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 اري العق التحفيظ وظهير العينية الحقوق  مدونة بين التحفيظ طور  في العقار على املنصب الرسمي الرهن إشكاالت

 في القانون الجزائري  الطعن بالبطالن في أحكام التحكيم

 

  .العرباوي نبيل صالحد 

 أأستاذ محاضر                                    

 للية الحقوق والعلوم السياسية

 الجزائر-طاهري محمد بشار جامعة

 

 ملخص:

ذي بمقتضاه يمكن الفصل في املنازعة إن التحكيم هو أحد الطرق البديلة لحل النزاعات،فهو النظام ال

بواسطة محكمين أو هيئة تحكيمية بعيدا عن قضاء الدولة.وإذا لان التحكيم التجاري الدولي يبدأ باتفاق 

األطراف على حل النزاع املتعلق بمصالح التجارة الدولية،فإنه يتوج في النهاية بحكم تحكيمي يسعى 

بأن يطلب من القضاء املختص بمنحه الصيغة التنفيذية الطرف الذي صدر الحكم لصالحه بتنفيذه 

 التي يتمتع بها الحكم القضائي.

Résumé: 

L’arbitrage  est un des modes altératifs de résolution des conflits. C’est le mode qui permet de 

trancher les litiges par des arbitres ou une commission arbitrale loin des tribunaux  étatiques. 

L’arbitrage commercial international commence par l’accord des parties en litige àrégler les 

conflits relatifs aux intérêts commerciaux internationaux  et se termine par l’émission d’une 

sentence arbitrale dont l’exécution nécessite la demande auprès du tribunal spécialisé, par la 

partie ayant eu gain de cause, d’une formule exécutoire qui caractérise les jugements. 
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 مقدمة:

إن حكم التحكيم يعتبر من أهم املراحل التي يمر بها نظام التحكيم، بدءا من اتفاق األطراف على حل 

نزاعهم بالتحكيم. فالحصول على حكم التحكيم هو غاية األطراف فيه يتم الفصل في النزاع، و بفضله 

ن الدول و املنظمة .ولم تضع النصوص القانونية الصادرة في العديد م1يحصل لل ذي حق على حقه

 للتحكيم التجاري الدولي تعريفا ملا هو املقصود بحكم التحكيم.

فالقانون النموذجي للتحكيم الذي أعدته لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي لم يضع تعريفا 

همية .إن أ3، كما أن املعاهدات الدولية التي نظمت التحكيم لم تضع تعريفا له2محددا لحكم التحكيم

تحديد مفهوم حكم التحكيم تتمثل في أن حكم التحكيم وحده دون غيره من القرارات التي يمكن أن 

 تصدر عن الحكم يكون قابال للطعن عليه بالطرق املقررة قانونا، و أهمها الطعن بالبطالن.

عة ز فحكم التحكيم يشمل جميع القرارات الصادرة عن املحكم، و التي تفصل بشكل قطعي في املنا

املعروضة عليه، وحكم التحكيم باعتباره عمال قانونيا فله القوة امللزمة بمعناها اإلجرائي و األخص بمعنى 

 .4الحجية

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  2122وحجية حكم التحكيم مقررة بالنص، فقد نصت املادة 

صدورها فيما يخص النزاع املفصول  تحوز أحكام التحكيم حجية الش يء املقض ي فيه بمجردعلى أنه "

 .5"فيه

كما أن تحديد املقصود بحكم التحكيم الدولي مسألة مهمة، تتعلق بالتفرقة بين التحكيم الوطني أو 

الداخلي و التحكيم الدولي، حيث أن التحكيم الدولي وحده هو الذي يتير جميع املشالل املعروفة في إطار 

                                                           
 .112، ص 1111، أنظر في هذا الشأن د. ابراهيم أحمد ابراهيم: التحكيم الدولي الخاص الطبعة الثالثة1
 .2796ديسمبر  22قواعد التحكيم للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي الذي اتخذته الجمعية العامة يوم  2
 بشأن اإلعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية. 2722اقية نيويورك لسنة أهم هذه اإلتفاقيات اتف3
 .21دار الكتب القانونية، ص د أحمد محمد حشيش: القوة التنفيذية لحكم التحكيم،4
وز أحكام تجمن قانون التحكيم املصري والتي تنص على أنه " 22من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املادة  2122تقابل املادة  5

 املحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية األمر...".



 

 

10 

ديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم، وعلى إجراءات القانون الدولي الخاص، و خاصة تح

 .6التحكيم و املنازعة محل اتفاق التحكيم

كما أن طرق و سائل الطعن على حكم التحكيم الداخلي تختلف في بعض األنظمة عن حكم التحكيم 

حكام التحكيم، بل الدولي، بل أن األمر ال يقتصر على مجرد أوجه الطعن التي يخضع لها لل نوع من أ

 األمر يتعدى ذلك إذ أن هناك طرق للطعن تنطبق على حكم التحكيم الداخلي دون التحكيم الدولي.

وتظهر الدراسة أن التشريعات في بعض الدول تميل إلى إعطاء نطاق خاص للتحكيم الدولي من خالل 

 جنيي.اإلشارة إلى وجود عناصر أجنبية تتطرق إلى التحكيم وتدمعه بالطابع األ 

ويعتبر التحكيم دوليا إذا تطرقت إلى عناصر التحكيم الصفة األجنبية، بأن لان على اتصال بأكثر من 

نظام قانوني، فإذا لان التحكيم بكل عناصره متصل بأكثر من دولة لان تحكيميا دوليا، وقد نصت املادة 

دوليا بمفهوم هذا القانون التحكيم  يعد التحكيممن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية إلى أنه " 2127

 الذي يخص النزاعات املتعلقة باملصالح االقتصادية لدولتين على األقل".

قضاء التحكيم بطبيعته هو قضاء خاص يستبعد الخضوع لقضاء الدولة، بل أن البعض ذهب إلى       

يم إجراءات الحقة أمام القول بأن نظام التحكيم يفقد سبب وجوده و قيمته إذا أعقب إجراءات التحك

 .7قضاء الدولة

إذ أنه من غير املعقول االعتراف بحكم تحكيمي مشوب بالخطأ، حيث أن طرق الطعن املوجهة إلى الحكم 

التحكيمي تهدف إلى التأكد من أن الحكم قام بأداء مهتمة وفقا للشروط، نظرا ألن حكم التحكيم يصدر 

 ضرورة إحترام املقتضيات اإلجرائية القضائية.من أشخاص قد ال يتوافر الشعور الكامن ب

                                                           
ار الفكر ، دد حفيظة السيد الحداد: الطعن بالبطالن على أحكام التحكيم الصادرة في املنازعات الخاصة الدوليةأنظر أكثر تفصيال،6

 .22الجامعي، ص
 .212، ص 1121، منشورات الحليي الحقوقية، جاري الدوليد حفيظة السيد الحداد: املوجز في النظرية العامة في التحكيم الت7
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أوجه الطعن 
ّ
فهناك طرق طعن ال يمكن تطبيقها بشأن حكم التحكيم بسبب خصوصية التحكيم، ف

املستخدمة التي تستعمل ضد األحكام القضائية ال يمكن استخدامها ضد حكم التحكيم، إال بتعديالت 

 .8إرادة األطراف خاصة تتالءم مع هذا القضاء القائم على حرية و 

و املالحظ أن جميع التشريعات التحكيمية الحديثة، وكذلك القواعد الصادرة عن املنظمات التحكيمية 

تنص على أن حكم التحكيم يعد ملزما و نهائيا، فال يقبل الطعن فيه بأن طريق من طرق الطعن املقررة 

 .9في القانون الذي يحكم اإلجراءات املدنية

يعات و أهمها املشرع الجزائري الذي ينص بجواز الطعن باإلستئناف في أحكام وهناك بعض التشر 

من قانون اإلجراءات  2122التحكيم ما لم يتنازل األطراف عن حق اإلستئناف في اتفاقية التحكيم ) املادة 

تصر قاملدنية و اإلدارية(. علما بأن إجازة الطعن على حكم التحكيمباإلستئناف في القانون الجزائري ي

 .10على التحكيم الداخلي دون التحكيم الدولي

فاملشرع الجزائري عالج طرق الطعن على حكم التحكيم في الفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب 

الخامس من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، ولم يرد في الفصل السادس الذي ينظم قواعد التحكيم 

 .11ابع الذي تضمن طرق الطعن في حكم التحكيم الداخليالدولي إحالة إلى الفصل الر 

ومع ذلك فقد أجاز املشرع الجزائري رفع دعوى بطالن حكم التحكيم في التحكيم التجاري الدولي في 

 من نفس القانون. 2126من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية في الحاالت الواردة في املادة  2122املادة 

                                                           
 .212،مرجع سابق، ص د حفيظة السيد الحداد: املوجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي8
 .222، ص 1122، د محمود سمير الشرقاوي: التحكيم التجاري الدولي، دراسة قانونية مقارنة9

ري اتبع نفس نهج املشرع الفرنس ي و الذي ينص على الطعن باإلستئناف في حكم التحكيم في املادة وهو ما يؤكد أن املشرع الجزائ 10

 من قانون اإلجراءات املدنية الفرنس ي. 2221
طرق الطعن التي أجازها املشرع الجزائري في أحكام التحكيم الداخلي في قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية هي اإلستئناف و اعتراض  11

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية(. 2122-1122غير الخارج عن الخصومة و الطعن بالنقض ) املادة ال
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دم فإن دراستنا في هذه الورقة البحثية، سينصب أساسا على دراسة  موضوع بطالن و ترتيبا على ما تق

حكم التحكيم في القانون الجزائري، و تقسم دراستنا إلى مبحثين، ندرس في املبحث األول نطاق البطالن 

 انون الجزائري في املبحث الثاني.و حاالته، و النظام القانون لدعوى البطالن في الق

 

 األول: نطاق البطالن و حاالته املبحث

تكييف بعض القرارات الصادرة عن املحكم بأنها أحكام، يعني قابلية هذه القرارات للطعن عليها. فحكم 

.فطرق 12التحكيم الصادر عن املحكم و الفاصل في املنازعة ال يمكن أن يظل بعيدا عن رقابة القضاء

تدارك ما وقع فيه الحكم من خطأ. ومن تم فإنه ال الطعن ضد األحكام الصادرة عن القضاء تهدف إلى 

مفر من تقرير إمكانية الطعن على حكم التحكيم و الهدف منها هو التيقن من الشروط التي وفقا لها قام 

 .13املحكم بأداء مهمته

وعليه فإن طرق الطعن على الحكم التحكيمي تنحصر غايتها ليس في تعديل هذا الحكم، و إنما تعد 

نازعة ببطالنه.حيث أن لل القوانين الوضعية تتفق على فكرة الرجوع على أحكام التحكيم، إذ بمثابة م

تعترف األنظمة القانونية املعاصرة للطعن بالبطالن على حكم التحكيم.وسوف نبحث أوال لنطاق 

 البطالن، و ثانيا لحاالت الطعن بالبطالن.

 أوال: نطاق البطالن

 للقانون الجزائري:الطعن في حكم التحكيم وفقا -2

يفرق املشرع الجزائري بين التحكيم الداخلي و التحكيم الدولي،و األصل أن أحكام التحكيم الداخلي 

تقبل الطعن فيها باالستئناف إال إذا تضمن اتفاق التحكيم ما يفيد نزول األطراف عن هذا الحق.)املادة 

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية(.2122

                                                           
 .122، ص 1119، د. محمود مختار أحمد بريري: التحكيم التجاري الدولي دار النهضة العربية، الطبعة الثالثةأنظر أكثر تفصيال،  12
 .212مرجع سابق، ص العامة في التحكيم التجاري الدولي،د حفيظة السيد الحداد: املوجز في النظرية 13
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ستئناف إلى إعادة طرح النزاع أمام املجلس القضائي، و يسمح بتصحيح الحكم سواء من ناحية ويؤدي اإل 

الشكل أو املوضوع، فهو ينظر في املوضوع من جديد على عكس دعوى البطالن التي يسمح بها املشرع 

 الجزائري ألسباب محددة.

 التحكيم الداخلي، لذلك ال يجوز  أما بالنسبة ألحكام التحكيم الدولي فال تسري األحكام املطبقة على

إستئناف أحكام التحكيم الصادرة في الخارج، ويكون متاحا فقط طلب البطالن بالنسبة ألحكام التحكيم 

الدولية الصادرة في الجزائر.أما األحكام الصادرة في الخارج فال تخضع لإلستئناف أو طلب البطالن، و 

ف أو التنفيذ وذلك في الحاالت التي يمكن فيها طلب بطالن إنما يمكن استئناف األمر القاض ي باإلعترا

 الحكم الصادر في الجزائر في تحكيم دولي.

ويذهب البعض إلى أن إختالف التعامل بين حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر، وذلك الصادر خارج 

عاده، يحتم طلب بطالنه إلستبالجزائر، بأن األول يصبح جزءا من النظام القانوني املطبق في الجزائر مما 

أما الحكم الصادر في الخارج فيكفي منع دخوله و تطبيقه في ظل النظام القضائي الجزائري و ذلك بمنع 

 اإلعتراف به أو تنفيذه.

فاملشرع الجزائري اتبع نفس نهج املشرع الفرنس ي فحظر طرق الطعن ولم يسمح إال بطلب البطالن أو 

ل التحكيم الدولي. أما في مجال التحكيم الداخلي فال يمكن أن تعامل أحكام منع التنفيذ و ذلك في مجا

 .14التحكيم أحسن من أحكام القضاء

ويذهب جانب من الفقه إلى القول بأن الرجوع على حكم التحكيم في دولة مقر التحكيم على الرغم من 

 .15د التحكيم الدوليأنها ال توجد بين األطراف وهذه الدولة أية صلة يشكل العقبة الكبرى ض

                                                           
 .122: مرجع سابق، ص دمحمود مختار بريري أنظر أكثر تفصيال،  14
 .72، مرجع سابق، صدحفيظة السيد الحداد، الطعن بالبطالن على أحكام التحكيم الصادرة في املنازعات الخاصة الدوليةأنظر، 15
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م بشأن اإلعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، تعتبر من بين 2722فمعاهدة نيويورك املوقعة سنة 

أسباب رفض تنفيذ حكم التحكيم أن يكون حكم التحكيم قد تم إبطاله في الدولة التي صدر منها، 

 .16الوطنيةفاملعاهدة تعترف بقيمة دولية لالختالفات القائمة في األنظمة 

 موقف املشرع الفرنس ي:-1

الن يمكن الطعن بالبطمن قانون اإلجراءات املدنية الفرنس ي في الفقرة األولى على أنه " 2212تنص املادة 

على أحكام التحكيم الصادرة في فرنسا بشأن، التحكيم الدولي في األحوال املنصوص عليها في املادة 

2911"17. 

صدور حكم التحكيم في فرنسا يكفي في حد ذاته النعقاد االختصاص من نص املادة يتضح أن بمجرد 

للمحاكم الفرنسية بنظر دعوى الطعن بالبطالن املرفوعة ضد هذا الحكم، و ذلك حتى إذا لان الحكم 

قد صدر في منازعة دولية ال تتصل بالنظام القانوني الفرنس ي بأي عامل إال وجود مقر التحكيم في 

 .18فرنسا

من قانون  2122لذي تبناه املشرع الفرنس ي اتبعه املشرع الجزائري، كما سبق ذكرى في املادة و اإلتجاه ا

اإلجراءات املدنية و اإلدارية، فالنهج الذي أخذ به املشرع الفرنس ي يقض ي بتوزيع االختصاص بين الدول 

عاهدات من الدولو املاملختلفة املعنية بالحكم التحكيمي، وهو مبدأ متبع في األنظمة القانونية للعديد 

 الدولية املتعلقة باإلعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم.

                                                           
 .72 مرجع سابق، صدحفيظة السيد الحداد،16

la sentence arbitrale rendue en France en matière d’arbitrage  Art 1504 du code de procédure civile France« -17

international peut faire l’objet d’un recours en annulation dans les cas prévus à l’article 1502. 

L’ordonnance qui accorde l’exécution de cette sentence n’est susceptible d’aucun recours. Toutefois le recoures en 

annulation emporte de plein droit dans les limites de la saisine de la cour recours contre l’ordonnance du juge de 

l’exécution ou dessaisissement de ce juge ». 
 و ما يليها. 222، ص 1119، الطبعة األولى، ملوجز في النظرية و التطبيقد حفيظة السيد الحداد، ا18
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وعليه تختص دولة مقر التحكيم بالنظر في دعاوى البطالن ضد حكم التحكيم، وال يمكن للدول األخرى 

 .19املطلوب تنفيذ الحكم التحكيمي فيها أو اإلعتراف به إال قبول أو رفض تنفيذه

اإلجراءات املدنية الفرنس ي تجعل القضاء الفرنس ي مختص بنظر دعاوى البطالن من قانون  2212فاملادة 

فيها يتعلق بأحكام التحكيم الصادرة في فرنسا فقط. و العلة في ذلك هي الرغبة في منح املتعاملين على 

م اصعيد التجارة الدولية مكانا للتحكيم يتالءم مع فرض الرقابة التي يمارسها القضاء الوطني على أحك

 التحكيم.

 القانون املصري:-2

منح املشرع املصري القضاء املصري اإلختصاص بنظر دعوى بطالن حكم التحكيم إذا لان التحكيم قد 

جرى في مصر بصدد منازعة دولية أو لان التحكيم جرى في الخارج و اتفق األطراف على تطبيق القانون 

 .20املصري 

 ثانيا: حاالت الطعن بالبطالن.

حكم املحكم بالبطالن هو الطريق الوحيد ملعالجة هذا الحكم بعد صدوره أمام قضاء الدولة، الطعن في 

.فحكم التحكيم باعتباره نوع خاص من العدالة فهو 21ويرفع الطعن بالبطالن عن طريق دعوى البطالن

 اليتالئمبسهولة مع طرق الطعن في األحكام التي تهدف إلى إعادة فحص النزاع من جديد.

لك يمكن إعتبار أوجه البطالن التي يقررها القانون لرقابة مشروعية حكم املحكمين أنها تترجم وعلى ذ

بشكل سليي إعتراف النظام القانوني بالتحكيم كسلطة موازية لقضاء الدولة.و الطعن بالبطالن في حكم 

كام األح املحكم يعتبر في أحد معانيه ضربا من ضروب الطعن الغير عادي يشبه الطعن بالنقض في

 .22القضائية من ناحية تحديد أسباب الطعن على سبيل الحصر

                                                           
 .217،مرجع سابق، ص د حفيظة السيد الحداد، املوجز في نظرية التحكيم19
 وما يليها. 221، ص د. فتحي والي، مرجع سابق20
 و ما يليها. 271، ص1121، ار الجامعة الجديدةد. نبيل اسماعيل عمر، التحكيم في املواد املدنية و التجارية الوطنية و الدولية، د -21
 .272مرجع سابق، صد. نبيل اسماعيل عمر: -22
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" يمكن أن يكون حكم الفقرة األولى من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على  أنه  2122وتنص املادة 

 2196التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطالن في الحاالت املنصوص عليها في املادة 

" ال يجوز استئناف األمر القاض ي باالعتراف أو بالتنفيذ إال في تنص على أنه  2126" و املادة أعاله

 الحاالت اآلتية:

إذا فصلت محكمة التحكيم بدون إتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو إنقضاء مدة -2

 اإلتفاقية،

 لفا القانون،إذا لان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين املحكم الوحيد مخا -1

 إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف املهمة املسندة إليها، -2

 إذا لم يراع مبدأ الوجاهية، -2

 إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض في األسباب، -9

 إذا لان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي،" -6

ن التي نص عليها املشرع الجزائري هو كترتها و استيعابها ألكبر وأول ما يالحظ على حاالت الطعن بالبطال   

عدد من الفروض التي يمكن الطعن فيها على حكم التحكيم الدولي بالبطالن.و الطعن بالبطالن على 

حكم التحكيم الدولي يتعلق بالنظام العام، فال يجوز لطرفي التحكيم اإلتفاق على عدم إمكانية الرجوع 

.و أسباب بطالن حكم املحكم سواء في القانون الجزائري أو الفرنس ي قد 23يم بالبطالنعلى حكم التحك

ترجع إلى األساس اإلتفاقي لحكم املحكم )البند األول( أو إلى الطبيعة القضائية لحكم املحكم )البند 

 الثاني(.

 أسباب البطالن الراجعة إلى األساس اإلتفاقي لحكم املحكم::البند األول 

                                                           
نبيل إسماعيل عمر: دعوى بطالن حكم املحكم: أسباب و ما يليها،  272، مرجع سابق، ص د نبيل إسماعيل عمرأنظر أكثر تفصيال  23

 ا يليها.وم 9، ص1122، البطالن، وإجراءات الدعوى، دار الجامعة الجديدة
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باب توجد قبل صدور حكم التحكيم املطعون فيه، وهذه العيوب ترتبط باألساس وهذه األس

 اإلتفاقيإلختصاص املحكم، و نعالج هذه األسباب بالتفصيل فيما يلي:

أ/ إذا فصلت محكمة  التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة 

 اإلتفاقية.

املحكم على أساس عدم وجود اتفاق على التحكيم، أو بناء على اتفاق يمكن الطعن بالبطالن في حكم 

تحكيم باطل أو انقضاء مدة اإلتفاقية، و سبب وجود هذا السبب كطريق من طرق الطعن بالبطالن هو 

 .24السماح للقاض ي الوطني بالتأكد من إنعقاداإلختصاص للمحكم

فس القاعدة السالفة الذكر، و تمنح القاض ي و تتبنى العديد من التشريعات الحديثة بشأن التحكيم ن

الوطني السلطة في القضاء ببطالن الحكم التحكيمي إذا قدرت محكمة التحكيم خطأ تحقق اإلختصاص 

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية لم تحدد القانون الواجب التطبيق الذي يتعين  2126.و املادة 25لها

 حالة الطعن بالبطالن على حكم التحكيم.على املجلس القضائي أنيطبقة من 

ولقد ذهبت بعض األحكام القضائية في فرنسا إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم، 

بالتطبيق لقواعد القانون الدولي الخاص املتصلة بالعقود و بأعمال مبدأ قانون اإلرادة. وفي حالة غياب 

لتي تسمح بتركيز العقد، أو بتحديد النظام القانوني الذي يتصل به هذا القانون يتم تطبيق القواعد ا

 .26اتفاق التحكيم

                                                           
 وما يليها. 292، مرجع سابق، ص د فتحي والي24
 وما يليها. 222مرجع سابق، ص  د حفيظة السيد مراد: الطعن بالبطالن على أحكام التحكيم:أنظر أكثر تفصيال، 25
شأنه شأن م أكدت أن اتفاق التحكيم 2729يناير  11ومن بين األحكام ما قضت به محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر في  26

فيظة د.حالعقد األصلي، يخضع لقانون اإلرادة، وهو ما يؤدي إلى استبعاد لل قرنية مفروضة لإلسناد لقانون القاض ي، مذلور في كتاب، 

 .229، مرجع سابق، ص السيد الحداد
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و يشترط لوجود اإلتفاق على التحكيم و صحته أن تكون إرادة األطراف قد صدرت سليمة خالية من 

بة و عيوب الرضا، وبالتالي فعدم وجود الرضا يؤدي إلى بطالن اإلتفاق على التحكيم ملخالفة الشروط املطل

 لصحة اإلتفاق على التحكيم.

فإثارة الخصوم بطالن االتفاق على التحكيم أمام املجلس القضائي الذي ينظر دعوى البطالن من أجل 

الحصول على الحكم بإبطال حكم املحكم تفترض أن العيب املدعى به لم يكن معلوما ولم يكن خفيا، 

 .27ا البطالنوعلى املدعي صاحب الحق في دعوى البطالن أن يثبت هذ

و يقرر القانون الجزائري شأنه في ذلك شأن العديد من القوانين الوضعية الحق للمجلس القضائي الذي 

ينظر في دعوى البطالن أن يقض ي ببطالن حكم املحكم أو يرفص أن يرتب أثاره إذا لان هذا الحكم قد 

 صدر بعد انقضاء مدة اتفاق التحكيم.

حكمها الفاصل في النزاع خالل املدة املتفق عليها من قبل األطراف، و فإذا لم تصدر محكمة التحكيم، 

قامت بعد ذلك بإصدار الحكم، فإنه يجوز للطرف ذو املصلحة أن يطعن بالبطالن على هذا الحكم طبقا 

 .28من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 1/ 2126لنص املادة 

 :حكم الوحيد مخالفا للقانون ب/ إذا لان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين امل

و هذه الحالة تحتوي على حالتين، حالة ما إذا لان هناك عيب في تشكيل محكمة التحكيم، وحالة ما 

إذا لان هناك عيب في تعيين املحكم.على هذا األساس تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم إذا صدر هذا 

من قانون اإلجراءات  2129ة لنص املادة الحكم من محكمة التحكيم تتكون من إثنين أو أربعة مخالف

تشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدة محكمين بعدد املدنية اإلدارية التي تقض ي على أنه"

                                                           
 .279، مرجع سابق،ص د. نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في املواد املدنية و التجارية -27
 من قانون التحكيم املصري. 22/1جه الذي أخذ به املشرع املصري تطبيقا لنص املادة  وهو نفس التو  -28
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وذلكإذا لان املحكم الذي أصدر حكم التحكيم قاصرا او محجوزا عليه أو لان غير محايد أو غير فردي".

 .29مستقل

 همة املسندة إليه:ج/ إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف امل

قد يتعرض حكم التحكيم إلى البطالن في حالة إذا لم تحترم املهمة املسندة إليها، و يتحقق هذا الفرض 

في حالة ما إذا تم تحديد القواعد القانونية، سواء لانت قواعد وطنية أو دولية من قبل محكمة التحكيم 

لرغم من ذلك قض ى املحكمون بمخالفة هذه على موضوع املنازعة صراحة من قبل األطراف، و على ا

 .30القواعد

 

 البند الثاني: أسباب البطالن الراجعة إلى الطبيعة القضائية لحكم املحكم:

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية وهي أسباب  2126نتعرض لهذه األسباب و فقا ملا هو وارد في املادة 

 ه األسباب هي:تتعلق بالطبيعة القضائية لحكم املحكم وهذ

 أ/ إذا لم يراع مبدأ الوجاهية:

حيث أن عدم تقديم أحد الطرفين لدفاعه بسبب عدم احترام مبدأ الوجاهية بالنسبة له يعتبر إخالال 

.و يبطل الحكم كذلك إذا لانت 31بمبدأ أساس ي في التقاض ي، ولهذا فإنه يؤدي إلى بطالن حكم املحكم

دالء بطلباته و دفوعه أومن إثبات ما يدعيه، و إنكار ما يثبته محكمة التحكيم لم تمكن الخصم من اإل 

خصمه، أو إذا لم تتخذ اإلجراءات في مواجهة الطرفين، أو لم يتمكن أحد الطرفين من تقديم مالديه 

 .32من مستندات أو من اتخاذ إجراءات اإلثبات

                                                           
 .272: مرجع سابق، ص د.فتحي واليأنظر أكثر تفصيال،  -29
د.ممدوح عبد العزيز العنزي، بطالن القرار التحكيمين الدولي األسباب و النتائج، دراسة مقارنة، الطبعة  أنظر أكثر تفصيال،  -30

 .222، ص 1116 ،األولى
 .2772من قانون التحكيم املصري الصادر سنة  2/ق 22وهي نفس الحالةنصت عليها املادة  -31
أما إذا لان الطرف مدعى البطالن قد حصل على فرصة لافية لتقديم دفاعه و مستنداته أمام هيئة التحكيم ولم يفعل فال يتوافر  -32

 هنا سبب البطالن.
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 ب/ إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض في األسباب:

فصدور حكم التحكيم دون تسبيب يعتبر عيبا إجرائيا يؤدي إلى بطالنه، ويقصد بهذا السبب هو صدور 

الحكم خاليا من التسبيب، أو لانت أسبابه مجهولة أو متناقضة، كأن يستند الحكم إلى أفكار قانونية 

اع لحكم في سرد دفمختلفة و متناقضة. والعبرة بما يورده الحكم كأسباب له، و ليس بعبارات أوردها ا

 الخصوم، دون أن يرد في الحكم ما يؤيد أنه قد أخذ بها.

 أ/ إذا لان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي:

يقض ي املجلس القضائي الذي نظر في دعوى البطالن ببطالن حكم التحكيم إذا لان مخالفا للنظام العام 

بجانب فكرة النظام العام، و بناء على ذلك يرى بعض  الدولي. فاملشرع الجزائري ذكر مصطلح ) الدولي(

الفقه أن النظام العام كسبب إلبطال حكم املحكم هو النظام العام الدولي املتعارف عليه في إطار 

 .33النظرية العامة للقانون الدولي الخاص

بة أي رقاومفهوم النظام العام الذي يتعين إلبطال حكم التحكيم يتطلب إخضاع  الحكم التحكيميلل

أثناء نظر دعوى البطالن. فإذا لان حكم املحكم متوافقا مع النظام العام الدولي لحظة صدوره، بينما 

 .34يعتبر مخالفا لهذا النظام في لحظة رفع دعوى البطالن يتعين إبطاله

حية افمطابقة الحكم التحكيمي للنظام العام الدولي تعني مطابقة هذا الحكم من ناحية اإلجراءات ومن ن

املوضوع لهذا النظام العام. ولكي يكون هذا الحكم محال للقضاء ببطالنه أو رفض إصدار األمر بتنفيذه، 

فإنه يجب أن يصطدم هذا الحكم في النتيجة املادية امللموسة التي يرتبها عند قيام القاض ي بمعاينته و 

 .35في إطار العالقات الدوليةفحصه مع املبادئ األساسية السائدة في القانون الوطني و املطبقة 

 

                                                           
 و ما يليها. 222، مرجع سابق، ص لتحكيمد. نبيل إسماعيل عمر، ا -33
 .221نفس املرجع، ص  -34
 .222، مرجع سابق، صد. حفيظة السيد الحداد، املوجز في نظرية التحكيم -35
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 املبحث الثاني: النظام القانوني لدعوى البطالن في القانون الجزائري 

يكون لذى املصلحة الذي لان طرفا في خصومة التحكيم، رفع دعوى البطالن إن توافر أحد األسباب 

طالن دعوى أصلية و ليست من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، فدعوى الب 2126املذلورة في املادة 

 طريقة من طرق الطعن في أحكام التحكيم.

و الدعوى القضائية هي منظومة إجرائية تم تصميمها بهدف التوصل إلى الحصول على الحماية القضائية 

.و القاعدة في قانون 36املوضوعية أو الوقتية للحقوق و املراكز القانونية املوضوعية املعتدى عليها

أن الدعوى القضائية ليست هي األداة الفنية للرقابة على األحكام، فهذه الرقابة تمارس اإلجراءات هي 

 .37بآلية أخرى هي طرق الطعن في األحكام

و إذا لان لل قوانين اإلجراءات و قوانين التحكيم تجيز رفع دعوى للدفع بانعدام حكم التحكيم، والغاية 

رجع إلى الطبيعة العقدية لحكم املحكم، فهو و ليد حرية التي دفعت املشرع لتقرير بطالن حكم املحكم ي

 األطراف.

و تشمل دراستنا للنظام القانوني لدعوى البطالن إلى تحديد الوقت الذي يتعين فيه رفع الدعوى ) أوال(، 

و تحديد املحكمة املختصة بنظرها و إجراءات رفعها ) ثانيا(، وسلطات الجهة املختصة في النظر في هذه 

 ى ) ثالثا(.الدعو 

 أوال: الوقت الذي يتعين فيه رفع دعوى البطالن.

يرفع الطعن بالبطالن في حكم من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على أنه " 2127تنص املادة 

أعاله، أمام املجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في  2192التحكيم املنصوص عليه في املادة 

 لطعن ابتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيم.دائرة اختصاصه، ويقبل ا

 "ال يقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي لألمر القاض ي بالتنفيذ

                                                           
 .22، مرجع سابق، ص نبيل إسماعيل عمر: دعوى بطالن حكم املحكمأنظر أكثر تفصيال،  -36
 .29نفس املرجع، ص -37
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و يتضح من نص املادة املذلورة أعاله، أنه يتعين رفع دعوى بطالن حكم التحكيم خالل أجل شهر واحد 

فيذ.و ميعاد رفع دعوى البطالن هو من املواعيد الناقصة من تاريخ التبليغ الرسمي لألمر القاض ي بالتن

التي يتعين اتخاذ اإلجراء في خاللها، أي قبل إنقضاء اليوم األخير منها و إال سقط الحق في رفع دعوى 

 .38البطالن، وهو متعلق بالنظام العام فال يمكن تعديله من قبل الخصوم أو القاض ي

ت املدنية واإلدارية لم يقبل إال طريقا وحيدا للطعن في حكم التحكيم فاملشرع الجزائري في قانون اإلجراءا

الصادر في الجزائر، فإذا تقاعس الطرف املحكوم عليه في الطعن بالبطالن على حكم التحكيم، و مرت 

مدة شهر من تاريخ التبليغ الرسمي لألمر القاض ي بالتنفيذ، فإنه يترتب على ذلك تحصن حكم التحكيم 

ية الطعن عليه بأي طريق آخر، إذ أن املشرع لم يقرر سوى طريق وحيد للطعن في حكم وعدم إمكان

 .39التحكيم هو الطعن بالبطالن

 ثانيا: املحكمة املختصة بنظر دعوى البطالن و إجراءات رفعها.

 نمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية السالفة الذكر على أنه يرفع الطعن بالبطال  2127تقض ي املادة 

في حكم التحكيم أمام املجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه، ويقبل الطعن 

 ابتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيم.

يكون اإلختصاص بالنظر في مسائل التحكيم التي يحيلها قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية إلى القضاء 

التحكيم في دائرة اختصاصه. و على ذلك فاملحكمة  الجزائري للمجلس القضائي الذي صدر حكم

املختصة بنظر دعوى البطالن لحكم املحكم هي دائما محاكم الدرجة الثانية و اختصاصها يكون 

 اختصاصا نوعيا متعلقا بالنظام العام.

                                                           
أن ترفع دعوى بطالن حكم التحكيم خالل إلى" 2772فقرة من قانون التحكيم لسنة  22املادة  أما املشرع املصري فقد نص في -38

التسعين يوما التالية لتاريخ إعالن حكم التحكيم املحكوم عليه، وال يحول دون قبول دعوى البطالن نزول مدعى البطالن عن حقه 

 ".في رفعها قبل صدور حكم التحكيم
 .122مرجع سابق، ص  فيظة السيد الحداد: الطعن بالبطالن،د. حأنظر أكثر تفصيال،  -39
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ه تفال يمكن رفع دعوى البطالن في حكم التحكيم أمام محاكم الدرجة األولى، فإذا تم ذلك تعين على ها

 املحكمة أن تحكم ومن تلقاء نفسها بعدم االختصاص و اإلحالة إلى املجلس القضائي.

 إجراءات رفع دعوى بطالن حكم املحكم:-2

لم يحدد املشرع الجزائري طريقة رفع دعوى بطالن حكم املحكم في املواد املنظمة للتحكيم، و بالتالي 

الباب األول املتعلق بالدعوى.و على هذا األساس  يجب الرجوع إلى أحكام رفع الدعوى في الكتاب األول 

من قانون  22ترفع دعوى بطالن حكم املحكم بعريضة مشتملة على البيانات التي تضمنتها املادة 

اإلجراءات املدنية و اإلدارية و ما بعدها، و بالطريقة التي ترفع بها الدعوى أمام املحاكم، فنحن في هذا 

 إلستئناف حيث ال يوجد هذا الطريق بالنسبة ألحكام املحكم.املقام لسنا إزاء الطعن با

ويجب إرفاق العريضة مع الحكم املطعون فيه مع بيان أوجه و أسباب الطعن املنصوص عليها في املادة 

السالفة الذكر، ويتم الحضور وفقا لإلجراءات املعتادة في الدعوى، و تسري على سير الخصومة  2126

إصدار الحكم في دعوى البطالن لل القواعد املعمول بما في قانون اإلجراءات  وعوارضها و البطالن و 

 .40املدنية واإلدارية

ويالحظ أن رفع دعوى بطالن حكم املحكم ألول مرة أمام املجلس القضائي هو خروجا عن القاعدة 

لنظر في في االعامة، و التي تقض ي بأن التقاض ي يتم على مستوى درجتين، إال أن منح املجلس القضائي 

دعوى البطالن يعتبر طعن غير عادي في حكم املحكم على اعتبار أن هذا الحكم هو حكم نهائي حائز لقوة 

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. 2122الش يء املقص ي به طبقا لنص املادة 

ناءه) الحصر لبإضافة إلى أن الطعن بالبطالن كما سبق التعرض له حدد له املشرع أسبابا على سبيل 

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية(. 2126املادة 

 األثر املترتب على رفع دعوى البطالن.-1

                                                           
كما يجب لقبول دعوى البطالن توافر شرط املصلحة وهي تماثل شرط املصلحة في الدعوى في قانون اإلجراءات،ويعتبر شرط املصلحة  -40

 م التحكيم.متعلقا بالنظام العام، وال تتوافر املصلحة إال ملن لان طرفا في الخصومة التي فصل فيها حك
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يوقف تقديم الطعون و أجل من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على أنه " 2161تنص املادة 

 لتحكيم".، تنفيذ أحكام ا2192و  2196و  2199ممارستها املنصوص عليها في املواد 

رأينا أن دعوى بطالن حكم التحكيم ليست وسيلة للطعن عليه، وال يجوز إعادة النظر في موضوع النزاع 

عند الفصل فيها، بل ال تقض ي املحكمة املختصة بنظر دعوى البطالن به إال متى توافرت حالة من حاالت 

و اإلدارية على سبيل الحصر.ولم يحدد من قانون اإلجراءات املدنية  2126البطالن التي نصت عليها املادة 

املشرع الجزائري الحالة التي تقبل فيها دعوى البطالن، و يصدر املجلس القضائي حكما ببطالن حكم 

 التحكيم، هل يفصل في موضوع النزاع أم ال؟

كيم من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على خضوع أحكام التح 2122فاملشرع الجزائري نص في املادة 

إجراءات،  2126الدولي الصادر في الجزائر إلى دعوى البطالن وفقا لألسباب املنصوص عليها في املادة 

 .41وتحدد هذه املادة الحاالت التي ال يجوز فيها االعترافأو تنفيذ حكم التحكيم الدولي

ارها ر الدعوى باعتبفاملحكمة التي تنظر دعوى البطالن هي دائما محكمة الدرجة الثانية، إال أنها ال تنظ

درجة ثانية من درجات التقاض ي، بل باعتبارها قضية جديدة التي فصل فيها الحكم في دعوى 

البطالن.فهي ال تعيد النزاع الذي فصل فيه حكم التحكيم، فليس لها أن تناقش ما طرح فيه أمام هيئة 

ديم أدلة جديدة أو دفوع تتعلق التحكيم من أدلة إثبات أو دفاع أو دفوع، أو أن تعطي الخصوم فرصة تق

 باملوضوع.

 سلطات الجهة املختصة في النظر في دعوى البطالن: -2

إن املجلس القضائي باعتباره الجهة املختصة  للنظر في دعوى البطالن عندفحصه لهذه الدعوى ينحصر 

من  2126املادة  دوره إما في القضاء ببطالن الحكم إذا تحققت في هذا الحكم أحد األسباب املذلورة في

 قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الواردة على سبيل الحصر، أو تقض ي برفض دعوى البطالن.

                                                           
 و  من قانون اإلجراءات املدنية الفرنس ي. 2212/2211املشرع الجزائري اتبع نفس نهج املشرع الفرنس ي طبقا لنصوص املواد  -41
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ورغم أنه يمتنع على املحكمة التي تنظر دعوى البطالن نظر موضوع الدعوى التي تصدر فيها حكم 

ى، ن الذي يدعيها املدعالتحكيم، إال أنه حتى تتمكن املحكمة من التحقق من توافر بعض حاالت البطال 

مثل صدور حكم التحكيم دون اتفاق تحكيم أو عدم مراعاة مبدأ الوجاهية، فإن للمجلس القضائي 

 .42السلطة لاملة في بحث جميع عناصر النزاع من الوقائع و القانون 

ويحق للمجلس القضائي الذي ينظر في دعوى البطالن أن يراجع حكم التحكيم من حيث املوضوع. 

طأ في تفسير نصوص القانون أو التفسير الخاطئ لوقائع الدعوى ال يشكل أسبابا للحكم ببطالن فالخ

 .43حكم التحكيم

ويكون بطالن الحكم قائما على انعدام سلطة هيئة التحكيم في إصدار الحكم و ليس لعدم اختصاصها 

شبه لى حكم التحكيم يبإصداره.وهناك من يرى أن محكمة اإلستئناف عند فصلها في الطعن بالبطالن ع

 .44الدور الذي تلعبه املحكمة العليا عند الفصل بالطعن بالنقض في األحكام القضائية

و إذا دفع أحد الطرفين بوجود تزوير في اتفاق التحكيم، فإنه يحق املجلس القضائي النظر في الدعوى 

 حكمة املختصة.وفي وقف الخصومة، خاصة إذا لان هذا الطرف قد أقام دعوى تزوير أمام امل

 :أثر الحكم بالبطالن-2

يترتب على الحكم ببطالن حكم التحكيم زوال هذا الحكم لله أو جزءمنه حسب ما إذا لان البطالن 

لليا أو جزئيا، ويزول لل ما ترتب عليه من أثار.و إذا قضت محكمة البطالن ببطالن حكم التحكيم، 

د أن تقض ي بالبطالن سلطة نظر موضوع النزاع لكي انتهت الخصومة أمامها، فليس لهاته املحكمة بع

 تفصل فيه، إذا هي ليست إستئنافا للحكم.

                                                           
 .611، مرجع سابق، ص د فتحي واليأنظر أكثر تفصيال -42
 و مايليها 129، املرجع السابق، ص د. حفيظة السيد الحداد، الطعن بالبطالن -43
 .117، مرجع سابق، صيظة السيد الحداد، الطبعة بالبطالند. حف -44
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فالحكم الصادر في دعوى البطالن حكما صادرا من قضاء الدولة، وهو حكم صادر من محكمة اإلستئناف 

ملادة افي التحكيم التجاري الدولي، فإنه يخضع لوسائل الطعن املوجودة في قانون اإلجراءات. وتنص 

و  2199" تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد من قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةعلى أنه  2162

 ".أعاله قابلة للطعن بالنقض 2192و  2196

وهناك بعض التشريعات التي أعطت حلوال أخرى على غرار املشرع اللبناني الذي قض ى على أن ملحكمة 

الن حكم املحكم أن تتصدى لنظر موضوع النزاع إذا أبطل الحكم، إال اإلستئناف التي تنظر دعوى بط

 .45إذا وجد اتفاق بين الخصوم على خالف ذلك

و لألطراف بعد إبطال حكم التحكيم عرض نزاعهم على التحكيم من جديد، وذلك على هيئة تحكيم 

صدور حكم التحكيم أخرى، لعدم إمكانية طرحه على نفس الهيئة بعد القضاء ببطالنه، ألنه بمجرد 

 تستنفد هذه الهيئة سلطة الفصل في النزاع من جديد.

وفي القانون الفرنس ي فإنه يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى البطالن أن تفصل في املوضوع في حدود 

 .46املهمة املعهود بها إلى هيئة التحكيم مالم يتقن األطراف على غير ذلك

 :الخاتمة

البطالن تعتبر الطريقة الوحيدة إلبطال حكم التحكيم، وترفع دعوى البطالن وفي األخير نستنتج أن دعوى 

أمام املجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه، ويقبل الطعن ابتداء من تاريخ 

النطق بحكم التحكيم، وال يقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي لألمر القاض ي 

 ذ.بالتنفي

                                                           
 من قانون املرافعات اللبناني. 212. املادة 229: مرجع سابق، ص د. نبيل إسماعيل عمر، التحكيمأنظر،  -45

46- Art 1485 du code de procédure civile France " lorsque la juridictionsaisie d’un recours en annulation annule la 

sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre, saufvolonté contraire de toutes 

les parties ». 
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و ترفع دعوى البطالن باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى، و يجب أن تقدم إلى الجهة املختصة لهذه 

الدعوى بنسخة رسمية من حكم التحكيم، ويجب أن تتوافر في خصوم هذه الدعوى الشروط العامة 

 لرفع الدعوى أي شرط الصفة و املصلحة.

 بين 
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 موض النص القانوني وتحديات الواقع العمليغ

 

 التوجه العقابي لقضاء األحداث

 

  ابراهيم الغندور 

 باحث في سلك الدكتوراه تخصص القانون الخاص،

  فاسالحقوق ـ  يةبكل 

 

 

إن الحكمة من اعتماد التشريعات الجنائية لألعذار القانونية املخففة للحدث الجانح هي تجنيبه قسوة 

سلبية، إضافة إلى أن إجرام الحدث في هذه املرحلة الحياة السجنية وما يمكن أن تخلفه من آثار نفسية 

والتشدد معه بشكل يجعل األسلوب املتبع  47ورغم خطورته في بعض األحيان ال يعد سببا لافيا ملعاقبته

ذو طابع عقابي ردعي أكثر مما هو إصالحي تربوي هدفه تأهيل الحدث وإعادته للمجتمع بشكل أفضل 

 في املستقبل. لكي يندمج فيه ويصبح عضوا فاعال 

لكن على مستوى التشريع املغربي نرى مجموعة من الثغرات في هذا الباب التي تعطي األولوية  

للتوجه العقابي من خالل بعض النصوص القانونية )املطلب األول(، مما ينعكس سلبا حتى على قاض ي 

 األحداث في اختياره بين العقوبة والتدبير )املطلب الثاني(.

 

 ل: على املستوى التشريعياملطلب األو 

                                                           

مقة في القانون عفيصل اإلبراهيمي، "السلطة التقديرية لقاض ي األحداث بين التدابير والعقوبات"، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا امل -47 

 .22، ص. 1112-1119الخاص، وحدة التكوين قضاء األحداث، للية الحقوق فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، 
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يعرف التشريع الجنائي املغربي الخاص باألحداث عدة اختالالت تحد من فعالية الحماية التي  

انطلق منها املشرع املغربي وراهن عليها، فهي تحد بشكل كبير من مبدأ املصلحة الفضلى للحدث، من  

 شريعي أو تأثير الواقع العملي عليه.خالل الجزاء الجنائي املطبق عليه، سواء بالنسبة للعجز الت

ومن أهم هذه االختالالت على هذا املستوى هناك إشكالية الجمع بين التدبير والعقوبة والتي  

تعكس بشكل كبير قاعدة أولوية العقوبة على التدبير )الفقرة األولى(، إضافة إلى عدم وجود بدائل بشكل 

 فعليا )الفقرة الثانية(.يجعل من العقوبة السالبة للحرية استثناءا 

 الفقرة األولى: أولوية العقوبة على التدبير 

أقرت مجموعة من التشريعات املقارنة ثنائية التدبير والعقوبة في تعاملها مع األحداث الجانحين،  

واعتبرت أن األصل هو التدبير، واالستثناء هو العقوبة واملشرع املغربي بدوره لم يخرج عن هذه القاعدة 

ث نص على أنه "يمكن لغرفة األحداث بصفة استثنائية، أن تعوض أو تكمل التدابير املنصوص عليها حي

 .48سنة" 22و 21في املادة السابقة بعقوبة حبسية أو مالية بالنسبة لألحداث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

ألحداث الحماية املقررة لمن خالل هذه املادة يتبين أن املشرع املغربي لم يكن صائبا في تعامله مع  

الجانحين فمسلك الجمع بين العقوبة والتدبير هو مسلك غير سليم من حيث املنهج واملضمون، وهذا ما 

، وكذلك املؤتمر الدولي السادس 2721أوص ى به املؤتمر الدولي للعقوبات الذي انعقد في الهاي سنة 

ا بعدم جواز إضافة العقوبة للتدابير بحيث والذي أوص ى أيض 2722للعقوبات الذي انعقد في روما سنة 

 .49ال يجوز إخضاع الحدث املدان بالتتابع لنوعين مختلفين من العالج

تراجعا من مبدأ استثنائية العقوبة  221حيث يعد إقرار مبدأ الجمع بين العقوبة والتدبير في املادة  

سبة رع املغربي أقر بأسبقية التطبيق بالنفي قضايا األحداث وأولوية التدابير املقررة لهم خاصة وأن املش

                                                           

 من ق.م.ج. 221املادة  -48 

 .212، الطبعة األولى، ص. 1116حسن الجوندار، "قانون األحداث الجانحين"، منشورات جامعة دمشق  -49 



 

 

30 

للعقوبة الحبسية على التدبير، فهذا التوجه غير صائب بتاتا ألن االستثناء يظل استثناء وال يجوز بأي 

 .50حال من األحوال إقرار أسبقية االستثناء على األصل

داث امله مع األحفهذا التوجه يدل داللة قاطعة على تمسك املشرع املغربي بأولوية الزجر في تع 

الجانحين، وعدم اقتناعه بجدوى الوسائل التربوية العالجية، وقد تأكد أن تطبيق العقوبة السالبة 

للحرية قبل التدبير له عدة جوانب سلبية، حيث يتأثر الحدث املودع باملؤسسة السجنية باملحيط 

نقله إلى مؤسسات حماية السجني ويكتسب عن وعي أو بدونه مجموعة من السلولات السلبية، وبعد 

الطفولة لتنفيذ التدبير ينقل معه هذه السلولات إلى املؤسسة، حيث يؤثر على نزالئها بسلولاته، مما 

 .51يمس السير العادي لها

وبالتالي يتضح أن الجمع بين العقوبة والتدبير له من السلبيات أكثر ما له من اإليجابيات، مما  

معالجته لقضايا األحداث في ظل اعتماده على مبادئ التكريم والعناية  يتعين معه تنفيذ مسلك واحد في

واحترام املصلحة الفضلى للطفل. فالحكم على الحدث بعقوبة حبسية من شأنه أن يؤدي إلى تضخيم 

أزمة الحدث الجانح الش يء الذي لن ينفع بعده تدابير الحماية أو التهذيب التي تتعارض مع أسبقية 

للحرية في مؤسسة سجنية. فهذه اإلشكالية ظهرت في الواقع امليداني نظرا ملا خلفه  العقوبة السالبة

تطبيق هذه املادة حيث تبين أن األحداث الذين يحالون على مراكز حماية الطفولة بعد خروجهم من 

السجن مباشرة يتميزون بعدم االستقرار النفس ي، ويشكلون خطرا على باقي األحداث النزالء داخل هذه 

املراكز نظرا لكونهم اكتسبوا سلولات سلبية داخل املؤسسات السجنية من جراء اختالطهم بذوي 

السوابق واملجرمين املحترفين، الش يء الذي ينعكس على سلولاتهم وبالتالي يؤثر على الجو العام ملؤسسات 

وى هلة على مستحماية الطفولة وعلى السير التربوي، باإلضافة إلى لون املؤسسات التربوية غير مؤ 

                                                           

 .222رجع السابق، ص. محمد هشام البصلي، امل -50 

محمد الغياط، "السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث الجانح باملغرب"، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا املتخصصة في علوم  -51 

 .212، ص. 1112التربية، للية علوم التربية، الرباط، جامعة محمد الخامس، 
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اإلمكانيات املادية والبشرية لعالج مثل هذه الحاالت، ولهذا وجب على املشرع تعديل هذه املادة والتأكيد 

على عدم أسبقية تنفيذ العقوبة على التدبير ولم ال حذف العقوبة السالبة للحرية في قضايا 

ة ركز املالحظة وتطبيق نظام الحرياألحداث،وتعويضها بترشيد ازدواجية التدبير القضائي لاإليداع بم

 .52املحروسة، وهو ما يستوجب إيالء األحداث الخاضعين ملثل هذه التدابير عناية خاصة

 الفقرة الثانية: عدم إقرار بدائل العقوبة السالبة للحرية 

من ق.م.ج يتضح أن املشرع املغربي حاول أن ينوع من التدابير  222بالرجوع ملقتضيات املادة  

الحية نظريا من أجل تفعيل مبدأ استثنائية العقوبة في حق الحدث. إال أن املتمعن فيما جاءت به اإلص

هذه املادة يتبين له واقعيا عدم وجود مجموعة من املؤسسات التي جاءت بها هذه املادة عمليا، وبالتالي 

يار وجودها مما يؤثر على خ عدم تفعيلها كما لو لم ينص عليها املشرع أصال، فالقاض ي ال يلجأ إليها لعدم

 العقوبة كحل بالنسبة للقاض ي في كثير من الحاالت.

وكذلك عجز باقي التدابير اإلصالحية عن تحقيق الغرض املتوخى منها، يؤدي في الغالب إلى التقييد  

من السلطة التقديرية لقاض ي األحداث، بحيث ال يجعل من أولوياته البحث عن مصلحة الحدث الفضلى 

القدر الذي يبحث فيه عن مصلحة املجتمع واملتمثلة في مواجهة الجريمة املرتكبة من طرف  بنفس

 .53الحدث عن طريق الحكم بعقوبة حبسية أو مالية

ق.م.ج بتدابير جديدة وبديلة  222إن التغلب على مثل هذه اإلشكاالت لن يتأتى إال بتعزيز املادة  

حيث يجب أن  54لدولة، وهو األمر الذي تؤكد عليه قواعد بكينتأخذ بعين االعتبار اإلمكانيات املادية ل

                                                           

ة إدماج الحدث الجانح، مركز عبد العزيز بن إدريس نموذجا"، رسالة لنيل دبلوم سمير الشمال، "دور مراكز حماية الطفولة في إعاد -52 

الدراسات العليا املتخصصة في القانون الخاص، وحدة التكوين قضاء األحداث، للية الحقوق، فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، 

 .222، ص. 1116-1119

 .211فيصل اإلبراهيمي، املرجع السابق، ص.  -53 

 .2726من قواعد بكين لسنة  22/2القاعدة  -54 
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تتاح للسلطة املختصة مجموعة من التدابير املتنوعة من تدابير التصرف، وتوفر لها من املرونة ما يسمح 

 إلى أقص ى قدر ممكن بتفادي اللجوء إلى اإليداع في املؤسسات اإلصالحية.

 هناك: 222النسبة للمادة ومن التدابير التي من املمكن اعتمادها ب 

العمل للمنفعة العامة أو العمل تعويضيا للضحية والتي تكون بتكليف الحدث بعمل من  - 

األعمال ملدة معينة ولعدد من الساعات تحدد يوميا وذلك من أجل تعويض الضحية عما لحق به من 

 .55ضرر في حالة موافقة الحدث والضحية على هذا اإلجراء

جبات معينة: ويعتبر هذا التدبير مقيدا لحرية الحدث إذ يفرض عليه بعض االلتزام بوا - 

بأنه "االلتزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من  56االلتزامات وهو ما عرفه املشرع املصري 

األماكن أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة أو باملواظبة على بعض 

لتوجيهية، أو غير ذلك من القيود، ويكون الحكم بهذا التدبير ملدة ال تقل عن ستة أشهر وال االجتماعات ا

 سنوات. 2تزيد عن 

كتدبير رهين بارتكاب الحدث لجرائم معاقب عليها –هذا إضافة إلى نظام املراقبة اإللكترونية  

 .57بسنة حبسية

بعض إلى القول بأن وجودها قد مثل لتمثل لحظة مهمة في تاريخ العقوبة إلى الحد الذي دفع ال 

بداية اإلعالن عن نهاية السجن، كمؤسسة عقابية ويحل محله الحبس في املنزل تحت املراقبة 

 .58اإللكترونية

                                                           

 .129، الطبعة الثالثة، ص. 2776علي محمد جعفر، "األحداث املنحرفون"، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  -55 

 .2776من قانون الطفل املصري لسنة  212املادة  -56 
57- Venessa Perocheau, « Un renouveau de la pénologie applicable aux mineurs », revue internationale de criminologie et de 

police technique et scientifique, n° 4, 2000, p. 475. 
58- Jean-Charles Forment, « Le pouvoir souverain, la peine et le corps éléments pour une philosophie pénale de la surveillance 

électronique », revue interdisciplinaire d’études juridiques, n° 37/17, 1996. 
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إن هذه التدابير التي تبنتها أغلب الدول األجنبية ال تجد لها سبيل في التشريع املغربي باستثناء  

. إذ يعتبر من بين التدابير املتخذة بشأن األحداث، ولكن 59املغربيإيقاف التنفيذ الذي نص عليه املشرع 

 .60بالرغم من أهميته إال أنه ال يجد صدى كبير في الواقع العملي

إضافة إلى ذلك نجد تعرقل مسار العدالة التصالحية الخاص باألحداث التي ال يلجأ إليها كثيرا  

ه بموافقة األطراف أو من حيث عدم وجود ما يلزم وتعتريها عدة معيقات قانونية سواء من حيث ارتباط

من ق.م.ج على إجراء الصلح، وتطبيق مسطرته، فعدم إقرار  22و 262النيابة العامة من خالل املواد 

رقابة وجزاءات من طرف املشرع في حالة عدم تطبيق املسطرة يؤدي إلى تحفظ القضاء عن ممارستها 

 .61ية اختيار هذا اإلجراء أو التغاض ي عنهبحيث يبقى ألعضاء النيابة العامة حر 

مما يجعل الغرض الذي من أجله جاءت فلسفة الصلح وخاصة في قضايا األحداث لتجنيبهم  

املساطر القضائية وإجراءاتها ليس على إطالقه ويعيق كذلك سياسة تأهيل األحداث خالل املراحل األولى 

 لبدء اإلجراءات.

 

 القضائي )محكمة االستئناف بفاس نموذجا(املطلب الثاني: على املستوى  

رغم أن املشرع املغربي أوجب التخفيف الوجوبي للعقوبة السالبة للحرية في مواجهة األحداث،  

، إال أن تلك العقوبات وإن لانت 62إذ نص على أن العقوبة تخفض في حديها األعلى واألدنى إلى النصف

 .63ما في حق األحداثفي صورتها املخففة الزالت تعتبر تدبيرا جسي

                                                           

 من ق.م.ج. 22املادة  -59 

إبراهيم يوسات، "حماية األحداث الجانحين في ضوء ق.م.ج والعمل القضائي ومؤسسات التنفيذ"، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا  -60 

 .22، ص. 1121-1122، الرباط، جامعة محمد الخامس، املتخصصة في القانون الخاص، للية الحقوق أكدال

 .22التوفيق الوردي، املرجع السابق، ص.  -61 

 من ق.م.ج. 221املادة  -62 
63- Claire Bresset, « Rendre justice aux enfants », éditions Anne carrière, n° d’édition 393, imprimé en France, mai 2006, p. 75. 
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وبالتالي فالعقوبة في حد ذاتها تعتبر خيار غير مجدي عمليا لكن التوجه العقابي في معاملة  

من حيث اتجاه غالبية قضاة  )الفقرة األولى(،األحداث يظهر بشكل جلي من خالل ترسيخه قضائيا 

ة كأساس للردع العام األحداث، وكنموذج لذلك لجوء محكمة االستئناف بفاس إلى اعتماد العقوب

 )الفقرة الثانية(.والخاص رغم أن هذه العقوبة أثبتت فشلها في تحقيق ذلك 

 

 الفقرة األولى: خرق قاعدة استثنائية العقوبة 

تقتض ي خصوصية الحدث األخذ بفكرة املعرفة بالظروف واألسباب املحيطة بالجريمة املرتكبة  

شخصية الجاني وطبيعة الخطورة اإلجرامية املرتبطة  من قبل الحدث الجانح آخذين بعين االعتبار 

، وهذه املهمة من اختصاص القاض ي املكلف باألحداث 64بالفعل وعالقته باملجتمع من أجل تفريد املعاملة

الذي يعمل على اختيار التدبير املناسب للحدث وفقا لشخصية هذا األخير وما تتطلبه من جانب اإلصالح 

 والتقويم.

طالع على مجموعة من األحكام والقرارات القضائية والسجل الخاص باألحداث فمن خالل اال  

داخل محكمة االستئناف بفاس وخاصة غرفة الجنايات لألحداث والغرفة الجنائية االستئنافية لألحداث 

يتضح لنا بامللموس أن القضاء الزال لم يرتقي بعد لالعتبارات التي تنطوي عليها عدالة األحداث كما هو 

 متعارف عليه دوليا، وحتى كما جاء في فلسفة املشرع املغربي النظرية من خالل قواعد املسطرة الجنائية.

فالتوجه العقابي في إدارة شؤون األحداث قضائيا مازال قائما من خالل الجزاء املطبق حيث أن  

قدر ما ح والتهذيب بأغلبية القضاء يعتمدون املفهوم التقليدي في علم اإلجرام فالهدف ليس هو اإلصال 

هو اإليالم والعقاب من أجل تحقيق الردع العام والخاص والذي أثبت العقوبة السالبة للحرية تعثره، 

                                                           
64- Dominique Charvet, « La justice des mineurs », ED, L.G.D.J, Bruglart, Paris 1995, p. 76. 



 

 

35 

فالقاض ي ال ينظر لشخصية الحدث والظروف التي أدت به إلى طرق باب الجريمة في وقت مبكر من عمره 

 ى الحل هو الزج به في السجن لردعه.أكثر مما ينظر إلى خطورة الفعل املرتكب من طرف الحدث، وير 

 65وكثيرة هي األحكام والقرارات التي طبقت فيها هيئة األحداث القضائية العقوبة السالبة للحرية 

والتي تعكس بشكل كبير عدم وجود فوارق كثيرة بين التعامل مع األحداث والرشداء على حد سواء وهذا 

 .2015و 2016املتخذة في حق األحداث خالل سنوات  األمر يمكن اكتشافه من خالل أنواع التدابير 

 الصادرة عن محكمة االستئناف بفاس 2015إحصائيات 

 التسليم 

إلى 

 العائلة

تطبيق 

نظام 

الحرية 

 املحروسة

إيداع 

بمؤسسة 

 طبية

إيداع 

بمؤسسة 

 تربوية

إيداع 

بمؤسسة 

 سجنية

إيداع 

تحت 

 الكفالة

عقوبة  التوبيخ البراءة

حبسية 

 نافذة

عقوبة 

بسية ح

 موقوفة

غرامة 

 نافذة

 1 22 92 1 29 1 92 1 1 1 2 العدد

 

 2016إحصائيات 

                                                           

 .12/12/1121م.ت أحداث بتاريخ  29/21قرار صادر عن غرفة الجنايات لألحداث بفاس رقم  -65 

 .2/2/1122بـ 29/1622/26ملف جنائي عدد  22قرار صادر عن غرفة الجنايات االستئنافية بفاس رقم  -  

 .16/6/1122بـ 26/1626ملف جنائي عدد  12قرار صادر عن غرفة الجنايات االستئنافية بفاس رقم  -  

 .12/11/1117بتاريخ  22/21قرار صادر عن غرفة الجنايات بفاس رقم  -  

 التسليم 

إلى 

 العائلة

تطبيق 

نظام 

الحرية 

 املحروسة

إيداع 

بمؤسسة 

 طبية

إيداع 

بمؤسسة 

 تربوية

إيداع 

بمؤسسة 

 سجنية

إيداع 

تحت 

 الكفالة

عقوبة  التوبيخ البراءة

حبسية 

 نافذة

عقوبة 

حبسية 

 موقوفة

 غرامة

 نافذة

 0 20 65 0 4 0 58 5 0 0 4 العدد
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فمن خالل هذه اإلحصائيات نجد أن العقوبة السالبة للحرية تتربع الصدارة داخل االختيارات 

املعمول بها من طرف قضاة األحداث، سواء بالنسبة للجزاء الجنائي املحكوم به أو بخصوص قضاة 

اجع لعدم الدراسة الكافية لشخصية الحدث الجانح التحقيق بشأن خيار االعتقال االحتياطي، وهذا ر 

 خالل لل مراحل املحاكمة ومعرفة األبعاد الخاصة بهم والتي أدت بهم الرتكاب الجريمة.

فحتى النسق العام للظاهرة اإلجرامية التابعة الستئنافية فاس نجد هيمنة جريمة السرقة  

ذا ما يتضح من خالل اإلحصائيات الصادر عن املوصوفة كأكثر الجرائم ارتكابا من طرف األحداث، وه

 .201666محكمة االستئناف بفاس لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66- www.cafes.ma l’heure 14 :50, date 20/10/2016. 

http://www.cafes.ma/
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 2016الجرائم املرتكبة من طرف األحداث خالل سنة 

 

 أنواع الجرائم

القضايا 

 املسجلة

  األشخاص املتابعون 

 أجانب إناث ذكور  املجموع

 1 1 1 2 2 القتل العمد

 1 1 1 1 1 التسميم

 1 1 1 2 2 فض ي إلى املوت دون نية إحداثهالضرب والجرح امل

 22 1 1 5 5 الضرب والجرح املفض ي إلى عاهة مستديمة

 256 1 2 229 22 السرقة املوصوفة

 1 1 1 2 2 إخفاء أشياء متحصلة من السرقة

 2 1 1 1 1 االغتصاب

 1 1 1 2 2 االغتصاب الناتج عنه االفتضاض

 21 1 1 12 25 هتك العرض بالعنف

 1 1 1 1 1 ة الزورشهاد

 2 1 1 1 1 إضرام النار

 1 1 1 1 1 اإلحراق العمدي

وهذا ما يبين الطابع االقتصادي والدافع االجتماعي للجريمة أكثر منه إلى أسباب الخطورة  

اإلجرامية الدفينة في الحدث مما يستوجب معه إعادة النظر في السياسة املتبعة من طرف الدولة بكل 

وليس فقط القضاء واملشرع من أجل السيطرة على ظاهرة جنوح األحداث عبر توفير  مؤسساتها ككل،

وتسخير اإلمكانيات املادية والبشرية الكفيلة بالوقاية من الظاهرة وليس العمل على عالجها بوسائل 

 محدودة وغير فعالة كما هو عليه الوضع حاليا.
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 رية عن تأهيل الحدث الجانحالفقرة الثانية: عجز العقوبة السالبة للح        

 

تعتبر مرحلة التنفيذ من أهم وأخطر املراحل التي تضع املحكوم عليه الحدث وجها لوجه أمام  

جهاز تنفيذ العقاب، وهذا ما دفع بمختلف التشريعات إلى تطوير نظام العقوبات وأنسنته والتركيز على 

 .67تأهيل املحكوم عليه

وبة سالبة للحرية ال ينبغي اللجوء إليها إال لاستثناء وتجنبها ما وبالتالي فالحكم على الحدث بعق 

، 68أمكن الوضع في السجون املخصصة للراشدين ألنه قد ينتج عن هذا االختالط استغالل األحداث

وكذا فإن احتكاكهم بالعتاة من املجرمين سوف يجعل من السجن بالنسبة للحدث الصغير مدرسة كبرى 

ثرات اإلجرامية، فإذا خرج إلى املجتمع مرة أخرى انتقل من مجرد ولد شقي أو مارق يتلقى فيها أخطر املؤ 

 .69من السلطة األبوية إلى لص أو مزور أو قاتل أو سفاح

فالعقوبة السالبة للحرية باملغرب املتخذة في حق األحداث تعاني صعوبات كثيرة وأثبتت عدم  

ا، والتي مازالت تعتمد على الفضاءات السجنية الخاصة فعاليتها في تقديم سلوك األحداث املحالين عليه

بالرشداء وإشكالية االختالط بهؤالء وما له من آثار وخيمة على حقوق وخصوصية األحداث فرغم وجود 

مراكز اإلصالح والتهذيب على قلتها، إال أنها لم تثبت نجاعتها وفعاليتها في وظيفتها املتمثلة أساسا في إعادة 

وتأهيله، فعددها الزال جد محدود وال يغطي جميع مناطق اململكة، وهنا تبقى السجون هي تربية الحدث 

                                                           

العدالة الجنائية لألحداث بين التشريعات الدولية والتشريع الوطني، دراسة مقارنة"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات هاجر الريض ي، " -67 

، 1121-1122العليا املتخصصة في القانون الخاص، وحدة الطفولة وقضاء األحداث، للية الحقوق، طنجة، جامعة عبد املالك السعدي، 

 .222ص. 

