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 وبعد،…  هللا رسول عىل والسالم والصالة هلل وامحلد هللا بسم

 التخصصات، وش ىت اجملاالت خمتلف يف العلمي البحث وتنش يط دلمع الأساس ية املتطلبات من العلمي النرش يعد 

 أأسايس كرشط العلمية لبحوثا هل ختضع اذلي العلمي التحكمي طريق عن حبوهثم لتقيمي عظمية فرصة للباحثني يوفر حيث

ىل الوصول يف أأمالا  حبوهثم نتاجئ عرض من الباحثني هؤالء العلمي النرش ميكن كام نرشها، ال جازة  البحوث هذه يتبىن نم ا 

 .واملعرفة عملال عىل هنضهتا تبين اليت يه اجملمتعات فأأرىق اجملمتعات، خدمة يف لتوظيفها النتاجئ وتكل

لهيا الوصول يكون عندما فاعلية أأكرث تكون املعرفة أأن فيه شك ال مفام  وقت حىت الوريق، النرش اكن ولقد سهال، ا 

 للنرش املثىل ةلالوس ي هو الالكرتوين النرش أأصبح فقد اليوم أأما العلمي، للنرش املتاحة الوحيدة الوس يةل هو قريب،

 الانتشار، رسعةو الوصول سهوةل الاطالق عىل أأمهها حلرصها، اجملال يتسع ال عديدة مزااي من به يمتزي ملا وذكل العلمي،

حباطاته النرش مشالكت عن الكثري يعمل يكتب مفن هداره وا   موضوعية وعدم ن،النارشي بعض وتعنت واجلهد، للوقت وا 

ىل العوز عن أأكرث يعرف يقرأأ  ومن الآخر، بعضهم  من يبذل اذلي لكبريا واجلهد علهيا، للحصول العالية والتلكفة املعلومة ا 

ىل الاحيان بعض يف يصل قد واذلي علهيا، احلصول أأجل  .املعرفة عن حبثا والاوطان الاهل وترك الأميال أأالف قطع ا 

 والبحث النرش ايلجم يف واجلهد الوقت يف لالقتصاد يقرأأ  ومن يكتب من أأمام الفرصة اال لكرتوين النرش أأاتح وقد

ىل هجودمه من الأكرب اجلزء توجيه وابلتايل املعرفة، عن  هو عام والكشف التنبؤو  والاس تنتاج والتفسري التحليل معليات ا 

 .جديد
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 العقاري  التحفيظ وظهير العينية الحقوق  مدونة بين التحفيظ طور  في العقار على املنصب الرسمي الرهن إشكاالت

 -دراسة مقارنة - األوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق اإلعدادي

 

                      يونس أسوفي 

 املنازعات واملهن القانونية فيباحث 

 

 

 تقديم

املغربي يقوم على مؤسسات قانونية تهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية مما ال شك فيه أن النظام الجنائي 

التي تنشدها جل الشعوب، ويساير نظامنا الجنائي في ذلك جل املواثيق واالتفاقيات الدولية انطالقا من 

كون املغرب عضوا نشيطا في املنظومة الدولية، وبهذا تهدف املؤسسات القانونية التي يتكون منها النظام 

لجنائي املغربي إلى تحقيق املحاكمة العادلة من خالل كل ما يقوم به كل جهاز من أدوار طالئعية ومهمة ا

 .1في الدعوى العمومية

ويحدو تدشين قانون املسطرة الجنائية ملؤسسة قضاء التحقيق في اتجاه توطيد حقوق اإلنسان وبناء 

 .2لشروط املحاكمة العادلة وحقوق الدفاع دولة واملؤسسات، وتقوية سلطات العدالة الجنائية ضمانا

                                                           

قانون املسطرة الجنائية املغربي، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون فريد خير الدين، عالقة النيابة العامة بقاض ي التحقيق في ظل  -1 

 .1الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة القاض ي عياض، مركش، ص 

، 5112باط، طبعة أستاذنا أحمد قيلش، مجيدي السعدية، محمد زنون، الشرح العملي لقانون املسطرة الجنائية، مطبعة األمنية الر  -2 

 .131ص 
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ومن هذا املنطلق، فقضاء التحقيق يشكل مرحلة مهمة و جسيمة على اعتبارها تتوسط البحث التمهيدي 

الذي تشرف عليه النيابة العامة بصفتها سلطة للمتابعة، ومرحلة الحكم التي يتولى فيها القضاء الفصل 

لة تتوسط مرحلة املتابعة والحكم، وبالتالي فالغاية من التحقيق في القضايا التي تعرض عليه، فهو منز 

ليست الفصل في الدعوى العمومية، وإنما إثبات مدى صحة نسبة األفعال موضوع ملتمس النيابة 

من قانون املسطرة الجنائية، فيجب  551العامة بإجراء تحقيق إلى املتهم، من عدمه، أو بتعبير املادة 

ن يبين الوصف القانوني للفعل املنسوب للمتهم، كما يبين بدقة  األسباب التي من على قاض ي التحقيق أ

 .3شانها أن تدعم وجود أدلة كافية أو عدم وجوها

وتبعا ملا سبق، فقد خول املشرع لقاض ي التحقيق صالحيات وسلطات واسعة للتأكد من اإلتهام ومن 

اإلجراءات املتعلقة بالتنقل و التفتيش و الحجز و  األدلة املقدمة إليه لتأكد أو دفع اإلتهام، من خالل

 التقاط املكاملاتـ، و االستماع إلى الشهود واستنطاق املتهم.

كما يتمتع قاض ي التحقيق بسلطة إصدار مجموعة من األوامر املتعلقة بشخص املتهم، كاألمر باإلحضار،  

د مر بالوضع تحت االعتقال االحتياطي، وبعو األمر بالحضور، واألمر بالوضع تحت املراقبة القضائية، واأل 

أن يكون قاض ي التحقيق قد استجمع خالل التحقيق العناصر الكافية التخاذ قرار الحسم في النازلة 

املعروضة عليه، هذا بعد أن تضع النيابة العامة ملتمسها النهائي، فإنه يصدر أمره بانتهاء التحقيق 

 ما األمر باملتابعة أو األمر بعدم املتابعة أو األمر بعدم االختصاص. والذي ال يخرج عن ثالث أوامر، وهي إ

                                                           

من ق.م.ج على أنه: " تصدر األوامر القضائية الصادرة عن قاض ي التحقيق عمال بمقتضيات هذا الفرع بعد ملتمسات  551تنص املدة  -3 

 .النيابة العامة

والدته و القبيلة التي ينتمي  أعاله،اسم املتهم العائلي والشخص ي ونسبه وتاريخ ومحل 143تشمل هذه األوامر، مع مراعاة مقتضيات املادة 

 .إليها ومحل سكناه ومهنته

 ةيبين في األوامر القضائية الوصف القانوني للفعل املنسوب للمتهم، كما تبين فيها بدقة األسباب التي من شأنها أن تدعم وجود أدلة كافي

 أو عدم وجودها".
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ويجد موضوع األوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق أهميته في معرفة مدى ضمان املشرع املغربي 

لشروط ومقومات املحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، من خالل اإلجراءات و القواعد املتعلقة بإصدار 

ائية والتي يسدل بموجبها قاض ي التحقيق الستار على مختلف إجراءات التحقيق، وما األوامر القض

 يستتبع ذلك من آثار تختلف بحسب إختالف نوع القرار املتخذ في حق املتهم موضوع املتابعة.

 ةيمكن إبراز اإلشكالية التي يطرحها املوضوع فيما يلي، إلى أي حد كان املشرع في قانون املسطرة الجنائيو

موفقا عند تنظيمه لسلطات قاض ي التحقيق بشان إنهاء التحقيق، بالشكل الذي يتالءم ودوره في 

مكافحة الجريمة وتحقيق التوازن بين حق املجتمع والضحية في توقيع العقاب تجاه كل من أخل بأمنه 

 واستقراره، وبين حق املتهم في التمتع بضمانات املحاكمة العادلة.

شكالية التي يطرحها املوضوع اعتمدنا على املنهج التحليلي القانوني إلى جانب املنهج من أجل دراسة اإل و

 الوصفي، كما وظفنا املنهج املقارن، مركزين على القانون الفرنس ي باإلضافة إلى التشريع املصري.

إننا فاستنادا إلى املنهجية أعاله والتي سنعتمدها للتصدي لإلشكالية التي يطرحها موضوع الدراسة، 

 ارتأينا أن نقسم املوضوع إلى مبحثين وفق الخطة التالية: 

 .املبحث األول: اإلجراءات املسطرية إلنهاء التحقيق اإلعدادي 

 .املبحث الثاني: اإلجراءات املسطرية إلصدار األوامر القضائية بشأن انهاءالتحقيق اإلعدادي 
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 املبحث األول: اإلجراءات القبلية إلنهاء التحقيق اإلعدادي 

مما الشك فيه، أن التحقيق اإلعدادي يرمي إلى تخويل قاض ي التحقيق مجموعة من الصالحيات قصد 

القيام باألبحاث الضرورية من أجل الوصول إلى الحقيقة، وبعد استنفاد قاض ي التحقيق لهذه اإلجراءات 

النازلة املعروضة أمامه، يتخذ قراره بناء على ما توصل إليه من حجج سواء كانت في و تكوين قناعته في 

، 4صالح املتهم أو ضده، وعلى أساسها يصدر أمرا إما باإلحالة على املحكمة املختصة أو باألمر بعدم املتابعة

ق أن لتحقيوضمانا لسالمة وصحة اإلجراءات املسطرية التحقيق إلنهاء التحقيق، يتوجب على قاض ي ا

يرفع إلى النيابة العامة أمرا باإلطالع وذلك إلمكانية تقديم النيابة العامة ملتمساتها النهائية، وذلك قبل 

 .          5إقفال مسطرة التحقيق اإلعدادي

وتأسيسا على ما سبق، فإننا سنتطرق إلى األمر باإلطالع املرفوع على النيابة العامة بخصوص إنهاء 

طلب األول(، على نخصص لتقديم النيابة العامة مللتمساتها الختامية بخصوص إنهاء التحقيق )امل

 التحقيق )املطلب الثاني(.

 املطلب األول: األمر باإلطالع املرفوع على النيابة العامة بخصوص إنهاء التحقيق 

ر كل العناص إن قانون املسطرة الجنائیة یقرر لقاض ي التحقیق سلطات ھامة تمكنه من البحث عن      

وفي  القضیة محل التحقیق، الصالحة لإلثبات تیسيرا التخاذ قراره بشأن املسار الذي ینبغي أن تتخذه

جميع األحوال التي يبدو فيها لقاض ي التحقيق أنه تبعا للمستوى التي وصلت إليه التحقيقات لم يعد 

قرر إنهاء التحقيق وتختلف عملية هناك مبرر قانوني أو عامي في االستمرار في هذه التحريات، فإنه ي

 اإلنهاء باختالف النتيجة املتوصل إليها.

                                                           

 وما بعدها. 99ظل قانون املسطرة الجنائية املغربي، مرجع سابق صفريد خير الدين، عالقة النيابة العامة بقاض ي التحقيق في  -4 

-5113محمد أحداف، شرح قانون املسطرة الجنائية، مسطرة التحقيق اإلعدادي، الجزء الثاني، املطبعة غير مذكورة، الطبعة االولى،  -5 

 .   445، ص5115



 

 

12 

وبالتالي تختلف باختالف الوضعيات و الحاالت، وخاصة كمبدأ عام عند تعذر معرفة هوية املتهم، أو في  

ترافات عحالة عدم توفر أدلة إلثبات األفعال اإلجرامية املنسوبة إلى املتهم، أو أنه خالفا لذلك حصل على ا

مفصلة  للمتهم أو أدلة تثبت عدم ارتكابه للفعل الجرمي، فإنه يترتب عن ذلك وحسب األحوال إما إصدار 

أمر بعدم متابعة املتهم و إما إصدار أمر باإلحالة على املحكمة املختصة، وقبل إصداره لهذه األوامر، 

ر باإلطالع موجه على لنيابة أوجبت نصوص قانون املسطرة الجنائية على قاض ي التحقيق إصدار أم

العامة من اجل تقديم ملتمساتها، ويتعين لزوما قبل إحالة امللف على النيابة العامة القيام باإلجراءات 

 التالية:

 إعطاء األمر لكاتب الضبط من أجل ترقيم أوراق ملف التحقيق كاملة.                     -1

 العامة.يجب إحالة امللف كامال على النيابة  -5 

 يجب أن يتم ذلك لزوما عن طريق ما يعرف باألمر باإلطالع. -3

ذلك أن النيابة العامة يمكن أن يكون لها رأي مخالف بخصوص القرار الذي سيتخذه قاض ي التحقيق، 

مما يستدعي بالضرورة إطالعها على امللف وما يحتويه من وثائق ومستندات ومحاضر إلمكانية إبداء هذه 

 جهة نظرها وذلك في شكل ملتمسات كتابية.األخيرة لو 

ب و يج ويصدر قاض ي التحقيق األمر باإلطالع على امللف خالل كافة أطوار و مراحل مسطرة التحقيق،

عليه خالل ذلك أن يحترم الشكل النصوص عليه قانونا و إال ترتب عليه بطالن اإلجراء بسبب عدم 

يق، وهذا ما ذهب إليه قرار صادر عن املجلس األعلى تضمينه البيانات املطلوبة كتوقيع قاض ي التحق

سابقا محكمة النقض حاليا و الذي جاء فيه: " يكون مجردا من القيمة القانونية  األمر الذي ال يحمل 
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توقيع قاض ي التحقيق الذي يصدر عنه، ويؤدي عدم توقيع القرار باإلطالع  من أجل انتهاء البحث إلى  

        .     6ه "بطالن املسطرة الالحقة ل

ويمكن هذا املقتض ى النيابة العامة من اإلطالع على اإلجراءات التي يباشرها قاض ي التحقيق، و التأكد 

من صحتها كما يعطيها فرصة في تكوين نظرة معمقة حول ما توصل إليه قاض ي التحقيق حتى تتمكن 

افة توصل إليه أو تقديم ملتمسات إضمن تقديم ملتمساتها النهائية سواء بمسايرة قاض ي التحقيق فيما 

 .     7الحقيقة تطالب فيها قاض ي التحقيق بالقيام بمزيد من األبحاث التي من شأنها أن تساعد على إظهار

 املطلب الثاني: تقديم النيابة العامة مللتمساتها اإلضافية و الختامية بخصوص إنهاء التحقيق

حول القضية املعروضة عليه أن يشعر النيابة العامة   يتوجب على قاض ي التحقيق عند إنهاء أبحاثه

بانتهاء التحقيق اإلعدادي، غير أن هذه األخيرة قد ال تكتفي بالبحث املنجز من طرف قاض ي التحقيق، 

فقد تظهر لها فائدة في اللجوء إلى إجراء إضافي من أجل استكمال التحقيق )الفقرة األولى( أو اإلدالء 

 بعد دراسة عناصر القضية من الناحيتين الواقعية و القانونية )الفقرة الثانية(.             بملتمساتها الختامية

 الفقرة األولى: تقديم النيابة العامة مللتمساتها اإلضافية

يجوز للنيابة العامة بعد اطالعها على ملف التحقيق و التأكد من أن التحقيق ال يزال يحتاج   تعميق 

ات إضافية إلى قاض ي التحقيق، فلها أن تطلب  منه االستماع إلى الشهود و إجراء البحث أن توجه ملتمس

مقابلة بينهم، أو تطلب االنتقال إلى بعض األماكن من أجل القيام بالتفتيش، أو إجراء خبرة ألن قاض ي 

 .8التحقيق يملك سلطة الرد على النيابة العامة بخصوص هذه امللتمسات سواء برفضها أو إنجازها

                                                           

محمد أحداف، شرح قانون املسطرة الجنائية، مسطرة التحقيق  ، أورده1921-11-11صادر بتاريخ  93قرار املجلس األعلى عدد  -6 

 .444اإلعدادي، م.س، ص 

عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد املتعلق باملسطرة الجنائية،  مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الخامسة،  -7 

 .111، الجزء الثاني، ص 5111

 . 115-111فريد خير الدين، عالقة النيابة العامة بقاض ي التحقيق في ظل قانون املسطرة الجنائية املغربي، مرجع سابق، ص  -8 



 

 

14 

قاض ي التحقيق عندما يحيل على النيابة العامة ملف التحقيق يكون ملزما باحترام الشكليات القانونية ف

التي يترتب عنها البطالن، وال يعني هذا أنه يكون ملزما باالستجابة مللتمسات النيابة العامة، فله أن 

 يرفضها بقرار معلل، تملك النيابة العامة الحق في استئنافه.

