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة، استدعاء الزوجة إلخبارها بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع، 313أقرت الفقرة األخيرة من املادة  -43

 أعاله." 63مسطرة الشقاق املنصوص عليها في املادة 

حكمة تلقائيا مسطرة من مدونة األسرة على أنه:" فإذا تمسك الزوج بطلب اإلذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة املراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت امل 30املادة  صرحت الفقرة األخيرة من -44 

 بعده." 61إلى  63الشقاق املنصوص عليها في املواد 
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، واألوالد املقهورين نفسانيا، فإن إنهاءه ووضع حد له الخوف والرعب والخصام، والقسوة، واأللم

، فالدين الحنيف من أعرق 45يصبح من صميم مقصود الشرع باعتبار أن دفع الضرر كذلك مصلحة

 مقاصده أن ال ضرر وال ضرار وأن دفع املفسدة أولى من جلب املصلحة.

األسباب التي تنتهي بها  فالشقاق باعتباره نوعا من أنواع النفور بين الزوجين يعد من ضمن

العالقة الزوجية وتتهدم به عديد من صروح األسر، ويدخل به الخراب إلى العديد من البيوت وتصبح 

 مرتعا للمحن.

فلقد أولى فقهاء اإلسالم ملوضوع الشقاق عناية كبيرة في مؤلفاتهم، وقاموا بالتأصيل له في 

قرة األولى( وعلى دربتهم سارت العديد من التقنينات تدويناتهم، كما وضعوا له إجراءات ألجل فضه )الف

العربية األسرية املقارنة ومنها مدونة األسرة املغربية، حيث بدورها تطرقت ملوضوع  انفصال الرابطة 

بالشقاق وقننت األحكام الخاصة به، وبينت مجمل اإلجراءات التي يتم سلوكها عند بروز معضلة 

 لثانية(.الشقاق بين الزوجين )الفقرة ا

 الفقرة األولى: تأصيل فقهاء الشريعة اإلسالمية ملوضوع الشقاق

الشقاق في الفقه اإلسالمي باملفهوم العام للمصطلح إما أن يكون من جهة الزوجة، أو من جهة 

، فإذا ظهر للقاض ي بالبحث والتمحيص والتحقق من األدلة والشهود 46الزوج أو من كلتيهما معا

وَزُهنا واالعترافات أن الشق
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ش
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اق من املرأة فهو نشوز، يقول البارئ تعالى فيه )َوالال

 ِإنا ا
ً

ْيِهنا َسِبيال
َ
وا َعل

ُ
ْبغ

َ
 ت

َ
ال

َ
ْم ف

ُ
ْعَنك

َ
ط

َ
ِإْن أ

َ
َضاِجِع َواْضِرُبوُهنا ف

َ ْ
وُهنا َواْهُجُروُهنا ِفي امل

ُ
ِعظ

َ
ا ف اَن َعِليًّ

َ
َه ك

ا
لل

ِبيًرا
َ
اض ي أن الشقاق من الرجل، فهو إضرار بالزوجة وتعدي عليها، فتطلق عليه أما إذا ظهر للق 47( ك

َن 
ْ
غ

َ
َبل

َ
َساَء ف ِ

 
ْقُتُم الن

ا
ل
َ
ا ط

َ
من أجل رفع الضرر برضاها ورغبتها، ألن الضرر محرم شرعا لقوله تعالى )َوِإذ

                                                 

، ص: 1339ومة القانونية والقضائية، الرباط، العدد الثالث، دجنبر قضاء األسرة، مجلة متخصصة، منشورات جمعية نشر املعل -45 

93. 

م، ص: 1331عدي البشير، قضايا األسرة من خالل النوازل الفقهية في سوس، أطروحة لنيل الدكتوراه في كلية الشريعة، أكادير،  -46 

110. 

 .13سورة النساء، اآلية:  -47 
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وإن ظهر للقاض ي أن الشقاق منهما معا، وخش ي أن يتفاقم  48ظ

أمره وتطول الخصومة، فتتطور إلى العداوة والعصيان، بعث حكما من أهله وحكما من أهلها 
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َ
ْن أ ِ

ًما م 
َ
ْهِلِه َوَحك

َ
ْن أ ِ

ًما م 
َ
وا َحك

ُ
اْبَعث

َ
اَق َبْيِنِهَما ف

َ
، لقوله تعالى )َوِإْن ِخْفُتْم ِشق

ِبيًرا
َ
اَن َعِليًما خ

َ
َه ك

ا
ُه َبْيَنُهَما ِإنا الل

ا
ِق الل ِ

 
ًحا ُيَوف

َ
 .50( ِإْصال

جة فهو نشوز منها، وإن كان من الزوج فهو إضرار فالشقاق في الفقه اإلسالمي إن كان من الزو 

، فالشقاق الذي نحن نهم بدراسته 51منه بها، وإن كان منهما معا فهو شقاق باملفهوم الخاص للمصطلح

هو الذي يكون من الزوجين معا، حيث الزوجة تدعي إضرار زوجها بها، ومع ذلك تعجز عن إثبات 

دعواها، فإن تكررت شكواها بعث القاض ي حكمين  ضررها للقاض ي، فإن لم تستطع إثباته رفض

لإلصالح بينهما، ويشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين راشدين عاملين باملطلوب منهما شرعا في 

هذه املهمة، ويكون أحدهما من أهله واآلخر من أهلها إن أمكن، فإن لم يجد من أهلهما ما يصلح لذلك 

 .52ين ممن لهم صلة بالزوجينحكمين أجنبي –أي القاض ي  –بعث 

فقد أجمع فقهاء الشريعة اإلسالمية عند وجود نزاع وشقاق بين الزوجين على ضرورة بعث 

اَق َبْيِنِهَما( 53الحكمين
َ
، وفي ذلك قال اإلمام الشافعي رحمه هلل، قال هلل تبارك وتعالى )َوِإْن ِخْفُتْم ِشق

                                                 

 .113سورة البقرة، اآلية:  -48 

 .339و  331 بن الطاهر السوس ي التناني، مدونة األسرة في إطار املذهب املالكي وأدلته، الكتاب الثاني، الطالق، م.س ، ص: عبد هلل -49 

 .10سورة النساء، اآلية:  -50 

 .110عدي البشير، قضايا األسرة من خالل النوازل الفقهية في سوس، م.س ، ص:  -51 

إلسالم، دراسة مقارنة بين فقه املذاهب السنية واملذهب الجعفري والقانون، الدار محمد مصطفى شلبي، أحكام األسرة في ا -52 

 .933و  931م، ص: 3691الجامعية، بيروت، الطبعة الرابعة، 

ال خالف بين فقهاء الشريعة اإلسالمية في جواز إرسال الحكمين إلى الزوجين إذا وقع بينهما التشاجر وجهلت أحوالهما فيه، فلم يعرف  -53 

 السبب واملقصر منهما، وال خالف في أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين إن أمكن ذلك أحدهما من أهل الزوج واآلخر من أهل الزوجة.
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اق الذي إذا بلغاه أمره أن يبعث حكما من أهله اآلية، قال هلل أعلم بمعنى من أراد من خوف الشق

 .54وحكما من أهلها

فإن كان فقهاء اإلسالم قد أجمعوا عند احتدام الشقاق بين الزوجين على ضرورة بعث 

الحكمين، فقد اختلفوا في مسألة أحقية الحكمية في التفريق بين الزوجين من عدمه، فذهب الحنفية 

من سورة  10أي  –يه واحمد في إحدى الروايتين...إلى القول إن اآلية والجعفرية والشافعية في أحد قول

قصرت عمل الحكمين على محاولة اإلصالح بين الزوجين، ولم تجعل لهما حق  –النساء 

التفريق...وذهب املالكية واألوزاعي والشافعي في قوله اآلخر وأحمد في الرواية األخرى إلى أن الحكمين 

يثبت لهما حق الحكم وال حكم هنا إال بالتفريق إذا تعذر اإلصالح. وقد ثبت أن فهما بمعنى الحاكمين ف

 .55عثمان أرسل حكمين وقال لهما: إن رأيتما أن تفرقا ففرقا

يتضح مما سبق أن مسألة الشقاق بين الزوجين تجد لها أصداء عميقة من التأصيل عند فقهاء 

الزوجين عند الشقاق، وبعث الحكمين لنفس  اإلسالم، فرغم عدم اختالفهم في وجوب اإلصالح بين

الغاية، إال أنهم وقع الخالف معهم في مدى أحقية الحكمين في التفريق بين الزوجين، بين من يرى 

أحقيتهما في ذلك، وبين من ينزع هذه املكنة منهما، وكل هذا حسب اعتقادنا ليس إال من قبيل الخالف 

الف محمود مادام يستند على أدلة شرعية قوية، وما دام كذلك العالي بين املذاهب الفقهية، وهذا الخ

 أن باالختالف تتطور العلوم.
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 الفقرة الثانية: موقف املدونة والقوانين العربية املقارنة من موضوع الشقاق

، فقد 56لم يكن ملوضوع الشقاق ومسطرته أي وجود في ظل مدونة األحوال الشخصية امللغاة

رة وقتذاك تسلك مسطرة التطليق للضرر، فإذا هي عجزت عن إثبات ما تدعيه كانت الزوجة املتضر 

فاملحكمة ترفض طلبها الرامي إلى التطليق، حيث القضاء املغربي في ظل تطبيق هذا القانون كان 

 57يتشدد في األخذ بمفهوم الضرر املبرر للتطليق وفي إثباته وتقديره عند سماع دعوى التطليق للضرر 

 الزوجة. املرفوعة من

حيث كثيرا ما يؤول القضاء النصوص املنظمة للتطليق لصالح الزوج، مما يكون معه  

االستجابة لطلب الزوجة بالفرقة كثير االستبعاد وهو ما يتضح في أحد قرارات املجلس األعلى جاء 

ين فيها:" يثبت من تصفح لفيف إثبات الضرر...أنه لفيف سماعي، وأن شهوده يشهدون معرفة الزوج

ويسمعون أن الزوج يضر بزوجته بأنواع الضرر املختلفة، وأن كل ذلك في علمهم وصحة يقينهم 

بالسماع الفاش ي، وموجب كهذا ال يمكن قبوله شرعا إلثبات الضرر بالسماع، إال أن يشهد الشهود بأن 

ى هذا ونعارض في هذا الصدد توجه املجلس األعل 58إساءة الزوج لزوجته تكون من غير ذنب جنته"

الذي سار في حقيقة األمر إلى تطبيق نوع من الحيف في حق هذه الزوجة، ألنه و املعلوم أن إضرار 

الزوج بزوجته كان في مكان مغلق عن أعين الشهود وهو البيت فكيف لهم أن يعلموا حقيقة كون 

 إضرارا الزوج بزوجته قد كان من غير ذنب منها والحال هته.

ألة الضرر مفهوما وإثباتا وتقديرا، وما خلفه من آثار سلبية على حق فالتشدد والتضييق في مس

املرأة في التطليق، هو من األسباب التي دفعت باملشرع املغربي إلى استحداث مسطرة الشقاق، حيث 

                                                 
لى ش يء اسمه التطليق للشقاق، فكل ما كان يقر به من أنواع في ظل مدونة األحوال الشخصية امللغاة، لم يكم املشرع ينص ع -56

( والتطليق لغيبة الزوج 09( والتطليق للضرر )الفصل 03( والتطليق للعيب )الفصل 01التطليقات هو التطليق لعدم اإلنفاق )الفصل 

 (.09( وأخيرا التطليق لإليالء والهجر )الفصل 01)الفصل 

 .113ن خالل النوازل الفقهية في سوس، م.س، ص: عدي البشير، قضايا األسرة م -57 

قرار صادر عن املجلس األعلى، أورده عدي البشير، نقال عن زهور الحر، قراءة في فرارات املجلس األعلى املتعلقة بالتطليق، التطليق  -58 

 .113، ص: سنوات على تطبيق املدونة 33للضرر نموذجا، مقال مقدم في إطار الندوة املنظمة بمناسبة مرور 
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كمسطرة  من مدونة األسرة، كما تطرق لها 61إلى  63تناولها بالتنظيم كمسطرة أصلية في املواد من 

، لكن هذه األخيرة لم تعمل على تعريف الشقاق، وهو األمر 59لعديد من مواد املدونةاحتياطية في ا

الذي استدركه عنها الدليل العملي حينما عرفه بأنه الخالف العميق واملستمر بين الزوجين بدرجة 

. وهو التعريف الذي سبق للقضاء املغربي أن كرسه، حيث جاء 60يتعذر معه استمرار العالقة الزوجية

ما يلي:" إن الشقاق هو الخالف العميق واملستمر بين  61حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالرماني في

الزوجين لدرجة يتعذر معها استمرار العالقة الزوجية...وهو مفهوم واسع عام ال يشمل حالة معينة" 

، حينما 62د أحكامهاوهو نفس التوجه الذي سلكته في تعريفه املحكمة االبتدائية بالدار البيضاء في أح

اعتبر الشقاق كونه الخالف والنزاع الحادين بين الزوجين والذي من شأنه أن يحدث شقا في العالقة 

 الزوجية بينهما.

وعلى نهج املدونة مضت العديد من التشريعات العربية املقارنة، حيث أقرت مسطرة الشقاق في 

من قانون األسرة الجزائري التي تنص على  09ملادة قوانينها األسرية، فاملشرع الجزائري تطرق لها في ا

أنه:" إذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر، وجب تعيين الحكمين" كما تطرق املشرع 

املصري لنفس املسطرة في املادة السادسة وما يليها من قانون األحوال الشخصية، حيث نصت هذه 

تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاض ي حكمين وقض ى املادة على ما يلي:"...فإذا رفض الطلب و 

" كما نص القانون األردني على مسطرة الشقاق كذلك في املادة 33و33و6و9و1على الوجه املبين باملواد 

من قانون األسرة األردني حيث نصت على أنه:" ألي من الزوجين أن يطلب التفريق للنزاع  319

                                                 

من مدونة األسرة التي تكون فيها املرأة عاجزة عن إثبات الضرر، وتتمسك بالتطليق، ففي  333لعل أهمها الفقرة الثانية من املادة  -59 

 هذه الحالة سمح لها املشرع أن تلجأ ملسطرة الشقاق كمسطرة احتياطية بعد فشل املسطرة األصلية املتمثلة في مسطرة التطليق للضرر.
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 ، أشار إليه:1333دجنبر  6حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالرماني بتاريخ  - 61

، 36املغربي، حصيلة ست سنوات من التطبيق العملي، سلسلة البحوث القانونية  محمد الشافعي، مدونة األسرة االجتهاد القضائي -

 .19م، ص: 1333املطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، 

 ، منشور في مؤلف:1339يناير  6حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالدار البيضاء، بتاريخ  - 62
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الطرف اآلخر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية..." وتعليقا على هذه  والشقاق إذا ادعى ضرر ألحقه به

بأنه "إذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين فلكل منهما أن  63املادة قال الدكتور محمد علي السرطاوي 

يطلب التفريق إذا ادعى إضرار اآلخر بيه قوال أو فعال بحيث ال يمكن مع هذه األضرار استمرار الحياة 

 "الزوجية

صفوة البيان تدفعنا إلى القول أن تنصيص املشرع على مسطرة الشقاق في املدونة وكذا معظم 

التشريعات العربية املقارنة في قوانينها األسرية، ليس إال تحصيل حاصل، ونحن نعلم أن هذه الدول 

فقهية إن لم تتخذ من املذاهب الفقهية منهال لها عند تقنينها لألحوال الشخصية، وأن جل املذاهب ال

نقل كلها تقر وتندب إلى اإلصالح بين الزوجين عن طريق بعث الحكمين عند وجود شقاق طال 

 أحوالهما، وكل ذلك منبثق من سراج وهاج يتمثل في القرآن كريم والسنة النبوية العطرة.

 

 املطلب الثاني: إجراءات ممارسة دعوى الشقاق والحكم الصادر بشأنها

إثبات الضرر املبرر للتطليق أمام القضاء فإن هذه األخير يغض الطرف  إذا عجزت الزوجة عن

عن هذا الطلب، لكن الزوجة التي تصر على التطليق رغم فشلها في إثبات الشرر خول لها املشرع 

من املدونة التي  333املغربي إمكانية اللجوء ملسطرة الشقاق، وذلك بصريح الفقرة الثانية من املادة 

إذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى مسطرة جاء فيها :"

 الشقاق".

تعليقا على هذه الفقرة أنه:" عند عدم ثبوت الضرر وتشبث  64جاء في الدليل العملي للمدونة

الزوجة بطلب التطليق، أمكنها تقديم طلب إلى املحكمة يرمي إلى حل نزاع مع زوجها على أساس 

 دون حاجة إلى فتح ملف جديد في املوضوع ". الشقاق

                                                 

 .133م، ص: 1333محمد علي السرطاوي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة،   63

 .13دليل عملي ملدونة األسرة، م.س ، ص:  -64 
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من خالل التمعن في النصين السالفين الذكر، يتضح  أن مسطرة التطليق للشقاق في هذه 

الحالة قاصرة على الزوجة دون الزوج، وذلك عندما تعجز عن إثبات الضرر املزعوم لحوقه بها، فتلجأ 

ينسجم مع التوجه العام الذي تبناه مشرع مدونة إلى التطليق للشقاق الذي ال إثبات فيه، وهو نظر 

 .65األسرة سواء مورس باألصالة أو بالتبع، تلقائيا أو بناءا على طلب

وعليه، سنقسم مضامين هذه الفقرة إلى فقرتين، نخصص )الفقرة ألولى( للحديث عن تقديم 

أن نتطرق في )الفقرة طلب الشقاق من الزوجة وانتداب املحكمة ملؤسسات الصلح ألجل اإلصالح، على 

 الثانية( إلى نجاح أو فشل محاوالت الصلح املقامة واآلثار املترتبة عن ذلك.

 الفقرة األولى: تقديم الزوجة لطلب الشقاق وانتداب املحكمة ملؤسسات الصلح ألجل اإلصالح

 ، واملشرع66قد يتعذر على الزوجة إثبات إضرار الزوج بها، وذلك لخصوصية العالقة الزوجية

املغربي ورغبة منه في رفع الحرج والضرر عن الزوجة عما قد تتعرض له في عالقة ال ترغب في 

االستمرار فيها، فإن أحدث مسطرة جديدة ال تكلف الزوجة سوى أن تدعي وقوع نزاع وخالف حاد مع 

 .67زوجها بشكل يحول دون استمرار عالقتهما

( للحديث عن رفع الزوجة لطلب وعليه، سنقسم هذه الفقرة إلى وحدتين، نخصص )أوال

التطليق للشقاق، على أن نخصص )ثانيا( للحديث عن انتداب املحكمة ملؤسسات الصلح ألجل 

 التوفيق واإلصالح بين الزوجين.
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 أوال: تقديم الزوجة لطلب التطليق للشقاق

يث إذا ، ح68إن الزوجة عندما تطالب بالتطليق للضرر تصطدم بعقبة إثبات إلضرار الزوج بها

لم تقم بإثباته وعجزت عن ذلك، فقد أسعفها املشرع عندما فتح الباب على مصراعيه للجوء ملسطرة 

من مدونة األسرة  63من مدونة األسرة، حيث نصت املادة  61إلى  63املنظمة في املواد من  69الشقاق

نه الشقاق، وجب عليها على ما يلي:" إذا طلب الزوجان أو أحدهما من املحكمة حل نزاع بينهما يخاف م

 ".أعاله 91أن تقوم بكل املحاوالت إلصالح ذات البين طبقا ألحكام املادة 

، وهي التي عجزت عن إثبات 70ففي هذه الحالة، فالزوجة هي مقدمة طلب التطليق للضرر 

ل الضرر، وهي التي أصرت على املطالبة بالتطليق رغم ذلك، لذلك فهي التي تقدم طلبا إلى املحكمة لح

والتي يفهم منها أنه يمكن  63، وذلك حسب منطوق املادة 71نزاع بينها وبين زوجها يخاف منه الشقاق

لكال الزوجين حسب الحالة أن يقدم طلبا ألجل فض نزاع قد يصل مرحلة الشقاق فيما بعد بينه وبين 

 الزوج اآلخر.

ن قدمت طلبا أصليا ترمي فإذا كانت الزوجة قد سبق لها في املسطرة األصلية للتطليق للضرر أ

منه التطليق للضرر، فبعد عجزها عن تحقيق هذه الغاية، تلجأ إلى مسطرة الشقاق في هذه الحالة 

عن طريق رفعها ملقال إصالحي، إذ ال يعقل أن يقدم ذلك بمقتض ى مقال أصلي وإال كان تطليقا 

طلب نوعين   يعقل أن يقدمللشقاق عاديا أي أصليا وليس تبعيا، وكذلك بمقتض ى مقال إضافي إذ ال 

                                                 

العليا املعمقة في عبد الواحد الرحماني، مسطرة الشقاق في ضوء مدونة األسرة والعمل القضائي، بحث مقدم لنيل دبلوم الدراسات  -68 

القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد هلل، فاس، املوسم الجامعي 

 .19م، ص: 1330/1339

 من مدونة األسرة. 333وهو ما يفهم من صريح الفقرة الثانية من املادة  -69 

هذه املصلحة في رغبتها في فك العصمة التي تربطها بزوجها الذي أصبح يضر بها بمختلف كونها هي صاحبة املصلحة فيه، وتتجلى  -70 

 األضرار، والتي جعلت عالقتها الزوجية عصية االستمرار.

يقدم املقال الرامي إلى سلوك مسطرة الشقاق إلى املحكمة املختصة مكانيا ونوعيا للبت فيه، ويحب أن يتضمن مجموعة من  -71 

 من ق.م.م 11اردة في الفصل البيانات الو 



 

 

 

43 

من التطليق في نفس الوقت بمقتض ى مقال أصلي وإضافي فيكون املسلك الطبيعي لذلك هو مقال 

 .72إصالحي يجب ما قبله

، فالبد لهذا األخير أن يتضمن مجمل البيانات 73فحتى ولو قدم طلب الشقاق بمقال إصالحي

، ويجب كذلك أن يقدم هذا املقال 74من ق.م.م 11 املقررة في املقال األصلي، وهي التي صرح بها الفصل

إلى املحكمة املختصة مكانا ونوعا للبت فيه، وفي غالب األحيان ما تكون هذه املحكمة هي التي سبق لها 

من ق.م.م  131وأن رفع إليها املقال األصلي القاض ي بالتطليق للضرر، وذلك تفعيال ملقتضيات الفصل 

قا لإلجراءات العادية مقال التطليق إلى املحكمة االبتدائية التي يوجد يقدم وف الذي ينص على أنه:"

 بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج".

فبعد إيداع الزوجة ملقالها الرامي إلى تطبيق مسطرة الشقاق ذات الهدف اإلصالحي بكتابة 

رئيس املحكمة ليعين قاضيا مكلفا به، حيث هذا األخير ضبط املحكمة املختصة وتسجيله، يتدخل 

من قانون املسطرة املدنية في العناوين  33إلى  19يستدعي األطراف بالطرق املحددة في الفصل من 

املبينة في املقال اإلصالحي املرفوع، وإال أعتبر التبليغ غير سليم مما يعرضه للبطالن هو وما قد يترتب 

جاء فيه:"  76، وهو األمر الذي سبق ملحكمة النقض أن أبانت عنه في قرار لها75هعليه من إجراءات بعد

                                                 

 .99عادل حميدي، التطليق للشقاق وإشكاالته القضائية، م.س، ص:  -72 
 يقصد باملقال اإلصالحي ذلك املقال الذي يتقدم به املدعي إلصالح الخلل الذي شاب مقاله االفتتاحي. -73 

طلبة الفصل السادس من الدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة  حاضرات ملقاة علىحسن الرميلي، املسطرة في القضايا املدنية والتجارية، م -

 .03، ص: القاض ي عياض، مراكش

ء وصفة دعي وكذا عند االقتضاء أسمامن ق.م.م على ما يلي:" يجب أن يتضمن املقال أو املحضر األسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة املدعى عليه وامل 11ينص الفصل  -74

 وموطن وكيل املدعي، وإذا كان أحد األطراف شركة وجب أن يتضمن املقال أو املحضر اسمها ونوعها ومركزها.

تضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط املدعي استعمالها عند االق يجب أن يبين بإيجاز في املقاالت واملحاضر عالوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل املثارة وترفق بالطلب املستندات التي ينوي  

 للمدعي يثبت فيه عدد املستندات املرفقة ونوعها.

 إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على املدعي أن يرفق املقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.

غير التامة أو التي تم إغفالها، كما يطلب اإلدالء بنسخ املقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم يطلب القاض ي املقرر أو القاض ي املكلف بالقضية عند االقتضاء تحديد البيانات 

 قبول الطلب"

قامة في مكان مقر املحكمة االبتدائية أو بمركز يجب أن ينصرم ما بين تبليغ االستدعاء واليوم املحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إ من ق.م.م. على أنه:" 33ينص الفصل  -75

 مجاور لها ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب اململكة تحت طائلة بطالن الحكم الذي قد يصدر غيابيا"

 شار إليه في:، م0/33/1339، واملؤر  في 139/1/3/1339في امللف الشرعي عدد  031قرار صادر عن محكمو النقص عدد  -76 
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يتوجب على املحكمة استدعاء األطراف في عناوينهم املدرجة في املقال املقدم أمامها، ويعتبر استدعاء 

أحد األطراف في عنوان آخر وعدم حضوره وصدر الحكم غيابيا في حقه خرقا لقواعد الدفاع مما 

 قض القرار".يوجب ن

فبعد استدعاء املحكمة لألطراف في عناوينهم وحضورهم، تبدأ إجراءات هذه املسطرة، والتي 

، باإلضافة 77يطبع عليها إجراء الصلح بشتى الطرق والوسائل التي يعتبر من أبرزها مؤسسة الحكمين

 رق له تبعا ملا سيأتي.إلى الوسائل األخرى التي تراها املحكمة كفيلة إلصالح ذات البين، وهو ما سنتط

 قيام املحكمة بمحاوالت اإلصالح عن طريق الحكمين وباقي السبل -2

ندب الدين الحنيف إلى إصالح ذات البين بين الزوجين وحث على ذلك مصداقا لقوله تعالى 
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ًحا ُيَوف

َ
ئكم بدرجة أفضل وفي ذلك قال خير البشرية صلى هلل ع 79ِإْصال نبا

ُ
ليه وسلم )ال أ

من الصالة والصيام والصدقة ؟ " قالوا : بلى، قال: " إصالح ذات البين، وفساد ذات البين هي 

 .80( الحالقة

وعلى نفس النهج سارت كل املذاهب الفقهية اإلسالمية، حيث رغبة في اإلصالح بين الزوجين 

ب الصدع بين الزوجين، وعلى سبيلهم غدت كل بكل السبل لعل أهمها بعث الحكمين إلصالح ورأ

                                                                                                                                                         

م، ص: من 1333عمر أزوكار، قضاء محكمة النقض في مدونة األسرة، منشورات دار القضاء باملغرب، الدار البيضاء، الطبعة األولى،  -

 .13إلى  11

 أولى املشرع أهمية قصوى ملؤسسة الحكمين في ضل مسطرة الشقاق، حيث كلف املشرع الحكمين ووضع على عاتقهما رسالة نبيلة -77 

 من مدونة األسرة. 60غايتها إنهاء النزاع املحتدم بين طرفي العالقة الزوجية، وهو األمر الذي يفهم من تفاصيل املادة 

 .319سورة النساء، اآلية:  -78 

 .10سورة النساء، اآلية:  -79 

 .3333صحيح سنن أبي داود  -80 
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، حيث يتميز الصلح طبقا للمواد املنظمة 82، ومنها مدونة األسرة املغربية81التشريعات العربية املقارنة

له في مدونة األسرة بمجموعة من الخصائص يشترك في بعضها مع العقود املدنية األخرى والبعض 

جال الذي يجرى فيه، حيث يمكن إجمالها فيما يلي:"وقوع نزاع اآلخر ينفرد به نظرا لخصوصياته في امل

بين الزوجين وسبقية رفع دعوى الشقاق، إلزامية القيام بالصلح من طرف املحكمة، تم رضائية إجراءا 

 .83الصلح في دعوى الشقاق"

الت فاملحكمة عند اإلدعاء بوجود النزاع والشقاق املستمر بين الزوجين، تلتزم بالقيام بكل محاو 

اإلصالح عن طريق املؤسسات املرصودة لذلك، سواء أكان ببعث الحكمين )أ( أو بواسطة مجلس 

 العائلة أو عن طريق املجلس العلمي )ب(.

 ادعاء الشقاق وانتداب املحكمة للحكمين لإلصالح -أ

من مدونة األسرة على ما يلي:" إذا طلب الزوجان أو أحدهما من املحكمة حل  63نصت املادة 

بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل املحاوالت إلصالح ذات البين طبقا ألحكام  نزاع

 ".أعاله 91املادة 

انطالقا من هذه املادة يتضح أن املشرع حث املحكمة على القيام حسب سلطتها التقديرية 

تي يتم بها هذا بمحاوالت اإلصالح بين الزوجين، لكنه لم يبين في نفس النص الطرق والوسائل ال

من نفس القانون، والتي تبين الطرق واملؤسسات التي  91اإلصالح، إال أنه أحال على مقتضيات املادة 

يتم بها اإلصالح والتوفيق بين الزوجين عند الرغبة في الطالق، حيث نصت نفس املادة على ما يلي:"... 

                                                 

منها، وكذا قانون األسرة أللبي في الفصلين  13و  10ة في الفصلين ومن هذه التشريعات مثال نجد مجلة األحوال الشخصية التونسي -81 

 ...الخ.331و  91منه، وكذا مدونة األحوال الشخصية املوريتانية في موادها  16و  19

رة التعدد أقر املشرع املغربي في العديد من مقتضيات املدونة على لزوم إجراء املحكمة ملحاولة اإلصالح بين الزوجين، كمثال في مسط -82 

و  333و  331، وكذا عند باقي التطليقات في املواد 63، وفي مسطرة الشقاق في املادة 91، وكذا في مسألة الطالق في املادة 33في املادة 

 من نفس املدونة. 313

ات العليا املعمقة في عبد الواحد الرحماني، مسطرة الشقاق في ضوء مدونة األسرة والعمل القضائي، بحث مقدم لنيل دبلوم الدراس -83 

القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد هلل، فاس، املوسم الجامعي 

 .13و  13م، ص: 1330/1339
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"، يتضح من هذا النص أن أول للمحكمة أن تقوم بكل اإلجراءات، بما فيها انتداب حكمين...

، 84املؤسسات التي رصدها املقنن املغربي إلصالح أحوال الزوجين عند الشقاق هي مؤسسة الحكمين

، 86، وهذه املؤسسة تجد لها تأصيال في الذكر الحكيم85وعلى نهجه حدت معظم التشريعات العربية

ملا لها من عظيم األثر والفضل الكبير وقد تناولها فقهاء الشريعة اإلسالمية بكثير من األهمية نظرا 

 لإلصالح بين أعمدة األسر، قال الناظم:

 وإن ثففففففففففففففففبوت الضرر تعذرا            لففففففففففففففزوجة ورفعها تفففففففففففكررا

 87فالفففففففففففففففففففففحكمان بعد يبعثان          بففففففففففففينهما بمقتض ى القرآن

املغربي أقر ببعث الحكمان ملحالة اإلصالح والتوفيق بين الطرفان، وغالبا ما يكونان من  فاملشرع

من سورة النساء في القرآن، إال أنه ليس هناك ما يمنع أن  10أهل الزوجان، استنادا في ذلك إلى اآلية 

لبرادعي في يكونوا من غيرهم إن لم يكن في أهل الزوجان ما يصلح لتقمص هذا الدور العظيم، قال ا

التهذيب:" وإذا قبح ما بين الزوجان وجهلت حقيقة أمرهما بعث اإلمام حكما من أهله وحكما من 

أهلها، من أهل العدول والنظر، فإن لم يكن من أهلهما ما يراه ذلك أهال، أو ال أهل لهما، بعث من غير 

ضافة إلى كونهما من أهل . ويشترط في الحكمان العدالة والذكورة والتفقه والعلم باإل 88األهلين"

 .89الزوجين كقاعدة عامة

                                                 

البند الثالث من تناول املشرع املغربي مؤسسة الحكمين في ظل مدونة األحوال الشخصية امللغاة بنوع من االحتشام، وذلك في  -84 

منها أثناء تنظيمه للتطليق للضرر، بخالف ذلك أعطى له لها في في املدونة ولو بشكل نسبي نوعا من األهمية، وخصوصا أثناء  09الفصل 

 من نفس املدونة. 69 60حديثه عن مسطرة الشقاق في املادة 

عند وجود نزاع بين الزوجين، ومنها املادة السادسة من قانون أقرت العديد من التشريعات العربية املقارنة ضرورة بعث الحكمين  -85 

من مجلة األحوال الشخصية التونسية،  10من قانون األسرة الجزائري، باإلضافة إلى الفصل  00األحوال الشخصية املصري، واملادة 

 من قانون األسرة الفلسطيني...الخ. 311واملادة 

 يقول تعالى في محكم التنزيل) -86 
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 .10سورة النساء، اآلية: 

 .396م، ص: 3669الطبعة األولى،  عبد السالم التسولي، البهجة في شرح التحفة، الجزء الثاني، دار الكتب العلمية، بيروت، -87

أبي سعيد البرادعي، التهذيب في اختصار املدونة، الجزء الثاني، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، دبي، الطبعة األولى،  -88 

 .330م، ص: 1331

 ملعرفة املزيد حول الشروط املتطلبة توفرها في الحكمين، يعاد إلى: -89 
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فالحكمان يقومان بعد بعث القاض ي لهما باستقصاء أسباب الخالف بين الزوجين ويبدالن 

جاء فيها:"  91، وهو األمر الذي سبق لقضاء النقض املصري أن كرسه في أحد قراراته90جهدهما إلنهائه

اق بين الزوجين ويبدال جهدهما في اإلصالح فإن أمكن ...املشرع خول للحكمين أن يتعرفا أسباب الشق

، جاء فيه:" 92على طريقة معينة قرراها" وهو نفسه ما ذهبت إليه محكمة النقض السورية في قرار لها

 على الحكمين أن يبدال الجهد وعقد جلسات في سبيل رأب الصدع".

قرير من ثالث نسخ يوقعه فإذا توصل الحكمان إلى اإلصالح بين الزوجين، حررا مضمونه في ت

الحكمان والزوجان ويرفعانه إلى املحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجان نسخة منه وتحفظ الثالثة 

ويتم اإلشهاد على ذلك من طرف املحكمة، وتقرير الحكمان بمثابة وثيقة رسمية ال يطعن فيها إال 

قرار لها، جاء فيه:" تقرير الحكمان بالزور، كما سبق ملحكمة النقض السورية وأن صرحت بذلك في 

 .93من األسانيد الرسمية التي ال يطعن فيها إال بالتزوير وال رقابة ملحكمة النقض على قناعة الحكمين"

وفي حالة ما إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد املسؤولية، أو لم يقدماه خالل 

لهذا األخير أن تجري من األبحاث اإلضافية والوسائل األجل املضروب ملا من قبل املحكمة، أمكن 

، ولعل من أهمها اللجوء إلى عقد مجلس العائلة أو عند االقتضاء 94الكافية ما تراه مالئما لإلصالح

 االستعانة بالوساطة األسرية، وكل ذلك في سبيل التوفيق والسداد بين الزوجين.

                                                                                                                                                         

 .13إلى  13التطليق للشقاق وإشكاالته القضائية، م.س ، ص: عادل حميدي،  -

من مدونة األسرة التي جاء فيها:" يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب  60وهو األمر الذي يفهم من صريح املادة  -90 

 الخالف بين الزوجين و ببذل جهدهما إلنهاء النزاع"

  www.kenanaonline.com، مشار إليه في املوقع اإللكتروني:13/31/3613بتاريخ  3339ة عدد قرار صادر عن محكمة النقض املصري -91 

 .31:30م، على الساعة 33/33/1331تاريخ اإلطالع 

، منشور بمجلة املحامون السورية، األعداد 1/0/3663بتاريخ  139في القضية  13قرار صادر عن محكمة النقض السورية عدد  -92 

 .3663سنة ، الصادرة 1و1و3

 ، أشار إليه:11/9/3699بتاريخ  1011في األساس  099قرار صادر عن محكمة النقض السورية عدد  -93 

 .16. الهامش 19عادل حميدي، التطليق للشقاق وإشكاالته القضائية، م.س، ص:  -

في مضمون التقرير أو في تحديد  من مدونة األسرة التي نصت على أنه:" إذا اختلف الحكمان 69وهو ما جاء في صريح املادة  -94 

 املسؤولية، أو لم يقدماه خالل األجل املحدد لهما، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها مالئمة"
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ربي إن كان في املدونة قد قصر سلطة الحكمين في ومما تجدر اإلشارة إليه أخير، أن املشرع املغ

التوفيق واإلصالح بين الزوجين، وترك إمكانية التفريق بينهما للقاض ي حصرا، فإن هناك من 

التشريعات من وسعت من سلطة الحكمين إلى أبعد مدى، حيث اعترفت لهما بالحق في التفريق بين 

أمثلة هذه التقنينات نجد املشرع األردني في الفقرة الزوجين عند فشل محاوالت الصلح املقامة، ومن 

من قانون األحوال الشخصية األردني والذي جاء فيه:" إذا ظهر للحكمين أن اإلساءة  319)و( من املادة 

من الزوجين قررا التفريق بينهما على تسلم من املهر بنسبة إساءة كل منهما، وإن جهل الحال ولم 

اءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريان أخذه من أي منهما"، وهذا يتمكن من تقدير نسبة اإلس

 التوجه في نظرنا يجد سنده في بعض أراء املذاهب الفقهية أهمها مذهب املالكية والحنبلية.

 اإلصالح بين الزوجين بواسطة مجلس العائلة واملجلس العلمي -ب

ؤسسات املرصودة لإلصالح بين الزوجين من مدونة األسرة على امل 63أحال املشرع في املادة 

للمحكمة أن تقوم بكل اإلجراءات،  من نفس القانون، حيث جاء في هذه األخيرة:" 91الواردة في املادة 

بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهال إلصالح ذات البين. وفي حالة وجود أطفال 

 بينهما مدة ال تقل عن ثالثين يوما."تقوم املحكمة بمحاولتين للصلح تفصل 

انطالقا من مضامين النص القانوني أعاله، يتضح أن القيام باإلصالح بين الزوجين، يعد أحد 

أهم أوجع الحماية القانونية والقضائية الهادفة باألساس إلى الحفاظ على كيان األسرة من التشتت 

حكمي من املؤسسات التي أقر بها املشرع املغربي ، ويعتبر مجلس العائلة إلى جانب مؤسسة ال95والضياع

، حيث تم التنصيص 3661شتنبر  33ألجل اإلصالح بين الزوجين، وهو من مستحدثات تعديل ظهير 

في  96القضائي مكرر، وهذا التعديل الذي جاء كإضافة أخرى ملساعدة الجهاز 09عليه في الفصل 

                                                 

مقال  حمزة التريد، املؤسسات املرصود للصلح في مجال النزاعات األسرية، الحكمين ومجلس العائلة، أي دور وفعالية؟ وما البديل؟، -95 

 .31م، ص: 1330منشور بمجلة منازعات األعمال، العدد الثامن، نونبر ودجنبر، 

من مدونة األسرة على ما يلي:" يحدث مجلس للعائلة، تناط به مهمة مساعدة القضاء في  103تنص الفقرة الثانية من املادة -96 

 ظيمي"اختصاصاته املتعلقة بشؤون األسرة، ويحدد تكوينه ومهامه بمقتض ى نص تن
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شائكة داخل األسرة، في الحاالت التي ال تنفع معها إيجاد الحلول البديلة والسريعة لحل القضايا ال

 1.33.99املساعي الحبية األخرى، وقد حددت مقتضيات هذا املجلس وأحكامه بمقتض ى املرسوم 

 19 97ناسخا بموجبه مقتضيات املرسوم 1333يونيو  33املوافق ل  3310ربيع األخير  10الصادر في 

مؤكدة أن اختصاصه وتكوينه ومهامه  103املادة  كما نصت عليه مدونة األسرة في 3663دجنبر 

 .98ستحدد بمقتض ي نص تنظيمي

ناسخا  133399يونيو  33املوافق ل  3310من ربيع اآلخر  10في  1.33.99وفعال فقد صدر مرسوم

، كما صدرت بموازاته العديد من 3663دجنبر  19الصادر في  1.63.13بموجبه مقتضيات املرسوم رقم 

 .100ة من أجل تفعيل مقتضياتهاملناشير الوزاري

فرغبة من املشرع في تكريس آلية الوساطة كأحد الحلول املعول عليها لفض املنازعات األسرية، 

تظهر شاخصة من خالل ما أشير إليه في ديباجة مدونة األسرة من الرغبة في تعزيز آليات التوفيق 

قاق بينها فيمكن للقاض ي أن يدعوا . فبمجرد ادعاء الزوجة للش101والوساطة بتداخل األسرة والقاض ي

إلى انعقاد مجلس العائلة كمؤسسة للتوفيق بين الزوجين، ويتألف املجلي حسب منطوق املادة 

من املرسوم املنظم له من القاض ي بصفته رئيسا، باإلضافة إلى األب أو الوص ي أو املقدم،  102األولى

ألقارب واألصهار بين جهة الزوج وجهة من ا –أي  القاض ي  –وأربعة أعضاء يعينهم رئيس املجلس 

 الزوجة، وإذا تعذر توفرهم من الجهتين أمكن تكوينهم من جهة واحدة.

                                                 

، واملنشور في 3663دجنبر  19املوافق ل  3330رجب  11الصادر في  1.63.13املرسوم املتعلق باملقتضيات املحددة ملجلس العائلة رقم  -97 

 .3660فبراير  3بتاريخ  3161الجريدة الرسمية عدد

 .333و  331هشام الريسوني، التطليق للضرر في القانون املغربي واملقارن، م.س ، ص: -98 

م، 1333يونيو  33املوافق ل  3310ربيع الثاني  30الصادر بتاريخ  1.3.99املرسوم املتعلق بمقتضيات مجلس العائلة وتكوينه رقم  -99 

 .1911و  1913م، ص: 1333يونيو  13املوافق ل  3310بتاريخ جمادى األولى  0111واملنشور في الجريدة الرسمية عدد 

 .333رر في القانون املغربي واملقارن، م.س ، ص: هشام الريسوني، التطليق للض - 100

عادل حميدي، الدليل الفقهي والقضائي للقاض ي واملحامي في املنازعات األسرية، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط، الطبعة األولى،  - 101

 .111م، ص:  1339

األب واألم أو  -القاض ي بصفته رئيسا،  -ن مجلس العائلة من: تنص املادة األولى من املرسوم املنظم ملجلس العائلة على ما يلي:" يتكو  -102 

أربعة أعضاء يعينهم رئيس مجلس العائلة من بين األقارب أو األصهار بالتساوي بين جهة األب وجهة األم، أو جهة الزوج حسب  -الوص ي، 

 األحوال، وإذا تعذر توفرهم من الجهتين أمكن تكوينه من جهة واحدة".
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وتعتبر مهام هذا املجلس مهام استشارية، حيث يقوم بالتحكيم واإلصالح بين ذات البين، وبإبداء 

لقانون املنظم من ا 1رأيه في كل ما يتعلق بشؤون األسرة، وهو ما نستشفه من مضمون املادة 

للمجلس، والذي جاء فيها:" مهام مجلس العائلة مهام استشارية. يقوم مجلس العائلة بالتحكيم إلصالح 

 ذات البين، وبإبداء رأيه في كل ما له عالقة باألسرة".

وباإلضافة إلى مجلس العائلة كمؤسسة من مؤسسات اإلصالح بين الزوجين في حالة الشقاق، 

 ال تقل عنها أهمية تعنى بنفس الدور لعل أهمها مؤسسة املجلس العلمي.فهناك مؤسسات أخرى 

فلقد حمل تعاظم قضايا الطالق والتطليق، وفشل مسعى الصلح املجرى من لدن املحكمة أو 

بمساعدة الحكمين في أغلب الحاالت املحاكم على التعويل على بدائل أخرى علها تفي بالغرض وتحقق 

من مدونة األسرة، والتي مكنة املحكمة على التعويل على  91قتضيات املادة املطلوب، سندها في ذلك م

أي جهة تنتدبها إلعانتها على التوفيق بين طرفي دعوى الطالق والتطليق وفق حكم تمهيدي يحدد مهام 

السداد بدقة، وإسناد تلك املهمة للمجلس العلمي املحلي ال تعدو أن تكون أحد الخيارات التي يعود أمر 

 .103قريرها إلى املحكمةت

فاملجلس العلمي كمؤسسة قد تستنجد به املحكمة لرأب الصدع بين أطراف العالقة الزوجية 

من مدونة األسرة من خالل العبارة الواردة فيها والقاضية بما يلي:"...أو  91يجد سنده في مضمون املادة 

 من تراه مؤهال إلصالح ذات البين".

في هذا املنحى هو الصعوبة التي تعترض إجراءات الصلح بين الزوجين، لكم ما يمكن اإلشارة إليه 

املتوخاة منها للسرعة  في مساطر انفصال الرابطة الزوجية، حيث أصبحت عاجزة عن تحقيق األهداف

، فبخصوص مثال الصعوبات التي تعترض املجلس العلمي في القيام بدوره، هي تلك 104التي تتم بها

أقسام قضاء األسرة واملجلس العلمي من أجل التعاون على إصالح ذات البين  املتعلقة بالتنسيق بين

                                                 

 .193ي، الدليل الفقهي والقضائي للقاض ي واملحامي في املنازعات األسرية، م.س ، ص: عادل حميد -103 

فتيحة الشافعي، مدونة األسرة بعد سنوات من التطبيق، املكتسبات والعوائق واآلفاق، مقال منشور بموقع العلوم  -104 

 .36، ص: 1331ماي  13، تاريخ النشر  www.marocdroit.comالقانونية
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بين الزوجين، حيث أبانت التجربة العملية عن كون مثل هذا اإلجراء يفض ي إلى تطويل املساطر الطالق 

، كما 105والتطليق بال جدوى أو طائلة، فال يحترم أجل الستة أشهر املحدد للبت في قضايا التطليق

 331و املادة  106من مدونة األسرة بالنسبة لدعوى الشقاق 61لك الفقرة األخيرة من املادة أقرت بذ

 .107من املدونة 69بالنسبة لباقي أنواع التطليقات الواردة في املادة 

على أال تنزل عن محاولة  –فبعد قيام املحكمة بمحاوالت اإلصالح حسب سلطتها التقديرية 

فإنها تكون أمام فرضيتين، تتمثل األولى  – 108اولتين عند وجودهمللصلح عند عدم وجود أطفال، ومح

في نجاح محاولة الصلح املقامة وأشهدت املحكمة على ذلك، وبذلك تعود الحياة الزوجية لعز عطائها، 

وإما فشل محاوالت اإلصالح وإصدار املحكمة لحكم يقض ي بالتطليق للشقاق، وما يعقبه من 

 مستحقات.

 لفصل في دعوى الشقاق والحكم الصادر بشأنهاالفقرة الثانية: ا

تشكل مسطرة الشقاق أحد أوسع األبواب املشروعة أمام الزوجين لطلب التطليق، حيث يمكن 

 ، حيث املدونة قامة بتبني مبدأ سلطان اإلرادة في109لكل من الزوجين االستفادة من هذه املسطرة

                                                 
 .193يدي، الدليل الفقهي والقضائي للقاض ي واملحامي في املنازعات األسرية، م.س ، ص: عادل حم -105

من مدونة األسرة على ما يلي:" يفصل في دعوى الشقاق في أجل ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ  61تنص الفقرة الثانية من املادة  -106 

 تقديم الطلب"

ة األسرة على ما يلي:" يبت في دعاوى التطليق املؤسسة على أحد األسباب املنصوص من مدون 331تنص الفقرة األولى من املادة  -107 

 أعاله، بعد القيام بمحاولة اإلصالح، باستثناء حالة الغيبة، وفي أجل أقصاه ستة أشهر، ما لم توجد ظروف خاصة" 69عليها في املادة 

يلي:" للمحكمة أن تقوم بكل اإلجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس من مدونة األسرة في فقرتها الثانية على ما  91تنص املادة  -108 

 العائلة، أو من تراه مؤهال إلصالح ذات البين. وفي حالة وجود أطفال تقوم املحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة ال تقل عن ثالثين

 يوما"

م الدراسات العليا املعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم محمد الشيخ محند، التطليق بسبب الشقاق، رسالة لنيل دبلو  -109 

 .99م، ص: 1330/1339القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة عبد املالك السعدي، طنجة، املوسم الدراس ي 
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لجوء الزوجة في حالة عجزها عن إثبات الضرر ، وأبرز دليل على ذلك 110مجال إنهاء العالقة الزوجية

 .111من املدونة 333املبرر للتطليق إلى مسطرة الشقاق حسب منطوق الفقرة الثانية من املادة 

فبعد تقديم الزوجة للمقال اإلصالحي ألجل تحريك دعوى الشقاق أمام القضاء، وقيام املحكمة 

اإلصالح بين الزوجين بشتى الوسائل املمكنة من بمجموعة من اإلجراءات لعل أهمها القيام بمحاوالت 

 انتداب حكمين أو عقد مجلس العائلة أو االستعانة باملجلس العلمي، فإنها تكون بعدها أمام فرضيتين:

 الفرضية األولى: نجاح محاولة اإلصالح في دعوى الشقاق واإلشهاد على ذلك

لي:" إذا توصل الحكمان إلى اإلصالح بين على ما ي 60نصت املدونة في الفقرة الثانية من املادة 

الزوجين، حررا مضمونه في تقرير من ثالث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى املحكمة التي 

تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه، وتحفظ الثالثة بامللف ويتم اإلشهاد على ذلك من طرف 

 املحكمة"

أن املشرع أقر بأن املحكمة إذا نجحت في اإلصالح بين من خالل مضامين النص أعاله، يتضح 

الزوجين بالوسائل التي اعتمدتها لإلصالح، حيث أثمر ذلك عودة الزوجين إلى جادة الصواب، فاملحكمة 

في هذه الحالة تبارك لهما هذه النتيجة عن طريق اإلشهاد على صلحهما، رغم أن النص املومأ إليه 

إلى القول معلقا على الفقرة الثانية من املادة  112مر الذي دفع أحد الفقهأعاله معيب ش يء ما، وهو األ 

تحيل عليها املادة  91من املدونة " حيث تكلمت بصيغة املبني للمجهول دون تحديد، علما أن املادة  60

نوع من التشوي  نتيجة  السالفة الذكر التي تنظم فض النزاع خوفا من الشقاق، وهذا يؤدي إلى 63

                                                 

اسات العليا املعمقة في إبراهيم بوريش، محددات النظام العام في العالقات األسرية بين الثبات والتطور، رسالة لنيل دبلوم الدر  -110 

 .01م، ص: 1339القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة، السنة الجامعية 

 .لى مسطرة الشقاق"من مدونة األسرة:" إذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إ 333تنص الفقرة الثانية من املاد  -111 

 .301م، ص: 1330شرح مدونة األسرة،. مطبعة دار النشر املغربية، الدار البيضاء، الطبعة السابعة، محمد األزهر، -112
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ينصان على  60و  91لتكرار املتضارب، علما أنه ال يعتد بالتقرير الشفوي على اعتبار أن املادتين هذا ا

 ("60(  وتحرير تقرير )املادة 91ضرورة تحرير محضر )املادة 

 الفرضية الثانية: فشل محاوالت الصلح في دعوى الشقاق والحكم بالتطليق

إلنهاء النزاع بين الزوجين صلحا، ولو لم  يجب على القاض ي قبل القضاء بالتطليق أن يتدخل

، وبمجرد قيامه بهذا اإلجراء النبيل بجميع تجلياته يكون قد أدى رسالته على 113يطلب أحدهما ذلك

 الوجه املقرر سواء أثمر ذلك الصلح  نجاحا أو ترتب عليه فشال.

اإلصالح واستمرار من مدونة األسرة على ما يلي:" في حالة تعذر  61فقد نص املشرع في املادة 

 90و 93و 91الشقاق، تثبت املحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وباملستحقات طبقا للمواد 

أعاله، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على 

من تاريخ تقديم  يفصل في دعوى الشقاق في أجل ال يتجاوز ستة أشهر  .املسؤول لفائدة الزوج اآلخر

 الطلب"

انطالقا من النص أعاله، يتضح أنه إذا تحققت املحكمة من توفر موجبات التطليق، وهو إجماال 

إصرار طالب الشقاق على طلبه الرامي للتطليق للعلة املذكورة وفشل محاولة الصلح، انتقلت املحكمة 

نة األسرة، وهي مواد خاصة بالطالق من مدو  90و  93و  91إلى مرحلة تحديد املستحقات طبقا للمواد 

من املدونة، وهذه اإلحالة قصد منها املشرع تفادي تكرار  61أحال عليها املشرع من خالل املادة 

 .114املقتضيات القانونية

كما أن نفس املشرع حدد باالجتهاد أجل الفصل في دعوى الشقاق بستة أشهر من تاريخ تقديم 

ضرار بسبب التسرع في الحكم بالتطليق، أو من األضرار بسبب التماطل الطلب تفاديا ملا قد يقع من األ 

                                                 

اليزيد عيسات بلمامي، التطليق بطلب من الزوجة في قانون األسرة الجزائري مدعما باالجتهاد القضائي للمحكمة العليا، مذكرة لنيل  -113 

م، ص: 1331/1331اجستير في القانون، فرع العقود واملسؤولية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، املوسم الجامعي شهادة امل

331. 

 .333و  331عادل حميدي، التطليق للشقاق وإشكاالته القضائية، م.س ، ص:  -114 
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في الحكم بالتطليق، ألن أجل ستة أشهر وسط بين اإلفراط والتفريط، ملا، ملا جاء في األثر " خير األمور 

 .115أوسطها"

والحكم الصادر في دعوى التطليق للشقاق والقاض ي بالفرقة، يوصف بأنه بائن استنادا إلى 

من مدونة األسرة التي تقض ي بما يلي:" كل طالق قضت به املحكمة فهو بائن، إال في حالتي  311ة املاد

 التطليق لإليالء وعدم اإلنفاق".

صفوة ما نختم به هذا املقام، هو أن التطليق للشقاق أصبح مسطرة من ال مسطرة له، ووسيلة 

ة الغتناء العديد من الزوجات حسب من ال وسيلة له، ومالذا ملن ال إثبات له، كما أصبحت وسيل

، فقد أصبحت هذه املسطرة الطاغية بين املساطر األخرى املوجهة 116تصريح أحد الباحثين في املجال

 للتطليق، كما أدت بالكثير منها إلى أن أصبحت مجرد نصوص في املدونة ال يذكرها الذاكرون.

تشرد العديد من األطفال،  فقد سبب التطليق للشقاق في تخريب العديد من األسر، وفي

، حيث كانت النسبة املؤوية ألحكام التطليق للشقاق من مجموع 117والعودة إلى إحصائياته خير مثل

 باملئة(.61.03إلى ) باملئة( حيث انتقلت هذه النسبة سنة63.10) 1339األحكام بالتطليق تمثل في سنة 

ملشرع بهذه املسطرة لغاية اإلصالح فهذه كلها أرقام صادمة يخشع لها الجبين، فبعدما جاء ا

والتوفيق، فإننا نرى أنها لم تحقق املرجو منها، بل أكثر من ذلك ساهمت في تأزم وضعية األسرة 

 املغربية، حتى أصبحت توصف بأنها معضلة من معضالت العصر.

 خاتمة:

                                                 

 .339الكي وأدلته، الطالق، م.س ، ص: عبد هلل ابن الطاهر السوس ي التناني، مدونة األسرة في إطار املذهب امل -115 

لطلبته في الفصل الثالث أثناء أحد  -وهو محاضر في كلية الحقوق جامعة القاض ي عياض مراكش –أقر األستاذ محمد الودناس ي  -116 

كم به محاضرات مادة قانون األسرة أن الزوجات أصبحن يلجأن للتطليق للشقاق من أجل االغتناء ومالءة الذمة عن طريق ما يح

 القضاء من مستحقات لهن.

 1331:إلى  1339النسبة املؤوية ألحكام التطليق للشقاق من مجموع األحكام بالتطليق بين سنتي  -117 

1339 1336 1333 1333 1331 1331 

 باملئة 61.03 باملئة 61.01 باملئة 61.11 باملئة 69.11 باملئة 63.06 باملئة 63.01

سري، الواقع واآلفاق، عشر سنوات من تطبيق مدونة األسرة، دراسة تحليلية إحصائيات واردة في: مجلة  -
 

، 1331-1333القضاء األ

 .93م، ص: 1333منشورات وزارة العدل املغربية، 
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في إثبات الضرر  أن الزوجة املتضررة من أفعال زوجها والتي نجحت أقر املشرع املغربي في املدونة

املقرون باستحالة العشرة أمام القضاء أنه تحكم املحكمة بتطليقها من عصمة زوجها، بعد فشل 

محاوالت اإلصالح املقامة، وعلى العكس من ذلك فإنه إن عجز عن إثبات الضرر الذي يجعل الحياة 

ضرر، والعلة في ذلك أن الزوجية مستحيلة االستمرار ال تستجيب املحكمة لطلبها الرامي التفريق لل

الزوجة لم تثبت للمحكمة السبب املشروع النفصام ميثاق الزوجية، لذلك أحالتها املدونة على 

من نفس املدونة واملعروف أن هذه املسطرة  61إلى  63مسطرة الشقاق املنصوص عليها في املواد من 

 تعفي من يسلكها من أي إثبات. –أي الشقاق  –

تأصيلها في الشرع اإلسالمي، كما تناولها الفقه اإلسالمي بنوع من فمسطرة الشقاق تجد 

 التفصيل نظرا ألهميتها البالغة في التوفيق واإلصالح بين أطراف العالقة الزوجية.

وعلى نهج الشرع والفقه اإلسالميين سارت معظم التشريعات األسرية العربية في تنظيم مسطرة 

ة األسرة املغربية، حيث نص عليها املشرع إما كمسطرة أصلية الشقاق ومن هذه التشريعات نجد مدون

كما جعلها مسطرة احتياطية في العديد من الحاالت ولعل خير هذه الحاالت  61إلى  63في املواد من 

 333تلك التي تعجز فيها الزوجة عن إثبات الضرر الحاصل لها من قبل زوجها كما أقرت بذلك املادة 

 من املدونة.