 .22، الطبعة األولى، ص. 1112ة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية"، النشرة الشرقية، الرباط، لطيفة املهدتي، "الشرعي -68 

منصور بن علي بن عبد هللا الحديفي، "حقوق األحداث في اإلجراءات الجنائية في الشريعة اإلسالمية ونظم اململكة العربية السعودية  -69 

ول على درجة املاجستير في العدالة الجنائية، ألاديمية نايف للعلوم األمنية، الرياض، واملواثيق الدولية"، بحث مقدم الستكمال الحص

 .222، ص. 1112
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املعول عليها في إعادة إدماج األحداث الجانحين على الرغم مما لها من خطر على مستقبلهم، وخاصة في 

 ظل الوضعية املزرية التي تعرفها السجون باملغرب.

ان التي تؤدي إليه العقوبات السالبة للحرية بالنسبة فبصرف النظر عن العديد من أوجه الحرم 

للحدث نجدها تطرح أزمة ال تقل حدة عن سابقتها تتمثل في األوضاع السجنية وما تطرحه من ظاهرة 

، األمر الذي يجعل من الصعب تطبيق البرامج اإلصالحية الخاصة باألحداث من أجل إعادة 70االكتظاظ

 اإلجرام لديهم داخل هذه املؤسسات السجنية.تأهيلهم وإدماجهم لعالج مواطن 

وما يؤكد ذلك فشل هذه املؤسسات سواء نتيجة الضعف املادي املرصود لها أو من خالل عدم  

وجود أطر متخصصة في مجال تربية وتقويم األحداث من أجل املساهمة في تأهيلهم وإعادة إدماجهم في 

 املجتمع.

ك الحدث، إذ بمقتضاها تمكن الحدث من تجاوز حالة فعملية اإلصالح تعمل على تغيير سلو  

، لكن فشلها قد يؤدي إلى إعادة إنتاج 71االستهواء للفعل الجانح وتوقيه من العود إلى الجريمة مستقبال

 الجنوح.

هذا الوضع ساهم بشكل كبير في تكريس أزمة السياسة العقابية باملغرب وعدم تحقيقها ألهداف  

 اإلصالح والتهذيب.

وإلغاء العقوبات  72مر الذي أدى ببعض التشريعات والفقه إلى االستعاضة عنها بتدابير بديلةاأل  

 بصورة للية أو جزئية عن طريف الحد منها أو التقليل من اللجوء إليها.

 

                                                           

 .92لطيفة املهداتي، املرجع السابق، ص.  -70 

 ارشيد الزهراوي، "توجهات السياسة العقابية لألحداث الجانحين على ضوء املعايير الدولية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلي -71 

، 1117-1112املتخصصة في القانون الخاص، وحدة التكوين قضاء األحداث، بكلية الحقوق، فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، 

 .77ص. 

 .221، ص. 1112، أكتوبر 2هانية املهامي، "املفاهيم الحديثة للعقوبة"، مجلة القضاء والتشريع، عدد  -72 



 

 

40 

 خاتمة:

خالصة القول أن العقوبات السالبة للحرية لها عدة مساوئ خصوصا وأن أماكن تنفيذها بعيدة  

اسة اإلدماج والتأهيل بالنسبة لخصوصية الحدث، مما يجعل األحداث ال يتجاوبون عن ما تتطلبه سي

 .73بالشكل املطلوب مع البرامج اإلصالحية املطبقة

 

 

  

                                                           
73- Tremintin Jean, « Eduquer en centre fermé et en prison, quelle place pour l’éducatif dans les centres fermés- lieu social », 

n° 763, 2005, p. 14. 
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 املغربي واملقارن 

 1122الجهوية املتقدمة بين تصور اللجنة االستشارية وآفاق دستور 

 

 يونس مليح 

  سلك الدكتوراه في باحث

 – الرباط – محمد الخامس للية الحقوق جامعة  

 

 

تعد الجهوية املتقدمة باملغرب، مدخال أساسيا للديمقراطية املحلية املبنية على تشجيع الكفاءات 

واملؤهالت البشرية الجهوية ودعامة للتنمية املستدامة واملندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، 

 على مستوى الالمركزية والالتمركز. كما تعد أيضا مدخال إلصالح هيالل الدولة خاصة

ويشكل قرار املغرب اعتماد جهوية متقدمة في تدبير الفعل العمومي الترابي تطورا مهما على صعيد 

بنيات وهيالل الدولة، األمر الذي سيمكنه من إصالح وتحديث العالقة بينها وبين باقي املستويات الترابية 

ية عنصرا معبئا للطاقات ومنتجا للنخب الجهوية، واعتماد التدبير املكونة لها، وجعل الديمقراطية املحل

الترابي كمكون أساس ي في خلق توازن مؤسس ي بين الدولة والجهة يهدف إلى توزيع فعال وعادل للثروة، 

واالختصاصات قائمة على مراقبة وتلبية الحاجيات امليدانية للساكنة املحلية. لذلك تندرج  وجعل السلط

 تقدمة ضمن إعادة الترتيب الترابي داخل الدولة.الجهوية امل

وتجب اإلشارة إلى أن الجهوية املتقدمة تعد نموذجا مغربيا ال يروم إلى تقليد التجارب الغربية، بل 

جاء نتيجة لتطور التجربة الوطنية في الالمركزية. ويجد هذا الورش أساسه القانوني في الدستور املغربي 

 (.226الى  222)الفصول من من خالل الباب التاسع 
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 فماذا نعني بالجهوية املتقدمة؟ 

 وما الفرق بين الجهوية املتقدمة والجهوية املوسعة؟ 

 تقرير اللجنة االستشارية للجهوية؟ وماهي مضامين  

 الجهوية املتقدمة؟  1122وكيف أطر دستور 

 وماهي مبادئ وأهداف الجهوية املتقدمة؟

 

 قدمة، وتصور اللجنة االستشارية للجهوية.املبحث األول: الجهوية املت

إن الجهوية املتقدمة تسعى إلى تغيير طبيعة التعاقد السياس ي إلى تعاقد اجتماعي جديد بين الدولة 

واملجتمع يستلهم أسسه من الهوية التاريخية للمغرب، ويستند إلى اإلصالحات املاكروسياسية، أي ما 

ادة التقطيع الترابي و نقل السلطات في إطار نظام الدولة يتعلق بالسياسات العمومية من خالل إع

املوحدة. أي الجهوية املتقدمة تعد منطلق تأسيس نظام إداري متقدم يتوسط الالمركزية اإلدارية 

والسياسية. لذلك فإن البحث في موضوع الجهوية املتقدمة، يقتض ي التطرق ملفهوم الجهوية املتقدمة 

 1122ق لتصور اللجنة االستشارية للجهوية لورش الجهوية املتقدمة ودستور (، ثم التطر املطلب األول )

 املطلب الثاني(.)

 املطلب األول: مقاربة في مفهوم الجهوية املتقدمة.

يجد مفهوم الجهوية املتقدمة أساسه في املرجعية املقارنة، في تزايد االهتمام بخطاب الجهوية في 

امية، حيث جعلت منه أحد العناصر األساسية لسياستها العامة. مختلف بلدان العالم املتقدمة و الن

فجل الدول األروبية سعت إلى بناء نظام جهوي قوي، تستطيع من خالله أن تلعب دورا فاعال داخل 

اإلتحاد األروبي. واملغرب بدوره لم يكن في منأى عن هذا التطور الدولي على مستوى النظام الجهوي، 
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تور جديد جد متقدم خصص الباب التاسع منه للحديث عن الجهات حيث عمل على إصدار دس

والجماعات الترابية، مرسخا بذلك ملفهوم الجهوية املتقدمة. فماذا نعني بالجهوية املتقدمة؟؟ و ما الفرق 

 بين الجهوية املتقدمة والجهوية املوسعة؟؟

 الفقرة األولى: مفهوم الجهوية املتقدمة

قتض ي التمييز بين الجهوية التي لها مدلول مجموعات متماسكة ذات إن تحديد مفهوم الجهوية ي

أهداف سياسية دفاعية والجهوية بمفهومها الحديث املعاصر، الذي يعني مجموعة متناسقة تهدف إلى 

تكامل اقتصادي إداري تنموي من أجل النهوض بمؤهالتها وتسخير امكانياتها البشرية والطبيعية املادية 

. فالجهوية إذن، هي نمط من أنماط التنظيم الترابي للجهة لوحدة ترابية تبعا الختالف في إطار متكامل

، و هذا التعريف ينطلق من 74درجة استقالليتها اتجاه املركز، ووصفها القانوني والسلطات التي تتمتع بها

 أشكال التعامل مع تنظيم املجال في اإلطار اإلداري السياس ي و عالقة املركز باملحيط.

وبذلك تعتبر الجهوية املتقدمة ركيزة أساسية للديمقراطية املحلية ودعامة أساسية لالمركزية 

الترابية، ووسيلة ناجعة ملواجهة متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية وتخفيف العبء عن الجهاز 

مختلف الجهات.  والقضاء على الفوارق بين املركزي، ألنها اختيار سياس ي يرمي لتحقيق تنمية متوازنة

وهو ما جعل منها آلية لتنظيم شكل الدولة في البلدان املتقدمة والبلدان السائرة في طريق النمو ومنها 

 املغرب.

فالجهوية انطالقا مما سبق، هي منتوج طبيعي واجتماعي قبل أن يكون إداري وسياس ي، ألن الجهات 

والعادات والشعور باالنتماء، مما يخلق  ثقافةبهذا املعنى كيانات سوسيولوجية وثقافية متجدرة في ال

هوية وشخصية متميزة وواضحة، لكن هناك روابط مثينة مع األمة الواحدة والدولة املوحدة. أي أنها 

                                                           

 إبراهيم الزمهري: الجهوية املتقدمة باملغرب واستراتيجية التنمية الجهوية املندمجة، سلسلة الالمركزية و اإلدارة املحلية، عدد مزدوج -74 

 22.: ص: 1122الثانية  ، الطبعة 22-21
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ذلك النموذج الديمقراطي الجوهري الذي ينبني على تعزيز الديمقراطية املحلية عبر نهج مقاربة تشاركية 

الفاعلين املحليين الرسميين وغير الرسميين، فالجهوية املتقدمة تمثل وتطوير عالقات الشراكة مع لل 

جانبا من املسار الديمقراطي في البالد وطنيا وجهويا ومحليا. األمر الذي يجعل منها تنظيم مجالي ترابي 

مبني على مبدأ العدالة واإلنصاف بين مختلف الوحدات الترابية، وتنزيل حقيقي للديمقراطية على 

الترابي من خالل تجاوز املزايدات االديولوجية والسياسوية عبر حوار وتوافق لل األنشطة  الصعيد

االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالجهة للقضاء على الفوارق بين الجهات  وإعادة التوزيع األمثل 

 للموارد والسلطة

 جهوية املتقدمة والجهوية املوسعةالثانية: الفرق بين ال الفقرة

العديد من التحاليل، وحتى بعض مذكرات الهيئات السياسية، إلى الحديث عن أهمية  ذهبت

اعتماد الجهوية املوسعة وعن أسسها ودورها التنموي... دون أن تنتبه إلى أن مضامين الخطب امللكية 

السامية تتحدث بالتحديد عن "جهوية متقدمة" وليست موسعة، والفارق بينها كبير وعميق، بل 

 ض في بعض املجاالت.ومتناق

تحدث صراحة عن "جهوية متقدمة  1112نونبر  6فالخطاب امللكي لذكرى املسيرة الخضراء بتاريخ 

ومتدرجة، تشمل لل مناطق اململكة، وفي مقدمتها جهة الصحراء املغربية"، وهوما تأكد في الخطاب امللكي 

جاءت نفس العبارة أيضا في الخطاب ، حيث أكد على "إقامة جهوية متقدمة..."، و 75(1117يوليوز  21)

 امللكي بمناسبة تنصيب اللجنة االستشارية للجهوية.

فاألمر يتعلق تحديدا بجهوية متقدمة وليست موسعة، ألن الجهوية املوسعة تقوم على أساس 

الجهوية السياسية في إطار الالمركزية السياسية، والذي يتطلب وجود برملان جهوي حقيقي وحكومة 

                                                           

 1117يوليوز  21الخطاب امللكي بمناسبة عيد العرش   -75 
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ويقتصر دور ممثل السلطة املركزية على ضمان التنسيق بين املركز والجهات، وهو نموذج شبيه جهوية، 

 بالنظام املنشود في املقترح املغربي للحكم الذاتي بأقاليمنا الجنوبية.

أما الجهوية املتقدمة، فيمكن تلخيصها في نظام أكثر تقدما للجهوية من النظام املطبق حاليا، 

صالح يجب أن تنطلق مما هو موجود مع توسيع اختصاصات الجهات، وإعادة تركيب بمعنى أن عملية اإل 

البنيات الجهوية، وتخويل املنتخبين االختصاصات التقريرية والتنفيذية، وإيجاد نظام يعزز االستقاللية 

 املالية والتدبيرية للجهات، وإعادة النظر في عالقتها بالسلطات املركزية.

 1122وية املتقدمة في ظل خالصات تقرير اللجنة االستشارية للجهوية ودستور املطلب الثاني: الجه

حدثا بارزا بالنسبة للمواطنين والفاعلين السياسيين  1121يناير  2لقد شكل الخطاب امللكي ل 

على لل املستويات، والذي شكل مرجعية فلسفية وتاريخية وعملية، تمثلت في تنصيب اللجنة االستشارية 

وية املتقدمة، وذلك من أجل السير على درب الالمركزية والالتمركز الفعليين والديمقراطية حول الجه

املعمقة والتحديث االجتماعي واإلداري للبالد. إذ قامت اللجنة برفع التقرير النهائي إلى جاللة امللك محمد 

 .1122مارس  21السادس يوم 

ة الحديث عن رهان تصور بعض جوانب وإيمانا منا بأهمية هذا الحدث برزت لنا مدى حتمي

اللجنة االستشارية حول الجهوية املتقدمة. فدراسة هذا التقرير مع العناصر الخاصة والعامة التي تضمنها 

من املؤكد أنها تخدم موضوع بحثنا هذا من خالل اإلشكال املركزي لعالقة الجبايات املحلية بالتوجهات 

لعناصر الجديدة التي ينبني عليها التنظيم الترابي، وهي عناصر يمكن الترابية الجديدة، وذلك باستجالء ا

ستور ثم دراسة د، قمنا بدراسة التنظيم الترابي في تقرير اللجنة االستشارية الجهوية البحث فيها إذا ما

 كمدشن لورش الجهوية املتقدمة. 1122



 

 

46 

 هويةالفقرة األولى:الجهوية املتقدمة في تقرير اللجنة االستشارية للج

تعزيزا لدور الالمركزية ومرتكزاتها املؤسساتية، دعت اللجنة االستشارية للجهوية إلى تبني مجموعة 

من املقتضيات التشريعية والتنظيمية، التي من شأنها االنتقال بالجهوية إلى جهوية متقدمة " ذات جوهر 

 .76ديمقراطي وتنموي"

دمة فاعل مركزي في اإلصالح الجهوي باملغرب، إن اعتبار اللجنة االستشارية حول الجهوية املتق

أدى إلى بروز حتمية  الحديث عن موقع الوضع املتقدم للجهوية في تقرير هذه اللجنة، كمتدخل رئيس ي 

ساهم في إبراز رؤية مستقبلية للكيفية التي سيكون عليها النموذج املغربي للجهوية، هذا املعطى برزت 

 .77فعته هذه اللجنة إلى جاللة امللك، والذي جاء مقسما إلى ثالثة أجزاءمعامله من خالل التقرير الذي ر 

وقد جاء التقرير الصادر عن اللجنة االستشارية للجهوية في إطار تشارلي مع لل الفعاليات  

السياسية واالقتصادية واالجتماعية واأللاديمية والجمعوية املهتمة بهذا الورش، مقسما إلى ثالثة كتب 

 عة على النحو التالي:رئيسية موز 

 أوال: الكتاب األول: التصور العام

أعطت اللجنة االستشارية للجهوية للكتاب األول اسم " يصور عام"، حيث قامت بتقديم تمهيدي 

حددت قيم ومقاصد الجهوية وخطوطها العريضة وآفاقها املستقبلية، ثم بعد ذلك قامت بتقديم ثمان 

 :78( مقترحات12)

املعنون بجهوية ديمقراطية الجوهر، حددت فيه تركيبة املجلس وصالحياته وبعد  املقترح األول  -

 املقاربة التشاركية ومكانة املرأة.

                                                           
  بمناسبة تشكيل اللجنة االستشارية حول الجهوية املتقدمة. 1121يناير  2الخطاب امللكي بتاريخ  -76
، املنارة للدراسات القانونية واإلداريةعبد النيي اضريف، "سياسة التدبير الجهوي: من الجهوية الناشئة إلى الجهوية املتطورة"، مجلة  -77

 226، ص: 1122، 2العدد 

  .1122تقرير حول الجهوية املتقدمة، الكتاب األول، التصور العام، اللجنة االستشارية حول الجهوية، اململكة املغربية،  -78 
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املقترح الثاني الحامل السم اختصاصات موسعة وأحسن تمفصال، فقد قامت فيه بتبيان مكانة  -

 الجهة داخل املنظومة الجماعية ومكانة مكونات هذه األخيرة.

الثالث املعنون بجهوية مكرسة للتنمية املندمجة فقد تحدث فيه عن مختلف مصادر املقترح  -

 تمويل الجهة.

املقترح الرابع املعنون بحكامة جيدة األداء، عن الولالة املكلفة بتنفيذ املشاريع تحت مراقبة  -

 املجلس الجهوي، وعن أنماط التدبير والتقييم.

ة أكثر حداثة ومرونة من طرف الدولة، فقد تحدثت فيه املقترح الخامس الحامل لعنوان مراقب -

 مختلف األنماط الرقابية املمكن ممارستها على الجهة.

املقترح السادس املعنون بمساهمة في ورش الالتمركز، فقد تحدثوا فيه عن تدعيم إدارة  -

 الالتمركز ال من حيث االختصاصات والبرامج واملوارد.

 لف التدابير الدستورية والتشريعية وإجراءات املواكبة املمكنة.املقترح السابع تطرق ملخت -

املقترح الثامن فقد خصصته للحديث عن جهات جديدة ذات طابع مؤسساتي ووظيفي من حيث  -

 املبادئ املعتمدة في التقطيع.

إن ما ينبغي اإلشارة إليه، هو أن اللجنة االستشارية للجهوية ضمنت هذا الكتاب بملحقين، 

، أما الثاني فقد خصصته للحديث عن مختلف 1122يناير  2األول لنص الخطاب امللكي ليوم خصصت 

 األجهزة واملنظمات التي تمت استشارتها.

 ثانيا: الكتاب الثاني: تقارير موضوعاتية

جاء الكتاب الثاني من تقرير اللجنة االستشارية للجهوية معنون بتقارير ذات طابع موضوعاتي، 

 :79إلى ثالث محاور أساسية، موزعة على النحو التالي وقامت بتقسيمه

                                                           

 .1122ية حول الجهوية، اململكة املغربية، تقرير حول الجهوية املتقدمة، الكتاب الثاني، تقارير موضوعاتية، اللجنة االستشار  -79 
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املحور األول، املعنون باسم الجهوية املتقدمة والجوانب املؤسساتية للحديث عن تكوين وتسيير  -

املجلس الجهوي وعن املشاركة النسوية، إضافة إلى التطرق الختصاصات املجلس الجهوي والجماعات 

 الترابية.

نون بالجهوية املوسعة والتنمية االقتصادية واالجتماعية، فقد خصصته املحور الثاني، املع -

 للحديث عن كيفية التأهيل الجهوي وعن املوارد املالية والبشرية وعن إجراءات املراقبة.

 _ املحور الثالث تحدث عن مبادئ ومكونات التقطيع الجهوي املرتقب.

 لتنمية االقتصادية واالجتماعية.ثالثا: الكتاب الثالث: الجهوية املتقدمة في خدمة ا

جاء الكتاب الثالث من تقرير اللجنة االستشارية للجهوية مؤطرا لدور الجهوية املتقدمة في خدمة 

التنمية االقتصادية واالجتماعية، للداللة القوية والترابط املتين بين الجهوية كسياسة ترابية والتنمية 

ى ترمي هذه السياسة، بتقسيم هذا الكتاب إلى جزأين، وكال من إلى تحقيقها مثل الجهوية املندمجة كغاية

 :80هذين الجزأين يضم أربعة فصول 

الجزء األول املعنون بالحصيلة التشخيصية للتنمية االقتصادية واالجتماعية الجهوية، قد  -

ى لتحدث عن مختلف الفاعلين في التنمية الجهوية، من دولة وجماعات ترابية، وقطاع خاص، إضافة إ

تطرقه لألدوات املالية للجماعات املحلية على مستوى املوارد والنفقات، والذي توج بالخروج بمجموعة 

 من الخالصات األساسية حول املعطيات االقتصادية واملالية والبشرية والجغرافية واملؤسسية.

د تقدمة، فقالجزء الثاني املعنون بالتوجهات اإلستراتيجية وآليات مواكبة ورش الجهوية امل -

تحدث عن سبل التأهيل االقتصادي واالجتماعي للجهة، وعن كيفية الرفع من املوارد املالية، وعن 

 ممكنات تحقيق التضامن الترابي، باإلضافة إلى تطرقه لطرق املواكبة.

                                                           

تقرير حول الجهوية املتقدمة، الكتاب الثالث، الجهوية املتقدمة في خدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية، اللجنة االستشارية حول  -80 

 .1122الجهوية، اململكة املغربية، 
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 وسؤال الجهوية املتقدمة 1122الفقرة الثانية:دستور 

د هذه الوثيقة شكل العالقات بين مختلف يعتبر الدستور أسمى قانون في البالد، وتحد    

السلطات، ومنه تستمد الدولة شرعيتها، ومنه تستمد مختلف القوانين واألنظمة، ومنها الضمانات 

 .81القانونية التي يخولها للوحدات الترابية الالمركزية من حيث إنشاءها، وتشكيل مجالسها واختصاصاتها

لجهوية املتقدمة، وذلك من خالل تخصيصه لحوالي لعهد ا 1122وقد دشن الدستور الجديد ل  

فصل تحدثوا فيها عن التفاصيل املتعلقة بالتنظيم الجهوي وطرق انتخاب أعضائه، وغيرها من  22

 األفكار املقترحة في تقرير اللجنة االستشارية للجهوية.

مية كرسة للتنإن ورش الجهوية يتطلع إلى تمكين املغرب من جهوية متقدمة، ديمقراطية الجوهر م

املستدامة واملندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، تكون مدخال إلصالح عميق لهيالل الدولة من 

خالل السير املتدرج على درب الالمركزية والالتمركز، والديمقراطية املعمقة، والتحديث االجتماعي 

 والسياس ي واإلداري للبالد والحكامة الجيدة.

، لتكريس ورش الجهوية املتقدمة من خالل 1122قد جاء دستور فاتح يوليوز ولهذه األسباب ف

 التنصيص على مقتضيات متقدمة في هذا املجال.

: "التنظيم الترابي للمملكة 1122وطبقا ملقتضيات الفقرة األخيرة من الفصل األول من دستور 

 .82تنظيم المركزي، يقوم على أساس الجهوية املتقدمة"

رار اعتماد جهوية متقدمة في تدبير الفعل العمومي الترابي، يشكل تطورا نوعيا ومعنى ذلك أن ق

على صعيد بنيات وهيالل الدولة، األمر الذي سيمكنه من إصالح وتحديث العالقة بين هذه األخيرة وبين 

لنخب ل باقي املستويات الترابية املكونة لها، وجعل الديمقراطية التشاركية عنصرا معبئا للطاقات ومنتجا

                                                           

 

 .1122الفصل األول من دستور يوليوز  -82 
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الجهوية، واعتماد التدبير الترابي كمكون أساس ي في خلق توازن مؤسس ي بين الدولة والجهة يهدف إلى 

واالختصاصات قائمة على املراقبة وتلبية الحاجيات امليدانية  توزيع فعال وعادل للثروة، وجعل السلط

 .  83رتيب الترابي داخل الدولةللساكنة املحلية. لذلك يندرج اعتماد الجهوية املتقدمة ضمن إعادة الت

من الدستور، الذي جعل من الجهات والجماعات الترابية األخرى  62وتبعا لذلك جاء الفصل  

شريكا أساسيا في تفعيل السياسة العامة للدولة، وعنصرا مهما في تفعيل السياسة العامة للدولة، 

 .84وعنصرا وعنصرا مهما في إعداد السياسات الترابية

ب التاسع من هذا الدستور فقد خصصت فصوله للتنظيم الجهوي. حيث عمل الفصل أما البا

على تكرس البعد الديمقراطي على مستوى الوحدات الالمركزية، كما يهدف املشرع الدستوري من  222

اعتماد االقتراع املباشر في اختيار أعضاء مجالس الجهات والجماعات، إلى تحقيق الديمقراطية املحلية، 

 ح بتدبير الشأن االنتخابي للجهات والجماعات.ويسم

كما أن النص الدستوري يكرس رسميا البعد الديمقراطي على مستوى الوحدات الالمركزية، 

وتسيير شؤونها بطريقة  -خاضعة للقانون العام -باعتبار أن الجماعات الترابية أشخاص معنوية 

ماعة الترابية وإدراجها في النظام القانوني بواسطة ديمقراطية، ألن التدبير الديمقراطي يقتض ي وجود الج

الشخصية املعنوية التي أصبحت تتوفر عليها كشخص قانوني، والدليل على ذلك أن لل املواد األولى من 

املواد املنظمة لالمركزية نصت على أن الجهات أو العماالت واألقاليم والجماعات تتمتع بالشخصية 

ي. مما يعني أنه يجب أن يكون االستقالل هو املبدأ. إذ سيغيب التدبير الديمقراطي املعنوية واالستقالل املال

الترابي في الحالة التي يمتلك فيها األعوان، خارج الجماعة الترابية، سلطات تهم شؤون هذه الوحدات 

أيضا في  يوتكون أقوى من تلك التي يتوفر عليها ممثلوها. ومن شأن التدبير الديمقراطي الترابي أن يختف

                                                           

، مطبعة النجاح الجديدة، 2دستور الجديد للمملكة شرح وتحليل، سلسلة العمل التشريعي واالجتهاد القضائي، العدد كريم لحرش: ال -83 

 .26، ص: 1121الدارالبيضاء، 

 .22كريم لحرش: الدستور الجديد للمملكة شرح وتحليل، نفس املرجع أعاله، ص:  -84 
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الحالة التي يكون فيها عدد القرارات القابلة للتعديل من لدن سلطة خارجية أكبر من عدد تلك التي ال 

 يمكن تعديلها.

، فقد حدد مرتكزات التنظيم الجهوي والترابي في مبادئ التدبير الحر، 22685أما الفصل 

مجة من مساهمتهم في التنمية املند والتضامن، ومشاركة السكان املعنيين في تدبير شؤونهم، ثم الرفع

 واملستدامة.

، جعل من الجهات والجماعات الترابية األخرى أن تساهم في تفعيل السياسة 22986كما أن الفصل 

 العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية الترابية، من خالل ممثليها في مجلس املستشارين.

"على أن يقوم رؤساء  222ملشرع الدستوري في الفصل ولبلورة فكرة الجهوية املتقدمة، عمل ا 

 مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية األخرى بتنفيذ هذه املجالس ومقرراتها"

، بوأ الجهة تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات 222كما أن الفصل 

لجهوية، والتصاميم الجهوية إلعداد التراب، في نطاق األخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية ا

 احترام االختصاصات الذاتية لهذه الجماعات. 

، نص على اإلسراع بإصدار مجموعة من القوانين التنظيمية الخاصة 226كما أن الفصل 

بالجهات، الش يء الذي سيفتح آفاقا واعدة لدخول املغرب في مرحلة إصالح ديمقراطي ترابي شامل، 

لك في إطار نظام ال مركزية موسعة ضمن الوحدة الوطنية تقوم على مبدأي التضامن و التوازن و وذ

 خدمة التنمية املندمجة واملستدامة العادلة.

 

                                                           

ابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان يرتكز التنظيم الجهوي والتر على: " 226ينص الفصل  -85 

 .املعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية املندمجة واملستدامة"

، إعداد السياسات الترابيةتساهم الجهات والجماعات الترابية األخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي على: " 229ينص الفصل  -86 

 .من خالل ممثليها في مجلس املستشارين"
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 املبحث الثاني: الجهوية املتقدمة باملغرب : املبادئ واألهداف

هج جديدة في ن شكلت الجهوية املتقدمة مرجعية دائمة في الخطب امللكية، التي تعتبر صفحة

اإلصالحات املتواصلة والشاملة التي يقودها جاللة امللك، ونمط جديد في التدبير الترابي للدولة يشمل 

لل املناطق وفي مقدمتها الصحراء املغربية. وهو ما يعتبر الجهوية املتقدمة كتصور جديد يستجيب ملطالب 

ل على ترسيخ جهوية متقدمة بجهات اململكة العديد من الفاعلين بتطوير النظام الجهوي، وذلك بالعم

تراعي الخصوصية الطبيعية، التاريخية، اإلثنية، و اللغوية... لكل جهة لكل جهة داخل التراب الوطني في 

إطار من التعاون و التكامل الجهويين، مستندة إلى العديد من املبادئ التي تشكل مرجعيتها األساسية 

املطاف  غايتها في نهاية )املطلب األول(،امن، التوازن والالتركيز الواسع متمثلة في عناصر الوحدة، التض

تحقيق جملة من األهداف ترسيخ الحكامة املحلية، تعزيز إدارة القرب، وتفعيل التنمية الجهوية املندمجة 

 )املطلب الثاني(.

 

 املطلب األول: مبادئ الجهوية املتقدمة

على أن "الجهوية املتقدمة املنشودة ليست مجرد  1121يناير  2لقد نص الخطاب امللكي ليوم 

إجراء تقني أو إداري بل هي توجه حاسم لتطوير وتحديث هيالل الدولة  والنهوض بالتنمية املندمجة ". 

كما وضع الخطاب أربعة مرتكزات للتصور الذي يتعين أن تضعه اللجنة االستشارية للجهوية تتمثل في،  

 ثم مبدأي التوازن والالتمركز الواسع.، مبدأي الوحدة والتضامن

 الفقرة األولى: مبدأي الوحدة والتضامن

إن نجاح املغرب في مسلسل الجهوية في ظل التحوالت التي يعرفها العالم يفرض عليه التأكيد على 

ثم مبدأ   )أوال(،شرط أساس ي أال وهو  النمو االقتصادي للجهوية، وذلك باالعتماد على مبدأ الوحدة 

 )ثانيا(.ضامن الت
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 أوال: مبدأ الوحدة

ينبني هذا املبدأ على مبدأ الدولة والوطن والتراب، والتي تحيل في معناها امللكي إلى التشبث 

بمقدسات األمة وثوابتها، فالجهوية املتقدمة يجب أن تكون تأكيدا ديمقراطيا للتميز املغربي الغني بتنوع 

هوية وطنية موحدة، فهذا املرتكز ال جدال بشأنه لون لل املغاربة روافده الثقافية واملجالية املنصهرة في 

 أينما لانوا وكيفما لانوا متشبتون بالعرش العلوي املجيد.

 ثانيا: مبدأ التضامن 

يعتبر التضامن حجر الزاوية في الجهوية املتقدمة كما جاء في الخطاب امللكي السامي. "االلتزام  

الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات بين املركز و الجهات. فالتنمية بالتضامن، إذ ال ينبغي اختزال 

الجهوية لن تكون متكافئة وذات طــــابع وطني، إال إذا قامت على تالزم استثمار لل جهة ملؤهالتها، على 

الوجه األمثل، مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن، املجسد للتكامل والتالحم بين املناطق في مغرب موحد 

"87. 

 الفقرة الثانية: مبدأي التوازن والالتمركز الواسع

يمكن اعتبار الجهوية املتقدمة سمة مميزة للبلدان ذات األنظمة السياسية املعاصرة، إذ أنها 

أضحت مكونا رئيسيا لها، ألن درجة األخد بهذا النظام تختلف من دولة ألخرى تبعا لخصوصيات لل 

صر الرئيسية في في إعادة بناء مفهوم جديد لعالقة املركز باملحيط، بلد، وهو معطى جعل منها أحد العنا

وتوطيد عالقة الدولة باملجتمع استنادا إلى إلى مبدأي الوحدة والتضامن كما سبقت اإلشارة إلى ذلك. ثم 

 )ثانيا(.والالتمركز الواسع  )أوال(مبدأي التوازن 

 أوال: مبدأ التوازن 

                                                           

 .22ص:  1121، 6حميد أبو الس، الجهوية املوسعة خيار استراتيجي نحو تحقيق التنمية، املجلة املغربية للسياسات العمومية، العدد -87 
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ازن ما بين السلطات املركزية والسلطات الجهوية، مع التحديد يحيل هذا املبدأ إلى تحقيق التو 

على تحديد اختصاصات السلطات املركزية، وفسح املجال أمام السلطات الجهوية على نحو تكاملي بين 

االختصاصين وليس على نحو التعارض بينهما، كما أن التوازن مطلوب أيضا على مستوى الجهة في حد 

وزيع االختصاص ما بين السلطة املنتخبة والسلطة املعنية من طرف الدولة، ذاتها، واملقصود بذلك ت

 .88نفس الش يء يقال عن توزيع االختصاص ما بين املجالس الجهوية والسلطة املركزية

وباإلضافة إلى ذلك يجب أن ال ننس ى توازنا من نوع آخر، يتعلق بتحقيق التوازن بين الجهات ذاتها 

عتبر من أهم أنواع التوازن املنشود في تطبيق الجهوية املتقدمة، والذي نجده في الكل الترابي والذي ي

حاضرا بقوة في فكر جاللة امللك الذي يعتبر أن نجاح الجهوية رهين باعتماد تقسيم ناجع يتوخى قيام 

 .89منطقة متكاملة اقتصاديا وجغرافيا واجتماعيا وثقافيا

 ثانيا: مبدأ الالتمركز الواسع

ركز أحد املبادئ األساسية التي من شأنها إعطاء دفعة نوعية ملسلسل الجهوية يشكل الالتم

املتقدمة باملغرب، وهو أمر جعل جاللة امللك يدعوا الحكومة إلى وضع ميثاق جديد لالتمركز اإلداري، 

يمنح الجهوية املتقدمة سندا ال مناص منه، ويزود املجالس الجهوية ومجالس باقي الجماعات الترابية 

بأجهزة إدارية حكومية تتمتع على لل مستوى من هذه املستويات بهامش واسع من املبادرة وبسلطات 

تقريرية فعلية، بحيث تتناسق وتتضافر مجهوداتها في صالح التنمية املندمجة بأقرب ما يكون من السكان 

 .90املعنيين ومن منتخبيهم

                                                           

الذاتي، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، عدد مزدوج  حميد أبوالس: التجربة الجهوية باملغرب وإمكانية اإلصالح على ضوء الحكم -88 

 .27، ص: 1117،  22و 29

 .1112نونبر  6للمسيرة الخضراء في  22الخطاب امللكي بمناسبة الذكرى  -89 

، الطبعة  21-22زدوج كريم لحرش: دور الجهوية املتقدمة في تحقيق الحكامة الترابية، سلسلة الالمركزية و اإلدارة املحلية، عدد م -90 

 .27.: ص:  1122الثانية 
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الختصاصات الحصرية املنوطة بالدولة إن مقومات مثل هذا املبدأ ينبغي أن تقوم على تحديد ا

مع تمكين املؤسسات الجهوية من الصالحيات الضرورية للنهوض بمهامها التنموية، في مراعاة ملستلزمات 

العقلنة واالنسجام والتكامل، هذا التوجه يقابله مبدأ يقوم على قاعدة توازن الدولة الذي يجعل 

لة  املركزية التي تحتفظ في ظلها بمقومات الفعــل السياس ي الجهوية املتقدمة ال تذويبا لصالحيات الدو 

وما يستتبعه من مهام واختصــاصــات، وال تضخيما غير معقلن لصالحيـات الجهــات، التي تبقى الفــاعــل 

 91املرجعــي في شروط التنمية االقتصادية واالجتماعية املحلية.

 املطلب الثاني: أهداف الجهوية املتقدمة.

د إقرار نموذج  مغربي للجهوية املتقدمة على مقاربة ديمقراطية وتشاركية في إعداد التصور يعتم 

املستقبلي لهذا الورش، ألن هذه املقاربة تتضمن في أدبياتها املرجعية الطرق واألساليب التي تساعد 

ــاريع امتالك مشالجماعات على التدبير الذاتي، بحصولها على الثقة في النفس وعلـى الفهم والشعور بــ

التنمية التـي ستحدث تغييــرات دائمة، تقـوم على تحقيق مجموعة من األهداف التي يمكن مالمستها من 

إن ورش الجهوية، إصالح هيكلي عميق يقتض ي جهدا جماعيا : "… 1112نونبر  6خالل الخطاب امللكي في 

: أهدافها ومرتكزاتها، ومقارباتها.  لبلورته و إنضاجه، لذا، ارتأيت أن أخطبك في شأن خارطة طريقه

فطموحنا الكبير من هذا الورش الواعد، هو ترسيخ الحكامة املحلية الجيدة، وتعزيز القرب من املواطن، 

. واستنادا على ما 92وتفعيل التنمية الجهوية املندمجة االقتصادية واالجتماعية             والثقافية"

اف التي تتوخى الجهوية املتقدمة ترسيخها، تتجلى في ترسيخ الحكامة سلف، يمكن اإلقرار بأن أهم األهد

 املحلية و تعزيز إدارة القرب، ثم تفعيل التنمية الجهوية املندمجة.

 الفقرة األولى: ترسيخ الحكامة املحلية و تعزيز إدارة القرب

                                                           

 . 29، ص: 1122الرباط، الطبعة األولى  –كريم لحرش، التنظيم اإلداري املغربي، طوب بريس  -91 

 . 197كريم لحرش، التنظيم اإلداري املغربي، نفس املرجع أعاله، ص:  -92 
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ور ي إعداد التصيعتمد إقرار نموذج مغربي للجهوية املتقدمة على مقاربة ديمقراطية وتشاركية ف

املستقبلي لهذا الورش، ألن هذه املقاربة تتضمن في أدبياتها املرجعية مختلف الطرق واألساليب التي 

، أوال()تساعد الجهات على التدبير الذاتي، ألن الهدف من الجهوية املتقدمة هو ترسيخ الحكامة املحلية 

 )ثانيا(.ثم تعزيز إدارة القرب 

 حليةأوال: ترسيخ الحكامة امل

إن مطلب الحكامة املحلية كآلية تدبيرية عصرية إدماجية ألكثر من فاعل ومتدخل على املستــوى  

املحلـي والتي تعد بمنهجيات الفعل التشارلي الشفاف الناجع واالستراتيجي بغرض تحقيق أهداف التنمية 

لى املستوى الجمـــاعي، وذلك املحلية، يعتبر توجها عموميا حديثا في مجال الالمركزية اإلدارية خاصة ع

بواسطة القانون  1111أكتوبر  2املؤرخ في  92-11بفضل املستجدات التي أدخلت على امليثاق الجماعي 

 . 1117فبراير  22املؤرخ في  29-12رقم 

فالحكامة املحلية تعتبر مقاربة لتدخل أكثر من فاعل عمومي ومحلي، ذلك أن النمط التقليدي  

على محورية الدور املولول للجماعات املحلية، لم يعد يفي باألغراض املتطلبة منه، األمر  للتدبير املرتكز 

الذي أصبح يستدعي أكثر من أي وقت مض ى األخذ بمنهاج ومعايير الحكامة الجيدة، وأيضا بمستلزمات 

 .93التدبير العمومي الجديد

 ثانيا: تعزيز إدارة القرب  

التدبير العمومي تعتمد على املقاربة التشاركية وذلك بهدف  إذا لانت سياسة القرب منهجية في 

التغلب على إكراهات وعوائق التنمية، فإن الجهوية املتقدمة تحيل إلى ممارسة السلطة إلدارة شؤون 

املجتمع باتجاه تطويري وتنموي و قدمي، هدف ال يمكن أن يتحقق إال من خالل قيادات جهوية منتخبة 

                                                           

، الطبعة الثانية  21-22سلة الالمركزية و اإلدارة املحلية، عدد مزدوج سعيد جفري، الجهوية املوسعة باملغرب خارطة طريق ملكية، سل -93 

 . 26-22ص:   1122
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، وتعزيز القرب من املواطن، 94طنيهـا، الذين تحظى برضاهم عبر مشاركتهم ودعمهممحلية  قريبة من موا

فإنه يشكل هو اآلخر التوجه املتجدد ملتطلبات اإلدارة املواطنة القريبة من اهتمامات وتطلعات املواطن 

ة عيفي الخدمة العمومية الجيدة، كما أن مطلب اإلندماجية في مقومات التنمية االقتصادية واالجتما

 .95والثقافية، يعتبر هو اآلخر آخر األدبيات التي تحكم التوجهات التنموية املعاصرة 

 الفقرة الثانية:  تفعيل التنمية الجهوية املندمجة

ال شك أن التدبير السيئ ملسلسل التنمية على امتداد نصف قرن من الزمن، دفع الدولة إلى   

هوض بعملية التنمية الجهوية. لذلك جاءت الجهوية كآلية التفكير في حلول منطقية وناجحة، من أجل الن

مهمة ينتظـر منهـا الش يء الكثير علـى مستوى التدبير املحلي، وتشكـل إطارا مؤسساتيا ومجاليا يضمن 

نجاعة وفعالية التدخالت العمومية وخاصة على املستوى الجهوي، هذا في الوقت الذي اتضــــح فيه أن 

رية والقروية       والعماالت واألقاليم ال تستطيع القيام بمشاريع إنمائية كبرى لالسدود الجمــاعــــات الحض

وتوزيع املاء والكهرباء والنقل الحضري، إضافة إلى أن بعض األقاليم تتمتع بثروات هائلة وأخرى منعدمة 

 و ضئيلة.

تنموية، عملت الدولة على ولتجاوز هذه االختالالت، والحد من الفوارق االجتماعية والجغرافية وال

توفير إطار قانوني للجهة يمكنها من التدخل في املجاالت التنموية الجهوية وتنشيط االقتصاد الجهوي، 

باملوازاة مع هذا قامت الدولة بمنح إمكانيات مادية مهمة وأخرى بشرية من أجل الدفع بالتنمية الجهوية، 

جود بالدول املتقدمة في هذا املجال. وفي هذا اإلطار، وخلق اقتصاد جهوي متقدم، على غرار ما هو مو 

فــإن الجهة مطــالبة بتشخيص وترتيب طاقاتها وحاجياتها وتحديد أولوياتها. وبذلك سيتوفر املغرب على 

                                                           

محمد الغالي، سياسة القرب مؤشر على أزمة الديمقراطية التمثيلية؟ املجلة املغربية لإلدارة املحلية و التنمية، سلسلة "مواضيع  -94 

 . 12، ص:1116، 22الساعة" عدد 

 . 26ية املوسعة باملغرب خارطة طريق ملكية، مرجع سابق، ص: سعيد جفري، الجهو  -95 
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أداة جديدة للتضامن وال يمكنها إال أن تعزز التالحم الوطني الذي يشكل الرباط الوثيق للجهوية 

 .96الوطنية

تقدمة، تعتبر رهانا استراتيجيا لبناء نمط جديد للعيش الجماعي يرتكز على التضامن فالجهوية امل

واإلختالف والتنوع كأساس لإلبتكار والتنافس بين الجهات، كما من شأنها أن تشكل مناسبة لخلق 

منهجيات ومقاربات ومفاهيم جديدة تخلق قطيعة فعلية مع التدبير املركزي الجامد، وهو ما يمكن 

، الذي أكد على السير قدما في بناء صرح مغرب 1122مارس  7سته من خالل الخطاب امللكي ليوم مالم

 الجهات، باعتبارها قاطرة للتنمية واملجال املالئم و األرحب للتشاور واتخاد القرار.

  

                                                           

 . 122-121، ص: كريم لحرش، التنظيم اإلداري املغربي، مرجع سابق -96 



 

 

59 

 لنظام القانوني للضمانات البنكية املستقلةا

 اعي للمقاوالتاملعايير و املواصفات  كأداة لقياس األداء االجتم

 من األداء الطوعي للمقاولة إلى اإللزام القانوني

 

 سعيد العيطوني 

  جامعة ابن زهر -طالب باحث في سلك الدكتوراه

 

تعد املعايير و املواصفات من بين األدوات العملية التي يمكن من خاللها تقييم عمل املقاوالت حول      

مر باملعايير الطوعية التي تحترمها وفقا إلرادتها الحرة أو تلك مدى التزامها اجتماعيا، سواء تعلق األ 

املفروضة من قبل املشرع، وفقا لقوانين محلية أو أنظمة تشريعية دولية أو مجموعة من املعايير التي 

يفرضها مختلف ذوي املصلحة املرتبطين باملقاولة كما هو الحال بالنسبة للموردين، غير أنه يمكن تقسيم 

عايير و املواصفات إلى نوعين: األولى مرتبطة باملؤشرات التي تعتمدها املنظمات الدولية ذات الصلة هذه امل

بمجال املعيرة، و أخرى وطنية محلية تفرضها املؤسسات املحدثة لهذا الغرض على املستوى الوطني و 

 املحلي.

 األول يرتبط باملجال البيئييمكن إجمال القول على أن أنظمة املعايير تنقسم إلى قسمين أساسيين:  

وبمدى تأثير املقاولة على الوسط الطبيعي وااليكولوجي املحيط بها، بينما يكمن الثاني في الجانب 

 .97االجتماعي للمقاولة سواء تعلق باألجراء أو باملستهلكين

                                                           
97 Stéphane ANDRE ; Evaluation de la Performance non financière des entreprises ; thèse de doctorat soutenue 03 juin 2009 

à l’université paris IX Dauphine page 39.  
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 الفقرة األولى: املعايير و املواصفات الصادرة عن املنظمات الدولية

تمكن  ق للمقاوالت سارعت العديد من املنظمات الدولية إلى إيجاد أنظمة و معايير،من أجل األداء الخال 

املقاولة من العمل على إيجاد حلول عملية ملختلف املشالل الناتجة عن سلسلة اإلنتاج  و التي تؤثر على 

نظمات و لك املاملحيط االقتصادي و االجتماعي و البيئي للمقاولة. غير أن مقالنا ال يهدف إلى جرد كلي لت

األجهزة نظرا لكثرتها و تعددها، بل سنركز على املشهورة منها، و السيما تلك التي تعمل وفقا لإلشكالية 

املطروحة حول مدى سعي تلك املعايير إلى إيجاد بيئة خالقة للمال و األعمال، وسنركز على: املنظمة 

ثم نختم بمعيار املساءلة  OHSAS 18001ونظام الصحة و السالمة املهنية   ISOالدولية للتقييس 

 . SA8000االجتماعية 

 أوال: مبادئ الهيئات الدولية

سنركز من خالل هنا على منظمتين ذات الصيت العالي في مجال الشفافية، ونستخلص من مبادئها 

 أهم تجليات املسؤولية االجتماعية.

 أ( مبادئ منظمة التعاون االقتصادي و التنمية

عاون االقتصادي و التنمية بإعداد مجموعة من املعايير من بينها مبادئ املنظمة التي قامت منظمة الت

، و التي تتأسس على قيم احترام حقوق 2779اعتمدتها من اجل الشرلات املتعددة الجنسيات سنة 

األجراء و العمل على منع الشغل القسري وعمل األطفال، كما تشدد تلك املبادئ على منع التميز بين 

 .98لعمالا

                                                           
98  Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des 

administrations fiscales 2017.ouvrage publié par OCDE. ISBN :9789264277779. Edition OCDE Paris juin 2017 ; P201. 
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 ب( العقد العاملي التابع لألمم املتحدة 

يدعى أيضا مبادرة لوفي عنان، وهي  مبادرة تلقائية ملؤسسات مسؤولة تهدف إلى إدماج امليثاق العالمي 

لحقوق اإلنسان و مبادئه في إستراتيجية املقاوالت وأنشطتها وتنمية التعاون بين األطراف األساسية 

 ات، التي تعمل على نفس األهداف التي تسعى األمم املتحدة على تحقيقها.املعنية و النهوض بالشرل

ومن أجل تنفيذ تلك املبادرات يقترح امليثاق عدة آليات، لعل أهمها، التشاور حول السياسات املزمع 

إتباعها و القيام بالتدريبات قصد تمكين مدراء املقاوالت على االنخراط بشكل جدي في مسلسل 

 .99جتماعيةاملسؤولية اال 

 ثانيا( املعايير و املواصفات الصادرة عن املنظمات الدولية

نقصد هنا باملنظمات الدولية تلك الهيئات املرتبطة بإصدار املواصفات و املعايير قصد مواكبة 

 املقاوالت املعنية باملسؤولية االجتماعية.

  ISO. أ( املواصفات الصادرة عن املنظمة الدولية للتقييس

ملنظمة الدولية للتقييس الجهاز الدولي ذو الصيت العالي في مجال املعيرة و إصدار املواصفات، تعتبر ا

يوجد مقرها بجنيف  101غير حكومية  ، وهي منظمة دولية100والتي تقوم املقاوالت بتبنيها بشكل طوعي

على . وتركز هذه املنظمة 2729لتدخل حيز التنفيذ سنة  2726السويسرية، حيث تم تأسيسها سنة 

تنمية نظام املعايير و املواصفات عامليا وذلك من أجل تسهيل تبادل البضائع و الخدمات بين الشعوب 

كما تسعى إلى تحقيق اإلنتظارات التي تنشدها األمم في املجاالت الفنية و التقنية و االقتصادية و العلمية، 

                                                           
99 L’épineux, François Rosé Jean-Jacques Bonani ;carole ; RSE la responsabilité sociale des entreprises ; Théories et pratique 

2emme édition; éditeur , Dunod 2016 page 120. 

100 Ruwet Coline, « La RSE négociée du jeu et contenus. Le cas d’ISO ;Revue Négociation 2012 /2 n°18 p 99 .  

101 Moez ESSID .Les mécanismes de contrôle de performance globale : le cas des indicateurs non financière de RSE. Thèse 

de doctorat ; Université Paris sud; Faculté jean Monnet Octobre 2009 ; p. 114.  
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من أجل تسهيل عملية املعيرة على  و ترنو املنظمة إلى العمل من أجل تبادل املعلومات بين أعضاءها

 .102املستوى العالمي 

يمكن تقسيمها إلى ثالث  و .ISOمن أجل فهم دقيق لنظام املواصفات القياسية الذي تصدره منظمة 

 عائالت أساسية وهي لالتالي.

 

 

  OHSAS 18001ب( نظام الصحة و السالمة املهنية 

أهم األنظمة التي شدد مختلف الفاعلين على توفيرها يعد نظام الصحة و السالمة املهنيين من بين   

بأماكن الشغل منذ أمد بعيد، إذ سبق ملنظمة العمل الدولية أن وضعت عددا كبيرا من النصوص 

والتوصية رقم  229، ولعل أهمها االتفاقية 103الشاملة قصد النهوض بمجال السالمة والصحة املهنيتين

                                                           

 www.iso.orgللمنظمة العامية للتقييس و املنشور بموقعها االلكتروني  من النظام األساس ي 1املادة  102  

 ,2ص  1117مارس  62عدد  -نشرة تصدر عن منظمة العمل الدولية  -مجلة عالم الشغل 103
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،  104الصحة في الشغل، إضافة إلى ترسانة كبيرة من التوصيات  ، حول اإلطار الترويجي للسالمة و 279

وهو املبدأ الذي أكدت عليه املواثيق الدولية ذات الصلة، سيما منه املادة الثالثة من اإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنسان، من خالل تشديدها على حق لل فرد في الحياة و الحرية و سالمة شخصه، وعلى ذات 

  105ة السادسة من العهد الدولي للحقوق املدنية و السياسية من خالل فقرتها األولىالدرب سارت املاد

في العديد من نصوصها من خالل التأكيد  106األمر الذي تبناه املشرع املغربي من خالل مدونة الشغل

 .107على األهمية التي يولها املشرع االجتماعي للحقوق املرتبطة بالحرية والقيم االنسانية

أشهر املواصفات التي ترتبط بالتدقيق االجتماعي حول نظام السالمة و الصحة املهنيتين  أصدرها  غير أن  

. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه املواصفات 1119وتمت مراجعتها سنة  2777املعهد البريطاني للتقييس سنة 

دعوى في بداياتها، ب أعدتها منظمات متخصصة في التقييس و املعيرة. إال أنها لم تكن ذات طبيعة دولية

أن نظام الصحة و السالمة من النظام العام وال يجب املساومة فيه ليصبح ذا طبيعة طوعية، غير أن 

التطور الحاصل في هذا املجال جعل الباحثين يصدرون  منه العديد من النسخ تسعى إلى إيجاد مقاولة 

 26111أن بلغ عدد الشواهد املمنوحة تدبر بشكل جيد نظام الصحة و السالمة في أماكن العمل، إلى 

 دولة. 21شهادة عبر 

                                                           

رقم  تحت 2772و االتفاقية املتعلقة و اتفاقية الصحة في املناجم سنة  269تحث رقم  2722اتفاقية السالمة و الصحة في البناء   104

296. 

انظر املادة السادسة من العهد الدولي للحقوق املدنية و السياسية التي تنص على أن "لل لائن بشري يتمتع بحق الحياة املتأصل   105

 فيه وهذا الحق يحميه القانون و ال يحرم أحد من هذا الحق بطريقة تعسفية".

يجب على املشغل، بصفة عامة ، أن يتخذ جميع التدابير الالزمة  لي "من مدونة الشغل التي تنص على ما ي 12ولعل أهمها املادة   106

لحماية سالمة األجراء و صحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم باألشغال التي ينجزونها تحث إمرته، وان يسهر على مراعاة حسن السلوك و 

 األخالق الحميدة، و على استتباب اآلداب العامة داخل املقاولة.''

دراسة مقارنة لتشريعات دول املغرب العربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ،  -لي، الحق في الصحة بالوسط املنهينادية النح  107

 .22جامعة محمد الخامس اكدال، ص  1112/1116املوسم الجامعي 
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جدير بالذكر أن نظام السالمة و الصحة املهنية يضع نصب أعينه، التقليل إلى أقص ى الحدود من   

 املخاطر التي تواجه العمال وغيرهم إبان ممارستهم لشغلهم.

  SA 8000ج ( معيار املساءلة االجتماعية 

من بين أهم املعايير الدولية التي تركز على االحترام الشديد  SA8000االجتماعية يعتبر معيار املساءلة 

والتي اعتمدت على  108SAIمن لدن  2779للحقوق األساسية لألجراء، إذ تم تطوير هذا املعيار سنة 

 ياتفاقيات منظمة العمل الدولية في املجال االجتماعي، إضافة إلى العديد من املواثيق واملعاهدات الت

تسعى إلى صون حقوق األجراء، ولعل أهمها يتجلى في منع تشغيل األطفال القاصرين و احترام األمن 

والسالمة و الصحة في مكان الشغل، مع التأكيد على أحقية األجراء في االنتماء للعمل النقابي دون قيد 

الشغل، وذلك وفق  أو تمييز، وذلك باعتماد أسلوب املفاوضة الجماعية لضمان الظروف الجيدة  في

. هذا و تجدر اإلشارة إلى أن معيار املساءلة االجتماعية 109نظام تدبيري يعتمد املقاربة االجتماعية في صلبه

 .110يعتبر من بين ابرز معايير املطابقة و االعتماد

 الفقرة الثانية :أدوات  املعيرة و املواصفات الوطنية

 املعيرة الرسمية الوطنية. أدواتأوال(  -

وم العديد من املقاوالت وفي بتبني املواصفات و العالمات املميزة للمنتجات و الخدمات التي تقدمها تق

لزبنائها، األمر الذي يدفع البعض بالعبث بها و استغاللها قصد الحصول على املزيد من األرباح دون أن 

                                                           
108 Social Accountability International. 

لجزائر للمسؤولية االجتماعية، أطروحة دكتوراه في االقتصاد ، جامعة مقدم وهيبة،  تقيم مدى استعمال منظمات األعمال في ا   109

 .71ص  1122/1122وهران املوسم الجامعي 

انظر النص الكامل على  22الدليل املرجعي للمساءلة االجتماعية،ماذا تعني املساءلة االجتماعية للبنك الدولي، الفصل الثاني ، ص  110

 رابط :املوقع الرسمي للبنك الدولي وفق ال

http://siteresources.worldbank.org/MENAEXT/Resources/Social_Accountability_World_Bank_Arabic.pdf 
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كل فات و اإلحاطة بها بشتتقيد بتلك املعايير و املواصفات، لذا تدخل املشرعون لتحديد هذه املواص

 دقيق منعا لألي تالعب.

سعيا منه إلى الرقي باالقتصاد الوطني، واكب املشرع املغربي التحوالت التي يعرفها ميدان املعيرة و 

التقييس، وأقفل الباب على الهيئات الدولية التي استفردت بمجال التقييم و إعداد املعايير لفائدة 

املتعلق بالتقييس و الشهادة باملطابقة  1121فبراير  22بتاريخ  21-16القانون  املقاوالت املغربية، فاصدر 

 ليستحدث مجموعة من األجهزة املكلفة بالتقييم، تقوم بإصدار شواهد حددها القانون. 111و االعتماد

 أ( األجهزة املكلفة بالتقييس

يس و الشهادة باملطابقة و ، املتعلق بالتقي1121121فبراير  22الصادر بتاريخ  21.16بموجب القانون 

االعتماد، احدث املشرع املغربي جهازين أساسين يقوم بإعداد املواصفات القياسية وشواهد املطابقة و 

 االعتماد، يتعلق األول باملجلس األعلى للتقييس و الثاني باملعهد املغربي للتقييس.

 (  املجلس األعلى للتقييس و الشهادة باملطابقة و االعتماد2

، كجهاز مساعد للحكومة في 1121دث املجلس األعلى للتقييس و الشهادة باملطابقة و االعتماد سنة اح

تحديد السياسات الوطنية في هذا املجال، سعيا من املشرع املغربي إلى االرتقاء بجودة املنتجات و 

كومة اء رأيه للحالخدمات املقدمة للمستهلك املغربي، إلى جانب دوره في املساعدة يكلف املجلس بإبد

املتعلق  21,16من القانون املتعلق  2حول لل مسألة تتعلق بالتقييس و الشهادة باملطابقة وفقا للمادة 

من ذات القانون األعضاء املكونين للمجلس  2بالتقييس و الشهادة باملطابقة و االعتماد، كما حددت املادة 

                                                           

 2211و املنشور بالجريدة الرسمية عدد 1121فبراير  22املوافق ل 2222صفر  16الصادر  2.21.22بمثابة الظهير الشريف رقم   111

 .1121مارس  22بتاريخ 

املتعلق  21,16بتنفيذ القانون رقم  1121فبراير  22املوافق ل 2222صفر  16الصادر  2,21,22لظهير الشريف رقم يتعلق األمر با  112

 .2221ص  1121مارس  22بتاريخ  2211بالتقييس و الشهادة باملطابقة و االعتماد املنشور بالجريدة الرسمية عدد 
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نيين ومعينين، كما يمكن للمجلس أن يضم إليه الذين ينقسمون إلى أعضاء بالصفة يمثل أغلبهم امله

 أعضاء بصفة استشارية .

غير أن التساؤل املطروح هو: ما هي القوة التي تتمتع بها القرارات الصادرة عن املجلس؟ حول ما إذا 

لانت ملزمة للحكومة؟ أم هي إستئناسية تقف عند السلطة التقديرية للحكومة؟ حول إمكانية األخذ بها 

 ؟ من عدمه

 ( املعهد املغربي للتقييس 1

إضافة إلى املجلس األعلى للتقييس أحدث املشرع املغربي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية و 

االستقالل املالي وتخضع لوصاية الدولة، تولل إليها لل األعمال املتعلقة بالتقييس والشهادة باملطابقة، 

شارات أو شهادات باملطابقة للمواصفات القياسية املغربية  كما تكلف بمنح حق، استعمال العالمات أو 

سواء منها املصادق عليها أو املرجعيات املعترف بها أو املوافق عليها، كما يقوم  113وإعدادها وبيعها وتدبيرها

املعهد باستقصاء حاجيات املؤسسات و الفاعلين االقتصاديين و االجتماعيين من املواصفات، دون 

 .114بخدمات الدراسة و املساعدة التقنية و التكوين و املعلومات املتعلقة بالتقييس إغفال القيام

، يدار املعهد من لدن مجلس إدارة  1121فبراير  22الصادر بتاريخ  21.16من القانون  7وفقا للمادة 

لحكومة، ايتكون من رؤساء الغرف املهنية وممثال لرجال األعمال و املستهلكين ، يديره مدير يعينه رئيس 

 من ذات القانون. 22يتمتع بجميع السلط و االختصاصات الالزمة لتسيير املعهد، وفقا للمادة 

وعليه فإن املعهد املغربي للتقييس جهاز رسمي يعمل على  سد حاجيات املقاوالت العمومية و الخاصة 

و التي ات التي أعدها أفي مجال معيرة وتقييس منتجاتها وأنظمة عملها التدبيري، وتكيفها وفق املوصف

                                                           
املتعلق  21.16بتنفيذ القانون  1121فبراير  22املوافق  2222صفر  16الصادر من  2.21.22من الظهير الشريف رقم  9املادة 113 

 .1121مارس  22بتاريخ  2211بالتقييس و الشهادة باملطابقة و االعتماد و املنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 املومإ إليه سلفا. 21.16من القانون  1املادة  114 
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أعتمدها، قصد تأهيل املقاوالت الوطنية ملواكبة التطور التي يفرضه الشرلاء االقتصاديين للمغرب، 

 وإدماجها في سوق تنافس ي يفرض الجودة و التدبير األمثل للموارد.

 ب( الشواهد املمنوحة

صدر تماد، فإن املعهد املغربي للتقييس ياملتعلق بالتقييس و الشهادة باملطابقة و االع 21.16وفقا للقانون 

 شهادة املطابقة للمعايير و املقاييس املعتمدة )أ( وشهادة اعتماد املؤسسات و األفراد )ب(.

 شهادة املطابقة  (2

تعد شهادة املطابقة من بين أهم الشهادات التي يصدرها املعهد املغربي للتقييس وتمنح للمقاوالت و 

م املنتجات و الخدمات التي تنتجها، للمعايير و املقاييس املعمول بها في نظام املؤسسات، تثبت مدى احترا

الصحة و السالمة و الجودة و التدبير، ويمكن للمعهد أن يمنح الشهادة لألشخاص الطبيعيين  تزلي مدى 

وعليه  أو املعترف بها. 115كفاءتهم وفنيتهم في مجال أو تخصص معين، وفقا للمعايير و املواصفات املغربية

فإن شهادة املطابقة تمثل معيارا وعالمة للجودة يضمن خاللها املستهلك مدى جودة املنتوج أو الخدمة 

من خالل إعالمه املسبق وفقا ملا يلزمه قانون حماية املستهلك، غير أن العديد من املقاوالت تضيف 

 العديد من األمور بشكل طوعي دون التزام قانوني .

 ب( شهادة االعتماد

نجد املشرع املغربي حدد مدلول شهادة االعتماد، في االعتراف  21.16من القانون  2بالرجوع إلى املادة 

الرسمي للمعهد باملؤسسات و الهيئات التي تعمل في مجال التقييم، سواء منها املتعلقة بإعداد التقارير 

ارسة ال املراقبة و تفتيش أشخاص ملمعن التحاليل أو االختبارات أو املعايير، أو املؤسسات التي تقوم بأعم

مهنة معينة. و عليه فإن شهادة االعتماد بمثابة وثيقة إدارية تمنح للمكاتب و املختبرات و املقاوالت التي 

 تعمل في إطار مهام املعهد. 

                                                           
 من ذات القانون. 1املادة  115 
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وفقا ملا سبق يمكن القول بأن شهادة املطابقة بمثابة اعتراف بكفاءة شخص طبيعي أو معنوي، ما يجعل 

جاته قابلة للتداول في السوق الوطنية و الدولية، ويمنح لها الوجود القانوني الذي تفرضه األنظمة و منت

القوانين، في حين يهدف املعهد املغربي للتقييس من خالل شهادة االعتماد، منح التزكية للمنظمات و 

 ني.األجهزة املكلفة بالتقييم و التقييس، قصد القيام بعملها داخل التراب الوط

 ج ( املواصفات الصادرة عن االتحاد العام ملقاوالت املغرب

 اعتمد االتحاد العام ملقاوالت املغرب ترسانة من املواصفات واملعايير قصد جعل املقاوالت األعضاء،

وبذلك أنشأت لجنة تقوم بإعداد عالمات الجودة، بناء على القرار الصادر  مؤسسات مسؤولة اجتماعيا.

، و التي نفذها املجلس الوطني ملقاوالت االتحاد شهر 1116االتحاد و املنعقدة  شتنبر عن مجلس إدارة

اللبنة األساسية التي تتأسس عليها  116و يعتبر ميثاق املسؤولية االجتماعية دجنبر من ذات العام.

مواصفات االتحاد، إذ يتكون من تسعة محاور أساسية ،و نشير إلى أن االتحاد استلزم العديد من 

 الشروط قصد حصول املقاوالت املعنية باملسؤولية االجتماعية على عالمات الجودة.

 شروط الحصول على عالمة الجودة (2

يستفيد من عالمة الجودة الصادرة عن االتحاد العام ملقاوالت املغرب، املقاوالت التي تتوفر فيها الشروط 

 التي حددتها لجنة العالمات، وهي لالتالي:

ولة مغربية منخرطة االتحاد، وتعمل على التراب الوطني للمملكة، وان تؤدي أن تكون املقا  -

 واجباتها السنوية تجاه االتحاد.

 من لدن هيئة مؤهلة. أن تقدم طلبا في هذا الشأن إلى لجنة العالمات التابعة لالتحاد  -

                                                           

 /http://www.cgem.maامل للميثاق انظر املوقع الرسمي لالتحاد العام ملقاوالت املغرب وفق الرابط التالي:  لالطالع على النص الك 116 
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دن من لقبول املقاولة القيام ببحوث تقص ي باملقاولة من لدن مكتب دراسات  محايد ومعتمد   -

االتحاد العام ملقاوالت املغرب يشخص من خالله مدى تطور ومطابقة املقاولة و أنظمة تدبيرها 

 مليثاق املسؤولية االجتماعية الصادر عن االتحاد.

قبول املقاولة بكل املالحظات التصحيحية التي تقدمها اللجنة، و العمل على تكيفها من اجل    -

 .117ق امليثاقالوصول إلى األهداف املرسومة وف

 كيفية الحصول على عالمة الجودة (1

مجال  يمنح االتحاد العام ملقاوالت املغرب عالمة املسؤولية االجتماعية للمقاوالت اعترافا بالتزامها في

املسؤولية االجتماعية للمقاولة، ويتم منح هذه العالمة بعد عملية تقييم ملمارسات املقاوالت في املجاالت 

تشكل ميثاق املسؤولية االجتماعية، حيث يعتمد مبادئ احترام حقوق اإلنسان،  التسع للعمل، التي

وتحسين شروط العمل والعالقات املهنية، وحماية البيئة، والوقاية من الرشوة، واحترام مبدأ املنافسة 

 .الشريفة

. كما يعمل نينكما يشمل هذا التقييم ضمان الشفافية في حكامة املقاوالت واحترام مصالح الزبناء واملمو 

 .امليثاق على تشجيع املسؤولية االجتماعية للممونين، ودفع املقاوالت املنخرطة إلى االلتزام االجتماعي 

وتساعد العالمة املذلورة املقاوالت على إضفاء الطابع الرسمي على التزامات املقاوالت، وذلك بقياس 

 مدى تقدمها ومعرفة أدائها.