صدد جاء في قرار للغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف بالرباط أنه بعد ما تقدمت النيابة وفي هذا ال

العامة بملتمس إضافي قصد االستماع إلى الشهود، و إجراء مقابلة بينهم من طرف قاض ي التحقيق، 

سيد ممثل لأصدر هذا األخير قرار بعدم التوسع في التحقيق، معلال إياه بكون امللتمس اإلضافي الوارد عن ا

النيابة العامة يرمي إلى االستماع إلى مجموعة من الشهود، وحيث إنه تم استدعاء شهود النازلة وأجريت 

مقابلة بينهم، وحيث إن االستماع إلى هؤالء لن يضيف إلى التحقيق جديدا، بهذا تصبح القضية واضحة 

 .9وجلية، بعد استنفاد التحقيق كل اإلجراءات الضرورية

نيابة العامة من هذا القرار موقفا سلبيا، واستأنفته أمام الغرفة الجنحية، لكون القرار الصادر واتخذت ال

عن قاض ي التحقيق، والقاض ي بعدم التوسع في التحقيق، جاء خرقا للمقتضيات القانونية النعدام 

ة العامة و النيابالوقائع و األسباب املؤدية إليه ومرتكزا على أسباب ناقصة ومتساوية ليعود الفصل بين 

قاض ي التحقيق إلى جهة قضائية محصنة، يمكنها بما خولها القانون أن تؤيد النيابة العامة في استئنافها 

 أو تؤيد قاض ي التحقيق في قراره بعد التوسع في التحقيق.

ي ف وأكدت الغرفة الجنحية في قرارها املذكور أن قاض ي التحقيق استنفد كل اإلجراءات القانونية للبحث

القضية، وبعد استنطاق املتهمين ابتدائيا وتفصيليا، واستماعه إلى الشهود وبعدما أجرى كل املقابالت 

                                                           

قرار أشار إليه عصام أمسمير، الرقابة القضائية على إجراءات التحقيق اإلعدادي على ضوء قانون املسطرة الجنائية املغربي، رسالة   -9 

ر في القانون الخاص،كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية ،جامعة القاض ي عياض، مراكش،املوسم الجامعي لنيل دبلوم املاست

 .115، ص 5111-5115
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الضرورية بينهم وبين املتهمين، أصدرت بذلك قرارها الذي أيدت به قرار قاض ي التحقيق، الرامي إلى عدم 

 التوسع في التحقيق.                          

 ديم النيابة العامة مللتمساتها النهائيةالفقرة الثانية: تق

لئن كانت الغاية من التحقيق اإلعدادي هي تعميق البحث من أجل الوصول إلى الحقيقة، فإنه بمجرد  

قيام قاض ي التحقيق بذلك و اتخاذ قراره بشأن امللف موضوع التحقيق، فإنه يصدر أمرا بانتهاء التحقيق 

طالع عليه لكي تحدد موقفها النهائي من التحقيق و ملله من خالل ويحيل امللف إلى النيابة العامة لإل 

تقديم ملتمساتها الكتابية النهائية في املوضوع وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصلها بامللف عمال 

 .10من ق.م.ج 514باملادة 

ويترتب عن عدم تقديم النيابة العامة ملتمساتها الكتابية بمفهوم املخالفة، إصدار قاض ي التحقيق ألحد 

األوامر التي يتم بموجبها إنهاء التحقيق اعتبارا لكون انصرام أجل ثمانية أيام دون تقديم ملتمساتها يعبر 

  ضمنيا عن قبول النيابة العامة للنتائج التي آل إليها التحقيق.  

أما املشرع الفرنس ي فقد ألزم قاض ي التحقيق بإعالم ممثل النيابة العامة من أجل تقديم ملتمساتها 

النهائية بشأن انتهاء التحقيق داخل أجل ثالثة أيام إذا كان املتهم في حالة سراح، أو شهر واحد إذا كان 

 .         11من ق.إ.ج.ف 112املتهم معتقال طبقا ملقتضيات املادة 

                                                           

من ق.م.ج: " يوجه قاض ي التحقيق امللف إلى النيابة العامة بعد ترقيم أوراقه من طرف كاتب الضبط بمجرد ما يعتبر  514تنص املادة  -10 

 حث قد انتهى، وعلى النيابة العامة أن توجه إلى قاض ي التحقيق ملتمساتها خالل ثمانية أيام على األكثر من توصلها بامللف.أن الب

11 - « Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de 

trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est 

adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée. 
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ظاهر أن املشرع الفرنس ي، قد مدد من مدة تقديم النيابة العامة مللتمساتها النهائية، إيمانا منه بأن و ال

النيابة العامة تمثل املصلحة العليا للمجتمع، و أن بعض القضايا املعقدة تقتض ي اإلطالع الجيد والبحث 

ث و ها يتطلب نوعا من التريالدقيق ملا توصل إليه قاض ي التحقيق في ملف التحقيق، لذلك فإبداء رأي

 الوقت، إذا علمنا أن النيابة العامة تقوم بدور فعال إلى جانب الجهات القضائية األخرى.        

وفي نفس السياق أوجب املشرع املصري على قاض ي التحقيق إرسال أوراق امللف إلى النيابة العامة من 

محبوسا أو عشرة أيام إذا كان مفرجا عنه، وذلك وفقا  أجل تقديم طلباتها خالل ثالثة أيام إذا كان املتهم

 .  12من ق.إ.ج.م 123للمادة 

 

 اإلعدادي املبحث الثاني: اإلجراءات املسطرية إلصدار األوامر القضائية بشأن انهاء التحقيق

سبق و أكدنا أن قاض ي التحقيق يحاول من خالل قيامه بالتحقيق اإلعدادي، تقدير إمكانية إسناد التهمة 

إلى املتابع أو نفيها عنه، وفق األدلة التي توصل إليها طيلة البحث، فبعد أن ينتهي التحقيق، يحيل قاض ي 

مساتها النهائية، ليصدر قاض ي التحقيق امللف إلى النيابة العامة  من أجل اإلطالع عليه وتقديم ملت

التحقيق بعد ذلك األوامر التي يخولها له القانون، والتي ال يمكن أن تخرج عن واحد من هذه األوامر، 

 إما األمر بعدم االختصاص )املطلب األول( األمر بعدم املتابعة و األمر باإلحالة )املطلب الثاني(.   

 املطلب األول: األمر بعدم االختصاص

                                                           

Les parties disposent de ce même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour 

adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81. 

Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République ». 

Article 175,C.Pr.Pen.francais, Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 86-87. 

 .44عصام أمسمير، الرقابة القضائية على إجراءات التحقيق اإلعدادي على ضوء قانون املسطرة الجنائية املغربي، م.س، ص -12 
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يعتبر األمر بعدم االختصاص من مستجدات قانون املسطرة الجنائية، وان كان من قبل يمكن أن يندرج 

في األمر بعدم املتابعة في الحالة التي تكون فيها الوقائع املنسوبة للمتهم رغم ثبوتها ال يمكن املتابعة بها، 

سبب من أسباب سقوط الدعوى ألن لها طابع أو صبغة مدنية مثال أو فاقدة ألحد األركان أو حدث 

 . 13العمومية بشأنها

فبعدما ينتهي قاض ي التحقيق من إجراءات  التحقيق، وتبين له أن األفعال املكونة للتهمة موضوع 

التحقيق ليست من اختصاصه، صرح بعدم االختصاص، ويحيل امللف إلى النيابة العامة قصد اتخاذ 

 . 14ما تراه مناسبا داخل أجل ثمانية أيام

وسنقوم فيما سيأتي بتناول حاالت إصدار األمر بعدم االختصاص )الفقرة األولى(، على أن نعرض آلثار 

 األمر بعدم االختصاص )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: حاالت إصدار األمر بعدم االختصاص  

ا لقاض ي ين فيهمن بين الحاالت التي يصدر فيها قاض ي التحقيق أمرا بعم االختصاص، الحالة التي يتب

التحقيق باملحكمة االبتدائية بعد إجراء التحقيق في قضية ما أن األمر يتعلق بجناية، باعتبار أن التحقيق 

في هذه األخيرة يكون من اختصاص قاض ي التحقيق بمحكمة االستئناف، بحيث يجب عليه و الحالة 

مة من اجل اتخاذ ما يراه مناسبا عمال هذه أن يصدر أمرا بعدم االختصاص ويحيل امللف إلى النيابة العا

من ق.م.ج، وهذا ما أكدته أحد القرارات الصادرة عن قاض ي التحقيق،  511بالفقرة األخيرة من املادة 

حيث قرر أن: " قيام الظنينة بتعرية الضحية بالعنف عمدا أمام جموع الناس بحيث اطلعوا على عورتها 

                                                           

اسة ميدانية على ضوء العمل القضائي و أحكام الفقه و القضاء و محمد املسعودي/ سمير الستاوي، سلطات قاض ي التحقيق : در  -13 

 .522، ص5112-5113القانون املقارن، رسالة نهاية التمرين باملعهد العالي للقضاء، السنة الدراسية 

 الختصاص. من ق.م.ج على انه: " إذا ارتأى قاض ي التحقيق أن األفعال ليست من اختصاصه، يصدر أمرا بعدما 512تنص املادة  -14 

 يحتفظ كل أمر يكون قد أصدره قاضيا لتحقيق ضد املتهم بقوته التنفيذية.

 يحيل قاض ي التحقيق داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من صدور هذا األمر ملف القضية إلى النيابة العامة...".
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من القانون الجنائي خصوصا  412ض يعتبر جناية طبقا للفصل يجعل الفعل الذي أتته هتكا واضحا للعر 

ملا ترتب عنه اإلجهاض، يجعل قاض ي التحقيق في الجنح باملحكمة االبتدائية وفقا ملا تنص عليه املادة 

 .15من ق.م.ج، غير مختص بفتح املتابعة 511و  512

لحة القوات املساعدة أو القوات املسويسري نفس املقتض ى في حالة ما إذا تعلق األمر بمتهمين ينتمون إلى 

امللكية، حيث يكون قاض ي التحقيق باملحكمة االبتدائية غير مختص مما يستوجب على قاض ي التحقيق 

 إصدار أمره بعدم االختصاص.

وهذا ما أكدته الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف بالرباط في أحد قراراتها الذي جاء فيه: " أنه بمجرد 

ض ي التحقيق من محتويات امللف أن األشخاص املتابعين ينتمون إلى القوات املساعدة، بناء ما يتأكد قا

على قرار باإلطالع الصادر عن قاض ي التحقيق، وبعد ملتمس النيابة العامة الرامي إلى التصريح بعدم 

حاضر ملاالختصاص أصدر قاض ي التحقيق قراره الرامي إلى عدم اختصاصه مع توجيه مستندات امللف و ا

 .     16املثبتة و الئحة بأدوات االقتناع إلى السلطة املختصة

اختصاصه وأحال امللف  وإذا تعلق األمر بجناية صرح قاض ي التحقيق لدى املحكمة االبتدائية بعدم   

 . 17على النيابة العامة

 اختصاصهواذا صرح قاض ي التحقيق سواء لدى املحكمة االبتدائية أو لدى محكمة االستئناف بعدم 

 ثمانية أيام ابتداء من تاريخ صدور هذا األمر. فإنه يحيل ملف القضية على النيابة العامة داخل أجل

 الفقرة الثانية: آثار األمر بعدم االختصاص

                                                           

منشور بمجلة رسالة املحاماة،  1112ي امللف عدد ، ف11/11/5111أمر صادر عن قاض ي التحقيق باملحكمة االبتدائية بالروماني، بتاريخ  -15 

 .     312، ص51العدد 

،أشار إليه  عصام أمسمير، الرقابة القضائية 111/1914قرار صادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف بالرباط، في امللف عدد  -16 

 . 41م.س، ص على إجراءات التحقيق اإلعدادي على ضوء قانون املسطرة الجنائية املغربي، 

 من ق.م.ج. 512حسب مقتضيات املادة  -17 
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يحتفظ كل أمر بعدم االختصاص يكون قد أصدره قاض ي التحقيق ضد املتهم بقوته التنفيذية كما هو  

ر، كاألمر بإلقاء القبض أو اإليداع في السجن كما تحتفظ إجراءات  املتابعة الشأن بالنسبة لباقي األوام

والتحقيق املنجزة بأثرها القانوني، بحيث تعتبر األدلة التي توصل إليها قاض ي التحقيق ومنها االعتراف 

 .18عليها امللف أن تعتمدها منتجة في اإلثبات ويتعين على الجهة املحال

قاض ي التحقيق لدى محكمة االستئناف بالرباط أمرا بعدم االختصاص، ومما جاء وفي هذا اإلطار أصدر 

وثائق امللف خصوصا بعد االطالع على امللف الجنائي  في تعليل هذا األمر ما يلي: "حيث ثبت من خالل

التحقيق  ووثائقه أن املتهم.... أصدر في حقه قاض ي 5114 - 11 -13واملدرج بجلسة  55 - 14 - 14رقم 

لغرفة الرابعة أمرا بإلقاء القبض، ثم تابعه بجريمة القتل العمد وأمر بإحالة امللف على غرفة الجنايات با

ملحاكمته، وأن هاته األخيرة باشرت اإلجراءات املتعلقة باملسطرة الغيابية، وامللف الزال مدرجا بجلسة 

ص مخت اض ي التحقيق يبقى غيروحيث تطبيقا ملا ذكر أعاله وإعماال للقانون، فإن ق 5114 - 11 - 13

معروض أمام غرفة الجنايات بنفس  إلجراء التحقيق فيما نسب إلى املتهم ......، خصوصا وأن امللف

 املحكمة.

وإحالته ومستندات  14/ 111وحيث يتعين والحالة هاته القول بوقف إجراءات التحقيق في امللف 

 .19حكمة إلحالته واملتهم على الجهة املختصة"امل الدعوى على السيد الوكيل العام للملك لدى هاته

 

 

                                                           

وزارة العدل، شرح قانون املسطرة الجنائية، الدعوى العمومية السلطات املختصة بالتحري عن الجرائم، منشورات جمعية نشر  -18 

 511 -املعلومة القانونية و القضائية، الطبعة الخامسة، الجزء األول، الصفحة 

، غرفة التحقيق الثانية لدى محكمة االستئناف بالرباط،، أورده محمد املسعودي/ سمير الستاوي، 5114 - 111ملف تحقيق رقم  -19 

 .524سلطات قاض ي التحقيق : دراسة ميدانية على ضوء العمل القضائي و أحكام الفقه و القضاء و القانون املقارن، م.س، ص 
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 املطلب الثاني: األمر بعدم املتابعة و األمر باإلحالة

خول املشرع  لقاض ي التحقيق إصدار أمر بعدم املتابعة إذا تبين له أن األفعال ال تخضع للقانون الجنائي 

، كما يجوز له خالل 20مجهوال ظل أو لم تعد خاضعة له أو أنه ليست هناك أدلة كافية أو أن الفاعل

 . 21سير إجراءات التحقيق أن يصدر أمرا بعدم املتابعة جزئيا

تهم فإنه يصدر أمرا بإحالة امل وإذا تبين لقاض ي التحقيق لدى محكمة االستئناف أن األفعال تكون جناية

 على الغرفة الجنائية. 

، وبالنسبة 22باإلحالة على املحكمة املختصة أما إذا تبين له أن األمر يتعلق بجنحة أو مخالفة أصدر أمره

لقاض ي التحقيق لدى املحكمة االبتدائية فإنه يأمر بإحالة امللف على النيابة العامة إذا تبين له أن 

 . 23األمر بجنحة أصدر أمرا باإلحالة على املحكمة املختصة األفعال تكون مخالفة وإذا تعلق

عدم املتابعة )الفقرة األولى(، ثم سنتطرق بعدئذ إلى األمر باإلحالة وعلى هذا األساس فإننا سنتناول األمر ب

 )الفقرة الثانية(. 