د تقديم الزوجة ملقال إصالحي في املوضوع تستدعي املحكمة الطرفين لإلصالح بشتى حيث بمجر 

الوسائل التي يوجد على رأسها الحكمين ومجلس العائلة واملجلس العلمي، وبعد استنفاد مرامي الصلح 

 تكون الهيئة القضائية أمام فرضيتين إما نجاح الصلح واإلشهاد به أو فشله والحكم بالتطليق وباقي

 املستحقات املترتبة عليه.

 

 

 



 

 

 

56 

 

 

 حدود تأثر االختصاص القضائي الدولي لضابط الخضوع االختياري

 

 

 سعيد شكوح 

 باحث في سلك ماستر العالقات الدولية الخاصة

 الرباط –كلية الحقوق السويس ي 

 

 : مقدمة

 

على تتضمن قوانين كل دولة وخصوصا قوانين اإلجراءات نصوصا تتحدد اختصاص محاكمها 

الصعيد املحلي الداخلي عندما يكون أطراف الخصومة وطنيين. كما أنها تتضمن كذلك نصوصا 

لتحديد اختصاص محاكمها عندما يتضمن النزاع عنصرا أجنبيا، حيث تعمد الدول إلى وضع قواعد 

ت تدعى قواعد االختصاص القضائي الدولي، وهي تلك القواعد التي تحدد والية محاكمها في املنازعا

 التي تتضمن عنصرا أجنبيا إزاء غيرها عن محاكم الدول األخرى، وذلك بناء على ضوابط مختلفة.

ومن بين هذه الضوابط، ضابط االختصاص القضائي الدولي املبني على الخضوع االتفاقي املنبثق 

ة معينة من مبدأ سلطان اإلرادة،والذي يمكن تعريفه بأنه "اتفاق األطراف على قبول والية قضاء دول

ولو لم تكن محاكمها مختصة أصال للنظر في النزاع، على اعتبار أن األصل هو قيام األطراف املتعاقدة 
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باالتفاق على اختيار القضاء الذي يحكم نزاعهم والذي تتجه إرادتهم الصريحة أو الضمنية إلى 

 اختياره". 

ي الدولي يكون عن طريق وبمعنى آخر فإن تحقق إرادة األطراف في مجال االختصاص القضائ 

االتفاق بين الخصوم للخضوع إلى والية قضاء دولة ما بشكل صريح يحدد في العقد األصلي موضوع 

النزاع،أو في عقد مستقل،كما يمكن أن يتحقق بشكل ضمني عندما يقيم شخص دعوى أمام محكمة 

ل النظر في موضوع معينة،ويحضر املدعى عليه أمامها دون أن يدفع األخير بعدم االختصاص قب

 .118الدعوى 

ولقد أخذ مبدأ الخضوع االتفاقي من القواعد العامة في االختصاص الداخلي منذ القدم،كما 

يعتبر الفيلسوف اإلغريقي أفالطون أول من قال به، وذلك حينما قرر "أن أكثر املحاكم اختصاصا بنظر 

اآلن مبدأ مستقر عليه في القانون ،وهو 119الدعوى هي املحكمة التي ارتض ى الخصوم الخضوع لحكمها"

الدولي الخاص،حيث أخذت به العديد من التشريعات،وأحكام القضاء، كما أن املعاهدات الدولية 

 املتعلقة بالتعاون القضائي تقره. 

وتكمن األهمية العلمية لهذا املوضوع في مالمسة حدود تأثر االختصاص القضائي الدولي حينما 

ى إعمال إرادتهم الختيار املحكمة التي تنظر في منازعتهم، وانطالقا من هذه يعمد أطراف الخصومة إل

 ما مدى تأثر االختصاص القضائي الدولي بقانون اإلرادة؟األهمية يمكن بسط اإلشكالية التالية: 

 

                                                 
، ولي للمحاكم الوطنية" دبلوم لنيل شهادة الماستر في العالقات الخاصة الدوليةع االختياري كضابط اختصاص قضائي دمحمد قط: "الخضو -118

 .04، ص: 4102/4102جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، الجزائر، السنة الجامعية 
 .011، ص: 4111أحمد عبد الكريم سالمة: فقه المرافعات المدنية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -119
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بإعمال إرادة األطرا  سيتم اإلجابة عن هذه اإلشكالية من خالل اعتماد مبحثين: نعنون األول 

باآلثار املترتبة عن إسناد االختصاص بناء على إرادة والثاني الختصاص القضائي الدولي، في تحديد ا

 األطرا .

 

 املبحث األول: إعمال إرادة األطرا  في تحديد اإلختصاص القضائي الدولي.

ملناقشة هذا املبحث البد من تقسيمه إلى مطلبين نخصص أولهما للتعبير عن اإلرادة في اختيار 

تي تحكم النزاع وثانيهما للشروط الواجب توفرها في االتفاق املانح لالختصاص القضائي املحكمة ال

 الدولي.

 املطلب األول: طرق التعبير عن اإلرادة الختيار املحكمة التي تنظر في النزاع.

تختلف طرق التعبير عن اإلرادة بين إرادة صريحة يصرح بها األطراف في العقد، وإرادة ضمنية 

 القاض ي، إذن فماذا يقصد بكل منها؟يستنبطها 

 :اإلرادة الصريحة 

يقصد باالختيار الصريح إذا كان املظهر الذي اتخذه الشخص كالما أو كتابة أو إشارة أو نحو 

ذلك، مظهرا موضوعا في ذاته للكشف عن هذه اإلرادة حسب املألوف بين الناس، وبالتالي فاإلرادة 

 .120الكالم أو الكتابة أو اإلشارةالصريحة تحقق بإحدى صور ثالث وهي: 

أما التعبير الصريح في مجال االختصاص القضائي الدولي الختيار الخصوم للمحكمة التي تنظر 

نزاعهم، حال نشوبه فيقصد به اإلرادة الحقيقية واملعلق عنها صراحة، كما لو نص املتعاقدون صراحة 

                                                 
الجديد، المجلد األول، مصادر االلتزام، دار النشر للجامعات المصرية، الطبعة األولى  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني -120

 .025، ص: 0524
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بالنظر في املنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ  في االتفاق املبرم بينهم على اختصاص قضاء دولة معينة

 .121العقد

ويعتبر تحديد الجهة القضائية املختصة، في العقد التجاري الدولي أحد املظاهر األساسية إلنجاح 

العالقات التجارية ذات الطابع الدولي، ألنها تعطي األمان للمتعاقدين الدوليين، باإلضافة إلى كونها 

نزاع، كما أن عرض النزاع أمام الجهة القضائية التي اختارت أطراف العقد  تؤمن الحل في حال وجود

 .122بإرادتها اختيارا صريحا، يعد دليال ال يدع مجاال للشك أنه يخدم مصالحهما

 

 :اإلرادة الضمنية 

تعرف اإلرادة الضمنية بأنها املظهر الذي اتخذ ليس في ذاته موضوعا للكشف عن اإلرادة ولكنه 

 مكن تفسيره دون وجود هذه اإلرادة.مع ذلك ال ي

واإلرادة الضمنية في مجال االختصاص القضائي الدولي تتحقق حينما يكون خضوع الخصوم 

لوالية قضاء الدولة ضمنيا، ويحدث ذلك عندما يعين الخصوم موطنا مختارا لهم في دولة معينة، أو 

 .123ختصاص املحكمةحينما يترافع الخصم في دعوى مرفوعة ضده دون أن يدفع بعدم ا

فلجوء املدعي إلى محاكم دولة غير مختصة بنظر النزاع في هذه الحالة يفيد خضوعه االختياري 

لقضائها، وسكوت املدعي عليه عن الدفع بعدم االختصاص داللة على قبوله الضمني لوالية محاكم 

غير مختصة محليا، هذه الدولة، بل ويمكن للمدعى بدون اتفاق صريح أن يرفع دعواه أمام محكمة 

ويعد ذلك تنازال منه عن الدفع بعدم االختصاص، ويكون للمحكمة بناء على ذلك أن تنظر في الدعوى 

ما لم يتمسك املدعى عليه بعدم اختصاصها قبل البت في املوضوع، أما لو ترافع هذا األخير في موضوع 

 .124الدعوى فيعد ذلك تنازال منه عن الدفع بعدم االختصاص

                                                 
 .22هشام علي صادق، تنازع االختصاص القضائي الدولي، دار المعارف اإلسكندرية، دون ذكر الطبعة، ص:   -121
 .020عبد الرزاق السنهوري، نفس المرجع ، ص:   -122
 .004، ص: 4114داد، الموجز في القانون الدولي الخاص، منشورات الحلبي، بيروت، الطبعة حفيظة السيد الح -123
 .001حفيظة السيد الحداد، نفس المرجع، ص:  -124
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 ب الثاني: شروط صحة االتفاق املانح لالختصاص.املطل

بالرجوع إلى القانون املغربي نجده لم يتطرق ملسألة االتفاق املانح لالختصاص في املجال الدولي، 

ولم يتعرض باألحرى لشرط صحته، وهذا ال يقتصر عليه فقط بل حتى التشريعات التي تعرضت له لم 

ولد عنه جدال واسع بين الفقه املقارن، ومع ذلك يمكن حصر تشر إلى هذه الشروط وهو األمر الذي ت

 شروط صحة االتفاق املانح لالختصاص في شرطين هما:

 الشرط األول: ضرورة اتصا  النزاع محل االتفاق املانح لالختصاص بالصفة الدولية. -

جب أن يشترط في النزاع محل االتفاق املانح لالختصاص أن يتسم بالصفة الدولية، بمعنى آخر ي

يحتوي على عنصر أجنبي يجعله يخرج من دائرة النزاعات الداخلية الوطنية البحتة التي من غير 

املقبول أن ترفع أمام محاكم دولة أجنبية؛ فمثال إذا تعلق األمر بشخصين من جنسية مغربية أبرما 

قد ينشأ بينهما  عقدا باملغرب واتفقا على تنفيذه فيه، ثم أسندا االختصاص للنظر في النزاع الذي

بخصوص هذا العقد إلى املحاكم الفرنسية، فإن هذا غير منطقي، ألنه من األمور ظاهرة التناقض، أن 

 .125يسمح إلرادة األطراف بأن تعطي االختصاص ملحاكم دولة أجنبية بصدد العالقات الوطنية الصرفة

 – Helene Gaudementومع ذلك فإن هناك بعض الفقهاء وعلى رأسهم األستاذة الفرنسية 

Tallon  قالوا بجواز إسناد االختصاص في نزاع داخلي إلى محاكم دولة أجنبية مستندين على مجموعة

لم تتطلب ضرورة تواجد عنصر دولي من أجل القول بصحة  126من الحجج منها: أن بعض املعاهدات

تشريع األملاني شرط التحكيم أو شرط اإلسناد االتفاقي، كما أن بعض الفقهاء عند تحليلهم لل

بالنسبة للتشريع األول والفقيه  Riezlerوالفرنس ي لم يضعوا هذا الشرط لصحة اإلسناد ومنهم األستاذ 
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Batiffal  بالنسبة للتشريع الثاني، ناهيك عن وجود صعوبة في تحديد الصفة الدولية للنزاع محل

 .127االتفاق املانح لالختصاص لغياب معيار مقبول ومتفق عليه

هذا الرأي قد وجهت إليه انتقادات واسعة  ومن بين الذين انتقدوا هذا التوجه نجد  إال أن

 الدكتورة حفيظة السيد الحداد التي عقبت على هذا الرأي املعارض لدولية النزاع بما يلي:

ال تشترط  3609إن القول بأن املعاهدات الدولية وعلى وجه الخصوص معاهدة نيويورك لسنة 

محل التحكيم متصفا بالصفة الدولية من أجل شرط التحكيم، خو لقول مردود عليه أن يكون النزاع 

ال تطبق على تنفيذ أية  3609، إذ أنه من األمور التي ال تقبل أي شك أن اتفاقية نيويورك لسنة 

أحكام املحكمين األجنبية، كما أن هناك شبه إجماع بين الفقه في إطار القانون الدولي الخاص على أن 

ادة الثانية من اتفاق نيويورك، تعالج اتفاق التحكيم املتصل بنزاع ذات طابع دولي، كما أن معاهدة امل

والخاصة باالتفاقات املانحة لالختصاص، تنص بصريح العبارة في املادة الثانية  3690الهاي لسنة 

ت الدولية بصدد أمر من منها، على أنها تطبق على االتفاقات املانحة لالختصاص املبرمة في إطار العالقا

 .128األمور املدنية أو التجارية

في رأهها على تفسيرات بعض الفقهاء فهو غير مقنع، ذلك أن عدم  Heleneأما اعتماد األستاذة  

ذكر هؤالء لضرورة اشتراط الصفة الدولية في النزاع محل االتفاق من أجل صحته، فإن هذا دليل على 

 .129ه وال يحتاج إلى ذكرأن هذا الشرط يعد أمرا مسلما ب

والقول بصعوبة إيجاد معيار يتم على أساسه معرفة ما إذا كان النزاع محل االتفاق يتسم 

بالطبيعة الدولية أمر مردود عليه، بحيث يمكن تحديده من خالل معيار موضوعي منضبط، إذ يمكن 

يها العالقة القانونية التي اعتبار أن نزاعا ما متصفا بالصفة الدولية في جميع األحوال التي تكون ف

بصددها النزاع متصلة بأحد عناصرها، أيا كان هذا العنصر سواء كان جنسية األطراف أو موطن 
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أحدهم أو مكان إبرامأو تنفيذ التصرف القانوني أو مكان حدوث العمل، أو مكان وجود املال املتنازع 

 .130عليه من قبل أكثر من دولة

 ابطة جدية بين النزاع ودولة املحكمة املختارة.الشرط الثاني: ضرورة وجود ر 

يتجه جانب من الفقهاء املعاصرين إلى اشتراط وجود رابطة جدية بين النزاع ومحكمة الدولة التي اتفق 

أحدهما شخص ي كجنسية  : الخصوم على إسناد االختصاص لها، وهذه الرابطة تستند إلى عنصرين

راف النزاع يستوطن في دولة املحكمة املختارة، وثانيهما األطراف أو موطنهم، كما لو كان أحد أط

موضوعي مستمد من العالقة القانونية محل النزاع كأن يتصل أحد عناصر تلك العالقة )كمحل تنفيذ 

 العقد مثال( بالدولة التي تتبعها املحكمة املختارة

 

يث أتاح للقاض ي في حال وقد أخذت العديد من التشريعات بهذا الشرط، ومنها القضاء اإلنجليزي ح

عدم وجود الرابطة الجدية، أن يتخلى عن نظر الدعوى عمال بنظرية املحكمة غير املالئمة وبالتالي 

 .131يحيل الخصوم إلى املحكمة املختصة والتي يرتبط بها النزاع برابطة جدية

م دولته، ويعزى حق القاض ي في الدفع بعدم اختصاصه رغم خضوع الخصوم االختياري لوالية محاك

إلى مبدأ نفاذ األحكام وفعاليتها في املجال الدولي، إذ ال يصح أن يكون في تنازل الخصوم عن الدفع 

بعدم االختصاص وقبولهم والية القضاء الوطني، ما يجبر هذا القضاء على النظر في نزاع ال يرتبط 

 .132ر الحكم الصادر فيشأنهباإلقليم على أي وجه من الوجوه وبالتالي ال تضمن الدولة التكفل بآثا

كما أن اشتراط رابطة الجدية يساعد على إغالق باب التحايل والغش نحو االختصاص أمام 

األفراد، فقد يلجأ هؤالء إلى محاكم الدولة التي يعلمون مسبقا أنها ستحكم على النحو الذي يتفق 

هو الذي دفع بالفقه الفرنس ي  ومصالحهم في مسألة تتعلق باألحوال الشخصية مثال،ولعل هذا االعتبار 
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إلى رفض فكرة الخضوع االختياري فيمواد األحوال الشخصية مقررا أن املحكمة تقض ي في هذه الحالة 

 .133بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها، و هو ما استقر عليه القضاء الغالب في كل من إيطاليا و إنجلترا

ستعاضة عن فكرة الرابطة الجدية بفكرة آخر من الفقه إلى املطالبة باال  ومع ذلك ذهب جانب

أخرى أكثر اتساعا يتحقق معها الهدف املتوخى من وراء هذا الضابط، وهي فكرة املصلحة املشروعة 

للخصوم التي تتلخص حسبهم في أن احترام إرادة األطراف املعترف بها كأساس إلسناد االختصاص 

ختيار املحكمة التي يرونها من وجهة نظرهم القضائي الدولي توجب أن يترك لألفراد الحرية في ا

الشخصية محققة ملصالحهم أكثر من غيرها من املحاكم، ومتى تطلبنا أن تكون املصلحة مشروعة فال 

خشية عندئذ من أن يكون هناك غش نحو االختصاص إذ عندها سينتفي الضابط لعدم مشروعية 

 .134املصلحة

 

 االختصاص بناء على إرادة األطرا ثار املترتبة عن إسناد آلاملبحث الثاني:ا

ول لآلثار املترتبة نتيجة جلب ونزع ألنخصص ا :سيتم تقسيم هذا املبحث إلى مطلبين

 االختصاص، والثاني لآلثار املترتبة على مستوى القانون الواجب التطبيق.

 جلب ونزع االختصاص: ول ألاملطلب ا

:أحدهما جالب لالختصاص، واآلخر تفاق املانح االختصاص القضائي الدولي يرتب أثرينإلإنا

 سالب له.
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 :األثر الجالب لالختصاص 

يقصد باألثر الجالب بأنه سلب االختصاص من محكمة كانت مختصة أصال للنظر في النزاع 

وإعطائه ألخرى لم تكن مختصة، فيؤثر بذلك على قواعد االختصاص التي تتمتع كل دولة بشأن 

ألمر كذلك فإن املحكمة التي جلب إليها االختصاص أو تلك التي صياغتها بسيادة مطلقة. وملا كان ا

سلب منها هي وحدها القادرة على الفصل في مسألة األثر الذي يرتبه هذا االتفاق ويتحدد ذلك وفق 

على اعتبار أن القاض ي املرفوع أمام أنظاره النزاع ال  135قانون املحكمة املطروح أمامها النزاع وحده

تفاق إال أثره على تعديل اختصاصه، وهي مسألة يرجع فيها ألحكام قانونه على أساس يعنيه من أمر اال

، وهو ما ذهبت إليه املحكمة الفيدرالية األملانية في 136أن قواعد االختصاص الدولي مفردة الجانب

حيث أخضعت االتفاق املسند لالختصاص من حيث أثاره وقبوله  1972إحدى قراراتها الصادرة  سنة

 .137القاض ي بينما أخضعت صحته املوضوعية كعقد للقانون الذي أشارت له قواعد االستناد لقانون 

 

 :األثر السالب لالختصاص 

إن العديد من التشريعات األوربية نصت في قوانينها على قبول االتفاقات التي تسلب 

بح قانونها االختصاص من املحاكم الوطنية وتسنده إلى محاكم دولة أجنبية مثل إيطاليا التي أص

على حرية الخروج عن اختصاص املحاكم االيطالية لفائدة قاض ي 138الجديد ينص في املادة الرابعة منه

 أو محكم أجنبي.

أما بالنسبة لفرنسا فإن االجتهاد القضائي في السنين األخيرة جرى على قبول اإلسناد االتفاقي 

رع تخرج عن دائرة االتفاق في املجال لالختصاص ملحاكم دولة أجنبية حتى في مسائل اعتبرها املش
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 3690139يوليوز  39الداخلي، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ 

إذ جاء فيه أنه "بمجرد كون عقد الشغل يكتس ي طابع دولي، يترتب على ذلك أن األطراف بإمكانهم 

 شغل".من مدونة ال 3فقرة  031الخروج عن مقتضيات املادة 

أما فيما يخص موقف بعض التشريعات العربية من مسألة سلب االختصاص فنجد مثال  

، من قانون املرافعات املدنية والتجارية على أنه"تختص املحاكم 11140التشريع املصري ينص في املادة 

 املصرية بالفصل في الدعاوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصم واليتها صراحة أو 

وهنا يثور التساؤل اآلتي: هل هذه اإلرادة القادرة على جلب االختصاص املصري في حدود واليته "ضمنا

تستطيع  أن تسلب منه االختصاص في فروض أخرى تكون فيه املنازعة مما يدخل في واليتها، ولكن 

جابة عن هذا يتفق األطراف على منح االختصاص فيه ملحكمة أجنبية؟ لقد انقسم الفقه املصري في اإل 

 التساؤل إلى فريقين:

  يرى بأن قواعد االختصاص القضائي الدولي برمتها من النظام العام و من االتجاه األول :

ثم ال يجوز لألفراد االتفاق على مخالفتهما و الخروج على حكمها ذلك ألن املشرع إذ 

بالنظر في  يحدد اختصاص املحاكم الوطنية فهو يرسم بذلك حدود والية هذه املحاكم

املنازعات التي تثور على إقليمه. و ترتبط قواعد االختصاص الدولي من هذه الوجهة 

بوظيفة أساسية من وظائف الدولة وهي أداء العدالة في اإلقليم حفاظا على األمن 

 .141والسكينة وهي اعتبارات تمس بالضرورة  فكرة النظام العام

 القضائي الدولي من النظام العام وبالتالي : يرى بأن قواعد االختصاص االتجاه الثاني

يلزم في حقيقة األمر رفض كل دور لإلرادة الفردية في مجال تقرير هذا االختصاص جلبا 
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، أما االعتراف لإلدارة بدور جالب لالختصاص فقط، فإن ذلك أمر 142له أو سلبا إياه

لمحاكم الوطنية يحمل بين جنباته نزعة وطنية أنانية هدفها توسيع حاالت االختصاص ل

وهي نزعة ال تتالءم مع طبيعة القانون بوصفه القانون الذي يحكم العالقات الدولية 

الخاصة، كما أنها ال تتالءم وحاجة التجارة الدولية في الوقت الحالي بصفة خاصة بعد 

وتجدر 143انتشار التحكيم التجاري الدولي واتساع الدور الذي يلعبه في هذا املجال

أن املشرع املغربي لم يتخذ أي موقف من مسألة جلب أو سلب االختصاص  اإلشارة إلى

خالفا لبعض التشريعات التي جسدت موقفها في نصوص قانونية صريحة كإيطاليا 

 .والواليات املتحدة األمريكية و مصر

 

 املطلب الثاني:اآلثار املترتبة على مستوى القانون الواجب التطبيق

األجنبي التي ينبني االختصاص فيها على ضابط اإلسناد االتفاقي تثير الدعاوى ذات العنصر 

لالختصاص مشكلة في غاية األهمية تتمثل فيما هو القانون الواجب التطبيق على هذا االتفاق املانح 

 :لالختصاص؟ لإلجابة عن هذه اإلشكالية انقسم الفقهاء إلى اتجاهين

تطبيق يكون بتحديد طبيعة االتفاق الذي تم يرى أن تحديد القانون الواجب الاالتجاه األول:

من خالله إسناد االختصاص.وبناء على ذلك ذهب هذا االتجاه هن الفقه إلى القول بالطبيعة اإلجرائية 

لالتصال املانح لالختصاص بوصفه اتفاق ههدف إلى ترتيب أثر معين هو جلب لالختصاص إلى املحكمة 

علقة باإلجراءات ألنها تتصل لالختصاص ألكثر من اتصالها بفكرة التي طرح النزاع أمامها وتلك مسألة مت

العقد وبذلك تخضع لقواعد االختصاص املقررة في قانون القاض ي،بينما ذهب جانب آخر من الفقه 
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إلى القول بالطبيعة العقدية لالتفاق املانح لالختصاص ومن ثم فهو يخضع للقانون الذي يحكم 

 .144التزامات العقدية

يرى أن تحديد القانون الواجب التطبيق على االتفاق املانح لالختصاص ال الثاني:االتجاه 

تستنبط من خالل التفرقة بين الطبيعة اإلجرائية أو العقدية لهذا الشرط املانح لالختصاص، حيث أن 

هذا األخير وإن كان يجد مصدره في اتحاد إرادتين أي في العقد إال أن محله وأثره ينصب على سلب 

ختصاص من محكمة وجلبه ملحكمة أخرى. وإدراك هذه الحقيقة املتمثلة في الطبيعة املزدوجة لهذا اال 

 االتفاق تؤدي إلى استحالة تطبيق قانون واحد عليه.

حدهما يفصل في مسألة صحة العقد واآلخر يفصل في اآلثار أومن ثم ال مفر من تطبيق قانونين 

املانح لالختصاص بوصفه عقدا لقانون اإلرادة في كافة املسائل التي يرتبها هذا العقد فيخضع االتفاق 

املتعلقة بتكوين العقد والتي ال عالقة لها بأثر على الخضوع االختياري ومن صحة الرضا وال يشترط 

بالضرورة أن يكون هذا القانون هو الذي يحكم العقد األصلي. ولكن إذا اتفق األطراف في العقد 

نون معين ليحكمه فإن هذا األخير يحكم أيضا االتفاق املانح لالختصاص، إال إذا األصلي على اختيار قا

 .145نص على خالف ذلك

 خاتمررررررة:

نخلص في الختام إلى أن ضابط الخضوع االختياري املنبثق من مبدأ سلطان اإلرادة يلعب دور 

الخضوع لوالية  جد هام في مجال االختصاص القضائي الدولي، بحيث يمكن للخصوم االتفاق على

محكمة دولة ولو لم تكن مختصة أصال للنظر في النزاع، األمر الذي دفع بالعديد من التشريعات 

املقارنة إلى األخذ بهذا الضابط صراحة في قوانينها اإلجرائية، ونذكر منها قانون املرافعات املصري الذي 

ون أصول املحاكمات املدنية األردني منه، وكذلك قان 11نص على ضابط الخضوع االختياري في املادة 

                                                 
144- Gabrille Kaufmen-Kohler la clause d’election de for dans les contrats internationaux, Basel und Frankfurt 

Am Main 1980. .  001نقال عن حفيظة السيد الحداد: القانون القضائي الخاص الدولي، مرجع سابق ص:   
 .000السيد الحداد: القانون القضائي الخاص الدولي، مرجع سابق، ص: حفيظة  -145
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منه، كما أن هناك تشريعات أخرى تناولت فكرة الخضوع االختياري على الصعيد  11في املادة 

الداخلي، وعملت على تمديدها على املستوى الدولي كما هو الحال بالنسبة لقانون املرافعات املدنية 

هو لم يتعرض في قانون املسطرة املدنية لقواعد والتجارية الفرنس ي، أما بالنسبة للمشرع املغربي ف

االختصاص القضائي الدولي في شكلها العام باألحرى أن  يتعرض لضابط الخضوع االختياري، إال أنه 

على "أنه  11 – 13قد تدارك هذا املوقف في مسودة مشروع قانون املسطرة املدنية حيث جاء في املادة 

دعاوى ولم لم تكن داخلة في اختصاصها متى قبل املدعى عليه تختص محاكم اململكة بالنظر في ال

 واليتها صراحة أو ضمنيا ما عدا الدعاوى املتعلقة بعقار يوجد في الخارج".

 

 الئررررررحررررة املراجرررررررررع:

 :مؤلفات قانونية 

   أحمد قسمت الجداوي: مبادئ االختصاص القضائي الدولي وتنفيذ األحكام

 .3666لنهضة العربية، طبعة األجنبية، دار ا

   حفيظة السيد الحداد: القانون القضائي الخاص الدولي، بدون ذكر دار النشر

 والطبعة، جامعة محمد الخامس، أكدال.

  حفيظة السيد الحداد: املوجز في القانون الدولي الخاص، منشورات الحلبي

 .1331بيروت، طبعة 

  دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، خالد هشام: القانون القضائي الخاص الدولي ،

 .1333طبعة 

   هشام علي صادق: تنازع االختصاص القضائي الدولي، دار املعارف اإلسكندرية

 دون ذكر الطبعة.

  ،عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون املدني الجديد، املجلد األول

 .3601ولى مصادر االلتزام، دار النشر للجامعات املصرية، الطبعة األ 

  عكاشة عبد العال، اإلجراءات املدينة والتجارية، دون ذكر دار النشر، طبعة

3690. 
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 :رسائل جامعية 

  الحسن لحلو ملولوخي: القانون الدولي الخاص املغربي واملسطرة املدنية، جامعة

 – 3661الرباط، السنة الجامعية  –محمد الخامس، كلية الحقوق سويس ي 

3669. 

 خضوع االختياري كضابط اختصاص قضائي جولي للمحاكم محمد قط: "ال

الوطنية" دبلوم لنيل شهادة املاستر في العالقات الخاصة الدولية، جامعة 

قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، الجزائر، السنة 

 .1333/1330الجامعية 

 

 :نصوص القانونية 

 ملغربي نسخة مؤقتة منشورة في املوقع مسودة مشروع قانون املسطرة املدنية ا

 .1330يناير  31الرسمي لوزارة العدل بتاريخ 

  :3699الصادر سنة  31قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري رقم. 
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 الوقف في الجزائر  على ضوء التحوالت االقتصادية للدولة

 

 بن ساحة يعقوب 

   -ائر الجز  –باحث في صف الدكتوراه جامعة غرداية 

 

 

 

 ملخص املداخلة:

 

 للتاريخ فاملتتبع اإلسالمية ، لألمة الحضاري  الرقي مظاهر اإلسالم يمثل أحد إن نظام الوقف في      

 نواحي كافة في األمة بعض جوانب احتياجات تغطية في الوقفية األمالك على مساهمة يقف اإلسالمي

 عليها والقائمين املساجد بشؤون تعنى دينية مؤسسة أنه على الوقف إلى الضيقة النظرة أن ،إال الحياة

 دون  البحتة الدينية النواحي في الوقف دور  وانحسار الديني، البعد على الدراسات تركيز إلى أدى فقط؛

 الوقفية واملمتلكات األموال أن االعتبار بعين األخذ وعدم للوقف، واملالية االقتصادية األبعاد إلى النظر

 الخدمات تقديم في الدولة موازنة عن العبء يخفف بما توظف أن يمكن الدول ، ةثرو  من مهم جزء

 .التحتية البنية خدمات وحتى والصحية واالجتماعية التعليمية

 تتجه أن من البد بل فحسب، الوقف على التشجيع في تنحصر ال الوقفي بامللك وبالتالي فالعناية      

  منه. املرجوة الغاية تأدية ستثمار فيه وكذا تنميته من اجلاال  على تسهر إدارية سلطة إيجاد صوب

 القانونية النصوص من سلسلة ووضع الجزائري الى مواكبة هذا التحول ، املشرع دفع الذي األمر وهو    

  .ملهامها مقنن توزيع وفق اإلدارة لهذه الحسن السير ضمان بغية كله ، وذلك
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 في الوقف رسالة استمرارية على واألوقاف الدينية الشؤون وزارة في ممثلة الدولة إشراف أن غير      

 على يأخذ أن عليه يجب الذي لألوقاف املسير اإلداري  تطوير النظام على متوقف الجزائري  املجتمع خدمة

الطاقات، خاصة في ظل  حشد على والعمل السلبيات وامتصاص اإلمكانات كل استيعاب عاتقه

 ي افرزها الوقائع القانونية األخيرة للدولة .التحوالت االقتصادية الت

 

 مقدمة :

إن املتأمل في تاريخ اإلسالمي ، يجد أن  األوقاف كانت تشكل ثروة هائلة وموروثا حضاريا             

متجددا ال يمكن االستهانة به، فهذا الكم الهائل من األراض ي و العقارات واملباني واملحالت التجارية 

أن يشكل موردا أساسيا ذاتيا لتمويل الكثير من املشاريع االقتصادية والقطاعات  والسكنية يمكن

 الخدمية.

وعليه إن الوضعية الكارثية التي وصلت إليها األوقاف في الوقت الحاضر يدعو إلى ضرورة إحيائها       

في ظل التحوالت  والتفكير في كيفية االستفادة منها في دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية ، خاصة

التي تشهدها كل من الساحة الداخلية والخارجية ، من انهيار ألسعار البترول وكذا التقشف ، وهذا ال 

يتأتى إال عن طريق إعادة هذه املؤسسة إلى ساحة االهتمام والعمل وذلك باستغاللها وتثمير أموالها 

 فيها أكثر نفعا وخدمة للصالح العام. وإخراجها من حالة الركود وحيز العمل الخيري إلى آفاق تكون 

لذا نجد الجزائر منذ بداية التسعينيات اهتمت بهذه الثروة الوقفية الهائلة وذلك بصدور القانون        

يتعلق باألوقاف، املالحظ اليوم يرى انه ال يمكن لألوقاف أن تقوم  3663أبريل لسنة  11املؤر   63/33

لتنمية املنشودة ألن البقية املتبقية منها عاجزة عن تلبية الحاجات العامة بالدور املراد منها في عملية ا

املتزايدة، وعليه من الضروري العمل على إنمائها، واستغاللها و تعظيم ريعها، خاصة بعد اإلصالحات 
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القانونية األخيرة ، وما طرحته في الجانب االقتصادي من مبادئ ، فاالستثمار الوقفي يعتبر من أهم 

أدق التصرفات التي تحتاج إلى تأصيل شرعي ومراعاة لحكم الدين والتزاما بأغراض الوقف وأخذا في و 

الحسبان مصلحة املستحقين، وشروط الواقفين، وكذا عالقة األمالك الوقفية بالتنمية االقتصادية 

 أي بمفهوم املخالفة دور األوقاف في االقتصاد.

ما يي انعكاسات التحوالت   بحث في السؤال الجوهري التالي:وبناء على ما سبق، تتمحور إشكالية ال

  .في الجزائر؟ وقفيةاالقتصادية للدولة على األمالك ال

 املبحث األول : التأصيل الفقهي والقانوني الستثمار األمالك الوقفية  

وسنتطرق في هذا املبحث إلي تعريف االستثمار الوقفي  و ضوابطه الشرعية كمطلب أول ، 

 ا الطبيعة الطبيعة القانونية الستثمار األمالك الوقفية في التشريع الجزائري كمطلب ثان.وكذ

 املطلب األول : االستثمار الوقفي وضوابطه الشرعية

وسنقسم هذا املطلب إلى فرعين التاليين، نتناول في الفرع االول تعريف االستثمار الوقفي ،وفي 

 : الفرع الثاني ضوابط االستثمار الوقفي 

 الفرع األول : تعريف االستثمار الوقفي

بادئا ذي بدئ البد لنا من تعريف الوقف ثم ننتقل إلى تعريف االستثمار على األوقاف  ومنه 

 يمكن تعريفه بمايلي: 
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الوقف لغة يعني الحبس واملنع والتسبيل فيقال وقفت الدار أو حبسها  :التعريف اللغوي للوقف  -

 146لدابة أي حبسها على مالكها على مالكها ويقال وقفت ا

لم يرد في الفقه تعريفا موحدا للوقف وإنما جاء حسب اختالف  :التعريف االصطالحي للوقف   -

فقهاء الشريعة اإلسالمية وتنوع مذاهبها بصفة عامة  ، وما ههمنا في هذا املجال بالخصوص  هو تعريف 

 حيث يعرف الوقف بمايلي : املذهب املالكي

عن التصرفات التمليكية مع بقائها على ملك الواقف والتبرع الالزم بريعها على *حبس العين 

 .147جهة من جهات البر

فمن خالل هذا التعريف يرى املذهب املالكي أن العين املوقوفة ال تخرج عن ملك الواقف بل 

ون تبقى على ملكه، لكنهم يمنعون التصرف فيها بالتصرفات الناقلة للملكية سواء بعوض أو بد

  148عوض، ويلزمه بالتصدق بمنفعتها ويمنع له الرجوع فيه

 

ُمَر، َيثُمُر  مشتق اللغة، مصدر أصل في االستثمارويعرف 
َ
الثمرة،  طلب ثامر. واستثمر: فهو من ث

 الحصول  الثمرة، أي طلب هو إذا: ، فاالستثمار149الطلب أفادتا الفعل أول  في زيدتا إذا والتاء السين ألن

 مستقبال. ستثمرامل يرجوه ما على

 وجه في بثمرته أو به املتكرر  لالنتفاع ملال ومؤقت، مؤبد حبس " أنه على اصطالحاالوقف  كما يعرف     

 الخاص" أو العامة البر وجوه من

                                                 
، ص 2891سنة ،4الطبعة ، دار الجامعة للطباعة والنشر، بيروت، أحكام الوصايا واألوقافشلبي محمد مصطفى،  146

404. 
 .201نفس المرجع، ص   147
 .14، ص 1004 طبعة سنة،  ر، الجزائللنشر والتوزيع  ، دار هومةعقود التبرعاتحمدي باشا عمر،   148
، تحقيق: عامر أحمد لسان العربجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم األنصاري اإلفريقي المصري،  منظور ابن 149

 .686 ص: 1004 طبعة سنة  حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت،
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 اململوك املال نماء تحصيل :مطلق طلب عرف بأنه" فقد املعاصر اإلسالمي االقتصاد في وأما

 االقتصاد في ، فاالستثمار 150وغيرها " وشركة مضاربة، ومرابحة من املعتبرة الشرعية بالطرق  شرعا

املشروع،  جدوى  بدراسة تثميره خالل من الستغالل املال  بوعي والعمل التخطيط إذا منطلقه اإلسالمي

 اإلسالمية. الشريعة مقاصد رعاية في مستقبال وأهميته عوائده إلى والنظر

 من ومالي فكري  جهد من الوقف يبذله ناظر " ما بأنه:  الوقف استثمار ومن ثم يمكن تعريف

 يجمع الذي االستثمار املشروعة". وحيث أن ذلك بالطرق  وتنميتها الوقفية املمتلكات على الحفاظ أجل

 الخدمات توفير وبالتالي الوقف مال رأس الطبيعية لزيادة واملوارد البشرية والطاقات الفكرية القدرات بين

الضرورة، إلى  من البشرية للحاجات ترتيبها في العامة الشريعة مقاصد في ذلك مراعيا تمعلمجا ألفراد

 الحاجة، فاالستثمار.

 ايرادات على للحصول  اليوم موارد عن التخلي هو" االقتصادي البحت  املنظور  من وبالتالي فاالستثمار

 وفعالية ردوديةم الزمن، :هي عناصر ثالثة االعتبار بعين يأخذ وهو األولى، التكلفة من أكبر

 "باملستقبل املرتبط العملية،والخطر

 : 151التالية األشكال واملالحظ أن االستثمار املال الوقفي قد يتخذ

 بالطرق  املعنوي  أو الحقيقي الشخص به يقوم الذي به العمل ويقصد  :الفردي االستثمار   -

 . البشرية و املالية لنشاطه وقدراته املالئمة والوسائل

                                                 
نشر والتوزيع، لل النفائس ، داراإلسالمي الفقه في وضوابطه االستثمار: أحكامهسانو،  مصطفى قطب 150

 .10ص   2000سنةاألردن،
. 37، ص1992سنة ،  القاهرة ، العربي الفكر ، دار4، طاالقتصادية الموسوعة،  عمر حسين  151



 

 

 

75 

 االقتصادي نشاطها توسيع على تساعدها التي العملية تلك به يقصد و: الشراكةب االستثمار -

 أو وطني أي محلي االستثمار هذا يكون  اآلخر، وقد مع الشراكة ثمار عليه من تحصلت بما

 . االقتصادي نوعية املشروع و الحاجة حسب على أجنبي

الذي ههتم  36/33ل واملتمم للقانون املعد 1333ماي  11املؤر  في  33/31كما ال ننس ى أن القانون 

، والذي جاء طبقا للمنظور االقتصادي اإلسالمي قد نص على  إحدى 152بتنمية الوقف واستثماره 

 الصيغ )العقود( االستثمار التالية:

 عقد اإلجارة )التأجير( -

 املزارعة. -

 عقد املساقاة. -

 عقد الترميم. -

 عقد املقاولة. -

 ارية(سندات املقارضة )السندات االستثم -

 عقد املضاربة. -

 عقد االستصناع . -

 املرصد. -

 الفرع الثاني: ضوابط االستثمار الوقفي:

يمكن تقسيم هذا الفرع الى النقطتين التاليتين الخصائص العامة للوقف ، و كذا الشروط 

 الخاصة لالستثمار الوقفي 

                                                 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، تخصص قانون إدارة إدارة الوقف في القانون الجزائريبن مشرنن خير الدين ،  152 
 .204،101،ص ص 1022/1021سية ، جامعة تلمسان ، سنة محلية ، كلية الحقوق والعلوم السيا
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 والتي يمكن إجمالها في النقاط التالية:أوال : الخصائص العامة للوقف :

: يقدم الوقف وريعه الخدمة إلى جميع أفراد املجتمع دون استثناء، عامةيخدم املصلحة  الوقف  1

بل توجد أوقاف عامة تشمل املسلم وغيره، وهذا ما يدل على عناية اإلسالم بغير املسلمين من جهة 

املجتمع الوقف،وعليه يعتبر وسيلة من وسائل تحقيق التكافل االجتماعي الذي يعني أن يكون أفراد 

مشاركين في املحافظة على املصالح العامة والخاصة بحيث يشعر كل فرد فيه أنه إلى جانب الواجبات 

 .153التي عليه، ان له حقوق نحو اآلخرين

من خصائص الوقف أنه مستقل ومنفصل عن من أوقفه وعن ذريته يعترر الوقف ذو طابع خيري : 2

ا في إطار األوقاف العامة فإن ريعه سوف يعود على وجوه وعن الحاكم، فإذا حبس املسلم ماال أو عقار 

واملرافق التابعة لها من مدارس ودور العلم  املساجدالبر والخير كمساعدة الفقراء واملساكين وبناء 

 واملؤسسات الصحية واملؤسسات الخيرية، وكفالة الضعفاء والتكفل باملرض ى واملعوزين. واملكتبات

للفرد الحرية أن يقف ماله في أي بلد من البلدان يشاء قصد  الوقف ال يقف عند الحدود الوطنية: 3

 فمثال تحقيق منفعة العامة ألهل ذلك البلد، وهذا عكس الزكاة التي تتميز بخاصية محلية الزكاة. 

 الجزائريون كانوا وال يزالون يوقفون أموالهم على الحرمين الشرفيين.

يعني  : إن املتتبع لوعاء الوقف يجده واسعا جدا، فهو يشمل الوقف األهلي الذياتساع وعاء الوقف 9

ما يوقفه الواقف على نفسه ابتداء أو على أوالدة ما تناسلوا ذكورا وإناثا، أو هما معا أو على 

ل إلى جهة من جهات الخير عند ؤو نين من ذريته فقط . أو من ميرهم على أن يأشخاص معي

كما يشمل الوقف الخيري الذي يعني ما يوقف على جهات البر واإلحسان  ،انقراض املوقو  علههم

الوقف ليشمل جميع أنواع ومجاالت الخير   قربة هلل تعالى ، كما توجد أوقاف تجمع بينهما، كما يتسع

                                                 
  2012، دار زهران للنشر و التوزيع ، األردن، طبعة  عقود التبرع الواردة على الملكية العقاريةخير الدين فنطازي،   153
 .193ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
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لدنيوية من مساجد ومكتبات ومدارس ومعاهد وجامعات ومستشفيات ومقابر ومؤسسات الدينية وا

 .خيرية ومنازل وغيرها

من أبرز خصائص الوقف أن العين املوقوفة يبقى أثرها منتجة  يعترر الوقف صدقة جارية:  1

ر، وال للحسنات لصالح الواقف حتى بعد وفاته، وهذا يقتض ي أن يتميز الوقف بالديمومة واالستمرا

يتحقق هذا إال باملحافظة عليه وصيانته وتنميته، وذلك بصرف جزء من ريعه على وجوه البر والخير 

 الذي حددها الواقف.

: يتميز الوقف بعدم الجمود واملرونة ، إذ يسمح للواقف إيقاف  أمواله حسب مرونة الوقف  4

ا في ذلك أحوال املجتمع االقتصادية الضرورة والحاجة امللحة لتلبية حاجيات أفراد املجتمع، مراعي

واالجتماعية املحيطة به.هذه املرونة كما  تسمح أيضا بتوظيف هذه األموال في أوجه مختلفة قص 

واملشروعة حتى تؤدي  الحديثة تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية وإمكانية استثمارها وتنميتها في طرق 

 154األوقاف رسالتها

 تثمار الوقفي :ثانيا : الشروط الخاصة لالس

واقتصاديا،  واجتماعيا وخلقيا عقديا سلوك املستثمر توجه التي الكلية القواعد تلك يقصد بها

إليها الشريعة في هذا  دعت االستثمارية التي للعملية املنظمة الكلية والقواعد واملقاصد األصول  وفق أي

تحقيق غايات شرعية واجتماعية  التصرفات. فالغاية ليست زيادة املال في حد ذاته، بل من النوع

 االقتصادية الجدوى  دراسة عند اإلسالمي االقتصاد علماء واقتصادية مع زيادة املال. ومن ثم يشترط

 :155االستثمارية، ومنها العملية لسالمة ما شروطا ملشروع

                                                 
الدورة التاسعة  ر اإلسالميبحث مقدم إلى منظمة المؤتم ،حكم وقف األسهم والصكوك والمنافعخليفة بابكر الحسن ،   154

 :متاح على الموقع . 3ص ، 1008سنة في إمارة الشارقة  دولة اإلمارات العربية المتحدة ،  عشرة 
https://www.google.com/url?sa   دقيقة. 10و20الساعة  10/04/1020يوم 

 .19سانو، المرجع سالف الذكر، ص مصطفى قطب 155

https://www.google.com/url?sa
https://www.google.com/url?sa
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 محرمة. غير مشروعة االستثماري  للمشروع املعاملة االقتصادية تكون  بحيث الحالل: ف3

 األمة. على وآثاره املشروع مآل إلى بالنظر الشرعية: املقاصد عاةمرا ف1

 التحسيني. الحاجي، ثم الضروري، ثم األمة، فيراعى بتحقيق مصلحة التنوع: ف1

 والتقليل والخاص العام املال على املحافظة ويقصد بهاالستثمارية:  السالمة عناصر مراعاة ف3

 بين املفاضلة وحسن السليم بالتخطيط إال ذلك يتحقق وال ثماري املشروع االست في املحتملة الخسائر من

 االستثمار. مجاالت

 كما يشترط الستثمار أموال الوقف شروطا اخرى نذكر منها:

 الثقة : يشترط في الشريك املستثمر أن يكون موثوقا ، له تاريخ جيد وسمعة حسنة. -أ 

وال يغش فيما استنصح فيه، وال يعرض األمانة : وذلك حتى ال يخون فيما اؤتمن عليه ،  -ب

 مشاريع غير ذات النفع.مال الوقف للمخاطرة، أو يبذله في 

 . الذكاء والفطنة والكياسة: حتى إذا ما اعترضته العراقيل في مشروعاته استطاع حلها -ج

الحنكة والتجربة والخبرة : وهذا الشرط إذا كان وزير التنفيذ مشاورا في الرأي ، فإنه  -د 

حتاج إلى الحنكة والتجربة التي توصل إلى صحة الرأي وصواب التدبير ، فإن في التجارب خبرة بعواقب ي

 األمور.

 املطلب الثاني : األساس القانوني الستثمار املال الوقفي في التشريع الجزائري 

كذا وسنتناول في هذا املطلب املكانة الدستورية لالستثمار في األمالك الوقفية كفرع أول ، و 

 األساس القانوني لالستثمار كفرع ثان.
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 الفرع االول : املكانة الدستورية لالستثمار في األمالك الوقفية

قد نص صراحة  3669بالرجوع إلى الجزائر ، نجد أن املشرع في التعديل األخير لدستور سنة             

خيرية معترف بها و يحمي القانون منه على أن"األمالك الوقفية و أمالك الجمعيات ال 93نص املادة 

الفقرة األولى من تعديل  31تخصيصها" أما فيما يخص مبدأ "حرية االستثمار" فقد نصت املادة 

 . 156القانون  إطار في وتمارس بها  معترف  والتجارة  االستثمار :حرية 1339الدستوري لسنة 

األمالك الوقفية؟ لتأتي اإلجابة سريعة في لكن السؤال املطروح في هذا املجال هو ما عالقة هذا املبدأ ب

  على  وتشجع  األعمال  منا  تحسين  على  الدولة  وتنص على مايلي :" تعمل 31الفقرة الثانية من املادة 

 الوطنية".  للتنمية االقتصادية  خدمة  تمييز  دون   املؤسسات  ازدهار

الدستور ، إال أنه حسب بعض رغم غموضه في هذه املادة من  ازدهار املؤسساتإن مصطلح 

 الباحثين يمكن اعتباره أساسا دستوريا لالستثمار في املؤسسات الوقفية في الجزائر .

 157من القانون املدني الجزائري  03ويبررون ذلك باألدلة التالية : فمادام الوقف طبقا للمادة 

لق بالوقف على أن:" الوقف املتع 63/33من قانون  30يتمتع بالشخصية املعنوية ، كذلك تنص املادة 

ليس ملكا لألشخاص الطبيعيين وال االعتباريين ويتمتع بالشخصية املعنوية، وتسهر الدولة على احترام 

نستخلص من هذه املادة أن الوقف مؤسسة مستقلة عن شخصية منشئيه، إرادة الواقف وتنفيذها".

يمنحه استقاللية وذمة مالية تجعله وبالتالي فإن املشرع يعترف بالشخصية املعنوية للوقف وهذا 

  .158مدينا بكل مستحقاته والتي ال تسقط بزوال الهيئات القائمة عليه وال بالتقادم

 

                                                 

، الصادرة بتاريخ  24،الجريدة الرسمية رقم 2880المتضمن تعديل دستور  1020مارس  0المؤرخ في 20/02القانون 156 
 .1020مارس 1
المؤرخ في  01/20المعدل و المتمم بالقانون  2811سبتمبر  10المؤرخ في  19-11القانون المدني الصادر باألمر  157 

 .1001جوان  10الصادرة في  44ئرية ،العدد: ، الجريدة الرسمية الجزا1001جوان  10
 .08، جامعة بومرداس ، بدون سنة نشر ، ص:، تسيير األمالك الوقفية في الجزائر وطرق تنميتهاتقار عبد الكريم  158 



 

 

 

80 

 الفرع الثاني  : األساس القانوني لالستثمار في األمالك الوقفية

 تجدر اإلشارة أن املشرع الجزائري عرف الوقف في القوانين التالية:  

  : األسرة  املعدل واملتمم املتعلق ب 11/84 من قانون  131ء في نص املادة جافي قانون األسرة

  .159بأنه: حبس املال عن التملك ألي شخص على وجه التأبيد والتصدق

  :املتضمن قانون التوجيه  63/10من قانون  13حيث نصت املادة في قانون التوجيه العقاري

التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل  العقاري األمالك الوقفية هي تلك  األمالك العقارية

التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة سواء كان هذا التمتع 

 160فوريا أو عند وفاة املوصين الوسطاء الذين يعينهم املالك املذكور 

 : جاء التعريف كما يلي  63/33من قانون األوقاف  1نصت املادة  في قانون األوقا: 

الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق باملنفعة على الفقراء أو على 

 وجه من وجوه البر والخير .

نستنتج من نصوص مواد القوانين الجزائرية السابقة الذكر أن املشرع الجزائري على غير 

م ينقلها إلى ملكية العادة حاول تعريف الوقف حيث  أخرج العين املوقوفة من ملكية الواقف ول

 املوقوف عليهم 

 

                                                 
 المتضمن قانون األسرة، الجريدة الرسمية الجزائرية  1984جوان  9المؤرخ في    11/84القانون رقممن  124المادة  159
 .1984 جوان سنة  12 الصادرة في 24د العد
 49عدد جريدة الرسمية الجزائرية ،ال قانون التوجيه العقاري ، المتضمن 18المؤرخ في   80/11القانون من  42المادة  160

 .1990جوان سنة  18الصادرة في
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 ماي  22الصادر في 01/31 صدور القانون  بعد 1333الوقفي سنة  التفكير في االستثمار بدأ        

املتضمن قانون االوقاف الجزائري  3663افريل  11املؤر  في  91/33 ،املعدل واملتمم للقانون  2001

 . 161االستثمار الوقفي في الجزائرحيث يرى بعض الباحثين أنه أول خطوة لتقنين 

 عن صراحة تحدثت التي الوحيدة منه هي 45 املادة أن  63/33حيث يظهر من استعراض القانون      

 مجال في اإلسالمية للشريعة مطابقة تكون  وأن الواقف، بشرط وربطها الوقفية األمالك استثمار

 االستثمارات اقتصرت حيث التنظيم طريق نع بعد فيما توضح لم ذلك تطبيق كيفيات أن إال األوقاف،

 .162السوق  بأسعار مقارنة ضعيفة دائما تظل والتي ، الحقيقية األسعار وفق ومراجعته اإليجار على

 بها تسير التي الوتيرة أن ذلك قوية، ميدانية تطبيقات يعرف لم الجزائر في املال الوقفي االستثمار إن     

 هذا في النوعية النقلة وتبرز واعدة مشاريع أنها علما جدا، ضعيفة وقفيةال االستثمارية املشاريع مختلف

 خالل من ويتضح ،...األعظم املسجد بالعاصمة، ومشروع السحاولة ببلدية الكرام حي كمشروع املجال

ن هذا يبقى لك الوقفي، باالستثمار الخاص التفكير في نوعية نقلة هنالك أن النموذجية املشاريع هذه

 ستوى املطلوب.دون امل

 املبحث الثاني: األوقا  الجزائرية ودورها التنمية االقتصادية

وسنتناول في هذا املبحث تعريف التنمية االقتصادية كمطلب أول، و عالقة الوقف بالتنمية 

 االقتصادية كمطلب ثان.