على تحسين تنافسيتهم قصد ولوج األسواق، وتوحيد فرقهم وتعزيز  كما تشجع املستفيدين منها 

 .انسجامها ونجاعتها، فضال عن التحاور بثقة مع الزبناء واملمونين واملساهمين والشرلاء املاليين للمقاولة

فة مقاولة. باإلضا 66ويشار الى أن عدد املقاوالت التي استفادت من هذه العالمة إلى حدود اآلن، بلغ حوالي 

                                                           
117  Rapport CGEM  Responsabilité social de l’entreprise : des idées et des actes ; mai 2011 page 14 ; version 

électronique :http://rse.cgem.ma/upload/1383756453.pdf . vu le 16 janvier 2018. 

http://rse.cgem.ma/upload/1383756453.pdf
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 .إلى التزام عشرات املقاوالت بمباشرة اإلجراءات للحصول على هذه العالمة

وتقوم رئاسة االتحاد العام ملقاوالت املغرب بمنح هذه العالمة بناء على رأي لجنة عقب تقييم يقوم به 

داف هخبراء معتمدون من طرف االتحاد، ويشمل التقييم التأكد من تطابق التدبير الكلي للمقاولة مع األ 

 .املحددة في ميثاق املسؤولية االجتماعية لالتحاد،الذي يشكل مرجعا للعالمة.         

شهرا لضمان فعالية مخطط  22وتمنح العالمة للمقاوالت ملدة ثالث سنوات مع تقييم متواصل لل 

 .العمل املقدم لالتحاد ضمن مقاربة استمرار تحسن أداء املقاوالت

 118لممارسات الجيدةثالثا( امليثاق املغربي ل

، بإعداد امليثاق املغربي للممارسات الجيدة 1112قامت اللجنة الوطنية لحكامة املقاوالت شهر مارس 

للحكامة. كما أعدت امللحقات الخاصة باملقاوالت الصغيرة و املتوسطة شهر دجنبر من ذات العام، بينما 

 .1121سنة تم إصدار امليثاق املتعلق باملؤسسات البنكية شهر أبريل 

ويأتي هذا امليثاق بهدف الرفع من األداء االجتماعي املقاوالت، كما يوص ي بإلحاح بعدد من املمارسات 

التي من شأنها تحسين حكامة املقاولة، كما هو الحال في اعتماد لجان خاصة  ومواثيق املدراء و رسالة 

 ولوج للمعلومات.املهام و النظام الداخلي وتقييم هيئة الحكامة و الشفافية وال

وتجدر اإلشارة إلى أن املمارسات التي يتحدث عنها امليثاق ليست شاملة، حيث يمكن للمقاوالت التي 

أو عالمة املسؤولية (ISO) ترغب في تنفيذ املزيد اللجوء إلى معايير ومواصفات املنظمة الدولية للتقييس

 االجتماعية ملقاوالت املغرب.

                                                           

انظر النص الكامل للميثاق على موقع وزارة املالية وفق الرابط التالي:  118 

www.finances.gov.ma/ArMa/Hakama/Documents/Code_gouvernanceEEPAr.pdfhttps:// 

 

https://www.finances.gov.ma/ArMa/Hakama/Documents/Code_gouvernanceEEPAr.pdf
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 خاتمة

أن تستنج أن املشرع املغربي و املقاوالت الوطنية سارت في نفس املنحى الذي  من خالل ما سبق يمكن

سار به التوجه العالمي، من أجل تخليق عالم املال و األعمال، سيما من خالل االلتزام بالقواعد 

االجتماعية و البيئية من أجل مقاولة مواطنة و مسؤولة، نفس الهم حمله املشرع الوطني من خالل 

لترسانة قانونية و مؤسساتية ملواكبة هذا املنعطف، فإلى أي حد استطاع اإلحاطة بإشكاليات إصداره 

 املوضوع؟
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 إجراءات التحقيق اإلخبارية في قانون املسطرة املدنية

 النظام العام آلية لتحقيق الرقابة القضائية على قرار التحكيم

 

  أسامة الجواري 

 باحث في القانون الخاص

 

 مقدمة 

عمل املشرع املغربي في اآلونة األخيرة إلى االنصراف نحو تعزيز مكانة التحكيم داخل املنظومة  

االجتماعية، باعتباره ظاهرة ذات أهمية بالغة، مستمدا سمعته من مبدأ السرعة التي يتم فيها حل النزاع 

ايا من تعثرات راجعة إلى كثرة القض بين األطراف بواسطته، وخاصة أمام ما يعرفه الجهاز القضائي املغربي

 املعروضة عليه.

من تم عمل املشرع على خلق نصوص قانونية تتماش ى وطبيعة الوضع الراهن، وخلق هيئة  

بمقومات حداثية مساعدة للقضاء، وتجنب االلتجاء إليه، وربح الوقت واالقتصاد في النفقات، ومنح 

يثور مستقبال أو يثور فعال بينهم من منازعات بحكم ملزم األطراف حرية اختيار املحكمين، ليفصل فيما 

 .119دون املحكمة املختصة

                                                           
و أنظمة التحكيم العربية، دار النهضة العربية،  الطبعة الثانية،  2772لسنة  19أحمد السيد الصاوي :  التحكيم طبقا للقانون رقم  -119

 .21، ص 1112
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غير أن هذه املزايا التي تطبع التحكيم، فإن الواقع العملي قد أبان على أن موضوع التحكيم قد  

لة و تتفرع عنه نزاعات أكثر تعقيدا وتتولد عنه قضايا جانبية ال يمكن حلها إال بااللتجاء إلى قضاء الد

 .120للفصل فيها

وعليه، عمل املشرع على تقييد سلطة املحكمين، من خالل إخضاعها لرقابة القضاء املغربي،  

وبالتالي فإن بناء أي حكم أو قرار تحكيمي يجب أن يرتكن إلى األسس واملرتكزات التي حددها املشرع في 

ملرتكزات يعطي للمحكمة املختصة إطار النصوص القانونية الخاصة، على اعتبار أن االنحراف عن هذه ا

 صالحية رفض ذلك املقرر عن طريق االمتناع عن االعتراف به، وتذيله بالصيغة التنفيذية .

على أساس ذلك، وقبل بت رئيس املحكمة في الطلب املعروض عليه، يعمل على مراقبة مدى  

الحكم  اسية التي يجب أن يبنى وفقهااحترام الهيئة التحكيمية ملبادئ النظام العام باعتباره الركيزة األس

التحكيمي، دون التمييز في هذا الصدد بين األحكام الصادرة في إطار التحكيم الداخلي، أو تلك الصادرة 

ال تعترف بهذا املبدأ كما حدده املشرع  2722في إطار التحكيم الدولي، ولو  أن اتفاقية نيويورك لعام 

نفيذها بضرورة مراقبة رئيس املحكمة ملدى ارتكازها على مبادئ النظام املغربي، إال أن هذا األخير قيد ت

 العام وما يتطلبه هذا األخير من مقومات لضمان االستقرار وحماية األمن التعاقدي.

وبالتالي فإن األحكام ال تكتسب بذاتها القوة التنفيذية التي تخولها الحصول على الحماية  

ي، إال بصدور أمر خاص من جهة القضاء املختص، وهو ما يميز أحكام القضائية بواسطة التنفيذ الجبر 

التحكيم عن أحكام القضاء التي تنفذ إذا صارت انتهائية دون حاجة إلى صدور أمر بتنفيذها، وعلة ذلك 

                                                           
، منشور بدفاتر  76/  676في امللف اإلداري رقم  72/  2/  19ن غرفتين بتاريخ الصادر ع 222إدريس بلمحجوب : تعليق على قرار رقم  -120

 .227ص  1112السنة  9املجلس األعلى : العدد 
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أن حكم التحكيم ال يستمد أي قوة من السلطة العامة، فيحتاج إلى صدور مثل هذا األمر من القضاء 

 .121رتبة الحكم القضائي ويمكن تنفيذه جبراحتى يصل إلى م

هذا وتبرز أهمية املوضوع في التعرف على األسس التي ينبغي على الهيئة التحكيمية أن تحترمها 

عند إصدار األحكام أو القرارات التحكيمية، فعلى الرغم من لون هذه األحكام وكما هو معترف به دوليا 

رها الهيئة القضائية، فإن املشرع ألزم أطراف النزاع وكذا تختلف في طبيعتها عن األحكام التي تصد

 املحكمين بضرورة احترام املبادئ املسطرة في القانون الداخلي وكذا االتفاقيات الدولية.

بيد أن بناء أي حكم يجب أن تتوفر فيه مقومات وعوامل تتماش ى وما تتطلبه مبادئ النظام  

ة عن هذه املقومات كفيل بإبطالها، وإعادة النزاع للبت فيه العام، بحيث أن خروج األحكام التحكيمي

أمام الجهاز القضائي، ومن تم تتضح لنا األهمية النظرية والعملية التي تطبع األحكام التحكيمية، 

واملرتكزات التي ينبغي أن تتأسس عليها، دفعا لكل إشكال من شأنه أن يحول دون الوصول إلى الهدف 

 اع وحله بواسطة التحكيم أساسا.املتوخى من رفع النز 

وعلى الرغم من املزايا التي يحملها التحكيم بصفة عامة، إال أنه يطرح إشكاالت عملية دفعت 

بالفقه والباحثين إلى التساؤل عن مدى مشروعية القرارات واألحكام التي تصدر عن هذه الهيئات، خاصة 

، باعتباره أهم مرتكز يجب أن تؤسس عليه لافة في الحالة التي تتعارض فيها مع مفهوم النظام العام

األحكام سواء لانت تحكيمية، أو قضائية، لذلك فإن إشكالية املوضوع تتمحور حول حدود سلطة 

القضاء في بسط رقابته على القرارات التحكيمية، والبحث عن مدى مشروعيتها، واآلثار التي تخلفها في 

 بدأ املشروعية ؟حالة املس بمبادئ التي يقتضيها قيام م

                                                           
 .12خالد أحمد عبد الحميد : دور القضاء في األمر بتنفيذ أحكام التحكيم، مقال منشور بدفاتر املجلس األعلى : م.س  ص  -121
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إن اإلجابة على هذه التساؤالت تقتض ي منا االعتماد على املنهج الوصفي، ثم التحليلي بهدف 

الوقوف على النصوص القانونية وتحليلها، مع االعتماد كذلك على املنهج املقارن في مراحل متقطعة من 

 ع االعتماد على الخطة التالية :العرض بهدف الوصول إلى إجابة عن اإلشكالية التي يطرحها املوضوع، م

 املبحث األول : النظام العام كمرتكز لبناء القرار التحكيمي 

 املبحث الثاني : آثار الدفع بالنظام العام على الحكم التحكيمي 

  ملبحث األول : النظام العام كمرتكز لبناء القرار التحكيميا

ي ليها املتقاضيين لفض املنازعات التجارية التأثبت التحكيم وجوده كأفضل الوسائل التي يلجأ إ 

، اعتبار لكونه من أهم أنواع العدالة الخاصة املؤسسة على مبدأ 122تتطلب الكثير من الخبرة والسرعة

سلطان اإلرادة، لذلك فهو يسمح لألطراف باختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، وكذا 

ها أثناء سير مسطرة التحكيم، كما أن الهيئة التحكيمية تستمد القواعد اإلجرائية الواجب إتباع

 اختصاصها من اتفاق التحكيم ذاته املبرم بين األطراف الذين يحددون بدقة النزاعات التي يبتون فيها.

غير أنه، ال يمكن تفسير هذه الحرية املمنوحة لألطراف بكونها مطلقة، فالهيئة التحكيمية ال  

ل عن الدولة، وإنما تخضع مقررات التحكيم لرقابة أجهزة الدولة القضائية لتنفيذها تقوم بمهامها بمعز 

 .123واالعتراف بها

                                                           
ب : تحديد مفهوم الدفع بالنظام العام في التحكيم التجاري الدولي وحدود الرقابة القضائية بين الواقع محمد صالح الدين عبد الوها -122

 .122، ص 1116واآلفاق، مجلة التحكيم العربي العدد التاسع، 
حديد ذلك أن تفي ضوء املفهوم التقليدي لإلرادة يصبح من غير املمكن تدخل أي شخص من غير املتعاقدين لتعديل مضمون العقد،  -123

هذا املضمون رهين بإرادة املتعاقدين كما أن العقد ال يمكن أن يكون عادال، حيث أن تحقيق هذه العدالة يرجع إلرادة املتعاقدين وال 

 يمكن تقييمه بمنظور موضوعي أو عن طريق أي شخص من غير أطراف العقد.

قدسية الفرد أهم املسلمات األساسية التي يرتكز عليها مبدأ سلطان اإلرادة هذا املفهوم الجديد هو الذي استقى منه الفقهاء املناصرون ل

برم أ و التي تتخلص في أنه ال يلزم أخذ بغير إرادته، و أن لل التزام حر يعتبر عادال و بالتالي فإنه ال أحد يستطيع تعديل شروط و آثار عقد

 على وجه صحيح دون الرضاء الجماعي لكل املتعاقدين .
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وبالتالي فإن خروج أي قرار عن األساس والضوابط التي يتطلبها قانون الدولة، يمنح للقضاء  

والذي يعتبر ، 124سلطة واسعة إلبطاله، كما هو الشأن في حالة مساس القرار التحكيمي بالنظام العام

 . 125رمزا للرقابة القضائية وأداة فعالة في يد القضاء ملراقبة أحكام التحكيم

وعلى أساس ذلك فإن املحكم ملزم بتطبيق قانون بلده، والقانون الذي اتفق عليه األطراف،  

وإن لان ذلك ال يتيح للمحكم حرية واسعة بتطبيق القواعد القانونية، بقدر ما يفرضان عليه قيود 

، ومن تم فإن االعتراف باألحكام الصادرة 126إضافية، ألنه بخالف القاض ي يهتم بإصدار قرار قابل للتنفيذ

، على اعتبار أن عدم 127في إطار التحكيم رهين بضرورة احترام األطراف واملحكمين لقواعد النظام العام

 نفيذه.ية االعتراف به واألمر بتاحترام هذه القوانين تجعل من التحكيم قابال للبطالن وبالتالي عدم إمكان

                                                           

اإلرادة يقض ي بأن العقد قانون منشئيه فال تجوز أن تمس الحقوق وااللتزامات التي اتفق عليها املتعاقدون بزيادة أو نقصان، وهذا فمذهب 

م دما يسمى بمبدأ القوة امللزمة للعقد، ولقد رأينا  في ظل النظرية الكالسيكية أن لل ما اتفق عليه املتعاقدين فهو عدل وحق ومخالفته ته

 االستقرار والثقة في املعامالت . لل بوادر 

 فاإلرادة هي معيار العقد و جوهره، فهي تمر بأربعة مراحل  :

، حيث يعمد الشخص الذي يريد إبرام العقد إلى استحضار العمل القانوني تليها مرحلة التدبر  Conceptionتتجلى األولى في مرحلة التصور 

Délibérationلف اإلحتماالت و النتائج بصورة تستدعى التدبر، أما املرحلة الثالثة فهي مرحلة التصميم ، و التي يزن خاللها الشخص مخت

Volition حيث يقوم الشخص بالبث في األمر و تعد أهم مرحلة في العقد و بالتالي يمكن اعتبارها اإلرادة ذاتها، أما آخر مرحلة فهي مرحلة ،

 ن مكامن الشخص نفسه لتظهر إلى العالم الخارجي حيث تحدث أثرا قانونيا.و التي تنتقل فيها اإلرادة م Exécutionالتنفيذ 

إال أنه في إطار التحكيم، فإن األمر يأخذ أبعادا أخرى، حين يتدخل القاض ي قصد االعتراف بمقرر التحكيم لرفض تنفيذه والقول بإبطاله 

تعاقدي داخل البالد دون املس بمبادئ النظام العام، التي تفرض رغم اتفاق األطراف الصريح، ويرجع ذلك إلى الحفاظ على توازن األمن ال

 التدخل لتعديل أو إلغاء لل أمر يهدد هذا األخير .

امعة ج ـ انظر في هذا الشأن جميلة لعماري : أبعاد اإلرادة التعاقدية في التشريع املغربي واملقارن، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص،

 .2، ص 1112/  1111ن الشق ـ للية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية الدار البيضاء، السنة الجامعية الحسن الثاني ـ عي
ظهرت فكرة النظام العام كأداة لتثبيت االختصاص التشريعي لقانون القاض ي في إطار إيجاد حلول للنزاعات ذات العنصر األجنيي  -124

 بموجب قواعد القانون الدولي الخاص.

 النظام العام يلعب دورا أساسيا في استبعاد تطبيق القوانين األجنبية في دولة القاض ي إذا ما خالفت القواعد العامة في دولة القاض ي. ف
محمد العفس : التحكيم والنظام العام، رسالة لنيل دبلوم املاستر، جامعة القاض ي عياض، للية العلوم القانونية واالقتصادية  -125

 .92، ص 1121/  1117راكش، السنة الجامعية واالجتماعية م
 .226، ص  1112إياد محمود بردان : التحكيم والنظام العام، الطبعة األولى، منشورات الحليي الحقوقية، طبعة  -126
نظرا لتغير  م،بداية يجب اإلشارة إلى أن أغلب التشريعات العربية وعلى رأسها التشريع املغربي تحاشت إعطاء تعريف دقيق للنظام العا -127

هذا املفهوم من مكان إلى آخر، ولو أن هناك بعض اإلشارات البسيطة حول هذا املفهوم إلى أنها ال ترقى لتكوين مفهوم محدد ودقيق ونقصد 
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األمر الذي يدفعنا، من خالل هذا املبحث إلى الحديث عن تطبيقات الدفع بالنظام العام في  

 التحكيم، وبيان الجهات التي يثار أمامها.

 املطلب األول : تطبيقات الدفع بالنظام العام في التحكيم 

ف عن مدى مالئمتها وتوافقها مع مقتضيات إن االعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها يتوق 

النظام العام، من تم نصت التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية على إمكانية اللجوء إلى آلية الدفع 

 بالنظام العام بغية تحقيق الرقابة على التحكيم وعلى تنفيذ واالعتراف بالقرارات التحكيمية.

                                                           

طعن بالبطالن من قانون املسطرة املدنية، حيث اعتبر فيها أن ال 219/ 26في هذا اإلطار ما جاء به املشرع في صلب الفقرة الثانية من املادة 

 ال يجوز إال في حالة صدور حكم تحكيمي مخالف لقاعدة من قواعد النظام العام .

بناء على ذلك يتبين جليا أن املشرع املغربي ترك مسألة تعريف النظام العام إلى الفقه و القضاء، حيث عرفه الفقيه جودوليوري بأنه " 

 ي ال غنى عنها لقيام عالقات سليمة  بين املواطنين بما يناسب عالقاتهم االقتصادية ".مجموعة الشروط الالزمة لألمن واآلداب العامة الت

هذا وقد ذهب بعض الفقه إلى إضفاء الطابع السليي على مفهوم النظام العام، حيث عرفه الفقيه هوريو بأنه حالة واقعية تعارض حالة 

 واقعية أخرى هي الفوض ى. 

ها االتجاه اإليجابي في تحديد واجبات الدولة لتحقيق مصلحة الجماعة نتيجة اتساع سلطات ومجال إال أن هذه الفكرة اختفت وحل محل

تدخل الدولة في الحياة االقتصادية واالجتماعية، األمر الذي أدى إلى اتساع فكرة النظام العام واكتسابها طابعا ايجابيا وبذلك أصبحت 

 غاياته متنوعة. 

د عصفور بقوله " ال يمكن أن يعرف النظام العام التقليدي تعريفا سلبيا وهو اختفاء اإلخالل وإنما يجب هذا املعنى أكده الدكتور محم

أن ينطوي على معنى إنشائي يتجاوز النتيجة املباشرة ولهذا لم يعد الهدوء العام مثال يعني اختفاء الضجة واالضطرابات الخارجية وإنما 

 ليي لكي يحل محله سياسة عامة لتنظيم وتحقيق االنسجام في املجتمع ".راحة السكان بمعنى اختفاء الجانب الس

وفي نفس السياق، اعتبرت محكمة االستئناف ببيروت أن القواعد القانونية التي يمكن اعتبارها من النظام العام هي تلك التي يقصد بها 

املجتمع األعلى، ومقومات وجوده تعلو عن مصلحة األفراد املشرع تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، تتعلق بنظام 

 الخاصة التي يجب عليهم جميعا مراعاتها.

و عليه، يتضح بأن مدلول النظام العام ارتبط ارتباطا وثيقا بتطور الدولة، فتطور بتطورها، كما يتضح أن النظام العام أشمل وأكثر من 

 ملة.أن يكون فكرة قانونية ألنه ظاهرة قانونية شا

 راجع بهذا الشأن : 

 .22ص  2771سكينة عزوز : عملية املوازنة بين أعمال الضبط اإلداري والحريات العامة، رسالة ماجستر جامعة الجزائر ـ 

 . 22ص  2792ـ عامر أحمد مختار : تنظيم سلطة الضبط اإلداري في العراق، رسالة ماجستر، جامعة بغداد 

 .17القانونية ــ نظرية القانون ــ ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر ص  ـ محمدي فريدة : املدخل للعلوم

-  Réné chapus : droit administratif général. Tom 1 édition 14. P 688.  
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 في االتفاقيات الدولية وأنظمة التحكيم الفقرة األولى : الدفع بالنظام العام

أجمعت مختلف التشريعات على أن االعتراف بالقرار التحكيمي ال يتم إال بعد التأكد من عدم  

مخالفته للنظام العام، سواء لان التحكيم دوليا أو داخليا، وهو ما أكدته مختلف االتفاقيات الدولية 

 وأنظمة التحكيم .

 لعام في االتفاقيات الدولية أوال : الدفع بالنظام ا

أكدت االتفاقيات الدولية، وبعض أنظمة التحكيم الدولي، مسألة الدفع بالنظام العام في  

التحكيم ملنع االعتراف بالقرارات التحكيمية، وسنحاول أن نتطرق في هذه النقطة التفاقية نيويورك 

 .2762129، ثم اتفاقية واشنطن لسنة 2722128لسنة 

 2592نيويورك لسنة  ( ـ اتفاقية 2

بالرجوع إلى الفقرة الثانية من املادة الخامسة نصت على أنه، يمكن أن يرفض اعتماد قرار  

 تحكيمي وتنفيذه إذا الحظت السلطة املختصة في البلد الذي طلب فيه االعتماد والتنفيذ ما يلي :

 التحكيم ؛ـ إن موضوع الخالف حسب قانون هذا البلد ليس من شأنه أن يسوى بطريق 

 ـ إن اعتماد القرار أو تنفيذه قد يخالف النظام العام في هذا البلد .

                                                           
 اتفاقية خاصة باالعتراف بالقرارات التحكيمية األجنبية وتنفيذها. -128
 املتعلقة بتسوية منازعات االستثمار. -129
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غير أنه، وبعد االطالع على هذه املادة، يجب أال يفهم أن النظام العام الذي أشارت له هو داخلي،  

لى ع، وإن لان هذا األخير بدوره يبقى خاضعا لفلسفة القاض ي املبنية 130بل قصدت النظام العام الدولي

 .131تشريعاته الداخلية واألهداف التي تتوخى حمايتها داخل بلده

 2569( ـ اتفاقية واشنطن لسنة  1

أفردت هذه االتفاقية ملسألة االعتراف وتنفيذ األحكام التحكيمية حيزا كبيرا، وأعطت قانون  

ار ختصة بإصددولة التنفيذ صالحية تحديد حكم تنفيذ هذه األحكام، وأجازت الدفع أمام السلطة امل

 في هذه الدولة. 132األمر بالتنفيذ بمخالفة القرار التحكيمي األجنيي للنظام العام

أنه لو صدر القرار التحكيمي طبقا للقانون  21ويبدو جليا من خالل الفقرة األولى من املادة  

إقليمها،  وتنفيذه فيالدولي، فإنه ال يجوز للمحكوم عليه أو الدولة الطرف طلب االعتراف إليها بهذا القرار 

                                                           
 .172، ص 1112لسيد الحداد : الوجيز في القانون الدولي الخاص، الكتاب الثاني، منشورات الحليي الحقوقية بيروت، طبعة حفيظة ا -130
 .92محمد العفس : م.س ص  -131
كيمي حيجب اإلشارة أيضا إلى أن هناك العديد من االتفاقيات التي أشارت إلى الدفع بالنظام العام وتطبيقه ملنع االعتراف بالحكم الت -132

 وتنفيذه، نجد منها : 

الخاصتين بتنفيذ القرارات التحكيمية بدول االتحاد األوربي، بحيث أجازت االتفاقية األولى  2762وسنة  2719ـ اتفاقيتي جنيف لسنة 

ول على اعتراف أنه للحص الدفع بالنظام العام ملنع تنفيذ واالعتراف بالقرارات التحكيمية، وهو ما أكدته في املادة األولى منها حين نصت على

 وتنفيذ القرار التحكيمي يجب توفر مجموعة من الشروط تتعلق بعدم مخالفة النظام العام في دولة التنفيذ.

أما االتفاقية الثانية فقد عالجت لجانب مسألة االعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية، لافة املسائل األخرى التي يثيرها التحكيم بدءا 

 ى اللجوء إلى مسطرة التحكيم، إلى حين تنفيذ القرار أو رفض تنفيذه.باالتفاق عل

 ةونصت املادة التاسعة من هذه االتفاقية على إمكانية بطالن القرار التحكيمي ألحد األسباب التي أشارت لها الفقرة األولى من نفس املاد

 وهي تعارض القرار التحكيمي مع النظام العام.

بشأن تنفيذ أحكام القضاء والتحكيم في الدول األطراف، ويظهر هذا املبدأ فيها أيضا في املادة  2721العربية لسنة ـ اتفاقية جامعة الدول 

م االثالثة منها، حيث جاء فيها، أنه ال يجوز تنفيذ قرار املحكمين في أية دولة من الدول األعضاء إذا لان هذا القرار مخالفا للنظام الع

 ل املطلوب إليها التنفيذ ولها سلطة تقدير ذلك النظام العام وما إذا لان يتعارض معه أو ال.واآلداب العامة في الدو 

، إذ أجازت هذه االتفاقية بدورها هي األخرى إمكانية رفض تنفيذ القرارات التحكيمية في حالة ما إذا 2729ـ اتفاقية عمان العربية لسنة 

 منها. 22خالفت النظام العام وذلك في املادة 

إال أن املالحظ، أن هذه االتفاقية لم تفرق بين النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي، وما يؤكد ذلك هو الصيغة التي جاءت بها 

 صياغة النظام العام، بحيث جاءت بشكل عام.

ن تمتنع عن االعتراف وتنفيذ األحكام التي أجازت للقضاء الدولي املطلوب له التنفيذ أ 29، من خالل املادة 2722ـ اتفاقية الرياض لعام 

 الصادرة عن الهيئة التحكيمية إذا ما رأت فيها مخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية أو النظام العام.
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، ويمكن 133رفض هذا االعتراف أو التنفيذ بدعوى تعارض القرار مع النظام العام الوطني في هذه الدولة

 .134ذلك في الحالة املعاكسة حينما يتعارض القرار التحكيمي مع مبادئ القانون الدولي املتعلق بالنزاع

 ثانيا : الدفع بالنظام العام في أنظمة التحكيم

ت أنظمة التحكيم الدولية الدفع بالنظام العام، في حالة مخالفته ناهجة بذلك ما سارت أجاز  

عليه االتفاقيات الدولية، وهذا ما سنعمل على بيانه في هذه النقطة من خالل التطرق إلى القانون 

 النموذجي للتحكيم الدولي، ثم نظام التحكيم ملنطقة التوفيق لقانون األعمال بإفريقيا.

 القانون النموذجي للتحكيم الدولي  ( ـ 2

منه، فقد أوردت مجموعة من  26بالرجوع إلى الفصل الثامن من هذا القانون خاصة املادة  

الحاالت التي يجوز في ثبوتها رفض االعتراف ونفي القرار التحكيمي، ولعل أبرزها مخالفة القرار التحكيمي 

 للنظام العام.

 وفيق لقانون األعمال بإفريقيا ( ـ نظام التحكيم ملنظمة الت 1

عملت هذه املنظمة على تنظيم مجاالت متعددة من بينها مجال التحكيم التجاري الدولي، حيث  

 .2777مارس  22أصدرت قانون موحد للتحكيم الدولي تمت املصادقة عليه بتاريخ 

أجل إبطال القرار  منه، نجدها أجازت إمكانية الدفع بالنظام العام من 17وبالرجوع إلى املادة  

 منه.  22التحكيمي، وعدم االعتراف به وتنفيذه من خالل الفقرة الرابعة من املادة 

                                                           
 .97محمد العفس : م.س ص  -133
 .212ص  1112، 229عبد اللطيف أبو العلف : التحكيم في منازعات االستثمار، مجلة املحاكم املغربية العدد  -134
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 الفقرة الثانية : الدفع بالنظام العام في القانون املغربي

أجاز املشرع املغربي الطعن بالبطالن في الحكم التحكيمي إذا خرق الحكم قاعدة من قواعد  

، والذي خول للمحكمة إثارة هذا 219ـ  26كدته الفقرة السادسة من الفصل النظام العام، وهو ما أ

الدفع املتعلق بخرق قواعد النظام العام تلقائيا إذا تبين لها ذلك، أو وجدت موضوع النزاع من املسائل 

، ليكون املشرع املغربي سلك نفس االتجاه الذي سارت عليه مختلف 135التي ال يجوز التحكيم فيها

 .136ات العربيةالتشريع

                                                           
 على أنه :  219ـ  26تنص الفقرة السادسة من املادة  -135

 ـ ................... 2" 

 ـ إذا صدر الحكم التحكيمي خالفا لقاعدة من قواعد النظام العام .." 1  
ة، ول العربياملتعلق بالتحكيم، أن املشرع املغربي سلك نفس النهج الذي سارت عليه الد 12.12املالحظ من خالل االطالع على قانون  -136

خاصة ما ذهب إليه املشرع املصري، حين سمح لألطراف برفع دعوى ببطالن حكم التحكيم إذا توفرت الحاالت الالزمة لذلك، أي في حالة 

مساس هذا الحكم ملبدأ أو مبادئ تصنف ضمن مفهوم النظام العام، ويمكن تصنيف أسباب مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام، 

 كما يلي : 2772من قانون التحكيم املصري لسنة  22حسب املادة 

 ـ االتفاق على مسألة ال تقبل التسوية بطريق التحكيم ؛

 ـ تجاوز املحكم لحدود االتفاق ؛

 ـ تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيينها على وجه مخالف التفاق األطراف ؛

 ـ عدم احترام حقوق الدفاع ؛

 ـ خرق القواعد اإلجرائية ؛

 ام االتفاق على التحكيم أو بطالنه ؛ـ انعد

 ـ استبعاد قانون اإلرادة .

 هذا، ألزم املحكمة بأن تقض ي من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام.

ل املادة ما يستشف من خالوجاء خالفا للمشرع املغربي واملصري، املشرع الفرنس ي الذي ال يفرق بين أحكام التحكيم الداخلي والدولي، وهو 

، من قانون املسطرة املدنية والتي نص فيها على إمكانية الطعن بالبطالن في األحكام الصادرة في فرنسا بشأن التحكيم الدولي في 2212

ي تلك التي يجوز من نفس القانون املذلور، والحاالت املقصودة هنا ه 2211األحوال املنصوص عليها في األحوال املنصوص عليها في املادة 

 فيها استئناف القرار التحكيمي أو الطعن ببطالنه في القانون الفرنس ي.

 وضيق القانون البلجيكي من حاالت بطالن حكم التحكيم، سواء في قانون التحكيم القديم، وكذا الحالي .

 على أنه :  2929من املادة في الفقرة الرابعة  2722مارس  19بحيث لان ينص قانون التحكيم القديم والصادر بتاريخ 

" ال تختص املحاكم البلجيكية بنظر دعوى البطالن إال إذا لان أحد األطراف في املنازعة التي فصل فيها الحكم التحكيمي شخصا طبيعيا 

 ا أيا لانت طبيعته."يهيتمتع بالشخصية البلجيكية أو له موطن ببلجيكا أو شخصا اعتباريا تم تكوينه في بلجيكا أو له فرع أو مقر لألعمال ف

 حيث جاء فيها :  2772ماي  26من القانون الجديد الصادر بتاريخ  2929وهو نفس النهج الذي سارت عليه الفقرة الرابعة من املادة 

ن أي ك" لألطراف بموجب إعالن صريح اتفاق التحكيم ذاته أو في اتفاق الحق عليه استبعاد أي طعن ببطالن حكم التحكيم وذلك إذا لم ي

منها شخصا طبيعيا يتمتع بالجنسية البلجيكية أو له إقامة معتادة أو شخص اعتباري تعد بلجيكا مقرا رئيسا ملؤسسته أو يوجد له فيها 

 أحد فروعها ."
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كما خول املشرع املغربي لرئيس املحكمة املختصة عند االعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية  

للحكم التحكيمي، أن يرفض ذلك بناء على خرق النظام العام لهذا الحكم التحكيمي، سواء من خالل 

 زاع.عدم احترام حقوق الدفاع، أو خرق القواعد الجوهرية املطبقة على موضوع الن

هذا عن الضوابط التي تحكم التحكيم الداخلي، أما بالنسبة لألحكام التحكيمية الدولية، فإنها  

، وتخضع أيضا لقانون املسطرة املدنية في لل 2722تخضع في املغرب ملقتضيات اتفاقية نيويورك لسنة 

 ما يعود لطرق الطعن، وأيضا االعتراف بها وتذييلها بالصيغة التنفيذية.

 ب الثاني : الجهات التي يثار أمامها الدفع بالنظام العام في التحكيم املطل

على عكس املواد األخرى التي تتقيد بالنظام العام، والتي تثار أمام القضاء، فإن النظام العام في 

عالقته بالتحكيم، يثار أمام جهتين، أمام الهيئة التحكيمية، وأمام القضاء، فما هي الحاالت التي يثار 

 يها الدفع بالنظام العام أمام لل جهة من الجهات املذلورة ؟ف

 الفقرة األولى : حاالت الدفع بالنظام العام في التحكيم أمام الهيئة التحكيمية

بالرجوع إلى االتفاقيات الدولية، والقوانين املقارنة ذات الصلة بتنظيم التحكيم، فإن الدفع  

 لهيئة التحكيمية في الحاالت التالية : بالنظام العام في التحكيم يثار أمام ا

 أوال : املنازعة في مدى اختصاص الهيئة التحكيمية 

إن املقصود باملنازعة في مدى اختصاص الهيئة التحكيمية، هو منازعة األطراف أو أحدهما في  

لعالقة ا نطاق اختصاص الهيئة التحكيمية للبت في لل االعتراضات املثارة بمناسبة التحكيم بما في ذلك
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، فهو دفع يلزم الهيئة التحكيمية بضرورة البت فيه، وهو ما يطلق 137بين العقد األصلي واتفاق التحكيم

عليه بمبدأ االختصاص باالختصاص الذي من خالله تقوم الهيئة التحكيمية بتحديد واليتها للبت في 

 .139القضاء ، ويقابله الدفع بوجود اتفاق التحكيم الذي يثار أمام138النزاع من عدمه

من ق.م.م والذي نص على أنه : " على الهيئة  219ـ  7هذا املبدأ، كرسه املشرع املغربي في الفصل  

التحكيمية قبل النظر في موضوع النزاع أن تبت إما تلقائيا أو بطلب من أحد األطراف، في صحة وحدود 

وع فق نفس شروط النظر في موضاختصاصها أو في صحة اتفاق التحكيم وذلك بأمر غير قابل للطعن إال و 

 النزاع ."

وعلى أساس ذلك، نتساءل عن كيف يؤدي النظام العام إلى استبعاد اختصاص الهيئة  

 التحكيمية ؟

إن الهيئة التحكيمية لتبت في مدى اختصاصها يجب أن تنظر أوال في مدى صحة العقد املتضمن  

لنظام العام، وما إذا لانت املنازعة التي عرضت لشرط التحكيم وعقد التحكيم ذاته من ناحية مخالفته ل

 .140عليه يجوز بشأنها التحكيم، ويدخل في النطاق الذي حدده األطراف في اتفاقهم

فالهيئة التحكيمية ملزمة بأن تثير مسألة النظام العام من تلقاء نفسها، على اعتبار أنها إذا لم  

اء، وبالتالي فإنها ملزمة بالتصريح بعدم تقم بذلك، فإنها تعرض حكمها للبطالن من طرف القض

 .142، والتخلي عن مهمتها بعد التحقق من خرق النظام العام141االختصاص

                                                           
ة اسأشرف عبد العليم الرفاعي : النظام والقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم في العالقات ذات العنصر األجنيي، در  -137

 .61، ص 1112فقهية قضائية مقارنة، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية، طبعة 
 .72محمد العفس : م.س ص  -138
 .221إبراهيم عبد التواب : اتفاق التحكيم والدفوع املتعلقة به، دار الجامعة الحديثة، القاهرة ) بدون سنة الطبع (، ص  -139
 .119، ص 1119/  2ق عملية التحكيم، دفاتر املجلس األعلى عدد الحسن الكاسم : الرقابة القضائية قبل انطال  -140
 .71محمد العفس : م.س ص  -141
 .69أشرف عبد العالي الرفاعي : م.س ص  -142
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 ثانيا : تطبيق الهيئة التحكيمية القواعد املتعلق باملسطرة

من قانون املسطرة املدنية، فإن الهيئة  219ـ  27و  219ـ  26و  219ـ  21بالرجوع إلى الفصول  

لزمة بموجب هذه الفصول، بتطبيق قواعد النظام العام املتعلقة بالقواعد األساسية التحكيمية م

للمسطرة، سواء على مستوى التحكيم الداخلي أو التحكيم الدولي، وتتجلى هذه القواعد في ضرورة 

التقيد بنطاق النزاع، والتزام الحكم بمبدأ هام يضمن حقوق املتنازعين أمامه وهو مبدأ الحياد، 

ضافة على مبدأ الوجاهية الالزم توافرها في الهيئة التحكيمية، فهي ملزمة باحترام أهم مبدأ، مبدأ فباإل 

، مع التزام الهيئة التحكيمية 143يضمن حقوق لل طرف، وهو املعروف بمبدأ احترام حقوق الدفاع

 بضرورة تعليل القرارات الصادرة عنها.

لحوق املستندات املعرضة على الهيئة التحكيمية،  ويجب اإلشارة في هذا الصدد، إلى أنه في حالة 

 تزوير، فإنه يمتنع عليها النظر في النزاع املعروض عليها، إلى حين البت في النزاع الزجري.

                                                           
التحكيم، رفض تنفيذ الحكم،  فإذا صدر حكم تحكيم  يترتب عن عدم إعالن  الخصم إعالنا صحيحا بتعيين املحكم، أو بإجراءات -143

فيمكن للمحكمة أن ترفض تنفيذ الحكم، ويمتد هذا الرفض إذا صـدر حكـم  تحكيم يتم إخطار أحد األطـراف بها،بناء على إجراءات 

عدم كفالة  -ذلك. وهو ما يسمى  بالرغم من عدم تمكن أحد األطراف، من إبداء دفاعه أيا لان السبب الذي حال دون تمكنه من تحكيمـي

االستئناف الفيدرالية بالواليات املتحدة األمريكية؛ بصدد تنفيذ حكم تحكيم صدر  ة أمـام محكمـةوقد أثير توافر هذه الحالـ -حق الدفاع 

إلى مراعاة حق الدفاع ،  تحكيم ثالثية علما أن الغاية من عدم إهدار حق الدفاع ، أو حق األطراف أو أحدهما ، هو االطمئنان مـن محكمـة

فيتحقق القاض ي الوطني املقدم إليه طلب تذييل الحكم األجنيي  بداء جميع دفوعهوأن الخصم الذي صدر الحكم بحقه  يمكن من إ

وحصول التبليغ  والتنفيذ، أوال مما إذا لانت الدعوى التي صدر فيها الحكم األجنيي  قد بلغت إلى املحكوم عليه، التحكيمي  صيغة التنفيـذ

للقانون، ألنه بعدم حضوره بعد تبليغه تبليغا صحيحا،  غ قد تم وفقـابصورة أصولية؛ و ال يشترط حضور الخصم نفسه، ما دام التبلي

لقانون اإلجراءت  املدنية  إذا تخلف املدعى عليه عن حضور جلسات املحاكمة التحكيمية، رغـم تبليغـه وفقـا يكون قد فرط بحق نفسه

 ومسلما باختصاص القضاء األجنيي التحكيمي. اإلدعاء التابع لبلد مصدر الحكم األجنيي التحكيمي، فإنه يعتبـر مقـرا بصـحة

دون حضور املحكوم عليه إلى املحكمة التحكيمية  غير أنه إذا تبين رغم التبليغ الجاري بصورة أساسية ورسمية ، أن هناك ظروفا حالـت

نس ي شرطا واسعا؛ بهذا الشأن مؤداه بالنظر لوجود إخالل بحق الدفاع، و يقر االجتهاد الفر  ، فإنه يمتنع تنفيذ الحكم األجنيي التحكيمـي

ملبادئ األساسية  الفرنس ي أن يأمر بتنفيذ الحكم األجنيي التحكيمي، إال بعد التأكد من أنه قد روعيت عند إصداره أنـه ال يجـوز للقاضـي

 . هذا الشأن الواجب مراعاتها؛ تحقيقا للعدالة بغض النظر؛ عما يقرره القانون األجنيي في

 شأن : أنظر بهذا ال

للية الحقوق، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، السنة  2بن صر عبد السالم : ضوابط عدم قابلية تنفيذ حكم، جامعة الجزائر ـ 

 وما يليها. 292، ص 1121/  1122الجامعية : 
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 ثالثا : تطبيق الهيئة التحكيمية للقواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع

جب التطبيق، يضع الهيئة التحكيمية إن عدم تحديد األطراف في اتفاق التحكيم، القانون الوا 

أمام إشكال حقيقي، بحيث تطرح أمامها مسألة النظام العام، عندما تقوم بالبحث عن القانون الواجب 

التطبيق، ومراعاة النظام العام سواء تم الدفع به من قبل األطراف، أو أثارته هي تلقائيا لتفادي تعريض 

 قرارها لإلبطال.

نزاع بمسألة تتعلق بالنظام العام، فإن الهيئة التحكيمية في التحكيم فإذا تعلق موضوع ال 

الداخلي، تطبق مباشرة قانون الدولة التي يقع فيها التحكيم، وبالتالي ال تطرح في هذه الحالة هوية النظام 

 العام املطبق، إذ يبقى هو النظام العام للبلد الذي يكون التحكيم مقرا له.

الهيئة التحكيمية ملزمة بتطبيق قواعد النظام العام املوجودة في وعلى أساس ذلك، تكون 

 .144القانون الذي اختاره األطراف لحكم موضوع النزاع بينهما

أما إذا تعلق األمر بالتحكيم الدولي، فإن املحكم في هذه الحالة تعتبر بالنسبة إليه قواعد وأعراف 

طبيق، والذي ال يجوز أن تخالف قواعده ذات الصلة وعادات التجارة الدولية بمثابة قانونه الواجب الت

 .145بالنظام العام

وتبعا لذلك يكون املحكم، ملزما إما بأن يطبق قواعد النظام العام املتعلقة بالقانون الذي 

اختاره األطراف، وهو غالبا ما يكون النظام العام لبلد تنفيذ القرار التحكيمي، وإما أن يطبق قواعد 

                                                           
 .121مصطفى محمد الجمال و عكاشة محمد عبد العال : ص  -144
 .292، ص 2722حكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة أبو زيد رضوان : األسس العامة في الت -145
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دولي، الناش ئ عن األوساط املهنية الدولية واملتمثل في األعراف اإللزامية املعمول بها في النظام العام ال

 .146مجال التجارة الدولية

غير أنه في األصل، فإن الهيئة التحكيمية أثناء النظر في النزاع املعروض عليها، يجب أن تنظر في 

 م العام،    أم ال.بداية األمر في ما إذا لان البت في النزاع سيشكل مسا بالنظا

وعليه فإنه يتعين عليها أن تراعي مبدئيا وقبل النظر في النزاع، قواعد النظام العام، سواء طبقت 

 .147قواعد قانون وطني معين، أو طبقت عادات وأعراف التجارة الدولية

 الفقرة الثانية : حاالت الدفع بالنظام العام في التحكيم أمام القضاء

العام أمام القضاء في مرحلتين، تتجلى األولى في ما قبل صدور القرار  يتم الدفع بالنظام 

 التحكيمي، أما الثانية، هي مرحلة ما بعد صدور القرار التحكيمي.

 أوال : مرحلة ما قبل صدور القرار التحكيمي

في حالة ما إذا تبين له أن اتفاق التحكيم باطال  148خول املشرع للقضاء سلطة البت في النزاع 

 النا واضحا، دون النظر في ما إذا تضمن النزاع اتفاق تم حله أمام الهيئة التحكيمية أم ال.بط

                                                           
146 - Nathalie Najjar : L’arbitrage dans les pays arabes face à l’exigence de commerce internationale, LGDJ et DETA, paris 2004 

p 130. 
 راجع في هذا الشأن : -147

 وما يليها. 291، ص 1119السنة  21الدولية أمام القضاء والتحكيم، مجلة اإلشعاع، العدد  ـ يونس قربي : عادات وأعراف التجارة
 من ق.م.م على أنه :  219ينص الفصل  -148

"عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عمال باتفاق تحكيم، على نظر إحدى املحاكم، وجب على هذه األخيرة إذا دفع املدعى عليه 

 ل في جوهر النزاع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم.بذلك قبل الدخو 

إذا لان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على املحكمة بطلب من املدعى عليه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن 

 بطالن اتفاق التحكيم واضحا.

 ليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع، وال يجوز للمحكمة في للتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول.يتعين على املدعى ع
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غير أن التساؤل املطروح في هذه الحالة، هو حول املقصود بالبطالن الواضح الواردة في الفصل  

ه، أم لشك فيمن ق.م.م، هل هو الحالة التي يكون فيها اتفاق التحكيم باطال بطالنا ال يدع مجاال ل 219

 أن األمر يتعلق بش يء آخر ؟

إن اإلجابة عن هذا التساؤل يفرض علينا أن نميز بين حالة، مخالفة النظام العام املتعلقة بعدم  

، إذ أنه في الحالة األولى، هي وحدها التي ينطبق عليها البطالن 149قابلية النزاع للتحكيم، وبين باقي الحاالت

 الواضح.

فإن األمر يشمل الحالتين معا، على اعتبار أنه ملحكمة املوضوع لامل الصالحية  غير أنه في الواقع 

في تقدير مخالفة اتفاق التحكيم للنظام العام، سواء لان ذلك بصفة واضحة أو في باقي الحاالت األخرى، 

يئة هوتكون بذلك رقابة قابلية على اللجوء إلى التحكيم ووقاية للحكم التحكيمي الذي قد يصدر عن ال

 .150التحكيمية، ويكون معرضا للطعن بالبطالن، وعدم االعتراف ورفض التذييل بالصيغة التنفيذية

 ثانيا : مرحلة ما بعد صدور القرار التحكيمي 

 يثار الدفع بالنظام العام أمام القضاء في ثالثة حاالت، يمكن تصنيفها على الشكل التالي :  

                                                           

عندما ترفع أمام املحكمة الدعوى املشار إليها في الفقرتين األولى والثانية أعاله، يمكن، بالرغم من ذلك، مباشرة مسطرة التحكيم أو 

 تحكيمي في انتظار أن تبت املحكمة في ذلك. متابعتها، ويمكن إصدار حكم
يمكن لألطراف اللجوء إلى القضاء قبل صدور القرار التحكيمي في مجموعة من الحاالت األخرى غير السالف ذكرها في مثن العرض  -149

 وتتجل هذه الحاالت في : 

 من ق.م.م. 219ـ  2و  212ـ طلب تجريح الهيئة التحكيمية وفقا للفصول 

 من ق.م.م. 219ـ  2إلى قاض ي املستعجالت التخاذ أي إجراء وقتي طبقا للفصل ـ اللجوء 

 .219ـ  2و  212ـ طلب تعيين محكم تبعا ملقتضيات الفصلين 

 من ق.م.م. 219ـ  11ـ طلب تمديد مدة األجل االتفاقي أو القانوني إلصدار الهيئة التحكيمية للقرار التحكيمي طبقا للفصل 

 من ق.م.م. 219ـ  29الزور الفرعي املتعلق بورقة معروضة على الهيئة التحكيمية وهو ما جاء في الفصل  ـ بت القضاء في دعوى 
 .79محمد العفس : م.س ص  -150
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 التحكيمي الداخلي ملخالفة النظام العام( ـ عند الطعن بالبطالن في القرار  2

من ق.م.م فقد أجاز للقضاء سلطة إبطال القرار التحكيمي إذا  219ـ  26بالرجوع إلى الفصل  

 لان مخالفا للنظام العام .

 غير أن التساؤل الذي يطرح في هذا الصدد، يتعلق بما املقصود بالنظام العام في هذه الحالة ؟ 

صود في هذا الفصل، هو ذاك املتعلق بقواعد املسطرة والقانون املطبق على إن النظام العام املق

 موضوع التحكيم، واتفاق التحكيم في حد ذاته كذلك.

واإلبطال في هذه الحالة يخص التحكيم الداخلي فقط، على اعتبار أن التحكيم الدولي ال يمكن 

 . 151لتذييل بالصيغة التنفيذيةالطعن فيه سوى عن طريق الطعن في األمر الرافض لالعتراف أوا

 ( ـ عند طلب االعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي  1

إن مسألة النظام العام، قد تطرح أمام القضاء عند النظر في طلبات االعتراف وتذييل القرار  

هنا سلطة والئية  ، فالقضاء يمارس152بالصيغة التنفيذية إذا تبين له أنه مخالف لقواعد النظام العام

وهو ينظر في طلب االعتراف أو التذييل بالصيغة التنفيذية، يباشرها في غياب املسطرة التواجهية للتحقق 

                                                           
151 - Louis Christophe Delanoy : le contrôle de l’ordre public au fond par le juge de l’annulation, Rév arab , N2 ; p 177. 

 من ق.م.م على أنه :  219ـ  22ينص الفصل  -152

 " ال ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إال بمقتض ى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئس املحكمة الصادر الحكم في دائرتها ."

 من نفس القانون على أنه :  219ـ  26وينص الفصل 

مسك بها، ولم يكن هذا االعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو " يعترف باألحكام التحكيمية الدولية في اململكة إذا أثبت وجودها من يت

 الدولي.

يخول االعتراف والصيغة التنفيذية لهذه األحكام في املغرب وفق نفس الشروط لرئيس املحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس 

 رج."  املحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا لان مقر التحكيم بالخا
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من أن املستند املقدم له حكم تحكيم باملعنى الصحيح، وليس عمال قانونيا آخر مما يتعين عليه فحص 

 ى الحكم التحكيمي والية الفصل في النزاع.اتفاق التحكيم للتأكد من لون األطراف خولوا ملن وقع عل

فسلطته في هذه الحالة تكون محدودة إذ ال يتولى النظر في موضوع النزاع، بل يقتصر دوره على  

، ومن عدم خرقه للنظام العام، بحيث جاء في قرار للمجلس 153التأكد من املشروعية الظاهرة للحكم

وضحت الطالبة بموجب مقالها االستئنافي بأنه ال وجود  األعلى ) محكمة النقض حاليا (، ما يلي : حيث

ألية عالقة تعاقدية، وبالتالي ال وجود ألي شرط تحكيمي أو اتفاق على التحكيم، مم يبقى معه تذييل 

املقرر بالصيغة التنفيذية على غير أساس، ويتعين إلغاء الصيغة التنفيذية املذيل بها املقرر التحكيمي 

 154الن."املطعون فيه بالبط

 ( ـ عند الطعن باالستئناف في األمر برفض االعتراف أو التذييل بالصيغة التنفيذية  2

من ق.م.م الذي ينص على أن : " ... أن الطعن بالبطالن املنصوص  219ـ  21بالرجوع إلى الفصل  

، ستئنافبعده يتضمن بقوة القانون، في حدود النزاع املعروض على محكمة اال  219-26عليه في الفصل 

طعنا في األمر بتخويل الصيغة التنفيذية أو رفعا فوريا ليد رئيس املحكمة فيما إذا لم يكن قد أصدر 

 أمره بعد."

الذي جاء فيه : " ال يمكن الطعن باالستئناف في األمر القاض ي بتخويل  219ـ  27والفصل  

 االعتراف أو الصيغة التنفيذية إال في الحاالت اآلتية :

 ؛باطل أو بعد انتهاء أجل التحكيم تت الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم أو استنادا إلى اتفاقـ إذا ب 2

 ـ إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين املحكم املنفرد بصفة غير قانونية ؛ 1

                                                           
 .211محمد العفس : م.س ص  -153
 .211أورده محمد العفس : م.س ص   1112/  2/  2/  27في امللف التجاري عدد   172قرار املجلس األعلى عدد  -154
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 ـ إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد باملهمة املسندة إليها ؛ 2

 فاع ؛ـ إذا لم تحترم حقوق الد 2

 ـ إذا لان االعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي أو الوطني ." 2

فإنها تجيز استئناف القرار الذي يرفض االعتراف أو التذييل الصيغة التنفيذية للقرار  

 التحكيمي، شريطة أن يكون قد خرق قاعدة من قواعد النظام العام، سواء الداخلي أو الدولي.
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 ثاني : آثار الدفع بالنظام العام على الحكم التحكيمي املبحث ال

عمل املشرع املغربي، على منح األطراف لامل الحرية لوضع اتفاقاتهم بخصوص حل النزاعات  

الناشئة في بعض املجاالت التي حدد إمكانية اللجوء فيها إلى التحكيم في حاالت محددة حصرا، في الشكل 

 الذي يحمي حقوق لل طرف.

تم لان ملبدأ سلطان اإلرادة دور كبير في تحديد الشروط واإلجراءات الالزم إتباعها في حالة من  

قيام نزاع بين األطراف وذلك باتفاق سابق عن نشوء هذا النزاع، وال يمكن في مقدور الهيئة التحكيمية 

 املعروض عليها، سوى االستجابة لطلبات األطراف.
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ت التحكيمية، عمدت الدول إلى تقييد عمل الهيئة غير أنه وضمانا لفاعلية القرارا 

، من خالل الدفع به في لل مرة اتضح فيها خرق القرار التحكيمي 156بمبدأ النظام العام 155التحكيمية

 .157لهذا املبدأ

                                                           
تستقل الهيئة التحكيمية عن الهيئة القضائية في مجموعة من الخصائص، بيد أن الهيئة التحكيمية يتم اختيارها من بل األطراف  -155

أمر راجع إلى اتفاقهم، مع أن أداء عملهم وانتهاء البت في القضية تستحق أتعاب عن عملها تتضمن النفقات الالزمة ملسطرة التحكيم  وهو 

وأتعاب املحكمين حيث يرفق بكل طلب تحكيم رسوم الدعوى التي يقدرها مركز التحكيم مؤسساتيا وهيئة التحكيم إذا لان التحكيم حرا،  

 الغ غير قابلة لالسترداد.وتكون هذا املب

 ويجب اإلشارة إلى أنه ال ينبغي عادة أن تتجاوز القيمة األولية من مصاريف التحكيم مجموع النفقات اإلدارية والد األدنى لألتعاب الذي

 همة.يحتسب باالعتماد على قيمة الطلب ونفقات هيئة التحكيم املتوقعة القابلة لالسترداد والناتجة هن إعداد وثيقة امل

وإذا تعذر احتساب هذا املبلغ تحدد بصورة تقديرية الدفعة على حساب املصاريف املبدئية ويعتبر ما يقدمه املدعي جزءا ال يتجزأ من 

 حصته من الدفعة على حساب املصاريف التي تحددها هيئة التحكيم كما هو الحال في قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية.

ين : تسوية نزاعات عقد النقل البحري للبضائع عن طريق التحكيم، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، ـ انظر إسماعيل أبو ياس

 .277ص  1122/  1122جامعة ابن زهر، للية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، ألادير، السنة الجامعية 
وم النظام العام السياس ي والنظام العام االقتصادي، بل تم التفرقة بينهم في يجب اإلشارة إلى أنه لم يعد ذلك الجمع قائم بين مفه -156

وقت قريب، فهي تفرقة ذات بعد تاريخي للنظام العام، فالنظام العام السياس ي هو نظام عام تقليدي يسهر على عدم مساس العقد 

لعام التقليدي يضم مجموعة قواعد لها صبغة السمو ألنها بمقومات الدولة، وتتمثل هذه األعمدة في الدولة واألسرة والفرد، فالنظام ا

 تهدف إلى حماية املبادئ األساسية التي يستمر عليها تنظيم املجتمع.

أما النظام العام االقتصادي لم يظهر إال حديثا، وهذا ال يعني أن القانون املدني لم يعرف هذا املظهر بل بالعكس حيث يوجد نظام عام 

ليبرالي، أما القانون املدني املعاصر فيجسد نظاما عاما اقتصاديا مخالفا، بمعنى تدخلي، وهذا التدخل يختلف على اقتصادي ذا توجه 

نوعين نظام عام حمائي يجد مصدره في املذهب الفردي بهدف فقط حماية الطرف الضعيف اقتصاديا، لالعامل واملستهلك، ونظام عام 

 الوطني باستبعاد العقود التي تخالفه . توجيهي يقوم على أساس توجيه االقتصاد 

 ـ راجع بهذا الشأن خالد مجاهدين : النظام العام في العقد، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، للية العلوم

  222القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الدار البيضاء ص 
ال التجارة الدولية، واملتمثل أساسا في الحفاظ على املبادئ واألسس الجوهرية فوق الدواية التي يلعب النظام العام دورا هاما في مج -157

 من شأنها تحقيق مصالح التجارة الدولية .

ففكرة النظام العام في التحكيم البحري تتجلى في استبعاد املحكم لكل قانون ال يتماش ى مع مبادئه في التجارة الدولية، وهو ما يعرف 

 ظيفة السلبية أو إبطال العملية التجارية.بالو 

ورغم إقرار الدول من حيث املبدأ لفكرة النظام العام إال أنها تتفاوت في مسألة التوسع أو التضييق في مفهومه، فبعضها يأخذ بفكرة 

دولي يأخذ بفكرة النظام العام ال النظام العام الداخلي فقط، لذا صيغت تشريعاتها بما يتفق وفلسفة هذا النظام، بينما العض األخر منها

 ويقدمه على النظام العام الداخلي في العالقات الخاصة للنظام العام .

 ذوتأسيسيا على ذلك فإن الدولة التي تأخذ بفكرة النظام العام الداخلي تحتكم إلى مفهومها الوطني الداخلي بينما تحتكم الدولة التي تأخ

 لتعامل الدولي لتحديد جواز التحكيم أو عدمه في نزاعات النقل البحري للبضائع .بفكرة النظام العام الدولي إلى ا

 .217و  212ـ إسماعيل أبو ياسين : م.س ص 
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على أساس ذلك، خول املشرع لألطراف إمكانية الطعن بالبطالن في القرار التحكيمي الداخلي  

ر قابل للطعن بالبطالن، وإنما قابل لطعن في األمر الرافض لطلب االعتراف فقط، في حين أن الدولي غي

 بالصيغة التنفيذية.

 املطلب األول : آثار الدفع بالنظام العام عند الطعن ببطالن القرار التحكيمي

يترتب عن الطعن ببطالن القرار التحكيمي، وقف هذا األخير ) الفقرة األولى (، وكذا إبطاله،  

 لطعن بالبطالن فيه ) الفقرة الثانية (.أو رفض ا

 الفقرة األولى : وقف تنفيذ القرار التحكيمي 

إن الطعن في القرارات التحكيمية بالبطالن، يدفعنا للتساؤل عن مدى إمكانية وقف تنفيذه  

 نتيجة الطعن املوجه ضدها، وهل يكون ذلك بقوة القانون، أم أن األمر يستوجب طلب األطراف ؟

 وقف تنفيذ القرار التحكيمي بقوة القانون أوال : 

من ق.م.م ينص على أن ممارسة الطعن بالبطالن يوقف تنفيذ  219ـ  26بالرجوع إلى الفصل  

 الحكم التحكيمي.

أن طلب التصحيح أو التأويل يوقف تنفيذ الحكم التحكيمي وأجل  219ـ  21وجاء في الفصل  

 يحي أو التأويلي.تقديم الطعون إلى حين تبليغ الحكم التصح

وبالتالي، يتضح لنا جليا أن املشرع املغربي رتب عن الطعن بالبطالن وكذا طلب تصحيح أو  

تأويل الحكم التحكيمي، وقف تنفيذ القرار التحكيمي، وإن لان قد أشار إلى تطبيق القواعد املتعلقة 

بموجب  غة التنفيذ بموجب وذلكبالتنفيذ املعجل على األحكام التحكيمية التي ال يطالب في شأنها بصي

 .219ـ  16الفقرة األخيرة من الفصل 
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من قانون  2216وبذلك يكون املشرع املغربي سلك نفس االتجاه الذي سارت عليه املادة  

املسطرة املدنية الفرنس ي، والتي تنص على أنه : " يوقف أجل ممارسة الطعن في القرار التحكيمي املشار 

تنفيذ القرار التحكيمي وللطعن املقدم داخل األجل نفس األثر  2212و  2211و  2212إليه في الفصول 

". 

وبذلك يكون املشرع الفرنس ي، قد أكد على أن الطعن في القرار التحكيمي وآجال الطعن  

 يوقفان تنفيذه بقوة القانون.

را، ا مغايإال أن هذا الوضع غير قائم بالنسبة لبعض التشريعات األخرى، والتي اتخذت اتجاه 

واستوجبت لوقف التنفيذ أن يطلب ذلك الطرف املنازع في القضية املعروضة على الهيئة التحكيمية 

 .158واملعني باألمر

 

ولعل ما يبرر سلوك هذا االتجاه في نظر هذه التشريعات، هو أن فوقف التنفيذ كأثر للطعن  

ه من سرعة وعدالة في إصدار القرار في القرار التحكيمي ال يستجيب ملتطلبات التحكيم وما يتميز ب

 .159التحكيمي

 ثانيا : وقف تنفيذ القرار التحكيمي بطلب من الخصوم

اتخذت بعض التشريعات موقفا مغايرا لالتجاه الذي يرتب عن الطعن بالبطالن وقف تنفيذ  

يذ الحكم فالقرار التحكيمي بقوة القانون، لالتشريع املصري الذي أكد أن الطعن بالبطالن ال يوقف تن

                                                           
158 - Nathalie Najjar : op, cit , p 445. 

 .22ص  2772أحمد أبو الوفا : التحكيم في القوانين العربية، نشأة املعارف اإلسكندرية، طبعة  -159
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التحكيمي إال إذا تقدم الطرف الذي يهمه األمر طلب بذلك إلى الجهة املختصة التي تبقى لها صالحية 

 قبول الطلب أو رفضه.

والتي جاء  2772من قانون التحكيم لسنة  29وقد أكد ذلك املشرع املصري بموجب املادة  

ذ القرار التحكيمي، ومع ذلك يجوز للمحكمة فيها على أنه : " ال يترتب على رفع دعوى لبطالن وقف تنفي

أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب املدعي ذلك ولان الطلب مبنيا على أسباب جدية، وعلى املحكمة الفصل 

 في دعوى البطالن خالل ستة أشهر من تاريخ صدور هذا األمر ."

ضرورة توفر غير أن قبول طلب وقف التنفيذ املقدم من طرف املعني باألمر يتوقف على  

 الشروط التالية : 

من قانون  22ـ تقديم دعوى الطعن بالبطالن في األجل القانوني ووفق إجراءات صحيحة طبقا للمادة 

 ؛ 2772التحكيم املصري لسنة 

ـ تقديم طلب من طرف املعني باألمر، بحيث ال يكون للمحكمة صالحية وقف تنفيذ الحكم التحكيمي من 

 من قانون التحكيم ؛ 22ذلك على ضرورة تقديم الطلب كما أكدت املادة تلقاء نفسها بل يتوقف 

ـ أن يكون طلب وقف التنفيذ مبنيا على أسباب جدية، بحيث يكون طالب وقف التنفيذ ملزما بتقديم 

 املبررات الكافية التي دفعته لطلب وقف التنفيذ.

  :قرارها ال يخرج عن حالتين هذا ويجب اإلشارة إلى أن تقديم طلب وقف التنفيذ للمحكمة فإن 

: إذا استجابت املحكمة لطلب وقف تنفيذ القرار التحكيمي، فلها أن تأمر املحكوم له  ـ الحالة األولى

 .160بتقديم كفالة أو ضمان مالي

                                                           
 .219: م.س ص  محمد العفس -160
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:  إذا رفضت املحكمة وقف تنفيذ القرار التحكيمي، فإنه ال يجوز الطعن في هذا األمر  ـ الحالة الثانية

 .161ر بمثابة أمر بتنفيذ قرار التحكيم والذي ال يجوز فيه الطعنألنه يعتب

وعليه، فإن املشرع املصري وإن قيد املحكمة بضرورة توفر طلب املعني باألمر لوقف تنفيذ  

الحكم التحكيمي، فإنه في املقابل ألزم املعني باألمر بضرورة التقيد بالشروط املنصوص عليها في قانون 

 طائلة عدم القبول، وبالتالي رفض الطلب من طرف املحكمة. التحكيم املصري تحت

 الفقرة الثانية : إبطال القرار التحكيمي أو رفض طلب الطعن بالبطالن

إذا تبين للمحكمة من خالل املستندات املقدمة أمامها وبعد تمحيص وتفسير دقيق ملعطياتها،  

بطالن القرار التحكيمي ) أوال (، أو تقض ي فإن قرارها ال يخرج هن أمرين، إما أن تصدر قرار يقض ي ب

 برفض الطلب بقرار نهائي وبمثابة أمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ) ثانيا (.

 أوال : إبطال القرار التحكيمي 

بعد تأكد املحكمة من لون القرار التحكيمي مخالفا للنظام العام، فإنها تقض ي ببطالنه، دون  

عام، والذي يعتبر السبب الوحيد الذي يمكن للمحكمة من خالله حاجة إلى تمسك األطراف بالنظام ال

 .162أن تقض ي بالبطالن دون حاجة إلى طلب األطراف

                                                           
 .212املرجع السابق ص  -161
إن الحكم ببطالن حكم التحكيم  ــ وفقا ملعاهدة نيويورك ــ في الدولة التي صدر حكم التحكيم على إقليمها يؤدي إلـى فقدان هذا  -162

فكرة عدم تركيز حكم  الحكم ، إلمكانية الخضوع ألحكام معاهدة نيويورك ، وتؤكد هذه القاعدة  أن معاهدة نيويورك ال تنطلق من

التحكيم ، بل تعترف لقانون الدولة التي صدر التحكيم على إقليمها بأهمية بالغة، وتتضح تلك األهمية على وجه الخصوص بما تفرضه 

هذه املعاهدة من أن انعقاد االختصاص بنظر دعاوي البطالن ضد أحكام التحكيم إلى محاكم الدولة التي عقدت جلسات التحكيم على 

 قليمها أو ملحاكم الدولة الذي يسري قانونها على إجراءات التحكيم دون سواهما.إ

 ،واستنادا ملقتضيات هذه ملعاهدة، فإنه على جميع األنظمة القانونية األخرى أن ترفض االعتراف بأي أثر على حكم التحكيم الذي تم أبطاله

لـى عدم تمتع حكم التحكيم بالخضوع ملعاهدة نيويورك أن يكون هذا ويشترط في الحكم الصادر على القضاء بالبطالن والذي يؤدي إ

 يقض ي بإلغاء قرار التحكيم .
ً
 ببطالن القرار التحكيمي، وليس حكما

ً
 الحكم قاضيا
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وما يؤكد أن القرار التحكيمي مخالف للنظام العام ويستوجب البطالن، هو األمر الذي ينتج  

 .163عنه اختفاء القرار التحكيمي من الوجود وفقدانه لقوة الش يء املقض ي به

بعا لذلك فقد خول املشرع ملحكمة االستئناف التي أبطلت القرار التحكيمي أن تبت في وت 

جوهر النزاع في إطار املهمة املسندة للهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم باإلبطال لغياب اتفاق التحكيم 

طلت محكمة من ق.م.م الذي ينص على أنه : " إذا أب 219ـ  29أو بطالنه وذلك طبقا ملا جاء في الفصل 

االستئناف الحكم التحكيمي تبت في جوهر النزاع في إطار املهمة املسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر 

 حكم باإلبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطالنه."