 الفقرة األولى: األمر بعدم املتابعة

من ق.م.ج، في حين نص عليه املشرع املصري في  514عالج املشرع املغربي األمر بعدم املتابعة في املادة 

يث جاء فيها: "إذا رأى قاض ي التحقيق أن الواقعة ال يعاقب من قانون اإلجراءات الجنائية، ح 124املادة 

 عليها القانون أو األدلة على املتهم غير كافية، يصدر أمرا بأن ال وجه إلقامة الدعوى 

                                                           

 من ق.م.ج.  514طبقا ملقتضيات املادة  -20 

 من ق.م.ج. 519ألحكام املادة  وفقا -21 

 من.ق م.ج. 511تبعا ملا نصت عليه املادة  -22 

 من ق.م.ج. 511حسب ما جاء في إطار املادة  -23 
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يمكن كذلك لقاض ي التحقيق أن يصدر أمرا بعدم املتابعة جزئيا عندما تحيل عليه النيابة العامة  

رائم، ويصدر قاض ي التحقيق أمرا بعم متابعة املتهم إما عن كل ملتمسها بإجراء التحقيق في عدة ج

 .           24الجرائم أو بعضها "

من املعلوم أن مهمة قاض ي ترتكز أساسا على جميع اإلجراءات التي يخولها له القانون لكي يوصل في نهاية 

أكد أن املعروضة عليه، فإذا ت التحقيق إلى مصير املتهم، من خالل االستدالل على الوقائع املكونة للنازلة

األفعال ال تخضع للقانون الجنائي، أي أنها ال تشكل أي صورة من صور الجريمة سواء كانت جناية أو 

جنحة أو مخالفة، فإنه يصدر أمره بعدم متابعة املتهم، لكوته مثال في حالة دفاع شرعي أو نفذ أمر 

 الدعوى العمومية بالتقادم أو العفو. السلطة الشرعية أو كان في حالة الضرورة أو سقوط

أو في حالة عدم توافر األدلة الكافية على ثبوت قيام الجريمة أو نسبتها إلى املتهم، وليس املقصود هنا 

األدلة الكافية أو املكونة لالقتناع الوجداني للقاض ي، ألن هذا االقتناع تستقل به محكمة املوضوع دون 

بقيام أدلة تعزز املتابعة و لو لم تكن مقنعة، ليصدر أمره باملتابعة أما قاض ي التحقيق الذي قد يكتفي 

 .    25إن ظهر له العكس فيصدر أمره بعدم املتابعة

وكمثال لألمر بعدم املتابعة، نذكر أن قاض ي التحقيق لدى محكمة االستئناف بالرباط أصدر أمرا بعدم  

 :املتابعة لعدم كفاية األدلة، ومما علل به هذا األمر ما يلي

حيث أنكر املتهم خالل سائر أطوار البحث والتحقيق معه قيامه باألفعال املنسوبة إليه سواء ما تعلق "

ماة ..... أو شكاية .....، وحيث تراجعت املشتكية ...... عن ما ورد بتصريحاتها لدى الضابطة بشكاية املس

                                                           

 من قانون اإلجراءات الجنائية املصري. 124املادة  -24 

 . 112فريد خير الدين، عالقة النيابة العامة بقاض ي التحقيق في ظل قانون املسطرة الجنائية املغربي، مرجع سابق، ص -25 
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القضائية وأفادت أثناء التحقيق على أنه لم يصدر من املتهم أي فعل جرمي في حقها وأن ما ادعته كان 

 تحت عامل الخوف وقت إيقافها من طرف الشرطة.

النازلة لم يسفر عن أية قرينة قانونية تدحض إنكار املتهم املتوالي، وحيث إنه بذلك فإن البحث املجرى في 

 .26الش يء الذي يتعين معه عدم متابعته من أجل جميع األفعال املنسوبة إليه لعدم كفاية األدلة"

والجدير بالذكر أنه يجوز أن يصدر قاض ي التحقيق أمرا باإلحالة مع املتابعة جزئيا، وفي هذا اإلطار يمكن 

ير إلى أن قاض ي التحقيق لدى محكمة االستئناف بالرباط أصدر أمرا باإلحالة على غرفة الجنايات أن نش

وبعدم املتابعة جزئيا، ومما جاء في هذا األمر أنه: "وحيث إن إنكار املتهم خالل مرحلة التحقيق للمنسوب 

ردها أعاله بحيث أن فعل إليه ما هي إال محاولة منه لإلفالت من العقاب وتكذبها املعطيات التي تم س

من القانون الجنائي يبقى وباقي األفعال ثابتة في حقه، باستثناء  159املشاركة عمال بمقتضيات الفصل 

واقعة جنحة عدم التبليغ التي ال يمكن ال واقعا وال قانونا أن تنسب إلى املتهم على اعتبار أنه ال يمكن أن 

 .تعين معه عدم متابعته من أجل ذلكيقوم بفعل جرمي ويبلغ عنه، الش يء الذي ي

وحيث إن باقي األفعال التي وردت ثابتة في حق املتهم وارتكبت بالدائرة القضائية الخاضعة لنفوذ هذه 

 .    27املحكمة..."

 وسنحاول التصدي بالدراسة إلى حاالت األمر بعدم املتابعة )أوال( ثم آثار األمر بعدم املتابعة )ثانيا(.    

 

     

                                                           

 .541مشار إليه عند ص  5114 – 12 - 11، غرفة التحقيق الثانية، أمر بعدم املتابعة صدر بتاريخ  5114 - 14 -ملف تحقيق عدد  -26 

الستاوي، سلطات قاض ي التحقيق : دراسة ميدانية على ضوء العمل القضائي و أحكام الفقه و القضاء و محمد املسعودي/ سمير  -27 

 .541، ص 5112-5113القانون املقارن، رسالة نهاية التمرين باملعهد العالي للقضاء، السنة الدراسية 



 

 

23 

 حاالت األمر بعدم املتابعة  -أوال

يصدر أمرا بعدم املتابعة في حاالت  من قانون املسطرة الجنائية على أن قاض ي التحقيق 514نصت املادة 

 ثالثة:

إذا ثبت لديه بعد دراسة وقائع النازلة ومعطيات امللف أن األفعال املرتكبة من طرف  الحالة األولى:

الجنائي كأن يتعلق األمر بجريمة ويتبين انها خاضعة ألسباب التبرير  املتهم ال تخضع لقواعد القانون 

األفعال لم تعد تشكل جريمة  من القانون الجنائي، أو أن هذه 152و  154املنصوص عليها في الفصول 

في ظل القانون املعمول به، ففي هذه الحالة يصدر قاض ي التحقيق أمرا بعد املتابعة النتفاء العنصر 

 الجرمي.

فية ليست هناك أدلة كا إذا تبين لقاض ي التحقيق بعد مجموع األبحاث التي باشرها أنه لحالة الثانية:ا

ضد املتهم موضوع التحقيق، وليس املقصود هنا أدلة مقنعة و يقينية على ارتكاب الجريمة، و إنما وجود 

هو عليه الحال بالنسبة  قرائن أو أدلة ولو كانت بسيطة على نسبة التهمة إليه ألن األمر يختلف عما

لقاض ي املوضوع الذي يجب عليه أن يصدر حكمه القاض ي باإلدانة مبنيا على الجزم و اليقين، أما بالنسبة 

لقرار املتابعة فيكون مبنيا على الشك وليس على اليقين، وهكذا فإنه إذا تبين لقاض ي التحقيق عدم 

 .          28ه يصدر أمره بعدم املتابعةوجود أدلة كافية على نسبة الجريمة إلى املتهم فإن

للكشف عن هوية املتهم،  إذا أجرى قاض ي التحقيق جميع التحريات واإلجراءات الالزمة الحالة الثالثة:

غير أنه ظل مجهوال، فإنه في الحالة هذه يصدر أمرا بعدم املتابعة بمنظور أن اإلحالة على املحكمة 

 شخص مجهول.   املختصة تكون ضد شخص معلوم وليس ضد

                                                           

 .49انون املسطرة الجنائية املغربي، م.س، ص عصام أمسمير، الرقابة القضائية على إجراءات التحقيق اإلعدادي على ضوء ق -28 
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والجدير بالذكر أن املشرع الفرنس ي تبنى نفس املقتض ى، حيث نص على أنه يصدر قاض ي التحقيق أمرا 

بعدم املتابعة، إذا تبين أن األفعال موضوع التحقيق ال تكون جريمة يعاقب عليها القانون، أو عند عدم 

 .      29ون اإلجراءات الجنائية الفرنس يمن قان 111كفاية األدلة، أو ظل املتهم مجهوال عماال باملادة 

 دم املتابعة. لع وفي نفس اإلطار، ذهب بعض الفقه إلى التمييز بين األسباب القانونية واألسباب الواقعية

فحسب هذا االتجاه تكون األسباب قانونية في حالة ما إذا كانت األفعال رغم إسنادها املتهم إال أنها مع 

جنحة وال مخالفة، وكذلك في الحاالت التي يسقط فيها الركن القانون للجريمة، ذلك ال تشكل جناية وال 

كاستفادة املتابع مثال من أسباب تبرير الجريمة أو من أسباب مانعة من تحريك الدعوة العمومية، 

 كتحقيق واقعة التقادم عن األفعال املتابع عنها، أو صدور عفو شامل بسببها، أو إلغاء القانون الجنائي

في القانون يعاقب على محاولة  الذي كان يحكمها، أو موت املتهم بارتكابها، أو عدم وجود نص صريح

 جنحة من الجنح.

أما األسباب الواقعية فإنها تؤسس على الواقع فقط، ويدخل تحت هذه الزمرة من األسباب حاالت عدم 

لة على اإلدانة، كما تدخل تحت لوائها حا كفاية األدلة في النازلة، والتي بمقتضاها ترجح إمكانية التبرئة

 .30بقاء فاعل الجريمة رغم حصولها مجهوال

                                                           
29 - « Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté 

inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il 

n'y a lieu à suivre ». 

Article 177 , C.Pr.Pen.francais, Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 4. 

ه و القضاء و محمد املسعودي/ سمير الستاوي، سلطات قاض ي التحقيق : دراسة ميدانية على ضوء العمل القضائي و أحكام الفق -30 

 .529القانون املقارن، مرجع سابق، ص
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باإلضافة إلى أن األوامر املؤسسة على أسباب قانونية ال تسمح بإعادة التحقيق من جديد خالفا لألوامر 

مح تسالعودة إلى فتح تحقيق كلما ظهرت أدلة جديدة  املبنية على أسباب واقعية، التي ال تمنع من

 .31بذلك

 آثار األمر بعدم املتابعة  -ثانيا

يترتب عن صدور األمر بعدم املتابعة أثار متعددة، بحيث ينتهي مفعول االعتقال االحتياطي واملراقبة 

يكونوا معتقلين لسبب آخر رغم استئناف النيابة  القضائية ويفرج حاال عن املتهمين املعتقلين ما لم

 . 32العامة

الدعوى، فإذا كان في القضية  حقيق في شأن رد األشياء املحجوزة، ويصفي صوائركما يبت قاض ي الت

مطالب بالحق املدني، فإنه يحمله كل الصائر أو بعضه، أو يعفيه منه إذا كان حسن النية ولم يكن هو 

 من أثار الدعوى العمومية.

ه بنشر القرار الصادر عن وفي ظل قانون املسطرة الجنائية الجديد يملك قاض ي التحقيق صالحية األمر 

 بعدم املتابعة إما كليا أو جزئيا، بصحيفة أو عدة صحف، وذلك بناء

ولقاض ي التحقيق أن يحدد البيانات القابلة  على طلب الشخص املعني باألمر أو بطلب من النيابة العامة

 .33للنشر

                                                           

 . .111 -111عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد املتعلق باملسطرة الجنائية، مرجع سابق، ص -31 

 من ق م ج. 514 -الفقرة الرابعة والخامسة من املادة  -32 

من قانون اإلجراءات  111املشرع الفرنس ي في الفقرة األولى من املادة من ق.م.ج، في حين نص عليه  514الفقرة السادسة من املادة  -33 

 الجنائية.
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ن املتهم من املطالبة به لرد وقد تم سن إجراء نشر األمر بعدم املتابعة لحماية قرينة البراءة، ولتمكي

 .34الناس اعتباره لشخصه وتثبيت صفاء صورته لدى عامة

ويقبل األمر بعدم املتابعة الطعن باالستئناف أمام الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف طبقا للشروط 

 . 35من ق.م.ج 553و  555املحددة في املادتين 

األمر بينما يجوز للمتهم الطعن فقط في شقه القاض ي وللنيابة العامة الطعن في جميع مقتضيات هذا 

 من قانون املسطرة الجنائية. 553للمادة  بالنشر وكذا املتعلق برد األشياء املحجوزة طبقا

 الفقرة الثانية: األمر باإلحالة

بالنظر لخطورة بعض الجنح والتي تصل عقوبتها القصوى إلى خمس سنوات حبسا أو أكثر فقد تم 

قانون املسطرة الجنائية الجديد إحداث مؤسسة قاض ي التحقيق لدى املحاكم االبتدائية بمقتض ى 

 .36املوجودة لدى محاكم االستئناف باإلضافة الستمرار املؤسسة

 وسنعمل على بحث حاالت إصدار األمر باإلحالة )أوال(، ثم التطرق إلى آثار األمر باإلحالة )ثانيا(.

 حالة    حاالت إصدار األمر باإل  -أوال

بإصدار األمر باملتابعة أو باإلحالة من طرف قاض ي التحقيق لدى املحكمة ة حدد املشرع الحاالت الخاص 

 االبتدائية وتلك املتعلقة بنظيره لدى محكمة االستئناف.

                                                           

 .519وزارة العدل، شرح قانون املسطرة الجنائية، املرجع السابق، الصفحة  -34 

 من ق.م.ج. 514الفقرة األخيرة من املادة   -35 

ية على ضوء العمل القضائي و أحكام الفقه و القضاء و محمد املسعودي/ سمير الستاوي، سلطات قاض ي التحقيق : دراسة ميدان -36 

 .545القانون املقارن، مرجع سابق، ص
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على غرفة الجنايات إذا  وهكذا فإن قاض ي التحقيق لدى محكمة االستئناف يصدر أمرا بإحالة املتهم

األفعال تكون جنائية، وهذا األمر ال يقبل الطعن إال بالنقض طبقا للشروط املنصوص عليها تبين له أن 

 .37من ق.م.ج 254و  253في املادة 

املشار إليها ال يمكن طلب نقض قرارات اإلحالة إلى محكمة زجرية إال مع الحكم  254وحسب نص املادة 

والتي جاء فيه أنه ال يمكن الدفع ببطالن من ق.م.ج،  551في الجوهر، مع مراعاة مقتضيات املادة 

 الجنحية القاض ي باإلحالة على هيئة الحكم. إجراءات التحقيق بعد صدور قرار الغرفة

وبعد إصدار قاض ي التحقيق أمرا باإلحالة على غرفة الجنايات، يحيل ملف القضية على الوكيل العام 

و  419وى طبقا للشروط املحددة في املادتين للملك، الذي يسهر على توجيه االستدعاءات ألطراف الدع

 .من ق.م.ج 451

ويجب أن يتضمن األمر باإلحالة على غرفة الجنايات مجموعة من البيانات، حددها نص الفقرة الثانية 

من ق.م.ج، إذ يجب أن يشير إلى هوية املتهم واألفعال الجرمية، وجميع الظروف التي من  511من املادة 

 تخفف العقوبة والوصف القانوني للجريمة مع اإلشارة إلى النصوص املطبقة. شأنها أن تشدد أو 

وال بد لقاض ي التحقيق عند إصدار هذا األمر من تعليله على غرار باقي أوامر اإلحالة، وهذا ما نستشفه 

من خالل أمر صادر عن قاض ي التحقيق باإلحالة على غرفة الجنايات جاء فيه: "حيث تبين من خالل 

ع على محتويات امللف و ظروف النازلة أن الجاني أعاله عمد إلى القيام باغتصاب الضحية، الذي اإلطال 

 نتج عنه افتضاض بكارتها...

                                                           

 من ق.م.ج. 511طبقا ملقتضيات املادة  -37 
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وحيث أن إنكار املتهم ملا نسب إليه ورد مجردا وتنقصه القرينة القانونية املدحضة ملا ورد بتصريحات 

 .      38الشاهد أعاله"

صراحة عن وجوب على وجوب تسبيب أوامر التصرف في التحقيق، ويسايره أما املشرع املصري فلم ينص 

في ذلك الفقه املصري بالقول: " فإن إيجاب التسبيب في هذه األحوال تعقيد ال مبرر له، ولذلك نرى أنه 

 .      39ال محل للطعن في هذه األوامر بالبطالن ملجرد عدم تسبيبها، لعدم وجود نص يوجب التسبيب"

على املحكمة املختصة،  تعلق األمر بجنحة أو مخالفة فإن قاض ي التحقيق يصدر أمرا باإلحالةأما اذا 

 املراقبة القضائية.  ويبت في شأن االعتقال االحتياطي والوضع تحت

فإذا تبين لقاض ي التحقيق لدى املحكمة االبتدائية بأن األفعال تكون مخالفة أحال امللف على النيابة  

ضع حد للوضع تحت ملراقبة القضائية وباإلفراج الفوري عن املتهم املعتقل ما لم يكن العامة، وأمر بو 

 بطبيعة الحال معتقال لسبب آخر.