 

                                                 

الصادرة  12العدد  الجزائرية  الجريدة الرسمية ، المتضمن قانون األوقاف 11/04/2882المؤرخ في 82/20قانون رقم  161 
  18العدد  الجزائرية، الجريدة الرسمية 11/01/1002المؤرخ في   01/ 02المعدل والمتمم بالقانون 2882ماي  01في

 .1002ماي سنة  14الصادرة في 
المجلة الجزائرية للتنمية  ، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة اإلسالميالوقف  صالحي صالح وبن عمارة نوال ، 162 

 .22،ص: 1024، ديسمبر  02العدد  ، االقتصادية ، ورقلة
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 املطلب األول : أساليب االستثمار الوقفية الحديثة ودورها في التنمية االقتصادية 

 تحديد دور للتبرع في  في األقوال اختلفت لقد لتبرع هو املصدر األساس ي والوحيد للوقف  واإن     

 فبعضهم وشموليتها، مجاالتها حيث من التنمية عملية حول  اآلراء اختالف ذلك وسبب التنمية، مفهوم

 املحدد املجال هذا لخال من بتعريفها فيقوم كاملجال ، معين مجال على التنمية مفهوم تحديد في يقتصر

 تبعا لهذه املفهوم تحديد فيكون  املجاالت، ملختلف شاملة عملية أنها يرى  اآلخر بعضهم بينما للتنمية،

 معنى ذا مصطلحا بوصفها التنمية كلمة فإن ذلك من الرغم وعلى التنموية، للعملية الشمولية الرؤية

 . 163االقتصادية التنمية معنى إلى فتنصرف أطلقت إذا محدد

  :االقتصادي رديفا للنمو بوصفها التنمية

 نمو معدل في السريعة بالزيادة تقاس التنمية كانت املاض ي القرن  من والستينات الخمسينات في       

 السنوية الكمية الزيادة تحديد إلى البعض ذهب حيث اإلجمالي، القومي الناتج أو اإلجمالي املحلي الناتج

 القومي االقتصاد قدرة أنها على االقتصادية التنمية فعرفت اإلجمالي القومي جالنات في تحقيقها املطلوب

 دخل متوسط في النمو معدالت استخدم والبعض ، القومي الناتج في متواصلة سنوية زيادة توليد على

 العامة االقتصادية الرفاهية وقياس للتنمية اقتصادي كمؤشر الحقيقي ، القومي الناتج من الفرد

 االقتصادية بأبعاده للوضع الواعي رادي اإل التحويل عملية" بأنها وبالتالي يمكن تعريفها  ،للسكان

  ."التقدم حالة إلى التخلف حالة من والثقافية واالجتماعية والسياسية

 أن أي ،"الكل صالح أجل من الكل جهود هي : توظيف االقتصادية التنمية ومنه نستنج ان 

 جوانب كل تشمل وانما السياس ي، أو االجتماعي أو االقتصادي كالجانب فقط احدو  بجانب تهتم ال التنمية

أي بمفهوم  ، 164وشاملة عميقة وكمية كيفية تغييرات فيها فتحدث وأشكالها صورها اختالف وعلى الحياة

                                                 

، عية في الدول العربيةأهداف التنمية الدولية وصياغة السياسات االقتصادية واالجتماعلي عبد القادر علي ،  163 
 .20، 1، ص ص: 1004المعهد العربي للتخطيط ، الكويت ،سبتمبر 

 . 62،ص  2000سورية ، سنة  -دمشق الفكر للنشر والتوزيع ، دار ،اإلسالمي الوقف ، قحف منذر 164 
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االستخدام األنسب للموارد الطبيعية والبشرية، لغرض تحقيق زيادات مستمرة في الدخل هي  املخالفة 

 حيث من لالقتصاد، اإلنتاجية الطاقة زيادة إلى جوهرها في وتنصرف، ق معدالت النمو السكانيتفو 

 نسب في أو القومي الناتج وبين اإلنتاجية القطاعات بين النسبية العالقات في تحدث التي التغييرات

 تخلف أو تقدم مدى على للحكم استخدامها يتم وعالقات نسب وهي املختلفة القطاعات في العاملين

 .ما اقتصاد

وحيث انه يجوز استثمار األموال الوقفية الن ذلك يحقق فائدة  وينمي أموال الوقف ويحقق 

املقصد الرئيس ي للتنمية االقتصادية ذات طبيعة االجتماعية حيث يضمن  التكافل االجتماعي  

التي يمكن أن  ، حيث نورد بعض األساليب الحديثة لالستثمار الوقفي 165وحصول الصدقة الجارية 

 تساهم في في التنمية االقتصادية ونذكر منها :

استحدث من اجل إقراض املحتاجين قدر حاجتهم على أن يعيدوه في أجل متفق  القرض الحسن : -3

غير أن املشرع  املتعلق باألوقاف 33/31من القانون  33مكرر  19عليه،  وقد نصت عليه املادة 

 .ا ما قد تستغله الهيئة املكلفة بتسيير األوقاف وتنتشر املحاباة في منحهالجزائري لم يحدد معاييره وهذ

فة باألوقاف  : الودائع ذات املنافع الوقفية -1
 
وهي قيام صاحب مبلغ من املال بتسليمه للسلطة املكل

في شكل وديعة )وقفية( يسترجعها متى شاء على أن تقوم إدارة األوقاف بتوظيف هذه الوديعة مع ما 

 من القانون الجزائري املتعلق باألوقاف . 6مكرر  19ها من أوقاف هذا ما نصت عليه املادة  لده

إن وقف األسهم وسيلة من الوسائل التنموية املعاصرة، وإمكانية التعامل بمبدأ وقف األسهم  -3

  الوقف في األسهم تعود على املجتمع بمنافع كثيرة ومستمرة ، ففي لغة مصطلح األسهم جمع سهم

                                                 
ر الثقافة للنشر و ،دا أحكام الوقف دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة والقانونمنذر عبد الكريم القضاة ، 165

 . 298، ص 1022التوزيع ، الطبعة االولى ،األردن، سنة 
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، وبالتالي هي عبارة عن صكوك متساوية القيمة غير  166يطلق على الحظ والنصيب والش يء من األشياء

، وقابلة للتداول بالطرق التجارية املخصصة لذلك، وهي تمثل حقوق املساهمين في  قابلة للتجزئة

بكل ما  والسهم بذلك يفيد حصته مشاعة في شركات األموال  الشركات التي أسهموا في رأس مالها

، وما تملكه من حقوق وامتيازات واملراد بوقف األسهم هو  ، وديون  تشمله الشركة من أموال وأصول 

 تحبيس أو وقف حصص من األسهم اململوكة للواقف في شركات األموال االقتصادية املستغلة 

بشأن   1992مايو33-6وقد  اقر  مجمع الفقه اإلسالمي في دورة مؤتمره السابع بجدة في الفترة 

وتبعته دار اإلفتاء املصرية في ما يفيد جواز وقف  وجوب االستثمار الوقفي باألسهم  األسواق املالية

، وقد انطلقت فكرة األسهم الوقفية في عدد من 31/0/1339تاريخ  0999األسهم، وذلك تحت رقم  

 . 167الدول العربية مثل سلطنة عمان والكويت واإلمارات العربية املتحدة

هي طريقة حديثة تدفع لتنمية األموال الوقف فإذا كانت الصكوك هي مال الصكوك الوقفية : -9

، بل هي  ، وليست سندات قرض متقوم، ألنها تمثل وثيقة أو سند إثبات ملكية، وهي قابلة للتداول 

م قائمة على أساس املضاربة، التي تحتمل الربح والخسارة، وعليه فإن ما تقرر في جواز وقف األسه

 .  يتقرر مثله في جواز وقف الصكوك مع وجوب مراعاة تحقق الضوابط الشرعية

 :  وأهم هذه الضوابط ما يلي

 .  يجب أن تمثل الصكوك القابلة للتداول ملكية حملة الصكوك بجميع حقوقها والتزاماتها  – 3

 .  ، أو الديون  ال يجوز أن تمثل الصكوك القابلة للتداول اإليرادات  – 1

 أن يتم استثمار حصيلة الصكوك بإحدى صيغ االستثمار الشرعي.   – 1

                                                 

 .102، ص1002، دار النفائس، األردن، سنةالمعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالميمحمد عثمان شبير،   166 
ردنية  بحث حول مقدَّم ، كلية الشريعة ، الجامعة األوقف األسهم والصكوك والحقوق والمنافعمحمود السرطاوي ،   167 

، متاح 10/4/1008المنعقدة في الشارقة باإلمارات العربية المتحدة بتاريخ  28إلى مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في دورته 
 .11:12الساعة  10201020//0404//1111يوم يوم          rrrr//dd1199aaeeaaiiffii..oorrgg//--hhttttpp::////wwwwww..iiiiffaaعلى الربط التالي :.

http://www.iifa-aifi.org/rr/d19ae%20%20%20%20يوم%2025/03/2016
http://www.iifa-aifi.org/rr/d19ae%20%20%20%20يوم%2025/03/2016
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والحق املعنوي في  168الحق هو مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون  :  وقف الحقوق املعنوية  -1

معناه سلطة الشخص على ش يء غير مادي سواء أكان نتاجا ذهنيا كحق املؤلف في املصنفات القانون 

املخترع في اختراعاته وحق إنتاج البرامج الحاسوبية سواء كانت ثمرة لنشاط العلمية واألدبية وحق 

، وقد تطور شأن الحقوق املعنوية في تعامالت 169تجاري كاالسم التجاري والعالمة التجارية ونحو ذلك

 بحيث تباع، أو عند بيع الكتب أو  الناس وأمكن إثباتها
ً
، وتسجيلها ألصحابها، لالستفادة منها ماديا

،  ، أو نسبة من قيمة املصنوع للمخترع صنوعات بتخصيص نسبة من قيمة البيع لصاحب الكتابامل

 . 170ونحو ذلك 

والتي  يعتبر وقف الحقوق املعنوية من الصور الجديدة و من الوسائل الحديثة في عمل الخيرات

ها مصروفة إلى املعنوية اململوكة للواقف بجعل أثمانها وأرباحها وريع  حبس أو وقف الحقوق تعني 

وقد قرر مجمع الفقه اإلسالمي في دورته الخامسة  171مقاصدها العامة أو الخاصة تقربا إلى هللا تعالى 

بأن لالسم التجاري والعنوان   3699ديسمبر  33املوافق  3336جمادي األولى  3املنعقدة في الكويت في 

كار هي حقوق خاصة ألصحابها، وأصبح لها التجاري والعالمة التجارية وحق التأليف واالختراع أو االبت

 في العرف املعاصر قيمة مالية معتبرة يتمول الناس بها وهو مايسهم في دفع حركية التنمية االقتصادية.

                                                 

،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة االولى ،  بيروت لبنان، سنة  مدخل القانون نظرية الحقنبيل إبراهيم سعد ،  168 
 .26، ص2010

إلسالمية ، مجلة الملك سعود العلوم التربوية والدراسات ا بيع الحقوق المعنويةاحمد بن عبد اهلل محمد اليوسف،  169
 .1072، ص  2011الرياض، سنة   4 ،العدد

، بحث مقدم إلى مجمع الفقه اإلسالمي  ، والحقوق المعنوية ، والصكوك حكم وقف األسهم ،حمزة بن حسين الشريف 170 
 : متاح على الربط التالي 22، ص10/4/1008المنعقدة في الشارقة باإلمارات العربية المتحدة بتاريخ 19الدولي في دورته 

aifi.org/rr/d19ae-http://www.iifa    20:41على الساعة    11/04/1020يوم . 
الجزائرية  المؤسسات أداء مجلة، المستدامة التنمية تمويل في الوقفية الصكوك ، دوربخالد عائشةو زيد  بن ربيعة 171

 .204، ص 2012سنة  ،الجزائر ورقلة، احمرب قاصدي ، جامعة01العدد:

http://www.iifa-aifi.org/rr/d19ae
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هي وعاء تجتمع فيه أموال موقوفة تستخدم لشراء عقارات وممتلكات واسهم الصناديق الوقفية : -4

ارية لتحقيق أعلى عائد ممكن ضمن مقدار املخاطر وأصول متنوعة تدار على صفة محفظة استثم

والصندوق يبقى ذا صفة مالية اذ إن شراء العقارات واألسهم واألصول املختلفة وتمويل  املقبول 

العمليات التجارية ال يغير من طبيعة هذا الصندوق الن كل ذلك انما هو استثمار لتحقيق العائد 

بالقيمة الكلية ملحتوياته التي تمثل مبلغا نقديا وهذا املبلغ للصندوق، حيث يعبر عن الصندوق دائما 

هو الوقف وهو بمثابة العين التي جرى تحبيسها، ويمكن أن  تستثمر أمواله بصيغة املضاربة والشركة 

وغير ذلك، وما تحقق من أرباح وعوائد يصرف بحسب شروط الواقفين، تحت رقابة حكومية وضبط 

 . 172محاسبي ونظارة واعية

 ملطلب الثاني : اشكالية دور االوقا  في  التنمية االقتصادية في الجزائرا

 املضمون  إن حيث املجتمع، عالقات ترتيب إعادة في يسهم مهما، اقتصاديا موردا الوقف يعد      

 بل ،173االقتصادي االنتفاع عن وحبسها الوطنية والثروة املال رأس تجميد يعني ال للوقف االقتصادي

 واملستقبل الحاضر في املستهدفين حاجات يوفر مستمر، دخل توليد إلى ههدف قتصاديا مصدر هو

 منه سنتناول في هذا املطلب الدور املفترض للوقف في املجال االقتصادي، وكذا واقع هذا الدور.

 

 

 

                                                 

: متاح على الموقع، موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالميدور الصناديق الوقفية فى التنمية،  172 
edia.com/arab/http://iefp   20:20على الساعة  19/04/1020يوم . 

رسالة لنيل متطلبات شهادة الماجستير ،تخصص  ، دور الوقف الخيري في التنمية االقتصادية معتز محمد مصبح ، 173 
 .40،ص: 1024، فلسطين –، غزة  اإلسالميةاقتصاديات تنمية ، كلية التجارة ،الجامعة 

http://iefpedia.com/arab
http://iefpedia.com/arab
http://iefpedia.com/arab/
http://iefpedia.com/arab/
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 الفرع األول : الدور املفترض للوقف في املجال االقتصادي 

 الدورة تفعيل في للوقف در مفترض يؤكد السنين مدار على صاديةاالقت الحركة في املدقق الباحث إن   

 العناصر في إبرازها يمكن التي االقتصادية التنمية أهداف أحد معالجة في خاصة و إنعاشها، االقتصادية

 :التالية

 طريق عن ، الداخلية التجارة عملية في دور  للوقف:  التجارة حركة تشجيع في الوقف دور  -

 مختلف لبيع تجارية محالت إلى ليتم تحويلها يرغب ملن التأجير يتم حيث ، اري العق االستثمار

 السلع.

 استغالل أو الوقف املال استثمار على الوقف : يعمل اإلنتاجية العملية في الوقف دور  -

 .174استثمارية مشاريع في الوقفية األصول 

 املعوقات من لبطالةا :تعتبر الفقر من والحد البطالة مشكلة من التقليل في الوقف دور  -

 آثار وتتجسد الحد منها، إلى تسعى واتجاهاتها مشاريعها بمختلف والدول  للتنمية، األساسية

 دور  عن العمل ويبرز العاطلون  يعيشها التي الشديدة املعاناة وفي املتسولين، كثرة في البطالة

 األيدي من الوقفية املؤسسات تستخدمه ما :خالل من املشكلة هذه معالجة في الوقف

 .باملجتمع العاملة األيدي على كبير طلب تشكيل في يسهم بما امليادين، في مختلف العاملة

 النفقات، من الكثير وتغطية املوارد من الكثير بتوفير الوقف قيام :إن الذاتي التمويل توفير  -

 أو الخارجية القروض إلى تضطر ال حيث الحكومات، من أمام املصاعب من الكثير يدفع

 الخارجية املساعدات أن وذلك الخارجية، املعونات والقروض عن طريق سيادتها عن التخلي

  األمة. إرادة تسلب التي واالقتصادية والضغوط السياسية الشروط من الكثير يصحبها

                                                 

، مؤسسة الرسالة للنشر ، المملكة العربية السعودية ،  المعاصر اإلسالميره في المجتمع الوقف ودو منصور سليم ،  174 
 .224،214،ص ص : 1004سنة 
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 الفرع الثاني :واقع دور الوقف في املجال االقتصادي واليات تحفيزه 

قي الذي تلعبه األمالك الوقفية حاليا ال يتعدى ذلك الدور إن الدور االقتصادي الحقي          

التقليدي الذي عرفت به في الغالب أال وهو تمويل املساجد واملدارس القرآنية، أو االنتفاع بريعها 

بصفة مباشرة من طرف الجهة الخاصة في حالة الوقف الخاص، أما األوقاف العامة فيصب ريعها 

يستخدم منه أال ما هو ضروري لتسديد النفقات العمليات املتصلة  لدى الخزينة العمومية ، وال 

بالبحث عن األوقاف املفقودة واسترجاعها مثل : نفقات الدراسات والقضايا املرفوعة أمام املحاكم ، أو 

 ما يستخدم لترميم األبنية القديمة.  

شاؤه من متاجر ملحقة باملساجد ، وتنحصر االستثمارات الجديدة لألوقاف حاليا على ما يتم إن           

واملدارس القرآنية ، أما استغاللها فيتم عن طريق اإليجار بالتراض ي بالنسبة للمساكن واألراض ي 

 . 175الفالحية واملتاجر

إن األوقاف بشكلها التقليدي الثابت واملنقول ال يمكن إن تضطلع بدور بارز في العملية التنموية     

نماء االقتصادي و األوقاف في الجزائر فتقسم إلى أوقاف ثابتة من مبان ، مساجد ألنها ال تلبي شروط ال

،أراض ي فالحية ، ومنقولة مثل املصاحف ، املخطوطات والكتب وتخضع إلى شرط الواقف من حيث 

 صرف املنفعة سواءا كان ذريا بالنسبة للوقف الذري) العائلي ( أو إلى جهة البر بالنسبة للوقف الخيري.

لنظر إلى التعقيد املتزايد الذي تتسم به الحياة املعاصرة فإنه يتعذر على مؤسسة الوقف القيام وبا

بالدور الفعال في غياب آلية تحول األصول املوقوفة إلى ثروة متجددة خاضعة لعملية تجدد رأس املال 

. 

                                                 

للبحوث والتدريب ، طبعة األولى ، سنة  اإلسالمي، المعهد  نظم الوقف في التطبيق المعاصرمحمود احمد المهدي ،  175 
 .41،ص  1004
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جتمع  على هذا الواقع يحلينا مباشرة إلى آليات تحفيز التبرع الوقفي من اجل حث أفراد امل

 التبرع للهيئات الوقفية ويمكن إجمالها فيما يلي : 

تعني أن يكون املتطوع للوقف في صلب العمل الذي تعمل به الهيئة التي تسير الوقف  املشاركة : -2

ومن اجل إعطاء املتبرع الثقة ومعاودته التبرع مرة أخرى يجب إعالمه بمراحل  وليس على هامشها.

 تي ساهم فيها.ونتائج املشاريع ال

 غير مستتر ومخفي.  الشفافية -1
ً
 مرئيا

ً
مثل إرسال :ان يكون عمل الهيئة التي تسير الوقف ، معروفا

تقارير شهرية أو سنوية عن املشروع الذي ساهم به املتبرع لغرض تشجيعه على التبرع للمشروعات 

 املستقبلية.

االندماج في الهيئة التي تسير الوقف، فيما لو  يجب أن تتاح أمام املتبرع فرصة :والتشاور  اإلدماج -3

يجب أخد أراء املتبرعين بعين االعتبار عن طريق إتاحة الفرصة  للحوار معهم كما .رغب بذلك.

 واستشارتهم.

 ثم يصطدم بعوائق إدارية أو  :إزالة العقبات -9
ً
أكثر ما يس يء إلى املتبرع "الروتين"...فقد يأتي متحمسا

 على إزالة مختلف العقبات فنية أو غير ذلك 
ً
مما قد يؤدي إلى تثبيط حماسه، لذلك يجب العمل دائما

 من أمامه لتشجيعه على مواصلة العمل.

: وهو جزء من اإلبراز، ولكن يختلف عنه إن األول قد يحتاج إلى مناسبات عامة، الشكر والتقدير   -1

ال أدى الفترة التي تبرع خاللها ، مثل بينما يقتصر الثاني على كتاب شكر وتنويه، يرسل إليه في ح

 . 176 إرسال خطاب شكر للمتبرع على تبرعه دعوته في مناسبات املؤسسة املختلفة..

: يكون ذلك عن طريق اختيار األفراد األكفاء كان يكون  حسن اختيار األفراد  القائمين على التررع -9

 خطيب....". -أحدهم من الرموز محل الثقة "طبيب مشهور 

                                                 

 ارات التعليمي، متاح على الربط :موقع معهد اإلم، العمل التطوعي 176 
http://www.uae7.com/vb/t51590.html   28:41الساعة على   19/04/1020يوم . 

http://www.uae7.com/vb/t51590.html%20يوم%2028/03/2016
http://www.uae7.com/vb/t51590.html%20يوم%2028/03/2016
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: من عوامل نجاح عمل التبرع للوقف  واالستفادة من وسائل  الدعاية للمشروعات الوقفية -2 

 الدعاية املختلفة لتنشيط جمع التبرعات للمشاريع الخيرية، وهذه الوسائل تشتمل على:

 أ( الدعاية واإلعالن من خالل الوسائل اإلعالمية. 

البوسترات( حيث تعد املنشورات وامللصقات التي ب( امللصقات واملنشورات واملطويات او املعلقات )

تدعو لجمع التبرعات واحدة من أهم األساليب وأكثرها شيوعا في عالم جمع التبرعات، حيث إنها 

 .177طريقة سهلة وقليلة التكاليف

تحفيز  من خالل تفعيل دور وسائل اإلعالم الستقطاب أوقاف جديدة و  :إشاعة ثقافة وقفية  -2

 املتبرعين.

 

 اتمة :خ

ختاما ملا سبق نستنتج ان الوقف يعتبر رافدا من روافد تحقيق التنمية خاصة في التحوالت 

االقتصادية التي تمر بها الجزائر ، لكن يبقى الدور الذي يلعبه في خضم هذا التحول دون املستوى 

غلوه نتيجة للممارسات الخاطئة على األوقاف من قبل العاملين على الوقف أو من الذين است

ملصالحهم الشخصية فأدى به إلى ضعف التراكم الرأسمالي الوقفي، مما يستدعي إلى ضرورة االهتمام 

به إلعادة دوره االجتماعي واالقتصادي ليحقق ما هو مطلوب منه، لذا لقد توصلنا من خالل هذه 

 الدراسة إلى النتائج التالية:

 محاسبة كل متورط في تبديد األموال الوقفية .  .3

                                                 
          متاح على الموقع : ،  تنمية الـموارد الـمالية  في الـمؤسسات الخيرية صالح البنا ، 177

iefpedia.com/arab/wpcontent/uploads/2010/03/nn.doc   24:40على الساعة  40/04/1020يوم. 
 



 

 

 

91 

 اء هيئة أو ديوان مستقل لتسيير األموال الوقفية.إنش .1

 تطوير أساليب االستثمارية مستمدة من الشريعة اإلسالمية. .1

 .منحهم امتيازات خالل من العقارات الوقفية في االستثمار نحو املستثمرين تشجيع على العمل .3

واستثمار  في ظل انهيار أسعار البترول ، و أزمة التقشف  لذا من واجب الدولة استغالل .0

األمالك الوقفية إلمكانية تخفيف بعض األعباء عن ميزانيتها املالية، ألن الوقف يعمل على 

تغطية بعض األنشطة والقطاعات الخدمية كالتعليم األساس ي والجامعي والتكوين وقطاع 

 .الصحة

 قائمة املراجع :

 أوال : النصوص القانونية:

،الجريدة الرسمية  الجزائرية 3669املتضمن تعديل دستور  1339مارس  9املؤر  في 39/33القانون  -3

 . 1339مارس 1، الصادرة بتاريخ  33العدد رقم 

 30/33املتضمن القانون املدني ،املعدل و املتمم بالقانون   3610سبتمبر  19املؤر  في  10/09األمر -1

 .1330جوان  19رة في الصاد 33، الجريدة الرسمية الجزائرية ،العدد: 1330جوان  13املؤر  في 

املتضمن قانون األسرة، جريدة الرسمية الجزائرية 1984 جوان  9املؤر  في  11/84  القانون رقم -1

 .1984 جوان سنة  12 الصادرة في 24عدد: 

جريدة الرسمية الجزائرية ،عدد:  قانون التوجيه العقاري ، املتضمن 18املؤر  في   63/10القانون  -3

 .1990جوان سنة  18الصادرة في 49

 13املتضمن قانون األوقاف الجريدة الرسمية العدد  11/33/3663املؤر  في 63/33قانون رقم  -0

الجريدة الرسمية   11/30/1333املؤر  في   31/ 33املعدل واملتمم بالقانون  3663ماي  31الصادرة في

 .1333ماي سنة  11الصادرة في   16العدد

 ثانيا: الكتب : 

، لسان العربجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم األنصاري اإلفريقي املصري،  ور منظ ابن -9

 .1331عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت،  -تحقيق: 

 .1992سنة ،  القاهرة ، العربي الفكر ، دار3، طاالقتصادية املوسوعة،  عمر حسين -1



 

 

 

92 

 .1333، ط  زائر، دار هومة، الجعقود التررعاتحمدي باشا عمر،  -9

 . 2012، زهران للنشر،االردن، عقود التررع الواردة على امللكية العقاريةخير الدين فنطازي،  -6

،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة األولى  ،  مدخل القانون نظرية الحقنبيل إبراهيم سعد ،  -33

 2010بيروت لبنان ، سنة 

، 3، دار الجامعة للطباعة والنشر، بيروت، طوقا أحكام الوصايا واأل شلبي محمد مصطفى،  -33

3691. 

للنشر  النفائس ، داراإلسالمي الفقه في وضوابطه االستثمار: أحكامهسانو،  مصطفى قطب -31

 . 2000والتوزيع، األردن، 

 . 2000سورية ، -دمشق الفكر، دار ،اإلسالمي الوقف ، قحف منذر -31

 الوقف دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون إحكام منذر عبد الكريم القضاة ، -33

 .1333،األردن،  3،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،ط

، مؤسسة الرسالة للنشر ، اململكة  الوقف ودوره في املجتمع اإلسالمي املعاصرمنصور سليم ،  -30

 .1333العربية السعودية  سنة 

، 1333، دار النفائس، األردن,ة املعاصرة في الفقه اإلسالمياملعامالت املاليمحمد عثمان شبير،  -39

 .133ص

، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،  نظم الوقف في التطبيق املعاصرمحمود احمد املهدي ،  -31

 .1331طبعة األولى ، سنة 

 ثالثا: املجالت :

، املجلة  تنمية املستدامةالوقف اإلسالمي ودوره في تحقيق الصالحي صالح وبن عمارة نوال ،  -39

 .1333الجزائر، ديسمبر  ورقلة، مرباح قاصدي ، جامعة 33الجزائرية للتنمية االقتصادية ، العدد 

أهدا  التنمية الدولية وصيامة السياسات االقتصادية واالجتماعية في علي عبد القادر علي ،  -36

 .1331 ، املعهد العربي للتخطيط ، الكويت ،سبتمبرالدول العربية

، مجلة امللك سعود العلوم التربوية  بيع الحقوق املعنويةاحمد بن عبد هللا محمد اليوسف،  -13

 .2011،الرياض،   4 والدراسات اإلسالمية ،العدد:

 أداء مجلة، املستدامة التنمية تمويل في الوقفية الصكوك دور بخالد،  عائشةو زيد  بن ربيعة -13

 .2012الجزائر سنة  ورقلة، مرباح قاصدي ، جامعة31الجزائرية ،العدد: املؤسسات

 رابعا: املذكرات :



 

 

 

93 

، مذكرة لنيل شهادة املاجستير ، إدارة الوقف في القانون الجزائري بن مشرنن خير الدين ،  -11

 .1333/1331تخصص قانون إدارة محلية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تلمسان ، سنة 

، رسالة لنيل متطلبات شهادة  دور الوقف الخيري في التنمية االقتصادية،  معتز محمد مصبح -11

 .1331فلسطين،  –املاجستير، تخصص اقتصاديات تنمية ، كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ، غزة 

 خامسا : املداخالت:

س ، بدون سنة ، جامعة بومردا، تسيير األمالك الوقفية في الجزائر وطرق تنميتهاتقار عبد الكريم -13

  .36نشر  ص:

، بحث مقدم إلى  ، والحقوق املعنوية ، والصكوك حكم وقف األسهم ،حمزة بن حسين الشريف -10

املنعقدة في الشارقة باإلمارات العربية املتحدة بتاريخ 19مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في دورته 

     aifi.org/rr/d19ae-http://www.iifa، متاح على الربط التالي :19/3/1336

،بحث مقدم إلى منظمة املؤتمر حكم وقف األسهم والصكوك واملنافعخليفة بابكر الحسن ، -19

في إمارة الشارقة  دولة اإلمارات العربية املتحدة ، متاح على  1336اإلسالمي الدورة التاسعة عشرة ، 

   https://www.google.com/url?sa :املوقع 

،كلية الشريعة الجامعة ،كلية الشريعة الجامعة   وقف األسهم والصكوك والحقوق واملنافعوقف األسهم والصكوك والحقوق واملنافعمحمود السرطاوي ، محمود السرطاوي ،     --1111    

املنعقدة في الشارقة املنعقدة في الشارقة   3636األردنية ، بحث حول مقَدم إلى مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في دورته األردنية ، بحث حول مقَدم إلى مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في دورته 

 hhttttpp::////wwwwww..iiiiffaa--متاح على الربط التالي :.متاح على الربط التالي :.  13361336//33//1919عربية املتحدة بتاريخ عربية املتحدة بتاريخ باإلمارات الباإلمارات ال

aaiiffii..oorrgg//rrrr//dd1199aaee 

 سادسا : املواقع االلكترونية:

    صالح البنا  ،تنمية الفموارد الفمالية  في الفمؤسسات الخيرية ،متاح على املوقع : -19

fpedia.com/arab/wpcontent/uploads/2010/03/nn.docie  

: متاح على املوقع، موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالميدور الصناديق الوقفية فى التنمية،  -24

http://iefpedia.com/arab/   

 موقع معهد اإلمارات التعليمي، متاح على الربط :العمل التطوعي،  - 13

http://www.uae7.com/vb/t51590.html 

 

 

 

http://www.iifa-aifi.org/rr/d19ae
https://www.google.com/url?sa
http://www.iifa-aifi.org/rr/d19ae
http://www.iifa-aifi.org/rr/d19ae
http://iefpedia.com/arab
http://iefpedia.com/arab
http://iefpedia.com/arab/
http://iefpedia.com/arab/
http://www.uae7.com/vb/t51590.html


 

 

 

94 

 

 

 

 بين النظرية والواقع  الحق في التزام الصمت أمام الضابط القضائية 

 

 

 عزيز لعويرسررري 

  القانون الخاصباحث في 

 

 مقدمة:

لقد نصت مختلف املواثيق والتشريعات الدولية ذات الصلة بحقوق االنسان على مبدأ                

الحق في املحاكمة العادلة ملا له من تعزيز وتوطيد لحقوق اإلنسان ومن ضمانة لحقوق األشخاص 

كمة بما فيها مرحلة األبحاث التمهيدية التي تباشرها الشرطة القضائية ، املعتقلين في جميع أطوار املحا

واملغرب وكغيره من الدول قام بتنزيل هذا الحق على مستوى التشريع األساس ي )الدستور(والتشريع 

الجنائي الشكلي )قانون املسطرة الجنائية( ، حيث خول للشخص املعتقل على خلفية قضية من 

الجنائية جملة من الحقوق والضمانات القانونية في طليعتها مبدأ "قرينة البراءة"   القضايا الجنحية أو 

وحقه في اإلشعار بدواعي إيقافه وإخبار عائلته وحقه في االتصال باملحامي واملساعدة القضائية وكذا 

قبل الحق في "التزام" الصمت ، وسنتوقف عند الحق األخير في مرحلة  البحث التمهيدي املمارس من 

الشرطة القضائية ،ليس فقط باعتباره يعكس مدى تقدم الدولة في املجال الحقوقي والقانوني ، ولكن 

أيضففا بالنظر إلى بعض الصعوبات العملية التي يمكن أن يطرحها تطبيقه في هذه املرحلة التمهيدية 
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لوطني )أوال( ثم للمحاكمة العادلة ،وعليه سنتوقف عند الحق في التزام الصمت وأساسه النظري ا

 مقاربة هذا الحق على مستوى واقع املمارسة)ثانيا( .  

 أوال : الحق في التزام الصمت وأساسه النظري  :

 مفهوم الحق في التزام الصمت :-2

يقصد بالصمت بشكل عام امتناع الشخص عن التعبير عما بداخله، والتعبير عن اإلرادة              

نيا ، والتعبير الصريح يكون باللفظ وهو الوسيلة املعتادة أو بالكتابة أو يكون تعبيرا صريحا أو ضم

( ، كما يقصد بففه أن يضل املتهفففم صامتا ال يتكلفففففم ال بالسلب وال باإليجاب ، 3باإلشارة املتداولة عرفا )

يق االبتدائففي أمام سفففففواء كان ذلك في مرحلة جمففففع االستدالالت أمام الشرطفففة ،أو في مرحلة التحق

(  1النيابففة العامففة أو قاض ي التحقيق ، دون أن يعففد صوته بأي حال من األحففوال، قرينة أو دليففال ضففده )

، وعليه يمكن القول أن الحق في التزام الصمت هو تلك الحرية التي يمنحها القانون للمتهم ،والتي 

و تصريحات سواء أمام الشرطة القضائية أم أمام يستطيع بموجبها االمتناع عن إبداء أجوبة أ

السلطات القضائية ، وهذا الحق يتيففح للمعني باألمر /املتهم عند سؤاله أو استجوابه رفففض اإلجابة عما 

يوجه إليه من أسئلففة إما جزئيا أو كليا ، دون أن يفهم من هذا االمتناع على أنه قرينففة على ثبوت 

 االتهام ضفده .

 ساس النظري للحق في التزام الصمت حسب التشريع الوطني :األ  -2

بعيدا عن املواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بمجال حقوق اإلنسان التي أحاطت األشخاص 

(، 1املوقوفين أو املعتقلين بجملة من الضمانات القانونية تدعيما وتعزيزا للحق في املحاكمة العادلة )

في نفس االتجاه بالنظر إلى أهمية هذا الحق في توطيد حقوق اإلنسان ، وفي  فقد سار التشريع الوطني

( من خالل التنصيص على أن قرينة البراءة والحق في 3هذا الصدد فقد كرسه الدستور املغربي)

محاكمة عادلة مضمونان . وأن كل شخففص  معتقل يتمتفع بحقوق أساسيففة، وبظروف اعتقال  

الذي أوجب إخبار كل شخففص تم   11، كما كرسه من  خالل الفصل الفصل  ( 11إنسانية  ) الفصل 
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اعتقاله، على الففففور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التففففزام الصمت" ، 

ولم يتوقف املشرع الدستوري عند هذا الحد ، بل صان السالمة الجسدية أو املعنوية للشخص من 

ومنع املساس بهففا في أي ظففرف ، ومن قبل أي جهفففة كانت، خاصة أو عامة . وكذا   11فصل خالل ال

التنصيص على عدم جففواز معاملة الغيففر، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو ال إنسانية أو حاطة 

ون ، وقد بالكرامة اإلنسانيفة ، معتبرا أن ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، جريمة يعاقب عليها القان

( 0سار التشريع الجنائي املسطري  على نحو التشريع الدستوري ، من خالل التنصيص في املادة االولى )

على أن البراءة هي األصل الى أن تثبت إدانة الشخص بحكم مكتسب لقوة الش ئ املقض ي به بناء على 

ت الوثيقة الدستوريفففة ، فقد عزز محاكمة عادلة  تتوفر فيها كل الضمانات القانونية،  وتنزيال ملقتضيففا

هذا التشريع الجنائي املسطري املحاكمة العادلة بعدما أحاط الشخص املقبوض عليه من قبل 

الشرطة القضائية بمجموعة من الضمانات القانونية ومن ضمنها إخبففار الشخص املقبوض عليه أو 

عي اعتقاله وبحقوقه ومن بينها حقه في املوضوع تحت الحراسة النظريفففة فورا وبكيفية يفهمها بدوا

( إضافة لحقه في االستفادة من مساعدة قانونية ومن إمكانية االتصال بأحد أقربائه 9التزام الصمت )

والحق في تعيين محام وكذا الحق في  طلب تعيينه في اطار املساعدة القانونية ، وهو نفس االتجاه الذي 

 ( .1ون املسطرة الجنائية )سار عليه املشرع من خالل مسودة قان

 ثانيا : واقع تطبيق مبدأ الحق في التزام الصمت :

لقد أنيطت بضباط الشرطة القضائية بموجب التشريع الجنائي املسطري جملة من املهام 

واالختصاصات من قبيل تلقي الشكايات والوشايات وإجراء األبحاث التمهيدية وممارسة السلطات 

( ، وبالتالي فمؤسسة الضابطة القضائية 13الة التلبس بجناية أو جنحة ) املادة املخولة لهم في إطار ح

تقوم بأدوار متعددة األوجه فيما يتعلق بمحاربة الجريمة بمختلف مستوياتها ، وعملها يشكل املدخل 

األساس للمحاكمة العادلة ، لذلك وعلى مستوى واقع املمارسة ، تجد هذه الضابطة القضائية نفسها 

ام معطيين إثنين : أوال ضرورة تعميق األبحاث والتحريات بشأن القضايا املعروضة عليها ملساعدة أم
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القضاء في الوصول إلى الحقيقة ، ثانيا ضرورة  االلتزام بصيانة الحقوق التي متع بها املشرع األشخاص 

في طليعتها "الحق في املقبوض عليهم  أو املوضوعين رهن تدبير الحراسة النظرية وعدم املساس بها و 

التزام الصمت" ، وهؤالء األشخاص يختلفون حسب املستويات االجتماعية واالقتصادية ، إذ يمكن أن 

نميز فيهم بين عديم السوابفق العدلية وبين من اعتاد على الجريمة ، بين املثقف وغير املثقف ، بين 

ار ، بين املستخففدم ومدير الشركة ، بين العامل املشتغل والعاطل ، بين املوظف العادي واملوظف اإلطفففففف

واملهندس ، بين املمرض والطبيب ... إلخ ، وبالتالي  وفي ظل هذا االختالف ، قففد يتأثر ضابط الشرطة 

في إطار قضية من القضايا  -املاثل أمامه-القضائية بالوضع االجتماعي واالقتصادي للمشتبه فيه 

د ينعكففس على منهجية تعامله مع الحقوق القانونية للمعني باألمر  ومن الجنحية أو الجنائية ، مما ق

ضمنها حقه في التفففففزام الصمت ، فمثال إذا كففان املشتبه فيه "عاطل" أو"من ذوي السوابق العدلية" قففد 

يتعامل ضابط الشرطة القضائية املعني بالبحث بنوع من "البراغماتية" في التعامل مع الحقوق 

نونية ، حيث قد يتجاوزها بشكل ناعم ويكتفي بتضمينها باملحاضر احتراما لشكليات هذه األخيففرة القا

خالفا للواقع ، تفاديا للوقوع فيما قد ينجم عن استعمال هذا الحق من عرقلة لإلجراءات املسطرية 

رطة ومن تضييق لدائرة األبحاث والتحريات ، وقد يحدث العكس تماما ، ملا يكون ضابط الش

أمام مشتبه فيه "طبيب" أو "مهندس" أو"إطار بشركة " على وعي بما يخول له  -مثال–القضائية 

القانون من حقوق وضمانات ، ففي هففذه الحالة ، اليجد مناصا من تطبيق مقتضيات النص الجنائي 

ية تداعيات  الحقة املسطري ، بالحرص على اطالع املعني باألمر على كافة حقفوقه القانونيففة ، تفاديا أل 

أو ردود أفعال من جانب الشخص املعني ، وسففواء تعلق األمر بالحالة األولى أو بالثانية ، يمكن ربط 

"الحق في االلتزام بالصمت بواقفففع املمارسة ، وبالتالي التسففاؤل هل كل ضباط الشرطة القضائية 

ائية فيما يتعلق باطالع املشتبه فيهففم من قانون املسطرة الجن 99يقومون بتفعيل مقتضيات املادة 

بكافة حقوقهم القانونية ومن ضمنها حقهم في التفففزام الصمت ، بغففففض النظر عن مستوياتهم 

االجتماعية واالقتصاية ؟ أم أن تطبيق مقتضيات هذه املادة  تتحكم فيه عففدة اعتبارات من قبيل 
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ط القضايا وهاجس احترام مدة الوضع تحت الوضع االجتماعبي واالقتصادي للمشتبه فيه وضغ

الحراسة النظرية والتقديم إلى العدالة ،وطبيعة الفعل الجرمي املقترف من قبيل جرائم اإلرهففاب 

وتبييض األموال وغير ها ، والتي تحتل فيها املعلومة املصرح بها أهميفة بالغففة ، وكففذا مدى جرأة ضابط 

القانوني وما يقتضيه من إجراءات مسطرية ) الحق في تعيين  الشرطة القضائية في  تطبيق النص

محام ( أو ما قد تترتب عنه من آثار من شأنها التأثيففر على مسار البحففث )الحق في التزام الصمت( ، 

وبغففض النظر عن الكيفية التي تنزل بها الحقوق القانونية على مستوى واقففع املمارسة ، ال بد من 

أن هذا الحق يعطي للمشتبه فيه إمكانية قانونية اللتزام الصمت وبالتالي عففدم الرد على اإلشففارة إلى 

األسئلة املوجهة إليه ، وهو في ذات اآلن يمس بحقوق أخرى من ضمنها حق الضحية في الوصول إلى 

على الحقيقة وإدانة الطرف الجاني/ املشتبه فيه وحق القضاء بدوره في الوصول إلى الحقيقة والتي 

ضوئها يتم تحديد الجزاء الذي يتناسب ودرجة الفعل املقترف ، وقبل هذا وذاك يمس بصميم عمل 

الضابطة القضائية ويغل يدها فما يتعلق باألبحاث والتحريات التي تباشرها في إطار القضايا املعروضة 

بطريقة "ناعمة"  ذلك أن ضابط الشرطة القضائية إذا تجاوز "الحق في االلتزام بالصمت"   عليها ،

واكتفى فقط بتضمينه بمحضر االستماع كإجراء شكلي ، فهذا لن يثييففر أي إشكال من الناحية 

املسطرية ، لكن في حالة إذا مففا قرر املشتبه فيه "االلتزام بالصمت" بعد اطالعه أن ذلك يبقى حقا 

، ممففا سيعرقل مجريات البحث  قانونيا ، فهفففذه الوضعية قد تضع ضابط الشرطة القضائية في املحفك

والتحري ويقلص من فرص التوصل إلففى الحقيقففة ، مثال إذا قرر املشتبه فيه اإلجابففة عن أسئلة والتزم 

بالصمت في أسئلة أخفففففرى ، أو إذا شففرع في إبداء تصريحاته وملا تخابفر مع محاميه قرر اإللتزام بالصمت 

ذ البدايففة على االلتزام بالصمت بما في ذلك عففدم اإلفصاح عن البيانات بشكل كلففي ، أو إذا صمفففم من

املتعلقففة بهويته الكبفففرى ، ففففي أي حالة من الحاالت املذكورة إما يستقبل ضابط الشرطة القضائية 

تصريحات جزئيفففة ال تسعفففه في التعرف على درجة تورط الشخص املقبوض عليه وكذا األشخاص 

ين بمعيته في القضيففة )مشاركون، مساهمون( ، أو يواجه بالتزام "كلي" يجعله أمام نففوع من املتورط
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"املأزق املسطففري" مما يضيق من هوامش البحففث  ، ويؤثر بالتالي على جودة املحاضر خاصة تلك 

ثبات )املادة املنجزة في إطار الجنح و التي يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأية وسيلة من وسائل اال

من ق م ج(خصوصا إذا كانت وسائل اإلثبات محدودة أو غير كافية إلدانة املشتبه فيه/ ملتزم 163

 (.9الصمت )

وعليه فإذا كان هذا الحق تدعيما لحقوق اإلنسان وضمانا قويا للمحاكمة العادلة ، فهذا  

ابطة القضائية في الوصول الحففق قد يستغل من طرف بعض األشخاص املشتبه فيهم لتقييد عمل الض

إلى الحقيقة كما هو الشأن بالنسبة لقضايا االتجار الدولي في املخدرات التي تقتض ي نوعا من السرية 

والكثمان ، حيث يمكن استثمار هذا الحق القانوني إما إلبعاد الفعل الجرمي أو للتغطية على أفراد 

اللجوء إلى وسائل اإلكراه لكسر حاجز الصمت  الشبكة ، ومففع ذلك ال يمكن لضابط الشرطة القضائية

وإرغام املشتبه فيه عن التصريح سواء كان اإلكراه مادي )العنف، الحرمان من النوم والطعام 

( ، واستنادا إلى مبدأ "قرينففة البراءة" 6واإلرهاق ...( أو معنوي )التهديد ، التخويف ،اإلغراء ، الخداع ...()

ال يمكن عموما مطالبتففه بأي دليل لنفي األفعال املنسوبففة إليففه ، أي أنه ، فالشخص املشتبه فيه ، 

غيففر مطالب بإثبففات "براءة" قائمففة أصفففال ، كما أن صمته ال يصففح أن يفسففر على نحفو يضففر بمصلحتففه ، 

بمباشرة البحففث ، من  وفي ظل هذا الواقفففع ، فعبئ اإلثبفففات يلقفففى على ضابط الشرطة القضائية املكلف

خالل البحث عن كل وسائل اإلثبففات التي من شأنها إدانة املشتبه فيه امللتزم بالصمففت )معاينة ، حجز 

أدوات الجريمة أو مستندات ، شهود ، خبرات ، شهود ، مبلغين ...إلخ( ، أما بعففض وسائل اإلثبات 

جهففاز كشف الكذب أو التنويم املغناطيس ي  الحديثففة كاالستجواب عن طريق التخدير أو استعمال 

،فنحن نففرى أن هكذا وسائل من شأنهففا أن تسلب اإلرادة الحفففرة للشخص املشتبه فيفه ، ممففا سيشكفل 

 مسا صارخا بالحق في التزام الصمففت.

ارضة ، فإنه إذن تأسيسا على ما سبق ، ورغففففم ما يالقيه الحق في التزام الصمت من مع                

يعففد تقوية لحقوق اإلنسان وضمانة قوية من ضمانات املحاكمة العادلة ، وهفففو حففق يضففع ضباط 
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الشرطة القضائيففة أمففام تحفففدي البحث عن كل وسائل اإلثبففففات القانونية في ظل االهتمام املتزايد بالحق 

مقتضيات النص الجنائي املسطففري ، وتطوير في املحاكمة العادلة ، وهذا لن يتأتى إال بحسن تطبيق 

 آليات ووسائل عملهففا ، في ظل واقففففففففففع قانوني تهاوت فيه مقولففة "االعتراف سيد األدلففة " .

 

 الهوامرر  

ساهر ابراهيم  (3)

، موقع جامعة االزهر غزة فلسطين  10الوليد ،حق املتهم في الصمت وفقا للقانون الفلسطيني ، ص 

 . 1331دجنبر  31التصفح : ،تاريخ 

مقال حول  (1)

 . 1331دجنبر  31موضوع  حق املتهم في الصمت ، منشور بموقع األهرام ، تاريخ التصفح : 

( من أجل املزيد من املعطيات حول املحاكمة العادلة ، ينظر في هذا الصدد : يونس العياش ي، 1) 

ق واملعاهدات الدولية والعمل القضائي ، املحاكمة العادلة بين النظرية والتطبيق على ضوء املواثي

 . 1331، مطبعة دارالسالم الرباط ، يناير  3سلسلة رسائل نهاية تدريب امللحقين القضائيين ، العدد 

، الجريدة الرسمية عدد :  1333(الدستور الجديد للمملكة املغربية املراجع بموجب استفتاء يوليوز 3)

 (1333يوليوز  31) 3311رجب  33مكرر بتاريخ  0601

(نصت املادة االولى من املسطرة الجنائية على ما يلي كل متهم او مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر 0)

بريئا الى ان تثبت ادانته بمقرر مكتسب لقوة الش ئ املقض ي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها 

 شروط الضمانات القانونية 

 ق باملسطرة الجنائية .املتعل 11.33من قانون  99(املادة 9)
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من مسودة قانون يقض ي بتغيير وتتميم قانون املسطرة الجنائية ، وزارة العدل  99-1( املادة 1)

 والحريات.

( لكي يتم الوثوق بمضمن املحاضر يتعين أن تجتمع فيها الشروط التالية : أن تكون محرر من طرف 9)

فة ، أال يتم إثبات عكففس ما تضمنه املحضر ضابط شرطة قضائية ، أن يتعلق األمر بجنحة أو مخال

بكل وسائل اإلثبففات ، ينظر في هذا الصدد :عبداللطيف بوحمو  ، دليل الشرطة القضائية في تحرير 

 .310، ص  1333املحاضر وتوثيق املساطر، مطبعة األمنية بالرباط، الطبعة االولى 

 31، تاريخ التصفح :  11,13إلعالم األمني ، ص ( مقال حول الحق في التزام الصمت، منشور بموقففع ا6)

 . 1331دجنبر 
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خصوصية السلطة التقديرية للقاض ي الجنائي في تفريد الجزاء في ميدان 

 الشركات

 

 إحسان العيدوني 

 باحثة بماستر القانون املدني واألعمال بطنجة 

 

 تقديم:

 

واتساع  ،القانونية التي يعترف لها املشرع بالشخصيةأدى ازدياد الشركات والهيئات والجمعيات 

دائرة نشاطها وتعدد املجاالت التي تعمل فيها، إلى ازدياد حاالت الخروج عن األحكام الجزائية سواء 

الزجرية أو القوانين الخاصة، إذ أصبح مسيروها يخالفون القوانين عن طريق القوانين الواردة في 

لية بل وحتى الجرائم املاسة بالسالمة الجسدية لألشخاص معرضين بذلك ارتكاب جرائم اقتصادية وما

 حياتهم للخطر، بغرض تحقيق أكبر قدر من األرباح ولو على حساب مصلحة األفراد واستقرار املجتمع.

وأمام كل هذه املخاطر، اضطر املشرع املغربي سيرا على نهج باقي التشريعات خاصة الفرنسية 

ت تكون كفيلة لتحقيق الحماية الكافية للمصالح الحيوية للدولة ضد األشكال منها، إلى وضع آليا

الحديثة من اإلجرام املرتكبة من قبل الشركات التجارية، بعدما تبين له أن تحميلها املسؤولية املدنية 

د لم يعد كافيا لجبر األضرار التي تتسبب فيها، وأن االقتصار على مسائلة األشخاص الطبيعيين لم يع

 مجديا، األمر الذي تطلب معه ضرورة تمديد هذه املسؤولية إلى الشخص املعنوي.
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وهو ما نلمسه من خالل نصوص التجريم والعقاب، والتي حدد فيها املشرع العقوبة على نحو 

عام ومجرد، على اعتبار أن تفريد العقوبات في العملية التشريعية يقتصر على مجرد التفريق بين 

ن واألحداث، أو التمييز في العقاب بين املجرمين العائدين واملبتدئين، لذلك اكتفى املشرع عقوبة البالغي

بوضع الحد األقص ى للعقوبة؛ وهو أقص ى ما يقدره وفقا لجسامة الفعل املجرم، والحد األدنى؛ وهو 

دا، أدنى ما يتصوره من عقاب للجريمة، وفوض للقاض ي مهمة وزن العقوبة املناسبة لكل جرم على ح

وهو ما يمثل السلطة التقديرية للقاض ي، الذي يتطلب منه في ضوء الحدود التشريعية تطبيق 

القانون، فيحدد طبيعة العقوبة، وما إذا كانت عازلة أو تقويمية على أساس طبيعة الشخصية 

امل اإلجرامية للمجرم طبقا ملا تكشف عنها دراسة ظروف كل واقعة، حيث يؤخذ في االعتبار كافة العو 

الداخلية والخارجية املسببة إلجرامه من ناحية، وقابلية املجرم أو عدم قابليته لإلصالح والتقويم من 

ناحية أخرى، مستخدما من جهته كافة الوسائل القانونية التي مكنه منها املشرع، مستعمال بذلك 

أو التشديد، بل  سلطته التقديرية في تحديد مدى اقتران الفعل املرتكب بظرف من ظروف التخفيف

القانون أعطى للقاض ي امتيازات هامة لتفريد العقوبة وترشيد العدالة الجنائية تصل إلى درجة أن إن 

سمح له بالنزول عن الحد األدنى القانوني في حالة الظروف املخففة، كما سمح له ضمن شروط 

 . 178معينة أن يأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة التي حكم بها على املجرم

لتالي فالتفريد ال ينفصل عن املفاهيم املعاصرة للسياسة الجنائية، ويتصل بالتطبيق املباشر وبا

لعقوبة فرضها املشرع بصورة مجرده، شأنها في ذلك شأن القواعد القانونية جميعها، وأن إنزالها 

بما مؤداه أن "بنصها" على الواقعة اإلجرامية محل التداعي، ينافي مالءمتها لكل أحوالها ومالبساتها، 

 سلطة تفريد العقوبة هي التي تخرجها من قوالبها الصماء وتردها إلى جزاء يعايش الجريمة.

                                                 

الجريمة، املجرم، العقوبة والتدبير –"الوجيز في القانون الجنائي املغربي، املقدمة والنظرية العامة د/عبد السالم بنحدو  -178 

 .163، ص1333بعة الخامسة " املطبعة والوراقة الوطنية بمركش، الطالوقائي
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لم تقف السلطة التقديرية التي مكن املشرع رجل تطبيق القانون منها، عند هذا الحد، بل 

حسب ما إذا تعدته إلى ما دون ذلك، إذ أن القاض ي تسند إليه مهمة تكييف العمل املخالف للقانون ب

من قانون  193كان مضادا ملصلحة الشركة أو موافقا لها، ذلك بأن الصياغة الفضفاضة لنص املادة 

أبانت عن كثير من اإلشكاليات، ومنها أن املشرع املغربي استخدم عبارة "بسوء نية مع شركة املساهمة 

الوقوف عندها لتحديد  العلم" وعبارة "ضد مصلحة الشركة" ما يفرز إشكالية الحدود التي يمكن

 العمل املوافق ملصلحة الشركة، وما املقصود باملصلحة املضادة للشركة.

عالوة على ما سبق فإن التساؤل ذاته ينطبق حول مفهوم املصلحة الشخصية ونطاقها، والذي  

تنافى مع يحتوي بشكل عام على جميع ما يمكن أن يقوم به أعضاء أجهزة اإلدارة أو التدبير أو التسيير وي

مصلحة الشركة، على اعتبار أن كل ما ال يدخل ضمن غرض أو مصلحة الشركة يجب اعتباره من أجل 

، هذا الغموض أو الثوب املرن والفضفاض لنصوص التجريم سمح للقضاة بتبني 179مصلحة شخصية

 .180سياسة عقابية رادعة مرنة تمكنهم من الوصول إلى اإلدانة عن هذه الجريمة

حث في هذا املوضوع يقودنا إلى طرح اإلشكالية التالية: أين تتجلى خصوصية وعليه إن الب

 السلطة التقديرية للقاض ي الجنائي في تفريد الجزاء في ميدان الشركات التجارية؟  

هذه االشكالية الرئيسية تتفرع عنها مجموعة من التساؤالت حول مفهوم التفريد القضائي 

ركات؟ وحدود السلطة التقديرية للقاض ي الجنائي في تقدير مصلحة للجزاء، وتطبيقاته في ميدان الش

 الشركة، بين العمل املضاد واملوافق لهاته املصلحة؟ وما املقصود بمصلحة الشركة ومضمونها؟.

لإلجابة عن هذه التساؤالت سنعمل إلى تقسيم املوضوع إلى مبحثين، سنخصص املبحث األول 

فيما سنتناول في املبحث الثاني ء في ميدان الشركات التجارية، التفريد القضائي للجزا للحديث عن

 السلطة التقديرية للقاض ي الجنائي في تقدير مصلحة الشركة.

                                                 

"الحماية الجنائية للشركة التجارية في من إعداد الطالب أبرغ محمد   www.marocdroit.comمأخوذ عن املوقع اإللكتروني  -179 

 31/33/1331أكادير، تاريخ الولوج  واالجتماعية، واالقتصادية القانونية العلوم كلية والقانون  املقاولة :ماستر القانون املغربي"

 .9، ص1339السنة الجامعية "محاضرات في مادة جرائم الشركات" مقتبس عن مؤلف أستاذنا الدكتور هشام بوحوص  -180 

http://www.marocdroit.com/
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 املبحث األول : التفريد القضائي للجزاء في ميدان الشركات التجارية 

 

اده بأن العقوبة يعتبر التفريد بصفة عامة من املبادئ الحديثة في امليدان الجنائي والعقابي، ومف

ليست ثابتة وقارة أو محددة بصفة قطعية، وإنما تتراوح بين حد أقص ى وحد أدنى بحسب ظروف 

مرتكب الجريمة ومالبسات اقتراف الفعل الجرمي وخطورة الجاني على املجتمع، بحيث لم يعد 

م تفريد العقوبة للجريمة الواحدة عقوبة ثابتة ومتساوية بالنسبة لجميع الجناة، بالنظر إلى أن نظا

الذي ينبني على التدرج في النوع واملقدار، أضحى أكثر مرونة في اعتماد املالءمة العقابية، وهذا التفريد 

. وما ههمنا في هذا اإلطار هو نظام التفريد القضائي للعقاب 181قد يكون تشريعيا أو قضائيا أو إداريا

 من القانون الجنائي. 391إلى  333الذي نظم املشرع أحكامه في الفصول من 

ولعلنا سنحاول من خالل هذا املبحث الوقوف عند التفريد القضائي للجزاء في ميدان الشركات  

مفهوم التفريد القضائي التجارية اعتمادا على السلطة التقديرية للقاض ي الجنائي، من خالل تحديد 

في  ميدان الشركات التجاريةتطبيقات التفريد القضائي للجزاء في  في املطلب األول، ثم للجزاء

 ب الثاني.املطل

 املطلب األول: مفهوم التفريد القضائي للجزاء

يعني التفريد القضائي للجزاء، اختيار القاض ي العقوبة املناسبة للمجرم على أساس الخطورة 

، أو هو الذي يمنح للقاض ي الجنائي  مسطرة تقديرية 182اإلجرامية للشخص وجسامة الفعل املرتكب

                                                 

عة مطب "الوجيز في شرح القانون الجنائي العام"د/أحمد قيلش و دة/ سعاد حميدي و دة/ مجيدي السعدية و د/ محمد زنون  -181 

 .331ص  1339األمنية الرباط 

ألقيت على طلبة السداس ي الخامس شعبة القانون الخاص، بكلية العلوم  " محاضرات في علم اإلجرام"د/ هشام بوحوص  -182 

 )غير منشورة(  1333/1330القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة بصدد السنة الجامعية 
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دير نوع العقوبة التي يمكن تطبيقها على الجريمة املعروضة عليه أخذا بعين االعتبار جسامة الفعل لتق

فرغم جسامة الجريمة الواحدة أيا  .183الجرمي املرتكب وظروف وقوع الجريمة وخطورة املجرم نفسه

ك للقاض ي كان سبب وقوعها، إال أن املشرع بعد أن يقدر جسامتها في صورة حد أدنى وحد أقص ى، يتر 

سلطة االختيار بين هذين الحدين أو أن ينزل بالعقوبة حتى دون الحد األدنى حسب جسامة الجريمة 

وخطورة املجرم. من هذا املنطلق فإن القاض ي يلعب دورا هاما في تفريد العقوبة بموجب سلطته 

 التقديرية الواسعة واآلليات التي منحها له املشرع.

ي على أساس أن املرحلة الحقيقية لتحقيق التفريد هي مرحلة وتقوم فكرة التفريد القضائ

ويجد هذا التفريد إطاره القانوني النطق بالحكم ال مرحلة وضع النص التشريعي الخاص بالجريمة، 

"للقاض ي سلطة تقديرية من القانون الجنائي املغربي الذي ينص على أنه:  333184من خالل الفصل 

ي نطاق الحدين األدنى واألقص ى املقررين في القانون املعاقب على في تحديد العقوبة وتفريدها، ف

 الجريمة، مراعيا في ذلك خطورة الجريمة املرتكبة من ناحية، وشخصية املجرم من ناحية أخرى".

 املطلب الثاني: تطبيقات التفريد القضائي للجزاء في ميدان الشركات التجارية

 

في ميدان الشركات، وذلك عن طريق اختيار العقوبة يتولى القاض ي التفريد القضائي للجزاء 

املناسبة للفعل املجرم وتطبيقها عليه، في حدود السلطات أو الصالحيات التي يعترف له بها املشرع في 

من  ومن صور التفريد القضائي أن يترك املشرع للقاض ي سلطة اختيار القدر املالئم ،هذا املجال

أو إمكانية النزول بالعقاب درجة أو درجتين وفقا ملا  )الفقرة األولى(،قص ىالعقوبة بين حدهها األدنى واأل

                                                 

املرجع  "الوجيز في شرح القانون الجنائي العام"دة/ مجيدي السعدية و د/ محمد زنون د/أحمد قيلش و دة/ سعاد حميدي و  -183 

 .331السابق، ص 

( أن يطرأ تغيير على هذا الفصل بحيث تم استبدال 1330مارس  13من املرتقب من خالل مسودة مشروع القانون الجنائي صيغة ) -184 

سيع نطاق تطبيق هذا الفصل، كما سيتم اعتماد باالضافة إلى خطورة الجريمة مصطلح القاض ي باملحكمة مما يعكس رغبة املشرع في تو 

 املرتكبة وشخصية املدان، األضرار الالحقة بالضحية كمعيار يستند إليه القاض ي عند تفريده للعقوبة.
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تقتضيه ظروف الجريمة، أو تخفيفها أو تشديدها عن طريق استعمال الظروف املخففة أو املشددة، 

 الحكم بالعقوبة مع إيقاف تنفيذها
ً
 )الفقرة الثانية(.وصورة ذلك أيضا

 اء في ميدان الشركات بين الحد األدنى واألقص ى للعقوبةالفقرة األولى: التفريد القضائي للجز 

الشركة، إذ يراعي قبل النطق  للقاض ي سلطات تقديرية عند تفريد العقوبة التي يوقعها على

عنه تطبيق  ، إال أنه منع)أوال(بحكم اإلدانة تطبيق ظروف التخفيف على الشركة إذا ما توافرت 

وف املخففة لم يتم تحديدها من طرف املشرع على ، والظر 185ظروف التخفيف في بعض الحاالت

التي تعفي من العقاب أو تخففه والتي جاءت على سبيل الحصر من خالل  186خالف األعذار القانونية

القانون الجنائي، في حين لم يتعرض لها املشرع بخصوص الشخص املعنوي، كما أجاز له تشديد 

 لسلطة التقديرية في ذلك. وله ا )ثانيا( 187عليها في حالة العود العقوبة

 أوال: بالنسبة للظرو  القضائية املخففة 

أو ظروف التخفيف التي هي كل  املخففة القضائيةلقد تبنى املشرع املغربي نظام الظروف 

املالبسات العينية أو الشخصية، املقترنة بارتكاب الجريمة والتي ترى املحكمة معها ضرورة تخفيض 

، وتسمى ظروف التخفيف أو الظروف القضائية املخففة 188املقرر في القانون  العقوبة عن الحد األدنى

                                                 

من القانون  210و  294و  11"خالفا ملقتضيات الفصول املتعلق بشركة املساهمة على أنه:  31.60من قانون  111تنص املادة  -185 

الجنائي، ال يمكن النزول عن الحد األدنى للغرامات املقررة في هذا القانون، وال يمكن األمر بإيقا  التنفيذ إال فيما يخص العقوبات 

 الحبسية"

ز، عذر الطاعة.يترتب األعذار القانونية هي حاالت محددة في القانون على سبيل الحصر، من أمثلتها: عذر صغر السن، عذر االستفزا -186 

عليها، مع ثبوت الجريمة وقيام املسؤولية، أن يتمتع املجرم إما بعدم العقاب، إذا كانت أعذار معفية، وإما بتخفيض العقوبة، إذا كانت 

املؤاخذ أعذارا مخفضة، واألعذار القانونية هي مخصصة ال تنطبق إال على جريمة او جرائم معينة، ويترتب عن األعذار املعفية منح 

  اإلعفاء املانع من العقاب، غير أن القاض ي يبقى له الحق في أن يحكم على املعفى بتدابير الوقاية الشخصية أو العينية ما عدا اإلقصاء.