 ثانيا : رفض طلب الطعن بالبطالن في القرار التحكيمي 

ق امللف املعروضة عليها، أن القرار إذا تأكدت املحكمة من خالل ظروف ووقائع القضية ووثائ 

 التحكيمي ال يخالف النظام العام، فإنها تقض ي برفض طلب الطعن ببطالن القرار التحكيمي.

                                                           

ا الدول هوتنص املادة السابعة من االتفاقية على أنه : " ال تخل أحكام هذه االتفاقية بصـحة االتفاقـات الجماعية أو الثنائية التي أبرمت

 املتعاقدة بشأن االعتراف بأحكام املحكمين وتنفيـذها وال تحرم أي طرف من حقه في االستفادة بحكم من أحكام املحكمين بالكيفية وبالقدر 

 " املقـرر في تشريع أو معاهدات البلد املطلوب إليها االعتراف وتنفيذه .

 مع أن فمعاهدة نيويورك ال تضع إال حد أدنى من الشروط املتطلب
ً
ة في حكـم التحكـيم مـن أجـل االعتراف به وتنفيذه وال تتعارض مطلقا

 ييكون قانون أي دولة متعاقدة يتمتع بقدر أكبر من الحرية واملبادرة عن ذلك الذي تضعه املعاهدة ، وينزل بذلك عن هذا الحد األدنى الـذ

 تضعه املعاهدة .

ضاء بوقف قرار التحكيم الذي يصدر عن السلطة املختصة في الدولة التي جرى بها صدور فاتفاقية نيويورك ارتكزت على مبدأ يسمح للق

 حكم التحكيم أو في الدولة التي طبق قانونها بموافقة أطراف النزاع على إجراءات التحكيم، أو رفض إصدار األمر بتنفيذ قرار التحكيم .

قصود بوقف قرار التحكيم، األمر الذي يتيح للقاض ي أن يتوسع في مفهومه فعمومية النص وكما هو مطروح بصورته القائمة لم يحدد امل

ـل بويستند إلى أي عيب يراه في قرار التحكيم يكون من شأنه التأثير على القرار، وهذا ما يشكل عائقا أمام تنفيذه ما لم يتم الفصـل مـن ق

 القضاء املطروح عليه أمر بطالن قرار التحكيم .

 أن توقف الفصل في هذا لذلك فاملادة الس
ً
ادسة من االتفاقية تنص على أنه : " للسلطة املختصة املطروح أمامها الحكم إذا رأت مبررا

 الحكم إذا لان قد طلب إلغاء الحكـم أو وقفـه أمـام السلطة املختصة املشار إليها في الفقرة ) ه ( من املادة السابقة ".

ور : بطالن حكم التحكيم ـ دراسة تحليلية مقارنة ـ بحث لنيل شهادة املاجستر في القانون انظر بهذا الشأن، سالم توفيق حسين منص

 وما يليها. 71، ص 1121الخاص، جامعة األزهر بغزة فلسطين، للية الحقوق، السنة الجامعية 
 .212املرجع السابق ص  -163
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ويترتب على رفض طلب الطعن بالبطالن ملخالفة القرار التحكيمي للنظام العام يؤدي إلى أمر  

، ر نهائيا ال يمكن الطعن فيه سوى بالنقضمحكمة االستئناف بتنفيذ القرار التحكيمي، ويكون هذا القرا

من ق.م.م الذي جاء فيه ما يلي : " إذا قضت محكمة االستئناف برفض دعوى  219ـ  22طبقا للفصل 

 البطالن وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا.

 عن بالنقض طبقا للقواعدتكون قرارات محكمة االستئناف الصادرة في مادة التحكيم قابلة للط

 العادية."

هذا، ويجب اإلشارة إلى أن تخويل املشرع ملحكمة االستئناف صالحية البت في موضوع النزاع في 

حالة إبطال أو بطالن القرار التحكيمي، راجع إلى اعتقاده بأن سلوك األطراف ملسطرة التحكيم يشكل 

، وتوجه بذلك 164النزاع بالرجوع إلى محكمة الدرجة األولىدرجة أولى في التقاض ي، وبالتالي ال داعي إلطالة 

 .165وفق الغاية التي قصدها األطراف ابتداء من لجوءهم إلى مسطرة التحكيم

 املطلب الثاني : آثار الدفع بالنظام العام عند طلب االعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية 

، بالرغم  من 166ش يء املقض ي بهبمجرد صدور القرارات التحكيمية فإنها تحوز حجية ال   

 عدم قابليتها للتنفيذ الجبري إال بعد صدور أمر بتذييلها  بالصيغة التنفيذي  من    رئيس 

                                                           
164 - P.Fauchard, E.Gaillard, B.Goldman : traité de l’arbitrage commercial international, LITEC et DELTA, paris 2004, p 460. 

 .221محمد العفس : م.س ص  -165
رغم اعتماد املشرع الفرنس ي ملنهجية التفرقة بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي إال أنه أنتهج طريقا آخر بالنسبة لحجية حكم  -166

التي تعطي الحجية لحكم  2296كيم الدولي إلى التحكيم الداخلي و بالضبط املادة التحكيم إذ أحال األمر في نصه على ذلك في نظام التح

 التحكيم منذ لحظة صدوره :

 " La sentence arbitrale a dés quelles est  rendu l'autorité de la chose jugée relativement a la contestation qu'elle  tranche." 

يتعلق بالخالف الذي يحسمه ، و يفهم من ذلك أن القانون الفرنس ي  ره حجية الش يء املقض ي فيه فيمابمعنى للحكم التحكيمي منذ صدو 

 لان  يسير في فلك الليبيرالية
ً
 لان القانون املطبق و أيا

ً
املطلقة فيما يخص أحكام التحكيم الدولي فتتوسع الحجية وسط هذه األحكام أيا

 املكان الذي صدر فيه الحكم.

ملشرع الفرنس ي ركز في املادة السالفة الذكر على موضوع النزاع أي أن الحجية ال تتعدى املوضوع الذي فصل فيه الحكم ،مما و يالحظ أن ا

سبق الحديث عنه حول تحديد نطاق حجية حكم التحكيم بالنسبة للموضوع وتجدر  اإلشارة إلى أن قانون التحكيم الفرنس ي يسمح فضال 
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 املحكمة املختصة، الصادر الحكم في دائرتها.

فعدم قابلية القرارات التحكيمية للتنفيذ إال بعد صدور أو بتذييلها بالصيغة التنفيذية، ال  

وإنما فقط قوتها التنفيذية، على اعتبار أن هذه الحجية ال تزول إال في حالة صدور قرار يفقدها حجيتها، 

 .167نهائي ببطالنها

وبالتالي فإن مسألة تذييل القرار بالصيغة التنفيذية يرجع إلى املحكمة، بعد دراسة لل  

و رفض االعتراف املقتضيات والوثائق املعروضة أمامها، فيصدر قراراها إما بقبول طلب االعتراف، أ

 . 168والتذييل بالصيغة التنفيذية

 الفقرة األولى : قبول طلب االعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية 

إن تنفيذ األطراف للقرار التحكيمي بصفة حبية، يحول دون طلب تذييله بالصيغة التنفيذية،  

ن األطراف بطريق حيي، غير أن على اعتبار أن اللجوء إلى التحكيم في ذاته هو عبارة عن حل للنزاع بي

تعنت أحد الطرفين عن تنفيذ القرار، يتم اللجوء إلى التنفيذ الجبري الذي يحتاج إلى تذييل القرار 

                                                           

بطالن في الحكم التحكيمي الداخلي ، و يترتب على ذلك أن حكم التحكيم الداخلي يصدر و هو حائز لحجية عن حق االستئناف بالطعن بال

الش يء املقض ي فيه دون قوة األمر املقض ي فيه إال إذا تنازل األطراف مسبقا عن الطعن باالستئناف ، أو لان التحكيم مقترنا بالتفويض 

 ي االستئناف.دون تحفظ األطراف و إعالن تمسكهم بالحق ف

و كما هو معلوم في جميع قوانين التحكيم الوطنية أن األصل في حجية الش يء املقض ي فيه للحكم التحكيمي هي حجية نسبية بالنسبة 

لألطراف فهي ال تمد إلى الغير .و إذا ما تضرر الغير من حكم التحكيم فله أن يرفع دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ، و ليس له 

 حق في رفع دعوى البطالن أو الطعن في حكم التحكيم لكونه أجنيي عنه و هو غير طرف في الخصومة .ال

ـ انظر سليم بشير : الحكم التحكيمي والرقابة القضائيةـ أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحاج لخضر باتنة، للية 

 يليها. وما 122، ص 1122/  1121الحقوق، السنة الجامعية 
 .229، ص 1111خالد محمد القاض ي : موسوعة التحكيم التجاري الدولي، دار الشروق مصر، الطبعة األولى،  -167
اعتبرت محكمة االستئناف بالدار البيضاء أنه يتم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس املحكمة االبتدائية إذا تعلق األمر  -168

كمة التجارية إذا تعلق األمر بنزاع تجاري، في حين إذا تعلق األمر بنزاع إداري، فقد اعتبرت أن األمر يعود إلى بنزاع مدني، أو من قبل املح

 املحكمة اإلدارية التي لها صالحية النظر في تذييل القرار بالصيغة التنفيذية وليس إلى رئيسها.

 .221، أورده محمد العفس : م.س ص 1112/  2/  2 بتاريخ 267ـ قرار محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 
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التحكيمي بالصيغة التنفيذية، بعد سلوك مسطرة طلب االعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية، ونميز 

 في هذا اإلطار بين : 

 ة الوطنية أوال : القرارات التحكيمي

على أنه : " ال ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إال بمقتض ى أمر بتخويل  219ـ  22تنص املادة  

 الصيغة التنفيذية يصدره رئيس املحكمة الصادر الحكم في دائرتها.

يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتها إلى اللغة العربية  

حكمة من لدن أحد املحكمين أو الطرف األكثر استعجاال داخل أجل سبعة أيام لدى كتابة ضبط امل

 لاملة التالية لتاريخ صدوره .

إذا تعلق التحكيم باستئناف حكم، وجب إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبط محكمة 

 االستئناف وفقا ملقتضيات الفقرة السابقة.

 رئيس األول لهذه املحكمة."ويصدر األمر بتخويل الصيغة التنفيذية عن ال

يستشف من خالل هذه املادة أن االختصاص بتذييل القرار التحكيمي بالصيغة التنفيذية  

 يكون لرئيس املحكمة املختصة التي صدر بدائرتها القرار املراد تذييله بالصيغة التنفيذية.

اص باعطاء الصيغة ) محكمة النقض حاليا ( بقوله : " االختص 169وهو ما أكده املجلس األعلى 

التنفيذية ألحكام املحكمين يرجع إلى رئيس املحكمة االبتدائية التي صدر املقرر في دائرة نفوذها ) الدار 

البيضاء أنفا (، ومحكمة االستئناف ملا  اعتبرت أن صدور املقرر التحكيمي بمدينة الدار البيضاء لاف 

                                                           
ص  1112السنة 9منشور بدفاتر املجلس األعلى عدد  77/  2/  2/   222ملف تجاري عدد  1111/  19/  22بتاريخ  2121قرار عدد  -169

222. 
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ة املوجودة بالدار البيضاء، تكون قد فسرت البند إلعطاء االختصاص ألي محكمة من املحاكم االبتدائي

 من قانون املسطرة املدنية." 211من العقد التحكيمي تفسيرا خاطئا وخرقت الفصل  22

أما إذا تعلق األمر باستئناف حكم فإن االختصاص بالتذييل بالصيغة التنفيذية ينعقد  

 للرئيس األول ملحكمة االستئناف.

املادة أن املشرع لم يشترط شكال معينا في طلب التذييل بالصيغة وما يالحظ من خالل هذه  

واتفاق التحكيم وترجمة لهذه الوثائق إلى  170التنفيذية، وإنما اشترط فقط إيداع أصل الحكم التحكيمي

اللغة العربية، بهدف تمكين رئيس املحكمة من بسط رقابته على مدى صحة القرار التحكيمي، وعدم 

عام، ليصدر بعد ذلك أمرا بتذييل القرار التحكيمي بالصيغة التنفيذية، وهو أمر نهائي مخالفته للنظام ال

 غير قابل ألي طعن لان.

                                                           
 من قانون اإلجراءات املدنية الفرنس ي الجديد.2299نصت املادة  -170

لتحكيمي قابال للتنفيذ اإلجباري إال بموجب صيغة تنفيذية يصدرها محكم البداية التي صدر في نطاقها على ما يلي: " ال يكون الحكم ا

 . الحكم التحكيمي

ويأمر بالصيغة التنفيذية قاض ي التنفيذ في الحكم، لهذه الغاية يودع أحد املحكمين أو الطرف األكثر عجلة أصل الحكم التحكيمي مرفقا 

 أمام املحكمة ". بنسخة من العقد التحكيمي

ووسع العملية إلى أطراف الحكم وباألخص الطرف املستعجل،  أن املشرع الفرنس ي بقي على إلزام أحد املحكمين إيداع الحكم التحكيمي

 ولم يحدد أية مدة لإليداع .

إيداع أصل الحكم أو  على من صدر حكم التحكيم لصالحه على أن : " يجب2772لسنة   19من قانون التحكيم رقم   29نصت املادة 

 صادرا بلغة أجنبية... صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها، أو ترجمته باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة، إذا لان

 الحصول على صورة من هذا املحضر ." ويحرر لاتب املحكمة محضرا بهذا اإليداع، ويجوز لكل طرفي التحكيم طلب

يحدد مدة معينة لإليداع، وحصر األمر في من حكم لصالحه وليس  صري هو اآلخر لم يكلف املحكمين باإليداع، ولمويتبين وأن املشرع امل

 املستعجل. للطرف

على : "... وتتولى هيئة التحكيم توجيه نسخة من الحكم  2772بريل أ 16املؤرخ في  2772لسنة  21من قانون التحكيم رقم  22نص املادة 

يوما من صدوره وتودع في نفس األجل أصل الحكم مرفوقا باتفاقية التحكيم بكتابة املحكمة املختصة في مقابل  22رف  في ظ إلى األطراف

 أداء ". وصل، وال يخضع اإليداع ألي

لم و التشريعات السابقة ، إذ حمل مسؤولية اإليداع للمحكمين  ويتضح  من النص أن املشرع التونس ي انتهج مسلكا آخر غير الذي سلكته

 22ذلك هذا من جهة، ومن جهة أخرى وحتى ال تبقى األمور تتراوح دون فائدة ألزم هيئة التحكيم إيداع األصل خالل  يكلف األطراف عناء

 وهيئة التحكيم من مصاريف اإليداع . يوما، ثم لم يكتف بذلك بل أعفى األطراف

 وما يليها.  117أنظر بهذا الشأن : سليم بشير : م.س ص 



 

 

102 

 ثانيا : القرارات التحكيمية األجنبية 

من ق.م.م أنه : " يعترف باألحكام التحكيمية الدولية في اململكة إذا  219ـ  26جاء في الفصل  

 يكن هذا االعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي. أثبت وجودها من يتمسك بها، ولم

يخول االعتراف والصيغة التنفيذية لهذه األحكام في املغرب وفق نفس الشروط لرئيس املحكمة 

التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس املحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا لان مقر التحكيم 

 بالخارج."

هذا الفصل يستشف أن املشرع املغربي، حافظ على مقتضيات املادة الثالثة من اتفاقية  من خالل

والتي جاء فيها، على أنه يتوجب على لل دولة متعاقدة أن تعترف بأحكام املحكمين  2722نيويورك لسنة 

 ذها فيها.يكقرارات ملزمة وأن تقوم بتنفيذها وفق القواعد املسطرية املتبعة في الدولة التي يطلب تنف

غير أن املشرع املغربي لم يأخذ بهذه املقتضيات بمفهومها العام، بل أوجب على لل من يطلب  

االعتراف بالحكم التحكيمي أن يتبث وجوده، عن طريق اإلدالء بأصل الحكم التحكيمي مرفق باتفاق 

ربية إلدالء بترجمة عالتحكيم أو نسخة من هاتين الوثيقتين متوفر فيهما شروط الصحة املطلوبة، مع ا

من  219ـ  22لهذه الوثائق إذا لانت محررة بلغة أجنبية، طبقا ملا جاء في الفقرة الثانية من الفصل 

 ق.م.م.

ونتساءل عن ما إذا لان إيداع الحكم التحكيمي الدولي بكتابة ضبط املحكمة املختصة إلزاميا  

 التحكيمي الداخلي  ؟أم ال، وهل يراعى في ذلك األجل املخصص إليداع الحكم 
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اعتبرت محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء، أن إيداع الحكم التحكيمي الدولي بكتابة  

ضبط املحكمة املختصة، غير إلزامي ألن اإليداع يخص فقط الحكم التحكيمي الداخلي، أما الحكم 

 .2722171سنة التحكيمي الدولي، فطريقة تنفيذه منظمة بمقتضيات اتفاقية نيويورك ل

وجاء في قرار للمجلس األعلى ) محكمة النقض حاليا ( : " أن القرار التحكيمي موضوع النازلة  

من االعتراف باملقررات التحكيمية األجنبية وتنفيذها الصادرة عن  2مستدل به في املغرب، وأن الفصل 

يجعل  61/  1/  27ى ظهير املصادق عليها من طرف املغرب بمقتض  22/  6/  7األمم املتحدة بتاريخ 

تنفيذ املقرر التحكيمي األجنيي عن طريق قواعد املسطرة املتبعة في التراب املستدل فيه باملقرر دون أن 

تفرض شروطا مشددة غير املفروضة لالعتراف باملقررات التحكيمية الوطنية أو بتنفيذها مما يدل على 

على مقتضيات مسطرة التنفيذ في باب التحكيم أن االختصاص مسند بمقتض ى االتفاقية التي تحيل 

من قانون املسطرة املدنية فال مبرر لالستدالل بمقتضيات  211للقانون الوطني موضوع الفصل 

من القانون الذي يهم األحكام القضائية وأنه باإلضافة إلى طريقة رفع طلب االعتراف  221و  22الفصلين 

مة بمقتض ى الفصل الرابع من االتفاقية الذي ال يجعل أجال والتنفيذ للمقرر التحكيمي األجنيي منظ

من ق.م.م يهم التحكيم الداخلي وال يترتب عن عدم مراعاته أي أثر على  211لإليداع، فإن أجل الفصل 

  172األمر بالتنفيذ فلم يخرق القرار أي مقتض ى ."

ب ما ية، يختلف حسوتجدر اإلشارة إلى أن تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذ 

إذا لان الحكم التحكيمي قد صدر في املغرب، فإنه في هذه الحالة ينعقد االختصاص بنفس الطريقة 

 التي يكون فيها لألحكام التحكيمية الوطنية لرئيس املحكمة التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها.

                                                           
 .222أورده محمد العفس : م.س ص  1119/  2272ملف تجاري عدد  1112/  12/  16بتاريخ  1112/  2292ر عدد قرا -171
 .226، منشور بدفاتر املجلس األعلى : م.س ص 72/   917ملف تجاري رقم  1111/  12/  27بتاريخ  61قرار رقم  -172
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ا لرئيس املحكمة التابع لهأما إذا لان الحكم التحكيمي صدر بالخارج، فإن االختصاص ينعقد  

 مكان التنفيذ.

، رهين 173وعلى الرغم من لل ما سبق فإن قبول تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي واالعتراف به 

 . 174بضرورة احترامه للنظام العام الدولي والوطني

 الفقرة الثانية : رفض االعتراف وتذييل القرار التحكميمي بالصيغة التنفيذية

                                                           
فيه بمجرد صدوره في بلد املنشأ، لكن هذه الحجية موقوفة مؤقتا كما هو معلوم فإن الحكم التحكيمي يحوز حجية الش يء املقض ي  -173

في مادتها  2722بالنسبة لألحكام التحكيمية الدولية إلى أن يتم االعتراف بها في بلد التنفيذ، وهذا ما قررته صراحة اتفاقية نيويورك سنة 

 الثالثة.

 دولية حائزة لحجية الش يء املقض ي فيه ، قبل االعتراف بها ؟إال أن التساؤل الذي يبقى مطروحا، هل أن األحكام التحكيمية ال

إن الجواب على هذا اإلشكال يقتض ي التفرقة بين االعتراف بالحكم التحكيمي الدولي واألمر بتنفيذه، فمن املمكن جدا كما سبق الذكر أن 

تصور أي االكتفاء باالعتراف دون التنفيذ، ولكن ال ي يطلب صاحب املصلحة االعتراف له بالحكم التحكيمي الدولي دون طلب األمر بالتنفيذ،

 األمر بالتنفيذ دون أن يسبقه االعتراف.

ومفهوم االعتراف هو أن الحكم التحكيمي صدر بشكل صحيح وملزم لألطراف، أما التنفيذ فمعناه أن يطلب الخصم املحكوم له من القضاء 

 جبرا عنه، وذلك بموجب اإلجراءات التنفيذية قيد التنفيذ. إلزام املحكوم عليه بتنفيذ ما جاء بالحكم التحكيمي

أن االعتراف بحكم التحكيم الدولي هو إجراء دفاعي يستغل عند طرح النزاع من جديد على  M.Hunterو   A.Red Fermو حسب الفقه  

كيم املعترف به تقديمه كحقه القضاء بعد الحكم فيه من قبل محكمة التحكيم ، و على هذا األساس يمكن للطرف صاحب حكم التح

 على الطرف اآلخر ، و إن اإلعتراف هو إعطاء لحكم التحكيم حجية الش يء املقض ي فيه.

إن طلب االعتراف بالحكم التحكيمي إجراء دفاعي يلجأ إليه صاحب املصلحة عند مطالبته أمام قضاء الدولة من أجل نفس النزاع الذي 

الحكم التحكيمي بحجية الش يء املقض ي فيه،وإلثبات ذلك يتقدم صاحب الحكم التحكيمي  سبق طرحه أمام التحكيم، فيدفع صاحب

 بطلب االعتراف بحكمه هذا وصحته ثم يقدمه إلى العدالة للحكم بسبق الفصل.

 عية أوردتعات الوضبالتنفيذ، وما يؤكد هذا املفهوم هو أن معظم التشريمر وعليه، فإن االعتراف بالحكم التحكيمي الدولي ال يعني حتما األ 

تين  داالعتراف إما في مواد مختلفة عن املواد املتعلقة بالتنفيذ كما هو الحال بالنسبة  للمشرع الفرنس ي الذي أورد موضوع االعتراف في املا

تي أحالت األمر على من نفس القانون ال 2211 ق.إ.م.إ..ف.ج بينما أورد موضوع تنفيذ األحكام التحكيمية الدولية في املادة  2277و  2272

 نفس القانون. من 2297إلى   2296املواد من 

األحكام التحكيمية الدولية وهي نتيجة للتطور اإلتفاقي  نموذج فريد من نوعه، بشأن االعتراف وتنفيـذ 2722هذا وتعتبر، اتفاقية نيورك  

 وتنفيذ األحكام التحكيمية الدولية. الدولي الخاص باالعتراف

التي يرجع إليها الفضل في السبق في محاولة إيجاد الحلول  وهي االتفاقية2719لانت اتفاقية جنيف سنة  2722نيورك سنة فقبل اتفاقية 

 األحكام التحكيمية الدولية. املناسبة ملشكلة تنفيـذ

 2719فاقية جنيف سنة  لم يتناول سـوى موضـوع االعتراف الدولي لشرط التحكيم أو مشارطته وبقيت ات 2712ألن برتولول جنيف لعام 

بدون تحقيـق األهداف األساسية التي لانت ترمي إليها، وجمعت بين األحكام التحكيمية األجنبية، واألحكام القضائية األجنبية بل أخضعت 

 إجـراءات تنفيـذ األولـى علـى نفس اإلجراءات بالنسبة للثانية.

 . وما يليها 129ـ راجع بهذا الشأن، سليم بشير : م.س ص 

 .12، ص 1112ـ أحمد هندي : تنفيذ أحكام املحكمين، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، طبعة 
 .222محمد العفس : م.س ص  -174
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بي لرئيس املحكمة املختصة رفض االعتراف وتذييل القرار التحكيمي خول املشرع املغر  

 بالصيغة التنفيذية سواء لان هذا القرار داخليا أو دوليا، متى لان مخالفا للنظام العام.

وبالرجوع إلى اتفاقية نيويورك فقد حددت مجموعة من الحاالت التي يتم فيها رفض القرار  

 التحكيمي وهي : 

اق التحكيم، بحيث أن اتفاق التحكيم ال يعدو أن يكون إال تعبيرا عن إرادتين تراضيا ـ عدم صحة اتف

على اختيار التحكيم لوسيلة لتسوية منازعات ثارت أو قد تثور، و لذا يلزم أن تتوافر الشروط املوضوعية 

لافة آثاره  ذلكالالزمة لصحة أي اتفاق، كما يلزم توافر الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون ليرتب ب

 القانونية.

في قضية هضبة األهرام  16/22/2729وفي قرارا صادرا عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ: 

" وبين شركة E.G.O.T.Hاملصرية، املتعلق باالتفاق املبرم بين الهيئة املصرية للسياحة والفنادق " 

عليه من لدن وزير السياحة املصرية،  ، واملوقع12/21/2722"، بتاريخ: S.P.Pممتلكات جنوب الباسفيك "

أيدت محكمة النقض قرار محكمة االستئناف بباريس، حينما ألغت الحكم التحكيمي الصادر عن غرفة 

، مستندة في ذلك إلى أن العقد قد خال من شرط التحكيم 26/19/2722التجارة الدولية بباريس بتاريخ:  

قد إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس، فانه ال الذي نص على إحالة أي منازعة خاصة بهذا الع

يمكن افتراض توفر رضا الدولة املصرية بالتحكيم. وإذا لان العقد قد احتوى على شرط التحكيم، فان 

الحكومة املصرية لم تكن طرفا  فيه، حتى ولو تم توقيعه من طرف وزير السياحة، ألن توقيعه قد تم 

يكن ممثال للحكومة املصرية، والتي لم تنصرف إرادتها إلى االلتزام بشرط  بما له من سلطة وصاية، ولم

كما ال يمكن اعتبار  S.P.Pو شركة  E.G.O.T.Hالتحكيم، بل يقتصر هذا االلتزام بطرفيه فقط، شركة  

 توقيع مصر على مستند املهمة، بمثابة تراض على التحكيم
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كفيل برفض االعتراف وتذييل القرار بالصيغة  ـ انتهاك حقوق الدفاع، بحيث أن املس بهذا الحق

التفيذية، وبالتالي فإنه يتوجب مراعاة حقوق الدفاع في لل قضية معروضة أمام الهيئة حتى ال تعرض 

 قرارها للرفض .

بحيث ال يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم ، 175ـ عدم قابلية النزاع للتحكيم

أهليتهم أو الحقوق الشخصية التي ال تكون موضوع تجارة كما ال يجوز أن تكون محل حالة األشخاص و 

تحكيم النزاعات املتعلقة بالتصرفات األحادية للدولة أو الجماعات املحلية أو غيرها من الهيئات املتمتعة 

كيم عقد تحباختصاصات السلطة العمومية، غير أن النزاعات املالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل 

 .176ما عدا املتعلقة بتطبيق قانون جبائي

ـ عدم احترام املحكم للمهمة املسندة إليه، والتي من شأنها أن تحول دون قبول طلب االعتراف وتذييل 

القرار التحكيمي بالصيغة التنفيذية، فخروج الهيئة التحكيمية عن هذا املبدأ يفرغ القرار الصادر عنها 

 نه، خاصة وأنه يهدف إلى الوصول إلى حل رضائي من خالله يتم وضع حد للنزاع .من القيمة املتوخاة م

ـ عدم صحة إجراءات التحكيم، إذ يبسط القضاء في شخص رئيس الحكمة رقابته على مدى سالمة 

اإلجراءات التي استند عليها الحكم التحكيمي قبل إصداره، فإذا تبين له عد صحة ذلك فإنه يقض ي 

راف وتذييل القرار بالصيغة التنفيذية، في حين إذا تبين له صحة اإلجراءات فإنه يقض ي برفض طلب االعت

 بالقبول .

                                                           
أحمد عبد الكريم سالمة : التحكيم في املعامالت املالية الداخلية والدولية، املدنية والتجارية واإلدارية والجمركية والضريبية ـ راجع  -175

 .112، ص 1116، 2ة مقارنة ـ  دار النهضة العربية، القاهرة، ط.دراس
 من ق.م.م. 221و  217الفصل  -176
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ـ عدم مخالفة النظام العام، بحيث أن األساس الذي يقوم عليه املحكم الدولي باعتباره ليس له قانون 

ذا فإن اهيم الدولية، و لهاختصاص فإنه غير ملـزم باحترام املفاهيم الوطنية، بل  ملزم فقط باحترام املف

 النظام العـام الداخلي ال يطبق أمام املحاكم التحكيمية بل أمام محاكم الدول.

وفي الواقع، لكي يكون الحكم التحكيمي معترفا به، و نافذا في القانون الوطني ينبغي على املحكم 

ام ى املحكـم لتطبيق النظام العأن يحترم القواعد اآلمرة و األساسية في قانون القاض ي، فامليل القوي لد

للدولة، املطلوب تنفيذ الحكم فيها؛ يرجع إلى رغبة املحكم فـي أن يـرى حكمه منفذا، حيث أن القاض ي 

 .177الوطني يمتنع عن إعطاء أمر التنفيذ، لحكم يخالف النظام العام في دولته

مخالفة القرار التحكيمي  هذا، وتجدر اإلشارة، إلى أن رئيس املحكمة يكون ملزما بمراقبة مدى 

 للنظام العام، مع ضرورة تعليل األمر الصادر عنه والقاض ي برفض الصيغة التنفيذية معلال.

يوما من تاريخ تبليغه، بحيث تتولى  22وال يوجد ما يمنع األطراف من الطعن فيه داخل أجل  

عن حكم التحكيمي عن طريق الطاملحكمة النظر في األسباب التي لان بإمكان األطراف التمسك بها ضد ال

 .178بالبطالن، وتبت في هذا االستئناف طبقا ملسطرة االستعجال

وقرارها ال يخرج عن أمرين، إما أن تؤيد قرار الرفض وتبت في األسباب التي لان بإمكان األطراف  

غي قرار تلالتمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطالن، فيكون قراراها نهائيا، وإما أن 

 الرفض وحينئذ تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي مباشرة.

                                                           
 .92بن صر عبد السالم : م.س ص  -177
 من ق.م.م على أنه :  219،  22ينص الفصل  -178

 "يجب أن يكون األمر الذي يرفض الصيغة التنفيذية معلال.

يوما من تاريخ تبليغه. وتنظر محكمة االستئناف، في هذه الحالة بناء على  22العادية داخل ويكون قابال للطعن باالستئناف وفق القواعد 

 طلب األطراف، في األسباب التي لان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطالن.

 تبت محكمة االستئناف في هذا االستئناف طبقا ملسطرة االستعجال."
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 خاتمة : 

لم يكن من عمل القضاء يوما النظر في النوازل وحلها على وجه السرعة، بل إن النظر في  

الدعوى، والبحث في الوقائع عن حلول لافية للوصول إلى الحقيقة، رهين بتعميق البحث من خالل إطار 

يه الهيئة القضائية حقوق األطراف، وواجباتهم وفق ما تقتضيه ضمانات املحاكمة زمني طويل تراعي ف

 العادلة.

غير أن كثرة القضايا املعروضة على القضاء وضعف املوارد البشرية، عجل باملشرع املغربي  

للبحث عن وسائل مسايرة للقضاء ومساعدة له من خالل تخفيف العبء عليه، وتحديد القضايا التي 

 له املشرع النظر فيها، والحديث هنا عن هيئات التحكيم الوطنية والدولية.أجاز 

وبالتالي أصبح عمل الهيئات التحكيمية عمال موازيا لعمل القاض ي، ولو أن عمل الهيئة  

التحكيمية يقوم على مبدأ الحرية في االختيار من قبل األطراف، إال أن املشرع أخضعه لرقابة القضاء، 

ما إذا لانت القرارات واألحكام الصادرة عن هاته الهيئات قائمة على مرتكزات تتماش ى قصد النظر في 

 وما سطره املشرع في القوانين الداخلية، أم أن ذلك يمس بمبدأ هام أال وهو مبدأ النظام العام.

هذا املبدأ الذي يعتبر الركيزة األساسية للمحافظة على األمن الداخلي وخاصة االقتصادي،  

عاة قواعد األمن التعاقدي، لل ذلك جعل املشرع املغربي يخضع القرارات التحكيمية لرقابة قضائية ومرا

تتمثل إما في مباركة هذه األحكام عن طريق تذييلها بالصيغة التنفيذية، أو رفض منحها الصيغة النهائية 

 التحكيم الدولي ال تخضع ورفض االعتراف بها، ولو بالرغم من لون األحكام والقرارات الصادرة في إطار 

، إال أن املشرع املغربي ال 2722لهذه الرقابة من حيث املبدأ، وفقا ملا صرحت به اتفاقية نيويورك لسنة 

 يستثنيها من هذه الرقابة.
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ويمكن تبرير موقف املشرع املغربي في ها الصدد، بكونه راعى في صياغة مقتضيات القانون  

يقتضيه هذا األخير من ضرورة البحث عن لافة الوسائل الكفيلة بضمان  مبادئ النظام العام وما 12.12

االستقرار االجتماعي والسياس ي واالقتصادي، وهو ما جعله يستبعد مجموعة من القضايا من إطار 

 املسائل املسموح بحلها عن طريق التحكيم.

  :لى الشكل التاليالحظات نوردها عويالحظ عن املشرع املغربي في هذا الصدد مجموعة من امل 

ـ الحد من مبدأ سلطان اإلرادة، من خالل جرد مجموعة من الحاالت التي تدخل في إطار مفهوم النظام 

 العام ؛

ـ عدم تحديد مفهوم ضيق وشامل للنظام العام يلتزم من خالله القاض ي للقول بمدى مخالفة القرار 

 التحكيمي له من عدمه ؛ 

للبت في القضايا املعروضة في إطار التحكيم، بحيث أن املشرع املغربي  ـ عدم تحديد األشخاص املؤهلين

لم يحدد حصرا األشخاص املخول لهم حمل صفة املحكمين، بل جاء ذلك بصيغة الخيار، إذ يبقى 

 ألطراف النزاع حرية اختيار الهيئة التحكيمية والقانون الواجب التطبيق.

رجعيات بين الهيئة القضائية واملحكمين في ما يخص وعليه، فإنه يتعين على املشرع توحيد امل 

مفهوم النظام العام، وكيفية تطبيقه، وذلك بهدف العمل على إصدار أحكام وقرارات تحكيمية غير 

مخالفة ملبادئ النظام العام، خاصة وأن األسس التي تقوم عليها القضايا املعروضة أمام التحكيم 

ية، يحكمها مبدأ هام وهو السرعة واالئتمان وحرية التعاقد وسرية واملتعلقة باألساس بالقضايا التجار 

 املعامالت. 

  



 

 

110 

 الئحة املراجع

 لكتب باللغة العربية ا 

  2722أبو زيد رضوان : األسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة 

  و أنظمة التحكيم العربية، دار النهضة العربية،   2772نة لس 19أحمد السيد الصاوي :  التحكيم طبقا للقانون رقم

 1112الطبعة الثانية، 

  2772أحمد أبو الوفا : التحكيم في القوانين العربية، نشأة املعارف اإلسكندرية، طبعة  

 ية والجمرك أحمد عبد الكريم سالمة : التحكيم في املعامالت املالية الداخلية والدولية، املدنية والتجارية واإلدارية

 1116، 2والضريبية ـ دراسة مقارنة ـ  دار النهضة العربية، القاهرة، ط.

  أحمد هندي : تنفيذ أحكام املحكمين، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، طبعة 

  ألجنيي، ا أشرف عبد العليم الرفاعي : النظام والقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم في العالقات ذات العنصر

 1112دراسة فقهية قضائية مقارنة، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية، طبعة 

 ) إبراهيم عبد التواب : اتفاق التحكيم والدفوع املتعلقة به، دار الجامعة الحديثة، القاهرة ) بدون سنة الطبع 

 1112قوقية، طبعة إياد محمود بردان : التحكيم والنظام العام، الطبعة األولى، منشورات الحليي الح  

  حفيظة السيد الحداد : الوجيز في القانون الدولي الخاص، الكتاب الثاني، منشورات الحليي الحقوقية بيروت، طبعة

1112 

  ،1111خالد محمد القاض ي : موسوعة التحكيم التجاري الدولي، دار الشروق مصر، الطبعة األولى 

 رية القانون ــ ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر محمدي فريدة : املدخل للعلوم القانونية ــ نظ 

  

 األطروحات والرسائل 

  إسماعيل أبو ياسين : تسوية نزاعات عقد النقل البحري للبضائع عن طريق التحكيم، أطروحة لنيل الدكتوراه في

/  1122السنة الجامعية القانون الخاص، جامعة ابن زهر، للية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، ألادير، 

1122 

  للية الحقوق، أطروحة دكتوراه في القانون  2بن صر عبد السالم : ضوابط عدم قابلية تنفيذ حكم، جامعة الجزائر

 1121/  1122الخاص، السنة الجامعية : 

  امعة القانون الخاص، ججميلة لعماري : أبعاد اإلرادة التعاقدية في التشريع املغربي واملقارن، أطروحة لنيل دكتوراه في

/  1111الحسن الثاني ـ عين الشق ـ للية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية الدار البيضاء، السنة الجامعية 

1112، 

  خالد مجاهدين : النظام العام في العقد، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، للية العلوم

 القتصادية واالجتماعية، الدار البيضاء القانونية وا

  2771سكينة عزوز : عملية املوازنة بين أعمال الضبط اإلداري والحريات العامة، رسالة ماجستر جامعة الجزائر  

  سالم توفيق حسين منصور : بطالن حكم التحكيم ـ دراسة تحليلية مقارنة ـ بحث لنيل شهادة املاجستر في القانون

 1121ألزهر بغزة فلسطين، للية الحقوق، السنة الجامعية الخاص، جامعة ا

  سليم بشير : الحكم التحكيمي والرقابة القضائيةـ أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحاج لخضر

 1122/  1121باتنة، للية الحقوق، السنة الجامعية 



 

 

111 

  ،2792رسالة ماجستر، جامعة بغداد عامر أحمد مختار : تنظيم سلطة الضبط اإلداري في العراق  

  محمد العفس : التحكيم والنظام العام، رسالة لنيل دبلوم املاستر، جامعة القاض ي عياض، للية العلوم القانونية

 1121/  1117واالقتصادية واالجتماعية مراكش، السنة الجامعية 

 

  املقاالت 

 

  76/  676في امللف اإلداري رقم  72/  2/  19فتين بتاريخ الصادر عن غر  222إدريس بلمحجوب : تعليق على قرار رقم 

  1112السنة  9، منشور بدفاتر املجلس األعلى : العدد 

  1119/  2الحسن الكاسم : الرقابة القضائية قبل انطالق عملية التحكيم، دفاتر املجلس األعلى عدد 

 9كيم، مقال منشور بدفاتر املجلس األعلى : العدد خالد أحمد عبد الحميد : دور القضاء في األمر بتنفيذ أحكام التح 

  1112السنة 

  1112، 229عبد اللطيف أبو العلف : التحكيم في منازعات االستثمار، مجلة املحاكم املغربية العدد  

  محمد صالح الدين عبد الوهاب : تحديد مفهوم الدفع بالنظام العام في التحكيم التجاري الدولي وحدود الرقابة

 1116ائية بين الواقع واآلفاق، مجلة التحكيم العربي العدد التاسع، القض

  1119السنة  21يونس قربي : عادات وأعراف التجارة الدولية أمام القضاء والتحكيم، مجلة اإلشعاع العدد 

 املراجع باللغة الفرنسية 

 Louis Christophe Delanoy : le contrôle de l’ordre public au fond par le juge de l’annulation, Rév 

arab , N2  

 Nathalie Najjar : L’arbitrage dans les pays arabes face à l’exigence de commerce internationale, 

LGDJ et DETA, paris 2004  

 P.Fauchard, E.Gaillard, B.Goldman : traité de l’arbitrage commercial international, LITEC et DELTA, 

paris 2004 

Réné chapus : droit administratif général. Tom 1 édition 14  



 

 

112 

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

 حجية تقييدات الغير حسن النية في الرسم العقاري 

من ظهير  66من مدونة الحقوق العينية والفصل  1ـــــــ دراسة في إطار املادة 

 التحفيظ العقاري ــــــــ

 املحفوظ بنشريف 

  باحث في القانون الخاص

 الادير -جامعة ابن زهر 

 

 مقدمة

 عية والسياحية والعمرانيةاالجتماالتنمية االقتصادية و  يلعب العقار املحفظ ببالدنا دورا هاما في

..، فهو منطلق املشاريع العمومية والخاصة باختالف أنواعها وأغراضها، فال طاملا شكل العقار غير املحفظ 

ملحفظ يتميز عن غير املحفظ بدقة وتماسك القواعد القانونية املنظمة عقبة أمام هذه التنمية، فالعقار ا

له، وقد اهتم املشرع بتحيين هذه القواعد وجعلها مواكبة ملتتطلبات الفكر االقتصادي املعاصر، عبر 

توفير الحماية الالزمة للمعامالت الواقعة عليه، ولو لان ذلك على حساب مبادئ العدالة واإلنصاف، 

 قول الصحيح هو أن املشرع من خاللها فضل املصلحة العامة على املصلحة الخاصة.رغم أن ال

وموضوع القوة الثبوتية لتقييدات الغير حسن النية بالرسم العقاري، ماهو إال موضوع من بين 

العديد من املوضوعات التي تهم العقار املحفظ، والتي نوقشت بإسهاب نظرا ألهميتها البالغة، فاملشرع 
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، 180، واملادة الثانية من مدنة الحقوق العينية179من ظهير التحفيظ العقاري  66ربي من خالل الفصل املغ

قد كرس مبدأ هاما في املعامالت العقارية، وهو الثقة بظاهر األمور، حيث وفر الحماية للغير املقيد عن 

ل نة، وال يجب أن تقابحسن النية بالرسم العقاري، واعتبر ثقته بالرسم العقاري أهال للحماية والصيا

تشريعيا باإلهمال، بتعريض تقييداته لإلبطال أو التشطيب أو التغيير، من طرف أصحاب الحقوق الذين 

لم يلجؤو إلى القانون لحمايتها، وهذه الحماية وإن لانت موجهة ظاهرا للغير حسن النية، إال أنها في 

قاري، فأي اعتراف بحقوق لم تضمن بهذا الرسم الحقيقة قد تقررت لحماية القيمة القانونية للرسم الع

 يعد مساسا بمصداقيته وحجيته.

يطرح إشكاال جوهريا، يتمثل  -حجية تقييدات الغير حسن النية–وبذلك فإن هذا املوضوع 

باألساس في تحديد األولى بالحماية، هل هو صاحب الحق الذي لم يبادر إلى تقييد حقه بالرسم العقاري، 

قيقي تطبيقا ملبادئ العدالة، أم أن الحماية يجب أن تكون للغير حسن النية، الذي استفاد أي املالك الح

من مكنة أقرها القانون ملصلحته، بأن بادر إلى تقييد حقه بالرسم العقاري، رغم أنه ليس بصاحب الحق 

ية، هل حقيقة، وإن لان بتقييده صاحب الحق قانونا؟ وبعبارة أخرى ماهي املصلحة األولى بالحما

املصلحة العامة املتمثلة في حماية استقرار املعامالت، أم املصلحة الخاصة انتصارا ملبادئ العدالة 

؟
ً
 واالنصاف؟ وهل يمكن التوفيق بين هاتين املصلحتين معا

وتتفرع عن هذا االشكال مجموعة من االسئلة األخرى، كما املقصود بالغير حسن النية؟ وما 

بين س يء النية؟ وهل لل تقييدات الغير حسن النية تكتسب القوة الثبوتية املقررة معايير التمييز بينه و 

 من ظ.ت.ع واملادة الثانية من م.ح.ع؟ أم أن هناك استثناءات على ذلك؟ 66في الفصل 

                                                           
بشأن التحفيظ العقاري، نشر ألول مرة باللغة الفرنسية في الجريدة الرسمية عدد  2722غشت  21املوافق لـ  2222رمضان  7ظهير  179

بتاريخ  2.22.299الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  22.19املعدل واملتمم بمقتض ى القانون رقم  116، ص 2722شتنبر  21بتاريخ  27

 .2292، ص 1122نونبر  12بتاريخ  2772ة عدد منشور بالجريدة الرسمي 1122نونبر  11
من ذي الحجة  12صادر في  2.22.292املتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  27.12القانون رقم  180

 .2229(، ص 1122نوفمبر  12) 2221ذو الحجة  19بتاريخ  2772(، الجريدة الرسمية عدد 1122نوفمبر  11) 2221
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 هذا ما سنحاول التطرق إليه من خالل الخطة التالي:

 ار املعامالت العقاريةاملبحث األول: حماية تقييدات الغير حسن النية ضمان الستقر  

 لغير حسن النية في الرسم العقاري املبحث الثاني: القوة الثبوتية لتقييدات ا

 املبحث األول: حماية الغير املقيد عن حسن نية ضمان الستقرار املعامالت العقارية

 ،تنتهي مسطرة التحفيظ غالبا إلى إنشاء رسم عقاري للعقار يوضح وضعيته املادية والقانونية

وهو املنطلق الوحيد للحقوق العينية والتحمالت العقارية املترتبة عليه، ولل من يدعي حقا على هذا 

العقار ولم يتم تقييده في الرسم املخصص له، فاليمكنه االحتجاج به اتجاه الغير،  وقد وفر املشرع 

وما  62نطالقا من الفصل اآلليات املسطرية الكفيلة بتقييد الحقوق الواردة على العقارات املحفظة، ا

يليه من ظهير التحفيظ العقاري، بل وحتا من املشرع على استعجال تقييد هذه الحقوق، فرض غرامات 

 مكرر من نفس الظهير. 62على لل من لم يقيد حقوقه داخل األجل املحدد في الفصل 

وراء إقراره لنظام وغاية املشرع من لل هذا هو ضمان آداء العقار املحفظ للدور الذي توخاه من 

التحفيظ العقاري، فالرسم العقاري يساعد على معرفة لافة الجوانب املادية والقانونية املرتبطة 

 لذلك فالشخص الذي وثق بالظاهر وماهو مضمن بالرسم العقاري وقِبل التعامل على 
ً
بالعقار، ونتيجة

 تظهر بعد تقييده لحقه، فلو تصورناذلك االساس، فإنه اليصح أن اليحميه القانون من أي مطالبات قد 

غير ذلك ملا تميز العقار املحفظ عن غير املحفظ، باعتبار الرسم العقاري لن يكون مواكبا للوضعية 

 القانونية واملادية للعقار الذي خصص له.

ولذلك فإن حماية التقييدات التي تمت عن حسن نية له عالقة وطيدة باستقرار املعامالت 

من ظ.ت.ع على أنه :" لل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر  66نص املشرع في الفصل  وحمايتها، وقد
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غير موجود بالنسبة للغير إال بتقييده، وابتداء من يوم التقييد، في الرسم العقاري من طرف املحافظ 

 على األمالك العقارية.

 لنية الحسنة".ال يمكن في اي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي ا

وانطالقا من الفصل أعاله، يتضح أن املشرع تحدث عن حماية املقيد بحسن نية من أي ضرر 

قد يتعرض له جراء ثقته بما هو مضمن بالرسم العقاري، وعكس ذلك بالنسبة للمقيد بنية سيئة، 

ن النية م وبذلك نتساءل عن املقصود بحسن أوسوء نية املقيد؟ ومظاهر حماية املشرع للمقيد حسن

خالل ظهير التحفيظ العقاري وكذا املادة الثانية من مدونة الحقوق العينية؟ وماهي أهم آثار هذه الحماية 

سواء القانونية منها أو االقتصادية؟ وهذا ما سيتم تناوله في هذا املبحث من خالل تقسيمه على الشكل 

 التالي:

 املطلب األول: مفهوم الغير املقيد عن حسن نية

 طلب الثاني: مظاهر حماية الغير املقيد عن حسن نية ونتائج ذلكامل

 املطلب األول: مفهوم الغير املقيد عن حسن نية

بالرجوع الى التشريع العقاري املغربي ال وجود لتعريف ملفهوم الغير حسن النية او سيئها، مما 

ئن ذلك املشرع لم يحدد قراترتب عنه اختالف على املستوى الفقهي والقضائي لوضع تعريف له، ثم ك

محددة للتمييز بين الغير حسن النية وس يء النية، أو بعبارة أخرى، معايير التمييز بين حسن النية وسيئها، 

 الش يء الذي سأتناوله في هذا املطلب عبر تقسيمه على الشكل التالي:
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 الفقرة األولى: املقصود بالغير حسن النية وسيئها

من ظ.ت.ع، وكذلك في املادة الثانية من م.ح.ع، أقر باألثر  66الفصل  املشرع املغربي من خالل

االنشائي للتقييد في الرسم العقاري، ونتيجة لذلك فال يمكن االحتجاج على الغير بحق وقع على عقار 

محفظ ولان قابال للتقييد ولم يتم تقييده، وكذلك اليمكن االحتجاج على الغير املقيد عن حسن نية، 

ل أو تغيير أو تشطيب يمكن أن يقع على هذه التقييدات، إال أن املشرع لم يحدد املقصود بهذا بأي إبطا

 الغير حسن النية الذي ال يمكن التمسك ضده باالبطال أو التشطيب؟

من يعتبر أن الغير حسن النية هو من لم تربطه عالقة تواطئية بالبائع، وكتأييد لذلك  181هناك

يقوم على أساس العلم القانوني املترتب عن التقييد، وليس فقط بالعلم  يرى أن نظام الشهر العيني

الفعلي بالعيوب العالقة بسند املتعامل معه، وهذا الرأي في تعليله املتعلق بضرورة العلم القانوني باعتبار 

ه حالعلم الفعلي ال يكفي، ال أراه صحيحا، لون العلم القانوني يتحقق بتقييد الذي نتصور تضرر مصال

من جراء تقييد الشخص حسن النية لحقه الالحق، وبذلك أين الضرر الذي قد يصيبه مادام قد قيد 

حقه؟، ومعنى هذا أنه يشترط التواطؤ بين الغير املقيد وبين من نقل اليه الحق، إضرارا بمصالح الذي 

، فإذا انتفى هذا التواطؤ انتفت سوء نيته، وبالتالي يكون محميا 
ً
قييد بمقتضيات التنشأ حقه قبال

بحسن نية، ولو لان عاملا بالحق الذي نشأ قبل حقه هو، وصحيح أن متطلبات استقرار املعامالت 

 العقارية تقتض ي مثل هذه اآلراء إال أن ذلك يجب أن ال يكون على حساب مبادئ العدالة بهذه الحدة.

وء النية يتحقق عند ولذلك فالتوجه السليم حسب رأيي هو ماذهب إليه املجلس األعلى أن س

ثبوت علم الغير املقيد بوجود حق سابق لم يتم تقييده، فبادر الى تقييد حقه إضرارا بصاحب الحق غير 

املقيد، والعلم الذي أقصده هنا هو العلم السابق لنشوء حقه على العقار املحفظ، أما إذا لان قد تعامل 

                                                           

عبد العالي دقوقي: اإللغاء والتشطيب في التشريع العقاري املغربي، رسالة لنيل الدكتوراه في الحقوق شعبة القانون الخاص، وحدة  181 

، 169، ص 1111-1112التكوين والبحث في القانون املدني، للية الحقوق، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، السنة الجامعية 

 .22م.س، ص  أشار إليه عصام عطياوي:
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د حقه، علم بوجود حق سابق عليه، فإن هذا على أساس ماهو ظاهر في الرسم العقاري، وقبل أن يقي

ال تتحقق به سوء نيته باعتباره قد حمى نفسه بممارس حق قد خوله له القانون وهو التقييد في الرسم 

)محكمة النقض( لم يوضح هذه املسألة بالشكل التي أشرت 182العقاري، وإن لان قرار املجلس األعلى

اني بالشراء األول بشأن نفس العقار يجعله في حكم املتصرف إليه اليها، وإنما اكتفى بأن علم املشتري الث

س يء النية ولو قام بتقييد حقه بالصك العقاري في وقت لم يقيد فيه الشراء األول، حيث لم يحدد وقت 

العلم بوجود حق لم يتم تقييده، هل قبل إجراء التصرف املنشأ لحقه أم بعده، وفي قرار آخر للمجلس 

" وإذا لان التسجيل يضفي بدوره على املسجل بحسن النية صفة  -النقض حاليا محكمة–االعلى 

اإلطالق لحقه العيني املتعلق بعقار محفظ، فإن تسجيل هذا الحق بالنسبة لس يء النية يمكن التمسك 

من ظ.ت.ع، وستنتج سوء النية من علم املسجل أن  66بإبطاله في حقه ولو لان غيرا طبقا للفصل 

 .183ي الذي سجل في اسمه الحق له فيه ..."الحق العين

 الفقرة الثانية: إثبات سوء نية املقيد

إذا لان املشرع لم يحدد مفهوما لحسن النية وترك األمر بذلك للقضاء إلعمال سلطته، حسب 

 299القضايا والحاالت املعروضة عليه، فإن حسن نية املقيد مفترضة قانون، وذلك بمقتض ى الفصل 

 ذي نص على :" حسن النية يفترض دائما مادام العكس لم يثبت".من ق.ل.ع، ال

وبذلك فإن الحقوق املبينة في الرسم العقاري، هي بيانات تحمل على لون أصحابها قد قيدوها 

بحسن النية، وعلى من يدعي عكس ذلك أن يثبته، وإثبات حسن النية من الصعب بمكان، مادمنا 

                                                           

، منشور بمجلة املناهج، عدد 1126/2/7/79، ملف عدد 1112الصادر في فاتح مارس  716قرار الغرفة املدنية باملجلس األعلى عدد  182 

، اشار إليه عصام عطياوي: حجية اكتساب الحقوق العينية بنية حسنة بين استقرار املعامالت العقارية 272، ص 1112، 9/2مزدوج 

 .21الرباط، ص–، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع 1122الة، الطبعة األولى ومبادئ العد

، أشار إليه عمر ازولار: التقييدات والتشطيبات في الرسم 2721/2/2/1111في امللف املدني  1112فبراير  12املؤرخ في  297قرار عدد  183 

 .279 ، ص1122العقاري، منشورات دار القضاء باملغرب، الطبعة األولى 
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نية، الذي قد يستشف من أمور مادية قد قام بها س يء النية، نتحدث عن فعلي سليي خالفا لسوء ال

 حيث يمكن أن يلجئ الطرف إلى إثبات سوء النية بجميع وسائل االثبات.

وقد اعتمد القضاء على مجموعة من القرائن الستخالص سوء نية املقيد، ومن بينها قيام 

، 184بةلون املتواطئين تربطهم عالقة قرا العالقة الزوجية بين الشخصين املتواطئين، ونفس األمر في حالة

وكذلك من بين هذه القرائن حالة تضمين الرسم العقاري تصرفا معلقا على شرط، بمعنى أنه إذا لانت 

هناك قيود في الرسم العقاري فيجب على املحافظ أن يحترم هذه القيود، حيث عليه أن يتأكد أن 

 .185تضمنة في الرسم العقاري األمالعملية من أصلها ال تتعارض مع التقييدات امل

ومن بين أهم القرائن التي يعتمد عليها القضاء إلثبات سوء نية املقيد، هي ورود تقييد احتياطي على 

الرسم العقاري ورغم ذلك يقوم الغير بتقييد حقه بالرسم، ففي هذه الحالة ال يمكنه عند إعمال األثر 

 66يٌر حسن النية وبالتالي فيجب تطبيق مقتضيات الفصل الرجعي للتقييد االحتياطي أن يتمسك بأنه غ

من ظ.ت.ع، وكذا املادة الثانية من م.ح.ع، وقد جاء في قرار ملحكمة النقض: "... واملحكمة ملا قضت 

بالتشطيب على عقد الهبة اعتمادا على القرار االستئنافي الذي قض ى باتمام البيع قبل قيام البائع بتفويت 

ن اللذين قاما بتسجيل عقد الهبة بالرسم العقاري رغم وجود تقييد احتياطي مسجل ما باعه للطاعني

 .186وأن ذلك التسجيل لم يكن بحسن نية تكون قد عللت قرارها وأسسته على مقتض ى القانون ..."

                                                           

، منشور باملجلة 2/2/2792بتاريخ  26. وقد أورد قرار يؤكد هذا األمر صدر عن املجلس األعلى رقم 29عصام عطياوي: م.س، ص  184 

 .222ص  2792، يونيو 2املغربية للقانون والسياسة واالقتصاد، العدد 

 .61عصام عطياوي: م.س، ص  185 

، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 297/1/2/1122في امللف الشرعي عدد  1122فبراير  22الصادر بتاريخ  76قرار عدد  186 

 وما بعدها. 222، مطبعة األمنية الرباط، ص 1122، 99
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 املطلب الثاني: مظاهر حماية الغير حسن النية ونتائج ذلك

املشرع حماية خاصة من أي إبطال أو تشطيب،  انطالقا مما سبق فإن املقيد حسن النية وفر له

وكذلك حماه من أي حق لم يتم تقييده بالرسم العقاري ولو لان التصرف املنشأ له سابقا لنشوء حقه، 

واملشرع حماه كذلك من أي مطالبة من املالك الحقيقي )الفقرة األولى(، ويترتب عن هذه الحماية 

 صادية )الفقرة الثانية(.مجموعة من اآلثار سواء قانونية أو اقت

 الفقرة األولى: مظاهر حماية الغير حسن النية

من ظ.ت.ع، وكذلك في املادة الثانية من م.ح.ع،  66نص املشرع في الفقرة األخيرة من الفصل 

على أنه ال يمكن التمسك في مواجهة الغير حسن النية بأي إبطال أو تغيير أو تشطيب قد يقع على 

 بالرسم العقاري. التقييدات املضمنة

ويقصد املشرع بذلك، أن من إطلع على الرسم العقاري ووثق بما ضمن فيه، وتعاقد مع صاحب 

ِك الذي تلقى منه ذلك الحق، ال يمكن 
ُ
الحق املبين فيه، وقام بتقييد حقه، فإن أي إبطال لسند تمل

قع التالي فالبطالن هنا يالتمسك به ضد هذا األخير املقيد، شريطة أن يكون تقييده عن حسن نية، وب

 على سند تملك الذي تلقى منه املقيد حسن النية حقه.

وإلى جانب هذا املقتض ى، فإنه ال يمكن االحتجاج كذلك على املقيد حسن النية بأي حق لم يتم 

قبل تاريخ نشوء حق املقيد حسن النية، وبذلك فاليمكن االحتجاج  187تقييده بالرسم العقاري، ولو نشأ

ن من فوت له الحق الذي قيده لم يعد يمتلكه في تاريخ تفويته، وبمعنى آخر فإن املشرع استلزم عليه بأ

اشهار جميع التصرفات القانونية الواردة على العقارات املحفظة بالسجالت املمسوكة لدى مصالح 

                                                           

نستعمل هنا عبارة نشأ فقط للداللة على نشوء االلتزام، باعتبار أن نشوء الحق ال يكون إال بعد التقييد بالرسم العقاري، وهذا ما  187 

 النشائي للتقييد.يعرف باألثر ا
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ها القانونية ر املحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية، حتى تكتسب تلك الحقوق حجيتها وترتب آثا

 .188تجاه األغيار وكذا بين املتعاقدية

وكذلك من مظاهر حماية املقيد حسن النية، أن املشرع املغربي حماه من أي مطالبة من املالك 

الحقيقي الذي تأخر أو أغفل تقييد حقه بالرسم العقاري، فاملشرع املغربي بهذا املقتض ى قد حمى استقرار 

ب مبادئ العدالة، ويصح أن ننظر إلى هذا املقتض ى من الجانب الجزائي له، املعامالت العقارية على حسا

حيث يعتبر بمثابة عقوبة ملن تقاعص أو لم يبالي بتقييد حقه بالرسم العقاري، وال يعذر أحد بجهله 

 للقانون.

 الفقرة الثانية: نتائج حماية الغير املقيد حسن النية

قتضيات املاسة بشكل صريح بمبادئ العدالة، لم يكن املشرع املغربي من خالل إقراره لهذه امل

جاهال بذلك، إال أنه وقع بين مصلحتين رجح إحداهما على حساب األخرى، املصلحة الخاصة واملتمثلة 

في حماية صاحب الحق الحقيقي، واملصلحة العامة املتمثلة في حماية االستقرار وتشجيع االستثمار في 

األزمات العديدة التي تعرفها بالدنا واملرتبطة بالسكن وكثرة النزاعات املجال العقاري، وخصوصا مع 

العقارية أمام املحاكم، وبذلك رجح املصلحة العامة على حساب املصلحة الخاصة، ودائما ما يتم تفضيل 

 هذه األخيرة على حساب األولى.

 (وتترتب عن ما ذكرته أعاله عدة نتائج قانونية )أوال(، واقتصادية )ثانيا

                                                           

بوحامد عبد القادر: حدود الحماية القانونية والقضائية للتقييدات بحسن نية، مقال منشور بالندوة الوطنية في موضوع األمن  188 

 .222، ص 1122، ، مطبعة األمنية، الرباط، 16العقاري بدفاتر محكمة النقض، العدد 
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 أوال: نتائج قانونية

إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات هو وجه الحقيقة الوحيدة لذلك العقار، وبذلك 

فمن وثق بما هو ظاهر قانونا فال يملك املشرع إال أن يحميه بمقتضياته التشريعية، وإال وقعت مفارقة 

رسم العقاري ال يؤدي الدور الهام الذي زمنية بين حالة العقار الواقعية وحالته القانونية، وأصبح ال

 أنيط به وهو تبيان الحالة القانونية واملادية للعقار، مما يسهل الوصول اليها ومعرفتها.

وبالتالي فمن أهم النتائج القانونية لحماية املقيد حسن النية، هي أن املشرع انتصر للحقيقة 

القاعدة القانونية، فالقانون من أجل املجتمع القانونية الظاهرة وذلك للتلطيف والتليين من جمود 

 .189وليس املجتمع من أجل القانون 

 ثانيا: نتائج اقتصادية

لم يقرر الشهر العيني إال لتحقيق مجموعة من املصالح العامة للبلد، ومن أهمها خلق االستقرار 

ذلك إال بمثل هذه العقاري، وإدخال العقار في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية، ولن يتحقق 

املقتضيات املتعلقة بحماية الرسم العقاري من اي تجاوزات قد تفقده مصداقيته وقيمته القانونية، 

فعدم حماية املقيد حسن النية، يقتض ي بالضرورة زعزعة الثقة التي توضع في الرسوم العقارية، مادام 

ومن  لى تشجيع االستثمار العقاري في البلد،أن الظاهر فيها ال يمثل الحقيقة، وهذا له تاثير سليي كبير ع

ثم التأثير بشكل كبير في دخول االستثمارات األجنبية، وكذا التأثير سلبا على املنعشين العقاريين، الذين 

يساهمون بشكل أو بآخر في تحسين الوضعية االجتماعية، عبر توفير السكن الالئق لألسرة املغربية، 

أهمية تبني نظرية الظاهر في  190بناء العشوائي، وقد ربط أحد الباحثينوالقضاء على دور الصفيح وال

                                                           

 .97عصام عطياوي: م.س، ص  189 

حماية القانونية للغير حسن النية في تقييد الحقوق العينية، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون املدني، للية لحسن لكداوني: ال 190 

 .12و  19، ص 1122/1126العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة ابن زهر ألادير، السنة الجامعية، 
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املعامالت العقارية، بكونه يتماش ى ومبادئ القانون التجاري الذي يرتكز على السرعة واإلئتمان، بشكل 

 ال يمنح الغير فرصة مراقبة سندات التصرف الخاصة من الناحية املوضوعية، وحسنا فعل.

 ة الثبوتية لتقييدات الغير حسن النية في الرسم العقاري املبحث الثاني: القو 

ميز املشرع املغربي في إقرار القوة الثبوتية تقييدات الغير في الرسم العقاري، بين حسن النية 

من ظ.ت.ع،  66وسيئها، وتبعا لذلك قرر نتيجة تقييد الغير حسن النية بالرسم العقاري في الفصل 

حيث جعل لها قوة ثبوتية مطلقة، وبمفهوم املخالفة فإن تقييد الغير س يء واملادة الثانية من م.ح.ع، 

النية غير مشمول بهذه القوة الثبوتية )املطلب األول(، إال أن هذه القاعدة ليست على مطلقها، بل ترد 

 عليها مجموعة من االستثناءات )الفقرة الثانية(.

 ي بين حسن النية وسيئهااملطلب األول: حجية تقييدات الغير في الرسم العقار 

بعد أن بينا سابقا املقصود بالغير حسن النية وبعض القرائن التي استند اليها القضاء إلثبات 

سوء نية املقيد، فإنه من خالل هذا املطلب سأحاول تبيان الفرق بين الحجية التي تكتسبها تقييدات 

 ير س يء النية )الفقرة الثانية(.الغير حسن النية )الفقرة الثانية(، وبين حجية تقييدات الغ

 الفقرة األولى: حجية التقييدات بنية سيئة

إذا لان املشرع كما تقدم قد رجح املصلحة العامة من خالل حمايته الستقرار املعامالت، فإن 

ذلك ال يعني أن يقوم املشرع بتشجيع االحتيال وألل أموال الناس بالباطل، وبذلك فإن املشرع املغربي 

ل تقييدات الغير س يء النية محصنة من اي إبطال أو تشطيب أو تغيير قد يقع على التقييدات في لم يجع

الرسم العقاري، فلو ثبتت سوء نية الغير املقيد، فال يمكنه أن يحتمي وراء التقييد لدفع لل مايترتب 
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لونه وثق  التي غطى عليها تقييده بحجة 191عليه من بطالن، وال يمكنه أن يعارض الحقوق السابقة

 بظاهر الرسم العقاري.