وقد انتقد بعض الفقه املشرع املغربي ونحن نؤيده في هذا التوجه، حين أمر قاض ي التحقيق بإحالة 

، واعتبر أنه كان جديرا باملشرع أن ينص امللف على النيابة العامة إذا تبين له أن األمر يتعلق بمخالفة

والحالة هاته على أن يقوم قاض ي التحقيق بإحالة امللف على الجهة املختصة وهي حاليا قضاء القرب، 

 .      40عوض إحالة امللف من طرف النيابة العامة عليه

                                                           

أشار إليه فريد خير  24/13أمر بالحالة على غرفة الجنايات صادر عن قاض ي التحقيق بمحكمة االستئناف بالرباط في امللف عدد  -38 

 .111نيابة العامة بقاض ي التحقيق في ظل قانون املسطرة الجنائية املغربي، مرجع سابق، ص الدين، عالقة ال

، نقال عن  فريد خير الدين، عالقة النيابة العامة 511حسب ما ذهب إليه إيهاب عبد املطلب في مؤلفه إجراءات االتهام و التحقيق، ص -39 

 . 111بي، مرجع سابق، ص بقاض ي التحقيق في ظل قانون املسطرة الجنائية املغر 

 .113عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد املتعلق باملسطرة الجنائية،  مرجع سابق، ص  -40 
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قال يبت في شأن االعتأما إذا تعلق األمر بجنحة فإنه يصدر أمرا بإحالة املتهم على املحكمة املختصة، و 

ويحيل ملف القضية على وكيل امللك لدى نفس املحكمة،  االحتياطي والوضع تحت املراقبة القضائية،

 من ق.م.ج. 319و  311من أجل توجيه استدعاء ألطراف الدعوى طبقا ألحكام املادتين 

 آثار األمر باإلحالة -ثانيا

حقيق مجموعة من اآلثار    ولعل أهمها يتجلى من يترتب عن صدور األمر باإلحالة من طرف قاض ي الت

املذكورة سابقا، حيث يتعرض لإلبطال االستدعاء والحكم  319خالل ما جاء في الفقرة األولى من املادة 

إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ االستدعاء واليوم املحدد للحضور بالجلسة أجل ثمانية على األقل، غير أن 

 511سة أيام إذا كان املتهم معتقال وذلك عمال بنص الفقرة الرابعة من املادة هذا األجل يخفض إلى خم

 من قانون املسطرة الجنائية.

وخالفا لألمر بعدم املتابعة الذي يترتب عن صدوره اإلفراج حاال عن املتهمين املعتقلين رغم استئناف 

، فإنه في حالة اإلحالة على غرفة 41ةالنيابة العامة وانتهاء مفعول األمر بالوضع تحت املراقبة القضائي

الجنايات يبقى األمر الصادر بإلقاء القبض على املتهم أو بإيداعه في السجن قابال للتنفيذ، إلى أن يصبح 

مقرر هيئة الحكم مكتسبا لقوة الش يء املقض ي به ويبت قاض ي التحقيق بشأن الوضع تحت املراقبة 

 . 42القضائية

وتجدر اإلشارة إلى أن أمر إحالة القضية إلى املحكمة املختصة الصادر عن قاض ي التحقيق، ال يعتبر إدانة 

مسبقة للمتهم، ذلك أن األمر اإلحالة ليس قاطعا في نسبة الجريمة إلى املتابع، و إنما يعود األمر إلى 

ضية ا من قناعتها ودراستها للقمحكمة املوضوع في تقدير ما وصل إليه قاض ي التحقيق، فيمكنها انطالق

                                                           

 من ق.م.ج.514انظر نص املادة   -41 

 من ق.م.ج 511راجع الفقرتين الخامسة والسادسة من املادة   -42 
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أن تحكم بإدانة املتهم أو براءته، وليس في ذلك أي مساس بمصداقية أمر قاض ي التحقيق الذي أحال 

 .   43القضية على املحكمة

 خاتمة:

في الختام، نؤكد من خالل هذه الدراسة أن املشرع املغربي قد عزز من حجم السلطات املمنوحة لقاض ي 

يما يتعلق بإصدار األوامر بمناسبة إنتهاء التحقيق اإلعدادي، رغبة منه بإعطاء هذه التحقيق السيما ف

املؤسسة مكانتها في الدعوى العمومية، بشكل يجعل قاض ي التحقيق بين ملتمسات النيابة العامة وحقوق 

رحلة م املتهم، وذلك لكون هذه املرحلة تعرف تكريسا مهما لحقوق الدفاع، عكس ما هو عليه األمر خالل

 البحث التمهيدي.

وبالتالي يتعين على قاض ي التحقيق أن يبذل كل ما في وسعه، للتحقيق في كل األفعال و الوقائع التي 

تحيلها عليه النيابة العامة، وأن ال يقتصر التحقيق على فعل دون آخر، وأن ال يتجاوز قاض ي التحقيق 

عال جديدة، مما قد يشكل تعسفا في إصدار األوامر األفعال التي وردت في ملتمس النيابة العامة إلى أف

 بشأن انتهاء التحقيق في حق املتهم، وإخالال صارخا بسير املسطرة ككل.     

 

 

 

 

 

                                                           

 .113املتعلق باملسطرة الجنائية،  مرجع سابق، ص عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد  -43 
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 املراجع املعتمدة:

  

 .فريد خير الدين، عالقة النيابة العامة بقاض ي التحقيق في ظل قانون املسطرة الجنائية املغربي 

  املسطرة الجنائية، مسطرة التحقيق اإلعدادي، الجزء الثاني، املطبعة غير مذكورة، الطبعة محمد أحداف، شرح قانون

 .3103-3102االولى، 

  عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد املتعلق باملسطرة الجنائية،  مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة

 .3102الخامسة، 

 ئية على إجراءات التحقيق اإلعدادي على ضوء قانون املسطرة الجنائية املغربي.عصام أمسمير، الرقابة القضا 

  محمد املسعودي/ سمير الستاوي، سلطات قاض ي التحقيق : دراسة ميدانية على ضوء العمل القضائي و أحكام الفقه و

 .3112-3112ية القضاء و القانون املقارن، رسالة نهاية التمرين باملعهد العالي للقضاء، السنة الدراس

  وزارة العدل، شرح قانون املسطرة الجنائية، الدعوى العمومية السلطات املختصة بالتحري عن الجرائم، منشورات جمعية

 نشر املعلومة القانونية و القضائية، الطبعة الخامسة، الجزء األول.

 العمل القضائي و أحكام الفقه و  محمد املسعودي/ سمير الستاوي، سلطات قاض ي التحقيق : دراسة ميدانية على ضوء

 القضاء و القانون املقارن.
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 مفهوم اإلشهار اإللكتروني

 

                      فاطمة الزهراء أباتراب 

 دكتورة في القانون الخاص 

 

 

  : مقدمة

 ومؤسساتية، من أجلتعتمد املشروعات التجارية والتكتالت االقتصادية على عدة آليات تقنية 

ربط االتصال باملستهلك، باعتباره املستهدف النهائي من العملية االستهالكية، ومن قبيل هذه اآلليات 

نجد وسائل الدعاية واإلشهار، التي لم تكن بالشكل املتقدم الحالي، وإنما عرفت عدة تطورات، حتى 

 ثقافية واجتماعية وأيضا اقتصادية. أصبحنا اليوم أمام إشهار إلكتروني متخصص ودقيق، ذي أبعاد

ونتيجة للتطور التكنولوجي املتالحق، والتقدم العلمي املتواصل، والتطور االقتصادي املتسارع، 

أصبحت املشروعات االقتصادية تحقق أرباحا مهمة، بفضل ذيوع معروضاتها، التي لم تكن لتصل إلى 

اآلليات اإلشهارية اإللكترونية، التي حورت العالم في ما هي عليه في الظرفية الراهنة، لوال استعانتها ب

شكل قرية صغيرة، مما مكنها من غزو كافة األسواق االستهالكية، التي لم يكن لها الوصول إليها في ظل 

 املعامالت اإلشهارية التقليدية.

عد يوبذلك أصبحت هذه املشروعات تتيح في ظل هذا الفلك املتواصل من التقدم العلمي، ما ال 

من العروض االستهالكية، التي أضحت ذات طبيعة قانونية متباينة، ومظاهر تقنية متشعبة، األمر الذي 

قد يختلط على املستهلك البسيط ذي القدرات املحدودة، واملفتقد لثقافة استهالكية أو دراية باملجال 
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بين ما إذا  املتاحة له إلكترونيا، املعلوماتي للقدرة على التمييز بين الطبيعة القانونية لكافة املعروضات

كانت تعد إيجابا أو دعوة للتعاقد، أو مجرد إشهار، خاصة وأن التطور التكنولوجي جعل الحدود الفاصلة 

بين كافة هذه املسميات شبه منعدمة في أغلب األحوال، األمر الذي يقتض ي تكريس معايير تميز بين 

شتبه به. ولكن ما هو معيار التمييز التي يمكن اعتماده في هذا اإلشهار كمحور لدراستنا عن غيره مما قد ي

اإلطار؟ وهل وصف اإلشهار باإللكتروني يفيد التغيير في ماهيته؟ وماهي اآلليات املعتمدة في وصف اإلشهار 

 بهذه الصفة؟

إن الجواب على هذا التساؤل يفرض علينا بداية تعريف اإلشهار في محور أول، ثم تحديد معايير 

 لتمييز بينه وبين اإليجاب املوجه بشكل إلكتروني في محور ثان.ا

 املحور األول : تعريف اإلشهار اإللكتروني 
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أو اإلعالن لغة من علن األمر يعلن علونا ويعلن علنا وعالنية، أي املجاهرة والشيوع والظهور،  44اإلشهار

 .45ويقال يا رجل استعلن أي أظهر وهو خالف السرية

إعالن يوجه إلى األشخاص عن طريق الوسائل االعالمية أو توجيه  : وعرفه قاموس أوكسفورد بأنه      

 .46املعلومات عن األشخاص

على أنه: "شكل من أشكال  11.13أما على املستوى التشريعي فقد عرفه القانون املغربي رقم 

الخطابات املذاعة أو املتلفزة و السيما بواسطة صور أو رسوم أو أشكال من الخطابات املكتوبة أو 

هدف امه إما بالصوتية  التي يتم بثها بمقابل مالي أو بغيره، املوجهة إلخبار الجمهور أو الجتذاب اهتم

                                                           
)ثالثة آالف( سنة قبل امليالد، إذ كان يتم االعتماد على  3111من الناحية الكرونولوجية يعتبر اإلشهار قديم قدم اإلنسان، و يعود إلى   -44

 ورق البردي في هذا اإلطار.

 .113القاهرة، بدون سنة النشر، ص –كتبة األنجلو املصريةمحمد رفيق البرقوقي وصادق راشد: "فن البيع واإلعالن"، م-

ويحفظ التاريخ على باب أحد املعابد تحذير من االقتراب من نهاية العالم، بسبب تصرفات الشباب وخروجهم عن مبادئ األخالق، كما   

 أن بعض نماذج اإلعالنات اكتشفت على جدران منازل قديمة العهد بمومباي الهندية.

ليس"، موبي-دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر للهاتف النقال-ى: "واقع وأهمية اإلعالن في املؤسسة االقتصادية الجزائريةكوس ى ليل

 .45، ص 5111/5111مذكرة ماجستير في العلوم التجارية، جامعة منتوري قسنطينة، س.ج 

ار أمام محالتهم التجارية لتعريف الجمهور باملنتجات التي أما اإلغريق فقد استخدموا ألواحا خشبية وأعمدة من املرمر يضعها التج 

 يعرضونها.

 .112، ص 1991عمان،  -محمد جودة ناصر: "الدعاية واإلعالن والعالقة العامة"، دار مجالوي  -

 ها.ووضع الرومان في ساحات روما ألواحا حجرية مربعة الشكل كتب عليها إعالنات تجارية بألوان زاهية بهدف جذب مشاهدي 

 أما في العصور الغابرة والقرون الوسطى فقد أخذ اإلشهار فيها شكل رموز وصور بدائية الشكل تميزت بالبساطة. 

وفي مرحلة ظهور الطباعة في نهاية القرن الرابع عشر اخترع "جوهان جوتنبرج" ألة الطباعة التي تعتبر بال شك معلما من معالم الحضارة، 

استخدام الحروف املتحركة في الطباعة، ثم ظهرت الصحف واملجالت وتعاظم عدد املستخدمين لإلشهار ممن ميالدية بدأ  1441وفي سنة 

 وجدوا في هذه الوسيلة فرصة لزيادة مبيعاتهم وأرباحهم.

األفراد،  دخول أما في مرحلة الثورة الصناعية فبدأ انتعاش االقتصاد واشتداد املنافسة وتوسيع األسواق وارتفاع مستوى الرفاهية ومعدل 

مما أدى باملنتجين إلى استخدام اإلشهار الذي أصبح ضرورة من الضرورات امللحة التي فرضتها الحياة االقتصادية وأصبحت أحد املستلزمات 

 األساسية للصانع واملوزع واملستهلك أيضا.

مل التسويق والترويج للمعروضات، وأداة من أدوات وترتيبا على ما سلف فاإلشهار يعد مظهر من مظاهر املنافسة املشروعة وعامال من عوا

 إعالم الجمهور بها، فإذا كان مضلال أو خادعا انعكس ذلك سلبا على نظام املنافسة الحرة.

  19، ص 5114، 4شبايكي سعدان: "اإلشهار التجاري وحماية املستهلك"، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، ع.  -
 .5112،  1بيروت، ط .  –القاموس املحيط "، مؤسسة الرسالة :يعقوب الفيروزآبادي مجد الدين محمد بن -45

دراسة تحليلية تقويمية لعينة من اإلعالنات -محمد بن علي بن محمد السويد: "التغريب الثقافي في اإلعالن التجاري  - : وفي نفس اإلطار أنظر 

 .553، ص 5111، 11سلسلة الرسائل الجامعية  ،1التجارية في وسائل اإلعالم في املجتمع السعودي"، ج.
46-  https://en.oxforddictionaries.com/definition/publicity 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/publicity
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الترويج للتزويد بسلع أو خدمات، بما فيها تلك املقدمة بتسمية فئتها، في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو 

 تقليدي أو فالحي أو مهنة حرة وإما للقيام بالترويج التجاري ملقاولة عامه أو خاصة.

تأجير منتجات أو التزويد وال يشمل هذا التعريف العرض املوجه للعموم من أجل البيع أو الشراء أو 

 .47بخدمات مقابل أجر"

نعيب على الفقرة األولى أعاله طولها وعدم دقتها، فضال عن عدم مواكبتها ملا يعرفه التقدم العلمي  

من مستجدات، إذ أنها جعلت إيداع اإلشهار قاصر فقط على الوسائل السمعية والبصرية، دون تلك 

الرسالة ، وهذا ما عكسته 48ها البعض بمثابة وقود االقتصاد الرقمياملستندة على األنترنت، التي اعتبر 

، التي 12/11/5115امللكية املوجهة إلى أسرة الصحافة واإلعالن بمناسبة اليوم الوطني للصحافة بتاريخ 

جاء فيها ما يلي: "بيد أن مشهدنا اإلعالمي الوطني، ال يمكنه أن يرفع تحديات األلفية الجديدة التي 

 .49 عوملة بث البرامج، املعروضة عبر وسائل اإلعالم الوطني...." تفرضها

بعد مدونة التجارة املغربية، إال أن مقتضاه أعاله الزال  11.13وعلى الرغم من صدور القانون رقم 

يخلط ما بين النشاطين التجاري والصناعي، بدليل أنه عددهما في الفقرة األولى أعاله، مع أن النشاط 

ج ضمن األول، األمر الذي يستوجب االقتصار على عبارة " النشاط التجاري" دون باقي األنشطة األخير يندر 

 التي تندرج في إطاره.

كما حاول التشريع املغربي جاهدا التمييز ما بين اإلشهار واإليجاب، ولكن تمييزه مع ذلك ظل مبهما، 

تهلك البسيط ذي القدرات الضعيفة إذ أنه لم ينص على معايير دقيقة من شأنها توضيح الرؤية للمس

 واملحدودة، بل اكتفى بتحديد الغاية من اإليجاب ال ماهيته أو مضمونه وشكلياته.

                                                           
التي تمت  2511، منشور في ج. ر 13/15/5112املتعلق باالتصال السمعي البصري، الصاد بتاريخ  11.13املادة الثانية من القانون رقم  -47

 .31-11من القانون رقم  51اإلحالة عليها بموجب املادة 
48-  «Droit de la publicité», presses Universitaire de Rennes, 2011, p. 111. : Lécuyer -Linda Arcelin  
 :منشور على م. إ التالي املشار إليه سابقا، و  11.13مقتطف وارد في ديباجة القانون رقم  -49

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/civil/audiovisuel.htm 

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/civil/audiovisuel.htm
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 : فقد عرف اإلشهار على أنه 50املتعلق بالزجر عن الغش في البضائع 13.13أما القانون املغربي رقم 

"نوع من الحث على اقتناء منتجات أو مواد معينة بواسطة مناشير أو بيانات وصفية أو ملصقات أو 

إعالنات أو تعليمات كيفما كان نوعها أو بأي طريقة أخرى من طرق االعالن سواء كانت شفوية أو بصرية 

 أو سمعية بصرية".

 كافة الوسائل التقليدية والحديثةنالحظ أن هذا املقتض ى وإن خول للمعلن إمكانية االستناد على 

لبث اإلشهار، إال أنه لم يضع له أي تعريف، بل اكتفى ببيان الغاية منه، وهي التأثير على املستهلك، 

 بشكل يدفعه إلى االستهالك الالمتناهي، والغير واعي بالنظر للمؤثرات املعتمد عليها في هذا اإلطار.