 والكتاب الثالث املتعلق بمختلف الجرائم من القانون الجنائي.  330إلى  331للمزيد من التوسع راجع الفصول من 

  " تضاعف العقوبات املقررة في هذا القسم في حالة العود".من قانون شركة املساهمة بأنه:  110دة بحيث جاءت املا -187 

–الرباط، مطبعة املعارف الجديدة  -، الطبعة الثانية، دار النشر املعرفة"شرح القانون الجنائي، القسم العام"الخمليش ي أحمد  -188 

 .113، ص3696الرباط 
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هو الذي يقررها إن وجدت في إطار تشخيصه للعقوبة اعتمادا على السلطة التقديرية  189ألن القاض ي

، فينزل بالعقوبة 190املمنوحة له، ليجعل الجزاء الجنائي متالئما مع ظروف الجريمة وشخصية املجرم

، مما يعني أن املشرع لم يغفل 191نى أو إلى ما دونه بهدف تحقيق سياسة جنائية عادلةإلى الحد األد

وجود حاالت أخرى استثنائية ترتكب معها الجريمة في ظروف خاصة، أو يكون املجرم نفسه محاطا 

بظروف شخصية ينبغي مع تقديرها، رفع العقوبة عن ذلك الحد األقص ى، أو خفضها عن ذلك الحد 

 .192األدنى

من القانون الجنائي املغربي، 193 339جد هذه الظروف مستندها القانوني من خالل الفصل وت

"إذا تبين للمحكمة الزجرية، بعد انتهاء املرافعة في القضية املطروحة علهها، أن الذي ينص على أنه: 

جة إجرام الجزاء املقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة األفعال املرتكبة، أو بالنسبة لدر 

املتهم، فإنها تستطيع أن تمنحه التمتع بظرو  التخفيف، إال إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك، 

ومنح الظرو  املخففة موكول إلى تقدير القاض ي، مع التزامه بتعليل قراره في هذا الصدد بوجه 

يه خاص. وآثار الظرو  املخففة شخصية بحتة فال تخفف العقوبة إال فيما يخص املحكوم عل

 الذي منح التمتع بها، ومنح الظرو  املخففة ينتج عنه تخفيف العقوبات املطبقة".

وبالتالي فالقاض ي الجنائي يملك سلطة تقديرية واسعة بهذا الصدد، بحيث يمكنه شريطة 

التعليل، منح ظروف التخفيف في كافة أنواع الجرائم، بحسب ما يرى مالءمتها و املالبسات العينية 

 ملقترنة بارتكاب الجريمة، ما لم يوجد نص قانوني خاص يمنع منح هذه الظروف.والشخصية ا

                                                 

 الجرائم والعقوبات. لى درجات السلطة التقديرية للقاض ي في إطار مبدأ شرعيةأع تمثل الظروف املخففة -189 

يالحظ في هذا االطار بأن مسودة مشروع القانون الجنائي أضافت عنصرا ثالثا سيتم االستناد عليه لتفريد العقوبة وهو األضرار  -190 

 الالحقة بالضحية.

 .163م.س، صاملغربي" "الوجيز في القانون الجنائي عبد السالم بنحدو  -191 

 .113مرجع سابق ص  "شرح القانون الجنائي، القسم العام"،الخمليش ي أحمد -192 

يالحظ باالطالع على مسودة القانون الجنائي أن املشرع قام بحذف مصطلح الزجرية، وحدد أنواع الجرائم املعنية بهذه الظروف  -193 

 والتي هي إما جنايات أو جنح.
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هذا فيما يخص القسم العام، أما فيما يخص القسم الخاص املتعلق بالشركات التجارية، نجد 

" خالفا ، حيث يصرحان بما يلي: 0.69من قانون  331تطابق املادة  31.60من قانون  111املادة 

من القانون الجنائي، ال يمكن النزول عن الحد األدنى  210و  294194و  11ملقتضيات الفصول 

للغرامات املقررة في هذا القانون وال يمكن األمر بإيقا  التنفيذ إال فيما يخص العقوبات 

 .195الحبسية"

املشرع قد أجاز بإفادة الشخص املعنوي بالظروف املخففة بالنسبة لجرائم مما يعني بالتالي أن 

كما هو الحال بالنسبة لباقي الجرائم، وبالتالي فهو منح سلطة تقديرية للقاض ي حتى في هذا الشركات، 

من  331و  31.60من قانون  111املادتين املجال، إال أنه جعل من هذه السلطة التقديرية مقيدة بنص 

، ئي، حيادا على نصوص القانون الجنابجرائم الشركات ، بحيث جاءتا بمقتضيات خاصة0.69قانون 

إذ ال يمكن النزول عن الحد األدنى للغرامات، كما ال يمكن تصور صدور أمر بإيقاف تنفيذ العقوبة إال 

 فيما يخص العقوبات الحبسية.

"في حالة الحكم بعقوبة من القانون الجنائي، نجده يصرح أنه:  00وبالرجوع إلى الفصل 

سبق الحكم على املتهم بالحبس من أجل  الحبس أو الغرامة في مير مواد املخالفات إذا لم يكن قد

 جناية أو جنحة، يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقا  تنفيذ تلك العقوبة على أن تعلل ذلك".

وهذا الفصل تم استبعاده من التطبيق بموجب املواد أعاله، على اعتبار أنه يجيز للمحكمة أن 

من القانون  331و  111ن أن املادتين تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة سواء كانت حبسا أو غرامة، في حي

                                                 

"في الجنح التأديبية بما في ذلك حالة العود، يستطيع القاض ي في مير األحوال القانون الجنائي على أنه:  من 336ينص الفصل  -194 

التي ينص فهها القانون على خال  ذلك، إذا كانت العقوبة املقررة يي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وثبت لديه 

الحد األدنى املقرر في القانون دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن  توفر الظرو  املخففة، أن ينزل بالعقوبة عن

 درهم". 220

 13.30، وال بالقانون رقم 0.69املعدل واملتمم للقانون  13.30يالحظ أن هاته املواد لم يطرأ عليها أي تغيير ال بموجب القانون رقم  -195 

 كس ثبوت املشرع على تقييد السلطة التقديرية للقاض ي في هذا املجال.، مما يع31.60القاض ي بتتميم وتغير القانون رقم 
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الجنائي للشركات التجارية، ال تجيزان األمر بإيقاف التنفيذ إال فيما يخص العقوبة الحبسية، أما 

 الغرامة فال يمكن للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذها.

ان على قانون الشركات على اعتبار أنه إذا كان باإلمك 336أيضا ال يمكن تصور تطبيق الفصل 

تصور الحكم بالغرامة مقرونة بالحبس أو الحكم بالغرامة منفردة، فإن قانون الشركات ال يضم أي 

مقتض ى يحكم القاض ي بموجبه بالعقوبة الحبسية منفردة. كما أن الحد األدنى املقرر للغرامة في 

 درهم وبالتالي ال يمكن النزول عنه إلى ما دون ذلك. 3333قوانين الشركات هو 

( حاول تجاوز 1330مارس  13حظ أن واضع مسودة مشروع القانون الجنائي )صيغة لكن يال 

درهم ليتساوى بذلك الحد  3333هذا األمر فيما يخص الحد األدنى للغرامة بحيث جعله محددا في 

األدنى املقرر للغرامة في القسم العام والخاص، غير أنه وبالرغم من هذا التعديل إال أن هذا الفصل ال 

ن تطبيقه في مجال الشركات، على اعتبار أنه حافظ على نفس املقتض ى الذي يخير القاض ي بين يمك

 .196الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين

"في الجنح الضبطية، بما في ذلك من القانون الجنائي فإنه يصرح بفأنه:  303197أما الفصل 

هها القانون على خال  ذلك، إذا ثبت حالة العود، يستطيع القاض ي في مير األحوال التي ينص ف

لديه توفر الظرو  املخففة، وكانت العقوبة املقررة يي الحبس أو الغرامة، أو إحدى هاتين 

                                                 

"في الجنح، بما في ذلك حالة ( على أنه: 1330مارس  13من مسودة القانون الجنائي صيغة ) 336تنص الفقرة األولى من الفصل  -196 

إذا كانت  -2ر الظرو  املخففة يجوز لها: العود في مير الحاالت التي ينص فهها القانون على خال  ذلك، إذا ثبت للمحكمة توف

العقوبة املقررة قانونا، يي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، أن تنزل بالعقوبة عن الحد األدنى املقرر قانونا دون أن 

 درهم". 2000ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن 

"إذا منه : 303وع القانون الجنائي السالف الذكر، بحيث جاء في املادة يرتقب حدوث تغيير على هذا الفصل بموجب مسودة مشر  -197 

كانت العقوبة املقررة قانونا للجنحة، يي الغرامة فقط، بما في ذلك حالة العود، في مير الحاالت التي ينص فهها القانون على خال  

لحد األدنى دون أن تقل عن نصف الحد األدنى املقرر ذلك، وثبت للمحكمة توفر الظرو  املخففة، يجوز لها أن تنزل بالغرامة عن ا

: "في املخالفات بما في ذلك حالة العود، إذا ثبت للمحكمة، توفر الظرو  بنصها على أنه 303. وأكدت على ذلك املادة قانونا"

 املخففة، جاز لها أن تنزل بعقوبة الغرامة إلى نصف الحد األدنى املقرر لها قانونا".

لتغيير يتالءم نوعا ما وقوانين الشركات، إال أن ما تضمنه ال يرقى إلى مستوى إلغاء إقصاء تطبيقه على قوانين الشركات، ورغم أن هذا ا

على اعتبار أنه نص على إمكانية النزول بالغرامة عن الحد األدنى دون أن تقل عن نصف الحد األدنى املقرر قانونا، وهذا الحد األدنى 

درهم، وال يمكن النزول عن هذا الحد األدنى في قوانين  3333الشركات أو في مسودة مشروع القانون الجنائي هو  املقرر سواء في قوانين

 . 331و  111الشركات للنص الصريح الذي جاءت به املادتين 
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 4العقوبتين فقط، أن ينزل بالعقوبة عن الحد األدنى املقرر في القانون دون أن ينقص الحبس عن 

 درهما. 22أيام والغرامة عن 

حدى هاتين العقوبتين فقط، كما يجوز له أن يحكم بالغرامة ويجوز له أيضا أن يحكم بإ

عوضا عن الحبس على أن ال تقل الغرامة في أي حال عن الحد األدنى املقرر في املخالفات، وفي 

حالة الحكم بالغرامة عوضا عن الحبس إذا كانت العقوبة املقررة في القانون يي الحبس وحده 

 درهم". 1000ن أن يصل إلى فإن الحد األقص ى لهذه الغرامة يمك

و  111هذا الفصل أيضا ال مجال لتطبيقه في قانون الشركات بموجب النص الصريح للمادتين 

 ، ذلك ألنه:331

درهما فيما  31سمح بالنزول بالعقوبة عن الحد األدنى املقرر قانونا بشرط أن ال ينقص عن  -1

ركات عن الحد األدنى للغرامات يخص الغرامة، في حين ال يمكن النزول في إطار قانون الش

درهم، ويبقى صالحا في ظله  3333198حسب الحالة وهو  0.69و  31.60املقررة في قانوني 

                                                 

قديرات املشرع، ويالحظ تحديد مقدار الغرامة ليس له مقياس حسابي، بل إن التحديد الوارد في قوانين الشركات هو رهين بإرادة وت -198 

والتي انصبت باألساس على العقوبات الزجرية، حدوث تزايد في عدد التجريمات املعاقب عليها  13.30بعد التعديالت التي جاء بها قانون 

، وقد كانت مقرونة بعقوبات حبسية، في حين تم إلغاء العقوبة الحبسية في عدد من 39بعدما كانت  36بالغرامة بحيث أصبحت 

منها غير مقترنة بعقوبة حبسية، مما يدل على رغبة املشرع الواضحة في التراجع عن التجريم في مجال  9التجريمات، لنجد حاليا 

 الشركات، غير أن هذا اإللغاء استعاض عنه املشرع أعاله إما باالحتفاظ بالغرامة التي كانت مقررة وإما بالرفع منها.

 بسية والرفع من الغرامة:بالنسبة لحالة إلغاء العقوبة الح -2

من قانون شركة املساهمة  119من قانون شركة املساهمة، ففيما يخص املادة  313واملادة  119ويتعلق األمر هنا بكل من املادة  

ص تنظم مخالفة إصدار أسهم دون أن يتم تحرير أسهم نقذية عند االكتتاب بمقدار الربع على األقل أو دون أن يتم تحرير أسهم الحص

تحريرا كامال قبل تقييد الشركة بالسجل التجاري، ومخالفة عدم االبقاء على اسمية األسهم إلى حين تحريرها كاملة، وقد كانت املادة 

وألغى العقوبة  13.30تعاقب على هذه املخالفات بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر فضال عن الغرامة، لكن تدخل مشرع قانون 

درهم، ويعتبر هذا اإللغاء للعقوبة الحبسية من وأبرز  33.333إلى  9333ها بمضاعفة الغرامة التي أصبحت من الحبسية واستعاض عن

من القانون التجاري   L1-242مظاهر التراجع عن الطابع الزجري لقانون شركة املساهمة. واملخالفات املنظمة في املادة أعاله تقابلها املادة 

كغرامة على الرغم من التعديالت الكثيرة التي عرفها هذا القانون، والتي تكرس  €6333ها بسنة حبسا و الفرنس ي الذي الزال يعاقب عن

 مبدأ التراجع عن التجريم في مجال شركات املساهمة.

ال من قانون شركة املساهمة واملنظمة للمخالفات اإلجرائية أو الشكلية الناتجة عن اإلهمال أو اإلغف 313أما فيما يخص املادة 

كعدم القيام داخل اآلجال القانونية بإيداع أو إيداعات الوثائق أو العقود لدى كتابة الضبط أو عدم القيام بإجراء أو إجراءات الشهر 

 33.333إلى  9333أشهر وغرامة من  1، فقد عاقب املشرع على هذه املخالفات بالحبس من شهر إلى 31.60املنصوص عليها في قانون 
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أيام  9القول بإمكانية النزول بالعقوبة الحبسية عن الحد األدنى املقرر قانونا في حدود سقف 

 .199من القانون الجنائي لغياب املقتض ى املخالف 303الواردة في الفصل 

كما أن حالة اختيار القاض ي الحكم بالغرامة عوض الحبس في سقف الحد األدنى املقرر في  -2

املخالفات، ال يستقيم والقانون الجنائي للشركات التجارية، إذ ال يمكن النزول في إطاره عن 

 .200الحد األدنى للغرامات املقررة ضمنه

الشركات، ألن هذا األخير ال يضم باإلضافة إلى ذلك، ال يمكن تطبيق هذه املادة على قانون  -3

، فبتصفح املقتضيات الزجرية لقانون 202منفردة غير مقترنة بالغرامات 201عقوبات حبسية

                                                                                                                                                         

وقام بإلغاء العقوبة الحبسية بموازاة الرفع من الغرامة التي أصبحت من  13.30هاتين العقوبتين، لكن تدخل قانون درهم أو بإحدى 

 درهم . 03.333إلى  33.333

أما املشرع الفرنس ي فقد ألغى هذا النوع من الجرائم املتعلقة بالشهر، واستعاض عنها بمسطرة مدنية تحت طائلة غرامة تهديدية طبق 

 من القانون التجاري.  1-5-1123ادة نص امل

 حالة إلغاء العقوبة الحبسية واالقتصار على الغرامة: -2

د تبنى املشرع املغربي تقنية إلغاء العقوبة الحبسية واالقتصار على الغرامة في مجموعة من املخالفات أهمها تلك املنضمة في كل من املوا

 ساهمة.من قانون شركة امل 313و  339و  331و  333و  160

درهم،  3333سيتم نسخ هذا املقتض ى بموجب مسودة مشروع القانون الجنائي، والتي جعلت من الحد األدنى للغرامة محددا في  -199 

 األمر الذي يتوافق ومقتضيات قوانين الشركات.

الحبس الش يء الذي بموجب التعديل الذي سيطرأ على القانون الجنائي فإن املادة موضوع الدراسة ستخصص للغرامة دون  -200 

 يتماش ى وقانون الشركات، والذي يتضمن نفس الحد األدنى للغرامة الذي جاءت به املسودة.

ويالحظ أنه ليست هناك عالقة تناسب حقيقية في قوانين الشركات بين مقدار الغرامة ومدة العقوبة الحبسية املقترنة بها، بحيث  -201 

إلى  10.333يوجد فارق في الغرامة، مثال الحبس من شهر إلى سنة مقرون مرة بغرامة من  نجد أن العقوبة الحبسية هي نفسها في حين

 ق  .م(.169درهم )م 313.333إلى  31.333ق. .م( ومرة أخرى مقرون بغرامة من  161درهم )م  103.333

من  333و336و339سبيل املثال: املواد في حين أن عقوبة الغرامة على خالف العقوبة الحبسية، تأتي في أحيان كثيرة منفردة، على  -202 

يتعلق األمر هنا  13.30، وقد عرفت تخفيضات في قيمتها بموجب القانون رقم 31.60من قانون  163و  196و  119، واملواد 0.69قانون 

مخالفات عدم فإنها تنضم  190/3من قانون شركة املساهمة، ففيما يخص املادة  160/3و  199و  199و  190/3بمجموعة من املواد 

، وذلك 13.30درهم، وقد تراجع عنها مشرع قانون  13.333إلى  9333إثبات مداوالت املجلس في محاضر، ويعاقب عنها بغرامة من 

 درهم. 30.333إلى  1333بتخفيضها إلى النصف حيث أصبحت من 

جرد القوائم التركيبية وتقرير التسيير برسم كل سنة من قانون شركة املساهمة فتنضم في فقرتها األولى جريمة عدم إعداد  199أما املادة 

عن العقوبة املقررة وخفضها  13.30درهم، ولكن تراجع مشرع قانون  333.333إلى  33.333مالية، وقد عاقب عليها املشرع بغرامة من 

كغرامة، ويالحظ أن هذه  €6333من القانون التجاري الفرنس ي حيث يعاقب عنها ب  L242-8إلى النصف، وتقابل املادة أعاله املادة 

غربي الجريمة تعتبر من بين الجرائم التي لم يلحقها تعديل على الرغم من التعديالت الكثيرة التي قام بها املشرع الفرنس ي مقارنة بنظيره امل

 الذي خفض الغرامة إلى النصف.

قد الجمعية العمومية العادية داخل اآلجال املقررة من قانون شركة املساهمة والتي تنظم جريمة عدم ع 199أما فيما يخص املادة 

قانونا، وجريمة عدم إخضاع القوائم التركيبية وتقرير التسيير ملوافقة الجمعية العمومية العادية، فقد عاقب على هذه الجرائم بغرامة 



 

 

 

113 

شركات املساهمة، نالحظ أن املخالفات املنظمة في هذا القانون يعاقب عنها املشرع إما 

 .203فقط بعقوبات سالبة للحرية إلى جانب الغرامة أو إحداهما، وإما بعقوبة الغرامة

إلى  3-303بقي فقط أن نشير إلى أن واضع مسودة مشروع القانون الجنائي قام بإضافة املادة  

"يمكن تمتيع الشخص االعتباري، الذي لم يسبق أن ارتكب هذا القانون، والتي تنص على أنه : 

تنزل جريمة، بالظرو  القضائية املخففة، وعندئذ تخفض عقوبة الغرامة املطبقة عليه، دون أن 

 عن نصف الحد األدنى املقرر قانونا".

وبالتالي سمحت هذه املادة بمنح الظروف القضائية املخففة للشخص املعنوي، وذلك بتخفيض 

عقوبة الغرامة املطبقة عليه، شريطة أن ال يكون قد سبق وارتكب جريمة، لكن السؤال الذي يتبادر 

قانون إلى حيز الوجود، هل يمكن تصور تطبيقه على إلى الذهن في هذا اإلطار هو في حالة خروج هذا ال

من قوانين الشركات،  331و  111الشركات التجارية، على اعتبار أن منطوقه يتعارض وأحكام املواد 

وعلى الخصوص في شقه املتعلق بالنزول عن نصف الحد األدنى للغرامة، في حين تنص املادتان 

 حد األدنى للغرامة.السالفتين على عدم إمكانية النزول عن ال
                                                                                                                                                         

من القانون  L242-10لجريمة في املادة إلى النصف، أما املشرع الفرنس ي فقد نظم ا 13.30، وقد خفضها قانون 933.333إلى  93.333من 

غرامة، وهذا دليل على رغبة املشرع في التراجع عن تجريم مجال األعمال عموما  € 6333أشهر حبسا و  9التجاري وعاقب عليها ب

 وشركات املساهمة خصوصا.

الزيادة في الرأسمال بصورة غير قانونية، من قانون شركة املساهمة والتي تنظم جريمة إصدار أسهم بمناسبة  160أما فيما يخص املادة 

من   L242-17قد خفضها إلى النصف. وتقابلها املادة  13.30إال أن مشرع قانون  33.333إلى  9333حيث عاقب عليها املشرع بغرامة من 

 كغرامة.  €6333القانون التجاري الفرنس ي، الذي عاقب عليها ب 

مقال منشور  لية الجنائية ملسير شركات املساهمة ومدى التراجع عن الطابع الزجري""املسؤو للمزيد من التوسع راجع فالح خدوج 

 .13-16ص 1333بمجلة املقال، مجلة قانونية فصلية، العدد الثالث/الرابع 

حيث عمل على تعديل هذه العقوبات إما بالتخفيض أو اإللغاء حسب  13.30ولقد كان الجزاء من بين اهتمامات مشرع قانون  -203 

ألحوال، وهذا التخفيض شمل العقوبات الحبسية، وكذلك الغرامات كما سبق ورأينا، فباالضافة إلى ذلك هناك مظهر آخر لهذا ا

 التعديل، ويتعلق األمر بحالة:

: عمل املشرع على تخفيضها إلى بتخفيض العقوبة الحبسية املقرونة بالغرامة إلى النصف مع االبقاء على نفس قيمة الغرامة

من قانون شركة املساهمة  193، ويتعلق األمر هنا باملادة 13.30، وفي إطار سياسة التراجع عن الطابع الزجري التي أقرها قانون النصف

التي تعتبر النموذج الوحيد لهذا التراجع، والتي تنظم مجموعة من املخالفات املتعلقة بتداول األسهم، والتي كان معاقب علبها بعقوبة 

أشهر، مع  1درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فأصبحت من بين شهر و  13.333إلى  9333أشهر، وبغرامة من  9لى الحبس من شهر إ

كغرامة، وهذه عقوبة قاسية مقارنة مع التشريع  €6333الحفاظ على نفس الغرامة. في حين يعاقب عليها املشرع الفرنس ي بسنة حبسا و 

 املغربي.
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هكذا يتبين من خالل النظام العقابي املتمثل في إقرار حدين للعقوبة الحبسية أو الغرامة، حد 

أدنى وحد أقص ى أو الحكم بأحد العقوبتين أي إما بالحبس أو الغرامة، مع عدم إمكانية النزول عن 

قاف التنفيذ إال فيما يخص العقوبات الحد األدنى للغرامات املقررة في قوانين الشركات ومنع األمر بإي

الحبسية، كما أن آثار الظروف املخففة تبقى شخصية بحتة ال يستفيد منها إال املحكوم عليه الذي 

منح التمتع بها، فهذا النظام بحد ذاته، يعتبر بمثابة التخفيف من الطابع الزجري، بحيث يترك للقضاء 

الحكم بإحدى العقوبتين، بينما التشريع الفرنس ي لم يترك الزجري السلطة التقديرية بين الحدين، أو 

هذه اإلمكانية، وأقر العقوبة في حد واحد، سواء كانت حبسية أو غرامة، بل وأكثر من ذلك عمل على 

 .204الجمع بين الحبس والغرامة في الجريمة الواحدة

 ثانيا: بالنسبة لألسباب املشددة للعقوبة

روط وحاالت أخرى إذا توافرت تكون سببا في تشديد في مقابل هذا التخفيف، هناك ش

العقوبات ورفعها، وهي جملة من األسباب املستمدة من محيط الجريمة من حيث خطورتها، وأسباب 

ارتكابها وشخصية املجرم. فهذه األسباب املشددة تندرج في إنتاج آثارها حسب طبيعتها القانونية التي 

ريمة، األمر الذي يؤثر سلبا ويؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار تنذر بتصاعد الضرر الناتج عن الج

املجتمع، وتتمثل في أسباب حددها املشرع على سبيل الحصر، وتتعلق بظروف معينة متى وجد نوعا 

منها شددت العقوبات وازدادت عن الحد األقص ى املحدد قانونا، هذه الظروف تكون أثناء ارتكاب 

، وال يمكن للمحكمة أن تعتبر أي ظرف عيني أو شخص ي 205جة آلثارهاالجريمة أي متزامنة معها ومنت

من القانون  301، وقد نص عليه الفصل 206ظرفا مشددا إذا لم يعتبره القانون كذلك وينص عليه

"تشديد العقوبة املقررة في القانون، بالنسبة لبعض الجرائم، ينتج عنه الجنائي الذي جاء فيه: 

                                                 

 .13م.س صجنائية ملسير شركات املساهمة ومدى التراجع عن الطابع الزجري" املسؤولية الفالح خدوج " -204 

املرجع  "الوجيز في شرح القانون الجنائي العام"د/أحمد قيلش و دة/ سعاد حميدي و دة/ مجيدي السعدية و د/ محمد زنون  -205 

 .339السابق، ص 

 .190بق ص الخمليش ي أحمد"شرح القانون الجنائي، القسم العام"، مرجع سا -206 
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من القانون الجنائي الذي  301وكذلك الفصل  ة أو بإجرام املتهم"،ظرو  متعلقة بارتكاب الجريم

 "يحدد القانون ظرو  التشديد املتعلقة بجنايات أو جنح معينة". جاء فيه:

وتجدر اإلشارة إلى أن األصل في تنفيذ العقوبة في ميدان الشركات كان هو التشديد، بحيث يتم 

لنفس الفعل الجرمي منصوص على إحداها في قانون  تطبيق العقوبة األشد في حالة توافر عقوبتين

من قانون  119الشركات في حين توجد األخرى في القانون الجنائي، وهذا ما كانت تنص عليه املادة 

" ال تطبق األحكام الجنائية املنصوص علهها في هذا القانون إال إذا كانت  التي جاء فيها: 31.60

 تكييفا جنائيا أشد، حسب أحكام القانون الجنائي". األفعال املعاقبة بمقتضاه ال تقبل

وهذا يعني أن األولوية كانت تعطى للنص العام الذي يعتبر هو األصل، في حين قوانين الشركات 

كانت تعد بمثابة استثناء على القاعدة، بحيث ال تطبق إال إذا لم يوجد نص عام على االطالق، أو وجد 

إلى الضغط املتواصل الذي كانت  13.30استجاب مشرع قانون  ولكنه ال يعطي تكييفا أشد، وقد

بإلغاء هذا الفصل ونسخه، بموجب املادة  1339تمارسة فئات رجال األعمال، بحيث قام سنة 

 .207الرابعة

وهناك سببين لتشديد العقوبة، يتجسد األول في الظروف القضائية املشددة، في حين يتمثل 

 الثاني في ظرف العود.

 قضائية املشددة:الظرو  ال -2

 تنقسم هذه الظروف إلى نوعين هناك ظروف التشديد العينية أو املادية،  والظروف الشخصية.

 

 

                                                 

هذا الفصل لقي معارضة قوية من طرف رجال األعمال بحيث كان يتبنى مبدأ تطبيق العقوبة األشد، مما يعني أن النصوص العامة  -207 

هي التي ستطبق في ميدان الشركات، على اعتبار أنها دائما تقبل التكييف األشد، فهذا الفصل كان يشكل عائقا أمام تطبيق النصوص 

 نين الشركات.الخاصة بقوا

، ألقيت على طلبة ماستر املدني واألعمال، السداس ي "محاضرات في مادة جرائم الشركات" هشام بوحوصمنقول عن أستاذنا الدكتور 

 ، )غير منشورة(.36/33/1331األول، بتاريخ 
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 ظروف التشديد العينية أو املادية:  -أ

تتمثل هذه الظروف في املالبسات املحيطة بالجريمة، كواقعة من حيث كيفية ارتكابها، وزمن 

ى خطورة األفعال اإلجرامية املرتكبة بحسب األحوال ومكان اقترافها، وبالتالي فإنها تنصب عل

والظروف، وينصرف أثرها ليس إلى الفاعل األصلي فقط، بل تطال أيضا املساهمين واملشاركين معه في 

 .208الجريمة حتى وإن لم يكونوا على علم بتوفر هذه الظروف

 31.60من قانون  191209وبالعودة إلى القانون الجنائي للشركات نجد على سبيل املثال املادة 

"يمكن فضال عن الغرامة، الحكم بعقوبة تصرح بأنه:  13.30املتمم واملغير بموجب القانون رقم 

الحبس ملدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إذا تعلق األمر بشركة مساهمة تدعو الجمهور إلى 

 االكتتاب"

لى االكتتاب يعتبر ظرفا مما يعني أن ارتكاب الجريمة في ظل شركات مساهمة تدعو الجمهور إ

عينيا مشددا، األمر الذي يتيح للقاض ي في هذا الصدد وإعماال لسلطته التقديرية أن ينطق بالعقوبة 

 املتالئمة مع اقتران الفعل بظرف من ظروف التشديد.

 ظروف التشديد املتعلقة بشخصية املجرم: -ب

                                                 

املرجع  ون الجنائي العام""الوجيز في شرح القاند/أحمد قيلش و دة/ سعاد حميدي و دة/ مجيدي السعدية و د/ محمد زنون  -208 

 .133السابق، ص 

يالحظ أن هاته املادة كانت تنص قبل التعديل األخير على أنه: "يمكن أن تضاعف العقوبات املنصوص عليها في هذه املادة إذا تعلق  -209 

 .31.60من قانون  160من املادة األمر بشركات مساهمة تدعو الجمهور إلى االكتتاب" وهو نفس الظرف املشدد الوارد في الفقرة الرابعة 

كما تتضمن هذه املادة ظرفا مشددا آخر عند نصها في الفقرة الثانية بأنه: "يمكن فضال عن الغرامة، الحكم بعقوبة الحبس ملدة تتراوح 

قل، أو دون أن يتم بين شهر وستة أشهر، إذا تم إصدار األسهم دون أن يتم إصدار األسهم النقدية عند االكتتاب بمقدار الربع على األ

 3333تحرير أسهم الحصص تحريرا كامال قبل تقييد الشركة بالسجل التجاري" والحال أن أصل العقوبة في هذه املادة هو الغرامة من 

 درهم لكل مؤسس ي شركة املساهمة وأعضاء أجهزة اإلدارة أو  التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدروا أسهما إما 13.333إلى 

قبل تقييد تلك الشركة بالسجل التجاري أو في أي وقت آخر إذا تم تقييد الشركة عن طريق الغش أو دون التقيد بالنصوص القانونية 

 في القيام بإجراءات تأسيس الشركة.
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ة إلى شخصية املجرم، وتسمى كذلك بظروف التشديد الشخصية التي تعود إلى أسباب راجع

وهناك أمثلة كثيرة في القانون الجنائي تبين حاالت تشديد العقوبة كلما اقترنت بظرف نابع من 

 .210شخصية الفاعل

والبد من اإلشارة إلى أن املشرع املغربي تعامل مع ظروف التشديد الشخصية بش يء من الحرص 

 التالية: بالنظر إلى اآلثار التي ترتبها، كما يتضح من املؤشرات

ال تنتج الظروف املشددة الشخصية أثرها إال ملن توفرت فيه شخصيا دون غيره من املساهمين  -

 من القانون الجنائي(. 313واملشاركين )الفصل 

تنظيم الظروف املشددة بمقتض ى القانون الذي يبقى له وحده الحق في تحديدها وتقريرها  -

 من القانون الجنائي(. 301)الفصل 

لقانون هو املحدد واملشترط لظروف التشديد، فإن ذلك يعني عدم القياس عليها إذا كان ا -

 .211وتوسيعها لتشمل حاالت أخرى غير منصوص على تشديد عقوبتها

بحيث  31.60من قانون  339و  161212ومن أمثلة ظروف التشديد الشخصية ما ورد في املادتين 

ت املنصوص علهها في البند األول والثاني من "عند ارتكاب أحد املخالفاعلى أنه:  339تنص املادة 

مع استعمال الغ  قصد حرمان حاملي سندات القرض أو  922إلى  921واملواد  923 213املادة

                                                 

بمقتضاه بالحبس  من القانون الجنائي واملعاقب عليها 031على سبيل املثال نجد جريمة خيانة األمانة املنصوص عليها في الفصل  -210 

درهم، وقد تشدد هذه العقوبة وتصبح مدتها من سنة إلى خمس سنوات في  1333إلى  133سنوات، وغرامة من  1أشهر إلى  9من 

 الحاالت التالية:

 إذا ارتكبها عدل أو حارس قضائي أو قيم أو مشرف قضائي أثناء قيامه بوظيفته. -

 دم في وقف، إضرارا بهذا األخير.إذا ارتكبها الناظر أو الحارس أو املستخ -

 (036إذا ارتكبها أجير أو موكل، إضرار بمستخدمه أو موكله. )ف -

املرجع  "الوجيز في شرح القانون الجنائي العام"د/أحمد قيلش و دة/ سعاد حميدي و دة/ مجيدي السعدية و د/ محمد زنون  -211 

 .336السابق، ص 

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين  310.000إلى  31.000لحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من "يعاقب باتنص هذه املادة على أنه:  -212 

قصد حرمان إما كل املساهمين أو بعض منهم أو حاملي سندات  344فقط، كل من ارتكب املخالفات املنصوص علهها في املادة 

 ة للشركة".القرض القابلة للتحويل أو بعض منهم، من قسط من حقوقهم في الذمة املالي

 بالرجوع إلى هذه املواد يتبين بشكل جلي أن األمر يتعلق بظروف شخصية تعود إلى أسباب راجعة إلى شخصية املجرم. -213 
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 220.000بعض منهم من حصة من الحقوق املرتبطة بسندات دينهم، يمكن أن ترفع الغرامة إلى 

 راوح بين ستة أشهر وسنتين".درهم، كما يمكن باالضافة إلى ذلك، الحكم بالحبس ملدة تت

فالظرف املشدد هنا يرتبط بتوافر قصد جنائي يتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق الفعل 

الجرمي وهو عاملا ومدركا لعناصره وهو الذي يبرز في عبارة "مع استعمال الغش" ، باإلضافة إلى قصد 

عضا منهم من حصة من الحقوق خاص يتمثل في "الرغبة في حرمان حاملي سندات القرض أو ب

 املرتبطة بسندات دينهم"

وبالتالي، فمتى توفر هذا القصد الذي يعتبر ظرف تشديد، أمكن للقاض ي أن يرفع الغرامة إلى 

 درهم، كما يمكن له باالضافة إلى ذلك الحكم بالحبس ملدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين. 313.333

 ظر  العود -2

من القانون الجنائي معاودة املجرم ارتكاب الجريمة وإتيانها  303يقصد بالعود حسب الفصل 

، ويعتبر العود ظرف تشديد تضاعف معه العقوبات 214بعد صدور حكم نهائي ضده في جريمة سابقة

التي تطابق املادة  31.60من قانون  110املنصوص عليها في قانون الشركات حسب ما جاءت به املادة 

 .30.69من قانون  333

فلسفة العود في تشديد العقوبة برفع قدرها في حق املجرم املرتكب للجرائم في حالة  وتكمن

عود، حيث أن هذا األخير لم يتم زجره عن طريق اإليالم الذي لحقه جراء العقوبة املقررة في حقه 

 سواء نفذت في حقه أو كانت موقوفة التنفيذ، أو لم تنفذ مما اتضح معه خطورته اإلجرامية وتتصاعد

                                                 

 ولقيام ظرف العود البد من توفر شروط معينة تتمثل فيما يلي: -214 

 (.300صدور حكم نهائي سابق باإلدانة حائز لقوة الش يء املقض ي به)ف -

 (.393الصادر باإلدانة، قد صدر عن محكمة عادية ال عن محكمة عسكرية)ف  أن يكون املقرر  -

 أن يصدر الحكم النهائي عن محكمة وطنية مغربية ال عن محكمة أجنبية.  -

 أن ترتكب الجريمة بعد صدور الحكم النهائي عن محكمة وطنية مغربية ال عن محكمة أجنبية. -

 اء تم تنفيذ العقوبة أو قبل تنفيذها. أن ترتكب الجريمة بعد صدور الحكم النهائي سو  -

وقد جاءت نفس املادة من مسودة مشروع القانون الجنائي بشرط سبق الحكم بمقرر قضائي مكتسب لقوة الش يء املقض ي به، أي أنه 

 لكي يعتبر الشخص في حالة عود يشترط أن يكون قد سبق وصدر في حقه حكم نهائي، وفق الشروط السالفة الذكر.
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حدتها، مما يتطلب الزيادة في جرعات العقاب للوصول إلى غاية املشرع بتحقيق الردع ليكف الجاني 

 .215عن معاودة اقترافه األفعال اإلجرامية املنحرفة

وحالة العود من ناحية التكييف القانوني، ال تعدوا أن تكون أحد ظروف التشديد الشخصية، 

وخصها ببعض األحكام  393إلى  303تقلة في الفصول من لكن القانون الجنائي تعرض لها بصورة مس

 .216التي ال تطبق على ظروف التشديد

هذا فيما يخص القسم العام املتعلق بالقانون الجنائي، لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن في 

من القانون الجنائي على الجرائم  301218و  309217هذا اإلطار هو هل يمكن تصور تطبيق الفصول 

                                                 

املرجع "الوجيز في شرح القانون الجنائي العام" مد قيلش و دة/ سعاد حميدي و دة/ مجيدي السعدية و د/ محمد زنون د/أح -215 

 .333السابق، ص 

 وتتمثل هذه األحكام في كون: -216 

انون من الق 331حالة العود ال تؤدي إلى تغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم )الفصل  -

الجنائي(، في حين يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم بسبب ظروف 

 (331التشديد )ف 

((، في حين تقتصر ظروف 306(، مخالفات )ف 301(، جنح )ف 309حالة العود تتحقق في كافة أصناف الجرائم )جنايات )ف  -

 (.301الجنايات والجنح )ف التشديد املحددة قانونا على 

والتي تطبق  306و  301و  309و  300تحديد كيفية رفع العقوبة أو تعويضها بعقوبة أشد، في قواعد عامة هي الواردة في املواد  -

على جميع الجرائم التي تتحقق بها حالة العود، بينما رفع العقوبة أو تعويضها بسبب ظروف التشديد ليست خاضعة 

 إنما تحددها في كل جريمة على انفراد النصوص التي تقرر ظرفا من تلك الظروف.لقواعد عامة، و 

حالة العود كظرف مشدد شخص ى، تبقى مرتبطة باملجرم وحده وبالتالي فهي ال تسري على املساهمين أو املشاركين في الجريمة،  -

 إال إذا تحققت فيهم شروطها، على خالف ظروف التشديد العينية.

"من سبق الحكم عليه من أجل جناية بعقوبة تزيد عن الحبس ملدة سنة، بحكم حائز لقوة الش يء  على: 309ينص الفصل  -217 

املحكوم فيه، ثم ارتكب، قبل مض ي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أم تقادمها، جناية أو جنحة يعاقب علهها القانون 

ويالحظ من خالل مسودة مشروع ، ويجوز أن تبلغ العقوبة إلى ضعفه". بالحبس، يجب أن يحكم عليه بالحد األقص ى لتلك العقوبة

القانون الجنائي، أن هذا الفصل هو اآلخر سيعرف تعديال بحيث سيختص فقط باألشخاص الذين سبق لهم ارتكاب جنايات معاقب 

ي به، ثم ارتكبوا قبل مض ي خمس عليها بعقوبة جنحية سالبة للحرية والتي صدر في شأنها مقرر قضائي مكتسب لقوة الش يء املقض 

سنوات، جنحة يعاقب عليها بالحبس، يجب على القاض ي أن يحكم بالحد األقص ى لتلك العقوبة أ وضعفها. وهذا الفصل سواء بالشكل 

ها في إطارها الذي هو عليه اآلن، أو فيما سيصير عليه، غير متسق وما هو وارد في قوانين الشركات، هذه األخيرة جل الجرائم املنصوص علي

صرحت بمضاعفة العقوبة، مما يقيد  31.60من قانون  110هي عبارة عن مخالفات ال ترقى إلى مستوى الجنايات، ناهيك على أن املادة 

 القاض ي عن الحكم بالحد األقص ى للعقوبة.

لش يء املحكوم فيه، ثم "من سبق الحكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس، بحكم حائز لقوة اينص هذا الفصل على أن:  -218 

ارتكب جنحة مماثلة قبل مض ي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، يجب الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي ال 

هذا الفصل هو اآلخر يرتقب أن يمسه تغيير من خالل مسودة يتجاوز ضعف الحد األقص ى للعقوبة املقررة قانونا للجنحة الثانية". 

انون الجنائي بحيث تضمن االقتراح الجنحة املعاقب عليها بعقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما، والتي أعقبتها نفس الجنحة مشروع الق
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لقة بالشركات؟ أم أن ما هو وارد في قوانين الشركات يتضمن تكييفا مغايرا يختلف وما جاءت به املتع

 فصول القانون الجنائي؟

من قانون  110ما يمكن مالحظته في هذا اإلطار وما يمكن استنتاجه من املقارنة بين املادة 

الذي أدخل عليها بموجب قانون بعد التغيير والتتميم  0.69من القانون  333املطابقة للمادة  31.60

، أن تحديد مفهوم العود كان غير متسق وتحديده في 219وكذا بين نفس املواد قبل ذلك 13.30رقم 

 القسم العام.

إذ أن هذه املواد كانت متشددة فيما يخص حالة العود املتعلق بجرائم الشركات، بحيث كان 

بموجب  110لتغيير الذي طرأ على املادة ، لكن بعد ا221، والعود املؤبد220يتخذ شكل العود العام

بعد  0.69من قانون  333، واملادة 31.60القاض ي بتتميم وتغيير القانون رقم  13.30القانون رقم 

"يعترر في حالة عود في مفهوم هذا أصبحت تنص على ما يلي:  13.30تغييرها بموجب القانون رقم 

ه بالحبس من أجل جريمة مماثلة قبل مض ي القانون من يرتكب جريمة بعد أن يكون قد حكم علي

من القانون  212و  214خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها، وذلك خالفا للفصلين 

 الجنائي"

                                                                                                                                                         

أو جنحة مماثلة، وأعطى واضع املسودة للقاض ي الخيار في الحكم عليه بالعقوبة املالئمة شرط أن ال تتجاوز ضعف الحد األقص ى 

 الثانية.للعقوبة املقررة قانونا للجنحة 

وهذا الفصل املقترح هو اآلخر ال يمكن تصور تطبيقه على قوانين الشركات ألنه كما سبق وبينا ذلك، فقوانين الشركات وإن كانت تضم 

تنص على  110عقوبات حبسية باالضافة إلى الغرامة إال أنها ال تضم أي مقتض ى ينص على العقوبة الحبسية منفردة، وأيضا ألن املادة 

 العقوبة وليس ضعف الحد األقص ى.مضاعفة 

كانت هذه املواد تنص على أنه: "يعتبر في حالة عود في مفهوم هذا القانون من يرتكب جريمة بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو  -219 

 قانون الجنائي"من ال 301و  309الغرامة أو هما معا، بحكم حائز لقوة الش يء املقض ي به من أجل جريمة سابقة وذلك خالفا للفصلين 

العود العام: هو الذي تنتفي فيه املماثلة حيث يرتكب املجرم جرائم متنوعة، إذ يكفي أن تكون هناك إدانة سابقة دون الحاجة ألن  -220 

 من القانون الجنائي(  309و  300تكون الجريمة الجديدة مماثلة للجريمة السابقة ومن نفس طبيعتها وهذا هو العود الخاص)الفصلين 

ق.ج(، عكس العود املؤقت الذي يلزم أن تمر مدة زمنية على 300العود املؤبد: هو الذي ال يتوقف إعماله على مدة معينة )ف  -221 

 من ق.ج(. 3033و  301و  309اإلدانة السابقة )الفصول 
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ليتحول بذلك شكل العود من عود عام إلى عود خاص من خالل تغيير مصطلح "جريمة سابقة" 

خالل تحديد املدة الفاصلة بين ارتكاب  ، ومن عود دائم إلى عود مؤقت من222ب "جريمة مماثلة"

الفعلين املجرمين واملحددة في خمس سنوات، بما يتسق ومقتضيات القانون الجنائي العام، ويكرس 

مبدأ التراجع عن الزجر في مجال شركات املساهمة على اعتبار أن حالة العود تفض ي إلى ضعف 

 العقوبة.

 شروط تحقق العود في مجال الشركات: -أ

ة إلى ما تقدم، نشير هنا إلى أن شروط تحقق العود في ظل قوانين الشركات التجارية، هي باالضاف

و  309ما يبرز بشكل كبير خصوصية مفهوم العود في ظل هذه القوانين، ووجوه حياده عن الفصلين 

 333و املادة  31.60من قانون  110من القانون الجنائي، وتتمثل هذه الشروط حسب املادتين  301

 في: 0.609قانون  من

مما يعني أنه لكي يكيف صدور حكم حائز لقوة الش يء املقض ي به من أجل جريمة سابقة:  -2

الفعل على أساس أنه يتعلق بحالة عود يشترط، أن يرتكب الفاعل الجريمة بعد أن يكون 

قد حكم عليه بحكم حائز لقوة الش يء املقض ي به من أجل جريمة سابقة، وذلك خالفا 

من القانون الجنائي، هذين الفصلين من القانون الجنائي حتى مع  301و  309للفصلين 
                                                 

ما إذا كان مقتصرا على قوانين الشركات، لم يحدد نطاق الجريمة املماثلة، و  333واملادة  110رغم أن مشرع املادة  الجريمة املماثلة: -222 

لة التي أم تجاوزه إلى الجرائم املماثلة في القسم العام، إال أنه واستنادا إلى مجموعة من املعايير، يمكن جسم القول إال بأن الجريمة املماث

 قصدها املشرع هي الواردة في قوانين الشركات، وتتمثل هذه املعايير في:

)هذا الباب م  110تصرحان بمضاعفة العقوبة املقررة في هذا القسم م  333و املادة  110من املادة أن الفقرة األولى   -3

 (0.69وقانون  31.60( في حالة العود، مما يعني أن األمر يتعلق بالعقوبات الواردة في قوانين الشركات )قانون 333

في القسم العام املتعلق بالقانون الجنائي، إال أنها ال  كما أنه بالرغم من أن بعض جرائم قوانين الشركات تجد تطبيقا لها -1

تتضمن نفس العقوبات، ذلك بأن العقوبات الواردة في القانون الجنائي هي أشد قساوة من نظيرتها الواردة في قوانين 

 الشركات، مما يتنافى وتحقق شرط املماثلة.

والذي حاذ بشكل صريح عن  333و  110يحا في املادتين باالضافة إلى كل ذلك ال ينبغي أن نغفل املقتض ى الذي جاء صر  -1

 من القانون الجنائي هذا الحياد فرضته باألساس هيمنة العقوبات املاليىة في جرائم الشركات. 301و  309الفصول 

على من القانون الجنائي نجده قد حدد حاالت الجنح املماثلة لتقرير العود  309فضال عن كل ذلك فباالطالع على الفصل  -3

سبيل الحصر، بحيث لم تتضمن أي مقتض ى يتعلق بقوانين الشركات، مما يعني بالتالي أن العقوبات املماثلة في القانون 

 الجنائي تقتصر على الجرائم املنصوص عليها بمقتضاه، وال تتجاوزه إلى قوانين الشركات. 
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 309، إال أن الفصل 223استلزامهما ألن يكون الحكم الصادر حائزا  لقوة الش يء املقض ي به

مطلقين  333و  111بلفظ جنحة في حين جاء الفصلين  301عبر بلفظ جناية، وعبر الفصل 

 جريمة.فعبرا عن الجريمة السابقة بلفظ ال

 أم يكون هذا الحكم السابق قاضيا بعقوبة:  -2

وبالتالي، فالتدابير الوقائية أو أي شكل آخر من الجزاءات املدنية ال يسمح بالقول بتحقق 

في العقوبة أن تكون  301و  309224الجريمة السابقة، هذا وقد اشترط الفصلين 

ا األمر باشتراطه في حبسية)وقد حاول واضع مشروع مسودة القانون الجنائي تدارك هذ

 110أن تكون العقوبة هي إما الحبس والغرامة أو بإحداهما(، في حين أن املادتين  301املادة 

جعلتا العود قائما حتى ولو كانت العقوبة حبسا أو  0.69من قانون  333و  31.60من قانون 

 غرامة أو هما معا.

مام تنفيذ عقوبة أن ترتكب جريمة جديدة مماثلة قبل مض ي خمس سنوات من ت -3

 الجريمة األولى أو تقادمها:

، يجب أن تتخذ وصف الجناية، وأن تكون معاقبة 309هذه الجريمة األولى في ظل الفصل  

بالحبس، ولم يشترط املشرع من خالل هذا الفصل أن تكون الجريمة الثانية مماثلة 

بعقوبة حبسية،  للجريمة األولى، بل يكفي أن تتخذ شكل جناية أو جنحة معاقب عليها

ويالحظ من خالل االطالع على مسودة مشروع القانون الجنائي، أن هذه املادة حافظت على 

نفس وصف الجريمة األولى أي جناية معاقب عليها بعقوبة جنحية سالبة للحرية، في حين 

 اقتصرت بالنسبة للجريمة الثانية على وصف الجنحة املعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.

                                                 

مكتسب لقوة الش يء املقض ي به، وهو مفهوم أعم على اعتبار  يرتقب من خالل مسودة مشروع القانون الجنائي أن يعبر عنه بمقرر  -223 

 أنه يشمل في مضمونه كال من الحكم والقرار، مما يعني التأكيد على الشرط الذي يقض ي بأن يكون الحكم نهائيا.

 للحرية.يالحظ أن مشروع مسودة القانون الجنائي استبدل شرط عقوبة تزيد عن الحبس ملدة سنة، بعقوبة جنحية سالبة  -224 
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فقد اشترط سواء في الجريمة األولى أو الثانية أن تتخذ شكل جنحة، لكن  301ما الفصل أ 

أن تماثل الالحقة الجريمة السابقة، وقد أضاف واضع مشروع مسودة القانون الجنائي في 

 الجريمة الثانية شرط أن تتخذ وصف نفس الجنحة أو جنحة مماثلة.

بان دراسة حالة العود في مجال الشركات التجارية، هكذا وانطالقا من التحليل الذي قمنا به إ

و  110تبين لنا بأن العقوبة املقررة في حالة تحقق العود، هي مضاعفة العقوبة، وذلك لنص املادتين 

من القانون الجنائي اللذان يقرران لحالة  301و  309والذي جاء صريحا، وحيادا عن الفصول  333

ق.ج( أو الحكم بعقوبة  309لعقوبة املقررة، أو مضاعفتها )ف العود إما الحكم بالحد األقص ى ل

 ق.ج(. 301الحبس الذي ال يتجاوز ضعف الحد األقص ى للعقوبة املقررة قانونا للجنحة الثانية )ف 

غير أنه وباالطالع على بعض املقتضيات الزجرية الواردة في نصوص خاصة متعلقة هي األخرى 

في العقوبة التي يقررها املشرع لحالة العود، سنتطرق من أجل  بمجال األعمال، نجد وجود اختالف

 توضيح ذلك إلى مجال امللكية الصناعية كمثال على هذا االختالف في تفريد العقوبة.

 عقوبات حالة العود في مجال امللكية الصناعية:   -ب

ق براءة تجد جرائم الشركات مستندا لها بشكل واضح في مجال امللكية الصناعية من خالل حقو 

تعتبر حقا يقرره املشرع املغربي للمخترع على اختراعه، يخول له احتكار استثماره نظرا ملا االختراع التي 

إما أن  -بدله من جهد ومال للوصول إليه، وقد تكتسب الشركة براءة االختراع في إحدى الحالتين: 

، أو قد تكون ملكا بعد اختراع 225كةتكون الشركة مالكة للبراءة إذا قدمها أحد الشركاء كحصة في الشر 

 .226من طرف الشركة

                                                 

قد يحصل أن تكون حصة الشريك في الشركة حصة عينية، فتكون عبارة عن براءة اختراع جصل عليها شريك محتمل من قبل  -225 

 فقدمها للشركة كجصته فيها.

قد يحصل أن تكون الشركة أثناء وجودها باستخدام أموالها ومجهوداتها وأعضائها وعمالها قصد الوصول إلى اختراع معين،  -226 

 تحصل عليه بعد ذلك، مما يعني هنا أن براءة االختراع هذه ملك للشركة وليست ملك للشركاء. و 
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ولقد قرر املشرع املغربي حماية جنائية لبراءة االختراع من خالل قانون حماية امللكية الصناعية 

، ووضع مقتضيات زجرية تتماش ى واملقتضيات الواردة في قوانين الشركات، وفيما يخص 31.61رقم 

نجد مجموعة من املواد تقرر ضعف العقوبة، نذكر على سبيل  حالة العود التي نحن بصدد دراستها،

 .228من نفس القانون  113،  وكذلك املادة 131227املثال املادة 

مما يعني أن املشرع حافظ على نفس العقوبة املنصوص عليها في قوانين الشركات بالنسبة 

 لنفس ظرف التشديد، مع توافر نفس الشروط للقول بقيام حالة العود.

حيانا أخرى نجد أن املشرع غاير من العقوبة املنصوص عليها في قوانين الشركات بالنسبة لكن أ

املتعلق بامللكية الصناعية كما تم تعديله  31.61من قانون  139لحالة العود، ويتعلق األمر ب املادة 

إلى  10.000"يعاقب بغرامة من ، والتي تنص على أنه 11.31وتتميمه بموجب القانون رقم 

درهم دون إخالل بالعقوبات املنصوص علهها في القوانين الخاصة، كل من قدم إما 100.000

بخطب أو محاضرات في األماكن واالجتماعات العامة، وإما بمحررات أو مطبوعات مبيعة وموزعة 

أو معروضة للبيع، أو معروضة في األماكن واالجتماعات العامة وإما في لوحات إعالنية أو ملصقات 

ة للجمهور، أية معلومات أو بيانات أو أوصا  ما تتعلق برراءة اختراع أو تصاميم تشكل معروض

                                                 

أعاله، يعترر تزييفا ويعاقب  19و 13" كل مساس عن عمد بحقوق مالك براءة كما يي محددة في املادتين التي نصت على أن:  -227 

درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وفي حالة  100.000لى درهم إ10.000عليه بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 

العود يمكن أن نرفع العقوبتان املذكورتان إلى الضعف، يعترر الضنين في حالة عود وفقا لهذه املادة إذا صدر في حقه خالل 

ر بإتال  األشياء التي ثبت الخمس سنوات السابقة حكم صار نهائيا من أجل ارتكاب أفعال مماثلة، يجوز للمحكمة كذلك أن تأم

 .أنها مزيفة والتي يي ملك للمزيف وكذا بإتال  األجهزة أو الوسائل املعدة خصيصا إلنجاز التزييف"

درهم أو بإحدى  100.000إلى  10.000"يعاقب بالسجن ملدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر، وبغرامة من التي تنص على أنه:  -228 

 اس متعمد بحقوق مالك رسم أو نموذج صناعي.هاتين العقوبتين على كل مس

يمكن مضاعفة العقوبة في حالة العود، يقصد بالعود في مدلول هذه املادة إذا أدين املحكوم عليه خالل السنوات السابقة بحكم 

د كما لو صدر في نهائي بسبب أفعال مشابهة، تطبق كذلك العقوبات املنصوص علهها في الفقرة السابقة إذا كان الضنين في حالة عو 

 حقه خالل الخمس سنوات السابقة حكم نهائي من أجل أفعال مماثلة.

يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتال  األشياء التي ثبت بأنها مزيفة والتي يي ملك للمزيف، وكذا بإتال  األجهزة أو الوسائل املعدة 

 خصيصا إلنجاز التزييف".
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الدوائر املندمجة تم إيداع طلبها من لدنهم أو من لدن الغير ولكنها لم تسلم بعد، وفي حالة العود 

 أشهر إلى سنتين". 3يحكم زيادة على الغرامة بالحبس من 

ضعف العقوبة بل حافظ على نفس قيمة الغرامة مع إضافة وبالتالي فاملشرع هنا لم ينص على 

 الحبس في حالة العود.