فصحيح أن التقييد بالرسم العقاري قرينة على وجود الحق وثبوته، إال أن هذا األمر مرتبط كما 

أشرت بحسن نية املقيد، أما س يء النية فال يمكنه أن يتمسك بحجية التقييد باالستناد إلى أن التصرف 

ليه، ألن قاعدة ثبات التقييدات وحجيتها املطلقة قد تم تقييده وأنه ال يمكن ابطاله أو التشطيب ع

، وجاء في أحد قرارت محكمة االستئناف بالرباط: " إن إعطاء التقييدات 192مقررة لصالح حسن النية

بالرسوم العقارية حجيتها رهين بأن يكون السند املنشأ لتلك التقييدات صحيحا شكال وموضوعا 

 .193..." باإلضافة إلى حسن نية صاحب الحق املقيد

وهذا فيه تلطيف من طرف املشرع ملبدأ الحجية املطلقة لتقييدات الغير، حيث اشترط املشرع 

من أجل ذلك أن يكون هذا الغير حسن النية، عكس بعض التشريعات األخرى التي تأخد بالحجية 

 .194املطلقة لها، بغض النظر عن لون هذا الغير س يء النية أو حسنها

 التقييدات بنية حسنةالفقرة الثانية: حجية 

أجمع الفقه على أن حسن النية هو الذي يجهل عيوب سند من تلقى الحق عنه وال يعلم عنها 

، وقد اشرنا سابقا إلى مجموعة من املعايير 195شيئا أثناء تلقيه ذلك الحق وتسجيله بالرسم العقاري 

                                                           

الة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، تخصص قانون األعمال واملقاوالت، نعيمة لحسيني: حجية القيد في السجل العقاري، رس 191 

 .92، ص 1121جامعة محمد الخامس السويس ي، الرباط، يونيو 

محمد خيري: مستجدات قضايا التحفيظ العقاري في التشريع املغربي، املساطر اإلدارية والقضائية، مطبعة املعارف الجديدة،  192 

 .279، ص 1122الرباط، طبعة 

، 22-1119-272، الغرفة العقارية، في امللف عدد 1117فبراير  27الصادر بتاريخ  27قرار صادر عن محكمة االستئناف بالرباط رقم  193 

 وما بعدها. 211منشور بمجلة قضاء محكمة االستئناف بالرباط، العدد الثالث، ص 

الصادر  221املتعلق بالشهر العقاري والقانون رقم  2726لسنة  222 والقانون رقم 2712لسنة  22قانون التسجيل املصري رقم  194 

 بخصوص نظام الشهر العيني. 2762سنة 

سعيدة بنموس ى: حدود الحماية القانونية والقضائية للغير املقيد عن حسن نية، الندوة الوطنية حول موضوع األمن العقاري، دفاتر  195 

 .222، ص 16محكمة النقط، عدد 
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غير ن املشرع قد أعطى لتقييدات الللتمييز بينه وبين س يء النية، إال أنه مايهمنا في هذه الفقرة، هو لو 

حسن النية حجية مطلقة، وحمى تقييده بذلك من أي إبطال أو تشطيب أو تغيير قد يقع على الرسم 

من ظ.ت.ع في فقرته األخيرة: "... ال يمكن في أي حال التمسك  66العقاري، وقد نص على ذلك الفصل 

نة"، وكذا في الفقرة األخيرة من املادة الثانية من بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحس

م.ح.ع: "إن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري ال يمكن التمسك 

 به في مواجهة الغير املقيد عن حسن نية، وال يمكن أن يلحق به أي ضرر ...".

يد من قراراته، لالقرار الصادر عن املجلس األعلى وقد أكد القضاء املغربي على هذا املبدأ في العد

)محكمة النقض حاليا(، حيث جاء فيه: " ... تكون املحكمة قد خرقت القاعدة املذلورة حين قضت 

بإبطال الصدقة بناء على أن املتصدق به جزء مما اشتراه املتصدق، وأن القضاء قد ابطل الشراء مع 

، 196صدقة التي سجلها بالرسم العقاري إال إذا لان س يء النية ..."أن املتصدق عليه غيرا، فال تبطل ال

آمرة وأن الفقرة  2722غشت  21وفي قرار آخر ملحكمة االستئناف بالقنيطرة: " حيث إن مقتضيات ظهير 

تضمنت قاعدة مفادها أنه: "ال أثر إال ملا هو مسجل بالرسم العقاري من حقوق  66األولى من الفصل 

قرة الثانية التي أقرت استثناء لهذه القاعدة مفاده عدم التمسك بإبطال التسجيل في عينية بخالف الف

 .197مواجهة الغير ذي النية الحسنة"

ولعل أبرز مثال يمكن أن نشير إليه لتوضيح هذه املسألة، هو حالة البيع املتعدد، حيث يقوم 

تقييد حقه ب -املشتري الثاني – مالك واحد ببيع عقاره مرتين لشخصين مختلفين، فبادر الشخص الثاني

بالرسم العقاري، فإنه في هذه الحالة ال يمكن للمشتري األول باعتباره غيرا أن يتمسك ضد املقيد الثاني 

 بأي إبطال أو تشطيب أو تغيير قد يقع على تقييده. -إذا لان حسن النية–

                                                           

سنة  22، منشور بمجلة قضاء املجلس األعلى، عدد 6922/27في امللف الشرعي عدد  2771فبراير  11الصادر بتاريخ  122 قرار عدد 196 

 وما يليها. 27ص  2771

 .12، اشار إليه عصام عطياوي: م.س، ص -غير منشور  – 1121-12-19الصادر بتاريخ  262قرار استئنافية القنيطرة عدد  197 
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 ةاملطلب الثاني: االستثناءات املقررة على حجية التقييدات بنية حسن

ليست التقييدات التي تمت على الرسم العقاري من قبل الغير حسن النية، تكتسب الحجية 

املطلقة دائما، وإنما املشرع املغربي قد أورد مجموعة من االستثناءات على ذلك، سواء من خالل ما نص 

لخاصة قتضيات اعليه في الفقرة الثانية من مدونة الحقوق العينية )الفقرة األولى(، أو من خالل بعض امل

 التي يصعب معها تطبيق مبدأ الحجية املطلقة لتقييد الغير حسن النية )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: االستثناءات املقررة في املادة الثانية من م.ح.ع

نص املشرع في املادة الثانية من م.ح.ع على أنه: " ... إن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير 

تشطيب من الرسم العقاري ال يمكن التمسك به في مواجهة الغير املقيد عن حسن نية، وال يمكن أن أو 

يلحق به أي ضرر، إال إذا لان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع 

شطيب ييره أو التالدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد املطلوب إبطاله أو تغ

 عليه".

من خالل النص أعاله، يتضح أن املشرع جعل للحجية املطلقة لتقييدات الغير شروطا أخرى 

إلى جانب لونه حسن النية، وهي أن ال يكون صاحب الحق الحقيقي قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو 

سنوات لقبول الدعوى املبنية استعماله، وربط ذلك مرة أخرى انتصارا الستقرار املعامالت، بأجل أربع 

 على ماذكر.

والطرف الذي وقع عليه التدليس الذي تحدث عنه املشرع في هذه املادة، هو صاحب الحق الذي 

تضرر من جراء تقييد الغير حسن النية ِلحقه بالرسم العقاري، ومستعمل التدليس وإن لان املشرع لم 

حدث عن لونه حسن النية، وإال اعتبر س يء النية وما احتجنا يحدده، إال أنه نستبعد الغير املقيد، ألننا نت

 ملثل هذا املقتض ى لتأكيد عدم حجية تقييده.
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من ظ.ت.ع من قبل القضاء في إطار  62ومفهوم التدليس في إطار إعمال مقتضيات الفصل 

 قانون –قاعدة التطهير، قد وسع مفهومه وأخرجه عن مفهومه املستقر عليه في القواعد العامة 

، الى حدود اعتبار مجرد حصول ضرر للشخص من جراء عدم تحفيظ العقار في -االلتزامات والعقود

 62، وإن لان توسيع مفهوم التدليس من قبل املجلس األعلى إعماال ملقتضيات الفصل 198اسمه تدليسا

 تقييدات علىمن ظ.ت.ع له ما يبرره، فإنه ال يمكن بأي حال من األحوال إعمال هذا املقتض ى في إطار ال

املذلور، وإنما  62الرسم العقاري، ألنه في هذه الحالة لن يقترن بالتعويض كما هو الحال في الفصل 

سيقترن باإلبطال والتشطيب، وبذلك يسقط القضاء نصوص املشرع في العبث، الذي ال يصح أن يسند 

نية، يدات الغير حسن الللنصوص القانونية، ففي حين ينص املشرع على الحجية املطلقة كمبدأ لتقي

يقوم القضاء في حالة اعتماده لهذا املفهوم باسقاط هذا التقييد، باعتبار الضرر مفترض دائما لصاحب 

 الحق األصلي.

، حيث أكد على ضرورة األخد باملفهوم الذي يخدم 199ولهذا فإنه أؤيد ماذهب إليه أحد الباحثين

تدليس، واألخد بمبدأ أن الغش يفسد لل ش يء، ال مصالح املقيد حسن النية، فيتم تضييق مفهوم ال

 تتحقق به املصلحة التي على أساسها وفر املشرع الحماية للمقيد حسن النية.

 222وإلى جانب التدليس نص املشرع كذلك على التزوير، والتزوير قد عرفه املشرع في الفصل 

تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى  من القانون الجنائي، فهو لل تغيير في حقيقة األوراق بسوء نية،

وقع في محرر بإحدى الوسائل املنصوص عليها قانونا، وبذلك فإن املقيد حسن النية، ال يمكنه أن 

                                                           

من ظهير التحفيظ العقاري، فإن املتضرر من التحفيظ ليس أمامه سوى املطالبة  61بأنه: "وعمال بالفصل قض ى املجلس األعلى  198 

من نفس الظهير، والتدليس يتحقق بمجرد ضرر املضرور من جراء عدم تحفيظ العقار في  62بالتعويض في حالة التدليس عمال بالفصل 

 .212، اشار إليه: عصام عطياوي: م.س، ص 1112/2/2/1116ني عدد ملف مد 22/11/1112بتاريخ  626اسمه"، القرار عدد 

 .221عصام عطياوي: م.س، ص  199 



 

 

127 

يتمسك بحجية تقييده إذا لان السند املؤسس عليه تقييده، أو األصل الذي بنيت عليه معاملته لان 

 .200مزورا

حق امللكية مضمونا فإن األولى بالحماية هو املالك  وقد جاء في قرار ملحكمة النقض: "إذا لان

الحقيقي، ونتيجة لذلك ال مجال لالستدالل بحسن نية املشتري طاملا أن الولالة التي انعقد البيع األول 

على اساسها ثبتت زوريتها بمقتض ى قرار جنحي بات، وأن ما بني على التزوير ال يترتب عنه أي أثر قانوني 

 متعاقدين أو لخلفائهما.سواء بالنسبة لل

إن االلتزام الباطل ال يمكن أن ينتج أي أثر إال استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له، وما بني على 

الباطل فهو باطل، وأنه النعدام إرادة املدعي في إبرام الولالة تكون هذه األخيرة باطلة النعدام أرلان 

تأسيسا على عقد الولالة باطل، وكذا جميع إجراءات االلتزام، مما تكون معه العقود املبرمة الحقا 

 .201تسجيلها"

وبذلك فإن القضاء املغربي قد أقر هذه القاعدة قبل صدور املادة الثانية من مدونة الحقوق 

العينية، وهذه األخيرة ليست بذلك إال تكريس الجتهاد قضائي سابق، حيث ال مجال للحديث عن لون 

ا لتطهير السند املقيد من عيوبه، فالتقييد ليست وسيلة لجعل الباطل التقييد بالرسم العقاري سبب

 صحيحا، وتوفر له الحماية رغم ذلك.

وقد ينتقد الكثيرون املقتض ى الذي جاء به املشرع في السطور األخيرة من املادة الثانية املذلورة، 

 لغير حسن النية، بأن تمارسحيث أن املشرع ربط االستثناء الوارد على مبدأ الحجية املطلقة لتقييد ا

سنوات من تاريخ التقييد، حيث أن ذلك فيه مساس صريح  2دعوى إدعاء الزور أو التدليس، داخل أجل 

                                                           

 .222بوحامد عبد القادر: حدود الحماية القانونية والقضائية للتقييدات بحسن نية، م.س، ص  200 

منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد  2676/2/2/1112الصادر في امللف املدني عدد  1112يوليوز  12املؤرخ في  1222قرار عدد  201 

 وما بعدها. 271، ص 1112، السنة 226
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بالحقوق، وكذا فيه تشجيع على االحتيال واالعتداء على ممتلكات الناس، وخصوصا الغائبين الذين ال 

، إال أن األمر ال يعدو حسب رأيي أن يكون 202راتهميستطيعون اإلطالع على الرسوم العقارية املتعلقة بعقا

املشرع قد تشبع بفكرة خلق االستقرار وزرع الثقة في املتاعملين مع الرسوم العقارية، وما ينتج عن ذلك 

  من آثار اقتصادية كما أشرنا إليه سابقا.

 الفقرة الثانية: االستثناءات التي تقتضيها بعض األنظمة القانونية الخاصة

جانب مقتضيات املادة الثانية من مدونة الحقوق العينية التي أشرنا إليها آنفا، هناك  إلىو 

مجموعة من االستثناءات األخرى اقتضتها بعض األنظمة القانونية في التشريع املغربي، بالنظر إلى ما 

 عية.تقتضيه املصلحة العامة فيها، كما هو الحال بالنسبة لألمالك العمومية  واملحبسة والجما

، إال وفقا للنصوص 203فمن أهم الخصائص التي تتميز بها هذه األمالك هي عدم قابليتها للتفويت

القانونية املؤطرة لذلك، فهذا النوع من األمالك تخضع لنظام خاص، حيث أنه ال تكون محال للمعامالت 

 الحجوز عليها، حيثبالشروط التي تخضع له أمالك الخواص، لالبيع والشراء والكراء وإيقاع الرهون و 

، فمن آل إليه حق على هذه األمالك بحسن نية وعمد إلى تقييده بالرسم 204أنها ليس محال للتصرف

 العقاري، ليس له أن يتمسك بحجية التقييد بحسن النية، لإلعتبارات التي ذكرناها.

                                                           

هناك مجموعة من املطالب التي تدعو الى انشاء قاعدة بيانات في الشبكة العنكبوتية، لتسهيل االطالع على الرسوم العقارية عن  202 

، أن 16ع األمن العقاري، دفاتير محكمة النقض، عدد بعد، وأعتقد حسب ما اشار إليه بعض املتدخلين في الندوة الوطنية في موضو 

 هناك توجه نحو تحقيق ذلك.

من مدونة األوقاف تنص على أنه: "يترتب عن اكتساب املال لصفة الوقف العام عدم جواز حجزه أو كسبه بالحيازة أو  22املادة  203 

 ملدونة".بالتقادم، وعدم التصرف فيه إال وفق املقتضيات املنصوص عليها في هذه ا

 6الذي يعد بمثابة ميثاق لألراض ي الجماعية كما وقع تعديله بمقتض ى ظهير  2727أبريل  19وينص الفصل الرابع من ظهير  -

على عدم قابلية هذه األراض ي للتفويت أو الحجز أو االكتساب بالتقادم إال طبقا  2767يوليوز  12وظهير  2762فبراير 

 من نفس الظهير. 22ملقتضيات الفصل 

 .12:22:  7/2/1129، يوم وساعة اإلطالع، www.marocdroit.comالعربي مياد: امللك العمومي، مقال منشور على املوقع االلكتروني  204 

http://www.marocdroit.com/
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ة ووثق بما يومن االستثناءات كذلك على تمسك الغير بالقوة الثبوتية لتقييده باعتباره حسن الن

هو مضمن بالرسم العقاري، هي حالة االلتصاق الطبيعي، وبالخصوص األحكام الواردة في الفصلين 

، حيث أن تغيرر العقار موضوع الرسم العقاري 205املتعلق باملاء 21.72الثالث والرابع من القانون رقم 

 بد أن تكون هناك مفارقة بين جراء تغير مجرى النهر أو أنه اتخد مجرا جديدا، فإنه في هذه الحالة ال 

الحالة املادية املبينة بالرسم العقاري وبين الحالة الواقعية للعقار، إال أنه ال يمكن للغير املقيد بحسن 

 نية أن يتمسك بعدم االحتجاج عليه بالوضعية الجديدة للعقار.

ذه الحالة ال ، ففي ه206ومن أهم الحاالت املستثنات كذلك، حالة اإلعالن عن ممارسة الشفعة

من ظهير التحفيظ العقاري، لحماية الحصة  66يمكن للمشفوع منه أن يتمسك بمقتضيات الفصل 

التي اشتراها من الشريك، في مواجهة الشفيع، ألن هذا حق مقرر بمقتض ى القانون، فلو حمي الغير حسن 

  عقار محفظ.النية في هذه الحالة، ألفقدنا الشفعة قيمتها القانونية متى تعلق األمر ب

                                                           

املتعلق باملاء  21.72(، بتنفيذ القانون رقم 2772اغسطس  26) 2226من ربيع األول  22صادر في  2.72.222ظهير شريف رقم  205 

 (.2772شتنبر  11بتاريخ  2212)الجريدة الرسمية، عدد 

من م.ح.ع، الشفعة: " الشفعة أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه املبيعة بثمنها بعد أداء  171عرفت املادة  206 

 ء".الثمن ومصروفات العقد الالزمة واملصروفات الضرورية النافعة عند االقتضا
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 خاتمة

رغم العديد من اإلشكالت التي تطرحها بعض النصوص القانونية املنظمة للعقار املحفظ، فإنه 

ال أحد ينكر الدور الهام الذي يلعبه في خلق االستقرار العقاري، الذي ال محالة ستنتج عنه التنمية 

 االقتصادية واالجتماعية ببالدنا، ولعل من أهم دعائم العقار املح
ً
فظ هو الرسم العقاري، فال غرابة إذا

أن نجد املشرع يضع قواعد توفر الحماية الالزمة لهذا الرسم لالتي بينتها في هذا املوضوع، حيث انتصر 

فيها املشرع الستقرار املعامالت على حساب مبادئ العدالة، عبر تمكين تقييدات الواثق بظاهر الرسم 

 ة التي تحميها من اي إبطال أو تشطيب أو تغيير قد يقع عليها.العقاري عن حسن نية بالقوة الثبوتي

ولكون هذا املبدأ ال يمكن أن تخضع له جميع التقييدات الواردة على الرسم العقاري من قبل 

األغيار حسني النية، فقد تقررت استثناءات عليه، حماية لبعض الحقوق املقرر بنصوص خاصة، 

 ية التي تتعلق باملصلحة العامة.وحماية كذلك لبعض األمالك العقار 
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 ياسة التقليدية والحديثةرقابة بنك املغرب على التمويل بين الس

ة:  خيانة املستشار املالي لثقة عميله في بورصة األوراق املاليَّ

 تضليل العميل بين القصد والخطأ غير املقصود 

ة بين القانون املغربي واإلماراتي واألمريكي- ات القانونيَّ -دراسة مقارنة للمسؤوليَّ  

 

 همام القوص ي 

 دكتور في الحقوق 

 

ص
َّ
 امللخ

 تضليله بسوء يتلخَّ 
ً
ص موضوع هذا البحث في توضيح الخيط الرفيع بين قيام املستشار املالي بخيانة عميله قاصدا

ة، وبين وقوع املســــتشــــار بخطأي بشــــرّيي اعتيادّيي غير مقصــــودي بغّضِ  ة عبر اســــتشــــارات التداول في بورصــــة األوراق املاليَّ نيَّ

ة أمام هيئة البورصــــة  النظر عن درجة فداحة هذا الخطأ، وذلك في إطار  ة التأديبيَّ ات املســــتشــــار القانونيَّ قيام مســــؤوليَّ

.
ً
ة ثالثا ة تجاه النيابة العامَّ ة الجزائيَّ ، واملسؤوليَّ

ً
ة تجاه العميل ثانيا ة العقديَّ ة املدنيَّ ، واملسؤوليَّ

ً
 أوال

ة التي ات القانونيَّ ة للمسؤوليَّ ل تقوم على املستشار بما يكفل الفص ونهدف من هذا البحث أن نصل إلى رؤية قانونيَّ

ى  ة الخائن لثقة عميله من جهة، وعلى املستشار الذي أدَّ ل س يء النيَّ ِ
ّ
ة والعقوبة على املستشار الـــــُمضل في قيام املسؤوليَّ

ي إلى التضليل بشكلي  وقوعه بخطأ منهي بسيط أو جسيم في تضليل هذا العميل، وذلك عبر دراسة لل ممارسةي قد تؤّدِ

 للقانون املغربي واإلماراتي واألمريكي.ُم 
ً
طي عبر تحليل النّصِ الناظم لها وفقا لي وُمبسَّ

 فصَّ

ة: - ـــار املالي الكلمات املفتاحيَّ ــ ــ ـــــتشــ ــ ة، املســـــــــؤ  ، املســـــــــتشـــــــــار االســـــــــتثماري، التحليل املالي،املســ ة االســـــــــتشـــــــــارات املاليَّ وليَّ

ة، تضليل العمالء، االستشارة، النصيحة، البيانات ة، التضليل.، املعلوماالقانونيَّ  ت، الخطأ، سوء النيَّ

The Betrayal of Financial Consultant to 



 

 

133 

 the Client's Confidence 

in the Securities Exchange: 

Misleading Client between Intent & Unintended Fault 

- A Comparative Study of Legal Liabilities 

between the law of Morocco & the UAE & the USA - 

Abstract 

The purpose of this research is to clarify the fine line between the financial advisor's betrayal of his client 

with intent to mislead him in bad faith through consultation of trading on the securities exchange, on the 

other hand the occurrence of the consultant with an ordinary human error unintentionally, regardless of 

the degree of severity of this error, in front of the disciplinary liability of towards the securities exchange 

commission first, the civil liability of fault towards the client second, and the criminal liability towards public 

prosecution third. 

The aim of this research is to arrive at a legal vision of the legal liabilities that are based on the consultant, 

so as to ensure that the misguided and misguided counselor is responsible for the trust of his client on the 

one hand and the consultant who caused a simple or serious professional fault in misleading the customer 

according to Moroccan, UAE and US. law. 

- Key words: financial consultant, financial adviser, investment advisor, financial analysis, financial 

advice, liability, misleading, customers, counseling, advice, data, information, fault, bad faith, 

disinformation. 
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 املقدمة

 - Misleading by Information""التضـــــــــــــليـــل عبر املعلومـــات"مـــا أكثرل الحـــديـــث في عصـــــــــــــرنـــا عن 

Trompe par l'Information"  ـــــــــــــــــــُمنســـــــابة دون ؛ فقد أضـــــــحينا في عالمي يضـــــــجو بضـــــــوضـــــــاِء املعلومات الـ

ي، وقد ضاعف ظهور اإلنترنت في  ا تضليلل الــــُمتلّقِ تغيَّ ، ومنها ما يل صدُر بأمانةي وضميري منهّيي ، منها ما يل في
و
توق

ة الجديدة من هذه الظاهرة ا ة عند األلفيَّ رت وجه حياتنا إلى األبد، ثم تضاعفت هذه الوضعيَّ لتي قد غيَّ

لة أو على األقل غير الدقيقة. ِ
ّ
 من املواد الـُمضل

ً
 انتشار مواقع التواصل االجتماعي التي تحمل طوفانا

 لكون 
ً
ةونظرا كســـــوق - "Securities Exchange – Bourse des Valeurs"" "بورصـــــة األوراق املاليَّ

نات -مام جمهور املستثمرين بغرض تداول األسهم والسندات وغيرها من األوراقمفتوحة أ  من أكثر املكّوِ

ة، ويزداد  ة واآللية املعلوماتيَّ ر البنيوي في الكيفيَّ  باإلعالم، فقد نالها تأثير هذا التغيو
ً
را

و
ة في الدولة تأث املاليَّ

 عند الحديث عن املســــــتشــــــار 
ً
ة  وحســــــاســــــيَّ

ً
املالي الذي يتمحور دوره في دراســــــة، وتحليل املوضــــــوع احترافا

البيانات، واســـــــــــــتنتاج املعلومات، وتقديم النصـــــــــــــح واإلرشـــــــــــــاد لعمالئه الــــــــــــــــــــــــــُمنتظرين التوجيه في مجتمع 

 إلى البورصــــــة عديم الســــــكون ودائم املخاطر، ما يجعل من 
 
ها  موجَّ

 
تضــــــليل املســــــتشــــــار لعميله تضــــــليال

 في تأثيره؛ مرينمســـــــتثمر بعينه وليس إلى جمهور من املســـــــتث
ً
، وهذا ما يجعل من التضـــــــليل أشـــــــدَّ وطأة

ة املســتشــار تجاه العميل على شــكل خيانة الثقة  لعلم املســتشــار بأحوال عميله من جهة، ولقيام ســوء نيَّ

 من جهة أخرى.

ـــــُمثلى لقيام بورصة عادلة  ة الـ ة والتنظيميَّ ومن جهة أخرى، يسعى املشرع إلى تهيئة القاعدة التشريعيَّ

افة، وهذا ما يدفعه و   Financial Consultant""املستشار املالي" إلى تنظيم نشاِط  -بحرصي شديدي -شفَّ

Conseiller Financier" -  ة في القانون ة االعتباريَّ ة ذات الشـــــــخصـــــــيَّ الذي يأخذ شـــــــكل الشـــــــركة التجاريَّ
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م عمل "الناصـــــح االســـــتثمار 208،  واإلماراتي207املغربي
َّ
 "Investment Advisor"ي" ، دون األمريكي الذي نظ

ة"   "Legal Advice"بمفهومه القانوني واملالي من أّيِ شـــــــــــــخص؛ لاملحامي الذي ُيصـــــــــــــدر "نصـــــــــــــيحة قانونيَّ

د املشـــــــــــرع األمريكي على أنَّ الشـــــــــــخص 210أو الشـــــــــــخص العادي املختّصِ بالتحليل املالي 209بأجر
َّ
، وقد أك

ا شخص طبيعي أو شركة  .211املقصود باملستشار املالي هو إمَّ

ـــــــــــــــ: "التحليل املالي"  ل الدور األســـاســـ ي للمســـتشـــار بـ
َّ
 "Financial Analysis - Analyse Financière"ويتمث

ة"  ة  "Financial Consultation - Consultation Financière"و"االســــــتشــــــارات املاليَّ بدوري بالِغ الحســــــاســــــيَّ

ة، وهو  التداولي الذي يقترب إلى حدود "الوصاية" دور اإلرشاد والنصح والتأثير في بورصة األوراق املاليَّ

"Guardianship – Garde" ة ٍ عندما يكون من ضعيفي الثقافة التداوليَّ
 .على املستثمر بشكٍل خاص 

ز عمل املســــــــــتشــــــــــار املالي بدور تبســــــــــيط آلية عمل الســــــــــوق أمام املســــــــــتثمر العادي غير املحترف، 
َّ
فيترك

د أهــدافــه االســـــــــــــتثمــاريــة ولــذلــك يبــدأ بــالتعروف على مقــدراتــه وأهــدافــ ة، ثم ُيحــّدِ  Investment"ه التــداوليــَّ

Target - Cible d'Investissement"  "ة من اســـــــــــتثمار طويل أو مضـــــــــــاربة؛ بهدف تقديم "اســـــــــــتشـــــــــــارة ماليَّ

"Financial Consultation - Consultation Financier"  ملقدرات ومصــــــالح هذا املســــــتثمر 
ً
مدروســــــة وفقا

                                                           
القانون  بتنفيذ 2.26.222من قانون بورصـة القيم وشـرلات البورصـة واملرشـدين في االسـتثمار املالي الصـادر بالظهير الشـريف  61املادة  207

 .1126أغسطس  12بتاريخ  27.22
ة والتحليل املالي الصـــــــادر بقرار مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والســـــــلع اإلماراتية، رقم )2املادة  208 /ر( 22، من نظام االســـــــتشـــــــارات املاليَّ

اإلمارات لألوراق املالية والســــــــلع م في شــــــــأن هيئة وســــــــوق 1111( لســــــــنة 2الصــــــــادر بمقتضــــــــ ى القانون االتحادي اإلماراتي رقم ) 1112لعام 

 .1111يناير  17الصادر بتاريخ 
ة بشــكلي خاّصي بســبب مســاســها بالعدالة، ذلك املبدأ األســاســ ي في 209 ة النصــيحة القانونيَّ ة وشــفافيَّ

َّ
 لقد اهتمَّ القضــاء األمريكي بضــرورة دق

ة سـاكسـوني. أنظر املنازعة القضـائية بين لجنة البو -تنفيذ القانون األنجلو ة األمريكيَّ م  (SEC)رصـة واألوراق املاليَّ قّدِ
ُ
مع شـركة اسـتشـارات ت

ة لعمالئها عام   :1122النصائح القانونيَّ

The USA Securities & Exchange Commission (SEC) vs. Michael A. Horowitz, Inc., ets, Administrative Proceeding, Initial 

Decision, File No. 3-15790, event 54, Aug. 22 2014, page 14. 
 أنظر في قانون املستشارين االستثماريين األمريكي: 210

Section. 202. (a) (11), the USA Investment Advisers act of 1940, as amended through P.L. 112-90, approved January 3, 2012. 
211 ct of 1940.Section. 202. (a) (16), the USA Investment Advisers a 
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 ُيلزم املســــتشــــار من جهة، وظروف البور 
ً
ع معه عقدا ِ

ّ
جاهات األســــعار فيها من جهة أخرى، ثم يوق ِ

ّ
صــــة وات

ة، وُيلزم العميل بدفع أجر لهذا املستشار. ة ومهنيَّ
َّ
ة ودق  بتقديم االستشارات املالية بحسن نيَّ

الســـــــــــــتخراج هـــــذه  "Technical Analysis - Analyse Technique""التحليـــــل الف ي" ويقوم مبـــــدأ 

ة من جهة، وعلى دراســة نموذج االســتشــار  ة على دراســة األحداث االقتصــاديَّ ة املســتقبليَّ ات واألفكار املاليَّ

ة، فيتم  "Market Pattern - Modèle de Marché"الســـــــوق  لات األســـــــعار التاريخيَّ ل من تحرو
َّ
الذي يتشـــــــك

ؤ بحركة السعر املستقبلية عند الفهم العميق لنموذج السوق  ين ، فيما يلج212التنبو لين املالّيِ ِ
ّ
أ بعض املحل

عبر دراســــــــة البيانات املالية  "Essential Analysis - Analyse Essentielle""التحليل األســــــــا ــــــــ ي" إلى 

ر عمل الشـــــــــــــركة  ة ماضـــــــــــــية، ما ُيظهر تطوو الصـــــــــــــادرة عن الشـــــــــــــركة واملقارنة فيما بينها طوال فترات زمنيَّ

ة الطارئة علي  .213هاومستواه، والتغييرات االقتصاديَّ

ع املســـــــــــــتثمرين  بغّضِ النظر عن "خبرتهم االســـــــــــــتثمــاريــة" -وهــذه الــدعم من املســـــــــــــتشــــــــــــــار املــالي ُيشـــــــــــــّجِ

"Investment Experience - Expérience d'Investissement"-  خراتهم في بورصــــــة األوراق على وضــــــع ُمدَّ

ي إلى تفعيل رؤوس أموال جديدة  ة، وهذا ما ســـــــــــــيؤّدِ  Activation New Funds - Activation de"املاليَّ

Nouveaux Fonds"  "وإدخالها ضـــــــــــمن "دورة رأس املال"Capital Turnover – Rotation d'Capital"  في

اتي جديدة من "الســـــــــــــيولة"   - Liquidity"الســـــــــــــوق، وهو ما يعني رفد الجهات املدرجة في الســـــــــــــوق بكميَّ

Liquidité". 

عاني من ضعف السيولة كبورصة الدار  ةوالسيولة املدروسة أكثر ما يعوز البورصات العربيَّ 
ُ
التي ت

ة التي عانت من أزمة عام  ة املتحدة 1122البيضـــــــــــاء في اململكة املغربيَّ ، وبورصـــــــــــة دبي في اإلمارات العربيَّ

                                                           
212 market "Patterns" and financial analysis: methodological suggestions, the journal of finance", -Harry V. ROBERTS, "stock

American Finance Association, Vol. XIV, No 1, March 1959, pp. 1-10, page 1. 
213 Op. cit., page 10. 
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ة التي لطـــاملـــا واجهـــت مـــ زق وأزمـــات في ، 1117التي واجهـــت أزمـــة عـــام  وكـــذلـــك البورصـــــــــــــــات األمريكيـــَّ

ة –السيولة  عضلة الدوريَّ
ُ
 .1112لان آخرها عام  -لالقتصاد الرأسماليامل

صـــــــة  ِ
ة في العالم تفرض علينا مالحقتها بالتشــــــريعات املتخصــــــّ ة الجذريَّ رات االقتصــــــاديَّ وحيث انَّ التغيو

ة ة والتنظيميَّ ل الثغرات القانونيَّ
و
 من تشــــــك

ً
 ملعرفة دور ســــــوق املال في تكوين ، 214بشــــــكلي دائمي خوفا

ً
ونظرا

في -دور املســـتشـــار املالي في هذا الســـوق، وعلى اعتبار أنَّ ثقافة املســـتثمرين تحتاج ، و 215األرباح والخســـائر

ة مة عامَّ  وفي األســــــواق املتقّدِ
ً
صي في عمل تقديم  -األســــــواق الناشــــــئة خاصــــــة ِ

إلى وجود مســــــتشــــــاري ُمتخصــــــّ

 تحديد املبادئ والقواعد التي تحكم عمل املســـــــــــــتشـــــــــــــار املال، 216اإلرشـــــــــــــاد للمســـــــــــــتثمر
 
ي فقد لان لزاما

ة. اته القانونيَّ قيُم مسؤوليَّ
ُ
لٍة ت ِّ

 
 وتحظر عليه القيام بممارساٍت ُمضل

تنشأ له مصالح مختلفة عن عميله، فقد يرغب في رفع األسعار أو خفضها  -كأّيِ شخص-فاملستشار 

دي بين عمالئ
هي تداولّيي ُمحدَّ  لنشـــــر توجو

ً
ى ُمقابال ة، أو قد يتلقَّ   هبغاية ضـــــمان ربح تداوالته الشـــــخصـــــيَّ

ً
خدمة

 آخر.
ً
ا  مصلحيَّ

ً
 أو مقابال

ً
نا  معيَّ

ً
 للشخص الذي قد أغدق عليه مبلغا

 Client Misleading - Client""تضـــــــــــــليــل العميــل" ومن هنــا، فقــد يقوم املســـــــــــــتشــــــــــــــار املــالي بــــــــــــــــــــــــــ: 

Trompeur"  لة" عبر ِّ
 
 False or Misleading Data or Information""بيان أو معلومة خاطئة أو ُمضل

- Données ou Informations Fausses ou Trompeuses". 

                                                           
214 Dennis QUINN, "the correlates of change in international finance regulation", American Political Science Review, Vol. 91, 

No. 3, September 1997, pp. 531-551, page 222. 
215 Roger KAUFMANN, Andreas GADMER, Ralf KLETT, "introduction to dynamic financial analysis," Astin Buletin, 2005, 

page 1. See  :  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.70.1576&rep=rep1&type=pdf (26-1-2018). 
 د. ســــــــــماح حســــــــــين علي، "االلتزام بتقديم املشــــــــــورة في ســــــــــوق االوراق املالية"، بحث منشــــــــــور في مجلة املحقق الحلي، بابل، العدد 2، 216

.621، الصفحة 662-621، صصـ 1126  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.70.1576&rep=rep1&type=pdf
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ة قد خان ثقة عميله الذي وثق في مضــــــــمون اســــــــتشــــــــارته، وانقاد  وبذلك يكون املســــــــتشــــــــار ســــــــ يء النيَّ

 أو شــــــراًء، ما يوجب إقامة
ً
ه الذي دلَّ عليه املســــــتشــــــار بيعا ة للتوجو ة التأديبيَّ  هيئة البورصــــــة املســــــؤوليَّ

 إلضــرار هذه املمارســة 
ً
ةبالعميل، فلهذا العميل إقامة عليه، ونظرا ة العقديَّ ة املســتشــار املدنيَّ  ،مســؤوليَّ

ة إقامة  ة الجزائيةأنَّ للنيابة العامَّ عليه في حال انطبق فعل املســـــتشـــــار على الوصـــــف الجرمي  املســـــؤوليَّ

 املنصوص عليه في القانون.

ة القائمة على املســــتشــــار املالي تجاه هيئة ال ة–بورصــــة ومن هنا، تكون املســــؤوليَّ لســــوق  الهيئة املغربيَّ

ة والســـــــــلع في اإلمارات217الرســـــــــاميل في املغرب ة 218، وهيئة األوراق واألســـــــــواق املاليَّ ، ولجنة األوراق املاليَّ

ة  هي  -219والبورصـــــــــة في الواليات املتحدة األمريكيَّ
ة
ة  تأديبيَّ

ة
تنشـــــــــأ عن لون املســـــــــتشـــــــــار عضـــــــــو  مســـــــــؤولية

ص للعمل في البورصـــــــــــــة التي تخضـــــــــــــع ل  لســـــــــــــلطة الرقابة ُمرخَّ
ً
رقابة وتنظيم الهيئة، ما يجعله خاضـــــــــــــعا

 للقانون املغربي
ً
ة 222واألمريكي 221واإلماراتي 220والتأديب منها وفقا ة تختلف عن املسؤوليَّ ، وهذه املسؤوليَّ

 ألنظمة هذه النقابة واملعاي
ً
ين التي ينتمي لها وفقا لين املالّيِ ِ

ّ
ر يالتي قد يخضع لها املستشار أمام نقابة املحل

 السلوكية التي تفرضها على أعضائها.

ةفي حين أنَّ   هي: تجاه عميلهللمستشار املالي  املسؤولية املدنيَّ

                                                           
ة لســـوق 1122مارس  22) 2222الصـــادر في فاتح جمادى األول  2.22.12من الظهير الشـــريف رقم  2املادة  217 ( بتنفيذ قانون الهيئة املغربيَّ

 .1126من قانون بورصة القيم وشرلات البورصة واملرشدين في االستثمار املالي العام  211املادة ، 1122لعام  22.21الرساميل رقم 
 17م في شـــأن هيئة وســـوق اإلمارات لألوراق املالية والســـلع الصـــادر بتاريخ 1111( لســـنة 2من القانون االتحادي اإلماراتي رقم ) 1املادة  218

 .1111يناير 
219 ge act of 1934.The USA Securities & Exchan 
ة لســـــــــوق الرســـــــــاميل لعام 2املادة  220 ، قانون بورصـــــــــة القيم وشـــــــــرلات البورصـــــــــة واملرشـــــــــدين في 212، املادة 1122، قانون الهيئة املغربيَّ

ة، أنظر املادة 1126االستثمار املالي العام   من قانونها. 27، وحول املجلس التأدييي الخاص بالهيئة املغربيَّ
، من نظام االســـــــتشـــــــارات 29، واملادة 1111يناير  17ون هيئة وســـــــوق اإلمارات لألوراق املالية والســـــــلع الصـــــــادر بتاريخ من قان 21املادة  221

ة والتحليل املالي الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع اإلماراتية، رقم )  .1112/ر( لعام 22املاليَّ
222 Advisers act of 1940.Section 209. (e), the USA Investment  
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ة .2 ة عقديَّ  من العقد املبرم مع املستثمر بغاية تقديم االستشارات؛  عن الخطأ املنهي مسؤوليَّ
ٌ
نابعة

ة امل تشــار ســتشــار، وهي في حالة املســفيكفي فيها اإلخالل بااللتزام ببنود هذا العقد لقيام مســؤوليَّ

 على أســـــــــاس 
ٌ
 قائمة

ٌ
 عقدية

ٌ
ة ة الوافية االلتزام ببذل عنايةاملالي مســـــــــؤوليَّ س ولي الدراســـــــــة املاليَّ

ة  للقانون املغربي223تحقيق النتيجة االستثماريَّ
ً
ة على املستشار وفقا ة العقديَّ  224، فتقوم املسؤوليَّ

م اســـــــــــــتشـــــــــــــا 226واألمريكي 225واإلماراتي ى إلى في حال قدَّ رة دون دراســـــــــــــة لافية )الخطأ املنهي( ما أدَّ

خســــــــارة للعميل )ضــــــــرر( ألنَّ عدم قيام املســــــــتشــــــــار بالدراســــــــة الكافية لان الســــــــبب املباشــــــــر لهذه 

 في 
ً
ة(، ويلعب خطأ العميل في اإلفصــــــــــــاح عن وضــــــــــــعه وأهدافه دورا الخســــــــــــارة )العالقة الســــــــــــببيَّ

ة أو نفيها،  ة ضــــمن إطار وُيفترض أن تتخفيف هذه املســــؤوليَّ ة العقديَّ ضــــرر النحصــــر املســــؤوليَّ

 من املستشار
 
عا

َّ
 أنَّ للقانون اإلماراتي واألمريكي رأي آخر كما سنرى.الذي لان ُمتوق

َّ
 ، إال

ة أو الخطأ املنهي الجســـــــــــــيم .1 ة عن ســـــــــــــوء النيَّ ي املقصـــــــــــــود على  مســـــــــــــؤولية عقديَّ تنبُع من التعّدِ

ة أو الخطأ الجسيم،  م العميل عبر سوء النيَّ ة على املستشار في حال قدَّ ة العقديَّ فتقوم املسؤوليَّ

ه قام بخطأ خارج عن املألوف ال ُيغتفر )الخطأ الغادر  ه أو أنَّ
َّ
ة لعميله أو اســـــــــــتغل اســـــــــــتشـــــــــــارة غاِدرل

ة  ى إلى خسارة للعميل )ضرر( ألنَّ االستشارة الغاِدرل املقصود أو املنهي الجسيم غير املقصود( ما أدَّ

ة(، أو الخطأ املنه ة وتشمل املي الجسيم لان السبب املباشر لهذه الخسارة )العالقة السببيَّ سؤوليَّ

                                                           
 .622د. سماح حسين علي، مرجع سابق، الصفحة  223
ت املادة  224  لظهير  162نصَّ

ً
: "الضرر هو 2722أغسطس  21) 2222رمضان  7من قانون االلتزامات والعقود املغربي الصادر وفقا ( على أنَّ

ة وما فاته من كسب متى لانا ناتجين مباش  عن عدم الوفاء بااللتزام"ما لحق الدائن من خسارة حقيقيَّ
ً
 .رة

ت املادة  225 ه: "إذا  2722لســــــــــــنة  2من قانون املعامالت املدنية االتحادي اإلماراتي الصـــــــــــــادر بالقانون االتحادي رقم  226نصـــــــــــــَّ م على أنَّ

 ُحكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه".
ً
ذ االلتزام عينا  استحال على املدين أن ُينّفِ

:ال يوجد في الو  226 ما يوجد قوانين متفّرِقة في لّلِ واليةي حادي واحد للعقود، وإنَّ ِ
ّ
ة قانون ات  اليات املتحدة األمريكيَّ

2018)-2-(19 ntationhttps://en.wikipedia.org/wiki/United_States_contract_law#Misreprese 

ر من أخطاء الطرف اآل  جه نحو تعويض املتعاقد املتضـــــّرِ ة األمريكية أنَّ القضـــــاء في هذه الدولة قد اتَّ ر خولكن يظهر من الســـــوابق القضـــــائيَّ

ني يBenefit of the Bargainعلى أساس مبدأ "املنفعة اآلتية من الصفقة" "
ــــــــــــُمخّلِ " أي أنَّ اإلخالل بااللتزام بعقدي معيَّ وجب على املتعاقد الـ

تها عليه: قها له أو فوَّ  أن ُيعّوِضل املتعاقد اآلخر بالقدر الذي يساوي املنافع التي وعد بها ولم ُيحّقِ

Hawkins v. McGee, 84 N.H. 114, 146 A. 641 (N.H. 1929). 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_contract_law#Misrepresentation
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ة في هذه الحالة حتى   من املســـــــــتشـــــــــارالعقديَّ
 
عا

َّ
وبالتالي يتســـــــــاوى ، الضـــــــــرر الذي لم يكنا ُمتوق

ة ة والتقصـــــــــــــيريــــَّ تين العقــــديــــَّ ، دون 228وذلــــك في القــــانون املغربي  227التعويض هنــــا بين املســـــــــــــؤوليَّ

 .230أو األمريكي 229راتياإلما

ة"وبالتالي نكون في الحالة الثانية بصــدد الحديث عن  في   "Civil Crime - Délit Civil""جريمة مدنيَّ

ة املســــــتشــــــار املالي عن خيانة عميله عبر التضــــــليل   حال قيام مســــــؤوليَّ
 
"شــــــبه الجريمة ، وبصــــــدد قصــــــدا

ة"  في القيام بعمل  الخطأ املنهي الجســـيمحالة في  Délit Civil"-Quas -Civil Crime -"Quasi231املدنيَّ

 املستشار.

ة عند قيام  ةوقد نكون هنا بصــــــدد الحديث عن الجريمة الجزائيَّ على املســــــتشــــــار  املســــــؤولية الجزائيَّ

ل ذلك  ِ
ّ
املالي في حال ثبوت خيانة العميل وانطباق الفعل على أرلان التجريم في النص الجزائي؛ ملا ُيشـــــــــــك

 بقواعـــــد األخ
ً
 للقـــــانون إخالال

ً
ِرِفهـــــا وفقـــــا

ل
ة ومبـــــادئ الســـــــــــــوق التي يحميهـــــا القـــــانون وُيجّرِم ُمقت الق املهنيـــــَّ

 .234واألمريكي 233واإلماراتي 232املغربي

                                                           
227  

ً
للقانون املدني األردني"، مجلة اآلداب والعلوم  د. إبراهيم صالح الصرايرة، "التنظيم القانوني للتعويض عن الضرر املرتد وفقا

 .217، الصفحة 1126، أغسطس 1، العدد 2اإلنسانية، جامعة السلطان قابوس، املجلد 
ه: "..تقدير الظروف الخاصــــــــــــة بكل حالة  162ُيســــــــــــتفاُد ذلك من نص املادة  228 ت على أنَّ من قانون االلتزامات والعقود املغربي التي نصــــــــــــَّ

ة مختلفة حسب خطأ املدين أو تدليسهاملحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات مولول لفطنة   ".بكيفيَّ
ة االتحـــادي اإلمـــاراتي رقم   229 ل بـــالقـــانون رقم  2722لعـــام  2لم ُيفّرِق قـــانون املعـــامالت املـــدنيـــَّ بين حـــالـــة الغش أو  2729لعـــام  2واملعـــدَّ

ت املادة التدليس أو حســــــــــــن النية عند تقدير التعويض في امل ه: "إذا لم يكن  127ســــــــــــؤولية العقدية، حيث نصــــــــــــَّ من هذا القانون على أنَّ

 حين وقوعه".
ً
 في القانون أو في العقد قدره القاض ي بما يساوي الضرر الواقع فعال

ً
 التعويض مقدرا

ة واليةي إلى  230 جاه القضــــــاء في أيَّ ِ
ّ
ة ما ُيشــــــير إلى ات ة التفريق في التعويض التعاقدي بين حالة ســــــوء النيَّ ال يوجد في الواليات املتحدة األمريكيَّ

ة بغض ال بها له بســـــــــبب إخالله بالتزاماته التعاقديَّ ة أضـــــــــرار ُيســـــــــّبِ ة، فاملتعاقد يجب أن ُيعّوِض املتعاقد اآلخر عن أيَّ ظر عن نأو حســـــــــن النيَّ

 قصده. أنظر:

United States Naval Institute v. Charter Communications, Inc., 936 F.2d 692 (Second Cir. 1991). 
 .622د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء األول، مصادر االلتزام، الصفحة  231
، الخاّصِ بإصدار يتعلق 2772سبتمبر  12املوافق لـ  2222ربيع اآلخر  2الصادر في  2-72-121من الظهير املغربي الشريف رقم  16املادة  232

 ملغربي.بمجلس القيم املنقولة ا
ة والتحليل املالي الصــــــــــــادر بقرار مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والســــــــــــلع اإلماراتية، لعام 26املادة  233 ، نظام االســــــــــــتشــــــــــــارات املاليَّ

ً
، ثانيا

 م في شأن هيئة وسوق اإلمارات لألوراق املالية والسلع.1111( لسنة 2من القانون االتحادي اإلماراتي رقم ) 26، واملادة 1112
234 Section 217, the USA Investment Advisers act of 1940. 
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ة في محاسبة وبغاية التشديد فقد  يقوُل قائلة بفرض املساواة بين الخطأ املنهي الجسيم وسوء النيَّ

ة إثبات قصد خيانة العميل بكّلِ صورها هي التي ، ويبدو أنَّ صعوباملستشار املالي عن تضليله للعميل

.
ً
 شديدا

ً
جاه، إلى جانب الرغبة بتشديد املعاملة مع املستشار املهمل إهماال ِ

ّ
ست لوجود هذا االت  قد أسَّ

ة والخطأ املنهي  جاه في مســــــاواة القانون املدني بين حالتي ســــــوء النيَّ ِ
ّ
ويظهر التأصــــــيل القانوني لهذا االت

ة، بينما يقف املشـرع في قانون العقوبات  الجسـيم في كثير  ة املدنيَّ من املواضـع بخصـوص إقامة املسـؤوليَّ

شــــــتِرط النصو الجزائيو   للتفريق بين الخطأ مهما لانت جســــــامته، وبين القصــــــد عندما يل
ً
 أكثر حرصــــــا

ً
وقفة

 توافر القصد الجرمي.

ة وال ة وســـــــــــنرى من خالل هذه البحث كيف اختلفت املواجهة القانونيَّ ة في معالجتها ملســـــــــــؤوليَّ تنظيميَّ

ة اشتراط قصد خيانة ثقة العميلاملستشار املالي فيما يخصو   236أو الغدر 235سواًء عبر الغش بسوء نيَّ

ة أمام هيئة البورصـــــــــــــة لقيام 237أو التدليس ته التأديبيَّ ة تجاه العميل مســـــــــــــؤوليَّ ة تجاه واملدنيَّ  والجزائيَّ

ة  .النيابة العامَّ

ة وتظهر  ة والســـلع وأثر نشـــاطه  البحثأهميَّ ة دور املســـتشـــار املالي في ســـوق األوراق املاليَّ من حســـاســـيَّ

ة اشــــــــتراط القصــــــــد في ممارســــــــة  غير املشــــــــروع عليها، ولهذا نقول بأنَّ التحديد القانوني الدقيق إلشــــــــكاليَّ

اتها هي من ضــــــــــــمانات قيامه بدوره على أكمل وجهي وبشــــــــــــكلي  علمّيي  خيانة املســــــــــــتشــــــــــــار لعميله ومســــــــــــؤوليَّ

ي إلى تنشيط السوق  ، ما سيؤّدِ وتعميقها  "Elaboration - élaboration"وتطويرها  "Activation"ومنطقّيي

"Deepening - Approfondissement" "ة "الرلود أو االضطراب  Stagnancy or"، األمر الذي سيقيها مغبَّ

                                                           
ةي لعمالئه. 235  مثل تقاض ي رشوة من إحدى الشرلات في مقابل قيام املستشار املالي بإصدار استشاراتي إيجابيَّ
ْن يشتريها. 236  مثل دفع املستشار املالي عميله للشراء من أجل تصريف املستشار ملا لديه من أوراقي ال يجد مل
ها 237 ة في حين أنَّ ها إيجابيَّ ة على أنَّ كون ت أي تغليط العميل؛ مثل تضـــــــــــليل املســـــــــــتشـــــــــــار املالي لعميله عبر إيهامه بمدلول بعض البيانات املاليَّ

 في الواقع.
ً
ة  سلبيَّ
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Disturbance - Stagnation ou Perturbation"ار على االرتقاء بمســـــتوى التداول ؛ بســـــبب قدرة املســـــتشـــــ

ة واسعة تكفل تمكين العمالء من جهة ثانية.  من جهة، ونشر ثقافة استثمارية ماليَّ

بغرض توضـــــــــــيح  تحديد اإلطار الدقيق ملمارســـــــــــة خيانة املســـــــــــتشـــــــــــار املاليإلى  ونهدف من هذا البحث

 لثقة عميله وا
ً
ته التممارســات التضــليل التي تســتحقو اعتبار املســتشــار خائنا قيُم مســؤوليَّ

ُ
ة لتي قد ت أديبيَّ

 
ً
 قــابال

ً
 أو جســـــــــــــميــا

ً
 يســـــــــــــيرا

ً
ا  مهنيــَّ

ً
عتبر خطــأ

ُ
ة عن هــذا الفعــل، مع تلــك التي يجــب أن ت ة والجزائيــَّ والعقــديــَّ

ته أو تنفيها، مع  ف من مســــــــــؤوليَّ ُتخّفِ
ُ
ة املســــــــــتشــــــــــار ف راعي حســــــــــن نيَّ

ُ
ة ت ات قانونيَّ ليل تحإلقامة مســــــــــؤوليَّ

ْن ُينادي بتو  ْن يدعو إلى إلغاء دور "قصــــــــــد التضــــــــــليل" موقف مل حيد املعاملة القانونية في الحالتين؛ أي مل

ة عن التضليل من األساس ة العميل القانونيَّ  .في إقامة مسؤوليَّ

ه يقتصـــــــــــخيانة املســـــــــــتشـــــــــــار املالي لثقة عميله عبر التضـــــــــــليلوحيث أنَّ بحثنا يتمحور في  ر على ، فإنَّ

 التزاماته في العقد املبرم مع عميله، والتي ينشـــــــــــــأ عنها وقائع التضـــــــــــــليل التي يقوم بها امل
ً
ســـــــــــــتشـــــــــــــار ُمنتِهكا

ة. ة العقديَّ ة املستشار املدنيَّ  مسؤوليَّ

نا قيام املســــــــتشــــــــار بتضــــــــليل جمهور املســــــــتثمرين عبر وســــــــائل اإلعالم التي قد 
ُ
وبالتالي فلن يتناول بحث

ة على املستشار؛ والس ة تقصيريَّ ة مدنيَّ رض قيام عالقةينشأ عنها مسؤوليَّ
ل
فت

ل
 بب أنَّ مفهوم خيانة الثقة ت

ة مع املســــــتشــــــار جوء وحســــــن نيَّ
و
ة فيها معاني الل  بوجود عقدي يربط بينهما، فينتج تعاقديَّ

َّ
، وهي ال تقوم إال

في ُعرى الثقة دون عقد، وفي الواقع، إنَّ ما يخرقه  ة، بينما تنتل ة عقديَّ ة مدنيَّ عن اإلخالل به مســـــــــــــؤوليَّ

ة في كفاءة البورصـــــــة ووســـــــائل املســـــــتشـــــــار  ل أو يســـــــتغل جمهور املســـــــتثمرين هو الثقة العامَّ ِ
ّ
عندما ُيضـــــــل

ة التي ينشأ عنها   مفهوم "خيانة العميل". -وحدها–اإلعالم، وليس الثقة الشخصيَّ

ة التي قد ة القانونيَّ ة على املستشار في حدود املسؤوليَّ ة التأديبيَّ   كما أنَّ بحثنا سيتناول املسؤوليَّ
ُ
قام ت

ة،   النتهاك قانون بورصة األوراق املاليَّ
ً
لدون عليه من هيئة البورصة تبعا ِ

ّ
ته أمام نقابة الـُمحل ين مسؤوليَّ

ة.  النتهاك أنظمتها ومعاييرها الداخليَّ
ً
ين التي قد تنشأ تبعا  املالّيِ
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خذ  ي بســــيط ريففي معالجة أفكار البحث، فنقوم بوصــــف تعاملنهج الوصــــفي التحليلي املقارن وســــنتَّ

ل النصَّ القانونيَّ والتنظيميَّ الحاِكم لها أو املرتبط  ِ
ّ
حل

ُ
للممارسة التي قد يرتكبها املستشار املالي، وبعدها ن

بها، وهو ما ســـــــــــــيقودنا إلى نّصي قانونّيي وتنظيمّيي متكاملي قادري على تحديد ممارســـــــــــــات خيانة العمالء من 

 لخطورة املمارســـــة عند توافر القصـــــد من املســـــتشـــــار وآثارها بتفصـــــيلي قادري على تخصـــــي
ً
ص املعاملة وفقا

 عدمه.

ة إطار املقارنة امللتزمةوسيكون   في هذا البحث ضمن القوانين والقرارات التالية:  األساسيَّ

ة:في  الخاص بتنفيذ قانون  1122مارس  22الصـــادر في  2.22.12الظهير الشـــريف رقم  اململكة املغربيَّ

ة لســـ بتاريخ  27.22بتنفيذ القانون  2.26.222، والظهير الشـــريف 22.21وق الرســـاميل رقم الهيئة املغربيَّ

 بشأن بورصة القيم وشرلات البورصة واملرشدين في االستثمار املالي. 1126أغسطس  12

ة املتحــدة:وفي  م في شــــــــــــــأن هيئــة 1111( لســـــــــــــنــة 2القــانون االتحــادي اإلمــاراتي رقم ) اإلمــارات العربيــَّ

ة والســــــــلع اإلماراتية رقم وســــــــوق اإلمارات  ة والســــــــلع، وقرار مجلس إدارة هيئة األوراق املاليَّ لألوراق املاليَّ

ل ب 1112لسنة ر( \22) ة والتحليل املالي. 1126ر.م( لعام \22القرار رقم )املعدَّ  بشأن االستشارات املاليَّ

ا في  ة والبورصـــــــــــــالواليــات املتحــدة األمريكيــةأمــَّ املعــدل بــالقــانون  2722ة لعــام : قــانون األوراق املــاليــَّ

ل بالقانون  2721، وقانون املســـــــتشـــــــارين االســـــــتثماريين لعام 1121أغســـــــطس  21بتاريخ  222-221 املعدَّ

 .1121يناير  2بتاريخ  221-71

ل 
َّ
ة البحثوتتمث عتبر بالتســــــاؤل التالي:  إشــــــكاليَّ

ُ
"ما هو اإلطار القصــــــدي ملمارســــــات التضــــــليل التي ت

 من املســــــتشــــــار 
 
ة أمام هيئة البورصــــــة، خيانة ة التأديبيَّ املالي لثقة عميله بحيث تقيُم عليه املســــــؤوليَّ

ة ة أمام العميل املتعاقد معه، والجزائيَّ ة؟" والعقديَّ  .أمام النيابة العامَّ
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ة   في الجدل القانوني والقضـــــــــــــائي الكبير الذي جرى في الواليات املتحدة األمريكيَّ
ً
وهو ما يجد له نظيرا

 .238اشتراط القصد في الغش املحاسيي من عدمه حول ضرورة

ة في إيجاد مراجع البحث، وقد اكتشـــــــــــــفنا ندرة غريبة باألبحاث  ولقد واجهتنا صـــــــــــــعوبات علمية جمَّ

ة  قنا بدراســــــة مجموعة من األبحاث املعدَّ ة، ولذلك تعمَّ ة التي درســــــت االســــــتشــــــارات املاليَّ واملراجع العربيَّ

ة والفرنسيَّ  نا حرصنا على ذكر باللغة اإلنكليزيَّ ة والحديثة، كما أنَّ ة، والتي تنوعت بين األبحاث الكالسيكيَّ

ة  ط، واملصـــــطلحات العلميَّ ة، واألمثلة التي أعددناها بشـــــكل ُمبســـــَّ أكبر قدري ممكني من الســـــوابق القضـــــائيَّ

ى أن يكون  ة، وعلى هذا نتمنَّ ة والفرنسيَّ غتين اإلنكليزيَّ
و
ة بموضوع البحث بالل ة بحثنا مباد الخاصَّ رة حقيقيَّ

ين بهذا املجال.  للباحثين العرب املهتّمِ

ط البحــث ســـــــــــــيكون على 
َّ
وعلى اعتبــار أنَّ تضـــــــــــــليــل العميــل يكون بــالبيــانــات أو املعلومــات، فــإنَّ مخط

 الشكل التالي:

ة.املطلب األول: إعطاء  لة في الظروف االعتياديَّ ِ
ّ
 البيانات أو املعلومات الخاطئة أو الـُمضل

ة.طلب الثاني: إعطاؤها امل  في الظروف االستثنائيَّ

 

 

 

                                                           
ار" "وقد أطلق الفقه األمريكي على الجهة التي تقوم بانتهاك قانون البورصـــــة مع توافر قصـــــد التضـــــليل لديها تســـــمية:  238 . Scienter""النجَّ

 أنظر:

Danielle K. SHAFFER, "A Compromise - Adding a Knowledge Requirement to Rule 13b2-2 of the Securities Exchange Act of 

1934", Akron Law Review, Vol. 50, Iss. 3, Art. 6, 2017, pp. 575-603, page 603. 
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 املطلب األول:

لة إعطاء  ِّ
 
 البيانات أو املعلومات الخاطئة أو الـُمضل

ة  في الظروف االعتياديَّ

رات  لّيي على تمييز املتغّيِ ق النقدي"  "Variables"يقوم التحليل املالي بشكلي أوَّ
و
رة على "التدف ِ

ّ
 Cash"املؤث

Flow - Flux de Trésorerie"  ة؛ أي العوامل القادرة على تحويل الورقة إلى ســيولة الخاص بالورقة املاليَّ

، ومن ثم صــــــــياغة هذه العناصــــــــر وإيجاد الروابط بينها دةي وال معروفةي
ة والتي تكون غير محدَّ ؛ أي 239نقديَّ

جاهات التداول"  ِ
ّ
ــــــــــــــــــــــــ: "ات قات النقدية وارتباطها بـ

و
 Trading Trends - Tendances"دراســــــــــــة عوامل التدف

d'Négociation"  ،الصــاعدة أو الهابطة باألســعار 
 
 كمعلومة مســتندة

 
ة  تداوليَّ

 
وإعطاء العميل اســتشــارة

 .على هذه العوامل التي تمَّ تحليلها بناء  على مجموعة من البيانات

 ،
ً
لة أوال ِ

ّ
ب هنا توضــــيح الفرق بين البيانات واملعلومات الخاطئة أو الــــــــــــــــــُمضــــل اء والفرق بين إعطويتوجَّ

، ولل ذلك في 
ً
، وتحليل الحظر القانوني لها ثالثا

ً
لة ثانيا ِ

ّ
البيانات غير الصحيحة وإعطاء البيانات الـــــــــــــُمضل

ة التي تمرو بها البورصة.   إطار الظروف االعتياديَّ

: الفرق بين البيانات أو املعلومات 
 
لة -أوال ِّ

 
 الخاطئة أو الـُمضل

البيــــــانــــــات هي في أنَّ  "Information""املعلومــــــات" عن   Donnée" -"Data"البيــــــانــــــات" تختلف 

دة ة الــُمجرَّ ل بإصدارها املعطيات العامَّ صدر مخوَّ )مثل املركز اإلعالمي إلحدى الشرلات(،  240اآلتية عن مل

ت ُمعـــــالجتهـــــابينمـــــا  تحمـــــل  ق بمجموعـــــة من البيـــــانـــــات التي تمـــــَّ
َّ
ع  املعلومـــــات معنى عـــــام يتعل والتي تتنوَّ

                                                           
239 Roger KAUFMANN, Andreas GADMER, Ralf KLETT, op. cit., page 4. 

ت لنيل درجة الدكتوراه بالحقوق، قســــــم  240 عدَّ
ُ
ة"، رســــــالة أ ات التداول في ســــــوق األوراق املاليَّ د. همام القوصــــــ ي، "النظام القانوني لعمليَّ

ة، نوقشت  ة السوريَّ ة العربيَّ ة، جامعة حلب، الجمهوريَّ  .261، الصفحة 1129عام القانون التجاري، قانون سوق األوراق املاليَّ
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لها إلى معلومات يقوم 241درهامصـــــــــا ؛ أي أنَّ البيانات هي املواد الخام التي ُيعالجها املســـــــــتشـــــــــار املالي ويحّوِ

ل "املعرفة"  ِ
ّ
ة بناًء عليها، وهو ما ُيشـــك القادرة  "Knowledge - Connaissance"بتأســـيس االســـتشـــارة املاليَّ

جاه قرار التداول الصحيح )أنظ ِ
ّ
 (.242ر الصورة املرفقةعلى تبصير وتوجيه العميل في ات

ة، ثم يعالجها ويرب  بينها حتى ُيصـــــــدر  وهكذا، فإنَّ املســـــــتشـــــــار املالي يقوم بدراســـــــة البيانات املاليَّ

ة لعميله كمعلومٍة قد نشأت من معالجة مجموعة من البيانات  .االستشارة املاليَّ

دة غير صــــــحوبالتالي فإنَّ املســــــتشــــــار املالي قد يقوم بتضــــــليل املســــــتثمر عبر إعطائه ب يحةي أو ياناتي ُمجرَّ

.
ً
لةي أيضا ِ

ّ
جةي غير صحيحةي أو ُمضل

ل
، أو معلومات ُمعال لةي ِ

ّ
 ُمضل

ا بالنســـــــــــــبة ملع ى املعلومات أو البيانات غير  أمَّ

لة، ِّ
 
ــــــــــــــُمضــل فإنَّ صــفة  الصــحيحة، وتفريقها عن الـ

تعني غير الواِقعــــــة   Faux" -"False"الخــــــاطئــــــة" 

 
ً
 أي الكاذبة تماما

ً
 ؛ فقد تفعال

ْ
 لم يحدث

ً
كون خبرا

.) ةي مستندةي على معلوماتي لاذبةي )كمعلومةي غير صحيحةي ( أو استشارةي ماليَّ  )كبياني غير صحيحي

لة" فيما تحمل صــــفة  ِّ
 
قدرة البيانات أو املعلومات على دفع   Trompeur" -"Misleading"الـــــــــــــــــُمضــــل

جاهي ال يخدم مصــــلحته ِ
ّ
ن أو املعلومة في ســــياقي أو أســــلوبي يجعل ، أي وضــــع البياالعميل إلى التداول في ات

 للعميل للشراء في وقت البيع أو االنتظار، أو للبيع في وقت الشراء أو االنتظار.
ً
 أو دافعا

ً
زا  منها ُمحّفِ

 ويجب أن نشــــيرل إلى أنَّ 
 
لة إن لان كذُ ها مكشــــوفا ِّ

 
البيانات أو املعلومات الخاطئة قد ال تكون ُمضــــل

 ِّ
 
 بيان إفالس إحدى الشرلات وهي لة إن لان ظاهرها يدلُّ على صدقهاللعميل، وقد تكون ُمضل

ً
؛ فمثال

                                                           
ة االقتصــاد، حلب،  241 ة، منشــورات جامعة حلب، لليَّ  26، الصــفحتين 1122د. عمر إســماعيل، د. نجم الحميدي، نظم املعلومات اإلداريَّ

 .29و
 . knowledge/-information-t/2010/04/08/datahttps://kuwait10.ne 20)-2-(2018مصدر الصورة:  242

https://kuwait10.net/2010/04/08/data-information-knowledge/
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ل العميل، ولذلك  ِ
ّ
 على عملها دون أّيِ مســـــتندي رســـــمّيي منها هو بياٌن مشـــــكوٌك فيه ال ُيمكن أن ُيضـــــل

ٌ
قائمة

 شـــروٌع بالتضـــليل، بينما البيان الصـــادر بناًء على مســـتن
َّ
 فإنَّ إصـــداره من املســـتشـــار ما هو إال

َّ
عي من دي ُموق

ٌل في آن. ِ
ّ
 وكيل التفليسة الخاّصِ بإحدى الشرلات هو بياٌن خاطٌئ وُمضل

ة ولكنَّ املســـــتشـــــار قد بينما  لة قد تكون خاطئة وقد تكون حقيقيَّ ِّ
 
البيانات أو املعلومات الــــــــــــــــــُمضـــــل

ه إلى عميل؛ كأن يدفع املســــتشــــار قام بوضــــعها في إطار يدفع العميل إلى التعامل معها على غير معناها

، فهنا بيان خفض ســــــــــعر 
ً
شــــــــــراء ســــــــــندات الدين بناًء على قرار البنك املركزي خفض ســــــــــعر الفائدة فعال

، ولكنَّ املســـــتشـــــار قد قام بتضـــــليل عميله عندما أشـــــار له بشـــــراء الســـــندات؛ على اعتبار  الفائدة حقيقيٌّ

ســـــــــعر الفائدة هو بياٌن  انخفاض ســـــــــعر الفائدة هو الظرف األمثل لشـــــــــراء الســـــــــندات، فيما أنَّ انخفاض

 سليٌي يدعو إلى بيعها في الواقع.

بتعريف املعلومــات أو  1126ولم يقْم املشـــــــــــــرع املغربي في قــانون املرشــــــــــــــدين بــاالســـــــــــــتثمــار املــالي لعــام 

ة  لة، وكذلك نظام شـــــــــرلات التحليل واالســـــــــتشـــــــــارات املاليَّ ِ
ّ
البيانات ســـــــــواًء ألانت غير صـــــــــحيحة أو ُمضـــــــــل

ة والســــــــلع اإلماراتي، واألمر ذاته ا 1112اإلماراتي لعام   لقانون هيئة األوراق واألســــــــواق املاليَّ
ً
لصــــــــادر وفقا

تها  2721بالنســــبة لقانون املســــتشــــار االســــتثماري األمريكي لعام  ز على ممارســــات الخداع بعموميَّ
َّ
الذي رك

 دون الدخول في تفاصيل البيانات واملعلومات كما سنرى.