أيضا على أنه: "كل رسالة مرئية منشورة قصد ترويج أما التشريع الفرنس ي فقد عرف اإلشهار 

سلعة أو خدمة في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهنة حرة أو في إطار ترويج نشاط شركة عامة 

 .51أو خاصة"

بأنه   191452من التوجيه األوروبي لسنة  1أما على املستوى اإلقليمي، فقد اعتبرته املادة الثانية/

ما كان شكله في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهنة حرة، يهدف إلى ترويج : كل اتصال مه

السلع أو الخدمات بما في ذلك األموال العقارية وكذا الحقوق وااللتزامات، مما يبين أن الهدف القريب 

                                                           
 .392ص.  51/13/1912بتاريخ  3111املنشور في ج.ر عدد  21/11/1914الصادر بتاريخ  13.13الفصل الخامس من القانون رقم  -50

280 du 27 Mars 1992 pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 30/09/1986 relative à la liberté -Art. 2 du décret n°92 -51

de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à publicité parrainage: pour l'application 

du présent décret. 

املتعلق بالرقابة  31/11/1991املؤرخ في  91/39الفقرة الثانية من املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم  - : و في نفس اإلطار الرجوع  

 والجودة وقمع الغش الجزائري.

 املتعلق بالبيع واإلشهار التجاري التونس ي. 15/14/1991املؤرخ في  1991لسنة  41القانون عدد من  32الفصل  -

على أنه  5112لسنة  51من قانون حماية املستهلك رقم  1أما التشريع الفلسطيني فلم يعرف اإلشهار و لكنه عرف املعلن من خالل املادة  -

 الدعاية واإلعالن".: "كل مزود يقوم بإعالن منتجاته بمختلف وسائل 

 املتعلق بحماية املستهلك. 5114لسنة  41القانون املصري رقم  -
52- Directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, 

publicité trompeuse réglementaires et administratives des États membres en matière de. 
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ي البيع فمن اإلشهار يتمثل في عرض املنتجات والخدمات على نطاق واسع، أما الهدف البعيد منه فيتمثل 

 والتسويق والترويج  للعادات االستهالكية، وأنماط الحياة املعيشية التي تالئم االستهالك الضخم.

وبالتالي، فاإلشهار ال يعرف املستهلك باملنتج أو الخدمة فحسب، بل يمتد ذلك ليزوده بإيديولوجية 

ناعة لجهات املتخصصة في صاقتصادية، تدفعه إلى االستهالك الالمتناهي، وذلك يتطلب االستعانة با

، ونضيف أن في ذلك داللة على وجود اختالفات بينه وبين 53اإلشهار، التي تقوم بذلك نظير مقابل

النشاط الذي يستهدف نشر أفكار وأراء معينة وتجميعها، وهي تكون مجانية إذ ال الدعاية، التي نعرفها ب

ديولوجية سياسية أو اجتماعية أو دينية تستهدف تحقيق الربح أو أي كسب مادي، بل إلى تحقيق إي

 معينة.

أما على املستوى الفقهي فقد اعتبره جانب من الفقه الفرنس ي على أنه : شكل من أشكال االتصال 

، أو هو: شكل 54غير الشخص ي يجري عبر وسيلة متخصصة مدفوعة األجر بواسطة جهة معلومة ومحددة

د شهرة املنتوج أو العالمة، وملنتج هذه األخيرة بعض من أشكال االتصال املكيفة وبصفة خاصة لتأكي

 .55األبعاد الفيزيائية أو البسيكولوجيا، أو من أجل صورة جيدة عن املنتوج أو العالمة

نالحظ أن هذه التعريفين اقتصرا على اعتبار اإلشهار مجرد آلية تهدف إلى تحقيق شهرة املنتجات  

وقبل كل ش يء إلى التعريف بها، وإعالم املستهلك بخصائصها، وذيوع انتشارها، في حين أنه يهدف أيضا 

                                                           
، ص 4، ع 19أحمد السعيد الزقرد: "الحماية القانونية من الخداع اإلعالني في القانون الكويتي واملقارن"، مجلة الحقوق الكويتية، س  -53

142. 

، 5114، 5أيت أحمد ياسين: "الضوابط القانونية لحماية املستهلك في مجال اإلشهار"، مجلة العلوم القانونية ع  - : وفي نفس اإلطار أنظر

 .115ص 

"، مجلة القضاء املدني، حول موضوع "حماية 31-11"حماية املستهلك من اإلشهاريات الخادعة على ضوء القانون رقم  :يمان التيسإ-

 .112بية، الدار البيضاء، ص. املستهلك"، دار األفاق املغر 

 . 149ص  1، ع.5112سمير العكروت: "اإلشهار التجاري وحماية املستهلك"، مجلة القضاء والتشريع ، أكتوبر  -

Kotler. P, Dubois. B: "Marketing management", publi -54 .éd. Paris 1997, p 580.  èmeunion, 10  

lt: "Encyclopédie de gestion";  éd. Economica, paris, 1989, p 2423.P. Joffre, Y. Simon, J. M. Esnau -55 
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ونفس األمر ينسحب على الخدمات باعتبارها موضوعا من موضوعات اإلشهار، على الرغم من تغاض ى 

 التعريفين أعاله عن اإلشارة إليها.

وارتأى جانب أخر من الفقه الفرنس ي تحديد مفهوم اإلشهار من زاوية أخرى على أنه: اتصال 

جماهيري غير شخص ي يتم لحساب مؤسسة تسمى املعلن الذي يدفع لوسيلة اإلعالم لكي تنشر رسالة، 

والتي غالبا ما يتم وضعها وتصميمها من طرف وكالة إشهارية أو اتصالية وغالبا ما يكون في خدمة هدف 

 . 56تجاري وقد يكون أحيانا أخرى اجتماعيا أو سياسيا

طرف ثالث في النشاط اإلشهاري، وهو الوكالة اإلشهارية، التي تعد  إن هذا التعريف يشير إلى دخول 

أهم طرف في العملية اإلشهارية، وكثيرا ما تلجأ إليها املؤسسات سواء توفرت على قسم إشهار داخلي 

خاص بها أم ال، وهي على هذا النحو يعرفها البعض على أنها: "شركة مستقلة ذات ملكية خاصة تعمل 

 .57مات املتخصصة في مجال اإلشهار بصفة خاصة والتسويق بصفة عامة"على تقديم الخد

وبذلك، يتضح جليا أنه قد أصبح لإلشهار ممارسيه ومحترفيه، ولم يعد من األنشطة التي تمارس  

باالعتماد على اإلمكانيات الذاتية املحدودة للمعلن، إذ أنه أصبح يتطلب قدرا مهما من الدراسة 

 ملهنيين الدقيقين، سواء على املدى القريب أو البعيد.والتخطيط العلميين وا

والتقنيات املستخدمة في املواد اإلشهارية هي التي تتحكم في حجم اإلقبال على املعروضات 

االستهالكية، ولكن درجة تأثيرها تختلف باختالف املستوى االجتماعي والثقافي للمخاطبين به، فاملستهلك 

 جات ليس بحاجة إليها.العادي، مثال قد يقتني منتو 

                                                           

Laurent François: "Les études de marché", éd. D'organisation, paris, 2001, p 518 -56. 

  : وفي نفس اإلطار أنظر

-Jean Calais Auloy: « Droit de la consommation » , éd. D. 1980, paris, 2005, p 135. 
 .591، ص 1991اإلسكندرية،  -محمد فريد الصحن: "اإلعالن"، دار الجامعية -57
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وهناك من ركز في تحديد مفهوم اإلشهار على جوانبه االجتماعية والثقافية واعتبره: "ظاهرة موسعة 

أو هو عبارة عن: "نتاج ثقافي تكون إسناداته وطرقه ومواضيعه وصوره مكيفة مع 58ومتعددة األشكال" 

 .59ه"ستهالك معين وتغير طريقة تفكيره وتصرفاتالثقافة، بل ويمكن اعتباره مرآة لها وهي توجه الفرد إلى ا

كل إعالم من شأنه حمل  :أما على املستوى القضائي فقد عرفه محكمة النقض الفرنسية بأنه

 .60الزبون على تكوين فكرة عن النتائج التي يمكن انتظارها من السلعة أو الخدمة املقترحة

 61من وسائل االتصال الهادفة إلى الترويجوانطالقا مما سبق يمكن القول إن اإلشهار هو وسيلة 

، بشكل يؤثر في املستهلك، مما يدفعه إلى اقتنائها بشكل ال واعي، نظرا 62ملعروضات املوجب وتسويقها 

                                                           

Allou Paul: "Psychologie de la vente et de la publicité", collection sup, paris, 1977, p 200. -58 
لتلفزيون الجزائري"، رسالة ماجيستر، جامعة الجزائر، س.ج أحمد أيت موهوب: "اتجاهات الطلبة نحو اإلشهارات التجارية في ا -59

 .32، ص 5111/5115

دراسة مقارنة " منشورات الحلبي الحقوقية  –"التضليل االعالني التجاري و أثره على املستهلك  :باتول صراوة عبادي - : وفي نفس اإلطار أنظر

 و ما يليها. 51، ص .  5111،  1لبنان ، ط.  -بيروت –

عين -حكيمة السدري: "املنافسة غير املشروعة"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في قانون األعمال، جامعة الحسن الثاني -

 .14، ص 5115/5113الدار البيضاء، س.ج  -الشق
60-Cass.  crim , 12/11/1986 , Bull.N° 335.  

،  5111مصر ،  –املدنية من الدعاية الكاذبة و املضللة" ، دار الجامعة الجديدة  " الحماية : أحمد سعيد الزقرد : مقتطف من قرار أورده

 .9ص.
يعرف الترويج بأنه: "الجهد املبذول من جانب البائع إلقناع املشتري املرتقب بقبول معلومات معينة عن سلعة أو خدمة وحفظها في  - 61

 ذهنه بشكل يمكنه من استرجاعها".

 .594، ص5115، 1عمان، ط  -يق: "أصول التسويق"، دار رائد للنشر ناجي معالل، رائف توف -

 .أو يعرف بأنه: "الوظيفة املتعلقة باإلخبار واإلقناع والتأثير على القرار الشرائي للمستهلك"  

 .313، ص 5114النظرية والتطبيق"، دار الكتب املصرية،  : شريف أحمد شريف العاص ي: "التسويق -

املتعدد األشكال واملتفاعل مع غيره من عناصر املزيج التسويقي والهادف إلى تحقيق عملية االتصال الناجمة عما  أو هو ذلك العنصر  -

 تقدمه املؤسسات من سلع أو خدمات وفق إمكاناتهم وتوقعاتهم".

 وما يليها. 41.، ص5115، 1القاهرة، ط. -يوسف حسن يوسف " التسويق اإللكتروني"، املركز القومي لإلصدارات القانونية -
التسويق في مفهومه الضيق هو مجموعة من الوسائل واألساليب التي تحوز عليها املؤسسة من أجل بيع منتجاتها لزبائنها بطريقة تضمن  - 62

ي تهتم بها تلها الربح، أما التعريف الواسع فهو: "مجموع الطرق والوسائل التي تحوز عليها املنظمة من أجل االرتقاء بسلوكيات الجماهير ال

 باالتجاه الذي يضمن تحقيق أهدافها الخاصة".

 ومن تم يمكن القول بأنه: "فلسفة ومنهجية ومجموع التقنيات التي يؤخذ بها لتحقيق غاية ما".

- Abderrazak Benhabib, Benchicha Sahraoui: "L'introduction du marketing dans les collectivités locales" Séminaire 

international, unive. Montouri, Constantine en collaboration avec l'université  pierre Mendès-France, 26-27 Avril 2003, p 

379. 
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ألنه ذو قوة كبيرة وفاعلة نحس بتأثيرها على حياتنا اليومية كمستهلكين، األمر الذي يفرض ضرورة اتسامه 

ينه جملة من البيانات، التي تعرف بصورة حقيقية  بالسلع أو بالشفافية والوضوح، وذلك بتضم

الخدمات املعلنة بكيفية ال تحدث أي خلط أو لبس بشأنها، سيما وأن الواقع يعكس وجود نوع من 

املطاردة بين عالم اإلشهار املمزوج بالخيال واملواهب الفنية للمبتدعين، ومتطلبات زبائنهم واملعلنين، 

ا عن الرفع من رقم أعمالهم وتحقيق املزيد من املردودية، الش يء الذي يدفعنا إلى الذين يبحثون دائم

وصف اإلشهار بأنه بمجرد صورة مرضية، لكونه ال يعكس الصورة الحقيقية والواقعية ملوضوعاته بكل 

 شفافية ووضوح.

لبريد وسواء تم توجيه اإلشهار استنادا على الوسائل التقليدية أو الحديثة، كاملواقع وا 

اإللكترونيين، فإن ذلك ال يغير من ذاتيته في ش يء، إذ أن العبرة بمضمونه ال بشكليات توجيهه، التي ال 

تزيد من األمر شيئا سوى مساهمتها في تحقيق ، بشكل أكثر فاعلية ومردودية، األمر الذي قد يجعله 

 يتداخل مع اإليجاب في هذا اإلطار.

قتضيات التشريعية وكثرة االجتهادات الفقهية السالفة، إال أننا وبالنتيجة، فعلى الرغم من زخم امل

نرى أنها غير كافية بحد ذاتها في إيجاد معايير للتمييز ما بين اإليجاب واإلشهار، سيما في خضم التطور 

 التكنولوجي الذي زاد األمر صعوبة.

 روني معايير تمييز اإلشهار عن اإليجاب املوجه بشكل إلكت :املحور الثاني  

في ظل التطور املتالحق الذي تعرفه التقنيات الحديثة احتدم خالف فقهي حول الطبيعة القانونية 

لإلشهار، أي هل يظل محتفظا بطبيعته الخاصة؟ أم من املمكن اعتباره إيجابا، خاصة وأن التطور 

 ن كثيرة؟الهائل الذي تعرفه التكنولوجيا، جعل معايير التمييز بينهما شبه منعدمة في أحيا

                                                           

ويمكن القول أن التسويق هو خيار تسييري وجملة من اإلمكانيات والتقنيات املوجهة أساسا من أجل إشباع رغبات املستهلكين عن طريق 

 السلع والخدمات واملبيعات عموما وكذا األفكار.اإلعالن عن 



 

 

41 

لقد ارتأى جانب من الفقه املصري أنه إذا كانت التفرقة بين اإليجاب واإلشهار بادية وواضحة في 

العقود املبرمة بالوسائل التقليدية، فإن الصعوبة تدق في مجال املعامالت املبرمة بكيفية إلكترونية، 

 .63ابخاصة إذا تضمن اإلشهار كافة العناصر الضرورية واإللزامية في اإليج

وقد استند جانب من الفقه الفرنس ي في التمييز بين اإليجاب واإلشهار اإللكترونيين على معيارين، 

أحدهما شكلي يتمثل في النقر على األيقونة، واآلخر موضوعي، يتمثل في مضمون البيانات موضوع 

ل ى األيقونة، أي ه، وإن كان اإلشكال مطروح قضائيا وفقهيا عن الطبيعة القانونية للنقر عل64اإليجاب

النقرة الواحدة تعد بمثابة تعبير بات وجازم عن اإلرادة، أم أن هذه النقرة تحتاج إلى تأكيد لها بأحد 

 الطرق اإللكترونية املتاحة.

وبناء عليه، إذا  تضمن اإليجاب عبارة "الضغط على األيقونة" أو "اضغط هنا"، أو غيرهما من 

املوازية، فنكون في هذا اإلطار أمام إيجاب موجه بشكل إلكتروني، يترتب عنه العبارات ذات الدالالت 

انعقاد العقد جراء قبول املستهلك به، في حين أن اإلشهار ال يتضمن العبارتين املذكورتين، وبالتالي، 

 فأساس التمييز ما بينهما هو صياغة اإلعالن نفسه، من خالل األلفاظ املستعملة فيه.

صعوبة تدق إذا كان موضوع اإلشهار مستجمعا لكافة البيانات اإللزامية في اإليجاب، ونعتقد أن ال

التي تمكن من إبرام العقد إذا اقترن به القبول، وبمفهوم املخالفة إذ لم يحتوي اإليجاب على تلك 

 العناصر فيعد مجرد إشهار، يشتمل فقط على الدعوة للتعاقد ال إال.

                                                           
"، دار الجامعة 5114لسنة  12محمد حسن رفاعي العطار: "البيع عبر شبكة األنترنيت دراسة في ضوء قانون التوقيع اإللكتروني رقم  -63

 .14ص   1، ط 5111اإلسكندرية، مصر، -الجديدة

- Olivier Poulet: "Savoir négocier ses contrats", Delmas, paris, 2007, p 65. 