 الفقرة الثانية: إيقا  تنفيذ العقوبة في ميدان الشركات

وقف تنفيذ العقوبة هو نظام يجوز للقاض ي بمقتضاه إصدار الحكم بإدانة املتهم مع األمر في 

، فإذا سلك املحكوم عليه سلوكا قويما ولم يصدر هذا الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة ملدة محددة قانونا

ضده خالل تلك املدة حكم آخر بعقوبة من نوع معين عن جريمة أخرى، سقط الحكم واعتبر كأن لم 

يكن، وإال فإن الحكم املشمول باإليقاف يلغى وتنفذ العقوبة فضال عن ما يحكم به من عقوبات أخرى 

يعتبر أحد الدعائم األساسية للنظام الجزائي الحالي، وعالمة ، ووقف التنفيذ 229جزاء للجريمة الجديدة

كبرى على مدى ما يتمتع به القاض ي من صالحيات في تفريد العقاب، وإيقاف التنفيذ من اختصاص 

 .230القاض ي إذا توافرات شروط معينة

تحقيق ويستند املشرع في تقرير نظام وقف العقوبة إلى مبررات عديدة يجمع بينها على اختالفها، 

مصلحة للمجتمع تتجاوز قيمتها توقيع العقاب على الجاني، ومن هذه املبررات بالنسبة للشخص 

املعنوي، أن وقف تنفيذ العقوبة قد يكون مؤداه حمايته من الشلل التام أو العجز عن مباشرة 

ؤقت أنشطته في بعض الحاالت، ذلك أن تنفيذ بعض العقوبات مثل الغرامة الجسيمة واإلغالق امل

والدائم وحضر مزاولة النشاط وغيرها، قد يضعفه اقتصاديا أو يخفض أو يعدم حجم قدرته على 

                                                 

دار الفكر الجامعي، شارع سوتير  ؤولية الجنائية لألشخاص املعنوية، دراسة مقارنة""املسحسام عبد املجيد يوسف جادو  -229 

 .061ص  1331االسكندرية، الطبعة األولى 

 .166املرجع السابق، ص  "الوجيز في القانون الجنائي املغربي"عبد السالم بن حدو  -230 
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النشاط، مما يحرم املجتمع من األنشطة أو السلع والخدمات التي كان يقدمها للجمهور، فيكون وقف 

 .231التنفيذ مانعا من ذلك ومحققا مصلحة كبرى للمجتمع

من القانون  00232نية وقف العقوبة املحكوم بها في الفصل ولقد نص املشرع املغربي على إمكا

"في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة في مير مواد املخالفات إذا لم يكن قد الجنائي بقوله: 

سبق الحكم على املتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة، يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقا  تنفيذ 

 تلك العقوبة على أن تعلل ذلك".

وما يالحظ من خالل االطالع على مسودة مشروع القانون الجنائي، أن واضع املسودة ومن أجل 

االستفادة من وقف العقوبة قد أضاف شرط عدم سبق الحكم على املتهم من أجل جناية أو جنحة 

 خالل السنوات الخمس السابقة الرتكاب الجريمة املتابع من أجلها.

جال جرائم الشركات على اعتبار أن هذه األخيرة محكومة بما غير أن هذا الفصل ال يستقيم وم

، حيث يصرحان بما يلي:       0.69من قانون  331التي تطابق املادة  31.60من قانون  111ورد في املادة 

من القانون الجنائي، ال يمكن النزول عن الحد  210و  294و  11" خالفا ملقتضيات الفصول 

في هذا القانون وال يمكن األمر بإيقا  التنفيذ إال فيما يخص العقوبات  األدنى للغرامات املقررة

 الحبسية".

وبالتالي فإن وقف التنفيذ ال يمكن أن يتصور إال في العقوبات الحبسية دون األنواع األخرى من 

العقوبات، وبهذا يكون املشرع قد قيد من السلطة التقديرية للقاض ي الجنائي في ميدان الشركات، 

يث لم يسمح له بإيقاف التنفيذ في عقوبة الغرامة كما هو الحال بالنسبة لباقي الجرائم، هذا من بح

جهة، ومن جهة ثانية فإن هذا يدل على مدى التخفيف من الطابع الزجري، ذلك أنه لو تمت محاكمة 

                                                 

 .061املرجع السابق، ص  عنوية، دراسة مقارنة""املسؤولية الجنائية لألشخاص املحسام عبد املجيد يوسف جادو  -231 

"في حالة الحكم بعقوبة جنحية، إذا لم حسب مسودة القانون الجنائي فإن هاته املادة ستتعرض للتغيير بحيث ستصبح كالتالي:  -232 

ابع من أجلها، يجوز يكن قد سبق الحكم على املتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة، خالل السنوات الخمس الرتكاب الجريمة املت

 للمحكمة أن تأمر بإيقا  تنفيذ تلك العقوبة كليا أو جزئيا، على أن تعلل ذلك".
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ذ إذا كانت املسيرين على الجرائم التي اقترفوها، فإن املشرع أعطى إمكانية للقاض ي بإيقاف التنفي

 .233العقوبة املتخذة ضدهم عقوبة حبسية

هذا ويالحظ أن املشرع الفرنس ي قد توسع في نطاق وقف تنفيذ العقوبة من حيث نوعية 

 .234الجرائم، حيث أجاز وقف التنفيذ بالنسبة للجنايات والجنح واملخالفات

 شروط وقف التنفيذ في ميدان الشركات: -أوال

من القانون الجنائي، الذي يجيز للمحكمة  00وارد في الفصل  وقف التنفيذ على خالف ما هو  -أ

أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة سواء كانت حبسا أو غرامة، ال يطبق في ميدان الشركات إال على 

 من القانون الجنائي للشركات التجارية. 331و  111، حسب املادتين 235العقوبة الحبسية

وع القانون الجنائي قد جاءت بمقتض ى جديد خاص نشير في هذا اإلطار إلى أن مسودة مشر 

"في حالة الحكم على التي جاء فيها:  3-00باألشخاص االعتبارية، ويتعلق األمر هنا باملادة 

                                                 

 .13مرجع سابق، ص "املسؤولية الجنائية ملسير شركات املساهمة ومدى التراجع عن الطابع الزجري"فالح خدوج  -233 

 .063مرجع سابق، ص  عنوية، دراسة مقارنة""املسؤولية الجنائية لألشخاص املحسام عبد املجيد يوسف جادو  -234 

أجاز املشرع الفرنس ي إيقاف التنفيذ إذا ثبت أنه لم يسبق الحكم على الشخص املعنوي في خالل الخمس  فبالنسبة للجنايات والجنح:

فإن املشرع الفرنس ي  (، ومن ثم311/13في جناية أو جنحة )املادة  €33.3333سنوات السابقة على ارتكاب الجريمة، بغرامة تزيد على 

يكون قد اعتد بجزء زمني من املاض ي الجنائي للشخص املعنوي، حدده بمدة الخمس سنوات السابقة على ارتكاب الجريمة موضوع 

املحاكمة، مقيدا إجازة إيقاف العقوبة في جريمة جديدة، بأن تكون العقوبة املقض ى بها خالل املدة السابقة هي الغرامة، وأن ال يزيد 

في جناية أو جنحة، ومن ثم ال يكون إيقاف العقوبة الجديدة جائزا إذا زادت الغرامة السابقة عن هذا الحد، أما  €33.333ها عن حد

بالنسبة للعقوبات التي يقض ى بها في الجريمة الجديدة مع إجازة إيقاف تنفيذها، فهي في الجنايات والجنح الغرامة والحرمان من ممارسة 

 .من السوق العام واملنع من الدعوة العامة لالدخار، واملنع من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الوفاء النشاط واإلبعاد

فقد أجاز املشرع الفرنس ي وقف تنفيذ العقوبة الصادرة فيها إذا ثبت عدم عقاب الشخص املعنوي خالل  أما بالنسبة للمخالفات:

(. ومن املالحظ أن املشرع قد 311/11وفي جناية أو جنحة ) املادة  €333.333ة تزيد على الخمس سنوات السابقة على ارتكابه إياها بغرام

خفف من الحد األقص ى للغرامة املحكوم بها سلفا خالل الخمس سنوات السابقة على الجريمة الجديدة إلى الربع تقريبا، ومن ثم فإنه ال 

وإن كان يجوز إيقاف تنفيذ عقوبة الجناية أو الجنحة طاملا لم تتجاوز تلك  يجوز إيقاف تنفيذ عقوبة املخالفة إذا زادت عن هذا الحد،

وتتمثل العقوبات التي يجوز إيقاف تنفيذها في املخالفات، في الغرامة بالنسبة ملخالفات الدرجة الخامسة واملنع  €333.333الزيادة مبلغ 

 .234(311/13من إصدار الشيكات )املادة 

في الجرائم األخرى يمكن للقاض ي أن يقوم بتفريده متى تعلق األمر بالعقوبة الضبطية األصلية، الحبس أو  في حين أن وقف التنفيذ -235 

الغرامة، فال يطبق في العقوبة الجنائية والتأديبية واإلضافية وال ههم أن تكون الجريمة جناية مادام الحكم صادرا بالحبس بفعل سبب 

وبة الغرامة غير الجنائية، كالغرامات املدنية والعقوبات املالية والتأديبية، والقاض ي إذا حكم مخفض للعقوبة، كما أنه ال يطبق على عق

في آن واحد بالحبس والغرامة، أمكنه أن يمنح وقف التفيذ من أجلهما معا أو واحدة منهما فقط، وبصفة عامة ال يمنح وقف التنفيذ إال 

 للعقوبات الجنحية.
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الشخص االعتباري بغرامة، إذا لم يكن قد سبق الحكم عليه من أجل جناية أو جنحة، 

تنزل عن نصف الغرامة  يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقا  تنفيذ تلك العقوبة، دون أن

غير أنه من الواضح أن هذا الفصل هو اآلخر سيتم املحكوم بها، على أن تعلل ذلك". 

استبعاده من التطبيق في مجال الشركات، بحيث يجيز وقف تنفيذ الغرامة خالفا ملقتضيات 

 املواد أعاله.

اإلدانة بالحبس من وقف التنفيذ ال يكون ممكنا إال بالنسبة للمجرمين الذين لم تسبق لهم  -ب

أجل جناية أو جنحة عادية، فإن كان قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة عسكرية، فإن 

هذا ال يضع عرقلة في سبيل منح وقف التنفيذ، ومجرم الصدفة أو املبتدئ هو الذي أريد 

تمييزه بهذا النظام ألنه يعتقد بأن الضغط النفس ي عن طريق التهديد بالعقاب سوف يمنعه 

من السقوط في اإلجرام ثانية، وهذا زيادة على أن مرور خمس سنوات بدون ارتكاب جريمة 

يظهر بأن الحالة الخطرة لهذا الشخص قد اختفت وتكون عالمة على الثقة بقدرته على تقويم 

 .236نفسه

ومن ثم فإنه جدير بالذكر أن توافر الشروط السابقة ال يجعل القاض ي ملزما بالقضاء بوقف 

العقوبة، فذلك اإليقاف قد تقرر بصورة جوازية وليست وجوبية، فاملحكمة تتمتع من ثم تنفيذ 

بسلطة تقديرية بشأن القضاء به من عدمه، وعلى ذلك يجوز للقاض ي دون تثريب عليه، عدم الحكم 

 .237به رغم توافر شروطه

 

 

                                                 

 .161املرجع السابق، ص  جيز في القانون الجنائي املغربي""الو عبد السالم بن حدو  -236 

 .061مرجع سابق، ص  "املسؤولية الجنائية لألشخاص املعنوية، دراسة مقارنة"حسام عبد املجيد يوسف جادو  -237 
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 مدة إيقا  التنفيذ وآثاره:  -ثانيا

 مدة إيقا  التنفيذ: -2

ي مدة معينة تعرف بمدة التجربة أو مدة اإليقاف، وينبغي على الشخص حدد املشرع الفرنس 

املعنوي خالل تلك املدة أن يلتزم السلوك القويم وعدم مخالفة القانون، تلك املدة هي خمس سنوات 

بالنسبة لألحكام املوقوف تنفيذها، الصادرة في الجنايات والجنح، ومدة سنتين بالنسبة لألحكام 

الفات، ويبدأ احتسابها من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، فإذا انقضت تلك املدة دون الصادرة في املخ

ارتكاب الشخص املعنوي خاللها جرائم معينة، ترتب عن اإليقاف األثر القانوني من اعتبار الحكم 

 . 238املوقوف تنفيذه كأن لم يكن، إذ يزول الحكم وتنقض ي معه آثاره الجنائية

من  09طبقا للفصل  239ربي مثل نظيره الفرنس ي في خمس سنواتكما حددها املشرع املغ

القانون الجنائي، وهذا الوقف يقض ي على الجريمة ويعتبرها كأن لم تكن إذا لم يرتكب املحكوم عليه 

جريمة أخرى خالل هذه املدة، والهدف من هذا النظام هو الحيلولة بين املجرمين والسجن، كما أنه ال 

حبس، واإلعفاء من تنفيذ العقوبة ال يكون نافذا بمجرد النطق به في الحكم وإنما يطبق إال في عقوبة ال

يكون مرتبطا بحسن سيرة املحكوم عليه خالل املدة السابقة، األمر الذي من شأنه أن يرجع املجرم إلى 

 .240الحياة العادية، وإلى املحافظة على مصالح املجتمع

 آثار وقف التنفيذ: -2

"يصبح الحكم بإيقا  التنفيذ كأن من القانون الجنائي بقوله:  09صل تعرض لهذه اآلثار الف

سنوات من اليوم الذي سار فيه الحكم حائزا لقوة الش يء املحكوم به، وإذا  1لم يكن بعد مض ي 

                                                 

ارع سوتير دار الفكر الجامعي، ش "املسؤولية الجنائية لألشخاص املعنوية، دراسة مقارنة"حسام عبد املجيد يوسف جادو  -238 

 .061ص  1331االسكندرية، الطبعة األولى 

يالحظ حدوث تغيير في هذه املدة بموجب مسودة مشروع القانون الجنائي، بحيث فرق واضع املسودة بين املدة املخصصة للجنح  -239 

 سنوات على الجنايات. 0سنوات، في حين قصر مدة  1والتي حددها في 

 .161املرجع السابق، ص  القانون الجنائي املغربي" "الوجيز فيعبد السالم بن حدو  -240 
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لم يرتكب املحكوم عليه خالل تلك الفترة جناية أو جنحة عادية، حكم عليه من أجلها بالحبس أو 

سنوات املنصوص علهها في الفقرة  1إذا ارتكب جناية أو جنحة خالل  بعقوبة أشد، وبعكس ذلك

السابقة، فإن الحكم بالحبس أو بعقوبة أشد بسبب تلك الجناية أو الجنحة، ولو صدر الحكم بعد 

انصرام األجل املذكور يترتب عنه بقوة القانون عندما يصير نهائيا إلغاء تنفيذ الحكم، وتنفذ 

 ثانية دون إدماج"العقوبة األولى قبل ال

من خالل هذا الفصل يفهم على أن وقف التنفيذ يكون مشروطا بأن ال يتعرض املحكوم عليه 

، وفي حالة عدم احترام هذه 241سنوات من أجل جناية أو جنحة عادية 0إلى إدانة جديدة داخل 

ى املحكوم عليه الشروط فإن وقف التنفيذ يصبح الغيا، ويؤكد اإلدانة السابقة أو املوقوفة، ويجب عل

إذ ذاك أن ينفذ العقوبة السابقة، فإذا تعلقت بالحبس وجب تنفيذها قبل تنفيذ عقوبة جديدة، 

وذلك بدون إدماج هذه العقوبات، أما إذا انقضت فترة التجريب دون ارتكاب جريمة أخرى، فإن 

ملحو عدم التسجيل في اإلعفاء يكون نهائيا فتصبح اإلدانة كأن لم تكن، ويترتب عن هذا اإلعفاء أو ا

السجل العدلي، ومحو اآلثار الجزائية األخرى، كانعدام األهلية والعقوبة اإلضافية، وعلى العكس من 

 .242من القانون الجنائي، فإن وقف التنفيذ ال أثر له على التدابير الوقائية 61هذا وحسب الفصل 

 مصلحة الشركة املبحث الثاني: السلطة التقديرية للقاض ي الجنائي في تقدير 

، ونظرا لألهمية التي تحظى بها 244مصلحة الشركة 243لم يعرف املشرع ال املغربي وال الفرنس ي

املصلحة االجتماعية في شركة املساهمة من خالل تعلق مصير هذه األخيرة بها، ولالرتباط الحاصل بين 

                                                 

أما اإلدانة بالحبس أو غرامة من أجل جرائم عسكرية، فإنها ال تقض ي على وقف التنفيذ، وقد حذف واضع املسودة هذا املقتض ى  -241 

 بحيث أصبح األمر يتعلق بكافة الجنايات والجنح دون تحديد.

 .166املرجع السابق، ص  انون الجنائي املغربي""الوجيز في القعبد السالم بن حدو  -242 

 3610غشت  9فإن نصا واحدا أشار إلى فكرة مصلحة الشركة، وهو مرسوم  3699يوليوز  13قبل قانون الشركات الفرنس ي ل  -243 

قتضيات املرسوم ، حافظ على م3699يوليوز  13املتعلق بمعاقبة إساءة استعمال أموال الشركة، ورغم أن قانون الشركات الفرنس ي ل 

 املذكور، إال أنه لم يحدد املقصود بمصلحة الشركة.



 

 

 

131 

الذي  245للفراغ التشريعي هذه الشركات وبين مجموعة من املراكز القانونية الفاعلة من داخلها، وسدا

يعانيه هذا املصطلح، فإن تحديد مفهومها بات مسألة ملحة للوقوف على قيمتها العملية في شركات 

 .246من جهة ثانية  املساهمة من جهة، وبغية تحديد اآلثار القانونية املباشرة املترتبة عن مخالفته

قضائية لتصبح أداة تقنية ومصلحة الشركة برزت شيئا فشيئا من خالل مقاربات فقهية و  

، ورغم أن املشرع املغربي لم يعرف مصلحة الشركة 247تمكن من مراقبة صحة مداوالت أجهزة الشركة

إال أنه اكتفى باإلشارة إليها في بعض النصوص القانونية، بحيث جاءت أولى بوادر النص على هاته 

لح املشترك"، في حين جاء ظهير من ق.ل.ع الذي عبر عنها ب "الصا 3331املصلحة من خالل الفصل 

باملغرب، خاليا من اإلشارة  3991يوليوز  13الذي نص على تطبيق القانون الفرنس ي  3611غشت  33

هذا النقص، حيث استعمل في بعض مواده  31.60إلى مصلحة الشركة، وقد تجاوز القانون رقم 

من  1كما تضمنت املادة ، 249، أو املصلحة االقتصادية للشركة248مصطلحات تفيد مصلحة الشركة

 اإلشارة إلى مصطلح الشركة. 0.69القانون رقم 

وأمام هذا الوضع فإن األمر يقتض ي تحديد مضمون مصلحة الشركة )املطلب األول(، في عالقتها 

بتداخل املصالح أو تعارضها وتأثير ذلك في التضحية بمصلحة أو مصالح على حساب مصالح أخرى، ثم 

                                                                                                                                                         

تعرف مصلحة الشركة لدى الفقه والقضاء الفرنس ي تحت مسميات عديدة، نجد من بينها املصلحة االجتماعية، واملصلحة  -244 

 الجماعية، واملصلحة العامة للشركة... واملصطلح املتداول هو مصطلح مصلحة الشركة. 

ك من يرجع أسباب هذا اإلهمال إلى عوامل تاريخية، ذلك أن مفهوم، أو تصور مصلحة الشركة يفترض تحرر شركة املساهمة هنا -245 

من التصور العقدي، حيث كان ينبغي انتظار تفوق مبدأ األغلبية وانتشار القواعد القانونية للتسيير لتصبح شركة املساهمة مؤسسة 

أورده الدكتور عبد الواحد  J.Schapiraمح ملصلحة الشركة بالظهور. مأخوذ عن مؤلف ل تستجيب للشروط املوضوعية التي تس

 .331، ص 1331مطبعة األمنية الرباط  "تعسف األملبية في شركة املساهمة، دراسة مقارنة"حمداوي 

ور بمجلة القضاء التجاري، "، مقال منش"مفهوم املصلحة االجتماعية في الشركات التجارية، دراسة مقارنةد/ مصطفى بوزمان  -246 

 11، ص1330العدد الخامس، السنة الثالثة 

 .331مرجع سابق، ص  "تعسف األملبية في شركة املساهمة، دراسة مقارنة"الدكتور عبد الواحد حمداوي  -247 

وحدها أملبية حقوق  "تعد شركة مراقبة لشركة أخرى...حينما تملكالتي تنص على أنه:  31.60من ق.  333يتعلق األمر باملادة  -248 

 التصويت في تلك الشركة بمقتض ى اتفاق مررم مع شركاء أو مساهمين آخرين ال يتنافى مع مصلحة الشركة"

من قانون شركة املساهمة والتي اعتبرت أنه من بين شروط قيام جريمة إساءة استعمال أموال  193يتعلق األمر هنا باملادة  -249 

 عمال عن علم وأن يتعارض مع املصالح االقتصادية للشركة.واعتمادات الشركة أن يتم االست
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ولى بالحماية ومعيار تقدير العمل املضاد أو املوافق ملصلحة الشركة في حالة في تحديد املصلحة األ 

 للسلطة التقديرية للقاض ي الجنائي )املطلب الثاني(. ، إعماال250تحقق أي تعارض

 املطلب األول: مضمون مصلحة الشركة 

طاق، أمام غياب التعريف التشريعي ملصلحة الشركة، يتردد بين األخذ بنظريتين في هذا الن

 .251النظرية التعاقدية والنظرية النظامية، على اعتبار أن لكل من املصلحتين نطاقها وإطارها الخاص

من القانون املدني  3193فالنظرية التعاقدية تأخذ باملفهوم الضيق للمصلحة وتستند إلى املادة 

ا األساس الجديد من ق.ل.ع كما تستند إلى مفهوم حوكمة الشركات باعتباره 3331الفرنس ي واملادة 

إلعادة توزيع السلطات داخل الشركة قصد تحقيق توازن بين القوى املتداخلة، حيث ترى هذه 

النظرية أن مصلحة الشركة هي مصلحة املساهمين فقط. أما أنصار النظرية النظامية فيأخذون 

ة العليا للشخص باملفهوم الواسع ملصلحة الشركة، ويعرف هذا االتجاه مصلحة الشركة، بأنها املصلح

املعنوي ذاته، مما يعني ضرورة األخذ بالحسبان ليس مصلحة الشركة فقط، وإنما أيضا مصلحة 

 .252األجراء واملوردين والزبناء فضال عن مصلحة الدولة نفسها

فبالنظر إلى أن الشركة تعد إطارا مالئما لتجميع األموال واستثمارها وتنميتها، لذلك اتجه فكر 

فكرة املصلحة االجتماعية ببعدهها االقتصادي واالجتماعي لتعتبر مجرد مصلحة  بعضهم نحو ربط

الشركة، من منطلق توفر هذه األخيرة على الشخصية املعنوية، وفي مقابل ذلك، إن أنصار نظرية 

مصلحة املساهمين يستندون إلى فكرة العقد باألساس، ويجدون أن حضور العقد في شركات 

داخل إطار صلب وجامد يفترض أن طابعه األساس ي نظامي، وأنه تحكمه  املساهمة، حتى وإن تم

                                                 

 .11"، مرجع سابق، ص"مفهوم املصلحة االجتماعية في الشركات التجارية، دراسة مقارنةد/ مصطفى بوزمان  -250 

 .11م.س ص  "محاضرات في مادة جرائم الشركات"أستاذنا هشام بوحوص  -251 

رسالة لنيل دبلوم  خاص املعنوية على الحقوق الخاصة، الشركات التجارية نموذجا"خطر األشأستاذنا الدكتور هشام بوحوص " -252 

، 1339/1331الدراسات العليا املعمقة في القانون الخاص، بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 

 .36ص
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قواعد آمرة ال ينبغي لألفراد أن يحيدوا عنها تحت أي اعتبار، فإنهم على الرغم من ذلك يعتبرون أن ال 

املشرع وال القضاء يمنعان محرري النظام األساس ي من التمتع بقدر من الحرية ماداموا ال يمسون 

 . 253مالنظام العا

انطالقا من هذه املفاهيم واألسس سيتم البحث في كل نظرية على حدة، نظرية الشخص 

 املعنوي)الفقرة األول(، ونظرية مصلحة املساهمين)الفقرة الثانية(. 

 الفقرة األولى: مصلحة الشركة كتعبير عن مصلحة الشخص املعنوي 

تطاها القضاء ليبرر بها تدخله، وتعتبر مصلحة الشركة هي أحد املفاهيم املهمة والرئيسية التي ام

عامال أساسيا في تدخل املحاكم في تسيير الشركات، حيث كشفت التجربة أن مسيري الشركة غالبا ما 

ال يستشعرون التفرقة بين أموالهم الشخصية وأموال الشركة ذاتها، وتكشف طول قائمة الفضائح 

العشر األخيرة عن الخطر الفادح الذي يحيق بالشخص املالية التي شهدتها فرنسا واملغرب في السنوات 

ولقد استندت فكرة الطبيعة النظامية إلى فكرة املعنوي عندما يدار من قبل هذا النمط من املسيرين. 

الشخصية القانونية التي تتمتع بها الشركات التجارية بشكل عام، وشركات املساهمة بشكل خاص، 

ليس فقط على األغيار بل كذلك عن مكونيها وهم مساهموها جعلتها ضابطا يميز هذه الشركات، 

 باألساس، وهو ما أفض ى إلى وصفها بمؤسسة ذات نظام خاص.

اع لنزامحل  اتلعملیاكانت إذا لشركة بالتمییز بین ما امصلحة م وهمف 254من یحل لهناك 

ا ذهف ألساس ي،في قانونها امسبقا ددا محن یكوي لذوالمعنیة الشركة ع اال تدخل في موضوأوتدخل 

لمسیرین ، وأن اا بالطبیعةهفی كي مشكوھألساسیة انین القواألجنبیة عن ل األفعاأن الفریق یعتبر ا

فيه وعليه ضة ولمفرود ابالحد ينم مقیدهن، وألشركةع اجل تحقیق موضوأم من هقد تم تعیین

                                                 

 .11ص  1333ار القلم، الرباط د "االعتبار الشخص ي في شركات املساهمة"زهير بونعامية  -253 

 جامعةبحث مقدم لنيل شهادة املاجستير في القانون،  "جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة"زكري ويس ماية الوهاب  -254 

 .93، ص1333/1330الحقوق، السنة الجامعية  كلية -قسنطينة–منتوري  اإلخوة
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ليته تجاه و لشركة یقیم مسؤع اموضو وزا بذلكمتجامه اهمرج لمسیر خام به ایقوي لذف افالتصر

مة نا لجریكومولشركة ع اموضو عنجنبیا ألمسیر المرتكب من الفعل ن ایكوهذه األخيرة، بحيث 

و تسدید ھلك ذلشائع على ا للمثاذاته، والوقت افي إساءة استعمال أموال واعتمادات الشركة 

نه یودینا من دتضمن ة ألخیرا هذهجعل ، أو لشركةب الشخصیة على حسانه المسیر لدیوا

 شخصیة.لا

ء أجنبيا جانه لكون مخالفا ملصلحتها لشركة ال یكوال امول أستعماهر أن الظاامن و یبدإال أنه 

لتي المصلحة او ل مخالفا ھالستعماهذا انما ما یجعل األساس ي، وإا هفي قانوند لمحدعها اموضوعن 

 لفعل .ا اذھلى مثل إلمسیر دت اقا

 نوي عن املساهمين، نخص بالذكر:ومن بين أهم مظاهر استقاللية الشركة كشخص مع

اعتبار الشركة شخص معنوي قانوني هو الذي يؤدي إلى هذه االستقاللية ويعتبر سببا مباشرا  -3

يجعل منه كيانا مستقال عضويا أو مصلحيا عن باقي املكونات التي ترتبط به، فالقيمة 

عن باقي  القانونية التي منحتها الشخصية املعنوية للشركة ميزت الشركة ليس فقط

التجمعات، بل كذلك عن شخصية املساهمين، وهو ما يبرر وجود مصالح مستقلة تخص كل 

 شخص على حدة، الشركة من جانب واملساهمين من جانب آخر.

أيضا، إن مضمون فكرة النظام في طبيعة القواعد التي تحكم شركات املساهمة بالخصوص، 

صاح عن رغبتهم في االنضمام أو ال إلى الشركة، وهي يجعل دور األفراد فيها مقتصرا على مجرد اإلف

مسألة تضعف دور العقد لحساب القواعد التي يرسمها نظام الشركة واألحكام التشريعية اآلمرة 

التي تتميز بهيمنة مفهوم الشخصية املعنوية، وما يفترض أن يتولد عنه من استقالل عضوي 

 ومصلحي، ومالي للشركة. 
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هذا اإلطار هو أن تدخل املساهمين ال يقتصر على مجرد تأسيس الشركة،  وما يمكن مالحظته في

بل يتجاوزه من حيث اعتبارهم أعضاء فاعلين في الشركة سواء على مستوى أجهزة االدارة أو 

التسيير، أو على مستوى ممارسة الرقابة على هذه األجهزة، مما يعني أن ربط املصلحة االجتماعية 

ينفي عن أي تجمع ال يتمتع بهذه الشخصية صفة املصلحة االجتماعية، بالشخصية املعنوية، س

 حتى ولو تعلق األمر بالشركة في طور التأسيس.

ومن منطلق تمييز الشركة نفسها عن األعضاء املكونين لها، تمكنها من ولوج باب القضاء  -1

 .255مدعية أو مدعى عليها، ليس فقط في مواجهة األغيار بل كذلك مساهميها

، بحيث يقتض ي االعتراف بوجود 256ن الذمة املالية للشركة تمنحها طابعا مستقالكما أ -1

شخصية معنوية مستقلة للشركة، أن تكون لها حقوق والتزامات مالية تصب في وعاء مستقل 

 خاص بها، يطلق عليه اسم الذمة املالية، وتشكل الصورة القانونية للشركة.

املواد، وهذا ما يالحظ بالرجوع إلى القواعد  وقد قرر املشرع مصلحة الشركة في عدد من

فإن رأسمال  36-99من قانون القواعد املحاسبية رقم  33املحاسبية املالية للشركات بحسب املادة 

شركة املساهمة هو مجرد قيمة سلبية وليست ماال قابال للحجز، وأن تدخل القضاء لحماية الذمة 

 ، ال ألجل مصلحة املساهمين فيها.املالية للشركة، يأتي ألجل مصلحة الشركة

أن املشرع املغربي قد تبنى هذا االتجاه، كما تأثر  31.60كما يتبين من خالل االطالع على قانون 

به القضاء في عديد من قراراته، فبخصوص اعتبار مصلحة الشركة فإنه يبرز بدأ من قواعد 

قد، بل بالقيد في السجل التجاري أيضا التأسيس، كما أن قيام الشخصية املعنوية ال يتم بمجرد الع
                                                 

 19مرجع سابق، ص. ي الشركات التجارية، دراسة مقارنة"،"مفهوم املصلحة االجتماعية فد/ مصطفى بوزمان  -255 

وفي عالقة ذمة املساهمين بذمة الشركة، باعتبارها شخصية معنوية، فإنهم يقدمون حصصا نقذيه أو عينية تشكل رأسمالها مقابل  -256 

الحصة واملكتتب وبين  حصولهم على مردود سنوي غير محدد أو غير معروف مسبقا، ينشأ بذلك تزاوج عجيب بين الشريك مقدم

الشركة، دون أن ههدم هذا التزاوج التفرقة بين ذمة الشركة وذمة املساهم، ومن مظاهر استقاللية الذمة املالية للشركة أن هذه الذمة 

ء ديون تشكل ضمانة للوفاء بديون الشركة دون سواها من ديون املشاركين أو املساهمين فيها، في مقابل ذلك ال تجوز مطالبتهم بآدا

الشركة متى تعلق األمر بشركات ذات مسؤولية محدودة، كما تخضع أرباح الشركة لضريبة مستقلة عن ضريبة أرباح هؤالء الشركاء أو 

 املساهمين، ردا على ذلك أنه ال تمتد إليهم بالضرورة مساطر معالجة الشركة
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على يد القضاء،  كما أن التدخالت أثناء سير الشركة أصبحت واسعة وأضحى القضاء مطالبا بحماية 

حقوق األقلية، وضمان مصلحة الشركة، وإعالم املساهمين، وتطبيق عقوبات القانون الجنائي 

 .257لألعمال

في مجموعة من قراراته، حيث قضت محكمة  وهو نفس االتجاه الذي سلكه القضاء الفرنس ي

النقض الفرنسية بأن موافقة املساهمين أو الشركاء على استعمال املسير ألموال الشركة قصد تحقيق 

مصالحه الخاصة، ال تنهض سببا لنزع الطابع الجرمي عن هذا االستعمال، فمصلحة الشركة ليست 

ية التحكم فيها. كما اعتبرت نفس املحكمة أن رهن إشارة املساهمين أو الشركاء، وليست لهم أحق

املجني عليه األول في جريمة إساءة استعمال أموال واعتمادات الشركة هي الشركة كشخص 

 .258معنوي 

 الفقرة الثانية: مصلحة الشركة كتعبير عن مجموع املصالح الفردية للمساهمين

 عبارة عن مجموع املصالح تم االعتقاد لزمن طويل أن مصلحة الشركة ال يمكن أن تكون إال 

الفردية للمساهمين، وال يمكن بالتالي فصلها عنها، فاملساهمون لهم نفس التطلعات داخل الشركة، 

وهو ما يعني أن مصلحة الشركة تتمثل في التمثيل اإلجمالي ملجموع هذه التطلعات، فإذا كانت الشركة 

ي نسيان أن املساهمون هم املستفيدون من تتمتع بشخصية معنوية وبكيان قانوني، إال أنه ال ينبغ

نشاط الشركة، بل إن الشركة لم تتأسس إال من أجل تحقيق تلك االستفادة، وبالتالي فإن تسيير 

 شركة املساهمة ال ينبغي أن يخضع إال إلرادة الرأسمال الذي يكونها.

                                                 

أسيس مناطة بالقضاء، كما أن التدخالت أثناء سير الشركة حيث لم تعد ثمة حاجة لجمعية تأسيسية بعد أن أصبحت مراقبة الت -257 

أصبحت واسعة وأضحى القضاء مطالبا بحماية حقوق األقلية، وضمان مصلحة الشركة، وإعالم املساهمين، وتطبيق عقوبات القانون 

 الجنائي لألعمال.

 .19املرجع السابق ص  "محاضرات في مادة جرائم الشركات"مقتبس عن مؤلف أستاذنا الدكتور هشام بوحوص 

 .39املرجع السابق ص  "محاضرات في مادة جرائم الشركات"مقتبس عن مؤلف أستاذنا الدكتور هشام بوحوص  -258 
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صلة ملصالح وهو من أنصار هذا التصور، أن مصلحة الشركة ليست إال مح  MAC COLويعتبر 

املساهمين، وأن ادعاء التمييز بين مصلحة الشركة ومصلحة املساهمين، يعتبر من قبيل اللغو وتحريف 

الحقيقة، فشركة املساهمة هي عبارة عن مقاولة تجارية تم تنظيمها بغرض تحقيق الربح، بواسطة 

لحهم مجموعة من األشخاص الذين يجب أن يكون بإمكانهم التصرف ككل مالك حسب مصا

الخاصة، والقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تحديد حقيقي لحق امللكية، أما التسليم بسمو 

مصلحة الشركة على املصالح الفردية للمساهمين، فلم يتم إال من أجل تسهيل تحقيق هدف الشركة 

على أرباح، من القانون املدني الفرنس ي في الحصول  3911املتمثل حسب التعريف الذي تعطيه املادة 

أو تحقيق التوفير أو االدخار، وبمعنى آخر فإن هدف الشركة يتمثل في منح أعضائها كسبا ماليا، سواء 

 .259كان إيجابيا أو سلبيا

، مینھلمساء أو الشركاالشركة بمصلحة امصلحة ن وهیشب أي لرا اذو ھفمؤیدمن هنا 

"لم أن الشركة لنظریة ا ر هذه نصاأحیث یَعتبر ، لعقدیة للشركة النظریة الك على ذمعتمدین في 

ح بام أرقتساهم أهلية احدو مهلذین لء الشركااغیر مصلحة ى خرأمصلحة ء ضاإرجل أتنشأ من 

 260م"هلشركة فیما بینا

ويالحظ أن القضاء املغربي تبنى هذا النهج في عديد من املناسبات بحيث اعتبر مصلحة 

ظى باألولوية في التطبيق حتى وإن تطلب ذلك املساهمين هي املصلحة العليا، التي يجب أن تح

أنه يتعين أن  261التضحية بمصالح أخرى، بحيث جاء في قرار ملحكمة االستئناف التجارية بمراكش

يستعمل حق األقلية في التصويت لحماية املصلحة املشتركة لجميع املساهمين، ويكون هذا الحق قد 

                                                 

 .313مرجع سابق، ص  "تعسف األملبية في شركة املساهمة، دراسة مقارنة"الدكتور عبد الواحد حمداوي  -259 
260 - « la société n’est pas constituée en vue de satisfaire un autre intérêt que celui des associés, qui on seuls vocation à 

partager entre eux le bénéfice sociale ». Annie Medina : Abus de bien sociaux. Prévention-Détection-Poursuite. Dalloz. 

Référence Droit de l’entreprise éditions DALLOZ 2001. 

 .99، صم.س "جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة"دته زكري ويس ماية الوهاب أور 

منشور بمجلة املحاكم التجارية، العدد الثاني، الطبعة الثانية، مارس  130/33في امللف رقم  31/31/1331بتاريخ  061قرار رقم  -261 
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الذي يبرر تدخل القضاء إذا ترتب عنه منع الشركة استعمل خالفا لهذه املصلحة، ومشوبا بالتعسف 

 من تنفيذ برامج هادفة إلى تطويرها وتوسيع نشاطها.

املطلب الثاني: السلطة التقديرية للقاض ي الجنائي في تحديد العمل املضاد أو املوافق ملصلحة 

 الشركة 

العمل يمثل عمال يتجه االجتهاد القضائي إلى إعطاء القاض ي وحده، سلطة تقدير ما إذا كان 

متوافقا مع مصلحة الشركة أم ال باعتباره املدافع عن النظام االجتماعي وممثل السلطة العامة، وهذا 

التدخل استلزمته مجموعة من املبررات، خاصة مع التزايد الكبير إلجرام ذوي الياقات البيضاء ورجال 

جارية واالقتصادية كما يرى أستاذنا األعمال، بحيث ال يجب ترك هذا دون رادع فعال، فالحرية الت

يجب أن يقابلها قدر من املسؤولية، إذ ال يمكن القول بأن هذا القدر من املسؤولية قد تم األخذ به إال 

 إذا كان مصحوبا بدعم من القضاء الجنائي.

ويرى أستاذنا الدكتور هشام بوحوص أن مصلحة الشركة تعد أداة تمكن القضاء من مراقبة  

مسيري الشركات واألغلبية من أجل حماية مصالح األقلية والدائنين، وهذا املفهوم هو تصرفات 

مسطرة للعدالة امللطفة، توضع تحت تصرف القاض ي ليستخدمها من أجل حماية صيرورة وحياة 

الشركات، التي غالبا ما تعرضها أخطاء وأهواء املسيرين ألزمات عديدة، وهو الش يء الذي دفع املشرع 

ي إلى تبني خيار مساطر صعوبات املقاولة ملا تضمنه من حماية الستمرارية هذا املشروع الذي املغرب

 تتعايش داخله مصالح عديدة تبدأ من الشركاء أنفسهم إلى أن تصل إلى االقتصاد الوطني.

ال تعدو أن تكون تطبيقا من تطبيقات املفاهيم  262ويمكن القول عموما، أن مصلحة الشركة

ي تأبى كل تحديد دقيق بسبب تغير مضمونها، حسب الوقائع املعروضة، ما يجعل القاض ي اإلطارية الت

                                                 

حالة الشركات التي تنتمي إلى املجموعة الواحدة، وما إذا كان القاض ي يستند لتكييف العمل ارة في هذا الصدد إلى تنبغي االش -262 

 على مصلحة كل شركة على حذا أم إلى مصلحة املجموعة ككل:

ة جدامتوى خرت أمرتبطة بشركاة ألخیرا ن هذهلشركة عندما تكوایة طریقة خاصة لتقدیر مصلحة ألقانونیة ص النصواتبین لم  

 ع .لمجمواضمن 
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الجنائي مضطلعا بالدور املحوري في إبراز مدى تعارض الفعل املنسوب إلى املسير أو املدير مع مصلحة 

 .263الشركة

تقدير  ويبدو من األحكام الصادرة عن املحاكم الفرنسية أن القضاة قد انتزعوا بالفعل سلطة

العمل املضاد مستفيدين من غموض النصوص في هذا الشأن وعدم وجود تعريف واضح لفكرة 

                                                                                                                                                         

لشركة إساءة استعمال أموال واعتمادات اجریمة  حة تكییفزاا إلھحدوال تكفي ع لتبعیة للمجموأن الفرنسي یعتبر ء القضاا وإن  اذھ

 أخرى، شركات ملصلحة الشركة اعتمادات أو الموأ ستعملتا ما إذا اهبمصلحتس لمسااعند 

 ،اهللمدیر مصلحة فین تكوى خرأشركة ة لفائد فمقابل كادون شركة ال موام أستخداقبیل لا اذھلفرنسي في ء القضاامثلة أمن و

شخصیا رة لمتضرالشركة البیع في صالح مدیر اكما یعتبر ، خاصة تابعة للمدیرى خرأ شركة تشاور  في لشركةا دعتاو لعما اكذو

ل الستعمااجریمة م یكفي لقیا أنه عن فضال ،اهصلحة فیلماللمدیر ى خرألشركة رة شركة بالبیع بالخسام تقون للجریمة كأ مقیما

 هذه اهستلمتا لتيا لبضاعةا بیع ثمن بتسدید مصالح اهفیى له خرأ شركةمدیر شركة عن مطالبة ع متناالشركة ال التعسفي ألموا

ألمثلة امن  اهغیرى وخرأبسعر منخفض لصالح شركة أو مقابل ون بدت خدماأداء عن وة عال، اھیدیر التي لشركةا من لشركةا

 ى .ألخرا

یتم ي لذالمصالح ووزن التحقق الك بعد ن ذیكوت ولشركاع ابمصلحة مجمو الألحوافي بعض ر العتبااألخذ بعین ء القضااقَبِل غير أنه 

لعملیة ن هذه اتكو الط أن شرة ألخیرهذه المصابة من الشركة امصلحة ولعملیة امن يدة لمستفعة المجموامصلحة  نة بینربالمقا

 عةمجمو بمصلحة ادھعتماوا اهلاموأقع على الوا الستعمالا اءجر من صیبتأ لتيا لشركةا لمصلحة الستبدا كناهف، مجرمة

 . تلشركاا

ق ففلفلمتعوا 3690ي فیفر 3در في صاار لفرنسیة بموجب قراض ففلنقاة فمفن قبل محكففما بعد مففیففال دففبففالستا اذوط ھرففد شففم تحدیففقد تو

في ة دففجالمتوى ارففة ألخففركففة من شففدمففلمقا ةففیففلمالاة ففإلعانأن اا ففیفلعلا ةففلقضائیا تاففهلجت فيه اعتبري الذ، وا«  Rozenblumبقضیة » 

ة ففیاسففلساى ففلإر ففظففبالنرة دففقفمفلوا ةففركففتفلمشاة ففیففالفلمأو اة ففیففتماعففالج، اةففیداففصففتففالقاة ففلحفصفبالمة الففمم نوففكفتأن ب ففیجعة وففلمجماس ففففن

ت ركاففلشاف ففلففتفخفة بمفقففلففعففتففلمت ااففففمازفتففاللان فففبیازن وفففلتاع ففطفقفتأو ل فففابففلمقاة ففمففعدین وفففتك الأن ب ففا یجففكمعة، وففمفلمجا اذففهلرة رففقففلما

 ء " .بففعففلال فففمففحففتففي تففتففلاة فففركففشففلل ةففیففالففلمت ااففیففانففكففإلموز ااففجففال تُ، وأن ةفیففنففعفلما

 معا : وطجتمعت ثالثة شرإذا اال به إال یؤخذ عة لمجموالمصلحة ر لمب ر الفعل ن افإا كذوھ

لشركة امصلحة ال الستبدر لمبرا لفعلفات ، وعليه لشركاع امجمور طاإلشركة حقا في اجد اتتووري أن لضرامن أنه  - 3

لمشكلة من المؤسسة ة ایة لوحددالقتصااللحقیقة ر العتباابعین  القاض يخذ س أساأعلى م یقوعة لمجمواة لمعنیة بمصلحا

 عة .لمجموت اشركا

 ى فيهاخرألصالح شركة عة ولمجموالشركة في دات اعتماال او مول أستعمان اال یكوأن یجب  - 1

بین ع لنوابعملیة من نفس  القيامعند دة عاوط لمشرى المستوالمقابل في نفس ن ایكوأن نا ط ھفال یشتر، مقابلدون 

 للمقابل . يرھلجوالطابع ر االعتباافالقاضي یأخذ بعین ، جنبیةت أشركا

 وز یتجا ال أن یجب بلمطلوا دوهفالمج، عةلمجموامصلحة ب تضحیة لحساع موضون ال تكوأن لمعنیة یجب الشركة إن ا - 1

 عليه يجب أن ال ههدد استمراسية استغالل املقاولة. تفقامل دوهلمجا أن ناھ رھلظاا منو لمالیةا اهمكانیاتإ

 .13-99، صم.س "جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة"أوردته زكري ويس ماية الوهاب 

 .31م.س ص  "محاضرات في مادة جرائم الشركات"أستاذنا هشام بوحوص  -263 
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، وبالتالي فالقضاء الفرنس ي قد خلق لنفسه سياسة برجماتية في 264العمل املضاد ملصلحة الشركة

ميدان األعمال ال تتقيد بحرفية النصوص، رغم ما قد يستتبع ذلك من خروج عن مبدأ الشرعية 

ائية، راغبا في تطهير حياة األعمال مما قد يصيبها من انحراف، وعلى العكس من ذلك، يالحظ أن الجن

 ما يصدر قرارات تصب في اتجاه اعتبار مصلحة الشركة. 265القضاء املغربي خاصة الجنائي منه،  نادرا

شركة، ومما ينتج عن السلطة التقديرية للقاض ي في تقدير العمل املوافق أو املضاد ملصلحة ال

لجوء قاض ي املوضوع في املحاكم الفرنسية، إلى املوازنة بين املخاطر وبين الفوائد املترتبة عن اتخاذ 

القرار لحظة صدوره عن املسير، فإذا كانت الغلبة للمخاطر التي عرض املسير الشركة لها عند اتخاذ 

استعمال أموال واعتمادات  القرار،  ولم يقم الدليل على وجود مقابل لها، كنا أمام جريمة إساءة

الشركة، وإذا حصل العكس، وكانت الغلبة للفوائد، يتعين على جهة االدعاء أن تثبت أن املخاطر التي 

 عرض املسير الشركة لها ال تتناسب مع إمكاناتها.

                                                 

لشركاء على استعمال املسير ألموال الشركة قصد تحقيق حيث قضت محكمة النقض الفرنسية بأن موافقة املساهمين أو ا -264 

مصالحه الخاصة، ال تنهض سببا لنزع الطابع الجرمي عن هذا االستعمال، فمصلحة الشركة ليست رهن إشارة املساهمين أو الشركاء، 

 وليس لهم أحقية التجكم فيها.

تعمال أموال واعتمادات الشركة هي الشركة كشخص معنوي، كما اعتبرت نفس املحكمة، أن املجني عليه األول في جريمة إساءة اس

حيث قضت في حكم لها: "لم يكن النص على هذه الجريمة يستهدف حماية مصلحة الشركاء، ولكن حماية الذمة املالية للشركة ذاتها، 

 وحماية األغيار الذين يتعاملون معها"

 .39ص مادة جرائم الشركات" "محاضرات فيللمزيد حول هذا املوضوع، راجع مؤلف أستاذنا 

من ق.ل.ع تقض ي بأن  3330جاء في قرار صادر عن املجلس األعلى، محكمة النقض حاليا ما مفاده أن: "لئن كانت مقتضيات املادة  -265 

آلخرون حق إدارة شؤون الشركة تكون لجميع الشركاء مجتمعين، وأنه ال يجوز لفأي واحد أن ينفد بمباشرة هذا الحق ما لم يأذن له ا

من نفس القانون يعطي للشريك في مثل هذه الشركة الحق في إجراء أعمال اإلدارة دون موافقة شركائه، متى  3331بذلك، فإن الفصل 

كان األمر املراد إجراؤه مستعجال بحيث أن تركه، يرتب للشركة ضررا، فاملطالبة بديون الشركة على الغير املهددة بالسقوط بالتقادم 

إلجراءات املستعجلة التي يترتب على تركها اإلضرار بالشركة، وبالتالي فإن املطالبة بها من طرف أحد الشريكين ودون الحصول تعتبر من ا

 من ق.ل.ع". 3331على موافقة املسير اآلخر تعتبر سليمة من حيث الصفة استنادا إلى الفصل 

منشور بمجلة القضاء التجاري، العدد  1333من سنة  99/31ري عدد امللف التجا ، الصادر في39/31/1330املؤر  في  333القرار عدد 

 130ص ،  1333الرابع السنة الثانية 
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كمعيار لتقدير مصلحة الشركة في  266وقد سار القضاء الفرنس ي إبان تبنيه األخذ بالخطر الشاذ 

مال هذه القاعدة، وهو ما يتجلى في مجموعة من أحكامه، بحيث جاء في أحدها، بأنه: "أيا ما اتجاه إع

كانت املصلحة املحققة للشركة، أو التي يمكن أن تجنيها في املدى القصير، فإن استعمال أموال 

ض الشركة لهدف واحد هو ارتكاب جريمة كالرشوة مثال، يعد عمال مخالفا ملصلحة الشركة، حيث يعر 

هذا األمر الشخص املعنوي إلى خطر شاد، وهو الجزءات الجنائية والضريبية ضده، وضد القائمين على 

إدارته، ويمس بائتمانه وسمعته". كما أن هذا الضرر أو الخطر الشاذ ليس بالضرورة أن يكون محققا، 

 .267بل يكفي أن يكون محتمال في نظر القضاء الفرنس ي

مة النقض الفرنسية أن ما ينفق من أموال بشكل خفي دون أن وفي نفس السياق، اعتبرت محك

يعلم وجه اإلنفاق، يفترض أنه استخدم في غرض شخص ي مضاد ملصلحة الشركة، ما لم يقم املدير 

بإثبات عكس ذلك، مما يعني أن محكمة النقض قد فتحت الباب للمدير بأن يثبت أن األموال التي 

لتحقيق مصلحة الشركة، مما ينفي جريمة إساءة استعمال  أنفقت ولو على أمر غير مشروع كانت

 .268أموال واعتمادات الشركة

ويرى أستاذنا في هذا اإلطار أن القاض ي إذا قدر أن الفعل غير مشروع يجب أن يكيفه تكييفا 

إضافيا متمثال في إساءة استعمال أموال واعتمادات الشركة، لكونه يجلب على الشركة مخاطر شاذة ال 

ب مع ما سوف يحصل عليه من مزايا ناشئة عن هذا العمل، ولعل أشد هذه املخاطر هي إسناد تتناس

 املسؤولية الجنائية للشركة باعتبارها شخصا معنويا.

                                                 

يعرف الخطر الشاذ أو ما يسمى أعمال اإلدارة الشاذة بأنه العمل الذي يتم ارتكابه لتحقيق مصلحة أخرى مغايرة ملصلحة املشروع  -266 

 قل مما كان ينبغي جنيه من العمل.التجاري، أو يحقق لهذا األخير مصلحة ضعيفة أ

 .90م.س ص "محاضرات في مادة جرائم الشركات" أستاذنا هشام بوحوص  -267 

تنبغي االشارة في هذا الصدد إلى أن القضاء الفرنس ي قد قلب عبئ اإلثبات بالنسبة لجريمة إساءة استعمال أموال واعتمادات  -268 

األصل واملبدأ العام هو أن عبئ االثبات يقع على النيابة العامة، وهذا تحول كبير نهجه الشركة، وأوقعه على عاتق املسير، في حين أن 

 القضاء الفرنس ي.

"دور االجتهاد القضائي في تحديد نطاق املسؤولية الجنائية للمزيد حول هذا املوضوع راجع أطروحة أستاذنا الدكتور هشام بوحوص 

 في القانون الجنائي لألعمال".
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وتجدر اإلشارة إلى أن بعض االجتهادات القضائية تتجه إلى اعتبار العمل مضادا ملصلحة الشركة 

يمثل إهدارا للذمة املالية لها دون مقابل، إعماال ملعيار متى كان ال يقابله عوض حقيقي للشركة، بل 

، غير أن هذا املعيار ال يستقيم في نظر أستاذنا ألن واقع الحياة التجارية 269غياب العوض أو املقابل

يشير أحيانا إلى أن عمال ما ال يمثل ميزة للشركة ولكنه ضروري، دون أن يضر بمصلحة الشركة ذاتها، 

عض إلى القول بأنه ال يتعين اعتبار كل عمل مضاد ملصلحة الشركة كل عمل أبيض، وهذا ما حذا بالب

 .270ولكن فقط العمل الذي يعرض مصلحة الشركة لخطر الخسارة

وبالنسبة للضوابط التي يأخذ بها القضاء لتقدير العمل املضاد ملصلحة الشركة فهي تتجسد في 

دم تعارضه مع مصلحة الشركة، اعتمادا على فحص العمل الصادر من املسير من حيث تعارضه أو ع

التي صدر فيها العمل، أو إبرام الصفقة املطعون فيها، باإلضافة إلى مراعاة السياق  271الفترة الزمنية

 .272االقتصادي والتجاري للصفقة

لشركة ا نیةاستعمل میزي الذالمسیر ، الفرنسیةف االستئناانت محكمة أداقد ر إلطاا اذھفي و

قيمته، نصف  منقل أتابع للشركة بثمن ل لمنزائه على شردة یازطابع شخصي ذات ت لتسدید نفقا

ت خذف أالستئناا ل، فمحكمةلتقدیر للمنزافي ص إلنقاا اذر ھال تبرحه صالت إنفقاأن في حین 

فق على المودارة اإلا مجلسمحضر ن لك بأذلشركة مسببة ال التعسفي ألمول االستعماابجریمة 

 .273قنعةقیمة مله أية لیس زل لتناا

                                                 

املعيار، يعتبر العمل استعماال تعسفيا ألموال واعتمادات الشركة كل تعاقد أو اتفاق يجري باسم الشركة، وفي مقابله حسب هذا  -269 

 لم تحصل الشركة على أية ميزة حالة وجادة.

ق هذه فحسب هذا املعيار فإنه يعتبر عمال مضادا ملصلحة الشركة، العمل الذي تنشأ عنه خسارة للشركة، أو يخش ى معه تحقي -270 

 الخسارة دون وجود أية فرصة للربح.

ب تكاارقت ولى ع إیتم بالرجوفتقدير األخطار أو اجتماع العناصر املكونة لجريمة  إساءة استعمال أموال واعتمادات الشركة،  -271 

حالة بحالة ت لحاالا فحص كلویرتكز على تقدیر ر لمحاكم بعمل جباوم اتقاع لنزالفعل محل ایخ رجل تحدید تاأمن ل، غير أنه وألفعاا

لمصلحة لف لمرتكب مخاالفعل ن ایكول أن حتماایوجد العكس من ذلك على أم لشركة اعلى مصلحة ظ لحفاإذا ما تم النظر وا

 لشركة.ا

 .13نفس املرجع ص  -272 

 .11، صم.س "جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة"زكري ويس ماية الوهاب  -273 
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 خاتمررررررررررررررررررة:

 

هكذا وبعد دراستنا من خالل هذا العرض والذي نتمنى أن يلقى استحسان أستاذنا، ملوضوع 

خصوصية السلطة التقديرية للقاض ي الجنائي في تفريد الجزاء في ميدان الشركات التجارية ولو بشكل 

 ا في اآلتي:مقتضب وموجز خلصنا إلى مجموعة من االستنتاجات نجمله

التفريد القضائي يمثل أهم أنواع التفريد وأعمقها أثرا، بحيث يصادف آخر مراحل الدعوى أن  -3

التي تعتبر النقطة الفيصل في الحسم في القضية املعروضة على رجل القانون الذي يتطلب منه 

 إعمال سلطته التقديرية من أجل تحقيق العدالة.

ال تفريد العقاب، والذي ضمنه املشرع في النصوص أن ما خلص إليه علم اإلجرام في مج -1

الزجرية املتعلقة بالقانون الجنائي، يصلح مستندا قياسيا في جرائم الشركات، مع تحفظ على 

 بعض املقتضيات التي استثنتها قوانين الشركات بصفة صريحة.

ة قانونا أن حالة العود تعتبر ظرفا مشددا يمكن للقاض ي معه الحكم بضعف العقوبة املقرر  -1

 من حيث املبدأ، مع وجود استثناءات في قوانين خاصة، تقض ي بعقوبة مغايرة.

أن القانون الجنائي األعمال  يخول هو اآلخر للقاض ي النطق بإيقاف تنفيذ العقوبة، غير أن  -3

 اإليقاف ال يجب أن يشمل إال العقوبات الحبسية.
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ركة توكل للقاض ي، ويالحظ من خالل أن مهمة تحديد العمل املوافق أو املخالف ملصلحة الش -0

اجتهادات القضاء الفرنس ي، أن القضاء غالبا ما يميل إلى نصرة مصلحة الشركة باعتبارها 

 *املصلحة العليا التي تحوي في مضمونها مجموعة من املصالح املشتركة.

9-  

 قائمة املراجع املعتمدة

 

  1339السنة الجامعية ركات" "محاضرات في مادة جرائم الش هشام بوحوصأستاذنا الدكتور. 