 مع توافر قصـــــــــــــد ويبدو من مفهوم البيانات أو ا
ً
ا  فكريَّ

ُ
ها ترتبط لة أنَّ ِ

ّ
ملعلومات الخاطئة أو الــــــــــــــــــــــــــُمضـــــــــــــل

نــات يرفُض قيــام  املســـــــــــــتشــــــــــــــار بخيــانــة عميلــه إن هو قــام بتقــديمهــا لعميلــه، فــاملعنى الواضـــــــــــــح لهــذه املكّوِ

فرُز 
ُ
املســـــتشـــــار بخيانة عميله دون وجود قصـــــد الخيانة لديه، ذلك على الرغم من أنَّ احتماالت الواقع ت

 تي أخرى سنأتي على ذكرها إن شاء هللا.حاال 
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لة ِّ
 
: الفرق بين إعطاء البيانات أو املعلومات الخاطئة وإعطاء البيانات أو املعلومات الـُمضل

 
 ثانيا

ل 
َّ
  Offre de Données Erronées" -Offering  "False Data"إعطاء البيانات غير الصحيحة" يتمث

خذ قراره ؛ أي القيام بتســـــــــــــمبتقديم بياني خاطئي  ، ثمَّ تركه حتى يتَّ لة املســـــــــــــتثمر بمعطياتي خاطئةي يم ُمخّيِ

جاه ســعرّيي في الســوق أو قراراتي  ِ
ّ
ي إلى تشــكيل وضــعي اســتثمارّيي أو ات االســتثماري بناًء عليها، وهو ما ســيؤّدِ

ي بالسوق إلى الوصول لسعري غي ي في معظمها باملستثمرين إلى الخسارة، وتؤّدِ ،  ر استثماريةي ستؤّدِ حقيقّيي

وإلى ضعف كفاءتها؛ كقيام املستشار املالي بتنبيه عميله إلى استقالة رئيس مجلس إدارة إحدى الشرلات 

ة لهذا  ه ال صــــــحَّ لوجود فضــــــيحة اســــــتيالء على أموال الشــــــركة رغم أنَّ املســــــتشــــــار يعرف تمام املعرفة أنَّ

 الخبر على اإلطالق.

 False Information Offering - Offre"صـــــــــــــحيحـــة" "إعطـــاء املعلومـــات غير الفيمـــا يظهر معنى: 

Fausse d'Information"  يقوم 243بتقديم معالجة خاطئة للبيانات املنشـورة من غير املسـتشـار 
ً
؛ فمثال

ة بالنســـبة لســـندات صـــادرة  املســـتشـــار بذكر ارتفاع التصـــنيف االئتماني إلحدى شـــرلات التصـــنيف العامليَّ

نة بتأثير بيان انخ ل دوران الســـــــــــــند رغم وقوع شـــــــــــــركة التصـــــــــــــنيف عن دولة معيَّ بخطأ ســـــــــــــهو فاض ُمعدَّ

، فهنا املســـتشـــار قد قام بنقل معلومة غير الصـــحيحة من شـــركة التصـــنيف االئتماني إلى العميل، واضـــح

ل دوران الســـــــــــــند يعني انخفاض تداوله بين املســـــــــــــتثمرين ما يوحي برلوده  حيث أنَّ بيان انخفاض ُمعدَّ

ته، وهذا ا لبيان قد عالجته شــــركة التصــــنيف بشــــكلي خاطئي لتخرج بمعلومةي خاطئةي وهي وضــــعف جاذبيَّ

                                                           
ة واملســاواة بين املســاهمين بالحصــول على املعلومة في إنجاح ممارســة إعطاء  243 وُيســاعُد عدم التزام الشــرلات بقواعد اإلفصــاح والشــفافيَّ

ة تشــــــــ ُل مهمَّ لة؛ ألنَّ "إخفاء الحقيقة ُيســــــــّهِ ِ
ّ
ــــــــــــــــــــُمضــــــــل ويهها" برأينا، وبالتالي فإنَّ الشــــــــرلات التي تخالف أحكام املعلومات غير الصــــــــحيحة أو الـ

ة التي قد تس يُء إلى سمعتها، وقد تظهر مركزها قل
ل
ل تل

ْ
فاجأ بسيل من املعلومات واألحداث الـــُمخ

ُ
 ملصلحتها قد ت

ً
ملالي ا اإلفصاح في السوق خدمة

 بغير حقيقته، وهو ما يضرو في النهاية بمصلحتها. أنظر:

Rahma CHEKKAR, "communication financière et analyse de discours: une réflexion méthodologique autour du cas SAINT-

GOBAIN", Congres de L'AFC, 26ème, Lille, 2005, pp. 1-16, page 1. 



 

 

149 

ارتفاع التصــــنيف االئتماني للســــند، بدل خفض هذا التصــــنيف، وبعدها قام املســــتشــــار املالي بنقل هذه 

 املعلومة الخاطئة لعميله.

ا  لــــــة"أمــــــَّ ِّ
 
ــــــــــــــــــــــــــُمضــــــــــــــلــ  ées Offre de Donn -"Misleading Data Offering"إعــطــــــاء الــبــيــــــانــــــات الـــ

 Trompeuse"  ؛ فهو ببســـــاطة تحريض العميل باســـــتخدام البيانات تقديم بياني يوحي بغير الواقعفيعني

خذ   تستحقو أن يتَّ
ٌ
ة مة هامَّ ؛ أي محاولة إقناع العميل بأنَّ البيانات الـــــــــــــُمقدَّ خاذ قراري خاطئي ِ

ّ
دة الت الـــــــــــــُمجرَّ

ني خاط
جاهي معيَّ ِ

ّ
ها قراره االســـــــــتثماري بناًء عليها في ات ، رغم أنَّ  عن مصـــــــــدري غير  -في الواقع-ئي

ٌ
بياناٌت صـــــــــادرة

. جاهي تداولّيي خاطئي ِ
ّ
 موثوقي ُيريُد منها توجيه املستثمرين نحو ات

ة دوران رأس املال  زت على مدى ربحيَّ
َّ
ةي ربع سنويةي بعناويني قد رك فقد ُيصدر أحد البنوك بياناتي ماليَّ

ق
و
ة التدف ، فهنا يظهر هذا البنك على لديه دون أن يتعرَّض لكميَّ ة املودعة لديه لودائعي جديدةي ات النقديَّ

، رغم أنَّ املودعين في الحقيقة ممتنعين عن  ة قروضي ومديونياتي قديمةي ل عدَّ ه قد حصَّ ه بنٌك رابٌح ألنَّ أنَّ

ة اإلفالس، ولانت هذه ا ِ
ّ
ه في حالة نقص ســـــــــــــيولة وعلى حاف ة فيه، وأنَّ ة إيداع أموالهم النقديَّ لوضـــــــــــــعيَّ

ة. قاته النقديَّ
و
 ستنكشف إن قام باإلفصاح عن تدف

جة من املســــــــتشــــــــار املالي
ل
ة غير املعال ة الزائدة قارئ البيانات املاليَّ ل التفاصــــــــيل املاليَّ ِ

ّ
ضــــــــل

ُ
، 244كما قد ت

ةي ال تعطي دالالتي  ز على تفاصــــــــيلي ماليَّ ِ
ّ
ولذلك يســــــــتطيع املســــــــتشــــــــار تضــــــــليل عميله عبر البيانات التي ترك

الي من مصــــنع إحدى الشــــرلات، مع أنَّ مال ؛ مثل إعطاء إشــــارةي مبالغي بها إلى إقالة خمســــة عمَّ ةي واضــــحةي يَّ

ذكر.
ُ
 ت

ً
ة  ماليَّ

ً
ال، فال تعطي إقالة عددي قليلي منهم داللة ُل آالف العمَّ ِ

ّ
شغ

ُ
 هذه الشركة ت

                                                           
244 Sue A. COLLINS, David J. KEELER, "analysis of life company financial performance", the Staple Inn Actuarial Society, UK, 

2nd November 1993, page 31. 
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لة على لســـــــان رئيس مجلس إدارة ال ِ
ّ
ـــــــــــــــــــُمضـــــــل شـــــــركة، بغرض جعل كما قد يتمو اإلعالن عن البيانات الـ

 
ً
 وتصـــــــديقا

ً
ة ؛ ما ســـــــيرفع من قدرة املســـــــتشـــــــار على القيام بتضـــــــليل عميله بشـــــــكلي 245املعلومات أكثر أهميَّ

ته وعواطفه، األمر الذي ُيعتبُر من أهم أسباب اتخاذ قرار استثماري خاطئ  على نفسيَّ
ً
را ِ

ّ
، مؤث  .246سريعي

لـــــة"بينمـــــا يعني:  ِّ
 
 Misleading Information Offering - Offre""إعطـــــاء املعلومـــــات الــــــــــــــــــــــــــُمضـــــــــــــل

 d'Information Trompeuse" بحيث يتمو ربط ، تقديم معالجةي خبيثةي للبيانات املنشـــــــــورة بالبورصـــــــــة

ةي ظاهرها منطقيٌّ وباطنها تضــــليليو مقصــــوُد؛  ةي أو اســــتنتاجيَّ دفع العميل كالبيان بالنتيجة بطريقةي تحليليَّ

شـــار خبر اقتراض الشـــركة الــــــــــــــــُمصـــدرة له، رغم أنَّ هذا القرض في لبيع األســـهم التي في حوزته بســـبب انت

، ولان  ةي كبيرةي ةي وربحيَّ الواقع هو قرٌض اســـــتراتيجيٌّ ســـــينقل نشـــــاط الشـــــركة إلى قطاع إنتاجي ذو اســـــتهالكيَّ

هذا ما و ُيفترض في املســتشــار أن ُيوصــ ي عميله باالحتفاظ بهذا الســهم ألنَّ ســعره الســوقي قد يتضــاعف، 

 
و

 يبث
ً
"؛ أي قادرة

ً
لة ِ

ّ
ما "ُمضـــــل  فقط، وإنَّ

ً
 لثوابتي وأحداثي وأرقامي ليســـــت خاطئة

ً
في وجدان العميل معالجة

ة.  على توجيه العميل إلى الخسارة شبه الحتميَّ

 قد تكون  ممارســـة خيانة ثقة العميل من املســـتشـــار عبر تضـــليلهوتجب اإلشـــارة إلى أنَّ 
 
بر ع مباشـــرة

، وقد تكون تقديم بياناتي أو معلوماتي ُم  لةي ِ
ّ
، ثم  غير مباشـــــــــــــرةٍ ضـــــــــــــل عبر تقديم بياناتي أو معلوماتي خاطئةي

.  ترك العميل حتى يأخذ القرار الضالَّ دون تحريضي

ة في شخص "الوسيط -Broker-Dealer - Courtier"املتعامل" -وتأخذ هذه املمارسات صورتها الواقعيَّ

Concessionnaire"ص له ـــــــــــــــُمرخَّ بالتداول لحســـابه الشـــخصـــ ي إلى جانب حســـابات  ؛ أي الوســـيط املالي الـ

ة كمــا أشــــــــــــــارت لجنــة األوراق املــاليــة  عمالئــه، بــاإلضــــــــــــــافــة إلى الترخيص لــه بتقــديم االســـــــــــــتشــــــــــــــارات املــاليــَّ

                                                           
245 Rahma CHEKKAR, op. cit., page 5. 
246 John R NOFSINGER, Abhishek VARMA, "how analytical is your financial advisor?", Financial Services Review, Vol. 16, No. 

4, 2007, pp. 245–260, page 245. 
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ة في قرارها لعام  املتعامل بتضليل عمالئه بهدف بيعهم ما -؛ فيقوم الوسيط1122247والبورصة األمريكيَّ

 له في محفظته الشــــــــــخ
ً
 له في هذه املحفظة، ورغم تأكيد ال يجد مشــــــــــتريا

ً
ة، وشــــــــــراء ما ال يجد بائعا صــــــــــيَّ

ة  جنــة األمريكيــَّ
َّ
بخطــأي عنــدمــا ســـــــــــــمحــت بــازدواج الترخيص لوســـــــــــــيط  (SEC)الفقــه األمريكي على وقوع الل

ر في هذه املسألة حتى اآلن.1112248ومستشار منذ عام   لم يتغيَّ
ً
 أنَّ شيئا

َّ
 ، إال

؛ فهو عبارة عن تغليط التدليسيأخذ وصـــــف  -لبيانات أو املعلوماتســـــواًء عبر ا–ونرى أنَّ التضـــــليل 

، كما أنَّ التضــليل قد يأخذ وصــف  خاذ قراري تداولّيي خاطئي ِ
ّ
إن  غدرالاملســتشــار املالي لعميله عبر دفعه الت

اســــــــــتغلَّ املســــــــــتشــــــــــار وقوع العميل بالضــــــــــالل، فقام بشــــــــــراء أوراق العميل أو ببيع األوراق للعميل بغاية 

ة بالبيع أو الشـــــراء، وقد يأخذ التضـــــليل وصـــــف  تحقيق ي إن لان فالغش مصـــــلحة املســـــتشـــــار الشـــــخصـــــيَّ

 مقابل رشوةي تقاضاها املستشار املالي.

لة ِّ
 
: الحظر القانوني إلعطاء البيانات أو املعلومات الخاطئة أو الـُمضل

 
 ثالثا

ــــــــــمشرع املغربيلقد نصَّ  ة لسوق الرسامي الـ ة تأديب  1122ل لعام في قانون الهيئة املغربيَّ على إمكانيَّ

فاتي  ـــــــــــــــــــ: "إحداث إخاللي في ســـــــير الســـــــوق.. أو تمكين أّيي لان من االســـــــتفادة من تصـــــــرو أّيِ شـــــــخصي يقوم بـ

ة" على واجب  1126، فيما قد نصَّ قانون املرشــــدين في االســــتثمار املالي لعام 249مخالفةي لاللتزامات املهنيَّ

ة: "... احترام مبادئ اإلنصاف املستشار بوضع التدابير الكفيلة بـ  .250ونزاهة السوق.." والشفافيَّ

ةوهذا يعني أنَّ  ة التأديبيَّ  للمشــــرع املغربي تشــــمل ممارســــة خيانة العميل عبر تضــــليله  املســــؤوليَّ
ً
وفقا

ة لسـوق الرسـاميل في تأديب املسـتشـار تسـتغرق  ة الهيئة املغربيَّ ، وهو ما يشـيُر إلى أنَّ صـالحيَّ دون تفصـيلي

                                                           
247 The USA Securities & Exchange Commission (SEC) vs. Total Wealth Management, Inc., ets, Administrative Proceeding, 

Initial Decision, Release No. 860, File No. 3-15842,  August 17, 2015, page 2. 
248 Barbara BLACK, "Brokers and Advisers-What’s in a Name?", Fordham Journal of Corporate &  Financial Law, Vol. XI, 

2005, page 56. 
ة لسوق الرساميل لعام 7املادة  249  .1122، قانون الهيئة املغربيَّ
 .1126، قانون املرشدين في االستثمار املالي املغربي لعام 22املادة  250
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ة" ال ة؛ ألنَّ "الشــــــــــفافيَّ ة وغير القصــــــــــديَّ ب في تضــــــــــليل العميل بمختلف صــــــــــوره وأشــــــــــكاله القصــــــــــديَّ تســــــــــبو

"Transparency – Transparence"  ة البيانات واملعلومات بغّضِ النظر املنصــــوص عليها تســــتوجب صــــّحِ

ــــــــــــــــــ: عن وجود قصــــــد املســــــتشــــــار بتضــــــليل عميله، كما أنَّ الخطأ غير املقصــــــود يدخل في مفهوم اإل  خالل بـ

ة"   ."Professional Obligations - Obligations Professionnelles""االلتزامات املهنيَّ

ةوهذا ما يســــــمح للعميل بإقامة  عن خســــــارته بســــــبب تضــــــليل املســــــتشــــــار له عن  املســــــؤولية العقديَّ

عة من امل
َّ
ســـــتشـــــار إن قصـــــد أو عن خطأ، وُيمكن رفع هذا التعويض إلى أعلى من الحدود التي لانت متوق

أثبت العميل توافر قصـــــد التضـــــليل في املســـــتشـــــار أو وقوعه بخطأ منهي جســـــيم ال ُيغتفر األمر الذي يعود 

 لقــانون االلتزامــات والعقود املغربي
ً
، وتنــدرج املســـــــــــــــاواة بين الخطــأ الجســـــــــــــيم 251تقــديره للمحكمــة وفقــا

قه القوانين وقصــــــــــد التضــــــــــليل ضــــــــــمن إطار تعزيز دور الخطأ في التعويض عن الخطأ العقدي  طّبِ
ُ
الذي ت

ق في الواليات املتحدة  ـــــــــــــــــــــــُمطبَّ ة بشـــــــــــكلي صـــــــــــارمي أكثر من القانون األنجلوســـــــــــاكســـــــــــوني الـ تينيَّ
َّ
األوروبية الال

ة  .252األمريكيَّ

ة لســــــوق الرســــــاميل عام   على معاقبة: "لل شــــــخص  1122بينما نصَّ قانون الهيئة املغربيَّ
ً
 نشــــــر عمدا

ة طريقة ووســــــــــــيلةبين الجمهور  ة أحد األشــــــــــــخاص م بأيَّ لة حول آفاق أو وضــــــــــــعيَّ ِ
ّ
علومات لاذبة أو مضــــــــــــل

نة  ة معيَّ ر أداة ماليَّ ة أو حول آفاق تطوو ر في األســـــعار أو املصـــــدرين لألدوات املاليَّ ِ
ّ
إذا لان من شـــــأنها أن تؤث

ة أن توقع الغير في الخطأ ة؛ وبالتالي فقد انحصــــــــرت إقامة 253"بصــــــــفة عامَّ ة في واقع املســــــــؤولية الجزائيَّ

ة عن  ة الجزائيَّ ة إلقامة املســـؤوليَّ ة إمكانيَّ ط لها دون وجود أيَّ
َّ
ـــــــــــــــُمخط ة أي املدروســـة والـ التضـــليل العمديَّ

 التضليل بطريق الخطأ.

                                                           
 .2722، قانون االلتزامات والعقود املغربي لعام 162املادة  251

252 Omri BEN-SHAHAR, "Fault in American Contract Law", Michigan Law Review, Vol. 107, June 2009, pp. 1341-1348, page 

1343.  
ة لسوق الرساميل لعام 22املادة  253  .1122، قانون الهيئة املغربيَّ
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ة والتحليل املالي اإلماراتينصَّ بينما   تضـــــــــــــمين على حظر: " 1112لعام  نظام االســـــــــــــتشـــــــــــــارات املاليَّ

ة أو تقارير التحليل  "االســــتشــــارات املاليَّ لةي ِ
ّ
، ما يرفع 254املالي أيَّ معلوماتي أو بياناتي غير صــــحيحةي أو ُمضــــل

ةمن  ة من وقائع تضليل لهيئة ا السلطة التأديبيَّ ة إلى الحدود غير القصديَّ ة والسلع اإلماراتيَّ ألوراق املاليَّ

لة ِ
ّ
ة في املعلومات أو لونها ُمضل ه قد ساوى بين انعدام الصحَّ  .255املستشار للعميل؛ ألنَّ

تها د من صــحَّ
َّ
وصــ ي فينقلها لعميله أو ي، فاملعلومة غير الصــحيحة قد تصــل إلى علم املســتشــار وال يتأك

ن، فيضـــــــلو العميل ويخســـــــر نتيجة خطأي منهّيي من مســـــــتشـــــــاره وليس  جاه ُمعيَّ ِ
ّ
عميله بناًء عليها بالتداول بات

، وقد تحدث هذه الحالة إزاء البيانات أو املعلومات ال
ً
لة وإن لان احتمال حدوث خيانته قصــــــدا ِ

ّ
ــــــــــــــــــُمضــــــل ـ

 في الواقع.
ً
 ذلك نادرا

ةوهذا ما يســـــــمح للعميل بإقامة  بت  مســـــــؤولية املســـــــتشـــــــار املدنية العقديَّ عن لّلِ الخســـــــائر التي ترتَّ

لة بغّضِ النظر عن توافر قصــــــــــــد  ِ
ّ
عليه بســــــــــــبب تقديم املســــــــــــتشــــــــــــار لبيانات أو معلومات خاطئة أو ُمضــــــــــــل

 أم غير التضليل لدى املستشار من عد
ً
عة

َّ
ة أضراري سواًء ألانت متوق ــــــــُمطالبة بأيَّ مه، كما يمكن للعميل الـ

 
ً
عة من املستشار حتى في حالة عدم توافر قصد تضليل العميل أو الخطأ الجسيم في املستشار وفقا

َّ
متوق

ة اإلماراتي  .  256لقانون املعامالت املدنيَّ

ةوبخصـوص  ة الجزائيَّ ة والسـلع رقم فقد نصَّ قانون هيئ املسـؤوليَّ  2ة وسـوق اإلمارات لألوراق املاليَّ

ة بيانات أو تصـــــــــــــريحات تقديم، على تجريم: "... 1111لعام  أو معلومات غير صـــــــــــــحيحة من شـــــــــــــأنها  257أيَّ

                                                           
ة والتحليل املالي في سوق اإلمارات لألوراق ا1\21املادة  254 ة والسلع لعام ، نظام االستشارات املاليَّ  .1112ملاليَّ
ح توصــــيته  255 ه على املســــتشــــار أن ُيصــــّحِ ة وحدها، فالقضــــاء الكندي قد أشــــار إلى أنَّ وهذا املوقف ليس موقف التشــــريع واألنظمة اإلماراتيَّ

لة"  ِ
ّ
مة للعميل إن لانت "خاطئة أو متناقضــــــــة أو ُمضــــــــل ـــــــــــــــــــُمقدَّ ا ُيســــــــاوي بين قصــــــــد ، وهو م"Incomplete, Inconsistent or Misleading"الـ

ة:  التضليل وعدمه. أنظر السابقة القضائية الكنديَّ

The Securities Legislation of Ontario, Angellist, LLC, ets. Matter, March 27, 2017. See: 

. ies/ord_20170328_angellist.pdffile:///documents/en/Securit 
ة االتحادي اإلماراتي لعام 127املادة  256  .2722، قانون املعامالت املدنيَّ
تها على سعر السوق. 257 ة وحساسيَّ ة التصريحات الصحفيَّ  ألهميَّ

ً
 هنا نظرا

ً
 تحمل التصريحات معنى البيانات، وقد ثمَّ ذكرها صراحة

/documents/en/Securities/ord_20170328_angellist.pdf
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ة وعلى قرار املســـــــــتثمر باالســـــــــتثمار أو عدمه" ة لألوراق املاليَّ واملفاجأة أنَّ ، 258التأثير على القيمة الســـــــــوقيَّ

ر قصد التضليل ملعاقبة الفاعلاملشرع اإلماراتي ه
ُّ
 توف

ا
  نا لم يشترط

 
ا يانات أو بواقعة تقديم البجزائيَّ

د  د كبيٌر في مكافحة هذا الفعل، حيث أنَّ معاقبة املستشار عن ُمجرَّ املعلومات غير الصحيحة، وهو تشدو

نَّ الخيانة؛ أل يعني عدم اشـــــــــتراط قصـــــــــد خيانة العميل وليس افتراض هذه تقديم البيانات أو املعلومات 

ة حتى يثبت العكس  .259قرينة البراءة تفرض اعتبار املستشار حسن النيَّ

 أنَّ روح النص الجزائي اإلماراتي 
َّ
ُيشـــــــــــير إلى ضـــــــــــرورة توافر القصـــــــــــد، وأنَّ عدم ذكره بصـــــــــــراحة  قدإال

ســـــــقط بعدها؛ ما أ 21، ثم تجريمها في املادة 26النص قد لان بســـــــبب ذكر توصـــــــيف املمارســـــــة في املادة 

اشــتراط القصــد املتعارف عليه في مثل هذا النوع من الجرائم، ويمكن ســوق الدليل على ذلك بأنَّ املادة 

من نظام االســـتشـــارات اإلماراتي ذاته قد ذكر أن ســـلوك التضـــليل القابل للتحقيق مع املســـتشـــار من  26

 .260الهيئة هو التضليل املقصود، وهو ما ذهب إليه جانب من الفقه العربي

 
َّ
جاه، فالنظام اإلماراتي املذلور قد أضـــــــــــــاف إلى حاالت التحقيق املمكنة إال ِ

ّ
نا ال نذهب مع هذا االت  أنَّ

 ركن القصد 
ً
ــــــــــُمجّرِمة للتضليل التي لم تذكْر أبدا  جميع مخالفات القانون ومن ضمنها النصوص الـ

ً
أيضا

ة،   بلترتيب العقوبة الجزائيَّ
َّ
د إال ة النص التي تذكر أرلان التجريفالقاضـــــــــــــ ي الجزائي هنا لن يتقيَّ م حرفيَّ

ل عن غير قصد ِ
ّ
حيث  ،بتقديم املعلومات غير الصحيحة؛ وبالتالي ُيصبح بإمكانه تجريم املستشار الـــُمضل

ة تقوم على أساس ثبوت الخطأ واإلهمال فقط.  أصبحت جريمة التضليل هنا جريمة غير قصديَّ

                                                           
ة والســـــلع رقم ، قانون هيئة وســـــوق اإل 26املادة  258 من ذات  22، وقد وقع تجريم هذه األفعال عبر املادة 1111لعام  2مارات لألوراق املاليَّ

 القانون.
جاه تعزيز قرينة البراءة في الجزائر. أنظر: د. هندة غزيوي، "تعزيز قرينة البراءة على ضــــــــــ 259 ِ

ّ
ء ووقد ســــــــــارت قوانين اإلجراءات الجزائية في ات

ة رقم تعديل قانون اإلجراءات  خ  19-29الجزائيَّ "، مجلة دراســــــات املحكمة، جامعة عمار ثليجي، األغواطــــــــــــــــــ، الجزائر، 1129مارس  19املؤرَّ

 .126-112، صصـ 1122، فيفري 62العدد 
 .629د. سماح حسين علي، مرجع سابق، الصفحة  260
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ا  ين األمريكي أمَّ ِّ
فقد نصَّ في هذا الخصـــــــوص على اعتبار فعل  2521لعام قانون املســـــــتشـــــــارين املالي 

 
ً
ا ط  -سواًء أقام به بشكل مباشري أو غير مباشري -املستشار غير قانونيَّ

َّ
ة أداة أو مخط في حالة: "استخدام أيَّ

" خــداعأو حيلــة بغــايــة  عي
َّ
؛ فتتمحور األفعــال املــذلورة حول ممــارســــــــــــــة الخــداع 261أّيِ عميــلي قــائمي أو ُمتوق

لة.القصديَّ  ِ
ّ
 ة فقط عبر تضليل العميل باملعلومات الخاطئة أو الـُمضل

ــــــــــــــــــ: "األداة"  التي قصــــــدها املشــــــرع األمريكي يقترب معناها من البيان أكثر من  "Device - Dispositif"فـ

ل إلى أداة خداعي للعميل عندما  شــــــــــبه األداة الجامدة التي تتحوَّ
ُ
اء ت املعلومة؛ لون البيان مادة خام صــــــــــمَّ

ط" تكون خ
َّ
ـــــــــــــــــــــُمخط ، بينما يعني "الـ لةي ِ

ّ
ة املدروســـــــــة من  "Scheme - Schème"اطئةي أو ُمضـــــــــل االســـــــــتراتيجيَّ

لة دون الخاطئة،  ِ
ّ
املستشار بإحكام بغرض تضليل العميل، وهو ما ُيشير إلى البيانات أو املعلومات الـُمضل

ا "الحيلة" " -في القانون األمريكي األنجول  Artifice - Artifice"لون معنى التخطيط يتالقى مع التضليل، أمَّ

ة  تيني أي تغليط املســــــــتشــــــــار للعميل عبر أيَّ
َّ
ســــــــاكســــــــوني فهي تأخذ معنى أشــــــــبه بالتدليس في القانون الال

لة أو غير مباشــرةي عبر األدوات  ِ
ّ
ــــــــــــــُمضــل  عبر األدوات الـ

ً
، وهذا يســتغرُق معنى تضــليل العميل مباشــرة وســيلةي

 الخاطئة.

الذي اســتخدمه املشــرع األمريكي   Frauder" -"Defraud"الخداع" نَّ وصــف وفي جميع األحوال، نرى أ

ة املســـــــتشـــــــار املالي لدى تضـــــــليل عميله  على ســـــــوء نيَّ
ً
؛ ما يعني ضـــــــرورة ال غموض في معناه الداّلِ حصـــــــرا

.
ً
ا  توافر قصد تضليل العميل لدى املستشار حتى ُيعتبر فعله غير قانونيَّ

 أساس يٌّ لقيام وهذا ما يعني أنَّ ثبوت قصد تضل
ٌ
ة من لجنة يل العميل هو شرط ة التأديبيَّ املسؤوليَّ

 لقانون املســــتشــــارين األمريكيالســــوق 
ً
ــــــــــــــــاشــــتراط توافر: "الحالة ، وفقا وهو ما شــــرحه القضــــاء األمريكي بـ

                                                           
261 Section 206 (1), the USA Investment Advisers act of 1940. 
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ة الخداع، أو التالعب، أو الغش"  نة نيَّ ة الـُمتضّمِ  ,Mental State Embracing Intent to Deceive"الذهنيَّ

Manipulate, or Defraud" 262حتى يكون الفعل غير قانوني. 

ة التي تفرضها نقابة املستشارين   للعقوبات املهنيَّ
ًّ
ا نرى أنَّ الخطأ املنهي الجسيم قد يكون محال وإن كنَّ

ة لهذه املهنة.  املاليين عليهم في حاالت اإلهمال أو تجاوز القواعد الفنيَّ

ة املدبينما قد تقوم  ةاملســـــــــــــؤوليَّ ة العقديَّ ة  نيَّ  لنظريَّ
ً
على املســـــــــــــتشـــــــــــــار املالي في القانون األمريكي وفقا

التي وجــــد جــــانــــب من الفقــــه  "Fault in American Contract Law"" في قــــانون العقــــد األمريكي "الخطــــأ

عة
َّ
، والظروف غير املتوق ها تسـتوعب األخطاء غير املقصـودة، وسـوء األداء املنهّيِ ا263األمريكي أنَّ بصـدد  ، أمَّ

ة ة الجزائيَّ  على ضــــــــــــرورة قيام األفعال "بشــــــــــــكل مقصــــــــــــود" املســــــــــــؤوليَّ
ً
، فقد نصَّ هذا القانون صــــــــــــراحة

Délibérément"  -"Willfully  264حتى يتمَّ تجريم املستشار املالي. 

ر "القصـــــــــــد" العتبار فعل املســـــــــــتشـــــــــــار املالي  
و
جاه القانوني األمريكي في اشـــــــــــتراط توف ِ

ّ
وبالنتيجة فإنَّ االت

 حتى يتمَّ إلصاق صفة الخائن باملستشار تض
ً
 وعادلة

ً
ة  لهو الضمانة األكثر واقعيَّ

ً
 قانونا

ً
ما  وُمجرَّ

ً
ما

َّ
 ُمؤث

ً
ليال

ة غير املقصودة    -اليسيرة أو الجسيمة–املالي، في حين تبقى أخطاء املستشار املهنيَّ
ً
 ُممكنا

ًّ
ته محال  ملسؤوليَّ

ة عن اإلهمال دون دمجها مع خيانة ث ة.املدنيَّ  قة العميل بسوء نيَّ

                                                           
262 642 F.3d 1207, 1215 (9th Cir. 2011). See: Danielle K. SHAFFER, op. cit., page 577.SEC v. Todd,  

د حتى في القواعد الحديثة، فبخصــــــــــوص ممارســــــــــة إصــــــــــدار البيانات 
َّ
ة، وما زال يتوط ة األمريكيَّ وهذا املوقف قد نشــــــــــأ في الثقافة التنظيميَّ

ة الخاطئة للشــــــــــرلات  ة والبورصــــــــــة -الي األســــــــــاســــــــــ ي على دراســــــــــتهاالتي يقوم التحليل امل-املحاســــــــــبيَّ  لقانون األوراق املاليَّ
ً
، وهو املحظور وفقا

 . أنظر:2722األمريكي لعام 

Section 13 (b) 2-2, the USA Securities & Exchange Act, of 1934, as amended Through P.L. 112-158, Approved August 10, 2012. 

ة والبورصــــة )فقد ألحقتها لجنة األوراق امل ي إلى التضــــليل أو أنَّ الظروف املحيطة بالواقعة SECاليَّ ( بعلم املحاســــب بأنَّ هذا الخطأ ســــيؤّدِ

ه لان ال بدَّ يعلم بذلك. أنظر:  لانت تشير إلى أنَّ

The USA Securities & Exchange Commission (SEC) Release No. 34-47890. 
263 Omri BEN-SHAHAR, op. cit., page 1342.  
264 Section 217, the USA Investment Advisers act of 1940. 
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ان بإخفاء أو كتمويظهر لنا عدم إشـــــــارة القوانين الســـــــابقة بشـــــــكلي صـــــــريحي على قيام املســـــــتشـــــــار املالي 

فيد العميل بقصـــــــــد تضـــــــــليله
ُ
إن ترافقت مع قصـــــــــد تضـــــــــليل -، مع أنَّ هذه الواقعة بيانات أو معلومات ت

ة من املســــــــتشــــــــار ها تتطابق من حيث خطو  -العميل بســــــــوء نيَّ رتها مع تضــــــــليله عبر تقديم البيانات أو فإنَّ

ة  ، (SEC)املعلومات، وهي الواقعة التي ســـــــــــــبق وأن نظرت فيها لجنة األوراق املالية والبورصـــــــــــــة األمريكيَّ

ه يقوم بتوجيهه بالشـــــــــكل  ةي عن عميله ودفعه لالعتقاد بأنَّ حيث أخفى املســـــــــتشـــــــــار املالي معلوماتي جوهريَّ

 .265األمثل

 املطلب الثاني:

 املستشار املالي لعميله عبر البيانات أو املعلومات  تضليل

ة  في الظروف االستثنائيَّ

 
ً
 تجعل من ممارســــة التضــــليل أشــــدَّ تأثيرا

ٌ
ة  اســــتثنائيَّ

ٌ
حيط بخيانة املســــتشــــار املالي لعميله ظروف

ُ
قد ت

ة بوقوع  ل مثـل هـذه الظروف االســـــــــــــتثنـائيـَّ
َّ
ة، وتتمثـ ليـل في التضـــــــــــــمن تلـك التي تتمو في الظروف االعتيـاديـَّ

إحدى الحاالت الثالثة التي انفرد نظام االستشارات اإلماراتي بالنص الصريح عليها فيما حالاها القانون 

، وتقديم اســــــــتشــــــــارة أو 
ً
ة حظرها أوال ة خالل مدَّ املغربي واألمريكي، وهي: تقديم اســــــــتشــــــــارة أو خدمة ماليَّ

ة مع املشــــاركة بتقديم خدمات إصــــدار األوراق  ة في الوقت خدمة ماليَّ ، وإعطاء نصــــيحة ماليَّ
ً
ة ثانيا املاليَّ

.
ً
 الذي تتعارض فيه مع التحليل املالي ثالثا

ة حظرها ة خالل مدَّ : تقديم استشارة أو نصيحة ماليَّ
 
 أوال

                                                           
265 The USA Securities & Exchange Commission (SEC) vs. Total Wealth Management, Inc., ets, Administrative Proceeding, 

Initial Decision, Release No. 860, File No. 3-15842,  August 17, 2015, page 16. 
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ْي "االســتشــارة" و"النصــيحة" بالنســبة للمســتشــار املالي في أنَّ  ز بين مفهومل ُيمكننا وضــع الحدود التي تميَّ

ة" "االســــتشــــارة ا هي برأينا عبارة عن: "إبداء  "Financial Consultation - Consultation Financière"ملاليَّ

 ." دي ق بقرار ياســــــتثمارّيي ُمحّدِ
َّ
ات وأهداف العميل فيما يتعل ة إلمكانيَّ رأيي غير ملزمي بناًء على دراســــــة احترافيَّ

ة بالعميل  .266فهي توجيٌه مبنيٌّ على دراسة خاصَّ

ا "النصـــــيح ة" أمَّ صي  "Financial Advice - Conseil Financier"ة املاليَّ ِ
فهي مفهوٌم عموميٌّ غير ُمتخصـــــّ

 ،" دي
يشمل: "تقديم النصح لجمهور املستثمرين عبر نشر املعلومات والتحليالت دون طلبي من عميلي ُمحدَّ

؛ فالنصـــــيحة هي: " دي
مة إل عميلي ُمحدَّ ـــــــــــــــــُمقدَّ ة الـ رأٌي يســـــتند على الخبرة ويشـــــمل كذلك االســـــتشـــــارة املاليَّ

م لفردي أو ملجموعةي بهدف تغيير موقفهم أو تعديل سلوكهم" ة، بحيث ُيقدَّ  .267الشخصيَّ

 
ٌ
ا النصـــيحة فهي نتيجة ص االحترافي، أمَّ وبالتالي فإنَّ معنى االســـتشـــارة يحتوي على التحليل الــــــــــــــــُمخصـــَّ

ة لتحليل البيانات ةي ات املســـتثمرين، والتي تســـاهم بتوفير قاعدخر اإلفصـــاح عنها لحماية مدَّ  التي يتمو  عامَّ

ساعد في صنع القرار االستثماري 
ُ
 .268من املعلومات التي ت

لة" " ِ
ّ
 Misleading Consultation - Consultation"فإن قام املســـــتشـــــار املالي بتقديم "اســـــتشـــــارة ُمضـــــل

Trompeuse"   "لة ِ
ّ
، فنكون مازلنا في "Misleading Advice - Conseils Trompeurs"أو "نصـــــــــــيحة ُمضـــــــــــل

ة بمعناها العام.  فلك التضليل عبر البيانات أو املعلومات في الظروف االعتياديَّ

                                                           
  د. سماح حسين علي، مرجع سابق، الصفحة 266.622
ـــــــــــ - 22 مارس 1121م. أنظر 267  ناصر الحجيالن، "بين املناصحة واإلرشاد"، جريدة الرياض، العدد 22121، الخميس 1 ربيع االخر 2222هـ

 . http://www.alriyadh.com/507580(22-2-2018)الرابط:  
268 Rahma CHEKKAR, op. cit., page 13. 
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 لتـــأثير الفترات الحرجـــة على 
ً
 مختلفـــة في البورصـــــــــــــــة؛ نظرا

ً
ة أحكـــامـــا ولكنَّ تنـــاُل األوقـــات االســـــــــــــتثنـــائيـــَّ

ة، ومن هنا قد تقوم البورصــة بحظر تقديم االســتشــ  ارات أو النصــائح بشــكل عاماســتقرار األســواق املاليَّ

. دةي
ةي ُمحدَّ  إلى املستثمرين خالل أوقاتي استثنائيَّ

ً
 وصادقة

ً
 وإن لانت صحيحة

ة والتحليل املالي اإلماراتيوبناًء عليه، فقد حظر   قيام املســــــــت نظام االســــــــتشــــــــارات املاليَّ
ً
شــــــــار ُمنفردا

ة"  تقديم اســــــــتشــــــــارة ب "Securities Issuance - Émission de Titres"خالل مرحلة "إصــــــــدار األوراق املاليَّ

ة  قة بإصــــــــدار األوراق املاليَّ ِ
ّ
ة حظر تقديمها، أو مشــــــــاركة الشــــــــركة بتقديم الخدمات املتعل ة خالل مدَّ ماليَّ

 موضوع االستشارة.

 التصـــــــــــــريحأو  نشـــــــــــــر تقرير تحليل ماليأو  اســـــــــــــتشـــــــــــــارةتقديم حيث نصَّ النظام املذلور على حظر: "

ة خالل )بوســــــــائل اإلعالم املســــــــمو  ة أو املقروءة أو في أّيِ مكاني عاّمي بشــــــــأن ورقة ماليَّ ( يوم 22عة أو املرئيَّ

ة  ســـــــينقبل وبعد تاريخ انتهاء مدَّ ِّ
ة حظر تداول املؤســـــــ  تطرأ  ما لم، 269في الشـــــــركة املصـــــــدرة للورقة املاليَّ

ر على املركز املالي للشـــــــركة املصـــــــدرة و  ِ
ّ
 تؤث

ٌ
ة  أو معلوماٌت جوهريَّ

ٌ
 هامة

ٌ
بعد الحصـــــــول على املوافقة أحداث

صة" ة في الشركة املرخَّ ة ملسئول الرقابة الداخليَّ  .270الخطيَّ

ه: "ال يجوز تداول األسهم  2722لعام  2رقم  ونعود هنا إلى قانون الشرلات اإلماراتي الذي نصَّ على أنَّ

ة  ســون او األســهم العينيَّ ِ
ة التي يكتتب بها املؤســّ ة و النقديَّ ائر عن حســاب االرباح والخســقبل نشــر امليزانيَّ

تين على األقل  . 271..." من تاريخ اعالن تأسيس الشركة سنتين ماليَّ

                                                           
ت املادة  269 بشـــــــــأن االســـــــــتشـــــــــارات املالية  1112/ر( لســـــــــنة 22قرار مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والســـــــــلع اإلماراتية رقم )من  22نصـــــــــَّ

ــــــــُمصدرة يسري عل ى أعضاء مجلس إدارة الشركة املرخصة والتحليل املالي على أنَّ حظر تداول املؤسسين لألوراق املالية العائدة للشركة الـ

 ومديرها العام أو مديرها التنفيذي والعاملين فيها وأزواجهم وأوالدهم القصر.
ة والسلع لعام ، 6\21املادة  270 ة والتحليل املالي في سوق اإلمارات لألوراق املاليَّ  .1112نظام االستشارات املاليَّ
 .2722لعام  2م رق، قانون الشرلات اإلماراتي 292املادة  271
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مة  ــــــــــــــــــُمعمَّ مة للعميل أو النصــــــيحة الـ ــــــــــــــــــُمقدَّ ويبدو أنَّ النصَّ الســــــابق قد شــــــمل بالحظر االســــــتشــــــارة الـ

ســــــين من تداول الورقة املاليَّ  22للجمهور خالل مدة  ِ
ة حظر املؤســــــّ ة العائدة للشــــــركة ســــــابقة والحقة ملدَّ

ة الجديدة املطروحة عبر  املصـــــــــــــدرة؛ وهذا بغرض عدم التأثير على قرار املســـــــــــــتثمر بشـــــــــــــراء األوراق املاليَّ

ة التي تمَّ حظر  اإلصدار  اسة تسبق وتتلو وقت اإلصدار من ناحية، وبشكلي أوسع من املدَّ خالل مدة حسَّ

 تداول املؤسسين فيها لهذه األوراق من ناحية أخرى.

ة من حظر تقديم املســـــــتشـــــــار لالســـــــتشـــــــارة لعميله أو النصـــــــيحة و  الحقيقة أنَّ هذه الحالة االســـــــتثنائيَّ

ة في البورصــــــــة ق بشــــــــكلي واضــــــــحي بجريمة اســــــــتغالل املعلومات الداخليَّ
َّ
ة للجمهور تتعل ؛ حيث أنَّ 272املاليَّ

ة وا ة الســريَّ لعين على املعلومات الداخليَّ
َّ
ــــــــــــــُمط س هو من األشــخاص الـ ِ

رة على ســعر الســوق قبل املؤســّ ِ
ّ
ملؤث

 على ضمان تحقيق الربح وانتهاك مبدأ املساواة 
ً
 قادرا

ً
قا  متفّوِ

ً
أن يعلمها الجمهور، وهذا ما ُيكسبه مركزا

زة 
َّ
ده الجمهور، ولون األنظار ُمرك ِ

ّ
 ُيقل

ً
 هاما

ً
جاها ِ

ّ
بين املســـــــتثمرين في البورصـــــــة، كما يجعل من تداوالته ات

س  ب-على املؤّسِ ائها إلى ، فيقوم بإفش-عليه استغالل املعلومات التي تقوم عليه قرينة العلم بها ما ُيصّعِ

ن حتى يقوم الغريب باستغاللها أو بيعها.  شخص آخر غريب عن الشركة بُمقابل ُمعيَّ

 على األغلب، فيقوم هذا املســـتشـــار بتقديم اســـتشـــارات أو نصـــائح 
ً
ا  ماليَّ

ً
ويكون هذا الغريب مســـتشـــارا

 أو شــــــراًء، شــــــبه مضــــــمونة ال
ً
ســــــين باتباعه في البورصــــــة بيعا ِ

جاه الذي ســــــيقوم أحد املؤســــــّ ِ
ّ
نجاح عن االت

يوم ســــــــابقة وتالية لفترة  22ولذلك فقد قام النظام اإلماراتي املذلور بتجميد نشــــــــاط املســــــــتشــــــــار خالل 

ســــين؛ بغرض ضــــمان عدم وجود تأثير للمعلومة خالل الفترة الســــابقة، وضــــمان انت ِ
اء هحظر تداول املؤســــّ

حقة.
َّ
ة وفقدانها لتأثيرها وصيرورتها إلى معلومات غير ذات تأثير خالل الفترة الال ة معلومات داخليَّ  أثر أيَّ

                                                           
ة  272 ة في ســــــوق األوراق املاليَّ دراســــــة قانونية مقارنة –أنظر حول هذه املمارســــــة: د. همام القوصــــــ ي، "املفهوم القانوني للمعلومات الداخليَّ

 .1122، ديسمبر 2، العدد 29، مجلة الحقوق املحكمة، جامعة الكويت، ، املجلد:-بين القانون الكويتي والسوري والقانون املقارن 
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ة في ظروف  -بما ال يدُع مجالي للشــــّكِ -ويظهر  بأنَّ قيام املســــتشــــار بتوجيه عميله عبر اســــتشــــارة خاصــــَّ

ه قد ال يهدف ســـــــــــين هو فعٌل مقصـــــــــــوٌد، ولكنَّ ِ
  حظر تداول املؤســـــــــــّ

ً
إلى خيانة العميل بل إلى منحه معلومة

ي إلى قيام   تســــــتطيع ضــــــمان تحقيق الربح له، فهو خيانة للبورصــــــة قد تؤّدِ
ً
ة ة املســــــؤولية التأديبســــــريَّ يَّ

ة ة والجزائيَّ ة، ولكن إن احتوت هذه "االســـــــــــــتشـــــــــــــارة  واملدنيَّ على املســـــــــــــتشـــــــــــــار تجاه الهيئة والنيابة العامَّ

ة"  ة عن تلك األضرار  -رإن صحَّ التعبي–الداخليَّ ة املدنيَّ على قصد اإلضرار بالعميل، فتقوم هنا املسؤوليَّ

 من املستشار.
ً
عة

َّ
 وإن لم تكْن متوق

ة ة التقصــيريَّ ة املســتشــار املدنيَّ عن تضــليلهم  273بينما يســتطيع جمهور املســتثمرين أن يقيموا مســؤوليَّ

ةي في وســــــا  -في جميع األحوال–ئل اإلعالم، والتي تشــــــمل في حال لانت املعلومات املنشــــــورة كنصــــــيحةي عامَّ

عة من املستشار.
َّ
 ضمن تقدير التعويض األضرار غير املتوق

ة  ة خالل مدَّ يوم ســــــابقة  22ولكن يوجد مشــــــكلتين في قاعدة حظر تقديم اســــــتشــــــارة أو نصــــــيحة ماليَّ

سين، وهما:  والحقة لحظر تداول املؤّسِ

ة  -2 ة  يوم قليلــة ال تكفي الســـــــــــــتبــاق 22أنَّ مــدَّ ة أو زوالــه، حيــث أنَّ املــدَّ أثر املعلومــات الــداخليــَّ

 املناسبة تتجاوز الشهر.

حقة حظر تقديم االســـتشـــارات أو  -1
َّ

ة الال س قد يقوم باالمتناع عن التداول خالل املدَّ ِ
أنَّ املؤســـّ

جاه التداول الذي ينوي الســـــير فيه  ِ
ّ
ة بات النصـــــائح حتى ال يزول األثر الدافع للمعلومة الخاصـــــَّ

ة وذ يبدأ بالتداول بعد أن  -مهما طالت–لك بالتواطؤ مع املســــــــتشــــــــار، ثم بعد انتهاء هذه املدَّ

ة، وبهذه الطريقة تفقد هذه القاعدة أيَّ جدوى  يقوم املســـــتشـــــار بتســـــريب املعلومات الداخليَّ

 من وجودها.

                                                           
 .622د. سماح حسين علي، مرجع سابق، الصفحة  273
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ة الح ة خالل مدَّ قة لحظر ومن هنا، نرى عدم ضـــــــرورة وجود حظر تقديم اســـــــتشـــــــارة أو نصـــــــيحة ماليَّ

ا أن يتمَّ االكتفاء بالحظر والتجريم العام الســـتغالل املعلومات الداخلية كما قام  ن، فإمَّ تداول املؤســـســـّيِ

ِّع املغربي
ة ومنها الفترات التي تقع 274املشر  ، مع تشديد الرقابة على املستشارين خالل الفترات االستثنائيَّ

ســـــين، أو الحظر ا ِ
لخاص ملمارســـــات الخداع التي قد يســـــتطيع املســـــتشـــــار في بحر انتهاء حظر تداول املؤســـــّ

ة كما فرض   عبرها من ظروف البورصة االستثنائيَّ
ً
 .  275املشرع األمريكيتنفيذها مستفيدا

:
 
ة ثانيا ةمع املشاركة  تقديم استشارة أو خدمة ماليَّ  بتقديم خدمات إصدار األوراق املاليَّ

ة، عندما ُيشــــــارك املســــــتشــــــار املالي بترويج خدمات إصــــــ ة ألحد ُمصــــــدري األوراق املاليَّ دار األوراق املاليَّ

 إنجاح هذا اإلصــــــدار؛ وبالتالي فقد ُيحاول التأثير على املســــــتثمر الذي 
ً
فهو يســــــتهدف بالدرجة األولى طبعا

 " خاذ "قراري اســــتثمارّيي حدســــ ّيي ِ
ّ
 Intuitive Investment Decision - Décision"يســــتشــــيرها حتى تدفعه الت

sement Intuitive"d'Investis ة  .276ومتسّرِع ال يدرس التفاصيل املاليَّ

ة والســــــــلع ولقد لان  بشــــــــأن  1112لســــــــنة /ر( 22)رقم  اإلماراتيةقرار مجلس إدارة هيئة األوراق املاليَّ

 على عدم حصـــول "تعارض مصـــالح" 
ً
ة والتحليل املالي حريصـــا  - Inflect of Interests"االســـتشـــارات املاليَّ

Inflection d'Intérêts"  عندما ُيشــــارك في تقديم الخدمات املتعلقة بإصــــدار بين مصــــلحة املســــتشــــار املالي

ة مدروسةي  لة بنجاح هذا اإلصدار، ومصلحة عميله في الحصول على استشارة ماليَّ ِ
ّ
ة واملتمث األوراق املاليَّ

تخاذ القرار االســــتثماري الصــــائب بغّضِ النظر عن نجاح عمل ِ
ّ
ية اإلصــــدار من عدمها، ونزيهةي تســــاعده في ا

فيما لم ينص القانون املغربي أو األمريكي على مثل هذا املوقف خالل تنظيم عمل املســــتشــــار املالي الذي 

 يشمله الحظر العام لتضليل العميل.

                                                           
، الخاّصِ بإصدار يتعلق 2772سبتمبر  12املوافق لـ  2222ربيع اآلخر  2الصادر في  2-72-121من الظهير املغربي الشريف رقم  12املادة  274

 بمجلس القيم املنقولة املغربي.
275 Section 206 (4), the USA Investment Advisers act of 1940. 
276 John R NOFSINGER, op. cit., page 247. 
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النظام اإلماراتي املذلور على حظر: "تقديم استشارة أو نشر من  21من املادة  9وعلى هذا نصَّ البند 

الي أو التصــــريح بوســــائل اإلعالم املســــموعة أو املرئية أو املقروءة أو في أّيِ مكاني عاّمي بشــــأن تقرير تحليل م

ة خدمةي  ة تقديم أيَّ ة تتولى مهمَّ ة إذا لانت الشركة املرخصَّ اتها املاليَّ ةي أو أّيي من مشتقَّ شركةي أو ورقةي ماليَّ

ة أو  قة بإصـــــــــــدار هذه الورقة املاليَّ ِ
ّ
اتها )ســـــــــــواًء بشـــــــــــكلي مباشـــــــــــري أو غير من الخدمات املتعل أّيي من مشـــــــــــتقَّ

ة تقديم الخدمة". د بتغطيته وذلك خالل مدَّ ( بما في ذلك إدارة اإلصدار أو الترويج له أو التعهو  مباشري

لقد ذكر النص الســـــــــابق حالة االشـــــــــتراك غير املباشـــــــــر للمســـــــــتشـــــــــار املالي في تقديم الخدمات املتعلقة 

ة عبر جهة تعمل باســمها ولكن لحســابه، باإلضــافة لالشــتراك املباشــر به، واعتبر أنَّ  بإصــدار األوراق املاليَّ

ة  ة؛ وفي الواقع قد تقوم شـــــــــــركة االســـــــــــتشـــــــــــارات املاليَّ الحالتين موجبتين لحظر تقديم االســـــــــــتشـــــــــــارة املاليَّ

بها،  ةوالتحليل املالي باالشـــــــتراك غير املباشـــــــر بمثل هذه النشـــــــاطات بشـــــــكلي أوســـــــع من مشـــــــاركتها املباشـــــــر 

ة ال مصـــــلحة لها بنجاح عملية اإلصـــــدار 
َّ
ة مســـــتقل ها جهة موضـــــوعيَّ  منها بإظهار نفســـــها على أنَّ

ً
وذلك رغبة

ة.   من عدمها عندما تقوم بإصدار االستشارة املاليَّ

ه لم يشترط توافر أيَّ قصٍد من املستشارولكنَّ 
َّ
اسة في هذا النص هي أن عتبر حتى يُ  النقطة الحسَّ

ه قد ار 
َّ
، بل حظر عليه تقديم النصح تكب ممارسة تخلُّ بمبادئ انعدام تعارض املصالح مع عمالئهأن

ص لها بالترويج لالكتتاب باإلصــدارات  أو اإلرشــاد املالي على اإلطالق في حالة قيام املســتشــار كشــركةي مرخَّ

ة املســـــــتشـــــــار بتقدي م اإلماراتي ســـــــوء نيَّ ِ
ّ
ع م إعالن غير مشـــــــرو الجديدة بهذا النشـــــــاط، فهنا لم يربط املنظ

لإلصـــــــدار بحظر النصـــــــح أو اإلرشـــــــاد، بل قام بتجميد الترخيص له بنشـــــــاط املســـــــتشـــــــار عند اســـــــتخدامه 

ه سدَّ الذرائع. ة؛ أي أنَّ  للترخيص بالترويج على نفس الورقة الـُمصدرل
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مة  ة ُمتقّدِ  يستخدم معادالت رياضيَّ
ً
؛ أي روبوتا

ً
ا ات لالخفحتى وإن لان املستشار املالي افتراضيَّ وارزميَّ

 
ً
را الذي ال ُيمكن افتراض وجود أيَّ قصـــدي -، فإنَّ قيام املســـتشـــار اآللي 277في التحليل املالي كما انتشـــر مؤخَّ

. -لديه لتضليل العميل  غير مشروعةي
ً
 بتقديم استشار مع ترويج اإلصدار، سُيعتبر ممارسة

ة وبهذه الطريقة، ســتقوم  ة املســتشــار التأديبيَّ د تقديم النصــح أمام همســؤوليَّ يئة البورصــة عبر مجرَّ

د حصــــــــول هذا االزدواج  أو اإلرشــــــــاد مع الترويج، أي أنَّ قرينة قيام املســــــــتشــــــــار بخيانة عميله تقوم بمجرَّ

ا  ر قصــــد خداع العميل، أمَّ
و
ةدون وجود حاجة إلثبات توف ة العقديَّ ته املدنيَّ  بوقوع  مســــؤوليَّ

ٌ
فهي مقترنة

عة من املســـــــتشـــــــار عند التعاقد؛ ألنَّ قانون املعامالت الضـــــــرر على العميل بما يشـــــــمل 
َّ
األضـــــــرار غير املتوق

ته ، وال بصــــــــدد 278املدنية اإلماراتي لم ُيفّرِق بين حســــــــن أو ســــــــوء النية في هذه الحالة كما رأينا مســــــــؤوليَّ

مة للعميل دون ا الجزائية ــــــــــــــُمقدَّ د ثبات صــفة الخطأ أو التضــليل في املعلومات الـ تراط شــالتي تقوم بمجرَّ

  النص الجزائي توافر قصد تضليل العميل
ً
 .279كما مرَّ معنا أيضا

ة هو رغبـة املشـــــــــــــرع  ج" لالكتتـابـات األوليـَّ د مع "املســـــــــــــتشـــــــــــــار املرّوِ ويبـدو أنَّ تبرير هـذا املوقف املتشـــــــــــــّدِ

ة التي تقوم باإلصدار في م اإلماراتي في فرض جّوي من االنضباط في أجواء الشرلات األجنبيَّ ِ
ّ
ا تقوم موالـُمنظ

ة مرتبطة بها بالترويج لهذا اإلصدار وتقديم االستشارات في نفس الوقت.  شرلات أجنبيَّ

ى:  ة تحت ُمســــــــــــمَّ ة والبورصــــــــــــة األمريكيَّ جاه الذي انتهجته لجنة األوراق املاليَّ ِ
ّ
وهو موقف مشــــــــــــابٌه لالت

ة املمـاِرســــــــــــــة ؛ بغرض فرض أنظمتهـا على الشـــــــــــــرلـات األ "Regulate Non-U.S""تنظيم غير األمريكي"  جنبيـَّ

                                                           
277 Melanie L. FEIN, "Are Robo-Advisors Fiduciaries?", Presented at a symposium sponsored by Allianz Global Investors and 

Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford, Worcester College, Oxford, England, September 12, 

2017, page 2. 
ة االتحـــادي اإلمـــاراتي رقم   278 ل بـــالقـــانون رقم  2722لعـــام  2لم ُيفّرِق قـــانون املعـــامالت املـــدنيـــَّ بين حـــالـــة الغش أو  2729لعـــام  2واملعـــدَّ

ت املادة  ه: "إذا لم يكن من ه 127التدليس أو حســــــــــــن النية عند تقدير التعويض في املســــــــــــؤولية العقدية، حيث نصــــــــــــَّ ذا القانون على أنَّ

 حين وقوعه".
ً
 في القانون أو في العقد قدره القاض ي بما يساوي الضرر الواقع فعال

ً
 التعويض مقدرا

ة والسلع رقم 22املادة  279  .1111لعام  2، قانون هيئة وسوق اإلمارات لألوراق املاليَّ
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جاه عبر 280ألنشـــــــــــــطتها في الواليات املتحدة ِ
ّ
، ولكنَّ املحكمة العليا في الواليات املتحدة قد ألغت هذا االت

جاهبعد أربعين سنةي من تطبيق املحاكم له 1121اجتهادي قضائّيي عام  ِ
ّ
 .281ذا االت

 لقســـــوة املوقف التنظيمي اإلماراتي املذلور، وألنَّ الواقع ي
ً
فرض حالة ازدواج صـــــفتي املســـــتشـــــار ونظرا

 الفقرة 
ً
ة أيضا ة اإلماراتيَّ ، فقد ألغْت هيئة األوراق واألسواق املاليَّ

ً
ج كثيرا من نظام  21من املادة  9واملرّوِ

، رغم أنَّ الواقع ذاته لان 1126282شـرلات االسـتشـارات املالية وذلك بقرارها عام 
ً
، وتركْت مكانها شـاغرا

ة املستشار يفرض النصَّ على حظر ا ة الصفة املذلور عبر حصر قيام مسؤوليَّ ستغالل املستشار الزدواجيَّ

ة.  في حالة ثبوت قصد خيانة عميله بسوء نيَّ

ة ُيثقل لاهل  ةي لســوق رأس املال عبر اإلصــدارات األوليَّ وهكذا يبدو أنَّ الســعي وراء جذب ســيولةي فوريَّ

 أمام ن
ً
م البورصــة، حيث يجد نفســه ُمجبرا ِ

ّ
قص الســيولة املطروحة في الســوق إلى تســهيل إجراءات ُمنظ

ج من جهة أخرى. ها املرّوِ  اإلصدار من جهة، والتساهل مع الجهات املشتركة فيها وأهمو

طــاتي غير مشـــــــــــــروعــةي 
َّ
دة قــد تســـــــــــــعى إلى تنفيــذ مخط ولكن علينــا التــأكيــد على أنَّ هنــاك جهــات متعــّدِ

وراق األولي، ولذلك يجب أن يتمَّ حظر التضــليل عبر ازدواج باالشــتراك مع املســتشــار املالي لدى إصــدار األ 

ي إلى تعقيـد مالحقتهـا ومواجهتهـا وإقـامـة  د الجهـات املـذلورة ســـــــــــــيؤّدِ ْي اإلرشـــــــــــــاد والترويج؛ ألنَّ تعـدو صـــــــــــــفتل

ة على القيام بها
َّ
ة لاف ات القانونيَّ  .283املسؤوليَّ

                                                           
280 Arthur B. LABY, "The Extraterritorial Application of U.S. Financial Services Regulation", SZW / RSDA 2/ 2017, page 2. See: 

https://ssrn.com/abstract=3002679 (26-1-2018). 
281 Elliott Assoc. v. Porsche Automobil Hldg. SE, 759 F.Supp. 2d 469, 474 (S.D.N.Y. 2010). See: Arthur B. LABY, op. cit., page 4, 

margin 9. 
ة والسلع رقم )22/ر.م( لسنة  282.1126   قرار رئيس مجلس إدارة هيئة وسوق اإلمارات لألوراق املاليَّ
283  Corinne GENDRON, "responsabilité sociale et régulation de l’entreprise mondialisée", 2004, section. 48. Voir le line: 

http://www.erudit.org/revue/ri/2004/v59/n1/009128ar.html (26-2-2018).  

https://ssrn.com/abstract=3002679
http://www.erudit.org/revue/ri/2004/v59/n1/009128ar.html
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ْي اإلرشــاد والترويج ج إلى انتحال صــفة املســتشــار  كما تجب اإلشــارة إلى أنَّ تعارض صــفتل قد تدفع املرّوِ

؛ فهي تضــــــليل للمســــــتثمرين 
ً
املالي بغرض تضــــــليل املســــــتثمرين، وهنا تكون ممارســــــة التضــــــليل ُمضــــــاعفة

بغرض شــــــــراء ما قد يكون ال قيمة له من جهة، وتضــــــــليلي لهم عبر خدعهم بصــــــــفة املســــــــتشــــــــار املالي دون 

 .284أخرى وجود ترخيصي له بممارسة هذا النشاط من جهة 

ة في الوقت الذي تتعارض فيه مع التحليل املالي : إعطاء نصيحة ماليَّ
 
 ثالثا

ة"  م من ذات املستشاربخصوص "النصيحة املاليَّ ـــــــــُمتعارضة مع تحليلي مالّيي ُمقدَّ  ، فقد انفرد نظامالـ

خالف أو 
ُ
ة والتحليل املالي اإلماراتي بحظر: "تقديم نصـــــــيحة للعميل ت تعارضاالســـــــتشـــــــارات املاليَّ

ل
مع أّيِ  ت

ة أو تقرير التحليل املالي الصـــــــادر عنها" نتها االســـــــتشـــــــارة املاليَّ ، الفعل الخاضـــــــع للحظر 285توصـــــــياتي تضـــــــمَّ

العــــام الواقع على تضـــــــــــــليــــل العميــــل في القــــانون املغربي واألمريكي كمــــا مرَّ معنــــا، والخــــاضـــــــــــــع لوصـــــــــــــف: 

 للقضــــــــــــــاء الكنــدي كمــا حكم عــام واجــب التصـــــــــــــحيح وفقــ  Inconsistant" -"Inconsistent"التنــاقض" 
ً
ا

1129286. 

، فيســــــــــتطيع إصــــــــــدار دراســــــــــاتي 287فطاملا أنَّ املســــــــــتشــــــــــار غير ملزمي بتقديم اســــــــــتشــــــــــارةي الحقةي للتداول 

 دون أّيي تفسـيري مالّيي 
ً
، ثم ُيصـدر فجأة ة في وضـعي سـليّيي جاه يظهر منه أنَّ الورقة املاليَّ ِ

ّ
ةي في ات وتحليالتي ماليَّ

بشراِء هذه الورقة، وبعد أن يقود املستشار عميله نحو  -ومن ضمنهم العميل-هور منطقّيي نصيحةي للجم

                                                           
ص627د. سماح حسين علي، مرجع سابق، الصفحة  284 ن يقوم بممارسة انتحال صفة املستشار املالي الـُمرخَّ هو مواقع اإلنترنت.  ، وأكثر مل

شرت أمام القضاء األمريكي عام 
ُ
 :1122أنظر في سابقة مشابهة ن

The USA Securities & Exchange Commission (SEC) vs. Frank Bluestein, Administrative Proceeding, Initial Decision, Release 

No. 860, File No. 3-15317,  Jul. 12 2013, page 87. 
ة والسلع لعام 285.1112 ة والتحليل املالي في سوق اإلمارات لألوراق املاليَّ   املادة 21\2، نظام االستشارات املاليَّ
286 The Securities Legislation of Ontario, Angellist, LLC, ets. Matter, March 27, 2017. 
ة على هذا األمر منذ السبعينيَّ ات. أنظر:287   وقد استقرَّ اجتهاد املحاكم األمريكيَّ

Robinson v. Merrill Lynch, Pierce Fenner & Smith, Inc., Supra, 337 F. Supp 107 (N.D. Ala. 1971), Caravan Mobile Horne Sales, 

Inc. v. Lehman Bros. Kuhn Loeb, Inc., supra 769 F.2d 561,567 99ty Cir. 1985), in: The USA Securities & Exchange Commission 

(SEC) vs. Michael A. Horowitz, Inc., ets, Administrative Proceeding, Initial Decision, File No. 3-15790,  Nov. 3 2014, page 66. 
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الخســـــــــــــارة املحتومـة ال يكون عليـه واجـب بتقـديم اســـــــــــــتشـــــــــــــارة الحقـة كمـا يظهر من أعراف مهنـة تقـديم 

 املشورة.