Thibault Verbiest: "Le nouveau droit du commerce électronique, la loi pour la confiance dans l'économie numérique et la  -64

protection du cyber consommateur-préface du Maroc Oliver, LGDJ, 2005, p 92.  
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يار حول تحديد محور االرتكاز وأساس التمييز، إذ هناك من اعتبر وقد اختلف مناصري هذا املع 

أن تحديد الثمن هو معيار التمييز، وإن كان عرض املنتجات ال يعتبر في كافة األحوال إيجابا، حتى وإن 

 .65ذكرت األسعار وحددت املواصفات

على بيانات  وفي نطاق آخر اعتبر جانب من الفقه املصري، أن اإليجاب هو ما احتوى فحواه 

، بشكل 66محددة تحديدا نافيا للجهالة، بما في ذلك  تحديد السعر إضافة إلى العناصر األخرى للتعاقد

يجعله خاليا من أي لبس أو غموض ومحددا بشكل كاف، وذلك كأن يتضمن الشروط الجوهرية للتعاقد، 

م، افة إلى زمن ومكان التسليكطبيعة املنتوج أو الخدمة، خصائصهما، تحديد الثمن وكيفية السداد، إض

 في حين أن ما سلف بيانه ال يتوافر دائما في اإلشهار.

وترتيبا عليه، نفترض أن اإلشهار الذي يتضمن البيانات محور اإليجاب يعتبر في الوقت نفسه 

إيجاب وإشهار، إذ يشتمل على عرض جازم للتعاقد قصد التعريف باملنتوجات أو الخدمات، أما إذا لم 

ن تلك البيانات، فال يعدو أن يكون إال إشهار، ال يرقى إلى مرتبة اإليجاب الذي يتميز بالعزم الجازم يتضم

 واإلرادة املصممة على التعاقد.

ولكن هذا االفتراض ال يمكن التسليم به إطالقا، نظرا لكون كل من اإليجاب واإلشهار له نظامه 

وهذا ما تبنته  اآللية تشكل إيجابا وإشهارا في نفس الوقت،وأساسه املميز، وبالتالي، ال يمكن اعتبار نفس 

الذي اعتبر أن املوقع اإللكتروني الذي  59/11/5111محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 

يتضمن مدة فاعلية اإليجاب، ومقابل التسليم يعتبر بمثابة موقع خاص بتوجيه اإليجاب، استنادا إلى 

                                                           
، س. السادسة 4الكويت، ع. -مجلة الحقوق ر عن اإلرادة عن طريق األنترنيت وإثبات التعاقد اإللكتروني"، محمد رامي علوان: "التعبي -65

 .544ص  ،5115والعشرين، دجنبر 

 .111، ص 5111الجزائر،  - محمد صبري السعدي: "الواضح في شرح القانون املدني الجزائري"، دار الهدى - : في نفس اإلطار أنظر

"، أطروحة، جامعة القاهرة، 1911حمد: "توازن املصالح في تكوين عقد البيع الدولي للبضائع وفقا التفاقية فينا لعام وفاء مصطفى م -

 وما يليها. 53، ص 5112مصر، 
 .41، ص 1، ط 5111أسامة أبو الحسن مجاهد: "خصوصية التعاقد عبر األنترنيت"، دار النهضة العربية، مصر  -66
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، وفي نفس اإلطار  67فيه، والتي ال تندرج في إطار االعالنات ذات الطبيعة اإلشهارية البيانات املذكورة

 5111فبراير  15اعتبرت محكمة االستئناف بتولوز بموجب قرارها املؤيد للحكم االبتدائي الصادر بتاريخ 

ا طرق نهأن االعالن الذي ال يتضمن العناصر الضرورية التي تفرضها املقتضيات القانونية، وخاصة م

إبرام العقد وثمنه ومصاريف تسليم السيارة موضوع النزاع ال يرقى إلى درجة اإليجاب ويبقى ذو طابع 

 .68إشهاري 

"   la SAS CALAIS NORD AUTOMOBILESوفضال عن ذلك اعتبرت املحكمة املذكورة أن شركة "

لغاء حسابها على وهو تاريخ الحق على إ 54/13/5111قد عرضت االعالن موضوع النزاع بتاريخ 

" الخاص بتوجيه العروض من أجل التعاقد، مما يبين أن ما عرضته الشركة  AUTO SCOUT 21موقع" 

، مما يتبين معه أن الطبيعة القانونية لأللية املستخدمة تعتبر محددا املذكورة ال يتعدى كونه إشهار

 للطبيعة القانونية ملا يتم عرضه أو إيداعه .

نرى أن موقف القضاء الفرنس ي حري بالتأييد من قبل النظم التشريعية، لكونه وضع معايير  

دقيقة للتمييز ما بين اإلشهار واإليجاب، على أساس أن التفرقة بينها من األهمية بمكان، خاصة وأنها 

 تبين األحكام واآلثار املترتبة عليهما في حال نشوب أي نزاع.

                                                           
67 -La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 novembre 2011, a rappelé que, conformément à la LCEN, la nature publicitaire 

d’un site internet doit pouvoir être clairement identifiée. Elle a ainsi confirmé que l’information sur la nature publicitaire d’un 

site comparateur de prix doit être facilement accessible. Dès lors, conditionner l’accès à cette information à l’ouverture de 

plusieurs fenêtres, revêtait en l’espèce un caractère illicite. La Cour a en revanche cassé l’arrêt d’appel qui condamnait le  site 

à indiquer la durée de validité de l’offre et le montant des frais de livraison, estimant qu’une telle obligation d’information ne 

s’applique qu’aux offres de contrat, et non à des annonces à caractère publicitaire. 

Cass. Com . du 29 novembre 2011, accessible sur : http://www.cyberdroit.fr/themes/nature-dun-site-internet/ 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024920229&fastReqId=67

9520651&fastPos=1 

68  -Cour App. Toulouse , 2éme ch. , sec 1 , du 2 février 2011 , accessible sur : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025304040&fastReqId=52

5543615&fastPos=1 

http://www.cyberdroit.fr/themes/nature-dun-site-internet/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024920229&fastReqId=679520651&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024920229&fastReqId=679520651&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025304040&fastReqId=525543615&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025304040&fastReqId=525543615&fastPos=1
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رتباطا وثيقا بالغرض الذي تخصص له الوسيلة اإللكترونية، إذ أنه إذا وطبيعة املعروض ترتبط ا

 كانت هذه األخيرة ذات طابع إشهاري، فما يعرض عليها يتخذ نفس الطابع والعكس بالعكس.

ذهب جانب من الفقه املصري إلى اعتبار اإلشهار مجرد دعوة  Kوفي منحى مخالف ملا سبق بيانه

، ولكن هذا املنظور ال يمكن التسليم به على 69ن الشخص املقصود منهللتعاقد، وذلك بسبب عدم تعيي

طالقه، إذ نجد أن اإليجاب املوجه عن طريق املواقع اإللكترونية مثال، يتاح أيضا إلى مستهلكين غير 

 محددين، مما يجعل التبرير املذكور أعاله معرى من أي حجية أو قوة قانونية.

ومن خالل ما سلف أن عرجنا عليه، يمكننا التصريح أن لتحديد معايير التمييز بين اإلشهار 

واإليجاب اإللكترونيين أهمية اقتصادية واجتماعية وائتمانية، وذلك بالنظر لكون عدم ضبط هذه 

جمع ت املعايير بشكل دقيق من شأنه أن يؤدي إلى عدم استقرار املعامالت، ونشوب عدة منازعات قضائية

ما بين املعلن واملستهلك الذي قد يطالب بتنفيذ ما ظنه إيجابا، بالنظر لجهله الحدود الفاصلة بين 

 غيره من مسميات قانونية.عن اإلشهار 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 - حامد عبد العزيز الجمال: "التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة-دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية - القاهرة، 5114،  ص 69.112
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مصر ،  –" الحماية املدنية من الدعاية الكاذبة و املضللة" ، دار الجامعة الجديدة  : أحمد السعيد الزقرد -

5111. 
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 .5111/5111قسنطينة، س.ج ماجستير في العلوم التجارية، جامعة منتوري موبيليس"، مذكرة -للهاتف النقال

 .5112،  1بيروت، ط .  –القاموس املحيط "، مؤسسة الرسالة :مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي -
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 .5111، 11، سلسلة الرسائل الجامعية 1املجتمع السعودي"، ج.اإلعالنات التجارية في وسائل اإلعالم في 

 .1991عمان،  -محمد جودة ناصر: "الدعاية واإلعالن والعالقة العامة"، دار مجالوي  -

 12محمد حسن رفاعي العطار: "البيع عبر شبكة األنترنيت دراسة في ضوء قانون التوقيع اإللكتروني رقم  -

 . 1، ط 5111اإلسكندرية، مصر، -ة"، دار الجامعة الجديد5114لسنة 



 

 

46 
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 حجية الدليل اإللكتروني و مشروعيته أمام القاض ي الجنائي

 

                       محمد زروق 

 باحث في القانون خاص

  

 مقدمة:

إن فكرة اإلثبات قديمة قدم املعامالت اإلنسانية، اهتدى إليها اإلنسان منذ القدم، نظرا ملا يترتب     

عن هذه املعامالت من نزاعات وخالفات، الش يء الذي حكم بإيجاد طرق تعمل على إيقاف هذه املنازعات 

هدف إلى كشف الحقيقة والوصول إلى الحقيقة، وذلك من خالل صياغة وسائل وقواعد اإلثبات، التي ت

وإرجاع األمور إلى نصابها،ولإلثبات في املادة الجنائية أهمية بالغة، ذلك أنه ومن خالل األدلة التي تتوفر 

في الدعوى تتحصل القناعة لدى املحكمة، فتصدر حكما بناء على ما اقتنعت به في موضوع الدعوى 

 70انطالقا من مبدأ حرية القاض ي في اإلثبات واالقتناع.

وفي إطار الشرعية القانونية، وحيث أن التطور العلمي هو حتمية طبيعية، ذلك أن هذا النوع من     

العلم وهو العلم الحس ي فضال عن كونه متغيرا بطبيعته بل هو أسرع أحداث املنجزات البشرية تغيرا، 

اق تدريجي لنطفهو أيضا من حيث مصدره كثمرة لنشاط الفكر اإلنساني، يتأتى من خالل االتساع ال

املعارف النظرية، ثم انتقال حصيلة هذه املستجدات املعرفية إلى التطبيق الفعلي في الحياة املعرفية 

                                                           
 70محمد المنصوري خليلي، القضاء الجنائي ووسائل اإلثبات في الجريمة اإللكترونية،مطبعة المشارق 7002، الطبعة األولى ،الصفحة 96.
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فتتأثر بذلك مختلف جوانبها، وينعكس ذلك األثر ضمن ما ينعكس أداء الفكر اإلنساني فيؤدي إلى 

 71تحسين القدرة على اكتساب املعارف وتوسيع نطاقها.

لصعب فصل املجرم عن هذا التطور، كان على املشرع ضرورة ابتكار وسائل إثبات حديثة وملا كان من ا 

ملسايرة هذا الركب، األمر الذي تأتى عن طريق ابتكار وسائل إثبات حديثة وفق ضوابط علمية لالستدالل 

 72على املتهم وكشف أغوار الجريمة وإدانة املجرمين في إطار الشرعية القانونية.

في تقدير  الجنائي القاض ي شاكل التي تطرح في الجريمة اإللكترونية هو ما يقع على عاتقومن أعظم امل

ا، مصداقا لقوله تعالى: ] يأيها الذين آمنوا إن جاءكم أدلة اإلثبات والتحقق والتثبت منها واالقتناع به

وذلك حتى ال يدان بريء  73فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين[

 وال يفلت مجرما. 

فالقاض ي قبل أن يصدر حكمه يقوم بالبحث والتثبت حتى يتبين وجه الحق في الدعوى وهو في سبيل 

املختلفة ويطرحها في الجلسة ليتناولها الخصوم بالفحص والتنفيذ سعيا  األدلة بفحصذلك يقوم 

ون اقتناعه الشخص ي لتحقيق العدالة
ّ
 .للوصول إلى الحقيقة التي ترض ي ضميره، وتك

في تقدير أدلة اإلثبات من دولة إلى أخرى حسب ما تعتنقه كل دولة من  الجنائي القاض ي سلطة وتختلف

 . اإلثبات

 في قوانين و دساتير فحري
ً
ة القاض ي الجنائي في االقتناع و تقدير األدلة هو أوسع املبادئ القانونية انتشارا

العالم املتحضر و هو أهم مبدأ من مبادئ نظام اإلثبات الحر، وقد أخذ به املشرع املغربي عندما نص 

التي نصت على " يمكن إثبات  من قانون املسطرة الجنائية املغربي و  514الفقرة األولى من املادة في 

الجرائم بأية وسيلة من وسائل اإلثبات ما عدا في األحوال التي يقض ي القانون بخالف ذلك، و يحكم 

                                                           
 71 هدى حامد قشقوش، جرائم الحاسب اإللكتروني في التشريع المقارن، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان الطبعة األولى 7009، ص 96 و60.

 72 سامي علي حامد عياد، الجريمة المعلوماتية و إجرام األنترنيت، الطبعة األولى 7002، دار الفكر الجامعي، الصفحة 301.

 73اآلية 6 من سورة الحجرات  

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=56
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=56
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=56
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=56
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=56
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=56
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=56
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=56
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=56
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=56
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=56
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=56


 

 

49 

ن و غاية املشرع مالقاض ي بحسب اقتناعه الصميم و يجب أن يتضمن املقرر ما يبرر اقتناع القاض ي ..."

قناعته و تقدير األدلة املطروحة أمامه هو تمكينه إعطاء القاض ي الجنائي هذه الحرية الواسعة لتشكيل 

من معرفة الحقيقة وكشف غوامض كل واقعة جرمية لتأمين العدالة و ضمان حرية األفراد و صون 

 74كرامتهم.

و املشرع املغربي لم يعتمد نظام اإلثبات الحر و يعطي القاض ي الجنائي هذه الحرية إال بعد تجارب     

 و علميا أن يحدد بشكل مسبق أدلة 
ً
عديدة أثبتت جميعها أنه ال يمكن ألي تشريع مهما كان متطورا

نائي و ضميره و شرفه إثبات قاطعة و جازمة ال يرقى الشك إليها لذا أسند املشرع لوجدان القاض ي الج

مسألة تقدير األدلة و حرية االقتناع بها كإنسان مسؤول أمام هللا و املجتمع لتطبيق العدالة و اعتبره 

أفضل ضمانة لتطبيق القانون و بسط العدالة أن مبدأ حرية القاض ي الجنائي في االقتناع و تقدير األدلة 

 75بات في املواد الجنائية.هو من أهم املبادئ التي تعتمد عليها نظرية اإلث

إال أن الجدير بالذكر فرغم وجود الدليل الذي يثبت وقوع الجريمة و ينسبها لشخص معين ال يكفي 

التعويل على هذه الخاصية من أجل إصدار حكم باإلدانة، بحيث ينبغي أن يكون لهذا الدليل حجية و 

 قانوني.قيمة قانونية حتى يكون إصدار حكم باإلدانة مبني على أسا 

وقيمة الدليل اإللكتروني بصفة خاصة و الدليل بصفة عامة يتوقف على مسألتين األولى ينبغي أن يكون 

هذا الدليل معترف به أي أن القانون يجيز للقاض ي االستناد إليه لتكوين عقيدته، و الثانية هو وجوب 

 توفره على مجموعة من الشروط التي تضفي عليه املشروعية.

ينبثق عن الدليل اإللكتروني من حيث اإلثبات و الحجية مجموعة من اإلشكاليات يمكن  لكل ما سلف

 طرحها على شكل األسئلة التالية : 

                                                           
 74لحسن بيهي، إقتناع القاضي الجنائي بناء على الدليل العلمي، دار القلم، غير مشار إلى مكان النشر، الطبعة األولى ،7030،ص 93.

 75 يوسف وهابي، وسائل اإلثبات و النفي و دور المحامي في مرحلة المحاكمة، مجلة الملف،عدد4،7004،ص 96.