  ألقيت على طلبة ماستر "محاضرات في مادة جرائم الشركات" هشام بوحوصأستاذنا الدكتور ،

 ، )غير منشورة(.36/33/1331املدني واألعمال، السداس ي األول، بتاريخ 

  ألقيت على طلبة السداس ي  " محاضرات في علم اإلجرام" هشام بوحوصأستاذنا الدكتور

شعبة القانون الخاص، بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة بصدد السنة الخامس 

 )غير منشورة(. 1333/1330الجامعية 

  خطر األشخاص املعنوية على الحقوق الخاصة، الشركات "هشام بوحوص أستاذنا الدكتور

قانون الخاص، بكلية العلوم القانونية رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في ال التجارية نموذجا"

 .1339/1331واالقتصادية واالجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 

 

  دور االجتهاد القضائي في تحديد نطاق املسؤولية الجنائية في  هشام بوحوصأستاذنا الدكتور"

 أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص.القانون الجنائي لألعمال" 

 1333دار القلم، الرباط  "االعتبار الشخص ي في شركات املساهمة" اميةد/ زهير بونع. 
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 كلية والقانون  املقاولة :ماستر "الحماية الجنائية للشركة التجارية في القانون املغربي" أبرغ محمد 

 .31/33/1331أكادير، تاريخ الولوج  واالجتماعية، واالقتصادية القانونية العلوم

 الجريمة، –وجيز في القانون الجنائي املغربي، املقدمة والنظرية العامة "ال/عبد السالم بنحدو د

 .1333" املطبعة والوراقة الوطنية بمركش، الطبعة الخامسة املجرم، العقوبة والتدبير الوقائي

  الوجيز في شرح  د/أحمد قيلش و دة/ سعاد حميدي و دة/ مجيدي السعدية و د/ محمد زنون"

 .1339مطبعة األمنية الرباط  القانون الجنائي العام"

 الطبعة الثانية، دار النشر  املعرفة"شرح القانون الجنائي، القسم العام" د/الخمليش ي أحمد ،- 

 .3696الرباط –الرباط، مطبعة املعارف الجديدة 

 املسؤولية الجنائية ملسير شركات املساهمة ومدى التراجع عن الطابع الزجري" د/فالح خدوج" 

 .1333جلة املقال، مجلة قانونية فصلية، العدد الثالث/الرابع مقال منشور بم

 بحث مقدم لنيل شهادة  "جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة" زكري ويس ماية الوهاب

 .1333/1330الحقوق، السنة الجامعية  كلية -قسنطينة–منتوري  اإلخوة جامعةاملاجستير في القانون، 

 شارع النور،  31 –، دار القلم 1331دد الثاني، الطبعة الثانية، مارس ، العمجلة املحاكم التجارية

 الرباط.

  1333، العدد الرابع السنة الثانية مجلة القضاء التجاري. 

  /مقال "مفهوم املصلحة االجتماعية في الشركات التجارية، دراسة مقارنة مصطفى بوزماند ،"

 .1330ة الثالثة منشور بمجلة القضاء التجاري، العدد الخامس، السن
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  مطبعة  "تعسف األملبية في شركة املساهمة، دراسة مقارنة" عبد الواحد حمداوي الدكتور

 .1331األمنية الرباط 

 دار  "املسؤولية الجنائية لألشخاص املعنوية، دراسة مقارنة" د/ حسام عبد املجيد يوسف جادو

 .1331الفكر الجامعي، شارع سوتير االسكندرية، الطبعة األولى 

 

 

مدى االهتمام بأداة التفاوض الجماعي على ضوء التشريع الدولي والتشريع 

 الداخلي العربي.

 

 عبد العزيز خنفوس ي 

 أستاذ جامعي

 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور الطاهر موالي بسعيدة، الجزائر

 

  عيس ى لعالوي 

 أستاذ جامعي

 ، الجزائر33وعلوم التسيير، جامعة سطيف كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

 

 مقدمة: 

إن الحديث عن أداة التفاوض الجماعي سواء في ظل املتغيرات االقتصادية التي تفرضها العوملة،         

أو في ظل التنافسية االقتصادية بين مختلف املؤسسات االقتصادية، يجعلنا نقر بأن التفاوض 

ال يمكن االستغناء عنها من أجل تحديث وتطوير مختلف تشريعات الجماعي أصبح يمثل ضرورة حتمية 
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العمل الدولية منها والداخلية )الغربية والعربية( لتكون أكثر واقعية، وأكثر تماسا بكل التطورات 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية...الخ، ومن هنا نجد أن أداة التفاوض الجماعي لطاملا 

رونة وتتميز بسرعة التجاوب مع كل التغيرات التي تحدث من حولها، األمر الذي مكنها كانت تتسم بامل

من صفة القابلية والتأقلم داخل تشريعات العمل، كونها جاءت عن طريق أسلوب التفاوض والتشاور 

بين مختلف اإلنتاج، وألنها وفي األخير ستلعب دوًرا أساسيا في تحقيق السلم االجتماعي والعدالة 

 الجتماعية.ا

إن التفاوض الجماعي هو جزء ال يتجزأ من املنظومة القانونية للعمل، وهذا نتيجة ملا يحتويه من        

آليات ينظمها قانون العمل الدولي والداخلي )الغربي والعربي( تجيز لطرفي عالقة العمل باستخدامه من 

بدأ التكافؤ الذي يجمع بين أجل تنظيم شروط وظروف عملهم، فالتفاوض الجماعي يقوم على م

 املصالح املتناقضة، سواء املصالح االقتصادية ألرباب العمل أو املصالح االجتماعية لفئة العمال.

فالتفاوض الجماعي، ومن خالل الوظائف التي يقوم بها تجعل منه أداة أو وسيلة لها أهميتها في        

املنظمة لعالقات العمل املختلفة، فهو يكاد يقدم تكملة كل النقائص التي تعتري النصوص التشريعية 

لنا تلك اآلليات التي تستعمل في عملية التفاوض والتشاور والحوار بين جل الشركاء االجتماعيين بغية 

تنظيم عالقاتهم االجتماعية واملهنية بعيدا عن كل تدخل من طرف املشرع الذي يكتفي فقط بوضع 

تضمن تحقيق الحد األدنى ألجل احترام النظام العام االجتماعي، أما مجموعة من القواعد اآلمرة التي 

املسائل األخرى فإذا كانت عامة يتصدى لها أطراف اإلنتاج من خالل تنظيمها بموجب نصوص 

االتفاقية، أما إذا أهملها املشرع، ففي هذه الحالة يتدخل التفاوض الجماعي من أجل تنظيمها شريطة 

 واالتفاقيات الجماعية للعمل. إدراجها في االتفاقات

واملالحظ في هذا املقام أن أهم األسس واملبادئ التي قام عليها أسلوب التفاوض الجماعي، قد تم       

التطرق إليها من خالل التشريعات الدولية التي أبدت اهتماما كبيرا بنظام التفاوض الجماعي، وهذا من 
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من خالل التشريعات الداخلية العربية، والتي منها على سبيل  خالل االتفاقيات الدولية والعربية، وكذا

 املثال: التشريع املصري، التشريع األردني، التشريع الفلسطيني، التشريع الجزائري...الخ.

 املبحث األول: مواطن االهتمام بأداة التفاوض الجماعي في ظل املعاهدات واالتفاقيات الدولية.

الجماعي األداة الناجعة واملطلوبة من أجل تسوية املنازعات في مختلف ال يزال يشكل التفاوض       

املجاالت، فهو بالتالي يمثل لنا اإلطار األساس ي بغية تنظيم مختلف شروط العمل وظروفه، وهذا سواء 

تعلق األمر بضبط مختلف العالقات االجتماعية واالقتصادية واملهنية الفردية منها أو الجماعية، أو 

، ولن يتأت لنا ذلك، إال من خالل (2)قيق وضمان السلم االجتماعي والعدالة االجتماعيةبهدف تح

 الرجوع إلى املصادر األساسية لتنظيم التفاوض الجماعي في ظل مبادئ منظمة العمل الدولية والعربية.

 املطلب األول: مواطن االهتمام بأداة التفاوض الجماعي في إطار منظمة العمل الدولية.

الذي صدر خالل الدورة السادسة والعشرين ملؤتمر العمل الدولي  (2)يمثل إعالن فيالدلفيا       

البداية األولى لالهتمام بالتفاوض الجماعي، حيث تم من خالله االعتراف  3633ماي  33املنعقد بتاريخ: 

نظمة العمل بالحق في التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والعمال، وبالتالي فقد ظهر اهتمام م

بموضوع التفاوض الجماعي خالل أربعينيات القرن املاض ي من خالل إعالن فيالدلفيا، وكذا  (3)الدولية

 ما صدر بعد هذا اإلعالن من اتفاقيات دولية نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر ما يلي:

وقد واالتحاد:  ( املتعلقة بحق العمال الزراعيين في التجمع22االتفاقية الدولية رقم ) -2

، 3611ماي  33، ودخلت حيز النفاذ ابتداء من تاريخ: 3613أكتوبر  10صدرت هذه االتفاقية في 

، والتي حاولت (9)وهي تمثل بحق إحدى االتفاقيات الدولية التي صدرت عن منظمة العمل الدولية

اوض الجماعي، وهذا من خالل نص املادة األولى منها أن تشير بطريقة غير مباشرة إلى مسألة التف

" تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه االتفاقية بأن تكفل لكل بقولها: 

من يشتغلون بالزراعة نفس حقوق التجمع واالتحاد املكفولة لعمال الصناعة، وبأن تلغى أي 

 .أحكام قانونية أو ميرها تقيد هذه الحقوق بالنسبة ملن يشتغلون بالزراعة"
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( املتعلقة بحق التجمع )الزراعة(، 33ما يفهم من نص املادة األولى من االتفاقية الدولية رقم )      

بأنه يحق للعمال الزراعيين مثلهم مثل العمال الصناعيين القيام بتشكيل تجمعات أو اتحادات 

ى مبدأ عمالية زراعية تدافع عن كامل حقوقهم، وتبادر إلى استخدام الحوار والنقا  القائم عل

 التفاوض الجماعي في عالقتها مع أرباب العمل، وهذا بغية تحقيق مصالح الطرفين على حد سواء.

ونجد أن هذه  :(1)( املتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم22االتفاقية الدولية رقم ) -2

الواحدة  ، حيث تم املصادقة عليها في الدورة3639جوان  36االتفاقية قد صدرت في تاريخ: 

 .3603جويلية  33والثالثين للندوة الدولية للعمل، ودخلت حيز النفاذ ابتداء من تاريخ: 

هذا، وقد تضمنت هذه االتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية مجموعة من      

اع الضمانات التي تكرس لنا ممارسة الحق في التفاوض الجماعي، وسعت إلى تجسيده من خالل إتب

 جملة من اآلليات، وكلها تتمثل في:

  يمكن للعمال وألصحاب العمل، وبدون أي تمييز أن يبادروا ودون ترخيص مسبق إلى تكوين

وتشكيل منظمات واتحادات يختارونها بأنفسهم، ويكون لهم حق االنضمام إليها، لكن شريطة 

 (.91االتفاقية الدولية رقم من  31التقيد بكل اللوائح التي تحكم مثل هذه املنظمات )املادة 

   يحق لكل من منظمات العمال، وكذا منظمات أصحاب العمل القيام بوضع دساتيرها

ولوائحها اإلدارية بنفسها، وهذا دون تدخل من أي جهة كانت، كما أنه لها كامل الحرية في 

لها التي اختيار وانتخاب ممثليها، وفي تنظيم ادارتها ونشاطها، وفي وضع وإعداد برامج عم

 (.91من االتفاقية الدولية رقم  33الفقرة  31تتماش ى واألهداف التي وجدت من أجلها )املادة 

  يمنع منعا باتا على السلطات العامة ألي دولة من الدول املصادقة على االتفاقية الدولية رقم

ن التي تقيد ( املتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم التدخل في أي شأن من الشؤو 91)

من  31الفقرة  31حق منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل في تشكيل منظماتها )املادة 

 (.91االتفاقية الدولية رقم 
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  ال يجوز في أي حال من األحوال أن تقوم السلطات اإلدارية ألي دولة من الدول املصادقة على

وحماية حق التنظيم أن تقوم بحل ( املتعلقة بالحرية النقابية 91االتفاقية الدولية رقم )

من االتفاقية  33منظمات العمال أو منظمات أصحاب العمل، او توقف نشاطها )املادة 

 (.91الدولية رقم 

  يحق لكل من منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أن يمارسوا حقهم الذي يكفل لهم

من االتفاقية الدولية  30)املادة إمكانية تكوين اتحادات واتحادات عامة يمكنهم االنضمام إليها 

 (.91رقم 

  يحق كذلك لكل من املنظمات أو االتحادات أو االتحادات العامة أن تبادر إلى ممارسة حقها في

من  30االنضمام إلى املنظمات الدولية للعمال أو املنظمات الدولية ألصحاب العمل )املادة 

 (.91االتفاقية الدولية رقم 

  العمال أو منظمات أصحاب العمل باحترام قانون البلد املوجودة فيه، تلزم كل من منظمات

( املتعلقة 91وهذا بخصوص ممارستهم لحقوقهم املنصوص عليها في االتفاقية الدولية رقم )

 (.91من االتفاقية الدولية رقم  39بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم )املادة 

 ة العمل الدولية، والتي صادقت على االتفاقية تتعهد كل دولة من الدول العضو في منظم

( أن تتخذ كل التدابير الالزمة واملناسبة لضمان ممارسة العمال وأصحاب 91الدولية رقم )

 (. 91من االتفاقية الدولية رقم  33العمل حقهم النقابي بكل حرية تامة )املادة 

( 69لقد صدرت االتفاقية رقم ) ماعية:( املتعلقة بحق التنظيم واملفاوضة الج42االتفاقية رقم ) -3

، حيث تم 3636جوان  39في  (4)املتعلقة بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم واملفاوضة الجماعية

املصادقة عليها من خالل الدورة الثانية والثالثين للندوة الدولية للعمل، ودخلت حيز النفاذ ابتداء من 

 .3603جويلية  39تاريخ: 
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ولت هذه االتفاقية أن تؤكد لنا على الحماية التي يحظى بها كافة العمال ضد أي هذا، وقد حا       

عمل ينطوي على التمييز والتفرقة بسبب انتمائهم النقابي، وخصوصا إذا كان تشغيل أي عامل من 

العمال مقرونا أو مشروطا بعدم انضمامه ألي تنظيم نقابي، أو إلزامه بالتخلي عن عضويته من 

كان قد انخرط فيها في وقت سابق هذا من جهة، ومن جهة أخرى تكفل كذلك الحماية  النقابة إذا

للعمال ضد أي تسريح أو إساءة تتخذ في حقهم بأي وسيلة كانت، وهذا بسبب انضمامهم إلى النقابة 

أو مشاركتهم في األنشطة النقابية خارج ساعات العمل، وأيضا ملشاركتهم فيها أثناء ساعات العمل، 

 افقة صاحب العمل. وبمو 

كما نجد أن هذه االتفاقية، قد أشارت إلى حماية أخرى تتمتع بها كل من منظمات العمال      

ومنظمات أصحاب العمل، وهذا ضد أي عمل من األعمال التي تنطوي على شكل من أشكال التدخل 

ما يتعلق األمر الذي تقوم به منظمات العمال إزاء منظمات أصحاب العمل أو العكس، وخصوصا عند

بتكوين هذه املنظمات أو تسييرها أو إدارتها، وسواء تم األمر بطريقة مباشرة أو من خالل وكالء أو 

 أعضاء هذه املنظمات ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل.

وفي سياق الحديث عن أعمال التدخل التي تتم بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل،       

(، قد أشارت وبوجه خاص إلى 69ملادة الثانية في فقرتها الثانية من االتفاقية الدولية رقم )نجد أن ا

تحديد املقصود بأعمال التدخل، والتي تتمثل على وجه التحديد في تشجيع إقامة منظمات العمال 

ر تكون خاضعة لسيطرة أصحاب العمل، أو أن يتم دعم منظمات العمال بكل الوسائل املالية أو غي

 املالية، وهذا بهدف وضعها تحت سيطرة أصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل.

 

(، فقد أشارت لنا عن جملة التدابير التي تتخذ عند 69من االتفاقية الدولية رقم ) 33أما املادة       

ءات االقتضاء، وتكون مناسبة للظروف الوطنية التي تشجع وتعزز التطوير واالستخدام الكاملين إلجرا

التفاوض اإلرادي الذي يتم بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمات العمال، وهذا بهدف تنظيم 
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الحديث  39و 30أحكام وشروط االستخدام األمثل لالتفاقات الجماعية، كما واصلت كل من املادة 

تعلق بآلية عن مجال املفاوضة الجماعية، وهذا من خالل تحديد دور التشريع الوطني في هذا املجال امل

 .(2)التفاوض الجماعي داخل العمل

 املطلب الثاني: مواطن االهتمام بأداة التفاوض الجماعي من خالل منظمة العمل العربية.

لقد دأبت وسعت منظمة العمل العربية على غرار منظمة العمل الدولية إلى االهتمام بتعزيز آلية      

ل األعضاء وحثهم على خلق وإحداث آليات الحوار التفاوض الجماعي، وهذا من خالل دعوة الدو 

والتشاور والنقا ، وتضمينها ضمن تشريعاتها الوطنية الداخلية بغية تعزيز الحقوق األساسية للعمال، 

وتثمين أواصر العالقات املهنية، باإلضافة إلى إتباع وتطبيق مبدأ التشاركية بين الشركاء االجتماعيين 

، وكذا مواكبة كل (2)الخالفات والنزاعات التي تحدث في الوطن العربيمن أجل إدارة وتسوية كل 

التطورات االقتصادية واالجتماعية التي يعرفها مجال الشغل، ولهذا سنحاول أن نستعرض جزء من 

، والتي كان لها اهتمام بآلية التفاوض الجماعي من (4)االتفاقيات التي صدرت عن منظمة العمل العربية

 خالل اآلتي:

( املتعلقة بمستويات العمل 04املعدلة باالتفاقية رقم ) 2444( لسنة 02االتفاقية العربية رقم ) -2

هذا، وقد نصت هذه االتفاقية على أنه من حق العمال القيام بتكوين نقابات  :(20)2424العربية لسنة 

املادية واالجتماعية، فيما بينهم تدافع عن حقوقهم وترعى مصالحهم، ويكون لها دور في تحسين حالتهم 

 من االتفاقية(. 19وتعمل على اإلسهام في زيادة الكفاية اإلنتاجية )املادة 

( من نفس االتفاقية، فقد أكدت لنا على إجراءات تكوين النقابة، والتي يجب أن 11أما املادة )       

في أي حال من األحوال أن تقتصر على إيداع أوراق تشكيلها أو تكوينها لدى الجهات املختصة، وال يجوز 

يكون لهذه الجهات أي اعتراض على إجراءات تكوين التنظيمات النقابية إال ما ينص عليه القانون، وما 

 ينطق به القضاء من أحكام قضائية في هذا الشأن.
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( من نفس االتفاقية حاولت أن تتكلم عن الضمانات والقواعد التي يجب أن 19كما أن املادة )      

نها تشريع كل دولة عضو في هذه االتفاقية، وهذا بغية تكريس الحماية الالزمة ضد أي عمل أو يتضم

إجراء يمكن أن يمس بحرية العمال في تكوين النقابات واالنضمام إليها، وفي ممارسة مختلف أوجه 

 نشاطها.

ومن جهة أخرى، فإنه يحق لنقابات العمال أن تكون فيما بينها اتحادات إقليمية أو فرعية يكون       

من حق هذه األخيرة االنخراط واالشتراك في االتحادات الدولية في املسائل املتعلقة بالعمل، وتخضع 

 ها النقابات.هذه االتحادات سواء من حيث اإلنشاء أو الحل إلى نفس اإلجراءات التي تخضع ل

( املعدلة بموجب 33( من االتفاقية العربية رقم )90في األخير، وحسب ما جاء في نص املادة )       

(، فإنه يحق ألصحاب األعمال أو منظماتهم، وكذا نقابات العمال املختصة القيام 39االتفاقية رقم )

والتشاور حول شروط العمل، بعقد اجتماعات املفاوضة الجماعية التي يبتغى من ورائها الحوار 

 وتنظيمه من أجل استقرار عالقات العمل.

صدرت االتفاقية العربية رقم  بشأن املفاوضة الجماعية: 2424( لعام 22االتفاقية العربية رقم ) -2

بشأن التفاوض الجماعي، وهذا لتؤكد لنا أن املفاوضة الجماعية تمثل الوسيلة  3616( لعام 33)

ظيم عالقات العمل بناء على أسس عادلة تتماش ى ومقتضيات التطورات الفعالة من أجل تن

االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، وأنه وبناء على املفاوضة الجماعية تلتقي إرادة 

الطرفين لكي تنظم شروط وظروف العمل، وتسعى جاهدة إلى تحديد الحقوق واملزايا لكافة الطبقة 

سلم االجتماعي والعدالة االجتماعية، وكذا من أجل تحسين مستويات العمل، العمالية بما يحقق ال

 ورفع مستوى معيشة اليد العاملة، والكفاءة اإلنتاجية داخل املؤسسة.

بشأن املفاوضة الجماعية،  3616( لعام 33وطبقا لنص املادة األولى من االتفاقية العربية رقم )      

حاب األعمال أو منظماتهم ممارسة املفاوضة الجماعية بجميع فإنه يحق لكل منظمات العمال وأص
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، وبدون (22)أشكالها القانونية، وهذا في كافة قطاعات النشاط االقتصادي العامة منها أو الخاصة

 تدخل من أي جهة كانت.

كما أنه يجب على كل دولة عضو في هذه االتفاقية أن تضمن داخل تشريعها الوطني الداخلي       

ر القانونية التي تحكم آلية املفاوضة الجماعية، وتحدد وتبين األجهزة واإلجراءات املتعلقة بها، وهذا األط

( لعام 33دون التعدي على الحرية املكفولة للمفاوضة الجماعية بمقتض ى االتفاقية العربية رقم )

 )املادة الثانية من االتفاقية(. 3616

( 33اعية، نجد أن املادة الثالثة من االتفاقية العربية رقم )أما بخصوص انعقاد املفاوضة الجم      

، قد مكنت كل طرف من أطراف التفاوض الجماعي أن له الحق في إمكانية تعيين من 3616لعام 

يمثلهم، وهذا دون االعتراض على التمثيل من أي طرف كان، باإلضافة إلى انه يحق لكل طرف 

 ن مختلف التخصصات.االستعانة بمن يشاء من املستشارين م

وتطالب كل من املادة الرابعة والخامسة من نفس االتفاقية أن يعمل أصحاب األعمال ومنظماتهم      

على تقديم كافة املعلومات والبيانات التي يطلبها ممثلي العمال بغية مباشرة املفاوضة الجماعية هذا 

نظمات العمال وأصحاب األعمال أو من جهة، ومن جهة أخرى يجب على الجهات الرسمية أن تؤمن مل

منظماتهم كافة اإلحصاءات والبيانات االقتصادية واالجتماعية والفنية بغية تيسير إجراء املفاوضة 

الجماعية وفق أسس سليمة ونزههة، إال أن املادة لم تعالج حالة عدم تنفيذ أصحاب األعمال 

( 33املادة الرابعة من االتفاقية العربية رقم ) املفروض عليهم طبقا لنص (22)ومنظماتهم لهذا االلتزام

 .3616لسنة 

هذا وتجري املفاوضة الجماعية على عدة مستويات وبصورة مباشرة، فعلى مستوى املنشأة يجب      

أن تباشر املفاوضة الجماعية بين نقابة عمال املنشأة أو النقابة العامة في حالة عدم وجودها، 

نشأة، أما على مستوى النشاط االقتصادي تتم املفاوضة الجماعية بين وصاحب العمل أو إدارة امل
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النقابة العامة النوعية ومنظمة أصحاب األعمال، وتتم على املستوى الوطني بين االتحاد العام 

 للنقابات واتحاد أصحاب األعمال املختص.

 

 

 

يمكن أن تلعبه الدولة في تدعيم  كما أكدت لنا املادة السابعة من هذه االتفاقية على الدور الذي      

املفاوضة الجماعية، وهذا من خالل القيام بتشجيع أجهزة الثقافة العمالية في سبيل دعم وتكوين 

القيادات املتخصصة القائمة بعملية التفاوض الجماعي، مع ضرورة العمل على تحسين وتنمية قدرات 

تنظيم برامج لتشجيع املفاوضة الجماعية، مديري املشروعات ومسؤولي العالقات الصناعية من أجل 

 والعمل على إبرام اتفاقيات العمل الجماعية.

ونجد أن االتفاقية، ومن خالل نص املادة الثامنة منها تعطي الحق لكل دولة من الدول األعضاء       

وهذا من  بضرورة إنشاء أجهزة التوفيق والتحكيم يحتكم إليها الطرفين بناء على اتفاق يحدث بينهما،

أجل تسوية ما قد ينشأ من خالفات تنجم بسبب فشل املفاوضة الجماعية، كما يجب على دولة عضو 

من أعضاء االتفاقية أن تعمل على وضع تشريع وطني داخلي ينظم لنا شكل أجهزة التوفيق 

 .(23)والتحكيم

 لداخلي العربي.املبحث الثاني: مواطن االهتمام بأداة التفاوض الجماعي على ضوء التشريع ا

بالرجوع إلى عينة من قوانين العمل الداخلية العربية، وجدنا ذلك التباين الواضح والشاسع فيما        

يتعلق بمسألة التفصيل في أداة املفاوضة الجماعية، وهذا إن دل على ش يء إنما يدل على أن جانبا من 

الجماعية كنظام قائم بذاته، ومنفصل تشريعات العمل لبعض الدول العربية، قد تناولت املفاوضة 

تماما عن االتفاقيات الجماعية، ويتولى إعطاء تعريف عام ودقيق للمفاوضة الجماعية، أما الجانب 

الثاني فيحاول قدر اإلمكان التركيز على جانبها اإللزامي الذي يقع على عاتق صاحب العمل، وهذا دون 
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الث وليس األخير فيدمجها في خضم االتفاقيات الخوض في إعطاء تعريف لها، أما الجانب الث

 .(29)الجماعية، وتصبح حسب رأي هذا التشريع كل اتفاقية جماعية هي مفوضة جماعية

 

 املطلب األول: االهتمام بأداة املفاوضة الجماعية في ظل التشريع املصري.

انون العمل الصادر سنة لقد قام املشرع املصري بناء على الباب األول من الكتاب األول من ق      

التي نصت على ما  39بإعطاء تعريف للمفاوضة الجماعية، وهذا طبقا لنص املادة األولى الفقرة  1331

" املفاوضة الجماعية يي الحوار الذي يجري بين صاحب عمل، أو منظمة أصحاب أعمال، أو يلي: 

التوافق لتحقيق مصالح  أكثر من جهة، ومنظمة نقابية عمالية، أو أكثر من جهة أخرى بغرض

 .الطرفين"

التي جاءت في متن الفصل الثاني من الكتاب الثالث من قانون العمل املصري  391أما املادة        

 ، فقد تكلمت لنا عن أهداف املفاوضة الجماعية، حصرتها في ثالثة أهداف هي:1331الصادر سنة 

 ل، وكذا أحكام الشغل.تهدف املفاوضة الجماعية إلى تحسين شروط وظروف العم 

  تهدف املفاوضة الجماعية إلى خلق التعاون بين طرفي عالقة العمل من أجل تحقيق التنمية

 االجتماعية لعمال املنشأة.

 .تهدف املفاوضة الجماعية إلى تسوية املنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب األعمال 

املستويات التي يمكن أن تتم فيها املفاوضة  بتحديد 1331كما قام قانون العمل املصري لسنة       

الجماعية، وهي املنشأة أو فروعها، أو املهنة، أو الصناعة، أو على املستوى اإلقليمي، أو على املستوى 

القومي، وفي هذا الصدد يلتزم طرفا املفاوضة الجماعية بتقديم كل ما يطلب منهما من بيانات 

نزاع بغية السير في إجراءات املفاوضة الجماعية، وهذا من ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع ال

 أجل التسوية الودية لنزاع العمل الجماعي املثار.
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وفي حالة ما إذا رفض أحد طرفي النزاع البدء في إجراءات املفاوضة الجماعية توجب في هذه       

اءات التفاوض بدعوة إما الحالة على الطرف اآلخر أن يطلب من الجهة اإلدارية املختصة تحريك إجر 

منظمة أصحاب األعمال أو املنظمة النقابية العمالية املعنية، مع ضرورة القيام بإقناع الطرف الرافض 

 .(21)للعدول عن موقفه اتجاه إجراء املفاوضة الجماعية

أما إذا أسفرت عملية املفاوضة الجماعية عن حدوث اتفاق بين الطرفين، فإنه يتم تدوين         

اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية وفي الحال،  وهذا طبقا للشروط والقواعد املحددة في قانون العمل 

 .1331املصري لسنة 

، نجدها أنها ألزمت صاحب العمل بعدم 1331من قانون العمل املصري لسنة  391وطبقا للمادة        

وضوعات محل التفاوض الجماعي، إال في اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي قرارات من شأنها املساس بامل

حاالت الضرورة القصوى واملستعجلة، لكن شريطة أن يكون اإلجراء أو القرار في هذه الحالة تم اتخاذه 

 بصفة مؤقتة.

هذا ويحظر على العمال أثناء مرحلة التفاوض الجماعي الدخول في اإلضراب، أو القيام بإعالنه        

 نقابية أو من طرف املفوض العمالي.سواء من طرف املنظمات ال

 املطلب الثاني: االهتمام بأداة املفاوضة الجماعية في ظل التشريع الفلسطيني.

( منه التي 36، وحسب نص املادة )1333( الصادر سنة 31طبقا لقانون العمل الفلسطيني رقم )     

نقابات العمال أو ممثلين عن  عرفت لنا املفاوضة الجماعية بأنها: " الحوار الذي يجري بين أي من

العمال، وبين صاحب العمل أو أصحاب العمل أو ممثليهم، بهدف حسم النزاع الجماعي أو تحسين 

 شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة اإلنتاجية".

( لعام 31( من قانون العمل الفلسطيني رقم )36وبناء على هذا التعريف الذي جاءت به املادة )       

 بين لنا أن املفاوضة الجماعية تأخذ في الحسبان النقاط التالية: يت 1333
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  إن أطراف املفاوضة الجماعية هما: نقابات العمال أو ممثليهم، وصاحب العمل أو أصحاب

 العمل أو ممثليهم.

 .تجرى املفاوضات الجماعية من أجل تحسين ظروف وشروط العمل أو رفع الكفاءة اإلنتاجية 

 وضات الجماعية بناء على اإلرادة الحرة والسليمة للطرفين، ودون تدخل يجب أن تجرى املفا

 من أي طرف كان.

  يجب أن يغلب طرفي املفاوضة الجماعية املصلحة الحقيقية املبتغاة من وراء عقد اتفاقية

 العمل الجماعية.

ر عن موازين القوى ( من نفس القانون، فقد أشارت إلى أن املفاوضة الجماعية تعب03أما املادة )         

بين طرفي اإلنتاج، فال يستطيع أي طرف من أطراف املفاوضة الجماعية أن يملي جميع شروطه على 

الطرف اآلخر، وال يمكن التفاقيات العمل الجماعية أن تأتي نتيجة الضغوط اآلنية والوقتية 

 املستعجلة.

وم بتسمية ممثليه كتابة، ودون أن هذا ويحق لكل طرف من طرفي املفاوضة الجماعية أن يق         

يكون ألحدهما حق االعتراض على هذا التمثيل، كما يمكن ألحد طرفي املفاوضة الجماعية وبناء على 

طلبه أن يطلب من الجهات الرسمية تقديم املعلومات والبيانات املطلوبة بغية تسهيل عملية إجراء 

 .(24)املفاوضة الجماعية

( من نفس القانون، نجد أن املفاوضة الجماعية تتم على عدة 01ب املادة )وفي األخير، وحس        

 مستويات يمكن تحديدها على الشكل األتي:

  على مستوى املنشأة: حيث تجري املفاوضات الجماعية بناء على املستوى بين صاحب العمل أو

 إدارة املنشأة، وبين ممثلي العمال في املنشأة.
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 عين: وفيه تتم املفاوضة الجماعية بين ممثلي أصحاب العمل على مستوى نشاط اقتصادي م

 في هذا النشاط االقتصادي، وكذا النقابة العمالية ذات الصلة بهذا النشاط.

  ،على املستوى الوطني: وهنا يفترض أن تجري املفاوضة الجماعية بين اتحاد أصحاب العمل

 وبين اتحاد نقابات العمال.

 

 الخاتمة: 

خير نكاد نجزم أن املفاوضة الجماعية، قد حظيت باهتمام كبير سواء على مستوى التشريع في األ          

الدولي أو التشريع الداخلي العربي، وسر االهتمام هذا يرجع حسب وجهة نظرنا إلى الدور الذي يمكن 

منها  أن تلعبه املفاوضة الجماعية في سبيل استقرار عالقات العمل داخل مختلف دول العالم الغربية

والعربية، فما كان على منظمة العمل الدولية سوى االهتمام بأداة التفاوض الجماعي وإبراز أهميتها في 

تنظيم مختلف عالقات العمل، وقد تجلى لنا ذلك من خالل الوقوف على العديد من املعاهدات 

س وقواعد ومبادئ واالتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي اهتمت بتنظيم أس

املفاوضة الجماعية، وجعلت منها آلية للحوار والنقا  والتفاوض الودي والسلمي من أجل حل مختلف 

 النزاعات التي يمكن أن تثار بين العمال وأصحاب العمل داخل املنشأة أو املؤسسة أو الشركة.

منظمة العمل الدولية،  وفي نفس الدرب حاولت منظمة العمل الدولية أن تخطوا نفس خطوات       

فقامت باالهتمام باملفاوضة الجماعية رغبة منها في االرتقاء بمستويات العمل العربية، والوصول بها إلى 

أعلى املستويات املقررة في منظمة العمل الدولية، إال أن تكفلها بتنظيم املفاوضة الجماعية جاء نوعا 

واعتبارات تتعلق أساسا بمسألة تأخر نشأة منظمة  ما متأخر، ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل

( املتعلقة بحق التنظيم 69العمل العربية، لكن في األخير قامت املنظمة بإصدار االتفاقية رقم )

 واملفاوضة الجماعية.
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أما على مستوى التشريع الداخلي العربي، فقد وقع اختيارنا على التشريع املصري من خالل        

عن كل ما يتعلق باملفاوضة  391إلى  391، والذي تكلم في مواده من 1331املصري لسنة قانون العمل 

الجماعية، وإبراز مدى أهميتها في حل النزاعات التي تثار بشأن العمل بطرق ودية، وكذا من أجل 

تحقيق االستقرار وتحسين ظروف وشروط العمل داخل املنشأة أو املؤسسة اإلنتاجية، والذي ينعكس 

يجاب على رفع الكفاءة اإلنتاجية، كما كان لنا كذلك دراسة أخرى من خالل اختيار التشريع باإل 

الفلسطيني كنموذج ثان في هذا املوضوع، والذي استطعنا من خالله الوقوف على كل املواد التي جاء 

 لجماعي.        ، والتي لها صلة مباشرة بأداة التفاوض ا1333( لسنة 31بها قانون العمل الفلسطيني رقم )

 الهوام  واملراجع: 

أنظفففففففففففففففر: مخلفففففففففففففففوف كمفففففففففففففففال، مبفففففففففففففففدأ السفففففففففففففففلم االجتمفففففففففففففففاعي ففففففففففففففففي تشفففففففففففففففريع العمفففففففففففففففل الجزائفففففففففففففففري بفففففففففففففففين آليفففففففففففففففة التففففففففففففففففاوض  -(3)

كأسففففففففففففففففففففاس لتكففففففففففففففففففففريس املبففففففففففففففففففففدأ واإلضففففففففففففففففففففراب كوسففففففففففففففففففففيلة ضففففففففففففففففففففغط، رسففففففففففففففففففففالة لنيففففففففففففففففففففل شففففففففففففففففففففهادة دكتففففففففففففففففففففوراه فففففففففففففففففففففي العلففففففففففففففففففففوم 

بتيففففففففففففففففففزي وزو، الجزائففففففففففففففففففر،  تخصففففففففففففففففففص: قففففففففففففففففففانون، كليففففففففففففففففففة الحقففففففففففففففففففوق والعلففففففففففففففففففوم السياسففففففففففففففففففية، جامعففففففففففففففففففة مولففففففففففففففففففود معمففففففففففففففففففري 

 .33، 6، ص، ص: 16/36/1333ثم مناقشتها بتاريخ: 

إعفففففففففففففففففففففالن فيالديفيفففففففففففففففففففففا يمثفففففففففففففففففففففل بدايفففففففففففففففففففففة االهتمفففففففففففففففففففففام بالتففففففففففففففففففففففاوض الجمفففففففففففففففففففففاعي، حيفففففففففففففففففففففث تفففففففففففففففففففففم االعتفففففففففففففففففففففراف بموجبفففففففففففففففففففففه  -(1)

 بالحق في التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والعمال.

االجتمففففففففففففففففاعي فففففففففففففففففي الجزائففففففففففففففففر، رسففففففففففففففففالة أنظففففففففففففففففر: بلعبففففففففففففففففدون عففففففففففففففففواد، دور التفففففففففففففففففاوض الجمففففففففففففففففاعي فففففففففففففففففي دعففففففففففففففففم السففففففففففففففففلم  -(1)

لنيفففففففففففففففففففففففل شفففففففففففففففففففففففهادة الفففففففففففففففففففففففدكتوراه ففففففففففففففففففففففففي القفففففففففففففففففففففففانون االجتمفففففففففففففففففففففففاعي، كليفففففففففففففففففففففففة الحقفففففففففففففففففففففففوق والعلفففففففففففففففففففففففوم السياسفففففففففففففففففففففففية، جامعفففففففففففففففففففففففة 

 .39، ص: 1333-1331وهران، الجزائر، السنة الجامعية: 

، وهيكلهففففففففففففففففففا ثالوفففففففففففففففففففي األطفففففففففففففففففففراف، حيففففففففففففففففففث يتكفففففففففففففففففففون مجلفففففففففففففففففففس 3636تأسسففففففففففففففففففت منظمفففففففففففففففففففة العمففففففففففففففففففل الدوليفففففففففففففففففففة عفففففففففففففففففففام  -(3)

حكومفففففففففففففففات ومنظمفففففففففففففففات العمفففففففففففففففال وأصفففففففففففففففحاب العمفففففففففففففففل، وهفففففففففففففففي تفففففففففففففففنظم مفففففففففففففففؤتمرا للعمفففففففففففففففل مفففففففففففففففرة إدارتهفففففففففففففففا مفففففففففففففففن ممثلفففففففففففففففين لل

كففففففففففففففل سففففففففففففففنة، وقففففففففففففففد لعبففففففففففففففت دورا كبيففففففففففففففرا فففففففففففففففي إقففففففففففففففرار معففففففففففففففايير عمففففففففففففففل دوليففففففففففففففة فففففففففففففففي مجففففففففففففففال العمففففففففففففففل، كمففففففففففففففا سففففففففففففففاهمت فففففففففففففففي 

 تكريس وتعزيز صيغة الحوار والتشاور الثالوي بين أطراف اإلنتاج.

يفففففففففففففففففففة النقابيفففففففففففففففففففة وحمايفففففففففففففففففففة حفففففففففففففففففففق التنظفففففففففففففففففففيم علفففففففففففففففففففى ( املتعلقفففففففففففففففففففة بالحر 91حصفففففففففففففففففففلت االتفاقيفففففففففففففففففففة الدوليفففففففففففففففففففة رقفففففففففففففففففففم ) -(0)

، 1333لعففففففففففففففففففففام  96، النففففففففففففففففففففدوة الدوليففففففففففففففففففففة للعمففففففففففففففففففففل، الففففففففففففففففففففدورة 1333ديسففففففففففففففففففففمبر سففففففففففففففففففففنة  13تصففففففففففففففففففففديقا إلففففففففففففففففففففى غايففففففففففففففففففففة  313

 .333، 333املكتب الدولي للعمل، التقرير الثالث، الجزء الثاني، ص، ص: 

، القفففففففففففففففففففففففففففاهرة، أنظفففففففففففففففففففففففففففر: مرشفففففففففففففففففففففففففففد الثقاففففففففففففففففففففففففففففة العماليفففففففففففففففففففففففففففة، املفاوضفففففففففففففففففففففففففففة الجماعيفففففففففففففففففففففففففففة، دار املسفففففففففففففففففففففففففففتقبل العربفففففففففففففففففففففففففففي -(9)

 .61، 69، ص، ص: 3696مصر، سنة 

أكتفففففففففففففففففففوبر  36لقفففففففففففففففففففد قامفففففففففففففففففففت الجزائفففففففففففففففففففر باملصفففففففففففففففففففادقة علفففففففففففففففففففى هفففففففففففففففففففذه االتفاقيفففففففففففففففففففة الدوليفففففففففففففففففففة اعتبفففففففففففففففففففارا مفففففففففففففففففففن تفففففففففففففففففففاريخ:  -(1)

 ، ولتفاصيل أكثر أنظر: املوقع الرسمي ملنظمة العمل الدولية اآلتي: 3691

https://www.crin.org/.../international-labour-organization-ilo-arabi. 
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أنظفففففففففففففففففففففر: عبففففففففففففففففففففففد الففففففففففففففففففففففرزاق حسففففففففففففففففففففففين يففففففففففففففففففففففس، الوسففففففففففففففففففففففيط فففففففففففففففففففففففي شففففففففففففففففففففففرح أحكففففففففففففففففففففففام قففففففففففففففففففففففوانين العمففففففففففففففففففففففل والتأمينففففففففففففففففففففففات  -(9)

، 3االجتماعيفففففففففففففففففففة، الكتفففففففففففففففففففاب األول، قفففففففففففففففففففانون العمفففففففففففففففففففل، املجلفففففففففففففففففففد األول، النظريفففففففففففففففففففة العامفففففففففففففففففففة ففففففففففففففففففففي قفففففففففففففففففففانون العمفففففففففففففففففففل، ط

 . 103 -136ص:  -، ص3663مطابع البيان التجارية، دبي، اإلمارات العربية املتحدة، 

دقت الجزائفففففففففففففففففر علفففففففففففففففففى امليثفففففففففففففففففاق العربفففففففففففففففففي للعمفففففففففففففففففل ودسفففففففففففففففففتور منظمفففففففففففففففففة العمفففففففففففففففففل العربيفففففففففففففففففة بمقتضففففففففففففففففف ى األمفففففففففففففففففر صفففففففففففففففففا -(6)

نفففففففففففففففففففففوفمبر  39، املؤرخففففففففففففففففففففة فففففففففففففففففففففي 61، الجريففففففففففففففففففففدة الرسففففففففففففففففففففمية، العففففففففففففففففففففدد 3696أكتففففففففففففففففففففوبر  13املففففففففففففففففففففؤر  فففففففففففففففففففففي  93 -96رقففففففففففففففففففففم 

3696. 

أنظففففففففففففففففر: يوسففففففففففففففففف إليففففففففففففففففاس، عالقففففففففففففففففات العمففففففففففففففففل الجماعيففففففففففففففففة فففففففففففففففففي الففففففففففففففففدول العربيففففففففففففففففة، مكتففففففففففففففففب العمففففففففففففففففل العربففففففففففففففففي،  -(33)

 .69ص:  ،3669

أنظفففففففففففففففففففففففففر: عبفففففففففففففففففففففففففد الباسفففففففففففففففففففففففففط عبفففففففففففففففففففففففففد املحسفففففففففففففففففففففففففن، النظفففففففففففففففففففففففففام القفففففففففففففففففففففففففانوني للمفاوضفففففففففففففففففففففففففة الجماعيفففففففففففففففففففففففففة " دراسفففففففففففففففففففففففففة  -(33)

 .39، 31، ص، ص: 1333مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

لقفففففففففففففففففففد عفففففففففففففففففففالج املشففففففففففففففففففففرع الفرنسففففففففففففففففففف ي هفففففففففففففففففففذه املسففففففففففففففففففففألة، واعتبفففففففففففففففففففر أن عفففففففففففففففففففدم تقففففففففففففففففففففديم املعلومفففففففففففففففففففات مفففففففففففففففففففن طففففففففففففففففففففرف  -(31)

فففففففففففففففففي حففففففففففففففففد ذاتففففففففففففففففه إعاقففففففففففففففففة للمفاوضففففففففففففففففة الجماعيففففففففففففففففة، وحففففففففففففففففدد لففففففففففففففففذلك عقوبففففففففففففففففة أصفففففففففففففففحاب العمففففففففففففففففل ومنظمففففففففففففففففاتهم يعتبففففففففففففففففر 

جزائيفففففففففففففففففة، باإلضفففففففففففففففففافة إلفففففففففففففففففى املسفففففففففففففففففؤولية املدنيفففففففففففففففففة، غيفففففففففففففففففر أنفففففففففففففففففه قصفففففففففففففففففر هفففففففففففففففففذا االلتفففففففففففففففففزام علفففففففففففففففففى املفاوضفففففففففففففففففة الجماعيفففففففففففففففففة 

 على مستوى املؤسسة فقط.

 .13أنظر: مخلوف كمال، املرجع السابق، ص:  -(31)

 .31أنظر: مخلوف كمال، املرجع السابق، ص:  -(33)

أنظفففففففففففففففففففففففر: أحمفففففففففففففففففففففففد حسفففففففففففففففففففففففن البرعفففففففففففففففففففففففي، الوسفففففففففففففففففففففففيط ففففففففففففففففففففففففي شفففففففففففففففففففففففرح التشفففففففففففففففففففففففريعات االجتماعيفففففففففففففففففففففففة، الكتفففففففففففففففففففففففاب األول،  -(30)

 .313، ص: 1339النقابات العمالية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

أنظفففففففففففففففففففر: الفففففففففففففففففففدليل اإلرشفففففففففففففففففففادي حفففففففففففففففففففول قفففففففففففففففففففانون العمفففففففففففففففففففل الفلسفففففففففففففففففففطيني، مركفففففففففففففففففففز تطفففففففففففففففففففوير املؤسسفففففففففففففففففففات األهليفففففففففففففففففففة  -(39)

 .10، ص: 1330ام هللا، فلسطين، الفلسطينية، املكتب الرئيس ي، ر 
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 التكوين العقلي املريض و عالقته بالسلوك اإلجرامي

 

 اطراس ي محمد الصديق 

  اكدال باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية 

 

 مقدمة:

انتشار االضطرابات تشير اإلحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العاملية، إلى تزايد هائل في 

النفسية و العقلية في العالم، و ذلك نتيجة لعوامل كثيرة و متداخلة، نفسية، بيولوجية، اجتماعية...و 

يمكن من خالل هذه األرقام االستدالل على حجم املشكلة. حيث أن االضطرابات العقلية تصيب 

ويات االقتصادية و االجتماعية، أعدادا كبيرة من الناس في مختلف مراحل العمر، و من مختلف املست

 و تسبب في تدهور و معاناة يمتد أثرها إلى األسرة و املجتمع.

مختلفة من الشدة و الكثافة ، لدرجة يندر و و تنتشر االضطرابات العقلية بدرجات متفاوتتة 

 أن يوجد من بيننا من هو حال تماما من كافة هذه االضطرابات.

قياس النفس ي،و كذا الطب النفس ي و أدوات التشخيص العلمية و مع تقدم أدوات و وسائل ال 

الدقيقة، أصبح من املمكن التمييز بين الشخص السوي املعافى و الشخص املريض عقليا، بعدما نجح 

علماء النفس في وضع معايير ثابثة ، تميز بين املرض و السواء ،كما تحدد االضطراب الذي يعاني منه 

 الشخص.
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ق، تتضح أهمية معالجة تأثير االضطرابات العقلية على السلوك اإلجرامي، إذن بناءا على ما سب

ما هي االضطرابات العقلية؟ و ما هي الحدود الفاصلة بين االضطراب العقلي و االضطراب النفس ي؟و 

ملالمسة هل للذكاء عالقة باإلجرام؟ما هي حدود تأثير االضطرابات العقلية على السلوك اإلجرامي  ؟

إلشكاليات نتناول املوضوع في فصلين نخصص األول لتحديد ماهية التكوين العقلي املريض، أما هذه ا

 في الفصل الثاني فسنتناول حدود تأثير مختلف االضطرابات العقلية على السلوك اإلجرامي. 

 

 الفصل األول:ماهية التكوين العقلي املريض

ضيت باهتمام العلم الحديث، خاصة منه يعتبر التكوين العقلي من املفاهيم العلمية التي ح

علم النفس، و التكوين العقلي املريض يشمل االضطرابات العقلية)املبحث األول( ، إلى جانب مفهوم 

 الذكاء)املبحث الثاني(.

  املبحث األول : االضطرابات العقلية: مفهومها و تمييزها عن املفاهيم املشابهة

  عقليةاملطلب األول: مفهوم االضطرابات ال

  الفقرة األولى: تعريف االضطرابات العقلية

االضطراب العقلي مرض خطير يصيب شخصية الفرد بأسرها، في صورة اختالل شديد في 

التفكير والقوى العقلية بوجه عام. كما يتميز باضطراب ملحوظ في الحياة االنفعالية، و عجز شديد عن 

ه، و يمنعه من التوافق االجتماعي في مختلف ضبط النفس. مما يحول دون املريض و رعاية نفس

 (1)صوره: التوافق العائلي، و املنهي و الديني و غيرها.

و األمراض العقلية إما عضوية، يكون لها أساس عضوي معروف كتلف النسيج العصبي للمخ، 

كالفصام و أو تكون األمراض العقلية و وظيفية، أي تكون العوامل النفسية جوهرية غالبة في إحداثها، 

 الدهان الدوري.
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أما أسباب األمراض العقلية فهي متعددة منها: الوراثة، االضطرابات العضوية، االضطرابات 

 (2)البيوكيماوية، الضغوط االجتماعية ، العالقات العائلية، العمر...

  الفقرة الثانية: صور االضطرابات العقلية

 أوال: االضطرابات املستقرة:

 و حالة مرضية تصاحب الشخص منذ والدته، و تتمثل في توقف الضعف العقلي:  ه

ملكاته الذهنية عند حد معين دون مستوى النضج الطبيعي للعقل. و يطلق عليه أيضا 

 التخلف العقلي. و له صورتان و هي:

العته: و فيه فئتين، الفئة األولى لها ذكاء الحيوان، و الفئة الثانية لها ذكاء  -

 .اقل من ثالث سنوات

البله: هو أدنى مستويات الذكاء. و لألبله مستوى ذكاء بين ثالث سنوات و ست  -

سنوات، ويمكن لألبله أداء بعض الواجبات الشخصية بنفسه: كالنظافة و املحافظة على 

 نفسه من التعرض للضرر.

  الخلل العقلي)الجنون(: يقصد به االختالل الذي يصيب القوى الذهنية، و الذي يؤدي

حراف نشاطها و يرد األطباء هذا الخلل، إما لصدمات أو لالرتجاج الدماغي، أو إلى ان

انفعاالت شديدة،  أو لبعض األمراض مثل مرض االلزايمر. و لهذه الحالة عدة أشكال 

 منها:الجنون العام، الجنون املتقطع، و جنون اإلرادة.

 ثانيا: االضطرابات املتطورة :

  : االكتئاب 

حوًبا في كثير من األحيان بالقلق واليأس، واألرق، ومشاعر الذنب املبالغ يكون االكتئاب مص

ات. وعند نشأة 
ا
ِنيب املستمر  ِللذ

ْ
فيها، وفقدان الشهية، والبكاء املتكرر، وانعدام الثقة بالنفس، والتأ
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 ويبلد، وعالق
ُ

رة(، نجد أنا نشاط الشخص َيْضُعف
 
 في سن  متأخ

ُ
أ

َ
اته االكتئاب )وهو عادة ما ينش

ُع الشخص على ذاته في خيبة أمل، وعجز، ويتجنب املكتئبون التعبير عن 
َ
ص، ويتقوق

ا
االجتماعية تتقل

عورهم الشديد بالذنب في التعامل مع الناس، أو لخشيتهم من أن 
ُ

ا بسبب ش العدوان والكراهية، إما

ي إلى رفضهم من ِقَبل اآلخرين، فهم أيًضا يخافون من الرفض اال  جتماعي، وههلعون منه ذلك قد يؤد 

دون ِرضاء الناس، وينتهون بالرغم من هذا، أو بسبب هذا إلى إدانة اآلخرين،  هلًعا شديًدا، ويتصيا

 وإدانة أنفسهم. 

 :الهوس 

يصنف الهوس على أنه اضطراب عقلي )ذهني(، يتميز بالنشاط الزائد واملرح والغرابة ، ويكون 

ي من ش يء أو عمل حتى يبدأ في األخر . وقد يبدأ في عمل قبل أن الفرد مليئا ً بالحيوية ، ال يكاد ينته

ينتهي من األول، وقد يصل نشاطه إلى درجة العدوان والتحطيم. وتميز أفكاره بأنها غير منتظمة، فهو 

ينتقل من فكرة إلى فكرة بسرعة دون داع، وتتميز لغته باإلغراق من التفاصيل التي ليس لها أهمية، 

ألعراض الثانوية، مثل القلق والشك واضطراب الوعي وقد تظهر في الحاالت الشديدة وقد تظهر بعض ا

 . الضالالت والهالوس

 : الفصام 

، مرض ينتشر بين الشباب في الفترة من سن   Schizophrénieالفصام العقلي أو الشيزوفرينيا

بين أعراضه اختالل  ومن ."الجنون املبكر" الثامنة عشرة والخامسة والعشرين ، لذا يسميه البعض

 بهذيان أو  التفكير، وبالدة الشعور وبرود االنفعاالت. 
ً
وعادة ما يكون املرض مصحوبا

سمعية أو بصرية، فيتخيل املصاب به سماع أصوات أو رؤية أشياء أو  Hallucinations هالوس

 (3) .أشخاص ال وجود لها في دنيا الواقع ، أو يتخيل أن هناك من يضطهده أو يتتبعه

 :البارانويا  
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، فعادة ما يصيب  Paranoïa أما جنون العقائد الوهمية، أو هذيان التفسير أو البارانويا

ومن أعراضه أن املصاب به تسيطر عليه أفكار معينة  .سنة  40و 25 اإلنسان في منتصف العمر بين

  .ومعتقدات خاطئة،  بحيث يستحيل عليه التخلص منها
ً
لطبيعة هذه  وتتنوع صور هذا املرض تبعا

املعتقدات الخاطئة ، فهناك بارانويا االضطهاد، حين يسيطر على املريض الشعور بأنه مضطهد من 

الغير . وهناك بارانويا العظمة الناشئة عن شعور املريض بأنه أحد العظماء أو الشخصيات التاريخية 

   .الهامة
ً
 بارانويا الغيرة، التي تولد في املريض شعورا

ً
باألنانية واالستئثار، تجعله يغار بشدة  وهناك أخيرا

 (4).على من يحب أو يتحمس ويتعصب بشدة ملوضوع ما

 :الدهان الدوري 

، فيتمثل في نوبات مرضية متناقضة فيما بينها، يتأرجح خاللها  Dysthymie أما الذهان الدوري

والنشوة والزهو دون  في شعور املريض بالفرح Manie ويتمثل الهوس  .املريض بين الهوس واالكتئاب

 هذا الشعور بالضحك والثرثرة دون مراعاة اآلداب العامة
ً
وخالل هذه النوبة ينتاب   .سبب، مصحوبا

 ويقل لديه الضمير األخالقي ويختل 
ً
 وغضوبا

ً
املريض حالة من الهياج الشديد واإلثارة تجعله مندفعا

 (5)تكفيره وذاكرته.

تعرف  Sentiment de frustration اب سوداويةويعقب هذه الحالة من الهوس حالة اكتئ

بالتشاؤم والقلق والحزن  - خاصة في فترات الصباح الباكر – يتميز املريض بها Mélancolie بامليالنخوليا

كما ينتابه حالة تشتت فكري وشعور بالقهر واإلهمال من الغير ، وشعور   .الشديد املبهم وغير املبرر

 لقدرة على التفسير الصحيح لألمور.دائم بالذنب والعار وعدم ا
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 املطلب الثاني: تمييز االضطرابات العقلية عن املفاهيم املشابهة

  الفقرة األولى: األمراض النفسية و العصبية

املرض النفس ي، هو كل خلل يصيب التكوين النفس ي والغريزي والعاطفي للشخص، فيدفعه إلى 

بيعي املألوف، وإلى عدم التكيف مع القيم األخالقية االنحراف بميوله ورغباته عن نشاطها الط

أما األمراض العصبية، تشمل كل خلل يصيب الجهاز العصبي لإلنسان، تجعله .واالجتماعية السائدة 

ويعد لومبروزو هو  .غير قادر على ضبط انفعاالته وتوجيه أعضاء جسمه على النحو الطبيعي واملألوف

في الطبعة  1897 من األمراض بالسلوك اإلجرامي، حينما أشار عام أول من أشار إلى صلة هذا النوع

إلى حالة املجرم الصرعي. ويمكن تقسيم األمراض العصبية إلى  "اإلنسان املجرم" الثانية من مؤلفه

 .خمسة أنواع تشمل الصرع ، والهستريا ، والنورستانيا ، واليقظة النومية ، وعصاب القلق

  السيكوباتيةالفقرة الثانية: الشخصية 

 في 
ً
يعتبر املرض السيكوباتي من أشهر األمراض النفسية على اإلطالق، وأكثرها غموضا

الدراسات اإلجرامية، حتى أنه قيل بأنه ينبغي النفوذ إلى عقل الباحث ال إلى عقل املجرم لتحديد 

 لباحث قد ال تكون بذاتها سيكوب  .مظاهر الشخص ي السيكوباتية
ً
اتية من منظور فالسيكوباتية وفقا

بل أن غموض هذا املصطلح قد دفع البعض إلى استبداله بتعبيرات أخرى كتعبير الشذوذ  .باحث آخر 

. وبصفة عامة، فإن السيكوباتية أو الشخصية الشاذة، تعني اضطرابا Sociopatheأو املرض االجتماعي

السيكوباتي يقف موقف يعتري الشخصية اإلنسانية في بعض العناصر املكونة لها ، يجعل الشخص 

العداء أو عدم االكتراث من القيم والنظم السائدة في املجتمع، فيندفع إلى ارتكاب الجرائم رغم النصح 

 Folie morale.(6)فهي نوع من التخلف النفس ي أو الجنون الخلقي  والتهديد بالعقاب.
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 Psychopathe ةفهناك السيكوباتي ضعيف اإلراد : وللشخصية السيكوباتية أنماط متنوعة

passif السيكوباتي سريع االنفعال 
ً
، و السيكوباتي متبلد Psychopathe agressif ، وهناك أيضا

 Psychopathe ، وهناك نمط الشخص السيكوباتي املتشكك Psychopathe non émotif املشاعر

douteur . 