د ثبوت التعارض بي  نوفي حال حدوث هذه الواقعة، فإنَّ قرينة خيانة املســــــــتشــــــــار لعميله تقوم بمجرَّ

النصيحة والتحليل املالي فينشأ دليل قابل إلثبات العكس على وجود قصد التضليل في املستشار، فهنا 

ة املســـــــــتشـــــــــار عن التضـــــــــليل في القانون اإلماراتي   تقوم مســـــــــؤوليَّ
 
ا  بســـــــــبب خرق القاعدة املذلورة،تأديبيَّ

 
 
ا    288في حـــال ثبوت اإلضـــــــــــــرار بـــالعميـــل ومـــدنيـــَّ

 
ر حول تقـــديم معلومـــات لكون الفعـــل هنـــا يتمحو وجزائيـــا

 دون ضرورة إثبات أّيِ قصد من املستشار. 289خاطئة

ة مخـــالفـــة هـــذه القـــاعـــدة عنـــد توفر شـــــــــــــرطين،   أنَّ النظـــام اإلمـــاراتي املـــذلور قـــد فتح بـــاب إمكـــانيـــَّ
َّ
إال

 :290وهما

كشــــف املســــتشــــار عن ســــبب االختالف أو التعارض بين النصــــيحة واالســــتشــــارة: فعلى شــــركة  -2

ة التحليل املالي واال  ظهر أنَّ ما انطبع بذهن العميل من اســتشــاراتي ماليَّ
ُ
ة أن ت ســتشــارات املاليَّ

 .
ً
رت ظروف السوق فجأة  بعد أن تغيَّ

ً
 قديمةي لم تعْد مناسبة

ة للطلب على قطاع االتصاالت، فمثل هذا 
ل
ّرِك

مثل حالة إفالس مفاجئ إلحدى الشرلات الـُمحل

ر بالســـــــــــلب على طلب  ِ
ّ
ة بشـــــــــــرلات االتصـــــــــــاالت؛ الحدث الجوهرّيِ املؤث ة الخاصـــــــــــَّ األوراق املاليَّ

بســــــبب ظهور اعتقاد لدى جمهور املســــــتثمرين بدخول قطاع االتصــــــاالت مع معظم شــــــرلاته 

ر إعطاءه  ؛ ففي مثل هذه الحالة يســــتطيع املســــتشــــار أن ُيبّرِ املدرجة في الســــوق في نفقي مظلمي

                                                           
ة االتحـــادي اإلمـــاراتي رقم   288 ل بـــالقـــانون رقم  2722لعـــام  2لم ُيفّرِق قـــانون املعـــامالت املـــدنيـــَّ و بين حـــالـــة الغش أ 2729لعـــام  2واملعـــدَّ

ت املادة  ه: "إذا لم يكن  127التدليس أو حســــــــــــن النية عند تقدير التعويض في املســــــــــــؤولية العقدية، حيث نصــــــــــــَّ من هذا القانون على أنَّ

 حين وقوعه".
ً
 في القانون أو في العقد قدره القاض ي بما يساوي الضرر الواقع فعال

ً
 التعويض مقدرا

ة والسلع رقم ، قانون هيئة وسوق اإلمارات لألور 22املادة  289  .1111لعام  2اق املاليَّ
صة )املستشار( عن أسباب هذا التعارض وذلك قبل  على حظر هذه املمارسة: " اإلماراتيجاء نص النظام  290 ما لم تكشف الشركة املرخَّ

ة والتحليل املالي في ســـــــــوق اإلمارات ، 2\21تقديم النصـــــــــيحة للعميل". أنظر: املادة  ة والســـــــــلع لعام نظام االســـــــــتشـــــــــارات املاليَّ لألوراق املاليَّ

1112. 
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 للعميل بعدم شــــــــــــراء أســــــــــــهم إحدى شــــــــــــرلات االتصــــــــــــاالت بع
ً
د أن لانت قد أعطاه نصــــــــــــيحة

ة بشراء ذات األسهم.  استشارة ماليَّ

وفي الواقع، إنَّ خبرة املســـــــــــــتشــــــــــــــار املــالي قـد تمنحـه القـدرة على تضـــــــــــــليـل عميلـه ثم تبرير هــذا 

.  التعارض بشكلي منطقّيي

ا ُيظهر هذ كشــــف املســــتشــــار عن ســــبب االختالف أو التعارض قبل تقديم النصــــيحة للعميل: -1

ة التي دفعت املستشار الشرط ضرورة توضيح جمي ع الظروف واألحداث واملعلومات الجوهريَّ

ة أو تقرير التحليل املالي.  املالي إلى إعطاء نصيحةي متعارضةي مع استشارة ماليَّ

فهذا الشــــــــرط يضــــــــمن علم العميل بأســــــــباب هذا التغيير الجذرّيِ برأي املســــــــتشــــــــار، ويعطيه 

خذ قراره االســـــــــتثماري بشـــــــــكلي م ا باالســـــــــتمرار باألخذ باالســـــــــتشـــــــــارة الفرصـــــــــة ألْن يتَّ ، إمَّ دروسي

 السابقة أو باألخذ بالنصيحة التالية املتعارضة معها.

ة،  كما أنَّ هذا الشــــــرط ُيلزم املســــــتشــــــار بتوضــــــيح تســــــلســــــل األحداث أو املعلومات االســــــتثماريَّ

ة الســـــــــــــابقـة للنصـــــــــــــيحـة املتعـارضـــــــــــــة معهـا لم تعـد تـدلو على التوجـو  ه وكيف أنَّ الخـدمـة املـاليـَّ

 لتوجيه املستثمر إلى القرار االستثماري الناجح.
ً
 االستثمارّيِ الصحيح، ولم تعْد صالحة

وبالتالي، في حال عدم قدرة املســــــتشــــــار املالي على كشــــــف ســــــبب االختالف أو التعارض بين النصــــــيحة 

ى دواالســـــتشـــــارة وال ســـــبب االختالف أو التعارض قبل تقديم النصـــــيحة للعميل أو قدرته على كشـــــف إح

 وفقا للقانون اإلماراتي وإن 
ً
ا  وجزائيَّ

ً
ا  ومدنيَّ

ً
ا ة املســــتشــــار تأديبيَّ هذه األســــباب دون األخرى، تقوم مســــؤوليَّ

ة في املستشار املالي. ر قصد التضليل بسوء نيَّ
و
 لم يثبْت توف

أو  يويبدو أنَّ واقعة التعارض غير املقصــــــــــود بين النصــــــــــيحة أو االســــــــــتشــــــــــارة املفاجئة مع التحليل املال

ر  ، وال ُيمكن تصــــــــوو  بشــــــــريٌّ
ٌ
االســــــــتشــــــــارات القديمة قد أصــــــــبحت من املاضــــــــ ي؛ ألنَّ هذا التعارض هو خطأ
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ة في التحليل وتقديم االســـــــــــــتشـــــــــــــارات  ة الخوارزميَّ حدوث هذه املفارقة في ظّلِ تطبيق األنظمة اإللكترونيَّ

، األمر الذ لي بشــــــــــــرّيي
ها تعمل بشــــــــــــكلي ذاتّيي دون أّيِ تدخو ي ســــــــــــيضــــــــــــمن تحقيق أقصــــــــــــ ى مصــــــــــــلحة طاملا أنَّ

 .291للعميل

 الخاتمة

د عمــــل "التضـــــــــــــليــــل" لهو فعــــلة مــــدانة على الصـــــــــــــعيــــد األخالقي علينــــا أن نقول في النهــــايــــة أنَّ  ُمجرَّ

عندما يقوم به املســـــــتشـــــــار املالي تجاه عميله الذي  والقانوني، فهذا الفعل هو في حقيقة األمر "خيانة"

قل واســــــــــتجار به حتى ُيرشــــــــــده إلى 
ل
ث  من ذلك قد يقوم ول

ً
 لوضــــــــــعه، فبدال

ً
القرار االســــــــــتثماري الســــــــــليم وفقا

ة أو مصــالح جهاتي قد قامت بدفعه  املســتشــار بتضــليل عميله ســواًء ألان هدفه تحقيق مصــالح شــخصــيَّ

لتوجيه عميله نحو الخســـــــارة أو حتى بهدف اإلضـــــــرار املحض بعميله لوجود تنافس بين شـــــــرلات مرتبطة 

 تعود لهما.

ةاإلشــــولكنَّ  ة القانونيَّ ص في مدى  كاليَّ اشــــتراط توافر قصــــد املســــتشــــار تضــــليل في هذا املجال تتلخَّ

 لثقة عميله
 
ة حتى يتمَّ اعتباره خائنا د الخطأ املنهي الجسيم من املستشار ، أم أنَّ عميله بسوء نيَّ ُمجرَّ

 
 
ي إلى ضـــــــــــــالل عميلــه هو لــاٍف العتبــار أنَّ املســـــــــــــتشـــــــــــــــار قــد ارتكــب عمال ِّ

 بــإقــامــة  الــذي قــد يؤد 
 
كفيال

ة عن خيانة ثقة عميله اته القانونيَّ  .مسؤوليَّ

ة على املســـتشـــار املالي من باب  ة القانونيَّ فقد ينظر املشـــرع من وجهة نظر التشـــديد في إقامة املســـؤوليَّ

بينما قد ينظر إلى هذه املســـألة من وجهة ، 292التنظيم القانوني الصـــارم يدعم تطور ســـوق رأس املال أنَّ 

                                                           
291 Melanie L. FEIN, op. cit., page 7. 
292 Vladimir ATANASOV, Bernard BLACK, Conrad S. CICCOTELLO, Stanley B. GYOSHEV, "how does law affect finance? an 

examination of financial tunneling in an emerging market," University of Texas, McCombs School of Business, research paper 

No. FIN-04-06, January 2008, page 38. 
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ر رأس املالنظر ُمغ  بتحرو
ٌ
، وهذا هو الــــــــــــــــــــــــــُمنطلق الذي ينطلق من 293ايرة ترى أنَّ نموَّ االقتصـــــــــــــاد مرتبط

 التسهيل حتى يصل إلى التساهل مع املحترفين في أسواق املال ومنهم املستشار املالي. 

ة والجزائللمشـــرع املغربيوبالنســـبة  ة املســـتشـــار املدنيَّ  للتفرقة بين مســـؤوليَّ
ً
ة حينما يَّ ، فقد لان واعيا

، وبين وقوع املستشار بخطأي منهّيي اعتيادّيي أو جسيمي بخصوص مدى تعويض 
ً
يقوم بتضليل عميله قصدا

ة لســــــــوق الرســــــــاميل   أنَّ نصــــــــوص قانون الهيئة املغربيَّ
َّ
عة، إال

َّ
عة أو غير املتوق

َّ
العميل عن األضــــــــرار املتوق

 عن التفصـــيل، فقد تمَّ  1126بي لعام وقانون املرشـــدين في االســـتثمار املالي املغر  1122لعام 
ً
لانت بعيدة

ة دون النصَّ الصـــريح على حظر خيانة املســـتشـــار  ة واملهنيَّ ق بالشـــفافيَّ
َّ
النصو على قواعدي وســـلوكياتي تتعل

ة، بينما لان النصو الجزائيو الـــــــــــــــــــــــُمجّرِم لهذا الفعل  ته التأديبيَّ املقصــــــــــودة لعميله في إطار إقامة مســــــــــؤوليَّ

 
ً
ا  بوصفه له بالفعل العمدي. ُمحقَّ

قصـــــد هي املســـــاواة بين الخطأ وال املشـــــرع اإلماراتيبينما لانت املشـــــكلة الكبيرة التي ملســـــناها في عمل 

 ضــــــــــمن إطار وروح النص القانوني الخاّصِ بممارســــــــــات 
ً
لة معا ِ

ّ
عندما تمَّ ذكر املعلومات الخاطئة واملضــــــــــل

خل  الخطأ اليســـــير أو الجســـــيم عبر تقديم البيانات أو  خيانة املســـــتشـــــار املالي لثقة عميله، وهو ما قد

لة مع قصـــد تضـــليل العميل عبرها ِّ
 
ـــــــــــــــُمضـــل ، وقد شـــمل هذا املوقف التنظيمي املعلومات الخاطئة أو الـ

ة على املستشار. ة الجزائيَّ  حتى قيام املسؤوليَّ

يد قف التشــــــدوســــــبب حدوث هذه الحالة بســــــبب رغبة املشــــــرع اإلماراتي باالبتكار والتجديد في مو 

ةي في غاية القسوة بهدف ردع املستشار عن التساهل في حقوق على املستشار ؛ فقد تمَّ وضع معاييري مهنيَّ

ة عليه دون القلق حيال صعوبة إثبات قصد خيانة  ات القانونيَّ عمالئه من جهة، وإقامة أقس ى املسؤوليَّ

 من جهة ثانية. -ة املستشارالذي يبقى عنصر ذاتي بحاجة إلى دليل على سوء نيَّ -العميل 

                                                           
293 Dennis QUINN, op. cit., page 541.  
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ق 
َّ
ة ملعظم األفعال التي قد يرتكبها املســـــــــــتشـــــــــــار لدى  املشـــــــــــرع األمريكيبينما دق في األوصـــــــــــاف القانونيَّ

ة بقانون املســـــتشـــــارين االســـــتثماريين  تضـــــليله العميل، وقد ظهر ذلك من ألفاظ وروح النصـــــوص الخاصـــــَّ

ة لا2721األمريكي لعام  ات القانونيَّ  ، فاملســـــؤوليَّ
ٌ
ة التي قد تقوم على املســـــتشـــــار في هذا القانون مرتبطة

َّ
ف

ة لتطبيق مفهوم خيانة العميل  ة إمكانيَّ توى على مســــــ-بقصــــــد خداع العميل واالحتيال عليه، ما ينفي أيَّ

ب عليها والعقوبة الزاجرة لها ِ
ّ
مع األخطاء غير املقصــــــودة من املســــــتشــــــار بغّضِ النظر عن  -التعويض املترت

 القانون األمريكي.جسامتها في 

ة يعود إلى  وفي الحقيقة نرى أنَّ ســــــبب وجود الفكر القائل باملســــــاواة بين الخطأ الجســــــيم وســــــوء النيَّ

ة  تينيَّ
َّ

ة الال التي أوجدت فلســـــفة االقتران بين الخطأ منهي الجســـــيم والغش في كثيري من املدرســـــة القانونيَّ

ة كما في حالة وصـــــــــــــول التعويض إ ع عند ثبوت أّيي منهما، بينما تنظر املواطن القانونيَّ
َّ
لى القدر غير املتوق

ة األنجلو ة-املدرســـــــة القانونيَّ ق مبادئ العدالة أكثر من  ســـــــاكســـــــونيَّ طّبِ
ُ
إلى هذا األمر دون مبالغة؛ فهي ت

 لفلســـــــــــفة هذه املدرســـــــــــة باملســـــــــــاواة بين فعل مقصـــــــــــود وآخر غير 
ً
القانون، ومن هنا ال ُيمكن القول وفقا

.
ً
 مقصود أبدا

 وكموقف شـــــــــــــخصـــــــــــــ ي ختــامي، نرى أنَّ 
 
دا ِّ القــانوني يجــب أن يكون ُمقيــَّ

التجــديــد واالبتكــار في النص 

ة  مع ســـــــوء النيَّ
 
ة يجب أن يكون مترافقا ة ال ؛ فالخيانبالعدالة، وأنَّ التشـــــــديد في املســـــــؤولية القانونيَّ

 ود.من أّيِ نوع من أنواع الخطأ غير املقص -وال حتى أن تقترب–ُيمكن أن تقترن 

 * النتائج: 

ة مهما لانت الوسيلة الـــــــــــــُمستخدمة  .2  بسوء نيَّ
ً
خيانة املستشار املالي لعميله هو تضليله قصدا

 لتحقيق ذلك.

ا املعلومات فهي بيانات ُمعالجة. .1  البيانات خامات أولية، أمَّ
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لة قد يكون بقصد تضليل العميل أو بسبب .2 ِ
ّ
ــــــُمضل  تقديم البيانات أو املعلومات الخاطئة أو الـ

تها أو في طريقة تحليله  د من صــــّحِ
و
وقوع املســــتشــــار بخطأ منهي بســــيط أو جســــيم في عدم التأك

 ومعالجته لها.

ة قــد يتمَّ  .2 ة( في ســـــــــــــوق األوراق املــاليــَّ رة بــاألســـــــــــــعــار )املعلومــة الــداخليــَّ ِ
ّ
ة واملؤث املعلومــة الســـــــــــــريــَّ

صدرها شخص   إن لان مل
ً
ة خاصة من مدراء أو مؤسس ي استغاللها في إطار االستشارات املاليَّ

 الشرلات الـُمدِرجة أوراقها في البورصة.

 نشاط الترويج إلصدار األوراق املالية هو حقٌل خصٌب لقيام املستشار املالي بتضليل عمالئه. .2

تعارض االســـــتشـــــارات والتحليالت أمر ممكن الحدوث في مجتمع البورصـــــة دون وجود قصـــــد  .6

ه يوحي بوجود التضليل بشكل  يستدعي التحقيق باألمر. التضليل، لكنَّ

ة في عمل التحليل املالي وتقديم االســـــــــــــتشـــــــــــــارات يقي من خيانة  .9 دخول األســـــــــــــاليب االلكترونيَّ

. لي بشرّيي
 العمالء إن تمَّ ضمان التشغيل الذاتي لها دون تدخو

 التوصيات:

ة هو خيانة العميل التي تســــتحقو الحظر وإقامة شــــتَّ  .2  بســــوء نيَّ
ً
 ىاعتبار تضــــليل العميل قصــــدا

عة، 
َّ
ــــــــُمتوق عة وغير الـ

َّ
ــــــــُمتوق ة، وتعويض العميل عن لامل أضراره الـ ات القانونيَّ أنواع املسؤوليَّ

دة. ية ُمشدَّ
َّ
ة وجزائ  وفرض عقوبة تأديبيَّ

ر وال يقوم به أيو محترفي بنشـــــــاط املســـــــتشـــــــار املالي  .1
ل
اعتبار الخطأ املنهي الجســـــــيم الذي ال ُيغتف

 وخطأ ُيقي
ً
 غير مقبولة

ً
ة أمام هيئة البورصة، ممارسة ة التأديبيَّ ة املستشار القانونيَّ ُم املسؤوليَّ

ة. ة أمام النيابة العامَّ ة أمام العميل، دون الجزائيَّ ة املدنيَّ  وُيقيُم املسؤوليَّ

ة لــدى تقــديم  .2 ة ُمضــــــــــــــاعفــة على ثبوت قصــــــــــــــد خيــانــة العميــل بســـــــــــــوء نيــَّ فرض عقوبــة تــأديبيــَّ

لة. ِ
ّ
 معلومات ُمضل
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 لتقديم  اعتبار إخفاء أو  .2
ً
كتمان البيانات أو املعلومات كفعلي مقصــــــودي من املســــــتشــــــار مســــــاويا

لة. ِ
ّ
 البيانات أو املعلومات الخاطئة أو الـُمضل

مة  .2 التأكيد على تشديد التعامل مع خيانة الثقة من املستشار في حال لانت االستشارة الـُمقدَّ

ة، وذلك في حال الترخيص له بتقديم االســـــتشـــــ ة التي تتضـــــمَّ للعميل قانونيَّ ن ارات االســـــتثماريَّ

 الشقَّ القانونيَّ كما في الواليات املتحدة.

املعلومات الخاطئة أو الذي يقوم بتضــــــــليل العميل عن قصــــــــد عبر املســــــــتشــــــــار املالي معاقبة  .6

لة  ِّ
 
ـــــــــــــــــــُمضـــــــل ة أشـــــــهر، وإلغاء الترخيص مع تكرار الـ ت عن العمل ملدة ســـــــتَّ

َّ
بعقوبة الوقف املؤق

 املخالفة.

قت بعقوبة الوقف املؤ  البيانات الخاطئةملســـتشـــار الذي يقوم بتضـــليل العميل عبر معاقبة ا .9

ي  ِ
ّ

 من تفشـــــ 
ً
عن العمل ملدة ســـــنة لاملة كحد أدنى وبإلغاء الترخيص مع تكرار املخالفة؛ خوفا

 ظاهرة الغش املحاسيي في البيانات.

لةالذي يقوم بإعطاء املستشار املالي معاقبة  .2 ِّ
 
قوبة تضليل العميل بعبقصد  البيانات الــــــُمضل

الوقف املؤقــت عن العمــل ملــدة ســـــــــــــنتين لــاملتين كحــّدي أدنى، وســـــــــــــحــب الترخيص بــالعمــل في 

ة الثانية.  السوق من أّيِ جهةي تقوم بهذه املمارسة للمرَّ

عن العمل ملدة ســـــــــــــنةي لاملةي كحّدي أدنى من تاريخ ارتكاب  املســـــــــــــتشـــــــــــــار املاليالنصو على وقف  .7

ة مع مشــاركتها بنشــاط ن قصــد عبر عمخالفة تضــليل العميل  إصــدار اســتشــارة أو خدمة ماليَّ

ة،  ة موضــــوع هذه االســــتشــــارة أو الخدمة املاليَّ وإلغاء ترخيص املســــتشــــار إصــــدار األوراق املاليَّ

 مع تكرار املخالفة.

ينوجوب اإلفصـــــــاح الفوري والســـــــريع عن لّلِ مخالفات  .21 ُل املســـــــتشـــــــارين املالّيِ ِ
ّ
، فمن جهة ُيمث

للشــــــــركة املخالفة، ومن جهة أخرى يرتدع باقي  "Aspersion"صــــــــاح عقوبة "تشــــــــهير" هذا اإلف
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حافظ على هي التي تإلى املستشار املالي املستشارين عن ارتكاب املخالفات. فالسمعة بالنسبة 

 .294العمالء القدامى وتجلب عمالء جدد

ة االســـتشـــاري .22  إنشـــاء لجنة في تدعى "لجنة دراســـة توصـــيات الخدمات املاليَّ
ً
ة ة"، وتكون مختصـــَّ

ة  ة، وتبدي الرأي في منطقيَّ ة واالســــــــتشــــــــارات والنصــــــــائح املاليَّ بدراســــــــة تقارير التحليالت املاليَّ

ة الصادرة  ة اآلتية من الخدمات املاليَّ وصيات إذا أثارت تاملستشارين املاليين التوصيات املاليَّ

 لعميل.هذه الخدمات شكَّ هيئة البورصة من لونها تهدف إلى تضليل ا

يإقامة مؤتمر قانوني دولي يختصو في مجال "التنظيم التشـــــــــــريعي لعمل  .21 ن املســـــــــــتشـــــــــــارين املالّيِ

ين ين والقانونّيِ "، ويكون من ضمن أهدافه االستفادة من تجارب املشّرِعين في هذا واالستثمارّيِ

ة بغــايــة الوصـــــــــــــول إلى نصـــــــــــــوص تشـــــــــــــريعيــَّ  ة املجــال، والتعروف على آخر الــدراســــــــــــــات القــانونيــَّ

صف بالتفصيل  ة تتَّ ص والعدالة.وتنظيميَّ  والتخصو
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http://www.alriyadh.com/507580
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 للقانون املدني األردني"، مجلة  الصـــــرايرة* د. 
ً
إبراهيم صــــــالح، "التنظيم القانوني للتعويض عن الضــــــرر املرتد وفقا

 .1126، أغسطس 1، العدد 2وس، املجلد اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة السلطان قاب

ة رقم  غزيوي * د.  خ  19-29هندة، "تعزيز قرينة البراءة على ضــــــــــــــوء تعديل قانون اإلجراءات الجزائيَّ مارس  19املؤرَّ

 .126-112، صصـ 1122، فيفري 62"، مجلة دراسات املحكمة، جامعة عمار ثليجي، األغواطـ، الجزائر، العدد 1129

 م:هما القوص ي* د. 

ة  ة في ســــــــــــــوق األوراق املـــاليـــَّ دراســــــــــــــــة قـــانونيـــة مقـــارنـــة بين القـــانون الكويتي –"املفهوم القـــانوني للمعلومـــات الـــداخليـــَّ

 .1122، ديسمبر 2، العدد 29، مجلة الحقوق املحكمة، جامعة الكويت، ، املجلد:-والسوري والقانون املقارن 

ات التداول في ســـــــوق األوراق  ت لنيل درجة الدكتوراه بالحقوق، قســـــــم "النظام القانوني لعمليَّ عدَّ
ُ
ة"، رســـــــالة أ املاليَّ

ة، نوقشت عام  ة السوريَّ ة العربيَّ ة، جامعة حلب، الجمهوريَّ  .1129القانون التجاري، قانون سوق األوراق املاليَّ

ة: غة اإلنكليزيَّ
ُّ
فات بالل

َّ
: املؤل
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ة: غة الفرنسيَّ
ُّ
فات بالل

َّ
: املؤل

 
 ثالثا

* CHEKKAR, Rahma, "communication financière et analyse de discours: une réflexion méthodologique 

autour du cas SAINT-GOBAIN", Congres de L'AFC, 26ème, Lille, 2005, pp. 1-16. 

* GENDRON, Corinne, "responsabilité sociale et régulation de l’entreprise mondialisée", 2004 voir le 

line: 

http://www.erudit.org/revue/ri/2004/v59/n1/009128ar.html. 

Hawkins v. McGee, 84 N.H. 114, 146 A. 641 (N.H. 1929). 
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 بشأ

 التحكيم االلكتروني في منازعات التجارة الدولية  

 طار القانون التجاري الدولي والقانون السوريإدراسة في 

 

 حسين شحادة الحسين 

 في الحقوق دكتور 

القانون التجاري أستاذ 

 -للية الحقوق  -شاركامل

  حلبجامعة 

 

 :امللخص

وسائل االتصال  باستخدامات التجارية منازعا البحث دراسة موضوع تسوية يتناول هذ     

ين بها ورغبة املتعامل ،االلكترونيةوانتشار التجارة ازدياد  في ظلهذا املوضوع همية نظرا أل  االلكترونية

 وسائل االتصال الحديثة لتسوية نزاعاتهم التجارية  باستخدام
ً
 وقتتوفيرا لللسرعة االجراءات و  طلبا

 التي تعتري فض نزاعات التجارة اإللكترونية أمام القضاء العادي شكالياتلإل  اوتجاوز  ،واملالوالجهد 

 .اصدار األحكامفي  بطئالو  القضائيوتنازع االختصاص  ،تنازع القوانينوخاصة مشكلة 

 بواسطة التحكيم االلكتروني وذلكلتجارية زعات اانموضوع تسوية املهذا البحث  ناول فيونت

لدولي الجانب افي لهذه الوسائل تنظيم القانوني وال ،لهذه الوسائل عمليةوجود تطبيقات حيث مدى  نم
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حجية اتفاق التحكيم وقرارات التحكيم الصادرة باستخدام وسائل بيان  باإلضافة الى ،السوري التشريعو 

 .ل التقليديةاإللكتروني، لنرى مدى قبول الوسائل االلكترونية أو مكافئتها للوسائاالتصال 

  :املقدمة

ويتم  ،أو الخدمات بصورة ماديةالسلع التجارة بمفهومها التقليدي تقوم على أساس تبادل تقوم   

 .أو وجود وكالئهما في مجلس واحد هماطراف العقد من خالل وجودأالتعاقد بين ذلك ب

 ر تطويل أدى ،التعاقد فيكترونية ستخدام الوسائل االلال نتيجة التطور في مفهوم التجارة ال أن إ

تقل العالم الى انف ،اإللكترونيةزعات املتعلقة بالتجارة بما يتناسب مع طبيعة التجارة انوسائل تسوية امل

فرضت ، بسبب طبيعة شبكة األنترنت التي 295مرحلة يتم فيها فض املنازعات التجارية بطريقة الكترونية

 
ً
 جديدا

ً
ات التقليدية في فض املنازعات ويتم هذا الشكل من خالل شاشة للتحكيم يختلف عن اآللي شكال

 .296الحاسوب وبشكل يتالئم مع طبيعة التجارة االلكترونية التي التعترف بالحدود املكانية

املنازعات التجارية أهمية في تسوية  297ةاإللكترونيباستخدام وسائل االتصال التحكيم  ويكتسب  

 
ً
التجارة مع  نسجموي ،لكترونيةاالفة مستخدمي وسائل االتصال لكا متاح األسلوبهذه  نأل  نظرا

                                                           
محمد محمود جبران، التحكيم لوسيلة لحل منازعات التجارة اإللكترونية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، للية الحقوق،   - 295

 http://www.meu.edu.jo/images. منشور عبر املوقع: 2م، ص.1117األردن، 
فاوضات امل -التحكيم -الوساطة والتوفيق -االلكترونية لفض املنازعات الوسائل -انظر: د. محمد أبو الهيجاء، التحكيم االلكتروني، - 296

 .72، ص.1121املباشرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
من تسميات هذا التحكيم ايضا التحكيم الشبكي او التحكيم على الخط وان مايميز التحكيم االلكتروني انه يتم باستخدام وسائل  - 297

ل الحديثة التي تعتمد على تقنية املعلومات واالتصاالت املتمثلة بشبكة االنترنيت بشكل خاص.)آالء النعيمي، االطار القانوني التفاق االتصا

( ، املجلد الثالث، جامعة اإلمارات، للية القانون، 1112التحكيم االلكتروني، املؤتمر السنوي السادس عشر)التحكيم التجاري االلكتروني، 

 .767ص 

ترونيا أو كومصطلح الوسائل االلكترونية يشمل الفصل في املنازعات من خالل شبكات الحاسب وينصرف لكافة املنازعات سواء وقعت ال

 -التحكيم -الوساطة والتوفيق -الوسائل االلكترونية لفض املنازعات -د. محمد أبو الهيجاء، التحكيم االلكتروني،) املنازعات التقليدية

 . (22، ص.1121ملباشرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، املفاوضات ا
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د شكل لنكون بصد ،في ابرام عقودها اإللكترونية التي تقوم على فكرة استخدام الوسائل التكنولوجية

  آخر للتجارة قائم على دمج وسائل االتصال التكنولوجية بالتجارة.

على  ةاتفاق أطراف عالقة قانوني أنه"عرفه البعض ب .تعددت تعريفات التحكيم االلكترونيو 

 
ً
 محكمين ىإل ةعادي مالكترونية لانت أ ةمن عالقات تجاري إخضاع املنازعة التي نشأت أو ستنشأ مستقبال

 .298"لهاللفصل في النزاع بإجراءات الكترونية وإصدار حكم ملزم 

 منازعات لفض أخرى  الكترونية وسيلة أي أو االنترنت عبر يتم تحكيموعرفه آخرون بأنه " 

 .299"الكترونية بطريقة وتبليغه القرار وإصدار إجراءاته في والسير النزاع يتم عرض بحيث الكترونية

على طرح النزاع على شخص أو أشخاص األطراف إتفاق يعني "التحكيم" بمعناه التقليدي  واذا لان

ات عني اإلعتماد على تقنيمصطلح "اإللكتروني" ي، فإن معينين لتسويته خارج إطار املحكمة املختصة

تحتوي على لل ما هو كهربي أو رقمي أو مغناطيس ي أو السلكي أو بصري أو كهرومغناطيس ي أو غيرها من 

إجراء التحكيم بإستخدام الوسائط واألساليب والشبكات اإللكترونية ومنها  ، بهدفالوسائل املتشابهة

 . 300شبكة اإلنترنت

 أن يتم بأكمله عبر الوسائل  ونؤيد االتجاه الفقهي الذي يشترط 
ً
العتبار التحكيم الكترونيا

 . 301اإللكترونية، سواء لجهة ابرام اتفاق التحكيم أو في مرحلة خصومة التحكيم أو صدور الحكم

                                                           
ية تدور التحكيم االلكتروني في حل منازعات التجارة االلكترونية، املؤتمر املغاربي األول حول: املعلوماهند عبد القادر سليمان،  - 298

 .9، ص، يبياألاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ل ،1117أكتوبر  17-12والقانون، 
، 1117رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية،  -دراسة مقارنة -رجاء نظام حافظ بني شمسة، االطار القانوني للتحكيم االلكتروني - 299

 .http://scholar.najah.edu/sites/scholarمنشور عبر املوقع:.21ص.
راسة النظـريـة لـمقيـاس: التحكيـم الدولـي، للية الحقوق والعلوم يتوجي سامية، التحكيم االلكتروني، عـرض مقدم في إطـار الـد - 300

 .2، ص. 1117بسكرة،  -السياسية، جامعة محمد خيضر

، املجلد 1112د.آالء النعيمي، االطار القانوني التفاق التحكيم اإللكتروني، املؤتمر السنوي السادس عشر)التحكيم التجاري الدولي،  - 301

 .799رات، للية القانون، ص.الثالث، ، جامعة االما
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 بواسطة التحكيم الذي يتمالتعرف على مشروعية تسوية املنازعات التجارية في هذا البحث نحاول س    

فق وذلك بتناول املوضوع و  لتكنولوجية أو ما نسميه التحكيم االلكترونيباستخدام وسائل االتصال ا

 مايلي:

انبها في جو  بواسطة التحكيم االلكترونيتسوية املنازعات التجارية لالجهود الدولية  :املبحث األول 

 القانونية والعملية

 .كترونيلالبواسطة التحكيم ا: االطار القانوني لتسوية املنازعات التجارية املطلب األول 

 .كترونيلالبواسطة التحكيم ا : االطار العملي لتسوية املنازعات التجاريةاملطلب الثاني

 في تسوية املنازعات التجارية االلكترونيةحجية استخدام وسائل االتصال : املبحث الثاني

 االلكترونيةاالتصال  لحجية اتفاق التحكيم املبرم باستخدام وسائ :املطلب األول 

  .االلكترونيةالصادرة باستخدام وسائل االتصال حجية قرارات التحكيم : ب الثانيملطلا 

 لعام 2قانون التحكيم السوري رقم بصورة اساسية ضمن اطار نصوص الدراسة  وستكون 

القوانين النموذجية ب مع االهتمام، 1117لعام  2الشبكة رقم  اتني وخدمالتوقيع االلكترو قانون و  1112

 .وسائل االتصال التكنولوجية باستخدامالتجارية  املنازعاتلدولية املتعلقة بفض واالتفاقيات ا
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بواسطة التحكيم االلكتروني في جوانبها تسوية املنازعات التجارية الجهود الدولية ل: ول املبحث األ 

 القانونية والعملية

واسطة العقود التجارية ب إبرامبونية تتمثل ان الفكرة األساسية التي تقوم عليها التجارة اإللكتر

قبات ع ةدون الحاجة لوجود املتعاقدين في مكان واحد مما يؤدي لتجاوز أي االلكترونيةشبكات االتصال 

 .ي لتجار افي العمل باملرونة املعهودة  ابرام الصفقات التجارية دون مكانية أو جغرافية من شأنها أن تحول 

تماد فإنه سيكون من املناسب االع كترونية تعتمد على الوسائل االلكترونيةوطاملا أن التجارة االل  

على وسائل االتصال االلكترونية الحديثة املستخدمة في ابرام الصفقات من أجل فض منازعات هذه 

ائل والتحكيم باستخدام هذه الوس ،التي يوفرها نظام التحكيم بشكل عام امليزاتالستفادة من لالتجارة 

 .303هذا النوع من التحكيم، والتي تفوق العيوب أو املساوئ التي تعتري 302رونية بشكل خاصااللكت

 ي و النظر أ القانوني ى مطلبين نعالج في أولهما االطارهذا املبحث إل سوف نقسموبناء عليه 

عملي لنعالج في املطلب الثاني االطار او ، االلكترونيةلتسوية املنازعات التجارية بواسطة وسائل االتصال 

 .وذلك على التفصيل التالي االلكترونيةلتسوية املنازعات التجارية بواسطة وسائل االتصال 

 بواسطة التحكيم االلكترونيلتسوية املنازعات التجارية  طار القانونياإل  : املطلب األول 

 

                                                           
ملزيد من االطالع حول مزايا التحكيم انظر: د.حسين شحادة الحسين، التحكيم في منازعات العمليات املصرفية، مجلة القضائية،  - 302

 م.1121هـ ، 2222رجب/ وزارة العدل السعودية، العدد الرابع،

 - من هذه العيوب: الخشية من عدم تطبيق املحكم للقواعد اآلمرة في القانون الوطني، وعدم الثقة في التعامالت االلكترونية، والتشكيك 303

. ، والفجوة الرقمية، وعدم مالئمة القوانينفي تنفيذ حكم التحكيم االلكتروني، والخشية من عدم توفر سرية  التحكيم، ومشكلة التوثيق

، 1121لكتروني، املركز القومي لالصدارات القانونية، الطبعة األولى، ابراهيم عبد ربه ابراهيم، التحكيم اال -للمزيد انظر: د. هشام بشير

: رجاء نظام حافظ بني شمسه، مرجع سابق، ص.. 22-22ص، 
ً
ومابعدها. 22أيضا  
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ل اوسائل االتصالستخدام من اإلشارة إلى  -ومنها التشريع السوري – أغلب القوانين وخلت   

ت الذي ظهر ، هذا املوضوع حداثةل ذلكيرجع وربما  ،اإللكترونيةمنازعات التجارة في حل  االلكترونية

شكلة م قدال يطرح ،التجارة االلكترونية وازدهار  عدم انتشار  وإن، بداياته وسوابقه في الدول املتقدمة

 إ التجارة تتعلق بتسوية منازعات
ً
  .304بشكل عاجل لكترونيا

يم في املنازعات املدنية واالقتصادية وسمح كقانونا للتح 1112رية في العام في سو صدر وقد 

 جهةل، لكنه لم يكن بمثل هذه الصراحة االلكترونيةبإبرام اتفاق التحكيم باستخدام الوسائل صراحة 

 اكساب الحكم الصادر بهذه الوسائل الحجية القانونية.

  1117لعام  2كة رقم قانون التوقيع االلكتروني وخدمة الشبلك صدر كذ
ً
 ولم يتضمن نصوصا

  .االلكترونية للحكم الصادر باستخدام الوسائلتسمح باالعتراف بالحجية 

                                                           

 يةتريليون دوالرعلى مستوى العالم. ويقصد بالتجارة االلكترون 22حوالي  1122بلغ حجم التجارة عن طريق التجارة االلكترونية لعام  - 304

واحتلت النرويج  .""عمليات البيع والشراء عن طريق االنترنت والصفقات التجارية بين الشرلات والتحويالت املصرفية عن طريق االنترنت

من مجموع  %62املرتبة األولى في العالم والتي تعامل مواطنيها في مجال التجارة االلكترونية حيث يبلغ عدد مستخدمي اإلنترنت فيها حوالي 

أما بالنسبة للدول العربية فقد احتلت اإلمارات العربية املتحدة  .% 22سكان وتلتها الدانمارك في املرتبة الثانية بعدد مستخدمين وصل إلى ال

وانهت مجموعة  (.ww.aliqtisadi.com/indexhttp://wمن عدد مستخدمي اإلنترنت )  %2وتلتها مصر بنسبة  %22املرتبة األولى بنسبة 

الدراسة ان   . بينت1121اغسطس/ اب ( دراسة مسحية كبيرة ملستخدمي االنترنت في االردن فيArabAdvisors Groupاملرشدين العرب )

عة املرشدين العرب تقدر مجمو االنترنت. و من مستخدمي االنترنت في االردن قاموا بمعامالت تجارية عبر   )خمسة عشر باملئة( 22%

من اجمالي عدد السكان  %2مستخدم، أي ما يعادل  222111مستخدمي االنترنت الذين يستخدمون التجارة االلكترونية بأكثر من  أعداد

ني عشر امريكي خالل االث مليون دوالر 271 كما تقدر مجموعة املرشدين العرب مقدار االنفاق على التجارة االلكترونية بمقدار في اململكة.

 حيث تشمل هذه التجارة شراء املنتجات والدفع مقابل الخدمات و دفع الفواتير عبر االنترنت شهرا املاضية،

(http://www.arabadvisors.com/arabicr.)  وفي سورية ذكرت صحيفة تشرين الرسمية أن حجم التجارة االلكترونية املتوقع في عام

  لان 1112
ً
 (.http://www.levantnews.com/archivesة)مليون ليرة سوري 121 مقدرا

 

http://www.aliqtisadi.com/index
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لعديد ا فقد حثتفض املنازعات التجارية بواسطة وسائل االتصال التكنولوجية  ونتيجة ألهمية

ال ستخدام وسائل االتصا تشجيعالدولية املعنية بالتجارة اإللكترونية دول العالم على  املؤسساتمن 

 .التجارية زعاتانامل فضفي  التكنولوجية

 ونصوص االتفاقيات ،هذه الجهود من خالل توجيهات أو توصيات االتحاد األوربينعرض لبعض و 

 أو القوانين النموذجية.

 هود االتحاد األوربيج : الفرع األول 

   لكترونية من خالل التحكيم.يؤكد االتحاد األوربي على أهمية حل منازعات التجارة اال 

الخاص  22/1111من التوجيه األوروبي رقم  األوروبي التوجيه من ( 17 )  املادة من ذلك ما أكدت عليه

 :"أنه على ببعض املظاهر القانونية لخدمة مجتمع املعلومات والتجارة اإللكترونية

 من واملستفيدين املعلومات ةخدم مقدمي بين النزاع حالة في تكفل أن األعضاء الدول  على يجب -2

 الوسائل ذلك في بما املحكمة خارج املنازعات تسوية تعيق ال التشريعات أن الخدمة، هذه

 .املناسبة االلكترونية

 وال خارج املحاكم، املنازعات تسوية عن املسئولة الهيئات تشجع أن األعضاء الدول  على يجب -1

 لألطراف اإلجرائية ضماناتالمن  يكفيما توفر  ريقةبط العمل على املستهلكين بين املنازعات سيما

 .305."املعنية

                                                           
-http://eur  -  راجع في االشارة الى ذلك: رجاء نظام حافظ بني شمسه، مرجع سابق، ص. 22. وتشير للموقع:305

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do 
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هلكين التي تتم بين املست وخاصة اللجنة األوروبية املعنية بتسوية املنازعات قامت الى ذلك باإلضافة 

 املنازعات التجارية اإللكترونية بواسطة وسائل االتصال بتسويةمن التوصيات املتعلقة  سلسلةباعتماد 

 ومن ضمن هذه التوصيات: نيةااللكترو

م واملتضمنة الحث على تسوية منازعات 2772مارس  21رة بتاريخ داوالص 129/72التوصية رقم  -1

 ارشادية لتوفير أفضل حماية ممكنة هذه ، وتضع املستهلكين بعيدا عن القضاء
ً
التوصية خطوطا

 .االنترنيتللمستهلك األوربي في معامالته عبر 

م بخصوص تأسيس شبكة أوروبية لتسوية املنازعات 1111/ مايو /12ريخ التوصية الصادرة بتا  -2

وال ، خاصة في قطاع األمعلى الخط مباشرة لتغطية لافة املنازعات املتعلقة باملستهلك األوروبي

 .والخدمات وتيسير تبادل املعلومات واالتصاالت بين املشروعات واملستهلكين

م واملتضمنة تحديد املبادئ التي ينبغي 1112/ أبريل /2خ والصادرة بتاري 221/1112رقم  التوصية  -3

 توصية تم اعتمادها بهدف اكمالال ذههو ، عبر اإلنترنتمراعاتها بين األعضاء عند تسوية منازعاتهم 

 ارشادية لتوفر أفضل حماية ممكنة للمستهلك  129/72النقص في التوصية 
ً
وهي تضع خطوطا

توص ي املشروعات كنتيجة لذلك بضرورة اعالم املستهلكين بوجود األوربي في معامالته االلكترونية و 

  .306لجنة لتسوية املنازعات عبر شبكة االنترنيت

 االتفاقيات الدولية والقوانين النموذجية: الفرع الثاني

                                                           
شبكات االتصال االلكترونية، مجلة املحامين العرب،  انظر في االشارة الى ذلك: د. صالح جاد املنزالوي، تسوية النزاعات التجارية عبر  - 306

 .1، ص،1117العدد الثالث، 

 http://www.mohamoon.comمنشور على املوقع 
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اقات التفالتوصيات املتعلقة بتفسير بعض مواد ااالهتمام بهذا املوضوع من خالل ظهر وكذلك 

أو وضع اتفاقيات جديدة لاتفاقية األمم املتحدة بشأن الخطابات  ،307ويوركالدولية لاتفاقية ني

قد و  الوطني بمجرد التصديق عليها. ن حيث ستكون جزءا من القانو  ،االلكترونية في العقود الدولية

ين و تنطبق أحكام االتفاقية على استخدام الخطابات االلكترونية في سياق تكأنه  11/2308نصت املادة 

املتعاقدة في هذه  ةاالتفاقيات الدولية التالية، التي تكون الدولتسري عليه أي من  وتنفيذ عقد

 :االتفاقية، أو قد تصبح دولة متعاقدة فيها

 .2722حزيران  -21اتفاقية االعتراف بتنفيذ قرارات التحكيم األجنبية وانفاذها نيويورك  -2

1- ..... 

بعد  2722الصادر عن األونسترال سنة وكذلك فإن القانون الخاص بالتحكيم التجاري الدولي 

"يستوفى اشتراط أن يكون التحكيم مكتوبا بواسطة خطاب  على أنه 9/2نص في املادة 1116تعديله عام 

لخطاب . ويقصد بتعبير االكتروني اذا لانت املعلومات الواردة فيه متاحة بحيث يمكن الرجوع اليها الحقا

لومات عة رسالة بيانات". ويقصد بتعبير رسالة البيانات" املااللكتروني أي خطاب يوجهه الطرف بواسط

املنشأة أو املرسلة أو املتلقاة أو املخزنة بواسطة رسائل الكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو بوسائل 

البرق و مشابهة تشمل على سبيل املثال ال الحصر التبادل االلكتروني للبيانات والبريد االلكتروني 

 .309قي"نسخ البروالتلكس، وال

 

                                                           
من اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها، قرار الجمعية العامة  9/2واملادة  1/1انظر التوصية املتعلقة بتفسير املادة  - 307

 ، لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي.1116ديسمبر  2خ تاري 62/22

 .2/6/2727أصبحت االتفاقية نافذة في سورية اعتبارا من تاريخ 
. انظر نص االتفاقية على موقع 2، ص.1121وائل حمدي أحمد، التقاض ي االلكتروني في العقود االلكترونية، دار الفكر والقانون،  - 308

 http://www.uncitral.orgاألونسترال: 
، لجنة األمم 1116مع التعديالت التي اعتمدت في عام  2722. قانون األونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، لعام 9/2املادة  - 309

 http://www.uncitral.orgاملتحدة للقانون التجاري الدولي، األمم املتحدة. 
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 بواسطة التحكيم االلكترونياالطار العملي لتسوية املنازعات التجارية  : املطلب الثاني

 ،
ً
لم تنشأ مراكز مهتمة بتسوية هذا النوع من املنازعات في سورية، واليوجد سوابق قضائية أيضا

 لحداثة انتشار التجارة االلكترونية وحداثة موضوع تسوية منازعات الت
ً
ترونية. اإللكجارة بالوسائل نظرا

 .لذا فإننا سنعرض لبعض املراكز العاملية، واحدى القضايا الصادرة في هذا الخصوص

 االلكترونيةتسوية منازعات التجارية باستخدام الوسائل  هيئاتأهم : الفرع األول 

نولوجية تكتنتشر بعض املراكز في الدول االوربية لتسوية منازعات التجارية باستخدام الوسائل ال

 :ومن أهمها

 
 
 Arbitration and Mediation Centreمركز الوساطة والتحكيم  -أوال

ن أ، وهو يعمل شأنه ش310)الويبو(للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اتابع امركز  يعدان هذا املركز     

سوية يعرف بت املحكمة االفتراضية ويتم من خالله فض املنازعات بواسطة التحكيم اإللكتروني أو ما

 .املنازعات على الخط

( بدور كبير في تفعيل نظام التحكيم الخاص باملنازعات wipoوتقوم املنظمة العاملية للملكية الفكرية)

الخاصة باالنترنيت وبشكل خاص فيما يتعلق بامللكية الفكرية وأسماء الدومين والعالمات التجارية وقد 

من أجل تشجيع تسوية منازعات امللكية الفكرية  2772ة في عام تم انشاء مركز الويبو للتحكيم والوساط

بواسطة الطرق البديلة ومقره في جنيف، وهو الهيئة الوحيدة التي تقدم طرقا بديلة لتسوية املنازعات 

شخص من املتخصصين البارزين  2111املتعلقة بامللكية الفكرية وفقا لنظام الويبو ويضم اكثر من 

 .311ة الفكرية والطرق البديلة لتسوية املنازعات املؤهلين في امللكي

                                                           
 http://www.iris.sgdg.org/mediation راجع املوقع اإللكتروني الخاص باملركز : - 310

 . http://www.arbiter.wipo.int - انظر موقع مركز تحكيم الويبو 311

http://www.arbiter.wipo.int/
http://www.arbiter.wipo.int/
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 Online Ombuds Office  : مكتب الوساطة على الخ -ثانيا

، ةواسطة وسائل االتصال التكنولوجيان هذا املكتب يعتبر تطبيقا عمليا لفض املنازعات التجارية ب    

ألبحاث املعلومات ، وقد م بفضل املركز الوطني 2776وقد تأسس في عام وخاصة في مجال الخدمات، 

 . 312م2779اعلن عنه رسميا في عام 

 
 
 Cyber Tribunalمحكمة الفضاء  -ثالثا

 لنظام  2776بكندا في سبتمبر  الريمونت  نشأت هذه املحكمة في للية الحقوق بجامعة    
ً
. ووفقا

 على موقع املحكمة اإللكتروني ، 
ً
 بدهذه املحكمة ، تتم لافة اإلجراءات إلكترونيا

ً
ة ، من طلب التسوي ءا

 بإصدار الحكم وتسجيله على املوقع اإللكتروني للمحكمة.
ً
 باإلجراءات وإنتهاءا

ً
ام وينطبق نظ ومرورا

املحكمة سواًء بالنسبة للتحكيم اإللكتروني أو الوساطة اإللكترونية على قطاعات األعمال اإللكترونية 

أصدرت شهادات مصادقة على فقد ة في نظامها ورغبة من املحكمة ببث الثق والتجارة اإللكترونية.

 
ً
املواقع اإللكترونية التي تتعامل بالتجارة اإللكترونية والتي تستوفي شروط املحكمة املطلوبة وذلك تعبيرا

 لنظام وإجراءات هذه  التزامعن 
ً
هذه املواقع أو املسئولين عنها بتسوية منازعاتهم مع املستخدمين وفقا

 املحكمة.

املحكمة بتقديم خدمات تسوية املنازعات باللغتين اإلنجليزية والفرنسية، وذلك  وتتميز هذه

هي تجمع بين النظام لوجودها في مقاطعة ذات طبيعة لغوية مختلطة من هاتين اللغتين، وكذلك ف

نجلوسكسوني ، مما يؤدي إلى توحيد القواعد القانونية بين أنظمة ذات ثقافات قانونية الالتيني واأل 

حكمة بذل ولم تغفل هذه امل نة فيما يتعلق بالتجارة اإللكترونية وسبل فض النزاعات املتعلقة بها.متباي

فسير ، فهي تجتهد من أجل تيكون أحد أطرافها من املستهلكين عناية خاصة فيما يتعلق باملنازعات التي

                                                           
    http://www.ombuds.orgراجع املوقع اإللكتروني الخاص باملكتب  - 312
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ملحكم هلك، ويستطيع اوالقانون الواجب التطبيق هو قانون املست .لعقود محل النزاع لصالح املستهلكا

 .313أن يجتهد لتقديم حماية أفضل للمستهلك ، وذلك من خالل معلومات تكميلية وأدلة إثبات

 
 
 Virtual Magistrate Projectمشروع القاض ي االفتراض ي :  -رابعا

مشروع القاض ي االفتراض ي من املشروعات اإللكترونية التي تقوم بعمل املحكمة ولكن  عدي

  .اإلنترنتبواسطة شبكة بصورة افتراضية 

 في فيالنوفا للمعلومات مركز من كال باشتراك 1996 سنة املتحدة الواليات في املشروع هذا نشأ

 للمحكمين األمريكية الجمعية من النزاعات وبتعاون  بحل الخاص القانون  ومعهد والسياسة، القانون 

(Cyber space Law Institute)  االلكترونية.American Arbitration Association (AAA) 

في النزاعات التي تتعلق بشبكة اإلنترنت واألعمال التي تتم  ويعنى هذا املشروع بالقيام بالفصل

وسيط معتمد من املركز تكون له خبرة وذلك بواسطة  من ضمنها األعمال التجارية اإللكترونيةو عليها 

ت نية وعقودها وقانون االنترنت ومنازعات العالماقانونية في التحكيم والقوانين الناظمة للتجارة االلكترو

اضيع املتصلة بالتجارة. ويقوم القاض ي االفتراض ي املتخصص و التجارية وامللكية الفكرية وغيرها من امل

، وقوة القرار الذي يصدره القاض ي  91بالتحاور مع أطراف النزاع ويفصل في النزاع خالل 
ً
ساعة ومجانا

 .314يعتمد على قبول األطراف

                                                           

 http://cybertribunal.org/fag/defult.asp. لتاليلإلطالع على إختصاصات املحكمة راجع العنوان ا -313 

. منشور عبر 29انظر في ذلك: هند عبد القادر سليمان ، دور التحكيم االلكتروني في حل منازعات التجارة االلكترونية، مرجع سابق، ص

 http://iefpedia.com/arabاملوقع: 

 
. راجع في االشارة الى ذلك: رجاء نظام حافظ بني شمسه، مرجع  http://vmag.law.vill.eduراجع املوقع اإللكتروني الخاص باملشروع :  - 314

 .27سابق، ص. 

http://cybertribunal.org/fag/defult.asp
http://cybertribunal.org/fag/defult.asp
http://iefpedia.com/arab
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ويهدف الى استخدام  Net case: أنشأت غرفة التجارة الدولية نظام غرفة التجارة الدولية -خامسا

شأن التحكيم التجاري الدولي. ويؤدي لتسهيل بالقواعد والخدمات املقررة من غرفة التجارة الدولية 

االنترنيت  قع علىاالتصاالت وتقليل االجراءات بين لل األطراف املشتركين في التحكيم، حيث يخصص مو 

لكل قضية ويكون لكل طرف للمة مرور خاصة باملوقع الذي تجري عليه تلك العملية ويمكن من خالله 

رفض االطراف االستمرار بهذا النظام يستمر  وإذا عملية التحكيمارسال وتسلم املستندات الخاصة ب

 التحكيم وفقا للنمط التقليدي.

ول األطراف له واستالم نسخة منه حيث التوجد اتفاقية دولية ن قيمة الحكم التحكيمي تتقرر بقبإو 

  315تعترف بأحكام التحكيم االلكترونية بشكل صريح.

لتسوية املنازعات التجارية باستخدام الوسائل  التطبيقات القضائية: الفرع الثاني

 االلكترونية

تندر  ، لذاالنطاق محدودبأنه بالوسائل االلكترونية تسوية املنازعات التجارية  يتميز موضوع

الحكم الصادر عن قضاء التحكيم اإللكتروني في القرارات الصادرة بهذا االسلوب. وسنعرض فيما يلي 

  .Tierney and Email Americaقضية 

بإلغاء إعالن ُعرض بواسطة   Games E. Tierney مقدم الشكوى وهوطالب في هذه القضية، 

. ووفقا ملقدم الشكوى فإن موضوع اإلعالن لان بيع قائمة  Email ريققد تم إرساله عن ط AOL شركة

بعناوين البريد اإللكتروني التي تبيع اإلعالنات اإللكترونية، وهذا قد يؤثر على مصالح مستخدمي اإلنترنت 

                                                           
 . 11وائل حمدي أحمد، التقاض ي االلكتروني في العقود االلكترونية، ص  - 315

ال يغني عن جلسات التحكيم  Net caseبعض الفقه ان هذا النوع من التحكيم يبقى تحكيما تقليديا وليس الكترونيا الن استخدام ويرى 

كيم حاملادية التقليدية وإتباع االجراءات التقليدية وهو ما ينفي عده تحكيما الكترونيا )آالء يعقوب النعيمي، االطار القانوني التفاق الت

 .792مرجع سابق، ص. االلكتروني،
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. باإلضافة Par la Communauté cybernétiqueألن اإلعالن أقنعهم بأنه مقدم بواسطة جماعة اإلنترنت

 ذلك فإن طريقة عرض اإلعالن مضللة وتشجع على التعدي على الحياة الخاصة. إلى

 في ذلك إلى الحجج التي سبق  Aol وبناء  على ذلك، طلب القاض ي من شركة 
 
سحب اإلعالن مستندا

 .أن قدمها مقدم الشكوى 

ت عالناويشير هذا الحكم إلى وجود قواعد مادية تصدر داخل مجتمع اإلنترنت وهى حظر أو منع اإل 

" . واألكثر من ذلك أنه يشير إلى مصالح bulk e-maitingاإللكترونية غير املشروعة أو التي يقال عنها "

 . electronica داخل مجتمع الـ les intérêts des internautes مستخدمي اإلنترنت

ما عتراف بها، السيوالحقيقة أن هذه العادات أو القواعد تحتاج إلى مرور وقت طويل لي يتم تكوينها واال 

مع وجود التغيرات الحديثة التي يشهدها القضاء اإللكتروني واإلنجازات غير العادية التي تقتض ي من 

أنظمة العدالة عبر الشبكة الدولية أن تتحلى بقدر كبير من املرونة واإلبداع لي تتمكن من خلق أو إنشاء 

 .د جديدة تالئم هذا املجال الجديدقواع

ل سوف يكشف عن مزايا هذه املؤسسات اإللكترونية التي تصدر عنها قرارات إن املستقب 

 من القضاء الخاص يمتلك القدرة على إنشاء العادات التي تحكم املعامالت 
ً
التحكيم باعتبارها نوعا

 .316اإللكترونية

 في تسوية املنازعات التجارية االلكترونيةحجية استخدام وسائل االتصال : املبحث الثاني

                                                           
 .9د. صالح جاد املنزالوي، مرجع سابق، ص. - 316
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 رونيةااللكتموضوع فض املنازعات التجارية بواسطة وسائل االتصال  تتناول نظرا الن دراستنا   

 كترونية،اإللرام اتفاق التحكيم باستخدام وسائل االتصال بامكانية ا فإننا سوف نعالج في هذا املبحث

 .ةااللكترونيمن قرارات في منازعات التجارة حجية ما يتمخض عنه التحكيم وكذلك 

تخدام املبرم باسحجية اتفاق التحكيم أولهما  .مطلبينهذا املبحث إلى  قسمناوبناء عليه فإننا  

الصادرة باستخدام وسائل حجية قرارات التحكيم التجاري  وثانيهما اإللكترونية،وسائل االتصال 

 .االلكترونيةاالتصال 

 

 وسائل االتصال التكنولوجية استخدامحجية اتفاق التحكيم املبرم ب : األول املطلب 

اتفاق التحكيم باستخدام وسائل االتصال امكانية ابرام في قانون التحكيم  املشرع السوري بين   

  .التكنولوجية

انب في الجأن نبحث حجيته بعد  القانون السوريحجية اتفاق التحكيم في يلي فيما سوف نبحث 

 .التجاري الدولي

 

 دوليفي القانون التجاري ال االلكترونيةحكيم املبرم بوسائل االتصال التحجية اتفاق  : الفرع األول 

وفق الصيغة املعدلة عام لتحكيم الدولي لمن قانون األونسيترال النموذجي ادة السابعة نصت امل

 :على مايلي 1116

2- ... 

 يتعين ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا -1

لان أم لم يكن اتفاق أأي شكل سواء  يكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا لان محتواه مدونا في -2

 التحكيم او العقد قد أبرم شفويا أو بالتصرف أو بوسيلة أخرى.
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يستوفى أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا بواسطة خطاب الكتروني اذا لانت املعلومات الواردة  -2

، ويقصد بالخطاب االلكتروني أي خطاب يوجهه 
ً
فيه متاحة بحيث يمكن الرجوع اليها الحقا

الطرف بواسطة رسالة بيانات، ويقصد بتعبير رسالة البيانات املعلومات املنشأة أو املرسلة أو 

املتلقاة أو املخزنة بوسائل الكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل على 

لنسخ اال الحصر التبادل االلكتروني للبيانات والبريد االلكتروني والبرق والتلكس و املثال  سبيل

 البرقي.

من املادة الثانية  1تطبيق الفقرة املتحدة للقانون التجاري الدولي على توصية لجنة األمم وأكدت 

من اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها مع ادراك أن الحاالت املذلورة فيها ليست 

 .317حصرية

يم اتفاق التحك بإبرامتسمح نموذجي و تتفق مع ماجاء في قانون األونسترال الهذه التوصية و  

 بالوسائل التكنولوجية.

من املادة  2أكدت توصية لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي على تطبيق الفقرة كما 

من املادة السابعة من اتفاقية االعتراف  2ق الفقرة بالسابعة من اتفاقية نيويورك التي تنص:" تط

وتنفيذها لي يتسنى ألي طرف ذي مصلحة أن يستفيد مما قد يتمتع به  بقرارات التحكيم األجنبية

بمقتض ى قانون أو معاهدة البلد الذي يلتمس فيه االعتماد على اتفاق التحكيم من حقوق في التماس 

 .318االعتراف بصحة ذلك االتفاق

                                                           
من اتفاقية  1/1وقد نصت املادة  1116لانون االول /ديسمبر  2املؤرخ في  62/22التوصية املتعلقة بقرار الجمعية العامة رقم  - 317

التحكيم، إذا لانا موقعين من قبل الطرفين أو إذا املقصود بتعبير "اتفاق مكتوب" شرط التحكيم الذي يتضمنه العقد أو صك  نيويورك"

 تضمنها تبادل مراسالت أو برقيات".
 .1116ديسمبر/ 2تاريخ  62/22قرار الجمعية العامة رقم - 318
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ية في ترونونصت املادة الثامنة من اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة باستخدام الخطابات االلك

ملجرد لونه في شكل خطاب  اليجوز انكار صحة الخطاب أو العقد أو امكانية انفاذه العقود الدولية أنه"

 أنه "ليس في هذه االتفاقية مايلزم أي طرف باستعمال الخطابات االلكترونية أو 319الكتروني"
ً
. علما

 .320لك الطرف"قبولها ولكن يجوز االستدالل على موافقة الطرف على ذلك من سلوك ذ

وليس في هذه االتفاقية ما يشترط انشاء الخطاب أو تكوين العقد أو اثباتهما في أي شكل 

 أو ينص على عواقب لعدم وجود 321معين
ً
". وحيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد كتابيا

يه علومات الواردة فكتابة، يعد ذلك االشتراط قد استوفي بالخطاب االلكتروني اذا لان الوصول الى امل

"
ً
 على نحو يتيح استخدامها في الرجوع اليها الحقا

ً
 .322متيسرا

( فقد نصت 2722وبالنسبة التفاقية لالعتراف بقرارات التحكيم االجنبية وإنفاذها )نيويورك 

"تعترف لل دولة متعاقدة بأي اتفاق مكتوب يتعهد فيه الطرفان بأن يحيال الى التحكيم جميع الخالفات 

أية خالفات نشأت أو قد تنشأ بينهما بالنسبة لعالقة قانونية محددة، تعاقدية أو غير تعاقدية، تتصل أو 

 .323بموضوع  يمكن تسويته عن طريق التحكيم"

. وقد تباينت مواقف الدول 
ً
ويتضح من نص االتفاقية اشتراط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا

م توافق . فبعض الدول لدليل الكتابي اليكتمل اال بالتوقيعألن ال من هذا النص في اطار اشتراط التوقيع

 عليه من الطرفين 
ً
 اتفاق التحكيم موقعا

ً
على انفاذ قرارات التحكيم اال عندما يكون العقد متضمنا

                                                           
 .1112من االتفاقية الصادرة عن األمم املتحدة  2/2املادة  - 319
 من االتفاقية 2/1املادة  - 320
 من االتفاقية 7/2املادة  - 321
 من االتفاقية 7/1ادة امل - 322
 .1/2املادة  - 323
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شرط التحكيم بالرغم من النفاذ ، بينما ذهبت محاكم أخرى 324استنادا للتفسير الحرفي للمادة الثانية

 أنه اليوجد  .325ين على اتفاق التحكيمعدم توقيع أحد الطرف
ً
على اشتراط أن يكون التوقيع  اجماععلما

اعتمدتها العديد من القوانين بما يضمن وجود عالقة بين  الكترونيةبخط اليد بل يمكن أن يتم بطرق 

 .326التوقيع والوثيقة املوقع عليها

 

 في القانون السوري ترونيةااللكحجية اتفاق التحكيم املبرم بوسائل االتصال  : الثانيالفرع 

النزاع على اللجوء للتحكيم  اتفاق طرفي هو  اتفاق التحكيم نأ 327قانون التحكيم السوري بين

بينهما بشأن عالقة قانونية معينة عقدية  للفصل في لل أو بعض املنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ

 .328لانت أم غير عقدية

  ذهب املشرعفقد وحول شكل هذا االتفاق 
ً
  السوري مذهبا

ً
 الكتابة فيفي تحديد مفهوم  موسعا

يجب أن يكون اتفاق التحكيم  نه"حيث إ بعد ان حدد البطالن كجزاء لتخلف الكتابة اتفاق التحكيم

 
ً
، ويكون االتفاق مكتوبا

ً
 وإال لان باطال

ً
ر و في محضأعادية  ورد في عقد أو وثيقة رسمية أو إذامكتوبا

مرسلة بوسائل  عادية لانت أو  لتي تم اختيارها أو في أية رسائل متبادلةمحرر لدى هيئة التحكيم ا

                                                           
. مشار 212،رقم 1، املجلد، 2777، تقرير استوكهولم للتحكيم لسنة 2777آب/أغسطس  26النرويج، محكمة استئناف هالوغاالند،  - 324

وق والعلوم ، للية الحقاليه لدى: بوديسة كريم، التحكيم االلكتروني لوسيلة لتسوية منازعات عقود التجارة االلكترونية، رسالة ماجستير

 61، ص.1121تيزي وزو، -السياسية، جامعة مولود معمري 

 http://www.ummto.dz/IMG/pdf/boudissa_karim_final.pdfمنشور عبر املوقع: 
 marine towing.inc 12ضد شركة  sphere drake insurance plcقضية  –الواليات املتحدة، محكمة االستئناف الدورية الخامسة  - 325

، مشار اليه لدى: بوديسة كريم، املرجع السابق، 729، الصفحة2772حولية التحكيم التجاري العشرون، d،f3،26، 666، 2772آذار/

 .62ص.
أنه" للتوقيع االلكتروني املصدق، املدرج على  1117لعام  2من قانون التوقيع االلكتروني وخدمة الشبكة السوري رقم  1نصت املادة  - 326

ترونية في نطاق املعامالت املدنية والتجارية واإلدارية ذات الحجية املقررة لألدلة الكتابية في أحكام قانون البينات، اذا روعي في وثيقة الك

انشائه وإتمامه األحكام املنصوص في هذا القانون، والنواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس ادارة الهيئة 

 احداثها في الفصل الثالث من هذا القانون.املنصوص على 
 الخاص بالتحكيم في املنازعات املدنية واالقتصادية. 1112لعام  2قانون التحكيم السوري رقم  - 327
 املادة االولى من قانون التحكيم السوري. - 328
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إذا لانت تثبت تالقي إرادة مرسليها على اختيار  (الفاكس، التلكس ،اإللكترونيالبريد ) االتصال املكتوب، 

 .329"التحكيم وسيلة لفض النزاع

هو اتفاق املحددة فيما سبق ف ه ال يتم بالصيغةنأااللكتروني  اتفاق التحكيم على الصعيدويتميز 

  .وهذا ما يطرح أسئلة حول مدى جوازه إلكتروني

 أيظهر و 
ً
باالتفاق الشفوي رغم ما يظهر من اعتبار الكتابة شرطا  ن املشرع السوري يقبل ضمنيا

ها ن الهيئة بدأت بمهمتها دون ان يكون لديألالنعقاد ألن القبول باملحضر املحرر لدى هيئة التحكيم يعني 

، كما ان املشرع السوري يقبل باتفاق التحكيم املبرم بواسطة وسائل االتصال تفاق مسبقا

 نه يمنح الحجية لحكم التحكيم االلكتروني.أ يان قبوله بذلك اليعن إال ، 330االلكترونية

 االلكترونيةالتحكيم الصادرة باستخدام وسائل االتصال قرارات حجية  : الثانياملطلب 

في تعريفه عن التحكيم التقليدي إال من خالل الوسيلة التي تتم يف االلكتروني التعر ال يختلف 

فال وجود للورق أو الكتابة التقليدية أو الحضور املادي  ،بها إجراءات التحكيم في العالم اإلفتراض ي

 .يلألشخاص، وحتى األحكام  يحصل عليها األطراف موقعة بطريق إلكتروني باستخدام التوقيع اإللكترون

سوف نبحث فيما يلي امكانية االعتراف بحكم التحكيم الصادر باستخدام وسائل االتصال 

 التشريع السوري.من خالل دراسة هذا املوضوع في االتفاقيات الدولية، وفي  االلكترونية

                                                           
 املادة الثامنة من قانون التحكيم. 329
عادية لانت أو مرسلة بوسائل االتصال املكتوب،  وبا اذا ورد في أية رسائل متبادلةحسب نص املادة الثامنة يكون اتفاق التحكيم مكت - 330

إذا لانت تثبت تالقي إرادة مرسليها على اختيار التحكيم وسيلة لفض النزاع، وهذه الوسائل وردت  ) البريد اإللكتروني، الفاكس، التلكس(

 على سبيل املثال. 