 

 

50 

إلى أي حد يمكن األخذ بالدليل اإللكتروني كحجية أمام القاض ي الجنائي في الجريمة املعلوماتية؟ وما 

و هل سلطة القاض ي في تقدير الدليل  ة؟مدى مشروعية الدليل اإللكتروني في الجريمة املعلوماتي

 اإللكتروني مقيدة أو مطلقة ؟

وملعالجة اإلشكالية املطروحة تم تقسيم هذا املوضوع إلى مطلبين تم تخصيص املطلب األول )نطاق     

السلطة التقديرية للقاض ي في تقييم الدليل اإللكتروني(، في حين كان املطلب الثاني من نصيب 

 ل اإللكتروني في اإلثبات الجنائي(.)مشروعية الدلي

 مطلب أول: نطاق السلطة التقديرية للقاض ي في تقييم الدليل اإللكتروني:

يعتبر موضوع السلطة التقديرية للقاض ي الجنائي من املواضيع  املهمة التي غنى عنها في القانون الجنائي    

الف عن الدور الذي يلعبه القاض ي بصفة خاصة، فدور القاض ي في املجال الجنائي يختلف كل االخت

املدني ، فاألول يسعى إلى إثبات وقائع مادية و نفسية في حين يتجلى دور الثاني في السعي وراء إثبات 

وقائع قانونية، ونظرا للعبء الكبير الذي يقع على القاض ي الجنائي كان و البد من إطالق سلطته التقديرية 

لى الحقيقة و كشف مالبسات الجريمة،و إذا كانت السلطة فيما يخص اإلثبات من أجل الوصول إ

التقديرية للقاض ي في األدلة التقليدية املعروضة عليه ال تثير أي إشكال خالل مرحلة املحاكمة،إال أن 

اإلشكال يصبح قائما بكافة تجلياته فيما يخص األدلة اإللكترونية كمظهر من مظاهر األدلة العلمية التي 

 76ل تقنية من أجل الوصول إلى الحقيقة.تعتمد على وسائ

و لقد أصبح الدليل اإللكتروني يحتل مكانة رئيسية في مجال اإلثبات الجنائي،و أصبح القضاء يعول 

عليه كأداة فنية يؤسس عليها أحكامه سواء باإلدانة أو البراءة،إال أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا إلى 

                                                           
 76 راجع: ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، البحث و التحقيق الجنائي الرقمي في الجرائم الكمبيوتر و األنترنيت، مرجع سابق، الصفحة 99.
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ي ثقافته و تكوينه القانوني السلطة في تقدير الدليل اإللكتروني التهل يملك القاض ي الجنائي بالنظر إلى 

 قد تصل إلى اليقين؟ و ماهي حدود سلطته التقديرية ؟؟

، و (لإلجابة عن هذا السؤال تم تقسيم هذا املطلب إلى فقرتين األولى)الدليل اإللكتروني دليل علمي

 الجنائي(. الفقرة الثانية )حجية الدليل اإللكتروني أمام القاض ي

 الفقرة األولى:  الدليل اإللكتروني دليل علمي:

املقصود بأن الدليل اإللكتروني كدليل علمي هو أنه ال يمكن الحصول على الدليل اإللكتروني أو االطالع 

،كما تفيد هذه الخاصية خاصية بأهمية بما كان خاصة 77على فحواه إال باستخدام الوسائل العلمية

عند التطرق إلى املرحلة الثانية التي تأتي بعد الحصول على الدليل اإللكتروني أال و هي مسألة حفظ 

 .78الدليل بحيث يجب أن تأسس هذه العملية على أسس علمية 

ناول ي هذا الشأن،فتحرير محضر يتكما أن هذه امليزة تفيد كذلك عملية تحديث أساليب تحرير املحاضر ف

دليل علمي يختلف كل االختالف عن عملية تحرير محضر تقليدي كاعتراف شخص بجريمة القتل أو 

سرقة ..الخ، الش يء الذي يجعل وجوب ضرورة وجود مسلك علمي في تحريره يتوافق مع ظاهرة الدليل 

 79اإللكتروني باعتباره دليل علمي.

لدليل اإللكتروني دليال علميا أيضا،أنه من أجل التعامل معه ينبغي أن يكون و يترتب على كون ا      

ذلك من قيل تقنيين متخصصين في األدلة العلمية و العالم االفتراض ي ككل.فالدليل اإللكتروني شأنه 

و أليس كباقي األدلة العادية األخرى، فال تنتج التقنية سكينا يتم  به اكتشاف القاتل أو اعتراف مكتوب 

                                                           
 77 أحمد مرسي، الحاسوب و القانون، الطبعة األولى،3669،مؤسسة الكويت التقدم العلمي،إدارة التأليف الترجمة و النشر، الصفحة21.

في بحث و تحقيق الجرائم"،المؤتمر العلمي األول حول الجوانب القانونية و  تي سي بيممدوح عبد الحميد عبد المطلب،"إستخدام برتوكول 78

 www.arablawinfo.com.أنظر الموقع اإللكتروني :91،الصفحة76/04/7001ات، تاريخاألمنية للعمليات اإللكترونية،مركز البحوث و الدراس
 . 19ممدوح عبد الحميد عبد المطلب،البحث و التحقيق الجنائي الرقمي في الجرائم الكمبيوتر و األنترنيت، مرجع سابق،الصفحة  79
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ماال في جريمة الرشوة ...الخ،و إنما ما تنتجه هو نبضات رقمية تشكل قيمتها في إمكانية تعاملها مع القطع 

 الصلبة التي تجسد الحاسوب على أية شاكلة يكون عليها.

بتعديل قانون  5111نونبر  51ويعتبر املشرع البلجيكي نموذج يحتذى به حيث قام طبقا ملقتضيات قانون 

مكرر( التي سمحت بضبط األدلة الرقمية، مثل نسخ املواد املخزنة  39جنائي بإضافة املادة )التحقيق ال

 .80في نظم املعالجة اآللية للبيانات بقصد عرضها على الجهات القضائية

 الفقرة الثانية: حجية الدليل اإللكتروني أمام القاض ي الجنائي:

 التوسع فيها بحيث هذه  السلطة تمتد لتشمل األدلةإن سلطة القاض ي الجنائي في تقدير الدليل ال يمكن 

اإللكترونية، فالقاض ي و ما يتمتع من ثقافة قانونية ال تجعله يدرك الحقائق املتعلقة بأصالة الدليل 

اإللكتروني بحيث ما يتمتع به هذا األخير من قوة استداللية بقيمة قانونية  تصل إلى حد اليقين،هذا هو 

، فالدليل اإللكتروني من حيث وقائعه 81مة و الدليل اإللكتروني بصفة خاصةشأن األدلة بصورة عا

القانونية تتوفر فيه شروط اليقين الش يء الذي يمكن معه قبول بممارسة القاض ي لسلطته في التأكد 

 من ثبوت تلك الوقائع التي يعبر عنها ذلك الدليل.

إال أن الجدير بالذكر  فرغم القوة الثبوتية التي يتمته بها الدليل اإللكتروني فهذا ال يخرجه من دائرة 

الشك ال سيما من حيث اإلجراءات املتبعة في الحصول عليه، األمر الذي يعطي للقاض ي التدخل وفق 

نه من خاللها اض ي التمتع بها أل السلطة التقديرية املخولة له في تقييم األدلة .هذه السلطة التي ينبغي للق

                                                           
الجنائي من الناحيتين القانونية و الفنية"،دراسة تطبيقية عبد الناصر محمد محمود فرغني،محمد عبيد سيف سعيد المسماري،"اإلثبات 80

 ،أنظر الوقع:39،الصفحة 37- 31-7002/34أيام مقارنة،المؤتمر العربي األول لعلوم األدلة الجنائية و الطب الشرعي،الرياض عقد 

And centre/.../025.pdf   www.nauss.edu.sa/Ar/colleges 

 81 ممدوح عبد الحميد عبد المطلب،البحث و التحقيق الجنائي الرقمي في الجرائم الكمبيوتر و األنترنيت، مرجع سابق،الصفحة91. 
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يستطيع إظهار مواطن الضعف في هذه القرائن من ناحية و كذلك يستطيع من خاللها من تفسير الشك 

 .82لفائدة املتهم من ناحية ثانية 

و في هذا الصدد يمكن اإلشارة إلى أن املشرع املغربي فيما يخص قبول القاض ي الجنائي الدليل اإللكتروني 

فهو يأخذ بطريقتين،بطريقة مباشرة من جهة و بطريقة غير مباشرة من جهة ثانية، و املقصود   في اإلثبات

بالطريقة املباشرة هي أن القاض ي الجنائي املغربي يأخذ بالدليل اإللكتروني و يدرجه في أحكامه ضمن 

رارات حكام و القحيثياته باعتباره قرينة معززة لباقي وسائل اإلثبات األخرى،و يستدل ذلك من خالل األ 

 الصادرة عن القضاء الجنائي املغربي.

حيث جاء في حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بمراكش "و حيث اعترف الظنين  تمهيدا باملنسوب إليه  

.... و حيث أن إنكاره للمنسوب إليه أمام املحكمة تكذب تصريحاته التمهيدية أمام الضابطة القضائية 

الفيديوهات التي تم استخراجها من املوقع اإللكتروني العالمي املسمى  و كذا مختلف الصور و 

FACEBOOK و الذي قام الظنين بالكشف للضباط الشرطة القضائية عن العناوين السرية التي

 .83استعملها لالنخراط في املوقع املذكور"

كما جاء أيضا في حكم أخر صادر عن املحكمة االبتدائية بقلعة السراغنة " و حيث اعترف املتهم     

)ع.ط( تمهيديا بكونه هو من قام بتصوير املشتكية رفقة أصدقائها في حفل ميالدها و أن التسجيل لم 

 رص مدمج ...و حيثيعده إلى صاحبته بعلة أن املسمى )ج( هو من احتفظ به بعد أن قام بتحويله إلى ق

ثبت للمحكمة من خالل تصريحات الشاهد )ر.ح( بأنه سلم قرص بعد نسخه لكل من املتهم )ع.ط( و 

املسمى )ج.ب( و هو ما يتناقض مع تصريحات املتهم، و حيث ثبت للمحكمة من خالل وقائع امللف و 

تكية،و حيث ثبت خاصة القرص املدمج موضوع الشكاية بأنه يحتوي على اللقطات املصورة للمش

                                                           
 82خالد ممدوح إبراهيم، الدليل اإللكتروني في الجرائم المعلوماتية، مرجع سابق، الصفحة : 4 و9.

 ،عن المحكمة اإلبتدائيةبمراكش،حكم غير منشور.1971/7301/33،في ملف جنحي تلبسي عدد 7/03/7037تاريخ ،صادر ب4حكم ابتدائي عدد 83
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للمحكمة  استنادا إلى ما سبق قيام عدة قرائن قوية على قيام جنحة املشاركة في استغالل أشرطة فيديو 

 .84ألغراض تجارية دون تأشير املركز السينماتوغرافي املغربي مع تضمنها ملشاهد مخلة باآلداب..."

بيضاء يتعلق بالشذوذ الجنس ي و عرض أيضا جاء في حكم آخر صادر عن املحكمة االبتدائية بالدار ال 

صور إباحية عبر األنترنيت " حيث إن إنكار الظنين للمنسوب إليه جاء مجردا تفنده تصريحاته و اعترافاته 

التمهيدية أمام الضابطة القضائية  و ظروف و مالبسات القضية يؤكد صحة ذلك التصريحات مصرح 

ن مثله إلى بيته كلها قرائن تنهض دليال على قيام الظني املحضر )ي.أ( كون الظنين يستقطب بعض الشواذ

 .85بما نسب إليه"

أما فيما يخص األخذ بالدليل اإللكتروني في اإلثبات الجنائي بطريقة غير مباشرة استنادا إلى االعتراف     

 .،و يستدل على ذلك من خالل مجموعة من األحكام القضائية الصادرة عن محاكمنا املغربية86القضائي

حيث جاء في حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالدار البيضاء عم جنحة تزوير وثائق تصدرها      

اإلدارة العامة و صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة و املشاركة في استعمالها و النصب، " و حيث 

ذا ة و املدرسية و كصرح الظنين )ع.ك( تمهيديا أنه يتعاطى لتزوير مختلف الوثائق و الشهادات اإلداري

البطائق الرمادية الخاصة بالسيارات، و ذلك لفائدة أشخاص مختلفين مستعينا في ذلك بجهاز حاسوب 

و آلة طابعة و أقراص مدمجة تحتوي على نماذج ملختلف الشواهد اإلدارية و املدرسية و كذا شهادات 

ها و أن الظنين )ط.ف(يعمل على جلب العمل وورقات األداء فارغة تحمل بيانات شركة وهمية ال وجود ل

األشخاص الراغبين في الحصول على مثل هذه الوثائق و هي تصريحات أكدها الظنين )ط.ف(،و حيث 

إن اعترافات الظنين أمام املحكمة جاءت صريحة و صادرة عن إرادة حرة غير مكرهة و منسجمة مع 

                                                           
،عن المحكمة االبتدائية بقلعة السراغنة، حكم 400/7030،في ملف جنحي ع06/37/7030حكم إبتدائي غير مشار إلى عدده، الصادر بتاريخ 84

 غير منشور.
 85 حكم ابتدائي ع3030،صادر بتاريخ 7033/07/03،في ملف جنحي ع 33/30/433،عن المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء، حكم غير منشور.

 ،االعتراف القضائي: هو االعتراف الصادر عن المتهم أمام المحكمة نتيجة استنطاق القاضي له، كما أن محكمة النقض) المجلس األعلى سابقا( 86

،الصادر بتاريخ 906/2راف الصادر عن المتهم أما النيابة العامة بمثابة اعتراف قضائي، قرار عفي العديد من قراراتها اعتبرت أن االعت

 .49،مشار إليه في عند: وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الثاني، ص 70166/66،في ملف جنائي ع 32/7/7000
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حجوزات التي ضبطت بحوزة الظنين و وقائع القضية و متطابقة معها و تؤكد حالة التلبس و امل

 .87تصريحاتهما التمهيدية"

وفي هذا الصدد صدر عن نفس املحكمة املذكورة أعاله حكم عن جنحة النصب و الدخول إلى نظام      

املعالجة اآللية للمعطيات عن طريق االحتيال و تملك و حيازة برامج للمعطيات تستعمل لذلك ووضعه 

اء فيه " و حيث أحظر الظنين أمام املحكمة في حالة اعتقال و اعترف بما نسب رهن إشارة الغير حيث ج

إليه و حيث إنه لئن كانت محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها ما لم يثبت ما يخالفها فإن 

االعتراف القضائي يبقى خير دليل يمكن أن يدان بسببه املرء.و حيث أن قيام الظنين بالدخول إلى النظام 

علوماتي الخاص بشركة الخطوط امللكية و اقتناء تذاكر سفر ألشخاص آخرين يكون بذلك الظنين امل

 . 88ارتكب جنحة الدخول إلى نظام املعالجة اآللية للمعطيات عن طريق االحتيال ..."

ية و مفرغم القوة الثبوتية للدليل اإللكتروني و تقدم مكانته في اإلثبات الجنائي و علت قيمته العل       

الفنية في اإلثبات فإنه يحتاج إلى قاض ي يتمتع بسلطة تقديرية،وكما سبق و رأينا فجل التشريعات أعطت 

للقاض ي  السلطة التقديرية في تقييم الدليل اإللكتروني و خيرا فعل املشرع املغربي عندما اقتدى بهذه 

 لجنائي تكون الزمة لتنقية الدليلالتشريعات و منح القاض ي سلطة ألن هذه األخيرة املمنوحة للقاض ي ا

 من الغلط و الخطأ و الغش،و هي الزمة ألنها تحول الحقيقة العلمية إلى حقيقة  قضائية.

و الواجب بالذكر أن الوسائل العلمية و إن كانت تفيد في تسهيل مهمة الكشف عن الحقيقة القضائية    

 ن استخدامها .، إال أنها قد تعصف بحريات و حقوق األفراد إذ لم يحس

 مطلب ثاني: مشروعية الدليل اإللكتروني في اإلثبات الجنائي:

                                                           
 87 حكم إبتدائي ع3224،صادر بتاريخ 7030/07/79،في ملف جنحي ع3179 /3/30،عن المحكمة اإلبتدائية بالدار البيضاء، حكم غير منشور.