 املبحث الثاني: مفهوم الذكاء و طرق قياسه

 م الذكاءاملطلب األول:مفهو         

 الفقرة األولى: تعريف الذكاء

التي  Réceptrices بمجموعة من اإلمكانيات والقدرات املستقبلة L’intelligence يرتبط الذكاء

وقد   .تمكن الشخص من انتهاج سلوك معين،  يتفق ويتالءم مع ظروف بيئته وما يصادفه من مواقف

للشخص على التصرف لتحقيق غاية معينة، ، بأنه القدرة اإلجمالية واملعقدة  Wechsler عرفه

ومن بين اإلمكانيات أو   .والتفكير بطريقة عقالنية،  وإقامة صالت مفيدة مع الوسط الذي يعيش فيه

القدرات التي تكون الذكاء اإلدراك الحس ي أو الوعي ، وما يشمله من ملكة االنتباه وسرعة التذكر 

 (7).قة التفكير ، والقدرة على التحليل والتأصيلوتداعي األفكار ، والتصور والتخيل ، وطري

فمنهم العباقرة   .وال شك أن الناس يختلفون فيما بينهم في قدر ما يتمتعون به من ذكاء

النابغون، وهم يمثلون الفئة الضئيلة من املجتمع ، ومنهم متوسطي الذكاء وهم الكثرة الغالبة، ومنهم 

 في قدراتهم العقلية، يعوقهم عن ضعاف العقول أو قليلو الذكاء وهم الذ
ً
 أو نقصا

ً
ين يعانون عجزا

انتهاج سلوك السبيل الذي يعينهم على التكيف والتالؤم مع البيئة الخارجية ، وهم كالفئة األولى 

 .عددهم قليل بين الناس
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  .فهناك الذكاء العملي والذكاء الفكري والذكاء الفني .ويمكن التمييز بين عدة أنواع من الذكاء 

ومن هنا يتنوع األفراد في مهنهم فنجد منهم املفكرون والفنانون، الذين يتميزون بتفوق في قدرات 

الذكاء الفكري والفني، كالتفكير وملكة التذكر والتخيل والتصور، ونجد منهم الحرفيون أو املهنيون 

رونة تناسب حاجات الذين يمكنهم استخدام ذكائهم العملي في األنشطة املادية بدرجة عالية من امل

 .املجتمع

ويختلف األفراد من حيث نطاق الذكاء،  فنجد من الناس من يتميز بذكاء عام يشمل كافة 

، أي يتعلق بكفاءة أو قدرة 
ً
اإلمكانيات والقدرات العقلية، ونجد منهم من يكون الذكاء لديه خاصا

 .خاصة، كالقدرة على اإلبداع

  الفقرة الثانية: طبيعة الذكاء

  فت النظريات املفسرة لطبيعة الذكاء، نذكر منها ثالث نظريات أساسية:اختل

 اوال: نظرية العوامل املتعددة 

رجع هذه النظرية الى عاملم النفس ثورندايك ، الذي اعتقد ان الذكاء يتكون من مجموعة من العوامل 

ية عقلية يتطلب وجود عدد املتعددة او القدرات املتعددة، و طبقا لهذه النظرية فان القيام باية عمل

من القدرات العقلية التي تعمل متضامنة، و تختلف العمليات العقلية كما تختلف القدرات الطائفية 

الالزمة للقيام بها، و قد يوجد ارتباط بين عملية عقلية و اخرى، و يرجع ذلك الى وجود عوامل مشتركة 

 بين العمليتين.

 ثانيا:نظرية العاملين 

و مؤدى هذه النظرية انه في اي نشاط عقلي   spermanنظرية الى عالم النفس سبيرمان ترجع هذه ال

يدخل عامالن هما العامل العام الذي يدخل في جميع العمليات العقلية، و الذي يوجد بدرجات 

متفاوتتة تبعا ملا تحتاجه العملية من الذكاء العام.الى جانب هذا العامل العام املشترك هناك عامل 
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ر هو العامل الخاص بكل عملية معينة، فالنشط الذهني في الرياضيات مثال يتطلب قدرا من العامل اخ

 العام و عامل اخر خاص هو عبارة عن قدرة الفرد في مجال الرياضيات بالذات.

 ثالثا: نظرية العوامل الطائفية

هناك عامل اولي يدخل يعد ثرستون مؤسس هذه النظرية و هي نظرية وسط بين النظريتين السابقتين.ف

في بعض العمليات العقلية و يعطيها و حدة تجعلها متميزة عن غيرها من العمليت االخرى، و من هذه 

 (8)العوامل الطائفية العامل العددي و العامل اللغوي، و عامل الذاكرة ، و عامل االدراك...

 املطلب الثاني: وسائل قياس مستوى الذكاء    

  تبار ويكسلر لقياس ذكاء الراشدينالفقرة األولى: اخ

مقياس وكسلر بليفيو لذكاء الراشدين واملراهقين، لقياس عدد  3616وضع ديفيد وكسلر عام 

من القدرات العقلية األولية التي اعتقد أنها تتفاعل مع بضعها لتكون الذكاء العام، أو القدرة العقلية 

بالفعل الهادف، والتفكير العقالني والتعامل بفاعليه  العامة، التي يقصد بها وكسلر القدرة على القيام

  مع البيئة.

يتألف املقياس من جزأين، لفظي وأدائي، ويتكون الجزء األول من ستة اختبارات فرعية، هي: 

املعلومات/ تذكر األرقام/ املفردات/ الحساب/ االستيعاب واملتشابهات. أما الجزء الثاني فيتألف من 

ية، هي: تكميل الصور/ ترتيب الصور/ تصميم املكعبات/ تجميع األشياء واختبار خمسة اختبارات فرع

الترميز. ويتيح املقياس الوصول إلى ثالث نسب ذكائية انحرافية، هي: نسبة الذكاء اللفظية، ونسبة 

و ههدف املقياس إلى قياس القدرة العقلية العامة للراشدين، .الذكاء األدائية ونسبة الذكاء الكلية

يستخدم االختبار في العيادات واملراكز اإلكلينيكية لألغراض التشخصية املرتبطة بمستوى األداء و 

 (9).العقلي ضمن املدى العمري للمقياس، كما يستخدم لألغراض البحثية
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  الفقرة الثانية: اختبار بينه لقياس ذكاء األطفال

لك ألنه كان أول اختبار حقيقي يعد يعتبر اختبار بينيه للذكاء من أشهر اختبارات الذكاء، وذ

لهذا الغرض. وهو مقياس أعده اثنين من علماء النفس، وهو مقياس علمي متدرج ليتناسب مع السن و 

بالتعاون مع  3630وقد أعده بينيه سنة . القدرات العقلية التي تنمو في الطفل كلما تدرج في عمره

نسية اعداد وسيلة موضوعية لعزل وتصنيف سيمون، وذلك عندما طلبت منه وزارة املعارف الفر 

ضفاف العقول، وقد مر االختبار بمراحل متعددة وظهرت له تعديالت مختلفة قام بها بينيه بنفسه 

 (10).  3633و  3639عام 

التآزر البصري، التمييز الحس ي، مدى ذاكرة  اختبار شمل) 13واإلختبار األصلي لبينيه يتكون من 

(.ويتم حساب  نسبة الذكاء حسب  لتشابه بين األشياء، وتكملة الجمل ...وغيرهااألرقام ، بيان أوجه ا

.لقد مكنت نتائج x 333العمر الزمني( \بقسمة العمر العقلي على العمر الزمني) العمر العقلي  binetبنيه

 تطبيق هذا املقياس من وضع تصنيف لألشخاص حسب نسبة الذكاء:

 Terman تصنيف تيرمان

 

 

 

 

 

 

 الثاني:عالقة التكوين العقلي بالسلوك اإلجرامي  الفصل

 كان نوعها، وبين السلوك 
ً
تدل الكثير من البحوث واإلحصاءات عن وجود صلة بين األمراض أيا

ومنه السلوك اإلجرامي، نتناول في  - وإلبراز األثر الذي يحدثه املرض على السلوك العام للفرد  .اإلجرامي

ة الذكاءنسب  

11أفل من   

11الى 11من   

51الى  11من   

001الى  51من   

041الى  001من   

021الى  041من   

021اكبر من   

 

 الوصف 

 ضعيف العقل 

 غبي جدا

 أقل من المتوسط 

 متوسط

 فوق المتوسط

 ذكي جدا 

 عبقري
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رض العقلي على السلوك اإلجرامي، و في املبحث الثاني ، العالقة بين املبحث األول حدود تأثير امل

 مستوى الذكاء و اإلجرام.

 املبحث األول: حدود تأثير املرض العقلي على السلوك اإلجرامي     

  املطلب األول: االضطرابات العقلية املستقرة

  الفقرة األولى: الضعف العقلي   

توهين أقل خطورة إجرامية، كما أن أغلبهم محجوزون في مراكز أكد علماء اإلجرام أن فئة املع

صحية. أما فئة البلهاء فيتميزون ببعض السلوكات اإلجرامية كالقتل و السرقة، لكن تتوافر لدههم 

 (11)خطورة إجرامية اذا كانون في حالة غضب.

 الفقرة الثانية: الخلل العقلي 

الجنائية، نظرا لالختالل العام في القوى العقلية. و بالنسبة للجنون العام فهو مانع للمسؤولية 

تتمييز جرائم هذه الفئة بارتكاب جرائم ضد األشخاص كالقتل، و هتك العرض و الضرب.أما بالنسبة 

إلى الجنون املتقطع فهو يتخذ صورة نوبات دورية، و هنا تكمن الخطورة اإلجرامية لهذه الفئة، حيث 

يرتكب أعماال إجرامية دون أن يدرك نتائجها القانونية.و أخيرا تتعدد  أن األشخاص يأتمنونه و فجأة 

 جرائم مجنوني اإلرادة بتعدد الجرائم املرتكبة فهناك جنون السرقة و جنون الحريق و جنون الكذب.

 املطلب الثاني:االضطرابات العقلية املتطورة 

 الفقرة األولى:الفصام و البارانويا

ام  قد تدفع الشخص املصاب، إلى ارتكاب أفعال تتسم بالعنف إن األعراض املرضية للفص

ومن  .وبعدم التفكير والتبصر ضد من يعتقد أنه يضطهده أو يتآمر عليه نظرا إليمانه بمعتقدات وهمية

، حين  Dédoublement de la personnalité أخطر حاالت الشيزوفرينيا صور انفصام الشخصية

 الواقع، وال يذكر أفعال أحدهما حينما يتقمص األخرى.يعايش املريض شخصيتان من حيث 
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أما بالنسبة للبارانويا، فالشخص املريض يرتكب أفعاال إجرامية نتيجة سيطرة األفكار الخاطئة 

 على تفكيره، فقد يرتكب جرائم السب و القذف، و كذلك جرائم االعتداء على األشخاص.

 الفقرة الثانية: الدهان الدوري 

ض بالذهان الدوري بارتكاب أفعال العنف، أو أفعال االعتداء على العرض، وجرائم يتميز املري

، و التي تعرف   Sentiment de frustrationكما أن حالة االكتئاب السوداوية  .القتل والسب القذف

خلصا تجعل املريض يندفع الى االعتداء على أقرب املحيطين به ، أو االنتحار ت Mélancolie بامليالنخوليا

 .من حالة الشعور الكاذب بالذنب التي تسيطر عليه

 املبحث الثاني :عالقة مستوى الذكاء بالسلوك اإلجرامي

توزع الباحثون في مجال الدراسات اإلجرامية حول تأصيل العالقة بين الضعف أو التخلف 

التقليديين إلى  فقد اتجه البعض من  .والظاهرة اإلجرامية على رأيين Arriération mentale العقلي

التقرير بوجود عالقة مطلقة ووثيقة بينهما ) املطلب األول(، في حين أنكر البعض اآلخر من أنصار 

 االتجاه الحديث وجود مثل هذه العالقة املطلقة) املطلب الثاني(.

 املطلب األول: اتجاهات تفسير عالقة معدل الذكاء باإلجرام 

  الفقرة األولى:االتجاه التقليدي

فقد  .نادي هذا االتجاه بوجود عالقة وثيقة ومباشرة بين الضعف العقلي والظاهرة اإلجراميةي

كان السائد في القرن التاسع عشر لدى بعض الباحثين األمريكيين أن ثمة عالقة وثيقة ومباشرة بين 

 لهذا االتجاه لدههم  .الضعف العقلي والسلوك اإلجرامي
ً
دونية عقلية فجميع املجرمين واملنحرفين وفقا

ويترتب على ذلك أن سياسة التعقيم أو عزل ضعاف العقول هي  .، وإن تفاوتت درجة هذه الدونية
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ولقد أحص ي فقط في الواليات  .الوسيلة الفعالة والوحيدة للوقاية من الجريمة ومعاملة املجرمين

 من حاالت التعقيم الخاصة بمرض ى العقول  1956 املتحدة عام
ً
 .نحو خمسون ألفا

ففي مطلع القرن العشرين ذهب العالم  .وهناك من الدراسات ما قطعت بوجود هذه الصلة

إلى التأكيد على أن  - على ما سنرى حين دراسة الوراثة اإلجرامية – Goddard األمريكي هنري جودارد

كية من نزالء املؤسسات العقابية األمري %89 معظم األفراد الجانحين من ذوي العقليات الضعيفة وأن

من نزالء  608 على نحو Gluek األمر الذي أثبتته دراسة العالم جلوك .من األغبياء أو ناقص ي العقول 

هم من املصابين بمرض وشذوذ عقلي ،  %59، إذ قرر أن ما يزيد على Sing Sing سجن

 .من السيكوباتيين %18.9من املصابين بالهوس ، و %28.1 وحوالي

دراسة على نزالء ذات السجن أثبت خاللها  Banaly عالم باناليأجرى ال 1940و 1930 وبين عامي

 ، و %20 منهم مصابون بالهوس ، ونحو %1 أن
ً
 .منهم من السيكوباتيين %17غير ناضجين عاطفيا

فقد تبين أن النتائج التي أسفرت عنها هذه اإلحصاءات  . والحق أن هذا االتجاه معيب ومنتقد

ت على أساس عدد الذين تم القبض عليهم وإدانتهم ، وليس على لم تكن دقيقة ، إال أنها استخلص

 من املجرمين األذكياء هم الذين يفلتون من  .أساس عدد الجرائم املرتكبة بالفعل
ً
 عن أن كثيرا

ً
فضال

أيدي رجال العدالة ، أما ضعاف العقول فيكونون عرضة للقبض عليهم ، وبالتالي فإنهم يكونون نسبة 

ؤسسات العقابية ، األمر الذي يلقي ظالال من الشك حول مدى قيمة النتائج كبيرة من نزالء امل

 لعدم ارتكاب  .املستخلصة من هذه اإلحصاءات
ً
يضاف إلى ذلك أن هذا االتجاه لم يقدم لنا تفسيرا

كثير من ضعاف العقول للجرائم ، ولو صح الربط الحتمي بين الضعف العقلي والسلوك اإلجرامي 

 .ل ضعاف العقول إلى تيار الجريمة وهو ما يناقضه الواقعلوجب أن يندفع ك
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 الفقرة الثانية : االتجاه الحديث

ذهب أنصار هذا االتجاه إلى أن العالقة بين الضعف العقلي والظاهرة اإلجرامية عالقة غير 

فيما  مباشر وال تتسم بالحتمية ؛ وأن نسبة الذكاء بين املجرمين ال تختلف عن نسبته بين األسوياء ،

وقد خلص  .عدا الحاالت القليلة التي يقف فيها الضعف العقلي وراء السلوك اإلجرامي بشكل مباشر

إلى عدم الربط بين معدل الذكاء والسلوك اإلجرامي من خالل  Sutherland العالم األمريكي سذرالند

عقول بين وقد ذكر أن نسبة ضعاف ال .1928و1925 مجرم بين عامي 175000 دراسة شملت حوالي

، وأن املسجونين ضعاف العقول ال يختلفون عن غيرهم من املسجونين  %20 عينة الدراسة لم تتعدى

فيما يصدر عنهم من أخطاء داخل السجن أو في نسبة من يطلق سراحهم بناًء على اإلفراج 

ف عن كذلك فإن نسبة العائدين إلى ارتكاب الجريمة من املجرمين ضعاف العقول ال تختل .الشرطي

 .نسبة العائدين املجرمين

بعد ذلك دراسات على أربعة آالف من الشبان املجرمين في شيكاغو  Healy وقد أجرى هيلي

منهم يتمتعون بملكات ذهنية معتادة ، وأن نسبة ضعاف العقول منهم  %72.5 وبوسطن وخلص إلى أن

في دراسة  Samolinerو Weiss وهي ذات النتيجة التي توصل إليها كل من .%13.5 ال تزيد على

 ما بين 189 شملت
ً
 مجرما

ً
 .سنة 21و 16 شابا

ويذهب أنصار هذا االتجاه إلى أن الضعف العقلي وإن عد أحد عوامل الظاهرة اإلجرامية إال 

 لهذه األخيرة ، ويتوقف ظهور السلوك اإلجرامي للعالم الخارجي على 
ً
 مهيأ

ً
أنه ال يعدو أن يكون سببا

 .نفس ي وبعضها اجتماعيعوامل أخرى بعضها 

 أن الضعف العقلي يؤثر في الجوانب النفسية للفرد ، وأنه كلما قلت 
ً
فمن من املقطوع به علميا

نسبة ذكاء الشخص كلما ضعفت لديه القدرة على نقد ذاته وتبصر عواقب األمور ، وكلما غلب عليه 



 

 

 

176 

فيسهل انقياده لنداء هذه  التقلب النفس ي واالنفعالي ، وضعفت أيضا سيطرته وتحكمه في غرائزه

 .األخيرة ، فيحاول إشباعها ولو بسلوك سبيل الجريمة

 قد يندفع إلى سبيل الجريمة ، ليس بفعل ضعفه العقلي ، بقدر ما 
ً
 القاصر عقليا

ً
ومن املؤكد أيضا

 ما يتسبب الضعف العقلي في انغالق  .يعود األمر إلى ظروف اجتماعية تفاعلت مع هذا األخير
ً
فغالبا

بل الكسب املشروع أمام صاحبه ، وكثيرا ما يؤدي إلى إخفاق الفرد في دراسته ، فتضيق فرص س

 فهو في الغالب  .العمل ، فيدفعه كل ذلك إلى سلوك سبيل الجريمة
ً
وإن وجد املصاب بهذا املرض عمال

 ما يكون و  .عمل متدني يقربه من أفراد الطبقات الدنيا والتي تمتزج حياتها بالسلوكيات اإلجرامية
ً
غالبا

ضعاف العقول أولى ضحايا األزمات االقتصادية التي تدفع أصحاب األعمال إلى االستغناء عن بعض 

 ما يكون موضع سخرية  .العمال ، فيدفعه ذلك إلى التشرد والتسول 
ً
 فإن ضعيف العقل كثيرا

ً
وأخيرا

 .يذاء البدني تجاههنمن قبل النساء ، األمر الذي قد يدفعه إلى ارتكاب جرائم العرض أو اإل 

وهكذا ال يكمن القول بوجود رباط مباشر بين مستوى الذكاء والسلوك اإلجرامي ، غاية ما 

 ملعيار الذكاء ودرجته إلى جرائم األذكياء وجرائم األغبياء
ً
  .هنالك أننا نستطيع أن نقسم الجرائم وفقا

 املطلب الثاني:الصلة بين معدل الذكاء و نوع اإلجرام

  األولى:جرائم ضعا  العقول الفقرة 

جرائم ضعاف العقول هي الجرائم التي ال يتطلب في شخص مرتكبها إمكانيات أو قدرات ذهنية 

ومن أمثلتها  .بل يغلب أن يقدم على ارتكابها أفراد يقل مستوى ذكائهم عن املستوى الذكاء العام .خاصة

حريق ، والدعارة ، والجرائم املاسة جرائم التسول ، والسب والقذف والفعل الفاضح ، وجرائم ال

 .باألطفال ، وجرائم السرقة والضرب والجرح ، والجرائم غير العمدية كاإلصابة والقتل الخطأ
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  الفقرة الثانية: جرائم األذكياء

 من املهارات الذهنية ، كما هو الحال 
ً
يفترض في الشخص املرتكب لجرائم األذكياء  قدرا عاليا

زوير املحررات وتزيف العملة وجرائم الجاسوسية أمن الدولة وجرائم التهريب في جرائم النصب وت

 الجمركي والضريبي.

 على األذكياء، وأخرى 
ً
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا  التقسيم ال يعني وجود  جرائم تكون وقفا

إلى مقصورة على األغبياء ، فالشخص قد يرتكب أية جريمة ، وكل ما هنالك أن الفرد بطبعه يميل 

 .ارتكاب الجريمة التي تتناسب مع معدل قدراته وملكاته الذهنية

 

 الهوام  :

 (مجدي احمد محمد عبد هللا:علم النفس املرض ي، دراسة في الشخصية بين االضطراب و السواء،3)

 319، ص 1333دار املعرفة الجامعية،

 313مجدي احمد محمد عبد هللا، مرجع سابق، ص   (1)

 133عبد هللا، مرجع سابق، ص  (مجدي احمد محمد1)

 .130(مجدي احمد محمد عبد هللا، مرجع سابق، ص 3)

 .131(مجدي احمد محمد عبد هللا، مرجع سابق، ص 0)

 139(مجدي احمد محمد عبد هللا، مرجع سابق، ص 9)

 333، ص 1333عبد الرحمان العسيوي: علم النفس العام، دار املعرفة الجامعية،  (1)

 333العسيوي:مرجع سابق، ص (عبد الرحمان 9)

 339(عبد الرحمان العسيوي: مرجع سابق، ص 6)

 .331(عبد الرحمان العسيوي: مرجع سابق، ص 33)

،ص 3611عمر السعيد رمضان،دروس في علم اإلجرام، دار النهضة العربية للطباعة و النشر،   (11)

91. 
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 رررررررررررررررررررررررررررررعالئحرررررررررررررررررررررررررررررررة املراجرررررررر

 املراجع باللغة العربية 

 املراجع العامة:

   خولة احمد يحيى:االضطرابات السلوكية و االنفعالية،دار الفكر للطباعة و النشر

 .1333عمان،الطبعة األولى،

   ،1333عبد الرحمان العسيوي: دوافع الجريمة، منشورات الحلبي، بيروت 

  :1333علم النفس العام، دار املعرفة الجامعية، عبد الرحمان العسيوي. 

   3666عبد السالم بن حدو: مبادئ علم اإلجرام، دراسة في الشخصية اإلجرامية، طبعة. 

  :دراسة تحليلية للشخصية اإلجرامية،بدون سنة.’’علم اإلجرام‘’عبد هللا الثاني ، 

 3611لطباعة و النشر، عمر السعيد رمضان،دروس في علم االجرام،دار النهضة العربية ل 

 فوزية عبد الستار: مبادئ علم اإلجرام و العقاب، الطبعة الخامسة، بدون سنة 

  ،محمد األزهر: مبادئ في علم اإلجرام، دار النشر املغربية، الدار البيضاء، الطبعة الخامسة

1331. 

 .محمد شالل حبيب: أصول علم اإلجرام،بدون سنة  

 1333لم النفس اإلسالمي،دار الشروق، الطبعة األولى،محمد عثمان نجاتي: مدخل إلى ع. 

 

 :املراجع الخاصة 

عبد املجيد الخليدي و كمال حسن وهبي:األمراض النفسية و العقلية و االضطرابات  - 

 .3661السلوكية عند االطفال، دار الفكر العربي بيروت، الطبعة األولى، 

نانية، قسم علم النفس، الفرع الثالث، نبيل قطان:علم النفس املرض ي، الجامعة اللب   - 

 3661طرابلس 

جالل سعيد: في الصحة العقلية، األمراض النفسية و االنحرافات السلوكية، دار الفكر،  - 

 .3699القاهرة، 

جوليان ب.روتر: علم النفس اإلكلينيكي،ترجمة الدكتور عطية محمود هنا،دار الشروق  - 

 .3693بيروت،الطبعة الثانية،
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لدون كاشدان: علم النفس الشواذ،ترجمة الدكتور احمد عبد العزيز سالمة،دار شي - 

 .3693الشروق،الطبعة الثانية،

مجدي احمد محمد عبد هللا:علم النفس املرض ي،دراسة في الشخصية بين االضطراب و  - 

 .1333السواء،دار املعرفة الجامعية،

 

 :املراجع باللغة الفرنسية 

 Jean louis senon: Violences, schizophrénie et troubles mentaux, université de poitiers. 

 Marielle FRAYSSINET: Autisme et schizophrénie, thèse de doctorat, soutenue le 7 

juillet 2012. 

 Sigmund FREUD: psychopathologie de la vie quotidienne,1901. traduit de l’Allemend 

par le DR.S. Jankélévitch en 1922. 

 

 :املواقع  االلكترونية 

 

  www.who.int  

  www.criminologie.com  

  www.scineceshumaines.com  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/
http://www.who.int/
http://www.criminologie.com/
http://www.scineceshumaines.com/
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 274ز رحيل العجت

 من املدونة العامة للضرائب 232قراءة على ضوء البند الثالث من املادة 

 

 عاللي محمد 

 إطار محاسب

 

 مقدمة:

املقصود بترحيل العجز هو تلك العملية التي يتم بموجبها خصم الخسارات الحاصلة خالل 

 املوالية.  سنة أو سنوات محاسبية من األرباح املتحققة خالل السنة أو السنوات املحاسبية

ل مصدره في عنصرين اثنين:  رحا
ُ
 ويجد هذا العجز امل

 cycle d’exploitationالخسارة املترتبة عن عمليات االستغالل -

   amortissementsالخسارة املترتبة عن االهتالكات  -

وإذا كان الحق في خصم العجز الراجع إلى االهتالكات ال يسري عليه أي أجل بحسب الفقرة 

من املدونة العامة للضرائب، فإن القاعدة املنصوص عليها في الفقرة األولى من  31ن املادة الثانية م

ذات املادة تقيد الحق في خصم العجز الراجع إلى عنصر االستغالل بممارسته داخل إطار زمني محدد 

 في األربع سنوات املوالية للسنة املحاسبية التي حصل فيها العجز. 

يبية أن العمل بعكس املقتض ى املنصوص عليه في الفقرة األولى من املادة وتعتبر اإلدارة الضر 

من املدونة العامة للضرائب هو من األخطاء املادية التي تشكل مخالفة واضحة لقاعدة ضريبية  31

                                                 
274 Report déficitaire 
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تستند إلى مبدأ محدد قانونا بشكل واضح، مما يترتب عنه، عند مالحظتها له، تفعيل مسطرة اإلقرار 

 .275مكرر من املدونة العامة للضرائب 113نصوص عليه في املادة التعديلي امل

 

فهل توفقت اإلدارة الضريبية في وصفها ملخالفة املقتض ى املذكور بالخطأ املادي؟ )أوال(.  وهل 

يعتبر بالتالي تفعيل مسطرة اإلقرار التعديلي الذي تقول به اإلدارة الضريبية في هذه الحالة سليما من 

 ونية؟ )ثانيا(.الناحية القان

 

 :224276تحليل موقف اإلدارة الضريبية املعرر عنه في املذكرة التفسيرية رقم   : أوال

 

من املدونة  31تعتبر قراءة اإلدارة الضريبية للمقتض ى املنصوص عليه في الفقرة األولى من املادة 

ه في ذلكم املقتض ى. وهو تجاهلت الجانب غير املفصح عن العامة للضرائب قراءة غير مكتملة، ذلك أنها 

الش يء الذي سنعمل على إبرازه من خالل الجواب عن السؤال املتعلق بالجزاء املقرر قانونا في حال 

 : العمل بعكس املقتض ى املذكور، وذلك بالرجوع إلى

 من املدونة العامة للضرائب )الفقرة األولى( 111مقتضيات البند الثالث من املادة   -

 131رقم  277اإلدارة الضريبية لهذا البند في مذكرتها التفسيرية التفسير الذي أعطته -

 )الفقرة الثانية(.

 

                                                 

91-93. الصفحتان 1339باملقتضيات الضريبية لقانون املالية  ةاملتعلق 119ذكرة التفسيرية رقم امل  275  

سبق لكاتب هذه السطور أن راسل مصلحة التشريع الجبائي باملديرية العامة للضرائب في هذا املوضوع، فكان جوابها املؤر  في 

 كالتالي:   31/39/1331

La combinaison des dispositions des deux textes (les articles 12 et 232-III du CGI) ne converge pas vers l’interprétation 

suggérée par vos soins, les textes fiscaux ne se prêtent à l’interprétation que lorsqu’ils présentent une  ambiguïté manifeste, 

auquel cas, le juge compétent dispose de la faculté de prononcer la règle de droit applicable    276  

  277 الجزء الثالث. الصفحتان 361-369  
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 من املدونة العامة للضرائب: 232مقتضيات البند الثالث من املادة : الفقرة األولى

 

 ينص هذا البند على ما يلي:    

 أو الضريبة لفرض األخيرة األربع الفترات  278le droit de réparerالتصحيح يشمل أن يمكن«

 املؤجل الرسوم مبالغ أو   déficitsالعجز مبالغ تستنزل  عندما املتقادمة املحاسبية السنوات

 من متقادمة محاسبية سنوات أو الضريبة لفرض بفترات واملتعلقة  crédits de taxeدفعها

xe due taاملستحقة الضريبة أو  les résultatsللضريبة الخاضعة الحصائل أو   revenusالدخول 

 هذه في يتجاوز  أن يمكن ال  279le redressement التصحيح أن غير  .متقادمة غير فترة برسم

 الضريبة أو الدخول  أو الحصائل من املستنزلة املؤجلة الرسم ومبالغ العجز مبالغ مجموع الحالة

 .»املتقادمة غير املحاسبية السنة أو الفترة برسم املستحقة

 ذا البند ما يلي:ويستفاد من مقتضيات ه   

أن نطاق تطبيقه يشمل الثالثية الضريبية املكونة من الضريبة على الشركات، الضريبة  -

 على الدخل والضريبة على القيمة املضافة. 

من املدونة العامة  31أن العمل بعكس القاعدة املنصوص عليها في الفقرة األولى من املادة  -

املتعلقة بسنوات محاسبية متقادمة من  مبالغ العجز 280للضرائب يؤدي إلى استنزال

ونتيجة لذلك،  .النتائج الخاضعة للضريبة برسم سنة أو سنوات محاسبية غير متقادمة

يتم تجريد الخاضع للضريبة من حقه في مواجهة اإلدارة الضريبية بالتقادم الرباعي بسبب 

طلها التقادم. وهو ما تأثير هذا االستنزال على مستوى تضريب السنوات املحاسبية التي لم ي

من جراء ذلك، الحق في تعقب مبالغ ذلكم العجز، دون  ،يعني أن اإلدارة املذكورة تكتسب

                                                 

  278 كان األجدر باملشرع أن يترجمها بعبارة )حق اإلدارة في التصحيح(

  279 كان األجدر باملشرع أن يترجمها بكلمة )التعديل(  

Imputation 280  
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أن يمكن لهذا التعقب أن يتعدى سقفا زمنيا محددا في السنوات املحاسبية األربع األخيرة 

 التي طالها التقادم.

ابية البعدية ملحاسبة الخاضع تقوم اإلدارة الضريبية، في إطار ممارستها لوظيفتها الرق -

للضريبة، وعند االقتضاء، بتعديل مبالغ العجز املستنزلة املتأتية من الفترة املتقادمة، دون 

 أن يتجاوز هذا التعديل مجموع تلكم املبالغ. 

 

من املدونة العامة للضرائب  232تفسير اإلدارة الضريبية للبند الثالث من املادة : الفقرة الثانية

 : 242-244الصفحتان  -الجزء الثالث -222ر عنه في مذكرتها التفسيرية رقم املعر

 

تشكل مقتضيات البند املذكور استثناء من القاعدة التي تقول بالفحص الجبائي للمحاسبة   

املتعلقة فقط بالفترة غير املشمولة بالتقادم. واملالحظ هنا أن اإلدارة الضريبية قد قامت بتفسير هذا 

من املدونة العامة  131ء في سياق عرضها ملسطرة فحص املحاسبة املنصوص عليها في املادة االستثنا

للضرائب. وغني عن القول أن هذه املسطرة ال يمكنها أن تسفر عن أي تعديل لألساس الضريبي املصرح 

 .281به من طرف الخاضع للضريبة إذا ما كانت محاسبته تستجيب لشرط االنتظامية

 

ارة الضريبية في مذكرتها التفسيرية، املشار إليها في عنوان هذه الفقرة، املقصود وقد حددت اإلد

 : 282بتعديل مبالغ العجز الذي تقوم به، عند االقتضاء، في العمليتين التاليتين

التخفيض من مبالغ العجز املستنزلة املتأتية من الفترة املتقادمة، وهو ما يعني بمفهوم املخالفة  -أ

 على بعض من تلكم املبالغ،اإلبقاء الجزئي 

                                                 

  281  انظر البند الثاني من املادة 131 من املدونة العامة للضرائب

  282 دون أن يؤدي ذلك إلى احتساب الضريبة برسم السنوات املحاسبية املتقادمة
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 أو اإللغاء الكلي لتلكم املبالغ. -ب

بالقول أنه عندما  283وهو الش ئ الذي أعادت اإلدارة املذكورة التأكيد عليه في نفس املذكرة

تفض ي املراقبة )= الفحص الجبائي للمحاسبة( إلى تعديل مبالغ العجز املستنزلة التي تجد مصدرها في 

 ا التعديل ال يمكنه أن يترتب عنه سوى تخفيض أو إلغاء تلكم املبالغ.الفترة املتقادمة، فإن هذ

 

واملالحظ أن اإلدارة الضريبية قد سكتت عن حالة اإلبقاء الكلي على مبالغ العجز املتأتية من 

الفترة املتقادمة. وهو سكوت له ما يبرره باعتبار أن التعديل الذي تباشره اإلدارة املذكورة ال يمكنها 

به في حال انتفاء موجبات ممارسة حقها في التصحيح متى اتصفت محاسبة الخاضع للضريبة  القيام

 باالنتظامية.

 

فهل يمكن بعد هذا التحليل أن نقول مع اإلدارة الضريبية بأن العمل بخالف القاعدة املنصوص 

 من املدونة العامة للضرائب يشكل خطأ ماديا؟  31عليه في الفقرة األولى من املادة 

من املؤكد أن الجواب سيكون بالنفي، ذلك أنه ال يوجد أي مانع قانوني للعمل بعكس تلكم 

القاعدة، بل كل ما في األمر أن عدم مراعاتها من طرف الخاضع للضريبة ينش ئ لإلدارة الضريبية الحق 

ام بالتعديل إال في التعقب. غير أن هذا الحق الذي يصبح بيد اإلدارة املذكورة ال يمنحها السلطة في القي

 إذا توافرت موجبات ممارسة حقها في التصحيح.

 

 ثانيا: مدى قانونية تفعيل مسطرة اإلقرار التعديلي.
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بالنظر ملا تم بسطه أعاله، فإن تفعيل مسطرة اإلقرار التعديلي الذي تقول به اإلدارة الضريبية، 

من املدونة  31رة األولى من املادة في حال مالحظتها لعدم مراعاة القاعدة املنصوص عليها في الفق

ألن األمر ال يتعلق  العامة للضرائب من طرف الخاضع للضريبة، ال يعد سليما من الناحية القانونية،

. عالوة على ذلك، فإنه على فرض أن اإلدارة الضريبية قامت بدعوة بخطأ مادي بل بحق مشروط

، من طرفه فرض أن دعوتها لم تتلق أية استجابةالخاضع للضريبة إلى إيداع اإلقرار التعديلي وعلى 

من املدونة العامة للضرائب، كنتيجة لذلك،  119فإن تفعيلها ملقتضيات البند الثاني من املادة 

ال يندرج ضمن   déclaration rectificativeسيكون في غير محله باعتبار أن عدم إيداع اإلقرار التعديلي

يات البند املذكور والتي حددها املشرع في عدم  إيداع إقرارات الحاالت التي تستوجب تفعيل مقتض

من ذات املدونة )اإلقرارات األولية  119حددت الئحتها على سبيل الحصر في البند األول من املادة 

déclarations initiales)  أو في عدم إتمام إقرارات سبق إيداعها لكنها مشوبة بعيب النقصان بسبب ،

 déclarationsصر الالزمة لتحديد وعاء الضريبة أو تحصيلها )اإلقرارات التكميليةافتقادها للعنا

complémentaires  .) 

 

 31وختاما، نأمل من املشرع أن يتدخل لربط املقتض ى املنصوص عليه في الفقرة األولى من املادة 

دونة، وذلك بواسطة من ذات امل 111من املدونة العامة للضرائب بمقتضيات البند الثالث من املادة 

 الصياغة التالية:

 أو كان ربح هناك يكن لم وإذا املوالية، املحاسبية السنة ربح من محاسبية سنة عجز خصم يمكن «    

 السنوات من أرباح منه الباقي أو العجز يخصم أن جاز بعضه أو الخصم مجموع الستيعاب يكفي ال الربح

وذلك تحت  العجز، حصل فيها التي املحاسبية السنة تلي التي ابعةالسنة الر  غاية إلى املوالية املحاسبية

 .» من املدونة العامة للضرائب 232طائلة تطبيق مقتضيات البند الثالث من املادة 
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 القانون املقارن  التحكيم الداخلي و الدولي في القانون املغربي و

 

  بدر اشهبون 

ةباحث في سلك ماستر العالقات الدولية الخاص   

 الرباط -كلية الحقوق السويس ي  

 

 : مقدمة

تعد العدالة الغاية األسمى لكل نظام قانوني، ويناط تحقيقها بصفة رسمية بالسلطة القضائية 

في الدولة، بيد أن الدولة بما لها من سلطة، قد تعترف لبعض األفراد أو الهيئات غير القضائية بسلطة 

ال في الوالية املقررة لقضائها، وذلك في نطاق محدد، وشروط الفصل في بعض املنازعات التي تدخل أص

معينة، مما يعني أن الدولة لم تعد تحتكر وحدها سلطة الفصل في املنازعات التي تنشأ بين األفراد، إذ 

سمحت لهم باللجوء إلى التحكيم الذي يعتبر نوعا من العدالة الخاصة، نظرا ملا تتسم به الخصومة 

والتحكيم في   ...ة من بطئ في سيرها وتعقيدها في اإلجراءات، و إفراط في النفقاتأمام محاكم الدول

العصر الحديث، ليس بظاهرة جديدة مستقلة بجذورها عن املاض ي البعيد، و إنما هو تطبيق لفكرة 

التحكيم في املجتمعات القديمة، وامتداد للتحكيم التجاري الدولي في العصور الوسطى، وقبل اإلسالم 

عده ، وعند العرب وغير العرب ... إلى أن تطور حتى أصبح منظما تنظيما ال مثيل له، ومعترفا به من وب

 284قبل جميع الشرائع.

                                                 
"رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة نقشت في -دراسة مقارنة-عبد الكريم :"طرق الطعن ضد الحكم التحكيمي الداخلي   _284

 3،ص:1336/1333ة الحقوق بسطات جامعة الحسن األول، سنة كلي



 

 

 

187 

فلقد أصبح التحكيم في اآلونة األخيرة ، قضاء أصيال للتجارة الدولية ، والوسيلة املعتادة 

ناشئة في إطار العالقات الدولية الخاصة واملفضلة التي يلجأ إليها األطراف لحل النزاعات، السيما تلك ال

، ومما ال شك فيه أن لجوء األطراف الى هذا الطريق لفض املنازعات الناشئة بينهم ، مبعثه ما يقدمه 

التحكيم كقضاء خاص من مزايا فالتحكيم يتسم بالسرية والتخصص والتحرر من رقابة القواعد 

ة ما لم تكن متصلة بالنظام العام في الدولة مقر القانونية سواء كانت قواعد موضوعية أو إجرائي

التحكيم ، أو الدولة التي يراد تنفيذ حكم التحكيم فيها ، ويتميز التحكيم أساسا بإحترام إرادة األطراف 

 . التي تولد عنها هذا الفضاء

وسيلة من الوسائل البديلة عن قضاء الدولة في فض النزاعات بين  285ويعتبر التحكيم

لذاتية منها و املعنوية، من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من األطراف مهمة الفصل في النزاع األشخاص ا

، خصوصا على مستوى العالقات التجارة  الدولية . وقد عرف التحكيم 286بناء على إتفاق التحكيم

، حيث عرفه الرومان منذ أقدام العصور سواء في عصر اإلمبراطورية 287تطورا على مر العصور 

                                                 
هو القضاء، و جاء  -بضم الحاء وسكون الكاف –مصدر حكم يحكم بتشديد الكاف أي جعله حكما، و الحكم : لتحكيم لغة _ ا 285

بمعنى وضع الش يء في محله. و  و القضاء بالعدل، و منه قول هللا عز وجل: "و آتيناه الحكم صبيا" ، ومنه الحكمة الفقه بمعنى العلم و 

من أسماء هللا الحسنى، قال تعالى: "أفغير هللا أبتغي حكما" ، و يطلق على من يختار للفصل بين املتنازعين،  -بفتح الحاء و الكاف–الحكم 

هلها" ، و املحكفم بتشديد الكريم في قوله تعالى: "و إن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أ و بهذا ورد في القران 

 .الكاف و فتحها هو الحكم بفتح الكاف ، و املحكمة هم الخوارج الذين قالوا: ال حكم إال هلل

 _انظر املوقع التالي:

  https://marefa.org/%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85 , Vu le 20\10\2017 à 10h00min 
 1، ص1330_  عمر أزوكار:  "التحكيم التجاري الداخلي والدولي باملغرب" ، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األولى 286

من غير املعروف على وجه الدقة متى بدأ وجود التحكيم إال ان التحكيم يراه البعض قديم قدم . ولعل أقدم صوره كانت حين قام _ 287

ت التوأم وكان الحل املقبول منهما هو االحتكام إلى السماء و بالرجوع إلى الكاتبات التاريخية من األخ الزواج حول  وهابيل قابيل نزاع بين

عام كما ان الحضارة  السومري قد عرف نظام للتحكيم شبيها بالقضاء حيث كان يتوجب عرض النزاع على محكم القانون  نجد أن

رسطو أطراف النزاع يستطيعون تفضيل وفي مزايا التحكيم قال أ القانون الروماني اليونانية قد عرفت التحكيم وكذلك عرف التحكيم في

ى مالتحكيم عن القضاء، ذلك أن املحكم يرى العدالة بينما ال يعتد القاض ي إال بالتشريع و قد عرف العرب التحكيم عن طريق ما يس

اجاز التحكيم بالدعوى املتعلقة  اإلسالم باملنافرة حيث كان الطرفان يحتكمان إلى محكم لحسم النزاع بينهم بمسائل كالشرف. كما أن

بحقوق الناس ولعل ابرز صور التحكيم عند املسلمين هي التحكيم عند نشوب خالف بين الزوجين . و كان أول قانون انكليزي للتحكيم 

و  3933حيث عرف أول قرار تحكيمي قضائي مسجل في انكلترا عام  التشريع لى وجودإال أن عملية التحكيم كانت سابقة ع 3916في عام 

إال أن التحكيم عانى من عدم االمتثال  ادووار الرابع إلى وجود قرار تحكيمي سابق يعود إلى عهد ادوارد كوك يشير الباحث القانوني

 3691للقرارات التي يصدرها املحكمون اذا لم تكن تلك القرارات توافق هوى املتحكمين و هذا ما حاول التشريع الصادر في عام 

https://marefa.org/%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
https://marefa.org/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://marefa.org/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://marefa.org/%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://marefa.org/%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://marefa.org/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://marefa.org/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://marefa.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://marefa.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://marefa.org/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://marefa.org/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://marefa.org/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9
https://marefa.org/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%83%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%83%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&action=edit&redlink=1
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أو في عهد اإلمبراطورية السفلى، خصوصا في العقود الرضائية، كما عرفه قدماء اإلغريق في  القديمة

وقد لقي التحكيم في السنوات األخيرة إقباال غير مسبوق في  . املنازعات بين دويالت املدن اليونانية

ما يتميز به امليدان التجاري على الصعيد الدولي ، و أصبح أداة متميزة لفض النزاعات، وذلك بفضل 

، أما على الصعيد الوطني  فيعتبر التحكيم باملغرب مؤسسة 288من مزايا متعددة الجوانب و األشكال

تاريخ إبرام معاهدة  3961قديمة جدا يعود اإلهتمام بها إلى عهد املولى إسماعيل ، وتحديدا إلى سنة 

نت إمكانية الفصل في  "سان جرمان مع الدولة الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر و التي تضم

املنازعات املستأمنين اليهود املتعلق باألحوال الشخصية وبعض املعامالت املدنية عن طريق 

 . 289التحكيم

 31إال أن أول تنظيم قانوني للتحكيم باملغرب كان بمقتض ى ظهير  املسطرة املدنية الصادر في 

نون املسطرة املدنية الحالي ، مرورا  بقا 031إلى  011حيث خصصت له فصول من   3631غشت 

. ومنذ   111إلى  139، و الذي إهتم بدوره بالتحكيم من خالل الفصول  3613شتنبر  19الصادر في 

أواخر الثمانينات قام املغرب ببرنامج إصالحي عميق تمخض عنه إصالح العديد من القوانين التي تهم 

                                                                                                                                                         

إال  االرث و القسمةاوجب اللجوء الى التحكيم في قضايا التجارية و دعاوى  3093عرف اول تشريع للتحكيم في عام  فرنسا وفي  .تصحيحه

الغى هذا التحكيم ثم وضعت قوانين في  3160الذي ساد في اطار التحكيم ادى الى صدور تشريع عام  الفساد و الغش ان

في كتاب القضاء في الباب االخير منه على  مجلة االحكام العدلية نصت الدول العثمانية ديد فيارست مبدأ التحكيم من ج نابليون  عهد

م القصري و الذي القى انتقادا التحكيم و الذي كان يسمى بالتحكي الواليات املتحدة االمريكية و قد عرفت .االحكام املتعلقة بالتحكيم

التحكيم و احدث على  أصول املحاكمات املدنية في سوريا نص قانون   .الشركات التجاه املحكمين إلصدار أحكام ضد املستهلكين لصالح

مع نمو العالقات بين الدول و التجارية العاملية أخذ  . و الخاص بالتحكيم 1339لعام  3هو القانون رقم  سوريا تشريع للتحكيم في

 .يعرف باسم التحكيم الدولي اصبح هناك ما التحكيم يحتل مكانة مرموقة على الصعيد الدولي و 

 _ لتوسع في هذه املسألة راجع  املوقع التالي :

https://marefa.org/%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85, Vu :20\10\2017 à 10h00min 

 .3ص  ،قعمر أزوكار : املرجع الساب -288
  6ص  3660، السنة 11_ عبد  هللا درميش:  " اهتمام املغرب بالتحكيم إلى أي حد؟"  مجلة املحاكم املغربية، العدد  289

عبد الحكيم عودى : "التحكيم التجاري الدولي وإشكالية  القانون الواجب التطبيق "، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ، كلية _وكذا 

  13ص  1339 -1331الرباط ، السنة الجامعية  –سويس ي –واالقتصادية و االجتماعية  العلوم القانونية

https://marefa.org/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://marefa.org/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://marefa.org/index.php?title=%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%BA%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%BA%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://marefa.org/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://marefa.org/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://marefa.org/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://marefa.org/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://marefa.org/%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
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 39290-30املؤسساتي ، إلى غاية صدور قانون التجارة واالستثمار   بغية عصرنة اإلطار القانوني و 

 .291املتعلق بالوسائل البديلة لفض النزاعات

على أنه نظام خاص للفصل في املنازعات بين األفراد والجماعات سواء كانت  292ويعرف التحكيم

مدنية أو تجارية ، عقدية كانت أو غير عقدية،حيث  يعرفه كبار الفقهاء املتخصصين في املجال   

David René   آلية تهدف إلى الفصل في مسألة تتعلق بالعالقات القائمة بين طرفين أو عدة "بأنه

والذين يستمدون سلطتهم من  –املحكم أو املحكمين  –أطراف بواسطة شخص أو عدة أشخاص 

 اتفاق خاص و يفصلون في املنازعات بناء على هذا االتفاق دون أن يكونوا مخولين بهذه املهمة من قبل 

فيرى أن التحكيم هو " اتفاق األطراف على أن يخضعوا نزاعاتهم   Fouchard  Philipeأما   293لدولة ".ا 

كما يعرف التحكيم بأنه "قضاء خاص ، أو هو "نظام تعاقدي  294إلى قضاء خاص يختارونه بأنفسهم "

شخص أو  بينهما بواسطة  295  "يلجأ إليه فريقان ألجل حل الخالف الناش ئ يستند على شرط تعاقدي

نفس املحتوى نجده مضمنا في التعاريف املعتمدة من طرف كل من الفقه  . "أكثر من غير القضاة

 .296الفرنس ي . املصري و املغربي، إذ تمت الترجمة بالخصوص عن الفقه 

                                                 
ههم تعويض الباب الثامن من القسم الخامس من قانون املسطرة املدنية ، يتعلق بالتحكيم و الوساطة االتفاقية ،   39-30_ القانون 290

 .  1331دجنبر 9بتاريخ  0093 ،جريدة رسمية عدد 1331يوليوز  13كما تم املصادقة عليه بتاريخ 
أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق  –دراسة في القانون الدولي الخاص املغربي -مينة الخياط :"القانون املطبق على العقد الدولي "أ_  291

   131- 131ص  1336-1339أكدال ، السنة -،جامعة محمد الخامس ،الرباط
من ق.م.م كاألتي : يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من  139فصل _   عرف املشرع املغربي التحكيم   في ال292

 األطراف مهمة الفصل في النزاع بناءا على اتفاق التحكيم.
293_ René David : « L’arbitrage dans le commerce international », Économico, Paris 1982, p :9 . 
294 _ Fauchard Philippe et autres : « Traité de l’arbitrage commercial », 1996, Litec. P :30. 
295_ Yves Guyon, « droit des affaires. Tome 1 droit commercial général et société ». 10ème édition. Ecomica paris 1998. P. 
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والجدير بالذكر أنه لتعبير الطرفين عن إرادتهما باللجوء إلى التحكيم  يتم وفق إحدى الحالتين ، 

، حيث 297تتمثل في الشرط الذي  يضعه الطرفان في العقد  األصلي ويسمى بشرط التحكيمإحداهما  

ال ينتظر الطرفان في هذه الحالة نشوب النزاع وإنما يستبقون األحداث فيتفقون على اللجوء للتحكيم 

اق . أما الحالة الثانية تتمثل في إتف298في كل نزاع قد يحدث بمناسبة تنفيذ تفسير أو العقد األصلي

وهو اتفاق يكون الحقا لقيام النزاع، أي أن الطرفين يلتزمان باللجوء  299التحكيم أو  عقد التحكيم 

 إلى هيئة تحكيمية للفصل  في النزاع الذي نشأ عن العقد الرابط بينهما. 

 وتداخلت أنواعه تعددت والداخلية الدولية النزاعات لفض كوسيلة التحكيم نطاق إلتساع و نظرا

 .300مفاهيمه 

ويقسم التحكيم من حيث إلزاميته إلى تحكيم اختياري وهو التحكيم الذي يلجأ إليه األفراد 

بإرادتهم كالتحكيم في املسائل املدنية وتحكيم إجباري )املنازعات العمالية في القانون املصري مثال ( 

 . والتحكيم الجبري في بعض املنازعات الدولية.

                                                 
من ق.م.م  :  " شرط التحكيم هو االتفاق الذي يلتزم فيه أطراف العقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي قد  39_  الفصل 297

 تنشأ عن العقد املذكور.
 33ص  1331عة األولى عبد الكبير العلوي الصوص ي : "رقابة القضاء على التحكيم"  ، دار القلم بالرباط، الطب_ 298
 من ق.م.م  : " عقد التحكيم هو االتفاق الذي يلتزم فيه  أطراف نزاع  نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية. 33_ الفصل 299

 ويمكن إبرام العقد املذكور ولو خالل دعوى جارية أمام املحكمة...."
 الوساطة األفراد وتتطلب بين تنشأ التي املنازعات لحل وسيلتان والتوفيق ةالوساط تعتبر  :والتوفيق الوساطة عن التحكيم يتميز_ 300

 املوفق، أو الوسيط لفظ املختار الغير هذا على يطلق والذي املهمة هذه ألداء له يعهد الغير من طرف تدخل التحكيم شأن شأنها والتوفيق

 القوة باالعتبار واألخذ ناحية من اآلليتين هاتين من محل تطبيق نطاق في تكمن بالغة أهمية والتحكيم الوساطة من كل بين التفرقة وأهمية

 بين املنازعات لفض سلمية كوسيلة الوساطة آلية تتمتع األولى الناحية فمن .أخرى  ناحية من منها كل في املتخذرار الق على املترتبة القانونية

 بحجية يتميز املحكم عن الصادر الحكم فإن الثانية الناحية من أما حكيم،الت نظام به يتمتع الذي ذلك من عام كأصل أوسع بنطاق األفراد 

 املحكم من كل أن رغم وذلك حجية بأية يتمتع ال حيث الوساطة انتهاء عن القرار الصادر في العكس بينما صدوره منذ به  املقض ي األمر

 عن صدر ما أما ملزم بحكم عليه النزاع املعروض في يفصل حكمامل أن هو األساس ي الفارق  يظل النزاع إذ حسم به منوط واملفاوض والوسيط

 من منهما كل مستقلتين آليتين فهما وبالتالي قبلوه إذا إال لهما ملزم يعد ال والذي املعروضة للمسالة حل مجرد هو املفاوض أو الوسيط

 وذلك قضائية تسوية كوسيلة الدولي املستوى  على التحكيم بحيث يعد  الدولي املستوى  على عن القضاء التحكيم وكذلك يتميز .األخرى 

 بين الخالفات تسوية موضوعه فكالهما الوظيفة، ذات بتأدية القضاء و التحكيم يقوم املبدأ حيث من :التاليةرات االعتبا أساس على

 .عام كمبدأ نهائية ملزمة و أحكام هي واملحكم القاض ي يصدرها التي األحكام و أن  املتنازعة األطراف

 بيروت، الحقوقية، منشورات الحلبي .األولى الطبعة الدولي"، التجاري  التحكيم في العامة النظرية في "املوجز :الحداد السيد حفيظة _راجع،

 91- 91ص ،1993 لبنان،
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وهو االتفاق على التحكيم دون إناطة أمر تنظيمه بهيئة و من حيث التنظيم إلى تحكيم حر 

معينة ، ومثال ذلك تحكيم غرفة  متخصصة تحكيمية مؤسسة به معينة. و إلى تحكيم مؤسس ي تقوم

  أو الخليجي التعاون  مجلس التجارة الدولية و تحكيم منظمة امللكية الفكرية العاملية و مركز تحكيم

 ظهر كما باملستندات بالتحكيم يسمى التحكيم من آخر نوع يوجد كذلكباريس.  تجارة غرفة تحكيم مركز

 وسيلة أي أو التلفون  أو الفاكس أو االنترنيت باستخدام التحكيم االلكتروني األخيرة السنوات في

 أخرى  .  الكترونية

 بالقانون  القانون ينقسم التحكيم إلى نوعين   :التحكيم تطبيق في املحكم سلطة مدى حيث و من

 عليهم، املعروضة القانونية املسائل على القانون  بإنزال حكم التحكيم هيئة فيه تلتزم الذي التحكيم هو

 هيئة تفويض على  األطراف يتفق لم إذا هذا على فبناءا بالقانون  تحكيما يكون  أن التحكيم في واألصل

 في بالفصل التحكيم تلتزم هيئة فإن واإلنصاف العدالة ملبادئ وفقا املنازعة في بالفصل  تلتزم التحكيم

 التحكيم لهيئة األطراف  فيه تخول  الذي التحكيم ذلك بالصلح هو للقانون .والتحكيم وفقا املنازعة

فضال  301القانونية.  بالقواعد التقيد دون  واإلنصاف العدالة ملبادئ وفقا في املنازعة الفصل صالحية

 حكيم الدولي وهذان األخيران هو موضوع دراستنا.عن ذلك فهناك ما يعرف بالتحكيم الداخلي و الت

 الدول، جل حظي باهتمامات ونظرا ألهمية  التحكيم بإعتباره آلية بديلة لفض املنازعات  فلقد 

ظهور  في مهم دور  له كان االهتمام وهذا الدولية، والبروتوكوالت من االتفاقيات مجموعة بشأنه أبرمت إذ

 الدولية وغيرها ... التجارة بغرفة التحكيم مركز قبيل من لدوليا للتحكيم دائمة ومراكز هيئات

 و ارتباطا بما سبق يمكن بسط اإلشكالية التالية:

ما مدى توفق املشرع املغربي في مواكبة األنظمة القانونية املقارنة عند تنظيمه لكل من  

  التحكيم الداخلي و الدولي ؟

                                                 

 السياسية قسم علوموال الحقوق  كلية،  مليانة خميس جامعة_نورة حليمة : "التحكيم الدولي التجاري "،مذكرة ماستر إدارة األعمال ، 301 

 ما بعدها . 01ص  1331-1333الحقوق، السنة 
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 قاربة املنهجية التالية :لدراسة هذه اإلشكالية نقترح اعتماد  امل

والقانون  02-01املبحث األول: التنظيم القانوني للتحكيم الداخلي والدولي على ضوء القانون 

 املقارن 

 املبحث الثاني:  معايير ونتائج التمييز بين التحكيم الداخلي و التحكيم الدولي 

والقانون  02 -01وء القانون املبحث األول: التنظيم القانوني للتحكيم الداخلي والدولي على ض

 املقارن 

يختلف التحكيم الداخلي عن التحكيم الدولي في مسائل عدة، األمر الذي دفع باملشرع املغربي و 

 غيره من التشريعات املقارنة إلى سن قواعد خاصة بكل تحكيم على حدة.

 املطلب األول: القواعد املنظمة للتحكيم الداخلي

يتضح جليا أن املشرع املغربي لم يعرف التحكيم الداخلي و إنما  39-30بالرجوع إلى قانون 

اقتصر فقط على تعريف التحكيم بصفة عامة، وحسنا فعل املشرع، ألن مسألة وضع التعريفات تبقى 

 من اختصاص الفقه.