لصورة املنسوخة على الورق من الوثيقة االلكترونية لها ذات الحجية في االثبات املقررة وحسب قانون التوقيع االلكتروني فإن ا

 ىلهذه الوثيقة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لألصل ما دامت الوثيقة اإللكترونية والتوقيع االلكتروني املصدق املدرج عليها موجودة عل

 .1117لعام  2من قانون التوقيع االلكتروني وخدمة الشبكة رقم  1)املادة الحامل االلكتروني الذي أخذت عنه الصورة املنسوخة
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القانون التجاري في  االلكترونيةحجية قرارات التحكيم الصادرة باستخدام الوسائل  : الفرع األول 

 يالدول

االتفاقيات الدولية والقوانين النموذجية قرارات هيئات التحكيم الحجية التي تتمتع بها منحت 

  .الصادرة عن القضاء األحكام

األمر ال يكون بهذه البساطة بالنسبة لقرارات التحكيم الصادرة باستخدام الوسائل أن إال 

 .االلكترونية

ية باصة باالعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم األجنم  والخ2722فمثال نصت اتفاقية نيويورك لعام 

، 331"... كقرارات ملزمة على لل دولة متعاقدة أن تعترف بقرارات التحكيم"ة منها على أنه لثفي املادة الثا

ال ان املادة الرابعة من إ .االلكترونيوهذا النص قد يفهم منه االعتراف بالحجية ألحكام التحكيم 

للحصول واالعتراف والتنفيذ املذلورين في املادة السابقة يجب على الطرف  " االتفاقية تنص على أنه

 الذي يطلب مثل ذلك االعتراف والتنفيذ أن يقدم مايلي عند تقديمه الطلب:

  -أ
ً
عليه حسب االصول املتبعة أو نسخة منه معتمدة حسب  قرار التحكيم االصلي مصدقا

 االصول.

 و صورة معتمدة حسب االصول.أدة الثانية االتفاق األصلي املشار اليه في املا  -ب

متى لان الحكم املذلور او االتفاق املذلور بلغة خالف اللغة الرسمية للبلد الذي يحتج   -ت

ة ن يقدم ترجمأفيه بالقرار، وجب على الطرف الذي يطلب االعتراف بالقرار أو تنفيذه 

و دة من موظف رسمي أملهاتين الوثيقتين بهذه اللغة، ويجب أن تكون تلك الترجمة معت

 و دبلوماس ي.أو ممثل قنصلي مترجم محلف أ

                                                           
 .م  والخاصة باالعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم األجنبية2722اتفاقية نيويورك لعام  - 331



 

 

198 

 
ً
  ومثل هذا النص يعطي تصورا

ً
 أ قويا

ً
 و  نه قد يكون مطلب املادة لون حكم التحكيم مكتوبا

ً
 موقعا

رابعة ن املادة التروني لن يعتد به، يضاف الى ذلك أن حكم التحكيم االلكإعليه، وإذا لان الحال كذلك ف

 من تلك االتفاقية بشأن شرط التحكيم. 1كما هو الحال بالنسبة للمادة  الم يتم تعديله

حيث  1121األونسترال للتحكيم بصيغتها املنقحة عام من قانون  22كذلك لم يتم تعديل املادة  

 .2722من اتفاقية نيويورك لعام  2إن صياغتها أقرب ماتكون لنص املادة 

رأنه"  1121للتحكيم بصيغتها املنقحة عام  األونسترالقانون ( من  22)املادة جاء في  صدل
ُ
لو  ت

ُ
 ل

، التحكيم اراتر ق
ً
  وتكون  كتابة

ً
ذ لألطراف. وُملِزمة نهائية  .332"إبطاء دون  التحكيم قرارات للَّ  األطراف وينّفِ

  التحكيم رقرا يكون " و
ً
مين، بتوقيع ممهورا

َّ
ر املحك

ل
صدر الذي التاريخ فيه وُيذك

ُ
 ومكان فيه أ

م من أكثر وجود حال يوف ،التحكيم
َّ
ر أحدهم، توقيع وعدم واحد محك

ل
ذك

ُ
 عدم أسباب القرار في ت

 .333"التوقيع

رسلو 
ُ
  األطراف إلى التحكيم هيئة ت

ً
سخا

ُ
  التحكيم قرار من ن

ً
مين بتوقيع ممهورة

َّ
 .334املحك

 وهذه االشتراطات بالنسبة لحكم التحكيم تجعل من الصعب تنفيذ حكم التحكيم.

 الستثماراتلمن اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين الدول املضيفة  12وقد نصت املادة 

ائية ال يجوز أحكام محاكم التحكيم نه"ن أم على 2792العربية ورعايا الدول العربية األخرى لسنة 

كم ، ويشمل لفظ الحذين عليهما احترام الحكم وتنفيذه، وهي ملزمة للطرفين اللالطعن فيها بأي وجه

 ملا ورد في أحكام هذه فيما يتعل
ً
ق بهذا الفصل أي قرار بتفسير أو بتصحيح أو بإبطال الحكم وفقا

 .335"االتفاقية

                                                           
ة للقانون التجاري ، لجنة األمم املتحد 1121قانون األونسيترال للتحكيم بالصيغة املنقحة عام من  22الفقرة الثانية من املادة  - 332

 الدولي.
 من قانون األونسترال للتحكيم 22/2ملادة  - 333
 من قانون األونسترال للتحكيم. 22/6املادة  - 334
، والتي وضعت 2792اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين الدول املضيفة لالستثمارات العربية ورعايا الدول العربية األخرى لعام  - 335

 .21/2/2796موضع التنفيذ في 
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ونسترال االتفاقية املتعلقة باستخدام الخطابات م املتحدة عن طريق لجنة األ صدرت االمأو 

على  11ادة في املااللكترونية في العقود الدولية التي ستعد مرجعا مهما في التحكيم وقد نصت االتفاقية 

في االثبات. كما نصت في  مساواة الكتابة والرسائل االلكترونية بالكتابة العادية وإعطاءها نفس الحجية

  7/1املادة 
ً
، او ينص على عواقب لعدم وجود " حيثما يشترط القانون ان يكون الخطاب او العقد كتابيا

 روني اذا لان الوصول الى املعلومات الواردة فيهكتابة، يعتبر ذلك االشتراط قد استوفي بالخطاب اإللكت

 .336متيسرا على نحو يتيح استخدامها في الرجوع اليها الحقا"

 

 قانون السوريالفي  االلكترونيةحجية قرارات التحكيم الصادرة باستخدام الوسائل : الثاني الفرع

لوضع ن اأ إالملكتوب رغم أن القانون السوري يقبل اتفاق التحكيم باستخدام وسائل االتصال ا

 يختلف بالنسبة ملنح حكم التحكيم الحجية للتنفيذ. 

يجب ان يكون مكتوبا وموقعا عليه من فإنه حجية بالنسبة لتنفيذه الحكم وحتى يمنح 

وتسلم هيئة التحكيم الى لل من طرفي التحكيم صورة عن حكم التحكيم موقعة من جميع  337نياملحكم

. وحتى يتم اكساء حكم املحكمين صيغة التنفيذ يجب 338ن تاريخ صدورهيوما م 22أعضاءها خالل مدة 

 ،وصورة عن اتفاق التحكيم 339و صورة مصدقة منهأان يرفق طلب اكساء صيغة التنفيذ بأصل الحكم 

وصورة عن املحضر الدال على ايداع الحكم ديوان 340،شرط التحكيم و صورة عن العقد املتضمنأ

 . وهذا يستلز 341محكمة االستئناف
ً
  م ان يكون الحكم مكتوبا

ً
  وموقعا

ً
بترجمة محلفة الى اللغة  ومرفقا

                                                           
 www.cyberlawnet.netنصوص االتفاقية موجودة على موقع الجمعية العربية لقانون االنترنيت  -336
 .22/2املادة  - 337
 21/2املادة  - 338
  2/ب/22املادة  - 339
 1/ب/22املادة  - 340
 2/ب/22املادة  - 341
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والبد ان يكون الحكم قد تم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا  .342العربية في حال صدوره بلغة أخرى 

 . 343صحيحا

ن التالي فإوب إلكترونيةوواضح من نصوص القانون ان التبليغ املقصود هنا ليس تبليغا بوسائل 

لطعن بالحكم. وهذا يعني عدم اكساءه لالوسائل لن يعد تبليغا صحيحا وسيكون سببا  التبليغ بهذه

 صيغة التنفيذ وفقا للقانون السوري.

عطى امكانية لتوقيع املستندات الكترونيا أ 344ورغم ان قانون التوقيع االلكتروني وخدمة الشبكات

ذات  داريةواإل عامالت املدنية والتجارية في نطاق امل ةاملصدق املدرج على وثيقة الكتروني منح للتوقيعو 

نصوص االحكام امل وإتمامهالحجية املقررة لألدلة الكتابية في أحكام قانون البينات، اذا روعي في انشاءه 

بناء على قرار من مجلس ادارة الهيئة  عليها في هذا القانون، والنواظم والضوابط التي يصدرها الوزير،

وللصورة املنسوخة على الورق من الوثيقة االلكترونية ذات الحجية في ، 345الشبكة الوطنية لخدمات

االثبات املقررة لهذه الوثيقة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة لألصل، مادامت الوثيقة االلكترونية 

والتوقيع االلكتروني املصدق املدرج عليها موجودة على الحامل االلكتروني الذي أخذت عنه الصورة 

بينت عدم سريان أحكام هذا القانون على لوائح الدعاوى  22اال أن املادة  رغم هذا، 346املنسوخة

وهذا يؤكد ما اوردناه من أن نصوص قانون  واملرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات املحاكم.

تفاق ن اوبالتالي فإ التحكيم الحالية ال تقدم امكانية اكساء حكم التحكيم االلكتروني صيغة التنفيذ

                                                           
 2/ب/22املادة  - 342
تم للمرسل اليه شخصيا او الى مقر عمله او محل اقامته املعتاد او عنوانه /ج والتبليغ الصحيح حسب املادة الرابعة ي26/1املادة  - 343

البريدي املعروف او املحدد في اتفاق التحكيم او العقد ويتم ذلك عن طريق دائرة املحضرين في املنطقة االستئنافية ملحكمة االستئناف 

ا اذا تم االجراء بكتاب مسجل الى آخر مقر عمل او محل اقامة معتاد فان تعذرت معرفة العناوين املشار اليها سابقا فيعتبر املخاطب مبلغ

 أو عنوان بريدي معروف له.
 1117لعام  2رقم  - 344
 /أ من قانون التوقيع االلكتروني وخدمة الشبكة.1املادة  - 345
 /ب من قانون التوقيع االلكتروني وخدمة الشبكة1املادة  - 346
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 هو السبيل األسلم لتنفيذ هذا الحكم
ً
 من .347األطراف وديا

ً
ألن الجهات الرسمية املنوط بها التنفيذ بدءا

املحكمة املختصة باصدار الصيغة التنفيذية، وكذلك رجال التنفيذ لن يقبلوا بسهولة تنفيذ حكم 

يذ ت الوطنية بقبول وتنفقانون وطني أو اتفاقية دولية تلزم السلطا مالم يوجدالتحكيم االلكتروني 

 .348األحكام االلكترونية

 الخاتمة

 مع  االلكترونيةفيما سبق أن تسوية املنازعات التجارية بالوسائل تبين لنا 
ً
التجارة  نتشاراظهر متزامنا

 .هامنازعاتفض و هذه التجارة إلبرام عقود االلكترونية واستخدام تقنيات االتصال الحديثة لوسيلة 

هذه املزايا تظهر لتحكيم يقدم مزايا عديدة لألطراف تدفعهم الختيار هذا الطريق، فان إذا لان او 

 .املعامالت التي تبرم بوسائل االتصال التكنولوجية الحديثةعند تسوية منازعات  بوضوح أكثر

 يعودو  ن استخدامه في فض منازعات التجارة الزال في اطار ضيق،فإ للتحكيمومع وجود مزايا عديدة 

 املنازعات في فضالتحكيم اإللكتروني استخدام وحداثة  ،اإللكترونيةحداثة نشأة التجارة لك ذل

 ي ظل ف التجارية، عالوة على اإلشكاليات القانونية التي يثيرها تنفيذ أحكام هيئات التحكيم اإللكترونية

 .غياب التنظيم التشريعي للتحكيم االلكتروني

ي في ظل غياب التنظيم التشريعي ف اإللكترونية، التجارة نازعات التحكيم في ماختيار  وتظهر أهمية

املصادر التي يمكن االعتماد عليها من أن املبادئ  املستخلصة من قرارات هذا النوع من التحكيم ستعد 

                                                           
 دون تدخل القضاء وهذا ما يسمى التنفيذ الذاتي. اال أنه يوجد وسئل يجدر الذكر أن أحكام هيئات التحك - 347

ً
 طوعا

ً
يم تنفذ أحيانا

 مباشرة أو غير مباشرة للتنفيذ.

سحب بمن الوسائل املباشرة ايداع ضمان مالي، والتحكم في بطاقات االئتمان والتنفيذ الذاتي اإللكتروني. ومن الوسائل غير املباشرة التهديد 

ظام ادارة السمعة، والطرد من األسواق اإللكترونية، والغرامة التهديدية ونظام القائمة السوداء.)  للمزيد حول هذه الوسائل العالمة، ون

 وما بعدها(. 222أنظر: بوديسة كريم، مرجع سابق، ص. 
 . 212، ص، 1121نونية، الطبعة األولى، ابراهيم عبد ربه ابراهيم، التحكيم االلكتروني، املركز القومي لالصدارات القا -د. هشام بشير - 348
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  ن شأنهاوم ،عند إعداد التشريعات الناظمة للجوانب االلكترونية
ً
خلق قواعد تنظم عملية فض  أيضا

 .رونياإلكتالنزاعات 

  والتوصيات كما يلي.في نهاية البحث نخلص إلى عدد من النتائج 

 

 النتائج

 
 
تسوية النزاعات التجارية بواسطة وسائل بمهمة تنهض الدولية للقيام  املؤسساتمن  اهناك عدد: أوال

بعيدا  ثةديالح تلك الوسائل باستخدامفض نزاعاتهم التجارية  ملساعدة األطراف في االلكترونيةاالتصال 

 قضاء الدولة.عن 

  
 
 : ثانيا

ً
فإن  ،ال فض املنازعات التجاريةفي مج االلكترونيةوسائل االتصال  استخدام لضيق نطاقنظرا

كالت تعالج املشمستخلصة مبادئ ولم نجد  ،نادرة في مجال التجارة اإللكترونيةالزالت تحكيم القرارات 

  اإللكترونية.التجارية ملعامالت تطرحها االتي 

 ثالث
 
 ،يدةصعوبات عد باستخدام الوسائل التكنولوجيةتسوية املنازعات اإللكترونية موضوع طرح ي: ا

ى والبعض اآلخر يتعلق بمد ،االلكترونييق تم بالطر الذي ياتفاق التحكيم  جواز بعضها يدور حول مدى 

 الصادر باستخدام هذه الوسائل.قرار التحكيم  امكانية تنفيذ

  
 
تأخذ في اعتبارها هذا الواقع الذي فرضته  لمتفاقيات الدولية واألنظمة الوطنية : أغلب االرابعا

 بالحجية ملخرجات هذه الوسائل التكنولوجية.وبالتالي لم تعترف  ،املعامالت اإللكترونية

 
 
وجود تنظيم قانوني صريح ملدى مشروعية فض املنازعات التجارية  السوريالتشريع  لم يتضمن: خامسا

اال أن البحث في النصوص ذات الصلة بين امكانية اعتماد اتفاق  .االلكترونيةائل االتصال بواسطة وس
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الحكم الذي يصدر باستخدام هذه  يصعب منح بينما، االلكترونيةالتحكيم املعد بوسائل االتصال 

  .الوسائل صيغة التنفيذ

 سا
 
 استخدامبجراءاته اإذا تمت لل  إلكترونيااملبرم بالوسائل التكنولوجية تحكيما التحكيم  يعد: دسا

 .االلكترونية ائلالوس

 
 
ومنازعات التجارة  مللكية الفكريةا نازعاتمل مناسبة بشكل خاص وسيلة االلكتروني التحكيميعد : سابعا

 .االلكترونية

 
 
التي عرضنا لها بتوفير ممارسة عملية للتحكيم  االلكتروني التحكيم مراكزبعض  ساهمت: ثامنا

 االلكتروني.

 املقترحات

تنظيم  ضمن وجوديبشكل أن ينظم ما يتصل بالتحكيم اإللكتروني و  السورينقترح على املشرع  -2

 .االلكترونيةواسطة وسائل االتصال شامال ملوضوع تسوية النزاعات التجارية ب يقانون

 التوقيعو توسيع مفهوم الكتابة لاالثبات  ن قانو اجراء تعديالت على نقترح على املشرع السوري  -1

ل تكف محددة وفق ضوابطكترونية لاال الوسائلاعتماد املستندات الصادرة بشمل يبحيث 

 .سالمة املستندات االلكترونية

 مل اابرام اتفاقية دولية بواسطة األمم املتحدة تتضمن تنظيم -2
ً
وضوع تسوية النزاعات شامال

 لتشتت النصوص املتع االلكترونيةواسطة وسائل االتصال التجارية ب
ً
ام وسائل لقة باستخدنظرا

 .في أكثر من اتفاقية االلكترونيةاالتصال 
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ما لى غرار املتعلقة بحكم التحكيم، ع 2722تعديل املادة الرابعة من اتفاقية نيويورك لعام  -2

شرط ب املرتبطة ملادة الثانية من االتفاقيةبما يخص ا تتم تيال لتوصيةحصل بالنسبة ل

 .التحكيم

واملتعلقة بشكل قرار ، 1121بصيغتها املنقحة لتحكيم األونسترال ل من قانون  22تعديل املادة  -2

 التحكيم.

التي تتم  للمعامالت القانوني األمنعلى الحفاظ على لتكون قادرة وتعزيزها توفير شبكة اتصاالت  -6

  عبر االنترنت.

 ونسأل هللا التوفيق والسداد

 قائمة املراجع

 الكتب : -أوال

 -الوساطة والتوفيق -الوسائل االلكترونية لفض املنازعات -كيم االلكتروني،د. محمد أبو الهيجاء، التح -2

 .1121الثانية،  املفاوضات املباشرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة -التحكيم

ابراهيم عبد ربه ابراهيم، التحكيم االلكتروني، املركز القومي لالصدارات القانونية، الطبعة  -د. هشام بشير -1

 .1121، األولى

 .1121وائل حمدي أحمد، التقاض ي االلكتروني في العقود االلكترونية، دار الفكر والقانون،  -2

 

 ل الجامعية :ئالرسا -ثانيا

بوديسة كريم، التحكيم االلكتروني لوسيلة لتسوية منازعات عقود التجارة االلكترونية، رسالة ماجستير،  -2

 .1121تيزي وزو، -معمري للية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود 

رسالة ماجستير،   -دراسة مقارنة -، االطار القانوني للتحكيم االلكترونيهرجاء نظام حافظ بني شمس -1

 .1117جامعة النجاح الوطنية،

جامعة  ،رسالة ماجستير ،التحكيم لوسيلة لحل منازعات التجارة اإللكترونية ،محمد محمود جبران -2

 .م1117 ،ردناأل  ،للية الحقوق  ،الشرق األوسط

 

 

 

 :األبحاث -ثالثا
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آالء النعيمي، االطار القانوني التفاق التحكيم االلكتروني، املؤتمر السنوي السادس عشر)التحكيم التجاري   -2

 .جامعة اإلمارات، للية القانون ،  1112، املجلد الثالث،االلكتروني(

جلة القضائية، وزارة العدل السعودية، د.حسين شحادة الحسين، التحكيم في منازعات العمليات املصرفية، م -1

 م.1121هـ ، 2222رجب/ العدد الرابع،

د. صالح جاد املنزالوي، تسوية النزاعات التجارية عبر شبكات االتصال االلكترونية، مجلة املحامين العرب،  -2

 .1117العدد الثالث، 

ل االلكترونية، املؤتمر املغاربي األو  دور التحكيم االلكتروني في حل منازعات التجارةهند عبد القادر سليمان،  -2

 الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا.،ألاديمية  1117أكتوبر  17-12حول: املعلوماتية والقانون، 

 -يتوجي سامية، التحكيم االلكتروني، بحث ماجستير، للية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر -2

 .1117بسكرة، 

 واالتفاقيات الدولية :النموذجية القوانين  -رابعا

 .الخاص بالتحكيم في املنازعات املدنية واالقتصادية 1112لعام  2التحكيم السوري رقم قانون  -2

 .1117لعام  2رقم السوري قانون التوقيع االلكتروني وخدمة الشبكة  -1

ي عام مع التعديالت التي اعتمدت ف 2722قانون األونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، لعام  -2

  .، لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي، األمم املتحدة1116

 ، لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي. 1121قانون األونسيترال للتحكيم بالصيغة املنقحة عام  -2

 .م  والخاصة باالعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم األجنبية2722اتفاقية نيويورك لعام  -2

ية منازعات االستثمار بين الدول املضيفة                        لالستثمارات العربية ورعايا اتفاقية تسو  -6

 م.2792الدول العربية األخرى لسنة 

الخاص ببعض املظاهر القانونية لخدمة مجتمع املعلومات والتجارة  22/1111التوجيه األوروبي رقم  -2

 اإللكترونية .

 رابع
 
 :املواقع اإللكترونية -ا

2-  http://www.cybertribunal.org 

1- http://www.aliqtisadi.com/index 

2- http://www.arabadvisors.com/arabicr 

2- http://www.levantnews.com/archives 

2- http://www.mohamoon.com 

6- http://www.uncitral.org 

9- http://www.iris.sgdg.org/mediation 

2- http://www.arbiter.wipo.int 

7- http://iefpedia.com/arab 

21- http://vmag.law.vill.edu 

22- www.cyberlawnet.net 

21- http://www.aliqtisadi.com/index 

22- http://www.ombuds.org 

http://www.cybertribunal.org/
http://www.aliqtisadi.com/index
http://www.arabadvisors.com/arabicr
http://www.levantnews.com/archives
http://www.mohamoon.com/
http://www.uncitral.org/
http://www.iris.sgdg.org/mediation
http://www.arbiter.wipo.int/
http://iefpedia.com/arab
http://vmag.law.vill.edu/
http://www.cyberlawnet.net/
http://www.aliqtisadi.com/index
http://www.ombuds.org/


 

 

206 

22- http://www.iris.sgdg.org/mediation 
  

http://www.iris.sgdg.org/mediation
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 منازعات الصفقات العمومية  

 ملياء زايد 

 في الحقوق  ةدكتور 

 مقدمة :

من هذا ض أساسيةكانة م، حيث تحتل  اإلداريةتمثيلية للعقود  األكثر تمثل الصفقات العمومية ، الفئة 

يستمد قواعده إما من نصوص تشريعية او  اإلداري فالعقد ،   اإلدارةالصنف من العقود التي تبرمها 

التي يمارس القاض ي من  اإلداري القضاء  أحكاممن جوانبه ، و إما من  أكثر  أوتنظيمية تنظم جانبا 

خاللها دورا بارزا في خلق و استخالص املبادئ القانونية التي تحكم هذا العقد دون التقيد في ذلك 

 . 349القانون املدني بأحكام

خصا ش أطرافهاتفاق يكون احد  بأنه اإلداري في تعريفه للعقد  اإلداري فقه و القضاء فلقد استقر ال

 350مالقانون العا بأسلوب األخذاحد املرافق او تسييرها ، وتظهر فيه النية في  إدارةمعنويا عاما بقصد 

 ريفلتع، وذلك من خالل تضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص ، و من خالل ا

عقد يكون احد طرفي ال أن، يستخلص انه يرتكز على ثالثة عناصر تتمظهر في  اإلداري القضائي للعقد 

                                                           

 21، ص  2772االدارية " ، دار النهضة العربية ، سنة  العقود يراجع في ذلك ثروت بدوي :" النظرية العامة في 349 

 9ص  1112عبد العزيز عبد املنعم خليفة :' االسس العامة للعقود االدارية " منشاة املعارف ،  350 
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حتواء العقد على شروط يتصل العقد بنشاط مرفق عام ، و ا أنالقانون العام ، و  أشخاصمن 

 . 351استثنائية 

بنص القانون ، عقود الصفقات العمومية املنظمة  اإلداريةاملشرع صفة العقود  أعطاهاومن العقود التي 

 األدوات أوبشأن صفقات األشغال  2796 أكتوبر 22الصادر بتاريخ  1-96-297بمقتض ى املرسوم عدد 

 2772ديسمبر  21الصادر في  1-72-221، املعدل بمرسوم عدد  352الخدمات املبرمة لحساب الدولة  أو 

 1119فبراير  12بتاريخ  1-16-222،املعدل بمرسوم   353لةصفقات الدو  إبرام أشكالبتحديد شروط و 

مارس  11بتاريخ  1-21-227صفقات الدولة ، املعدل بمرسوم  إبرام أشكالاملتعلق بتحديد شروط و 

 354صفقات الدولة  إبرام أشكالاملتعلق بتحديد شروط و  1122

 نواعأل معقدة و تخضع  جراءاتإتبرم بطرق خاصة وتحكمها  إداريةوملا لانت الصفقات العمومية كعقود 

 ي اإلدار ،فالعقد ممارسة جملة من االمتيازات و السلطات  اإلدارةتتيح لجهة  وأنهاكثيرة من الرقابة ، 

وينه من تك ابتداءباعتبار طبيعته و ارتباطه باملصلحة العامة و املال العام يمر بمجموعة من املراحل 

 طرافأمرورا بتنفيذه و ينتهي بانتهاء موضوع العقد ، و ينتج عنه مجموعة من االلتزامات املتبادلة بين 

ع و التوجيه وسلطة توقي اإلشراففي ظله باعتبارها سلطة عامة تملك سلطة الرقابة و  فاإلدارةالعقد 

 العقد . إنهاءسلطة الجزاءات وسلطة تعديل العقد بما يكفل خدمة املرفق العام ، و 

 ةإعاداملنجزة وفق  األشغاليملك حق الحصول على املقابل النقدي لقيمة  اإلدارةكما ان املتعاقد مع 

التوازن املالي للعقد في حالة تعديله نتيجة فعل اآلمر او الظروف الطارئة و حق التعويض عن لل فسخ 

سلطات بمجموعة من الضوابط يتعين سلوكها املشرع تلك ال أحاطفقد  ، اإلدارةتعسفي للعقد من لدن 

                                                           

محمد االعرج :" نظام العقود االدارية و الصفقات العمومية وفق قرارات واحكام القضاء االداري املغربي ، منشورات املجلة املغربية  351 

 ومايليها. 21ص  1122، سنة  22لالدارة املحلية و التنمية ، سلسلة مؤلفات واعمال جامعية " العدد 

 1219ص  19/21/2796بتاريخ  2227ج.ر عدد  352   

 2ص  2772-21-29بتاريخ  2622ج ر عدد  353 

 2121ص  1122ابريل  2بتاريخ  6221ج ر  354 
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كون ي أناملنوي اعتماده و  اإلجراءباملخالفة املرتكبة و  اإلدارةمنها ، إنذار املتعاقد مع  اإلدارةمن طرف 

 بني على سبب مشروع ، وام يكون للتعديل دوافعه املشروعة .الفسخ م

فل تسوية منازعات الصفقات العمومية بما يك و بالتالي إلى أي حد توفق املشرع املغربي في تنظيم مساطر 

الحفاظ على مصالح لل من اإلدارة و املتعاقد معها ؟ وماهو موقف العمل القضائي اإلداري املغربي حول 

منازعات الصفقات العمومية املترتبة عن إختالالت التدبير اإلداري و الناجمة كذلك عن غيرها من 

 "الصفقة العمومية؟ الخالفات املتعلقة بإبرام و تنفيذ

 و في تحريرنا لهذا املوضوع سوف نقوم بتقسيمه إلى مبحثين :

 املسطرة القضائية املتبعة في فض منازعات الصفقات العموميةاملبحث األول  : 

 في مجال الصفقات العمومية اإلدارية: االختصاص النوعي و املحلي للمحاكم  األول املطلب 

 اإللغاءاملطلب الثاني : توزيع االختصاص بين القضاء الشامل و قضاء 

 ةفسخ الصفق أو املترتبة عن توقيف  األضرار بالتعويض عن  اإلداريةاملطالبة املبحث الثاني : 

 حول فسخ عقد الصفقة اإلدارة:الحماية القضائية للمتعاقد مع  األول املطلب 

  األشغالمقابل  أداءتعاقد في حالة رفضها املطلب الثاني : الحماية القضائية للم
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 املبحث األول  : املسطرة القضائية املتبعة في فض منازعات الصفقات العمومية

 

 إنشاءبانطالقتها  اإلداريةاملحاكم  أماملقد عرفت مرحلة تسوية النزاعات املتعلقة بالصفقات العمومية 

لانت تضطلع بها ،  أنبعد  2772سبتمبر  21الصادر بتاريخ  22-71هذه املحاكم من خالل القانون رقم 

ي تنظيم قضائ أول في املراحل السابقة هيئة القضاء العادي فيما يتعلق بدعوى القضاء الشامل منذ 

القرارات  إلغاءفيما يخص دعوى  األعلىباملجلس  اإلدارية، و الغرفة  2722عصري عرفه املغرب سنة 

 2729املجلس املذلور سنة  إحداثابتداء من تاريخ  اإلدارية

 في مجال الصفقات العمومية اإلدارية: االختصاص النوعي و املحلي للمحاكم  األول املطلب 

 

عملية عن ال،إذا لان املشرع قد أجاز سواء للمتعاقد أو لغيره اللجوء إلى الطعن إللغاء القرارات املنفصلة 

العقدية ، فإنه مباشرة بعد التعاقد يطرح السؤال عن الجهة املختصة للنظر في املنازعات التي قد تنجم 

عن عقد الصفقة ، خاصة أن اإلدارة ونظرا لالمتيازات التي تتمتع بها واملستمدة أساسا من مهمتها 

 .دصلحة الطرف املتعاقاملتمثلة في الحفاظ على املصلحة العامة ، قد تعمد إلى إصدار قرارات تضر بم

طبقا ملا تنص عليه املادة الثامنة من القانون املحدث للمحاكم االدارية مع  اإلداريةوتختص املحاكم 

 ث ابتدائيا في :بمن القانون املذلور ، بال 22و  7مراعاة االستثناءات الواردة في املادتين 

  و فحض الشرعية بسبب تجاوز السلطة  اإلداريةقرارات السلطات  إلغاءطلبات 

  اإلداريةالنزاعات املتعلقة بالعقود  
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  ماعدا القانون العام  أشخاصونشاطات  أعمالالتي تسببها  األضرار التعويض عن  دعاوي

 أشخاصالتي تسببها في الطريق العام مركبات ايا لان نوعها يملكها شخص من  األضرار 

  القانون العام .

،يظل املجلس  اإلداريةمن القانون املحدث للمحاكم  7ووفقا للمادة ،   2املادة  أحكامو استثناءا من 

 بسبب تجاوز السلطة املتعلقة باملقررات اإللغاءو انتهائيا في طلبات  ابتدائيا بالبثمختصا  األعلى

تندرج فيها منازعات الصفقات العمومية  أنو التي يمكن  األول التنظيمية و الفردية الصادرة عن الوزير 

)بصفة عامة و فيما يتعلق بالصفقات العمومية( التي يتعدى نطاق تنفيذها  اإلداريةارات السلطات ، وبقر 

 .355 إداريةدائرة االختصاص املحلي ملحكمة 

بمنازعات الصفقات العمومية ، اختصاص شامل لكافة ما يتصل   اإلداريةاختصاص املحاكم  أنكما 

 ، هل هي دعوى  أمامهايترتب عنه تحديد نوع الدعوى التي تباشر  أمر مادية و قانونية ، وهو  أعمالبها من 

 .356اشمل من الثانية  األولىو الوالية  اإللغاءدعوى  أو القضاء الشامل 

بتنفيذه  األمر الصادر  12-21بموجب القانون رقم  اإلداريةكما احدث املشرع املغربي محاكم االستئناف 

 األعلىباملجلس  اإلداريةلتحل محل الغرفة  1116فبراير  22املؤرخ في  19-16-2بالظهير الشريف رقم 

 .2772سنة  اإلداريةالتي مارست اختصاصات هذه املحاكم منذ تأسيس املحاكم 

 إثارة ، حيث يتم اإلداريةوتعتبر قواعد االختصاص النوعي من النظام العام في القانون املحدث للمحاكم 

املجلس    أمام أو اإلداريةاملحاكم  أمامالدفع بعدم االختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى سواء 

                                                           

من القانون املحدث للمحاكم االدارية على انه " استثناءا من احكام املادة السابقة يضل املجلس االعلى مختصا باليث  7تنص املادة  355 

املتعلقة ب : املقررات التنظيمية و الفردية الصادرة عن الوزير االول ، قرارات  ابتدائا و انتهائيا في طلبات االلغاء بسبب تجاوز السلطة

 السلطات االدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة االختصاص املحلي ملحكمة ادارية ".

 محمد باهي "منازعات الصفقات العمومية للجماعات الترابية امام املحاكم االدارية " ج االول مطبعة النجاح الجديدة ، سنة 1122 ص 

121356  
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الصادرة عن املحاكم املذلورة ، وتبث املحكمة  لألحكامكجهة استئنافية )محكمة النقض حاليا( ،  األعلى

 ملوضوع .ا إلىتضمه  أنيجوز لها  في الدفع بعدم االختصاص النوعي بحكم مستقل و ال

نص ت اإلداريةفيما يتعلق باالختصاص املكاني ، فنجد املادة العاشرة من القانون املحدث للمحاكم  أما

من قانون املسطرة  21الفصل  إلىوما يليه  19قواعد االختصاص املكاني الواردة في الفصل  أنعلى 

تي املختصة مكانيا هي ال اإلداريةة املحكم أن أيكذلك ،  اإلداريةاملدنية هي املعتمدة بالنسبة للمحاكم 

 للمدعى عليه. اإلقامةمحل  أو يوجد بدائرتها املوطن الحقيقي او املوطن املختار 

طبقا  ، أيضادعوى تدخل في دائرة اختصاصها املحلي مختصة  إليهاكما تكزن املحكمة اإلدارية املرفوعة 

ة بها ، املرتبط أو في جميع الطلبات التابعة لها  من القانون املحدث للمحاكم اإلدارية ، بالنظر  22للمادة 

وجميع الدفوعات التي تدخل قانونا في االختصاص املحلي ملحكمة إدارية أخرى ولكن مع مراعاة االستثناء 

 من القانون املحدث للمحاكم اإلدارية . 22املنصوص عليه في املادة 

 

 اإللغاءاملطلب الثاني : توزيع االختصاص بين القضاء الشامل و قضاء 

األصل أن جميع املنازعات املترتبة عن العقود اإلدارية مما يختص بها القضاء اإلداري ، سواء تعلق األمر 

عات ز فسخها أو صحتها على أساس واليته الكاملة ، فالقضاء الشامل هو األصل فيما يتعلق باملنا أو بإنهائها 

التي تترتب على الصفقات العمومية ، واختصاص املحاكم اإلدارية يمتد ليشمل لل ما يتعلق بعملية 

التعاقد و بجميع الصفقات العمومية و هو اختصاص شامل و مطلق للمنازعات العقدية و ما يتفرع عنها 

357. 

                                                           

محمد األعرج " الطلبات اإلستعجالية في مجال القضاء اإلداري ، منازعات العقود اإلدارية كنموذج " منشورات املجلة املغربية  357 

 212، ص1112، 21لإلدارة املحلية و التنمية ، مواضيع الساعة ، عدد 
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غاء قرار إداري معيب دون يقصد بقضاء اإللغاء القضاء الذي يخول للقاض ي سلطة الحكم بإل   في حين ،

حترام ا إلىوتهدف دعوى اإللغاء  ،للقيام بعمل أو االمتناع عن القيام به  اإلدارةالحق في توجيه أوامر إلى 

فإن مجال قضاء اإللغاء  . الشرعية حيث يحق لألفراد الطعن في القرارات إذا لانت غير مشروعة مبدأ

 دودا و مرد ذلك لعنصرين اثنين هما :في نطاق منازعات الصفقات العمومية يأتي مح

من شروط دعوى اإللغاء أن توجه الدعوى إلى قرار إداري ، ولكنها ال يمكن أن توجه إلى عقد :  أوال

 اإلدارة بمفردها . إرادة، بينما القرار هو تعبير عن إرادتينصفقة ، ألن عقد الصفقة هو توافق 

إلى مخالفة الجماعة اللتزاماتها التعاقدية كسبب من  االستنادفي مجال قضاء اإللغاء ال يمكن ثانيا : 

فدعوى اإللغاء هي جزاء ملبدأ املشروعية و االلتزامات املترتبة  األسباب التي تجيز طلب إلغاء القرار اإلداري.

لقضاء  اإلداريةعلى الصفقات العمومية هي التزامات شخصية و لذلك ال تخضع منازعات العقود 

 .املشروعية 

و عموما تختلف دعوى اإللغاء عن دعوى القضاء الشامل من حيث موضوع النزاع ، ومن حيث سلطات 

، ففي الدعوى الخاضعة لوالية القضاء الشامل 358القاض ي إزاء القضية املعروضة عليه و مميزات الحكم 

يتمتع القاض ي بسلطات واسعة تتفق مع طبيعة النزاع ، فاألمر ال يقتصر على إلغاء القرار املطعون فيه 

إذا ثبت عدم مشروعيته ، بل يتجاوز ذلك ألى تعديل هذا القرار أو إصالحه أو إحالل آخر محله ، أو 

و و هبه ، وهذا ما أكده القضاء اإلداري :" وحيث إن القاض ي اإلداري الحكم بتعويض مالي في حالة طلب

يبث في الدعوى بصفة قاض ي اإللغاء يقتصر دوره على إلغاء القرار ، دون أن يحل محل جهة اإلدارة 

املختصة في إصدار القرار الصحيح قانونيا بخالف دعوى القضاء الشامل التي يملك فيها القاض ي اإلداري 

إلغاء قرار اإلدارة تصحيح املركز القانوني للطاعن وبيان الحل الصحيح في املنازعة إذ ال يكتفي  إضافة إلى

                                                           
358 René Chapus : «  droit du contentieux administratif 6 édition Montchrestien ; P 162. 
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بإلغاء الحل الذي انتهت إليه اإلدارة بل يتعدى ذلك إلى إمالء الحل الصحيح على اإلدارة و الحكم به " 

359. 

 توقيف أو فسخ الصفقةاملبحث الثاني : املطالبة اإلدارية بالتعويض عن األضرار املترتبة عن 

إذا لانت اإلدارة تملك سلطة فسخ العقد اإلداري مراعاة منها للمصلحة العامة التي تمثلها ، فينبغي 

مراعاة اإلجراءات القانونية املنصوص عليها في اتخاذ قرار الفسخ ، كما يوازيه حق املتعاقد معها في 

ه من جراء الفسخ الذي شمل ما فاته من الحصول على التعويض الشامل ملجموع الضرار الناتجة ل

لانت األسباب التي قام  أو كسب و ما لحقه من خسارة متى لان الفسخ مبني على إجراءات غير قانونية 

 عليها الفسخ غير مشروعة

 املطلب األول :الحماية القضائية للمتعاقد مع اإلدارة حول فسخ عقد الصفقة

من مظاهر هذه الحماية تتجلى في فرض رقابة على جميع اإلجراءات التي سبق قرار الفسخ ، و ما هي 

، وكذا مدى التناسب بين املخالفة املنسوبة للمتعاقد مع اإلدارة و جزاء الفسخ ، مع ضمان حق  أسبابه

 .املتعاقد مع اإلدارة في التعويض الكامل عن الفسخ التعسفي 

تملك السلطة التقديرية في فسخ عقد الصفقة باإلستناد إلى املصلحة العامة لسير  إذا لانت اإلدارة

بناء على إخالل املتعاقد بالتزاماته التعاقدية أو ارتكابه خطأ فادحا يؤثر على مواصلة العالقة  أو املرفق 

نوي لى اإلجراء امل، فيجب عليها دائما أن تعمل على إخطار املتعاقد معها باألمر و عالتعاقدية بشكل مرهق 

اتخاذه في حقه ، و إال يكون جزاء عدم التقيد بذلك إلغاء قرار الفسخ املبني على إجراءات غير قانونية ، 

 مع مطالبة اإلدارة بالتعويض عن األضرار الناتجة له من جراء ذلك .

                                                           

في قضية الولالة  7221الصادر عن املحكمة اإلدارية بألادير في امللف اإلداري عدد  12/11/2772املؤرخ في  27/72الحكم عدد  359 

 الصناعية و التجارية بألادير ضد وزارة الشغال العمومية.
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 لصفقة إلخاللولقد قضت املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء و هي تقرر عدم مشروعية قرار فسخ عقد ا

من دفتر الشروط اإلدارية العامة " إن املحكمة  22اإلدارة باملسطرة القانونية املنصوص عليها بالفصل 

بشأن  2762 أكتوبر 27من املرسوم امللكي املؤرخ في  22عاينت أن اإلدارة لم تحترم مقتضيات الفصل 

رة األشغال العمومية و الذي يلزم اإلدارية العامة املطبق على صفقات األشغال لوزا طكناش الشرو 

اإلدارة أن تمنح املقاول إنذارا ملدة عشرة أيام لكي يصلح اإلخالالت و االعطاب التي تسببها اإلدارة له و 

أن الفسخ جاء مشوبا بالشطط  ى حيث أنه أمام إخالل اإلدارة باملسطرة املنصوص عليها.فإن املحكمة تر 

ون ليتحقق معه املتعاقد تعويضا لامال عن األضرار الحاصلة له عما في استعمال السلطة و مخالفا للقان

 . 360لحقه من خسارة و ما فاته من كسب

دارية العامة فإنه يجب سلوك مسطرة املطالبة داخل أجل محدد لإلستفادة و بناءا على دفتر الشروط اإل 

الصفقة تحت طائلة عدم من التعويض عن الضرر املترتب عن تأجيل أو توقيف األعمال أو عن فسخ 

 القبول .

من دفتر الشروط  22و حول هذا املقتض ى ، فإن دفع اإلدارة بعدم احترام املدعية ملقتضيات املادة 

يوما من تاريخ تبليغ األمر بالخدمة القاض ي  21بشان تقديم طلب التعويض داخل اجل اإلدارية العامة 

أن ، بط الدفع املذلور  مصصحة االستناد القانوني بتأجيل األشغال ، ردت املحكمة اإلدارية بالربا

 117.62من املرسوم رقم  22املقتضيات النافذة التي تنطبق على النزاع هي تلك املنصوص عليها في املادة 

املتعلق بدفتر الشرو اإلدارية العامة املطبق على الصفقات املبرمة لحساب وزارة  27/21/2762بتاريخ 

نصت على أن مسطرة  مسطرة املطالبة اإلدارية ملواصالت ، حيث ان املحكمة األشغال العمومية و ا

املسبقة املنصوص عليها  في تلك املادة بشروطها املذلورة تنصرف فقط على طلب الفسخ دون طلب 

                                                           

ملف شركة تنظيف ضد الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي منشوربالدليل لالجتهاد القضائي  12/1/2776بتاريخ  122حكم عدد  360 

 .2221اإلداري 



 

 

216 

التعويض الذي يمكن تقديمه و لو ألول مرة أمام القضاء حتى من دون أن يسبقه طلب إداري الى رب 

 .  361العمل

نفس املسار ذهبت محكمة اإلستئناف اإلدارية بالرباط " لكن ، حيث من جهة ففضال عن أن الحكم  و في

 سلوك مسطرة املستأنف سبق أن أجاب على الدفوعات املثارة ابتدائيا بخصوص تقديم الطلب دون 

ظيم يندرج ضمن املجال التنظيمي و يتعلق بتن 2762اكتوبر  27رى فان مرسوم التظلم ، و من جهة اخ

عالقة اإلدارة باملقاولة اثناء تنفيذ الصفقة ، و املقتضيات االجرائية منه ال تخص سوى تنظيم املنازعة 

اإلدارية بين صاحب املشروع و املقاولة و هي مرحلة تسبق اللجوء الى القضاء ، و ال تتحدث عن سقوط 

في املطالبة بالتعويض امام  ، فالنص املذلور يتحدث عن سقوط الحقالحق في املنازعة امام القضاء 

االدارة في حالة عدم املنازعة في االوامر داخل اجل محدد و ليس سقوط حق املنازعة امام القضاء ، 

 .362الش يء الذي يبقى معه السبب املثار بشانه مردودا 

 

القيام بأشغال خارج القواعد املنظمة املطلب الثاني : الحماية القضائية للمتعاقد في حالة 

 للصفقات العمومية

الصفقات العمومية يجب ان تبرم على شكل عقود مكتوبة ، يتم ادراج فيها مجموعة من البيانات ان 

منها ما يتعلق بطريقة ابرام عقد الصفقة ، وكذا بيان األطراف املتعاقدة ، موضوع الصفقة و الثمن و 

 ها .كذا ايضا اجل التنفيذ و تاريخ انتهاء االشغال و املصادقة علي

                                                           

في قضية شركة طنجة ضد الدولة  2222/12في امللف عدد  1116-1-1الصادر عن املحكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ  211حكم رقم 361 

 املغربية.

في قضية الدولة  1121-9-22الصادر عن محكمة اإلستئناف االدارية  الرباط في امللف االداري عدد  1122شتنبر 21مؤرخ في قرار  362 

 املغربية ضد شركة تافياللت لالشغال ..
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وتمثل املنازعات املتعلقة بالحكم باداء ثمن األشغال اإلضافية و التغيرات املنجزة خالل تنفيذ الصفقة 

، و باداء الفوائد القانونية و بارجاع الضمانات املختلفة حيزا وافرا من منازعات الصفقات العمومية 

 املعروضة على القضاء االداري .

 ال اإلضافية و التغييرات اثناء تنفيذ الصفقة العمومية يجب توفر :و حتى يتم الحكم باداء ثمن األشغ

اوال : ان تكون بصدد اشغال اضافية ، لم تكن متوقعة في الشروط التعاقدية ، وكذا تغيير في حجم 

 األعمال .

ان تكون االعمال االضافية موضوع اتفاق ما بين املقاول و صاحب املشروع يتم غالبا في  يمكن ثانيا :

كل عقد ملحق ، ففي هذه الحالة فان تعويض املقاول ال يطرح اي مشكل و يتم احتسابه اما باتفاق ش

 الطرفين و اما على اساس الثمن االصلي للصفقة .

ثالثا : يمكن لالدارة ان تفرض على املقاول اشغال اضافية بواسطة امر بالخدمة و الذي يتعين عليه 

 .ل اي نزاع االلتزام به اذا لان وجوده ال يشك

ن بحيث انذكر في هذا الصدد العديد من االحكام القضائية التي عملت على حماية املتعاقد مع اإلدارة 

عقد الصفقة و ان لم يضبط باتفاق مكتوب فهو ياخذ احكام الصفقة األصلبة باعتبارها مرتبطة به ، 

ى لها القضاء بالتعويضات كما ان تكون هناك اوامر بالخدمة و تقارير مكتب الدراسات ، حيث قض 

 املستحقة دون اشتراط عقد ملحق .
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 حكما قض ى : أصدرت املحكمة اإلدارية بالرباطولقد  

لئن لانت األشغال املنجزة خارج الصفقة لم تنضب  للقواعد القانونية املؤطرة للصفقات "

الجهة املنجزة العمومية فإن ما يترتب عنها من تحمل منجزها لنفقات وتحقق نفع ثابت لفائدة 

لفائدتها يشكل إثراء لهذه األخيرة على حساب منجزة األشغال بما أنفقته من مال......اسحقاقها 

ملجموع مقابل األشغال بما فيها نسبة الربح........ال.استحقاقها ملقابل تكلفة األشغال 

 363"فق .....نعم

نها تحمل املدعي بنفقات اثبتتها و في حكم  اخر  قض ى : لكن اعتبارا لكون انجاز األشغال ترتب ع

الوثائق املدلى  ها و تقرير الخبرة و في املقابل حققت جهة اإلدارة املنجزة لهذه األشغال لفائدتها نفعا 

ثابتا ، واعنبارا لكون املدعي لم يكم ليقوم بانجاز تلك األشغال إال بوافقة جهة اإلدارة و تحت إشراف 

كل اثراء لهذه اإلدارة على حساب املدعى بما انفقه في انجاز تلك موظفيها فإن مثل هذه الوضعية تش

 . 364األشغال

و هو نفس اإلتجاه الذي كرسته املحكمة االدارية بوجدة حيث جاء فيه :" ان املتعاقد بإنجاز أشغال 

إضافية يستحق عنها مقابل القيام بها رغم ان كيفية ابرام العقد امللحق قد تمت دون احترام املسطرة 

قد قامت بانجاز اشغال القانونية الواجبة التطبيق و ذلك استنادا للقواعد العامة موضحة ان املدعية 

عقد الصفقة معها كما ال يمكن اإلثراء  اضافية و ال تتحمل وزر خطأ املجلس بخصوص كيفية ابرام 

 على حسابها .

 

                                                           

 1121 -22-222لف عـدد : ،في امل 1122أكتوبر  21بتاريخ  363

 11/11امللف عدد في 21/12/1111بتاريخ  127حكم املحكمة االدارية بفاس عدد364 
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 خاتمة

ان موضوع منازعات الصفقات العمومية و مناقشته تمكننا من الوقوف و فهم مجموعة من االخالالت 

فقات العمومية ، كما تلعب القرارات و االجتهادات القضائية التي تطبع املمارسة االدارية في تدبير الص

دورا مهما في توضيح املواقف املختلفة للعمل القضائي االداري املغربي بخصوص بعض عناصر منازعات 

الصفقات العمومية التي تترتب عن اختالالت التدبير االداري و عن غيرها من الخالفات املتعلقة بابرام و 

 العمومية .تنفيذ الصفقة 

  



  

 محور الدراسات و األبحاث باللغة الفرنسية 
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La Dépénalisation du droit des affaires 

 شاللامل – مدونة األسرة بالخارجأشغال الندوة الدولية: تطبيق تقرير عن 

 –والحلول 

 12يومي  بوجدة،  واالجتماعية نسانيةاملنعقدة بمركز الدراسات والبحوث اإل

 1122مارس  12و

 

بوجدة، بشراكة مع وحدة البحث في نظم مركز الدراسات والبحوث االنسانية واإلجتماعية            

الل املش-: تطبيق مدونة األسرة بالخارج القانونية والعمل القضائي، ندوة دولية في موضوعالدراسات 

 .1122مارس  12و12يومي  -والحلول 

 من الذكر الحكيم، بآيات  ةأشغال الندو  افتتحتحيث 

رئيس مركز  لعدول استئنافية وجدة، ، رئيس املجلس الجهوي ممثل وزير العدل؛ تلتها للمة لل من

 للدراسات واألبحاث في والبحوث االنسانية واإلجتماعية بوجدة، رئيس مركز إدريس الفاخوريالدراسات 

ز بكلية الحقوق بوجدة، رئيس مرك مدير مختبر الدراسات القانونية واالجتماعية العلوم القانونية بوجدة،

 .بالحسيمة وللمة اللجنة املنظمةالدراسات القانونية واالجتماعية 

رئيس املجلس العلمي املحلي بوجدة وعضو باملجلس العلمي األعلى؛ ؛ الدكتور مصطفى بن حمزةتقدم ثم 

 جتماعيةملطالب اال وقانوني، كما فصل في مختلف اافتتاحية حاول فيها املزج بين ما هو فقهي بمحاضرة 

طى املساواة في املدونة أي املساواة بين الرجل واملرأة في توضيح معوتأصيلها الديني، من خالل الراهنة 
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يملك إال ، ووضح أن هناك عدة حاالت ترث فيها املرأة أكثر من الرجل عكس هذا األخير الذي ال اإلرث

 للتأصيل العلمي قبل أن نطالب بأشياء نجهلها تمام الجهل.، مما ينبغي معه التطرق أوال حالة وحيدة

تمثل  املدونة ال قبل الطعن فيه، وأن   مختلف مسؤولي األمة إلى لفهم نصوص الشرع كما وجه فضيلته

فكما  ،بثوابته الدينية والعقائدية وتقاليده املؤصلةطائفة معينة من املجتمع بل تمثل املجتمع بأسره 

ل ب فإنهم يجهلون الحكمة من ذلك،يطالبون سواء باملساواة، بإلغاء التعصيب قال، أن أغلب الذين 

 املعرفة بتلك األمور ويتطفلون عليها.يجهلون تماما 

، من املدونة 226ولقد وقف الدكتور على عدة إشكاليات تتعلق باملدونة، من ضمنها سوء صياغة املادة 

طنها تملك جنينا في بالتي تعطي للمخطوبة إمكانية اقرار الحمل من عدمه، وهذا ال يتصور فكيف بامرأة 

 ويمكنها أن تنفيه؟

 .الفترة الصباحية من اليوم األول للندوةب فيما يتعلق هذا

 أما الفترة املسائية، فاحتضنت جلستين:

 ، تناولت عدة مداخالت:؛ برئاسة الدكتور ادريس الفاخوريالجلسة األولى

واج ز  أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة؛ بعنوان؛ الدكتور الحسين بلحسانيأولها مداخلة 

 وأحكام مدونة األسرةاملسلمة بغير املسلم بين مقتضيات االتفاقيات الدولية 

ابرز من خاللها التعارض القائم في هذا املجال بين االتفاقيات الدولية ومدونة األسرة، فإذا لانت جل 

ى القضاء علميثاق األمم املتحدة، اتفاقية ؛ من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان، االتفاقيات الدولية

الزواج باختالف الدين والعرق، فإن مدونة األسرة تمنع ذلك لكونها  ضد املرأة ؛ تجيز  جميع أشكال التمييز 

 .املذهب املالكيتكرس 
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مما دفع األستاذ للقول، بتعديل مدونة األسرة لكي توافق هذه االتفاقيات الدولية وألن هذا املوضوع 

 ال على املستوى العالمي وحان الوقت للحسم فيها.املواضيع التي شهدت سجابالخصوص من 

 ؛ رئيس غرفة بمحكمة النقض؛ بموضوع األستاذ محمد بيعيشتقدم بها  املداخلة الثانية

 بالخارج وفق الفقه ومدونة األسرةقراءة في شهادة مسلمين على زواج املغاربة 

ة واج، باعتباره شرط من شروط صححاول فيها التطرق ملختلف االشكاليات املرتبطة باالشهاد على الز 

في ، من بلوغ وعقل ودين...وأن عدة شروط صاحبها الزواج، وهذه الشهادة بدورها يجب أن تتوفر في

تتوفر فيهم لل الشروط خارج بالد االسالم فهل يصح ذلك الحالة التي يستعص ي العثور على شاهدين 

 الزواج؟

ربة يوجد املغا متجاوز عمليا لكون مختلف قنصليات املسلمينبالنسبة للمغرب أمر هذا أمر مع العلم بأن 

 فيها شهود هناك يحملون الجنسية املغربية وتتوفر فيهم لل الشروط.

 ن؛ بعنواأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمكناس إدريس جويلل؛للدكتور  املداخلة الثالثة

 حلحلتهاودور القضاء في النزاعات األسرية العابرة للحدود 

مداخلته بالتشخيص ملختلف املشالل الناتجة عن الزواج املختلط أي الذي يكون أحد حيث تناول 

لف وتكمن مخت ، وما ينتج عن ذلك من مشالل، فضال عن دور القضاء في حل هذه املشاللكرفيه أجنبيا

كما  ،في الخصومةليتم تطبيق القانون املالءم لكل طرف  هذه الحلول بلجوء القاض ي لضابط اإلسناد

سلط الضوء على دور املشرع في تبني تلك املقتضيات، من خالل مجموعة من املواد كما هو الشأن 

 من مدونة األسرة.22بالنسبة للمادة 
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 ؛؛ أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاسملزرعللدكتور عمرو واختتمت هذه الجلسة بمداخلة 

 ثبوت الزوجيةاإلقامة ودعوى تطور زواج املغاربة ببلدان بعنوان 

 طالناتجة عن تطبيق أحكام املدونة بالخارج، من ضمنها؛ شرو رصد من خاللها مختلف االشكاليات 

، لوجوب اعطاء الصداق، وما يصدر عنه من معارضة بدول املهجر لكونهم يعتبرونه اهانة للمرأة الزواج

قاط فرض عدم اساألحكام فنجد تأويالت املواد التي تا، وكيف تعامل القضاء املغربي مع هذه وتحقير له

، الذي يذهب في قوله وإن لم يكن يتم الصداق، وحسب تفسير املجلس األعلى ) محكمة النقض حاليا(

اسقاطه. ومن هنا تظهر مرونة مشرع مدونة األسرة ومحاولة انسجامه الزواج صحيحا إال إذا اتفق على 

 مع مختلف الحضارات.

 

ي ف مداخالت: ، تناولت بدورها خمسمحمد الكشبور  ة الثانية، التي لانت برسائة الدكتور أما الجلس

الجهة الشرقية  – بمداخلته؛ تذييل األحكام األجنبية باملغرب إدريس الفاخوريالدكتور مقدمتها 

 -نموذجا 

قانون املسطرة  من 221و 222من مدونة األسرة، التي تحيل بدورها إلى الفصلين  212محورها على املادة 

بر مختلف ع، ثم انتقل مباشرة إلى حاالت تطبيقية املدنية، لتوضيح شروط التذييل بالصيغة التنفيذية

عتبر حكما يعلى اعتبار لون الحكم املذيل بالصيغة التنفيذية األحكام القضائية وما تثيره من إشكاالت 

ال يتجاوز املجال الترابي للجهة  أغلبهام لاشفا أم منشئا؟ حيث ال مس التعارض بين مجموعة من األحكا

 الشرقية.

غرفة األحوال الشخصية وامليراث بمحكمة النقض؛ رئيس  األستاذ ابراهيم بحماني؛ في حين تقدم

 اشكاالت النسب من خالل مدونة األسرة والعمل القضائي بمداخلة تصب في
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، ثم تناول بعض قرارات محكمة النقض التي بين أوال دور النسب في الحياة االجتماعية قديما وحديثا

عية وقد تكون شرعية أو غير شر بنسب الولد ألبويه حقق تت ىاألول تالبنوة والنسب، فإذا لانميزت بين 

الحالي من الدستوراملغربي  21تطبيقا للفصل فينبغي أن يكون دائما شرعيا فإن النسب عكس ذلك 

، كما أشار فضيلته ملسألة التبني وما تثيره بدورها األسرةمن مدونة  222وكذلك ما نصت عليه املادة 

 لكونها منتشرة بكثرة في الوسط املغربي.من اشكاالت 

 ؛؛ أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور خرطةللدكتور أحمد وفي مداخلة ثالثة 

 الفقهي والفراغ التشريعيين بالخارج بين القيد عنونها ب: تصفية تركة املغاربة املقيم

ه زوج الهالك الغير مسلم، باعتبار حاول من خالل مداخلته، التركيز على محدودية التركة في انتقالها إلى 

يجيز للمسلم الزواج بالكتابية مانعا من موانع امليراث، كما ربطه بموضوع الزواج. فإذا لان االسالم 

 ،؟ ودعى إلى توضيح املوضوع من أهل االختصاصوجهاالصالحة، فكيف تحرم هذه األخيرة من ميراث ز 

وربطها بحديث النيي صلى هللا من مدونة األسرة  222بدوره إلى املادة أي الفقهاء الشرعيين. كما أشار 

 عليه وسلم.

؛ موضوع الصيغة الجديدة ؛ قاض ي ملحق برئاسة النيابة العامةحسن براهيمياألستاذ كما تناول 

  -مؤيدات االعتراف فوق التراب املغربي – رنس يللطالق االتفاقي الف

إلى دور القاض ي في القضايا الدولية، هذا األخير الذي عليه أن يكون منفتحا على لل األمور أشار بداية 

ما رتبه و  للطالق االتفاقي الفرنس يللمقتضيات الجديدة عقب بقراءة عكس قاض ي األمور الداخلية، كما 

يات ، كما تطرق ملقتضالقطتجاوز لل الشكليات املتعلقة بهذا النوع من الألطرافه فضال عن من حرية 

 توجهات بهذا الخصوص.املغربية الفرنسية، وما تحمله من  االتفاقية
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 عبر موضوع: قاض ي باملحكمة االبتدائية بوجدة؛ لألستاذ مراد مدني؛وآخر تدخل بهذه الجلسة، لان 

   اجتهادات محكمة النقض من خاللتطور مفهوم النظام العام األسري 

كما رصد كيفية مواكبة مقتضيات مدونة وضح بداية اختالف مفهوم النظام العام من مجال آلخر، 

أحكامها من الفقه وما هو مضمن باالتفاقيات الدولية، لكون لل نظام عام له األسرة التي تستلهم 

 خصوصيته في هذا املجال.

من مدونة األسرة، أي فيما يتعلق  22و 22وتكييفه لشروط املادتين ما بين سير القضاء في هذا املجال، ك

 بصحة الزواج املبرم بالخارج.

بمناقشة؛ طرحت فيها عدة أسئلة من الحضور وتمت االجابة على أغلبها من األساتذة واختتم هذا اليوم 

 املتدخلين.

 :إلى اليوم الثاني من الندوة فقد توزعت أشغاله أما 

 وضمت عدة مداخالت مشكوري: ناصر متيوي ، برئاسة الدكتور األولىالجلسة 

أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالدار البيضاء سابقا  الدكتور محمد الكشبور؛ أولها مداخلة

ي ف املعنونة ب: تنفيذ األحكام األجنبية املتعلقة باألسرة مداخلتهمن خالل  ومحامي بهيئة الدار البيضاء؛

، 2722هير التنفيذيية أي ظ، حيث بدأ بسرد تاريخي ألول املقتضيات التي نظمت التذييل بالصيغة املغرب

من قانون االلتزامات والعقود،  222ثم انتقل إلى حجية هذه األحكام بإعتبارها وثائق رسمية طبقا للفصل 

يغة األجنبية بالصلتذييل األحكام كما فصل في الشروط الشكلية واملوضوعية التي ينبغي توفرها 

 التنفيذية.
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دية؛ في شي؛ أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالر املصطفى طايلللدكتور وفي مداخلة أخرى 

 :أية مصلحة فضلى للطفل؟تقليص تطبيق مدونة األسرة لصالح القانون األوروبيمداخلة بعنوان: 

 األروبية للطفل، لتحقيقها البلدان حاول من خالل مداخلته الوقوف على مختلف الضمانات التي خولت

، كما ركز املتدخل على بصرف النظر هل هو ناتج عن بنوة شرعية أو غير شرعيةمصلحة هذا األخير 

رب، حينما يتعلق األمر باملغيطبق مقتضياته من طرف البلدان األوربية عكس الذي  التشريع الفرنس ي

 من مدونة األسرة. 292و 292أي املواد  حضانةأن يطبق فيه، كما تطرق ملسألة الفال يمكن 

غاربة في موضوع: تصفية ترلات امل؛ أستاذ باحث بكلية الحقوق بسال؛ ناندالدكتور عبد العلي ع وتفضل

 على محك القانون الدولي الخاص الفرنس ياملقيمين بفرنسا 

 ت، من خالل عدةالترلافي حل نزاعات تصفية شخص من خاللها أدوار القانون الدولي الخاص الفرنس ي 

 و  حصص الذمور واالناث من التركة، اختالف منع التوارث بين الولي والولد الغير شرعي مسائل، أولها

 .منع التوارث في حالة اختالف الدين

بوجدة؛ في موضوع: دراسة عدل بهيئة العدول  لألستاذ إدريس فارس؛لان وآخر تدخل في هذه الجلسة 

 التوثيقية العمليةاالشكاالت نظرية لبعض 

الصادرة عن وزارة العدل والوزارة املكلفة ، بسرد خصوصيات الدورية املشتركة حيث استهل مداخلته

فصم عرى الزوجية تطبق في حاالت وما تحمله من ضمانات  1126الصادرة سنة  221بالجارية، رقم 

زامية لاثم قابل هذه املعطيات مع  ،إلى تذييل تلك األحكام الصادرة عنها بالصيغة التنفيذيةدون الحاجة 

 من مدونة األسرة التي تشترط عدة شروط تحت طائلة البطالن. 212الفصل 

 حيث عرفت بدورها عدة مداخالت،، التي ترأسها األستاذ ابراهيم بحمانيالجلسة الثانيةأما 
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 :موضوعومحامي دولي بإسبانيا؛ في ؛ دكتور في الحقوق إدريس جدي: الدكتور  أولها مداخلة

 الوقوف على مكامن الخللبالنسبة ملغاربة العالم، محدودية تطبيق مدونة األسرة 

عدة مشالل راهنة تتعلق بالزواج املختلط، الذي يكون الغرض من خالل مداخلته سلط الضوء على 

و ه، حيث يتداخل ما يبرز من خالل تصفية هذا الزواجمنه أساسا تسوية وضعية املهاجر. إال أن األمر 

شخص ي بما هو دولي. ويبرز التساؤل ملن الغلبة؟ هل ملدونة األسرة أم لالتفاقيات الدولية؟ علما أن 

ملغربية ا، كما تناول بعض مقتضيات االتفاقية الدولية االتفاقيات الدولية تسمو على القوانين الداخلية

 االسبانية.

ليم العالي بكلية الحقوق بفاس؛ في أستاذ التع؛ : ناصر متيوي مشكوريللدكتور وفي مداخلة أخرى 

أن  يلزماملشتركة بين الزوجين مع البعد الدولي الذي موضوع: مدى انسجام مقتضيات تدبير األموال 

 يتمثل في املدونة

وما تثيره هذه األخيرة من مدونة األسرة  27طبقا للمادة ركز من خاللها على األموال املشتركة بين الزوجين 

إشكاليات تتعلق باألساس في مرحلة االثبات، نظرا لصعوبة االثبات في بعض األحيان، وجسد لذلك من 

محكمة ابتدائية اعتبر األعمال املنزلية تدخل في األموال املشتركة وهو بحالة تطبيقية أي لحكم صادر عن 

 ما أيد استئنافيا ورفض أما محكمة النقض.

آثار ع: في موضو نائب وكيل امللك باملحكمة االبتدائية بالناظور؛  ؛للدكتور أحمد أحيداروفي تدخل آخر 

 باملهجراملغاربة املقيمين تطور ضوابط االسناد على النظام املالي لألزواج 

ابط ..وكيف يعتدون بضانيابسإكفرنسا وبلجيكا و  بتطبيقات بعض الدول األوروبيةاستهل مداخلته 

 .، كما قدم بعض أحكام املحاكم في هذا املجالك لألزواجفي توزيع النظام املالي املشتر اإلقامة 
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 محامية بهيئة املحامين بوجدة؛للدكتورة ليلى جييد؛  بمداخلةواختتمت هذه الجلسة 

 أطفال املهاجرين املغاربةمن خالل مداخلة بعنوان: ضمانات قانون األسرة املغربي على 

يمة تمتعون بوضعية قانونية سلاملهاجرين املغاربة الذين يركزت من خالل مداخلتها على وضعية األطفال 

 .، كما تطرقت ملوضوع الكفالة وما تثيره من إشكاالتدون باقي األصناف األخرى 

 واإلجابة عن أغلب التساؤالت، تم تقديم عدة توصيات من قبيل: وبعد فتح باب املناقشة

  ممثلي أصنافه و باشراك من الخبراء وفعاليات املجتمع املدني بكل املناداة بتعديل مدونة األسرة

بية املجتمعات الغر هذه األخيرة التي تلعب دورا في تحسيس  الجالية املغربية املقيمة بالخارج

 بالهوية الوطنية ومقوماتها.

 .مواكبة مقتضيات مدونة األسرة مع أحكام الدستور وتوجهاته 

 انسجاما مع املقتضيات الدولية. ة لحقوقهخلق وضعية فضلى للطفل، مراعا 

  بالخارج مغاربةالجالية املغربية بالخارج، وتعميم مستشارين قانونيين مقتضيات تالءم صياغة. 

 دور القضاء سواء من خالل تكوين القضاة في مجال القانون الدولي الخاص، وكذلك النهوض ب

 بالليونة.تفعيل مقتضيات التذييل التي ينبغي أن تتسم من خالل 

 ى تجميع أشغال هذه الندوة في كتاب خاص، حتى يسهل الرجوع إليها.وأخيرا العمل عل

 

 

 



  

 

 