وعليه، يمكن تحديد مفهوم التحكيم الداخلي حسب وجهة نظر فقهاء القانون، الذين حاولوا 

امل للتحكيم الداخلي، فهناك من عرفه بكونه " ذلك التحكيم الذي يتعلق بنزاع وطني إيجاد مفهوم ش

في جميع عناصره، ويعين له محكمين وطنيين يصدرون حكمهم داخل الدولة وفقا إلجراءات وطنية مع 

تطبيق القانون الوطني، وال يثير التحكيم الوطني أية صعوبة ألنه يخضع للقانون الوطني و ال ينفذ 

 302ارج إقليم الدولة".خ

                                                 
 .393_ أحمد شرف الدين: " دراسات في التحكيم في منازعات الدولية"، بدون طبعة و سنة النشر، ص 302
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وقد عمد املشرع املغربي إلى إخراج مجموعة من املسائل من دائرة التحكيم وذلك العتبارات 

 303خاصة إما حماية ملصالح الغير وإما حماية ملصلحة اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو دينية، 

- 304ال يمكن االتفاق عليه  غير أنه“… من ق.م.م. امللغى وفي فقرته الثانية  139حيث نص في الفصل 

 في الهبات والوصايا املتعلقة باألطعمة واملالبس واملساكن

 في املسائل املتعلقة بحالة األشخاص وأهليتهم-

 في املسائل التي تمس النظام العام وخاصة:-

 النزاعات املتعلقة بعقود أو أموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام-

 قانون جبائيالنزاعات املتصلة بتطبيق -

 النزاعات املتصلة بقوانين تتعلق بتحديد األثمان والتداول الجبري والصرف التجارة الخارجية.-

 ”.النزاعات املتعلقة ببطالن وصل الشركات-

مشروع مدونة التحكيم أخرجت النزاعات املتعلقة باألحوال الشخصية من مجال  1غير أن املادة 

ذات الطابع املالي الناتجة عن نزاعات األحوال الشخصية فيمكن أن التحكيم، لكنها استثنت النزاعات 

 تكون محل تحكيم.

و كذا النزاعات أشخاص القانون العام التي تنتج عن عالقات الدولية ذات الطابع االقتصادي أو 

 التجاري أو املالي.

وكذا مدونة  والذي جاء بمقتضيات جديدة مميزا عن القانون امللغى 39-30إلى أن جاء القانون 

التحكيم األولي، من حيث توسيع مجال التحكيم، وتخلي على مجموعة من القيود التي كانت مقررة في 

 ظل القانون امللغى. 

                                                 
لمية، الضمانات _ أحمد شكري السباعي: "التحكيم التجاري في النظام القانوني املغربي"، مما منشور في دفاتر املجلس األعلى، ندوة ع303

 .111القضائية لالستثمار. ص: 
 . 31_ مهند أحمد الصانوري: "دور املحكم في خصومه التحكيم الدولي الخاص"، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع. ص:304
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في الجانب املتعلق بالتحكيم الداخلي من أهم   39-30بداية، تعتبر مسألة نطاق تطبيق القانون 

. 305والتي لم يتم معالجتها في القانون املنسو  املستجدات التي عالجها القانون املشار إليه أعاله 

باإلضافة الى إعادة النظر في صياغة فصول القانون القديم بحيث سارت في اتجاه التوسيع وتوضيح 

أفضل ملجال التحكيم. وهكذا تم التنصيص على املبدأ العام القاض ي بجواز التحكيم الداخلي لكافة 

و التمييز بين نوعين من القيود الواردة على مجال  306يناألشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنوي

التحكيم. وهكذا أصبح املبدأ العام بالنسبة للخواص هو جواز اللجوء الى التحكيم الداخلي في جميع 

حيث نص على:  "مع مراعاة مقتضيات  136نزاعاتهم ما عدا استثناءا محدودا املتمثل في الفصل 

برم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم حالة األشخاص أعاله، ال يجوز أن ي 139الفصل 

وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي ال تكون موضوع تجارة". و على العكس من ذلك، نص في الفصل 

"ال يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات املتعلقة بالتصرفات األحادية للدولة أو  39-30من قانون  133

. واستثنى 307أو غيرها من الهيئات املتمتعة باختصاصات السلطة العمومية"الجماعات املحلية 

من حاالت املنع النزاعات املالية الناتجة عن الدولة، وأجازها أن تكون محل عقد التحكيم  133الفصل 

 ما عدا املتعلقة بتطبيق قانون جبائي.

لق بالتحكيم الداخلي، نشير في الجانب املتع 39-30ومن بين املستجدات األخرى التي بها قانون 

إلى التخفيف من كثرة الشكليات بشأن شرط الكتابة في اتفاق التحكيم، وذلك باعتبار الكتابة شرط 

الذي تطرق للمسألة. كما أن املشرع املغربي اعتمد  308إثبات كما ذهب إلى ذلك جانب كبير من الفقه 

تبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في : " يع131صيغة توحي بذلك في الفقرة الثانية من الفصل 

                                                 
 ملزيد من التفاصيل، انظر في ذلك: _305

 .119و  111، ص: 1/1331ر املجلس األعلى، عدد احمد شكري السباعي: " التحكيم التجاري في النظام القانوني املغربي"، دفات

الذي يقض ي بنسخ و تعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون املسطرة املدنية، الجريدة  39-30من القانون  139_ الفصل 306 

 . 1331دجنبر  9املؤرخة في  0093الرسمية عدد 
سألة املتنازع بشأنها بدعوى املشروعية أو سلطة تعيين املوظفين و عزلهم .. _ مثال ال يمكن للدولة اللجوء الى التحكيم اذا تعلقت امل307

 كما أن هذه التصرفات هي أحادية الجانب و الحال أن شرط التحكيم يستلزم تالقي إرادتين.

 .33، ص: 1339السنة  -3_ طارق املصدق: "قراءة أولية في مستجدات التحكيم"، املجلة املغربية للوساطة و التحكيم، عدد 308 
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وثيقة موقعة من األطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو اية وسيلة أخرى من 

 وسائل االتصال والتي تعد بمثابة االتفاق تثبت وجوده".

من  وحتى يؤدي التحكيم الداخلي وظيفته بشكل سليم وصحيح يتطلب األمر توفر مجموعة

 Le compromisالشروط واألركان. فاالتفاق على التحكيم يتخذ أحد الشكلين: فهو إما عقد للتحكيم 

وهو الوثيقة التي يتفق األطراف بموجبها على عرض النزاعات التي حدثت بينهم على محكم أو 

 حيث يتفق أطراف la clause compromission. كما يمكن أن يتخذ شكل شرط للتحكيم 309محكمين

على أن ما ينشأ من نزاع حول تفسير هذا العقد أو  -سواء كان عقدا مدنيا أو تجاريا–العقد األصلي 

. فعقد التحكيم يأتي، إذن، الحقا لحدوث النزاع بين املتعاقدين، وال 310تنفيذه يحل بواسطة محكمين

ختيار نظام يأتي في شكل شرط أو بند في العقد األصلي، بل يأخذ شكل اتفاق متكامل، موضوعه ا

 .311التحكيم لحل النزاع

 ويشترط لقيام االتفاق على التحكيم التجاري الداخلي الشروط التالية:

 أوال:  األهليرة

من قانون املسطرة املدنية على أنه: "يمكن لألشخاص الذين يتمتعون باألهلية  139نص الفصل 

 أن يوافقوا على التحكيم في الحقوق التي يملكون التصرف فيها".

مما يفيد أنه ال يكفي أن يتمتع األشخاص )األطراف( بأهلية التعاقد إلبرام اتفاق التحكيم، أو 

أهلية التقاض ي، وال يستلزم كذلك أن تكون لهم أهلية التبرع، ألن عقد التحكيم ليس من قبيل التبرع 

 بالحق، أي يجب أن يكون الشخص متمتعا بأهلية التصرف في الحق موضوع النزاع.

                                                 

 .109_ أمينة النمر، مرجع سابق، ص. 309 

 .31_ شعيبي املذكوري: "االتفاق على التحكيم في قانون املسطرة املدنية"، مرجع سابق، ص. 310 

 .330-333دراسة تحيلية نقدية مقارنة" مطبعة بابل الطبعة األولى ، ص. –_ محمد املجدوبي اإلدريس ي: "املحاكم التجارية باملغرب 311 
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هذا األساس، فاألشخاص الذين ال تتوفر لدههم هذه األهلية كالقصر واملحجور عليهم  و على

كما ال يجوز  312ليسوا أهال إلبرام اتفاقات التحكيم. فإذا ما أبرم أحدهم اتفاقا كان االتفاق باطال 

 .313للوكيل بغير إذن خاص إبرام هذا العقد 

 ثانيا: الكتابرة 

من قانون  131ى التحكيم في محرر مكتوب )الفصل يستوجب املشرع صياغة االتفاق عل

املسطرة املدنية( وهكذا ال يجوز إثبات عقد التحكيم بالقرائن أو بشهادة الشهود. على أن عقد 

التحكيم يمكن أن يرد في محرر عرفي بمقتض ى محضر يقام أمام املحكم أو املحكمين املختارين، أو في 

و عدلين، أو بأي سند كالرسائل املتبادلة أو البرقيات، شريطة محرر رسمي بمقتض ى وثيقة أمام موثق أ

 أن تكون إرادة الطرفين ظاهرة.

من قانون املسطرة املدنية، يستوجب أن يكون  136أما بالنسبة لشرط التحكيم فإن الفصل 

شرط التحكيم مكتوبا باليد، وموافقا عليه بصفة خاصة من لدن األطراف تحت طائلة البطالن، هذا 

ا ثم تعيين املحكم أو املحكمين مسبقا وفي نفس العقد، أما إذا لم يتم هذا التعيين املسبق إذ

 للمحكمين، فإن املشرع لم يورد لشرط التحكيم أي شكليات خاصة به.

 ثالثا: موضوع التحكيم 

من قانون املسطرة املدنية على أن الحق ال يكون محال للتحكيم إذا كان مما  139ينص الفصل 

جوز التصرف فيه، وتولى املشرع في الفقرة الثانية بيان األحوال التي ال يجوز االتفاق على التحكيم ال ي

وعلة إخراج املنازعات التي ال … بشأنها، وهي تلك املتعلقة بالحالة الشخصية أو التي تمس النظام العام 

على هذه املنازعات، وهو ما  يجوز الصلح فيها، هو رغبة املشرع بمنع الصلح وبسط والية القضاء العام

                                                 
 .30بد هللا درميش: "اهتمام املغرب بالتحكيم إلى أي حد؟"، مرجع سابق. ص. _ ع312
 .33. ص. 3693_ فتحي والي: "الوسيط في قانون القضاء املدني"، الطبعة الثانية، 313
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. وغني عن البيان، أن االتفاق على التحكيم جائز سواء قبل 314يقتض ي أيضا منع التحكيم بشأنها

 من ق.م.م(.  136نشوب النزاع أو بعده )الفصل 

من ق.م.م في سند التحكيم، تحديد األجل  139و من البيانات األساسية التي أوجبها الفصل 

كم أو املحكمين، أن يصدروا فيه قرارهم التحكيمي. و إذا لم يحدد السند أجال الذي يتعين على املح

 يستنفذ املحكمون صالحياتهم بعد ثالثة أشهر من تاريخ تبليغ تعيينهم.

فاألصل أنه يجب تحديد أجل للمحكمين إلصدار قرارهم في سند التحكيم، حيث يعمد األطراف 

إصدار حكمهم فيه. إال أن العبارة األخيرة من الفصل إلى تحديد األجل الذي يجب على املحكمين 

املذكور، تفيد أنه يمكن بصفة استثنائية أال يقع تحديد األجل في سند التحكيم. ويترتب على ذلك أنه 

أية صالحية للبث في النزاع  –املحكمين  –بعد فوات ثالثة أشهر من تاريخ تبليغ املحكمين، لم تعد لهم 

أساس ذلك االتفاق، ويحق للطرف ذي املصلحة أن يلتجأ إلى القضاء العادي الذي عرض عليهم على 

من ق.م.م، وال يترتب على عدم تحديد  131ألن التحكيم يكون في حكم املنتهي، وهذا ما أكده الفصل 

 .315األجل في سند التحكيم أي بطالن

داخلي، فمن خالل عموما، يمكن القول أن املشرع املغربي قد بلور قانونا عصريا للتحكيم ال

مقارنة مقتضيات القانون امللغى والقانون الجديد، نجد هذا األخير أكثر اتساعا لتطبيق التحكيم 

الداخلي، بالنظر إلى احتوائه على التوجهات الحديثة املعتمدة في مجال التحكيم من قبل التشريعات 

 لنزاعات كانت في السابق محل منع. املقارنة و االتفاقيات الدولية، كما أنه ينسحب على مجموعة من ا

 

                                                 
 .01_ شعيبي املذكوري: نفس املرجع السابق. ص. 314
 .31. ص. _ عبد هللا درميش: "اهتمام املغرب بالتحكيم إلى أي حد؟"، مرجع سابق315
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 املطلب الثاني: القواعد املنظمة للتحكيم الدولي 

مثار جدل واختالف واسع في صفوف الباحثين الرتباطه بالحياة  316يعد  مفهوم التحكيم الدولي

البشرية  منذ األزل ،وفرض في العصور املتالحقة  إلى جانب القضاء ، وقد استعمل مصطلح التحكيم 

جاري الدولي ألول مرة في مؤتمر  األمم املتحدة للتحكيم التجاري الدولي  الذي انعقد في نيويورك  في الت

لإلعتراف  3609وانتهى بالتوقيع على اتفاقية  نيويورك   3609يونيو لسنة  33ماي و  13الفترة ما بين 

  317وتنفيذ القرارات التحكيمية .

أو بعبارة أدق تحديد معيار  318التحكيم الدولي ولم يتفق فقه التحكيم على تحديد ماهية 

فمنهم من عرف التحكيم الدولي بأنه هو ذلك التحكيم الذي يرتبط بمجال  319لدولية التحكيم.

العالقات التجارة الدولية و املصالح الخارجية ألطراف النزاع والتي تكشف ارادتهما املشتركة عن أن 

مجاله الخصب ،  خصوصا مع تنامي العالقات التجارية التحكيم ناش ئ عن عالقة تجارية دولية هو 

بين الدول و ازدهار املشروعات االستثمارية وتعدد االتفاقيات الدولية املتعلقة باالستثمار و ضمان 

في حين عرفه مجلس الدولة الفرنس ي بالنظر الى سلطة القرار التي يعترف بها للطرف   320االستثمار.

                                                 
316_  D’origine latin « arbitrari ». La notion d'arbitrage commercial international contient trois concepts fondamentaux : 

arbitrage, commercial  et international 

_L’arbitrage est international lorsqu’il met en cause les intérêts du commerce international, la qualification interne ou 

internationale, d’un arbitrage étant déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l’origine du litige et ne 

dépendant pas de la volonté des parties. 

L.CHEDLY, « arbitrage commercial international et ordre public international », ET CPU.2002.P4 
 .1_ عبد الحكيم عودى : "التحكيم التجاري الدولي وإشكالية  القانون الواجب التطبيق "،مرجع سابق ، ص  317
 _عبد الحكيم عودي : نفس املرجع السابق  ، نفس الصفحة .318

319_ Internationalité de l’arbitrage Critères de l’internationalité. Le terme international est utilisé pour distinguer l’arbitrage 

interne et l’arbitrage international. Cette distinction est particulièrement utile pour, d’une part déterminer si les conventions 

internationales ayant pour objet l’arbitrage international sont applicables et pour définir quelles normes nationales sont 

applicables à l’arbitrage, en particulier lorsque les lois relatives à l’arbitrage, comme  …( voir l’ouvrage de : Eric LOQUIN , 

L'arbitrage du commerce international ,Joly, Pratique des affaires éditions 1 , juillet 2015 à site web: 

https://www.lextenso.fr/larbitrage-du-commerce-international, vu le 19/10/2017 à 8.33min  
 109نازعات املدنية والتجارية في القانون الدولي الجزائري" مرجع سابق ، ص نقال عن سفيان سوالم :"الطرق البديلة لحل امل  _320

https://www.lextenso.fr/larbitrage-du-commerce-international
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بقوله "هو عرفه   » David René « األستاذإال أن  321بالصفة القضائية  الثالث بناء على التسليم له

تقنية ترمي إلى إعطاء حل ملسألة تكون محل اهتمام عالقات بين شخصين أو أكثر، والذي يتواله 

محكم أو محكمان يستمدون سلطتهم من اتفاق خاص، يحكمون على أساسه دون أن تمنحهم الدولة 

من قانون  املسطرة املدنية الفرنس ي على أنه" يعتبر دوليا  3361ت املادة ولقد نص . 322هذه املهمة "

 لذلك يكفي حسب القانون الفرنس ي ان يكون 
ً
التحكيم الذي يمس مصالح التجارة الدولية"  و اعتبارا

 
ً
. وفي نفس املنحى  النزاع ناتجا املبادالت االقتصادية ذات طابع دولي ليعتبر التحكيم بخصوصها دوليا

د ذهب اجتهاد محكمة النقض الفرنسية بخصوص تعريف التحكيم الدولي في قرار للغرفة املدنية لق

حيث اعتبرت فيه أن الشرط التحكيم املبرم بين شركة وغير التاجر يعتبر  1331يناير  19االولى بتاريخ 

أن التحكيم فهناك من اعتبر . عالوة على  ذلك صحيحا ملجرد فقط الطابع الدولي للعمليات املعنية

يكون دوليا إذا اختار األطراف قانونا أجنبيا سواء تعلق األمر بالقانون املطبق على الجوهر أو على  

اإلجراءات ، أو تعلق تنفيذه في غير الدولة التي صدر فيها ، وقد عرف األستاذ عبد هللا درميش العالقة 

زعات القانونية  الخاصة بالعالقات التجارية الدولية محل النزاع املعروض على التحكيم بأنها  تلك املنا

 التي تتم على الصعيد الدولي ،سواء بين األشخاص  الخاصة من جنسيات مختلفة أو بين األشخاص

   323العامة من ناحية أخرى.

                                                 
321_ " l'arbitrage se caractérise par le pouvoir de décision recouru du tiers et il reconnait un caractère juridictionnel à la 

décision de l arbitre." Pour plus d'informations sur le concept d'arbitrage, visitez le site Web suivant : 

http://www.memoireonline.com/10/07/633/m_etude-comparee-reglementation-arbitrage-international-ohada-

suisse41.html , vu le 20/10/2017 à 7.05 min. 

Cassius Jean SOSSOU BIADJA. Etude comparée de l'arbitrage international dans l'OHADA et en Suisse. DEA 2006.Université 

de Genève. 
 13،ص 1333التجارة الدولية"، دار النهضة العربية _ أحمد مخلوف: " اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود 322
 .  163مرجع سابق، ص-_ أمينة الخياط: "القانون املطبق على العقد الدولي " 323

http://www.memoireonline.com/10/07/633/m_etude-comparee-reglementation-arbitrage-international-ohada-suisse41.html
http://www.memoireonline.com/10/07/633/m_etude-comparee-reglementation-arbitrage-international-ohada-suisse41.html
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كان  خاضعا  39-30باملغرب خصوصا قبل صدور قانون   324والجدير بالذكر أن التحكیم الدولي

التي صادق علیھا ،كاتفاقیة نیویورك بشأن  325إلتفاقیات الدولیة واإلقليمية من حیث إطاره القانوني ل

. مما اعتبره البعض عیب في قانون امللغى نظرا إلقصائه 3609تنفيذ األحكام التحكیمیة األجنبیة لسنة 

انوني و للتحكیم الدولي ،ونظرا للدور الكبير الذي يلعبه في  تشجیع االستثمار األجنبي و تدعیم االطار الق

املعدل لقانون  39-30التنظیمي ملؤسسة التحكیم باملغرب . دفع باملشرع املغربي إلى وضع  قانون 

املسطرة املدنیة حیث خصص فرعا خاصا بالتحكیم الدولي في الباب الثالث من قانون املسطرة املدنية 

م بموجب الفصل . حيث تطرق فیه ملعیار دولیة التحكی 111-03إلى  111-16بموجب الفصول من 

و بالتالي فأول معیار حدده ھو تعلق التحكیم بالتجارة الدولیة .  و ھذا املعیار ھو الذي یلقبونه   111-33

و ھو الذي یبحث في موضوع النزاع و ھو املعیار الذي اعتمده قانون  “ باملعیار االقتصادي”الفقھاء 

يوليوز  13لقانون التجارة الدولية ل 326ملتحدةاألونسيترال النموذجي  للتحكيم الدولي للجنة االمم ا

، بید أن املشرع املغربي ربط ھذا املعیار االقتصادي بمعیار اخر جغرافي ھو أن یكون ألحد 3690327سنة 

أطراف النزاع موطن أو مقر على األقل بالخارج ،خالفا للقانون النموذجي لليونيسترال الذي تبنى معيار 

                                                 
_ صنف الفقهاء   التحكيم الدولي إلى قسمين: التحكيم الدولي العام: وهو الذي تحكمه قواعد وأحكام القانون الدولي العام ويختصر 324

 ت الطابع الدولي التي قد تثور بين دول ذات سيادة بمعنى أنه يتعلق بدولة مع دولة أخرى.بفض املنازعات ذا

والتحكيم الدولي الخاص: وهو الذي تحكمه قواعد وأحكام القانون الدولي الخاص و يجمع بين الطابع الوطني و الطابع الدولي دون أن 

 يخضع لقواعد أي منهما بالكامل.

رحمن الحميقاني :" التنظيم الدولي لحماية و تسوية منازعات االستثمارات األجنبية " أطروحة لنيل الدكتوراه _ راجع محمد أحمد عبد ال

 .109-101ص  1333-1333الرباط ، السنة -سويس ي –في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس 
، إضافة إلى إتفاقية الخاصة بتسوية  3693واالتفاقية االوروبية بخصوص التحكيم التجاري الدولي املوقعة في جنيف سنة  _ 325

واتفاقية موسكو لسنة   3690املنازعات املتعلقة باالستثمارات بين الدول املضيفة لالستثمارات وبين رعايا الدول االجنبية املبرمة سنة 

عمان العربية للتحكيم التجاري  .واتفاقية الدولية االقليمية بخصوص تسوية املنازعات عن طريق التحكيم بين الدول االشتراكية 3611

 بمناسبة احتضان املغرب للمركز العربي للتحكيم التجاري . 3691التي تم التوقيع عليها في سنة 

 .131و 136_ أمينة الخياط : مرجع سابق ،ص 
 1130عمومية ألمم املتحدة رقم بقرار الجمعية ال  Uncitral_ أنشئت لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي املعروفة باليونسترال 326

 وهي إحدى اللجان التابعة ملنظمة األمم املتحدة . 3699سنة 

  136امينة الخياط : مرجع سالف الذكر ،ص 
كما تم تعديله   3690قانون األونسيترال النموذجي  للتحكيم الدولي للجنة االمم املتحدة لقانون التجارة الدولية لسنة _ راجع املوقع :  327

 :1339سنة في 

 https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/ml-conc/04-90951_Ebook.pdf , vu le 20/10/2017 à 12h00min  

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/ml-conc/04-90951_Ebook.pdf
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االقامة ،و كذا أن یكون املكان الذي یجب أن تنفد فیه جزء مھم من  تعدد الجنسيات و تعدد محالت

االلتزامات خارج الدولة املوجود بھا مؤسسة األطراف. تم نص على معیار االرادة لتحدید دولیة منازعة 

و بالتالي اخضاعھا للتحكیم الدولي وذلك من خالل تأكیده في نفس املادة أن 328عقود التجارة الدولیة 

ان اتفاق التحكیم خارج الدولة املتواجد بھا مؤسسات األطراف و ھو معیار نص علیه القانون یكون مك

النموذجي للتحكیم التجاري الدولي ، و لم یقف املشرع املغربي عند تنظیمه للتحكیم الدولي بتحدیده 

تعیين  فصل تطرق فیه  لكیفیة 30ملعایير دولیة التحكیم لكن نظم مختلف جوانبه  بشكل مفصل في 

كما ھو الشأن بالنسبة للقانون   330و مع اخضاع اجراءات التحكیم الدولي لقانون االرادة. 329املحكمين

و ھو ما یعني استبعاد املشرع  33-111الواجب التطبیق الذي یخضع بدوره إلرادة األطراف الفصل 

صیا و مميزات املغربي لبعض قواعد القانون الدولي الخاص املعقدة و التي ال تتناسب مع خصو 

، كما حرص القانون الجديد على اعطاء فعالية للحكم التحكيمي  بمعنى عدم  331التحكیم الدولي

 332تقييد حصول على الصيغة التنفيذية بأي أجل أو على مستوى طرق الطعن .

تبنت عدد من القوانين الوطنية في الدول العربية ، قوانين وعلى غرار التشريع املغربي فلقد 

تعلق بالتحكيم التجاري ومن ضمنه التحكيم الدولي ففي لبنان مثال أصدر املشرع اللبناني حديثة ت

قانون أصول املحاكمات املدنية التي تتضمن أحكاما خاصة بالتحكيم التجاري الدولي في املرسوم  رقم 

-31د )املوا 3661\31( ،كما صدرت قوانين في كل من تونس القانون رقم 913-936)املواد  3691\63

 ( والبحرين3661\31و عمان )املرسوم السلطاني العماني رقم   3663\11( و مصر القانون رقم 36

الذي أنشأ مركزا مستقال للتحكيم التجاري الدولي ، ونص على  3661\6املنظم في  املرسوم بقانون رقم 

                                                 
 ما بعدها . 161عقود التجارة الدولية راجع:   أمينة الخياط،  أطروحة سالفة الذكر ،ص_لتوسع في مجال التحكيم التجاري في  328
ههم تعويض الباب الثامن من القسم الخامس من قانون املسطرة املدنية ، يتعلق بالتحكيم و   39-30من القانون  33-111الفصل  _ 329

 .  1331دجنبر 9بتاريخ  0093،جريدة رسمية عدد  1331يوليوز  13الوساطة االتفاقية ، كما تم املصادقة عليه بتاريخ 
 من نفس القانون سالف الذكر . 31-111الفصل  _ 330
مقال منشور “ املتعلق بالتحكیم و الوساطة االتفاقیة 30-39دراسة تحلیلیة لبعض مقتضیات القانون رقم “ ابراھیم العسري  _331

 ما بعدها. 91لحل املنازعات". الطبعة األولى. دار االفاق . الرباط . ص  بسلسلة دراسات و أبحاث .  بعنوان "الوسائل البدیلة
 319_ اسماعيل أوبلعيد :"الطرق البديلة لتسوية املنازعات " مرجع سابق ،ص 332
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املرسوم بقانون  كما صدر البحرين  ad hocالخاصة بالتحكيم  3619تطبيق قواعد اليونسترال لسنة 

بشأن التحكيم التجاري الدولي حيث تبنى املشرع البحريني القانون النموذجي لليونسترال .  3663\6

لسنة  1(، وفلسطين )قانون التحكيم رقم 3661لسنة  11واليمن )القرار الجمهوري بالقانون رقم 

. وقانون التحكيم  1333لسنة  13واألردن بموجب القانون التحكيم رقم  333( و القانون الجزائر، 1333

وقد استطاعت هذه الدول بفضل هذه القوانين من  3690.334مارس  11الدولي البلجيكي  الصادر في 

مسايرة ما هو معمول به في التعامل التجاري الدولي وذلك بقبولها شرط التحكيم في تعاملها مع الدول 

كيم الدولي تشكل احدى الضمانات ألجانب فأصبحت بذلك مؤسسة التح الصناعية و املستثمرين

  األساسية لجلب اإلستثمار.

 

 

 

 

                                                 
 . 133-131أمينة الخياط : مرجع سابق الذكر ،ص    _333
الدولي " ،اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص بكلية _ نقال عن  عبد السالم االدريس ي : "النظام العام في التحكيم التجاري 334

 . 333ص  1333-1331العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية سال،السنة 
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 املبحث الثاني: معايير ونتائج التميز بين التحكيم التجاري الداخلي والدولي

من املسلم به لدى غالبية الفقه أن هناك عدة معايير بمقتضاها يتم التمييز بين التحكيم الدولي و 

 الداخلي )املطلب األول (  و  الشك أن هذا التمييز يرتب نتائج عدة )املطلب الثاني( . 

ياملطلب األول: معايير التفرقة بين التحكيم التجاري الداخلي والتحكيم التجاري الدول  

إن التفرقة بين التحكيم الدولي وغيره من أنواع التحكيم األخرى ليست من باب الترف العلمي أو 

 غة والتي تتجلى في عدة أمور أبرزها:املساجالت النظرية، بل لها أهميتها البال

التنظيم القانوني: لكل منهما، حيث يالحظ أن التحكيم الوطني يخضع لتنظيم قانوني بما يتعلق 

مختلف عن التحكيم الدولي سواء فيما يتعلق بالقواعد املوضوعية أو اإلجرائية أو حتى مصادر تلك 

 335القواعد.

هذا النطاق يضيق في إطار التحكيم الوطني  نتيجة وجود ف ما يرتبط بنطاق مبدأ سلطان اإلرادة:

العديد من القواعد املوضوعة واإلجرائية التي تقيد إرادة املحتكمين وتحد من حرية األطراف في اللجوء 

إلى التحكيم بخالف التحكيم الدولي الذي يمتد فيه مبدأ سلطان اإلرادة إلى أبعد الحدود، سواء على 

 336في تحديد القواعد اإلجرائية أو القواعد املوضوعية الواجبة التطبيق. حرية األطراف مستوى 

و يتميز التحكيم الوطني عن التحكيم الدولي أيضا في معاملة حكم التحكيم حيث تختلف هذه 

 املعاملة بالنسبة لكل منهما في مسائل عدة نذكر منها على سبيل البيان:

بطالنه أو على األقل يعرقل من تنفيذه في إطار إن عدم تسبيب الحكم التحكيمي قد يؤدي إلى 

 .337مسببا التحكيم الداخلي حيث تشترط معظم النظم القانونية أن يكون هذا الحكم

                                                 
 .31بدون ذكر الطبعة، ص  –_ منير عبد الحميد: "األسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي"، منشأة املعارف اإلسكندرية  335
 .161، ص 1339لتحكيم الدولي في القانون التونس ي والقانون املقارن" مجمع األطر  نش وتوزيع الكتاب، _ عبد هللا هاللي: "ا336
 6"مرجع سابق" ص  : عبد الحكيم عودى_ 337
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بينما في إطار التحكيم الدولي ال يلزم بتسبيب الحكم التحكيمي، إذا اتفق األطراف على ذلك، أو 

ذكر األسباب، وهو أمر معترف به في اطار  كان القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات لم  يشترط

وقواعد اليونسترال لعام  3690لعام  القانون النمطي للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي

 .3691338، واتفاقية عمان للتحكيم التجاري لعام 3619

للتميز بين التي يتم اعتمادها كل هذه الفوارق املتقدمة تستدعي البحث عن املعيار أو املعايير 

 التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي.

وبتعبير آخر ما هي أهم املؤشرات التي يمكن الوقوف عندها لكشف طبيعة كل تحكيم هل هو 

 داخلي أم دولي؟.

تعددت األوصاف والتسميات التي أطلقت على هذه املعايير، فمن املعيار املجرد واملعيار 

ال إلى املعيار الجغرافي واملعيار االقتصادي، إال أن املتمعن لهذه املوضوعي، إلى املعيار القانوني، وصو 

املعايير اآلنفة الذكر وغيرها يدرك بجالء أن الفرق بينها في أغلبه قد ال يتعدى االختالف في املسميات 

واملصطلحات، لذا سنقتصر في هذه الدراسة على املعيارين االقتصادي والجغرافي نظرا ألهميتهما 

 غيرها من املعايير األخرى.مقارنة ب

 :املعيار الجغرافي 

إن املقياس الذي يخرج التحكيم من تحكيم داخلي إلى تحكيم آخر دولي حسب هذا املعيار هو 

مكان التحكيم، فقد وجد تيار فقهي ينادي باعتباره املعيار الوحيد الذي يمكن القرار التحكيمي من أن 

 339يصطبغ بالصبغة الدولية.

ية بيويورك املتعلقة باالعتراف بالقرارات التحكيمية الخارجية و بتنفيذها املؤرخة كما أن اتفاق

، اعتبرته أحد املعايير املعتمدة، حيث جاء في فصلها األول : " تنطبق هذه االتفاقية 3609يونيو  33في 

                                                 
 .161مرجع سابق، ص   : _ عبد هللا هاللي338

 .131ص عبد هللا هاللي: "التحكيم الدولي في القانون التونس ي والقانون املقارن"، مرجع سابق، _  339 
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طالبة باالعتراف على االعتراف بالقرارت التحكيمية الصادرة بتراب الدولة األخرى غير التي وقعت فيها امل

 بالقرارات التحكيمية و بتنفيذها ..".

و رغم أن مفهوم "مكان التحكيم" يبدو ألول وهلة مفهوما بسيطا و سهل التطبيق، فإن 

التطورات التي ما انفك يشهدها ميدان التحكيم تؤكد خالف ذلك. ففي البداية كانت لهذا املفهوم 

ملكان الذي تعقد فيه هيئة التحكيم جلساتها و تسمع فيه داللة مادية، بحيث يعتبر مقرا للتحكيم، ا

أقوال الشهود و األطراف و الخبراء و تتلقى املرافعات و تصدر فيه قرارها. إال أن مكان التحكيم يصبح 

أي القرارات التي تصدر بعد    Sentence flotanteصعب التحديد في صورة القرارات التحكيمية العائمة

 كيم جلساتها في أماكن متفرقة، و كذلك الشأن في صورة التحكيم عبر األنترنتأن تعقد هيئة التح

Cyberarbitration حيث ال تعقد هيئة التحكيم جلساتها  باملعنى املألوف بل تتلقى عريضة الدعوى و ،

تقارير الجواب عبر االنترنت، كما تصدر أحكامها على نفس الشبكة. فتجري أعمال التحكيم على فضاء 

 .340مادي و غير أرض ي وال يمكن ربطها ماديا بأي بلد غير 

إلى جانب معيار مكان التحكيم، نجد بعض االتجاهات الفقهية و القضائية و التشريعية، أقرت 

معايير أخرى إلضفاء الصبغة الدولية على التحكيم و إخراجه بالتالي من دائرة التحكيم الداخلي، نذكر 

 منها: 

، كما  3690ت به لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي لسنة معيار مقر العمل،وقد أخد -

  341أنه  املعيار األكثر اعتمادا في عمل املحاكم التونسية،

 معيار جنسية األطراف و جنسية املحكمين. -

                                                 

 .131_ عبد هللا هاللي: "التحكيم الدولي في القانون التونس ي والقانون املقارن" ،مرجع سابق، ص 340 

_ اعتمدت محكمة االستئناف بتونس معيار مقر عمل أطراف اتفاقية التحكيم في زمن انعقادها في بعض القرارات ، كالقرار عدد 341 

من عقد  10" حيث اختلف الطرفان حول طبيعة التحكيم املنصوص عليه في البند ، الذي جاء فيه :3666فبراير  9بتاريخ  06113

املناولة املبرم بينهما ضرورة أن األمر يختلف بحسب ما إذا كان التحكيم املتفق عليه يكتس ي صبغة داخلية أم أنه تحكيم دولي .. و أنه 

فر هذا العنصر كاف لوحده باعتبار التحكيم في هذه النازلة يكتس ي طاملا اتضح أن محل عمل الطرفين واقع في دولتين مختلفتين، فإن تو 

 .  131صبغة دولية ". قرار أورده عبد هللا هاللي: مرجع سابق، ص 
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، والقانون 3691معيار مكان إقامة األطراف، وهو ما أخذ به كل من القانون السويسري لعام  -

  342. 9369الهولندي لعام 

املتعلقة باملبيعات الدولية للمنقوالت اشترطت هي األخرى أن  3639كما أن اتفاقية الهاي لعام 

يكون النزاع ناشئا عن عملية تجارية دولية، هذا وقد اعتمد هذا املقياس القانون النموذجي للجنة 

منه على أن "التحكيم  1/3، إذ تنص املادة 3690األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي الصادر في سنة 

يكون دوليا إذا كانت مؤسسات الفرقاء عند إبرام اتفاق التحكيم تقع في بلدان مختلفة، أو إذا كان 

 أحد األماكن التالية واقعا خارج الدولة التي يقع فيها عمل أحد الطرفين.

 ة.كل مكان يتم فيه تنفيذ جزء أساس ي من االلتزامات الناشئة عن العالقات التجاري -

 املكان الذي يكون للنزاع عالقة أوثق به. -

 إذا اتجهت إرادة األطراف صراحة إلى أن موضوع اتفاق التحكيم يتعلق بأكثر من دولة واحدة" -

من ق.م.م. نجد أن املشرع املغربي أخذ هو اآلخر باملعيار الجغرافي  111 -33وبالرجوع إلى الفصل 

ونية على مستوى القانون الواجب التطبيق وقد نص على أنه وهذا أمر مهم نظرا ملا يرتبه من نتائج قان

"يعتبر دوليا حسب مدلول هذا الفرع، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية، والذي يكون 

 ألحد أطرافه على األقل موطن أو مقر بالخارج.

 يعتبر التحكيم دوليا إذا:

 ؤسسات بدول مختلفة.كان أطراف اتفاق التحكيم وقت إبرام هذا االتفاق م

 أو كان احد األمكنة التالي بيانها واقعا خارج الدولة املوجودة بها مؤسسات األطراف.

 أ. مكان التحكيم عندما يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم أو معينا بمقتض ى هذا االتفاق.

                                                 
 .6_ عبد الحكيم عودى :"مرجع سابق"، ص 342
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تجارية أو املكان الذي ب. كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من االلتزامات املترتبة على العالقة ال

 تربطه أكثر بموضوع النزاع صلة وثيقة.

 أو كان األطراف متفقين صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم ههم أكثر من بلد واحد.

 من هذا الفصل، يطبق ما يلي: 1ألجل تطبيق مقتضيات الفقرة 

هي املؤسسة التي تربطها  إذا لم تكن ألحد األطراف أكثر من مؤسسة، فإن املؤسسة الواجب اعتمادها

 صلة وثيقة باتفاق التحكيم أكثر من غيرها.

 إذا لم تكن ألحد األطراف أية مؤسسة قام مقامها محل سكناه االعتيادية.

لألطراف االتفاق على إجراء التحكيم في أي مكان ولو خارج التراب الوطني  343فيما أجاز القضاء املغربي

إلشارة إلى اعتماد قانون مركز تحكيمي وطني أو أجنبي إذ ليس في شريطة تحديد القانون املطبق أو ا

 ذلك خروج عن قواعد التحكيم.

ولذلك يكون املشرع املغربي قد أخذ ببعض ما ينص عليه القانون النموذجي للجنة األمم 

، وقد ذهبت املادة األولى من هذا 3690يونيو  13املتحدة للقانون التجاري الدولي الذي اعتمد في 

القانون إلى أن "التحكيم يكون دوليا إذا كانت مؤسسات الفرقاء في اتفاقية تحكيمية عند إجراء هذه 

االتفاقية، تقع في بلدان مختلفة أو إذا كان أحد األماكن املذكورة الحقا، يقع خارج الدولة التي يقع فيها 

ر لجعل التحكيم دوليا، من . وقد اعتمدت كذلك الكثير من التشريعات هذا املعيا344مؤسسات الفرقاء"

 .346والتشريع املصري  345بينها التشريع التونس ي

                                                 
نقال عن: عبد ، 3611قرار تجاري عدد  339/39امللف عدد  39/39/3610_ حكم صادر عن محكمة االستئناف بالبيضاء بتاريخ 343

الحكيم عودى "التحكيم التجاري الدولي وإشكالية القانون واجب التطبيق"، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد 

 .33، ص 1331-1339الرباط، السنة الجامعية  –الخامس كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويس ي 
 .33ق"، ص _ عبد الحكيم عودى "مرجع ساب344
 من مجلة التحكيم التونسية 39_ املادة 345
على أنه "مع اإلخالل بأحكام االتفاقات املعمول بها في جمهورية  3663_ تنص املادة األولى من قانون التحكيم املصري الجديد لسنة 346

انت طبيعة العالقة القانونية التي مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أيا ك
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 املعيار االقتصادي 

على خالف املعيار الجغرافي الذي يحاول تحديد الهوية الدولية للتحكيم بشكل مجرد عن موضوع 

بمعنى  ع.النزاع املطروح على هيئة التحكيم، فإن املعيار االقتصادي يتجسد في التركيز على موضوع النزا

خر إذا كان النزاع ناتجا عن املعامالت التجارية الدولية وصف التحكيم بأنه تحكيم دولي، حتى ولو كان آ

أطراف النزاع واملحكمين من جنسية واحدة وتم التحكيم في نفس الدولة، إذ ال مجال حسب هذا 

املحكمين، ما دام موضوع  االتجاه الفقهي للنظر في جنسية أطراف النزاع أو مكان التحكيم أو جنسية

 .347النزاع غير مرتبط بدولة معينة، كونه مرتبط بالتجارة الدولية

املتعلق  3691وهو معيار أسسه االجتهاد القضائي الفرنس ي قبل أن يتبناه املرسوم الصادر سنة 

 .348سابالتحكيم الدولي، وذلك تماشيا مع قاعدة القانون يتبع االجتهاد القضائي املعمول بها في فرن

إن اتساع طبيعة املنازعات غير املرتبطة ببلد واحد تفسر ملاذا يجب أن يكون هناك تحكيم دولي 

حديثة وعت هذا الدور الريادي للتجارة المختلف عن التحكيم الداخلي، لذا فان غالبية التشريعات 

خرى فنصت على أن الدولية في إمكانية تميز التحكيم التجاري الدولي عن غيره من أنواع التحكيم األ 

التجارة الدولية تعتبر هي املعيار األبرز إن لم يكن األوحد الذي على أساسه يتم تمييز التحكيم التجاري 

الدولي عن غيره من أنواع التحكيم، ومن هذه التشريعات نجد القانون الفرنس ي الذي عرف التحكيم 

                                                                                                                                                         

يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لهذا 

 القانون"
لقانون الخاص، جامعة الحسن الثاني _ عبد هللا درميش، "التحكيم الدولي في املواد التجارية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في ا347

 11, ص  3691-3691الدار البيضاء، السنة الجامعية 
348_ Le droit français de l’arbitrage international est manqué par l’influence de la jurisprudence aussi bien dans ses origines 

que dans son développement. Le décret du 12 mai 1981 qui a codifié les règles de l’arbitrage international (art 1492/1507) 

du nouveau code de procédure civile – NCPC est un effet largement inspiré des solutions précédemment mises au point par 

la jurisprudence est essentiellement celles de la cour d’appel de paris et de la cour de cassation, Jean Pierre Ancel « La lecture 

de la jurisprudence française en matière d’arbitrage international » colloque international sur l’arbitrage commercial interne 

et international. Casablanca 3-4 mars 2004. P2. 
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يا ذلك التحكيم الذي يضع في امليزان مصالح من ق.م.م بأنه "يعتبر التحكيم دول 3361الدولي في املادة 

 التجارة الدولية.

كما أن القضاء الفرنس ي بقي مخلصا لهذا املبدأ في أحكامه املتعاقبة ونذكر في هذا السياق حكم 

، والذي جاء فيه "إن الطابع الدولي للتحكيم 3663أبريل  0صادر عن محكمة االستئناف بباريس في 

يقة االقتصادية العملية التي بمناسبتها تم إعماله، وفي هذا الخصوص يجب أن يتحدد طبقا للحق

يكفي أن تحقق العملية االقتصادية نقال لألموال أو الخدمات أو رؤوس األموال عبر الحدود أما جنسية 

الشركاء )األطراف( في النزاع، والقانون الواجب التطبيق على العقد أو على التحكيم، وكذا مكان 

 ي أمور غير فعالة أو غير مجدية.التحكيم فه

"إن الطابع الداخلي أو الدولي للتحكيم ال يعتمد على  13/3/3661كما قضت نفس املحكمة بتاريخ 

القانون الواجب التطبيق أو على اإلجراءات، أو على إرادة األطراف، ولكن على طبيعة العملية 

 .349االقتصادية التي هي اصل النزاع

املغربي نجده قد أخذ باملعيار االقتصادي إلى جانب املعيار الجغرافي حينما  و بالرجوع إلى املشرع

من ق.م.م "يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الفرع، التحكيم الذي يتعلق  33-111نص في الفصل 

بمصالح التجارة الدولية والذي يكون ألحد أطرافه على األقل موطن أو مقر بالخارج"، ويكون بذلك قد 

. وحسنا فعل املشرع املغربي ألن 350ه العام الذي أخذت به غالبية التشريعات املقارنة"ساير التوج

هذه االزدواجية تعطي الحرية الكاملة لألطراف في تحديد القانون الذي يبتغون تطبيقه كما يسمح 

 .351 للقضاء بتوسيع صالحياته، وذلك من منطلق أن التجارة الدولية عابرة للحدود

 

                                                 
التجارة الدولية بأنها "كافة العالقات االقتصادية التي تهدف إلى إنتاج وتحويل أو تداول البضائع أو أداء الخدمات بما  _ يمكن تعريف349

في ذلك األنشطة التمويلية واملعرفية: منير املجيد: التنظيم القانوني للتحكيم الدولي والداخلي في تطور الفقه وقضاء التحكيم، منشاة 

 .16، ص 3661املعارف، الطبعة 
 .16، ص 1333_ أحمد عبد الكريم سالمة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، دار النهضة العربية، الطبعة األولى، 350
 .33_ عبد الحكيم عودى "مرجع سابق" ص 351
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 آثار تميز التحكيم التجاري الدولي عن الداخلي  املطلب الثاني:

إن من أهم اآلثار التي تترتب عن دولية التحكيم هو ما ينعكس على القرار التحكيمي ذاته، ذلك 

أن القرار إذا سلم بدوليته فإنه سيحظى بالتالي بعدة إيجابيات ال يمكن أن يشاركه فيها القرار 

هذه اإليجابيات هو تقليص سلطة القضاء الوطني على القرار التحكيمي التجاري الداخلي ولعل أبرز 

 التحكيمي التجاري الدولي.

وبناء عليه نستشف أن رقابة القضاء على األحكام التحكيمية الدولية في املادة التجارية ،متسمة 

 بطابع املحدودية، وبالنظر إلى ما اتسمت به هذه الرقابة فإنهما ترتكز باألساس على مراقبة مدى

انسجام القرار التحكيم وما يمليه مفهوم النظام العام املحلي والدولي مما يعني معه القول أن الحكم 

التحكيمي الدولي في املادة التجارية اليقبل ألي طريق من طرق الطعن سواء كانت عادية أو غير عادية 

يعرض نفسه لإللغاء، ،مالم يصدر هذا يصدر هذا الحكم التحكيمي فوق التراب املغربي فإنه بذلك 

كما أنه اليمكن للقضاء النظر في موضوع النزاع بخالف الحكم التحكيم التجاري الداخلي الذي يجوز 

 .للمحكمة املختصة البت في النزاع في حالة إبطال الحكم

هذا باإلضافة إلى اتساع نطاق مبدأ سلطة إرادة املتحكمين في التحكيم التجاري الدولي، إذ 

ديد القواعد اإلجرائية والقواعد املوضوعية الواجبة التطبيق، بدأ بتشكيل الهيئة ومرورا بإمكانهم تح

 .352بإجراءات التحكيم والقانون الذي يحكم موضوع النزاع

بالرجوع إلى املشرع املغربي نجده ميز بين التحكيم الداخلي والدولي من حيث طرق الطعن 

 بالقرارات التحكيمية.

 ه في النقط التالية:وهذا ما سنحاول تبيان

 

                                                 
 مقال منشور على املوقع الرسمي للمجلة  القانون واألعمال._ 352

http://www.droitetentreprise.com//متى-يكون -التحكيم-دوليا-؟-الفرق -بين-التح   , vu le 22/10/2017 à 10 :30 . 

http://www.droitetentreprise.com/متى-يكون-التحكيم-دوليا-؟-الفرق-بين-التح/
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 التجاري الداخلي: أوال: طرق الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في التحكيم

 على ما يلي: 13/111نص املشرع املغربي في املادة 

( 10/111"ال يكون حكم التحكيم قابل ألي طريق من طرق الطعن على أن تراعي أحكام املادتين )

عن طريق اعتراض الغير أمام املحكمة املختصة أصال بنظر النزاع  التي تنص على إمكانية الطعن فيه

التي حملت هذا الحكم قابال للطعن فيه بطريق اإللغاء )دعوى البطالن( على الرغم  19/111واملادة 

 13/111من كل اتفاق مخالف بين الخصوم وكذلك في الحاالت املحددة في هذه املادة غير أن املادة 

 انية خضوع قرار التحكيم لالعتراض على األحكام الغيابية.أضافت إلى ذلك إمك

وفي حال اإللغاء )إبطال( القرار من قبل املحكمة الناظرة في دعوى اإللغاء، فتتولى هذه املحكمة 

النظر في موضوع النزاع ضمن حدود مهمة هيئة التحكيم، إال إذا كان اإللغاء بسبب عدم وجود اتفاق 

 .353(11/111تفاق )املادة تحكيم أو بطالن هذا اال

أما في حال  رفض طلب اإللغاء فيجب على املحكمة املذكورة أن تأمر بتنفيذ القرار التحكيمي 

 وثبوت حكما نهائيا.

أما بخصوص موقف بعض التشريعات املقارنة خاصة العربية )لبنان، تونس( نجدها قد أخذت 

قابلية الحكم التحكيمي الداخلي ألي طريق من باملبدأ الذي أخذ به املشرع املغربي املتمثل في عدم 

طرق الطعن ، ولكن يجوز الطعن في الحكم التحكيم عن طريق دعوى البطالن إذا توفرت األسباب 

 111.354-19التي حددها املشرع املغربي على سبيل الحصر في املادة 

                                                 
ية الحديثة"، مجلة جامعة فؤاد ديب: "تنفيذ أحكام التحكيم الدولي بين البطالن والكساد في االتفاقيات الدولية والتشريعات العرب_ 353

 .91/ صفحة 1333، العدد الثالث، 11دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، املجلد 
 املتعلق بالتحكيم والوساطة التي تنص على مايلي: 30.39من قانون  111-19املادة  _ أنظر 354

د العادية أمام محكمة االستئناف التي صدرت في رغم كل شرط مخالف ، تكون األحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطالن طبقا للقواع

يوما من تبليغ الحكم  30دائرتها .ويكون تقديم هذا الطعن مقبوال بمجرد صدور الحكم التحكيمي .وال يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل 

 التحكيمي املذيل بالصيغة التنفيذية .

  ال يكون الطعن بالبطالن ممكنا إال في الحاالت اآلتية :

 إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطال ، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم -
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 ليثانيا: طرق الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في التحكيم التجاري الدو 

يعتبر الطعن بالبطالن هو أيضا الطريق الوحيد للطعن بحكم املحكمين الصادر في التحكيم 

وهي  111-36وفي الحاالت املحددة في املادة  111 -03التجاري الدولي طبقا ملا نصت عليه املادة 

نفيذية الحاالت نفسها املتعلقة بأسباب استئناف القرار القضائي املغربي الصادر بمنح الصيغة الت

لحكم املحكمين الصادر في التحكيم الدولي، إلى أنها أضيف من حاالت الطعن بقرار التحكيم الصادر في 

التحكيم الداخلي، فقد استبعد املشرع املغربي منها حاالت في غاية األهمية تتعلق بالحاالت املحددة في 

 املتعلقة بالتحكيم الداخلي.111-19من املادة  1و  9البندين 

أوجه االختالف بين حاالت بطالن حكم التحكيمي في التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي،  ومن

اعتماد املشرع املغربي في حالة مخالفة حكم املحكمين للنظام العام الداخلي والدولي كسبب إلبطال 

سبب الحكم الصادر في التحكيم الدولي، في حين أنه اكتفى بحالة مخالفة عن قواعد النظام العام ك

 .355إلبطال حكم املحكمين في التحكيم الداخلي

                                                                                                                                                         

 إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين املحكم املنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة التفاق الطرفين -

باملهمة املسندة إليها أو بتت في مسائل ال يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا االتفاق ، ومع  التحكيمية دون التقيد  إذا بتت الهيئة-

إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة باملسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة باملسائل غير الخاضعة له ، فال يقع   ذلك

 البطالن إال على األجزاء األخيرة وحدها

-10فيما يخص أسماء املحكمين وتاريخ الحكم التحكيمي والفصل  111-13( و 1)الفقرة  111-11قتضيات الفصلين إذا لم تحترم م-

111 

إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو ألي -

 سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع 

 إذا صدر الحكم التحكيمي خالفا لقاعدة من قواعد النظام العام -

األطراف على   في حالة عدم التقيد باإلجراءات املسطرية التي اتفق األطراف على تطبيقها أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق-

 تطبيقه على موضوع النزاع.

قاء نفسها ببطالن حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في تحكم محكمة االستئناف التي تنظر في الطعن بالبطالن من تل

 اململكة املغربية أو إذا وجدت موضوع النزاع من املسائل التي ال يجوز التحكيم فيها .
355 _ Khalid Zaher, le nouveau droit marocain de l’arbitrage interne et international, Rev. ARAB. 2009. P.67 
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على خالف نظام إبطال حكم املحكمين الداخلي، ال يحق للمحكمة الناظرة في دعوى إبطال  و

حكم املحكمين الصادرة في التحكيم الدولي النظر في موضوع النزاع عندما تقرر إبطال هذا الحكم، 

 .111-03عمال باملادة 

هناك تمييز بين التحكيم التجاري الداخلي والدولي من حيث الجهة  و تجب اإلشارة إلى أن

 :ملنح الصيغة التنفيذية للقرارات التحكيمية مكانيا  املختصة 

ينعقد االختصاص للرئيس املحكمة التجارية بالنسبة لألحكام التحكيمية الداخلية : 

يوازي األحكام  إلضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي ليصبح سندا تنفيذيا

  .القضائية الحاصلة على القوة التنفيذية

يسند االختصاص إلى رئيس املحكمة أما فيما يخص األحكام التحكمية الدولية : 

أما إذا صدر باملغرب  ،111-33التجارية بالرباط اذا صدر خارج املغرب بناء على املادة 

 . لتنفيذفإن االختصاص يرجع إلى املحكمة التي يوجد فيها مكان ا
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 خاتمة 

 

بخصوص التحكيم تشكل   05-08ختاما يمكن القول أن املستجدات التي جاء بها القانون 

خطوة مهمة من قبل املشرع املغربي في مجال تدعيم ترسانته القانونية املشجعة لالستثمار األجنبي 

ا ملا يحتله نظام التحكيم من إقبال كبير في عصر العوملة و مالئمته ملتطلبات وتدعيم فرص نجاحه، نظر 

 األعمال الحديثة.

وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي حققه هذا القانون مقارنة مع القانون امللغى إال أنه ال يخلو  

مؤشرات قوية بدوره من نقائص ينبغي على املشرع تداركها في املستقبل القريب، خصوصا مع وجود 

تنبأ بصدور مدونة التحكيم تجد مصادرها في كون مسودة قانون املسطرة املدنية الجديدة ال يوجد 

فيها أي مقتض ى يتعلق بالتحكيم، و لعل هذا الحذف يأشر على نية املشرع في إخراج مدونة خاصة 

ستوى النجاح الذي بالتحكيم و التي يرجى  أن تأتي بمستجدات تتالءم مع قيمة قضاء التحكيم و م

 .حققه
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 .1336-1339أكدال ، السنة -أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ،جامعة محمد الخامس ،الرباط

محمد أحمد عبد الرحمن الحميقاني :" التنظيم الدولي لحماية و تسوية منازعات االستثمارات  •

الرباط -سويس ي –األجنبية " أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس 

 1333-1333، السنة 

محمد أحمد عبد الرحمن الحميقاني :" التنظيم الدولي لحماية و تسوية منازعات االستثمارات  •

الرباط -سويس ي –األجنبية " أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس 

 .1333-1333، السنة 

في التحكيم التجاري الدولي " ،أطروحة لنيل الدكتوراه في  عبد السالم اإلدريس ي : "النظام العام •

 1333-1331القانون الخاص بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية سال،السنة 

عبد الحكيم عودى : "التحكيم التجاري الدولي وإشكالية  القانون الواجب التطبيق "،اطروحة لنيل  •

الرباط ،  –سويس ي –وم القانونية واالقتصادية و االجتماعية الدكتوراه في الحقوق ، كلية العل

 .1339 -1331السنة الجامعية 

"رسالة لنيل دبلوم -دراسة مقارنة-عبد الكريم :"طرق الطعن ضد الحكم التحكيمي الداخلي  •

 .1336/1333الدراسات العليا املعمقة نقشت في كلية الحقوق بسطات جامعة الحسن األول، سنة 

الم :"الطرق البديلة لحل املنازعات املدنية والتجارية في القانون الدولي الجزائري" سفيان سو  •

،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق تخصص قانون خاص، جامعة محمد خيضر ،كلية الحقوق و 

 1331 -1333العلوم السياسية ،بسكرة ،السنة 

ة األعمال ، جامعة خميس مليانة،  كلية نورة حليمة : "التحكيم الدولي التجاري "،مذكرة ماستر إدار  •

 1331-1333الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، السنة 

 

 

 مقاالت: 

أحمد شكري السباعي: "التحكيم التجاري في النظام القانوني املغربي"، مقال منشور في دفاتر  •

 املجلس األعلى، ندوة علمية، الضمانات القضائية لالستثمار.

ي: " التحكيم التجاري في النظام القانوني املغربي"، دفاتر املجلس األعلى، عدد احمد شكري السباع •

1/1331، 
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املتعلق بالتحكیم و  30-39دراسة تحلیلیة لبعض مقتضیات القانون رقم “ابراھیم العسري:  •

مقال منشور بسلسلة دراسات و أبحاث .  بعنوان "الوسائل البدیلة لحل “ الوساطة االتفاقیة

 ". الطبعة األولى. دار االفاق . الرباط .املنازعات

، 11عبد  هللا درميش:  " اهتمام املغرب بالتحكيم إلى أي حد؟"  مجلة املحاكم املغربية، العدد  •

 3660السنة 

فؤاد ديب: "تنفيذ أحكام التحكيم الدولي بين البطالن والكساد في االتفاقيات الدولية والتشريعات  •

، العدد الثالث، 11معة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، املجلد العربية الحديثة"، مجلة جا

1333 

 -3طارق املصدق: "قراءة أولية في مستجدات التحكيم"، املجلة املغربية للوساطة و التحكيم، عدد  •

 1339السنة 

 

 نصوص قانونية 

ة املدنية ، ههم تعويض الباب الثامن من القسم الخامس من قانون املسطر   39-30القانون رقم  •

، جريدة 1331يوليوز  13يتعلق بالتحكيم و الوساطة االتفاقية ، كما تم املصادقة عليه بتاريخ 

   1331دجنبر 9بتاريخ  0093رسمية عدد 

يتعلق بإصدار مجلة التحكيم التونسية )الرائد  3661أبريل  19مؤر  فى3661 لسنة 31 قانون عدد •

 (093ة صفح 3661ماي  3بتاريخ  11الرسمي عدد 

 

  مواقع إلكترونية : 

http://www.memoireonline.com/ 

https://www.uncitral.org 

https://marefa.org  

https://www.lextenso.fr 
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