 ،عن المحكمة اإلبتدائية بالدار البيضاء،حكم غير منشور.99/30/33،في ملف جنحي تلبسي 79/3/7033، صادر بتاريخ 602حكم إبتدائي 88
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في إطار مشروعية األدلة اإللكترونية، نجد أن قانون اإلجراءات الجنائية الفرنس ي رغم أنه لم يتضمن      

انب جأي نصوص تتعلق بمبدأ األمانة أو النزاهة في البحث عن الحقيقة، إال أن الفقه والقضاء كانا ب

هذا املبدأ سواء في مجال التنقيب عن الجرائم التقليدية، أم في مجال التنقيب في جرائم الحاسوب 

ا معلوماتية في أعمال التنصت على املحادثات 
ً
واإلنترنت، كأن يستخدم أعضاء الضابطة العدلية طرق

لبحث لمية الحديثة في االهاتفية، ويشير رأي فقهي فرنس ي إلى أن القضاء قد قبل استخدام الوسائل الع

والتنقيب عن الجرائم تحت تحفظ أن يتم الحصول على األدلة الجنائية، ومن بينها األدلة املتحصلة من 

 . 89الحاسوب واإلنترنت، بطريقة شرعية ونزيهة، ونفس الش يء نجده في سويسرا وبلجيكا

ي يجب أن يكون الطريقة التي تم و حتى يكون للدليل اإللكتروني قيمة قانونية أمام القاض ي الجنائ    

التوصل بها إلى الدليل تمت عن طريق مشروعة، بعيدة عن أي زيف أو خداع األمر الذي يحتم على من 

أسند إليهم أمر تحصيل الدليل اإللكتروني إتباع طرق قانونية و مشروعة تكون الغاية من ورائها إدانة 

 لجنائي من جهة أخرى.املتهم من جهة و قبول الدليل من طرف القاض ي ا

و للحديث عن مشروعية الدليل اإللكتروني في اإلثبات الجنائي باعتباره أول الشروط التي ينبغي للقاض ي 

مراعاتها في أي دليل يعرض عليه، هنا وجب الحديث عن ما املقصود باملشروعية )الفقرة األولى(،و ما 

 ) الفقرة الثانية(. أساس مشروعية الدليل اإللكتروني في اإلثبات الجنائي

 الفقرة األولى: مفهوم مشروعية الدليل في الجريمة اإللكترونية:

يقصد بمشروعية الدليل الجنائي بما يتضمنه من أدلة إلكترونية هو :"التوافق و التقيد باألحكام       

القانونية في إطارها و مضمونها العام فهي تهدف إلى تقرير ضمانة أساسية و جدية لألفراد لحماية حرياتهم 

                                                           
،دار الفكر الجامعي دراسة مقارنة -الشرطة والقانون  جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور –د.عفيفي كامل عفيفي 89

 .70،بدون دار للنشر،ص7002،
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التي رخص فيها القانون  و حقوقهم الشخصية ضد تعسف السلطة و بالتطاول عليها في غير الحاالت

 .90بذلك من أجل حماية النظام اإلجتماعي و بنفس القدر لتحقيق حماية مماثلة للفرد ذاته "

ويقصد بها كذلك ضرورة إتفاق اإلجراء مع القواعد القانونية و األنظمة الثابتة في وجدان املجتمع     

انونية فقط،بل يجب كذلك مطابقتها املتحضر،كما أن مشروعية الدليل ال ترتبط فقط بالقواعد الق

مع إعالنات حقوق اإلنسان و املواثيق و اإلتفاقيات  الدولية وكذلك حتى مع قواعد النظام العام و حسن 

 اآلداب السائدة في املجتمع.

ومبدأ املشروعية يمثل أحد الدعائم األساسية التي نصت عليها التشريعات الجنائية املعاصرة إال أنها ال 

وحدها لحمـاية حريـة اإلنسان في حالة القبـض عليه أو اتخاذ اإلجراءات الالزمة ملحاكمته مع تكفي 

افتراض إدانته، فكل إجراء يتخذ ضد اإلنسان دون افتراض براءته سيؤدي حتما إلى تكليفه عبئ إثبات 

 ن جريمة لم تصدر براءته من الجريمة املنسوبة إليه ، فإذا عجز عن إثبات هذه البراءة اعتبر مسؤوال ع

 91عنه .

و يؤدي هذا الوضع إلى قصور الحماية التي يكلفها مبدأ الشرعية طاملا كان من املمكن املساس بحرية 

املتهم من غير طريق القانون، أو كان من املمكن إسناد الجرائم ألحد ما ولو لم يثبت ارتكابه لها عن طريق 

هذه القاعدة ، بقاعدة ثانية تحكم تنظيم اإلجراءات تتخذ افتراض إدانته. من هذا كان من الالزم تدعيم 

ضد املتهم، على نحو يضمن احترام الحقوق والحريات الفردية وهذه القاعدة تسمى بالشرعية اإلجرائية 

 . 92، أو قاعدة مشروعية الدليل

 

                                                           
 90أحمد ضياء،مشروعية الدليل في المواد الجنائية،مرجع سابق،صفحة 307.

 . 90ـ ص  7009ـ طبعة السادسة سنة ائي العام ـ دار هومة نحسن بوسقيعة ـ الوجيز في القانون الج91

 .943، 940ص  7001ات في اإلثبات الجنائي ـ الجزء األول ـ دار هومة ـ سنة نصر الدين ـ محاضر انمرو92
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افقتها، ى مو و في بريطانيا  قامت الشرطة بتركيب جهاز تنصت على خط هاتف إحدى الشاكيات بناًء عل   

وقد أجرت الشاكية عدة مكاملات هاتفية مع الشخص الذي كانت الشرطة تشك في ارتكابه الجريمة، 

وقد تم تسجيل هذه املكاملات التي تضمنت موضوعات تدين املتهم، لكن القاض ي استبعد هذه 

 التسجيالت على أساس أنها تمت من خالل شرك خداعي. 

 أقرت فيه مشروعية التنصت للبحث عن  (KOFV) محكمة مقاطعةأما في اليابان فقد أصدرت     
ً
حكما

الدليل ، حيث ضرورة التحريات، وإمكانية استخدام اإلجراءات في التحريات تكون مأخوذة بعين 

االعتبار،لكن الفقه الياباني، يرى أن األدلة الجنائية التي يتم الحصول عليها بطرق مشروعة يجب أن 

 93انت تقليدية أم أدلة إنترنت.تكون مستبعدة سواء ك

عد من الطرق غير املشروعة أيًضا استخدام التدليس أو الغش أو الخداع في الحصول على األدلة   
ُ
ت

م على اتفاقية خاصة 51/1/1911اإللكترونية، ولقد صادقت لجنة الوزراء التابعة للمجلس األوروبي في 

 ة. بحماية األشخاص في مواجهة مخاطر املعالجة اآللية للبيانات ذات الطبيعة الشخصي

ومن املحاور املهمة التي تناولتها االتفاقية ضرورة أن تكون البيانات املضبوطة صحيحة وكاملة      

ودقيقة، ومستمدة بطرق مشروعة، ومدة حفظها محددة زمنًيا، وعدم إفشائها أو استعمالها في غير 

به  سجلة املتعلقةاألغراض املخصصة لها، وحق الشخص املعني في التعرف واالطالع على البيانات امل

 94وتصحيحها وتعديلها ومناقضتها ومحوها إذا كانت باطلة.

ومن أمثلة الطرق غير املشروعة التي يمكن أن تستخدم في الحصول على األدلة الناتجة عن الجرائم      

 ماملعلوماتية، اإلكراه املادي واملعنوي في مواجهة املتهم املعلوماتي من أجل فك شفرة نظام من النظ

                                                           
 .26،صفحة 366 -الرياض -بية للعلوم األمنيةأكاديمية نايف العر -3بعة ط –دراسة مقارنة  –العدالة الجنائية ومنع الجريمة -د. محمد األمين93
 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –مشروعة في اإلجراءات الجنائية المقارنة قاعدة استبعاد األدلة المتحصلة بطرق غير  ،أحمد عوض بالل94

 .17و  13،الصفحة م3664
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املعلوماتية أو الوصول إلى دائرة حل التشفير أو الوصول إلى ملفات البيانات املخزنة، أو التحريض على 

ارتكاب الجريمة املعلوماتية من قبل أعضاء الضابطة العدلية ، كالتحريض على الغش أو التزوير أو 

 95ُبعد. قبة اإللكترونية عنالتجسس املعلوماتي، واالستخدام غير املصرح به للحاسوب، والتنصت، واملرا

 الفقرة الثانية: أساس مشروعية الدليل اإللكتروني في اإلثبات الجنائي:

تثير إشكالية أساس مشروعية الدليل اإللكتروني في اإلثبات الجنائي جداال و اختالفا كبيرا بين التشريع 

ة لفقه و القضاء من ناحية ثانيو القضاء و الفقه في االتجاه األنجلو سكسوني من ناحية، و التشريع و ا

.و للتوسع في هذا الجدال تم تقسيم هذا الفقرة إلى الحديث عن مشروعية الدليل اإللكتروني في القوانين 

ذات الصيغة الالتينية )أوال(،و مشروعية الدليل اإللكتروني في القوانين ذات الصيغة األنجلوسكسونية 

 )ثانيا(.

 وني في القوانين ذات الصيغة الالتينية:أوال: مشروعية الدليل اإللكتر

إن خصوصية مشروعية الدليل اإللكتروني في القوانين ذات الصيغة الالتينية فإنها تترك للقاض ي كامل 

الحرية في انتقاء الدليل و بأي وسيلة يراها موصلة للحقيقة،إال أنه في املقابل يقيده من حيث الوسيلة 

الدليل الذي يبني عليه حكمه ، و التي ال بد أن تكون مطابقة للقانون، التي يستعين بها في الوصول إلى 

فال يكفي وجود الدليل من أجل الحكم باإلدانة أو البراءة يل البد من احترام املشروعية القانونية التي 

 96يقوم أساسها على احترام حقوق دفاع املتهم و كرامته اإلنسانية .

                                                           
اسة مقارنة در –البصمة الوراثية(  –الحاسبات اآللية  –أدلة اإلثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة  )أجهزة الرادار ،د.جميل عبد الباقي الصغير95

 .94مرجع سابق،ص 
الشومي، حقوق الدفاع خالل مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام الجنائي المغربي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون الخاص، شادية 96

 و مايليها. 74،ص 7007/7001جامعة  الحسن الثاني، بكلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 
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و يعتبر املشرع املغربي )أ(، و املشرع املصري )ب( نماذج يحتذى بها في مجال مشروعية الدليل     

 اإللكتروني في القوانين ذات الصيغة الالتينية.

 املشرع املغربي: .أ

فيما يخص التشريع و السيما في مسألة مشروعية الدليل اإللكتروني،فقد نص املشرع املغربي على جزاء 

عدم  احترام  اإلجراءات املنصوص عليها قانونا و ما قد يترتب عنها من إجراءات و لقد نص البطالن عند 

من قانون املسطرة الجنائية و التي نصت على " يعمل  43على ذلك في مجموعة من املواد من أهمها املادة 

و ما قد يترتب عنه أعاله تحت طائلة بطالن  اإلجراء املعيب  41و  41و29باإلجراءات املقررة في املواد 

من نفس القانون  ق.م.ج بأنه " كل إجراء يأمر به هذا القانون و  121من إجراءات"،أيضا نصت املادة 

 97لم يثبت إنجازه على الوجه القانوني كأن لم ينجز...".

فكل هذه النصوص القانونية سالفة الذكر و غيرها، تعكس فكرة واحدة أساسها اتجاه إرادة املشرع    

احترام القواعد اإلجرائية " ال إجراء بدون نص" كما تعكس في نفس اآلن إرادة املشرع املغربي  في في 

احترام حقوق دفاع املتهم الذي ال يجوز إدانته إال بناء على األدلة املشروعة أي األدلة التي تمت بطريقة 

 مشروعة.

موقف املشرع املغربي، حيث اعتبر أن  ، فكانت له كلمة أكد فيها هو األخر 98الفقه املغربيأما بخصوص  

ين هي وسيلة فعالة للتوفيق ب -بما تتضمنه من أدلة إلكترونية –مشروعية األدلة الجنائية بصفة عامة 

مصلحة األفراد في حماية حقوقهم و مصلحة املجتمع في معاقبة مرتكبي الجرائم، و أن تقرير البطالن 

                                                           
 97"اإلثبات الجنائي و المستجدات العلمية "،المجلة المغربية لالقتصاد و القانون المقارن ،عدد 40،7001.ص 26.

 .96محمد أزاليجي، حجية الدليل الحاسوب اآللي في النطاق الجنائي، م.س، ص 98
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رة الجنائية، بحيث أنها تشكل ضمانة فعالة في فرض كجزاء على عدم احترام نصوص قانون املسط

 99تطبيق القانون بكيفية سليمة تقوم باألساس على احترام حقوق الدفاع .

و في رأيي أن شرط املشروعية يعتبر بمثابة حاجز وقائي يحمي األفراد من االنتهاكات التي قد يتعرضون    

ملشرع عندما ربط الدليل باملشروعية بحيث إدا ما تبين لها في الحقوق املخولة لهم قانونا، و خيرا فعل ا

 للقاض ي الجنائي أثناء مناقشة الدليل بعدم مشروعيته أقر ببطالنه.

، فقد هو أيضا بوجوب مشروعية األدلة الجنائية بصفة فيما يتعلق بالقضاء الجنائي املغربيأما   

رات.حيث صرحت غرفة الجنايات عامة و يستدل على ذلك من خالل مجموعة من األحكام و القرا

 100االستئنافية بالرباط أن املحضر الباطل يوثر على االعتراف املضمن به و يبطله.

و هذا ما أكدته كذلك  محكمة النقض  بقولها :" بأن عدم استدعاء املحامي يترتب عنه بطالن محضر    

 االستنطاق بدون استدعائه ال  االستنطاق و بطالن االعتراف الذي يتضمنه و أن حضور املحامي لجلسة

 .101يصحح البطالن"

 التشريع املصري: .ب

ة بما فيها األدلة اإللكتروني –هو اآلخر ضرورة مشروعية األدلة الجنائية بوجه عام  املشرع املصري كرس 

بحيث أم كل دليل يتم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة يتم إبطاله استنادا إلى املادة  -بصفة خاصة

نون اإلجراءات الجنائية التي تنص على " إذا تقرر بطالن أي إجراء فإنه يتناول جميع اآلثار من قا 334

 .102التي تترتب عليه مباشرة، ويلزم إعادته متى أمكن ذلك"

                                                           
 99محمد أزاليجي نفس المرجع أعاله، ص 93.

،مشار إليه عند :محمد بازي، االعتراف الجنائي 174/29،في ملف جنائي عدد77/4/2936قرار استئنافي غير مشار إلي عدده، صادر بتاريخ 100

 .499م.س،ص  -دراسة مقارنة-في القانون المغربي
،غير مشار إلى ملفه، مشار إليه عند: محمد بازي، 74/37/3620،صادر بتاريخ 391قرار محكمة النقض ) المجلس األعلى سابقا(ع  101

 .3،هامش499ص  -دراسة مقترنة-المغربي،االعتراف الحنائي في القانون 
نفس -قارنةدراسة م –البصمة الوراثية(  -الحاسبة اآللية -رجميل عبد الباقي الصغير، أدلة اإلثبات الجنائي و التكنولوجيا الحديثة ) أجهزة الرادا102

 333المرجع سابق، ص 
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، غير أنه ميز بين دليل اإلدانة و دليل البراءة، فأجمع الفقه الفقه املصري و نفس األمر أكده     

الدليل من أجل اإلدانة ،انطالقا  من كون  أن أصل اإلنسان بريئا و  ، على وجوب مشروعية103املصري 

أن هذه البراءة ال يمكن دحضها إال بناء على األدلة املشروعة تحترم فيها الحريات و تضمن الحقوق التي 

رسمها القانون، أما بالنسبة لدليل البراءة فكان الفقه املصري مختلفا بشأنه، بحيث رأى البعض أن 

وعية ضرورية في الدليل سواء من حيث اإلدانة أو البراءة،و هناك من أرجع املشروعية إلى كيفية املشر 

 تحصيل الدليل هل ثم بطريقة مشروعة أو العكس.

و كذلك نفس الشأن بالنسبة للقضاء املصري،فلقد كرس على هذا املبدأ في العديد من أحكامه و      

جاء في إحدى قراراتها أن تقليد صوت الغير أو االستماع إلى  القرارات الصادرة عن محكمة النقض،حيث

،فمشروعية الدليل في القضاء املصري ركن أساس ي 104الحديث الهاتفي خلسة من الوسائل غير املشروعة 

 من أجل قبول الدليل .

 ثانيا: مشروعية الدليل اإللكتروني في القوانين ذات الصيغة األنجلوسكسونية:

لدليل اإللكتروني في القوانين ذات الصيغة األنجلوسكسونية تختلف كل االختالف إن مشروعية ا     

عن املشروعية التي يتمتع بها الدليل في قوانين الالتينية، فإذا كانت هذه األخيرة تعطي للقاض ي حرية 

 تمطلقة في التعامي مع الدليل و تقييمه و كذلك وجوب تمتعه باملشروعية ، فالعكس في القوانين ذا

 الصيغة األنجلوسكسونية من حيث تمتيع القاض ي بالحرية.

فمضمون قاعدة مشروعية الدليل الجنائي بما يحتويه من أدلة إلكترونية يختلف ضيقا و      

 اتساعا،حسب نطاق ما يسمى بقاعدة االستبعاد.

                                                           
 .370جميل عبد الباقي الصغير، نفس المرجع أعاله ،ص  103
،لم 7004،دار الثقافة للنشر و التوزيع، -دراسة مقارنة -ند :موسى مسعود رحومة عبد هللا،حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدتهمشار إليه ع 104

 .96و  99يشار للطبعة،ص 
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و يعتبر كل من التشريع األمريكي )أوال(،و التشريع اإلنجليزي )ثانيا( نماذج يحتذى بها في القوانين ذات   

 الصيغة األنجلو سكسونية.

 أوال: التشريع األمريكي:

فيما يخص مشروعية الدليل انقساما، فهناك من جانب من الفقه اعتبر بأن عدم  الفقه األمريكيعرف 

ائي  بما فيه الدليل اإللكتروني ليس مبرر الستبعاده ألن ذلك يعد عالجا غير فعال مشروعية الدليل الجن

و من شأنه أن يساهم في إفالت املجرمين من العقاب، في حين ذهب الجانب الثاني من الفقه إلى بأن 

 املجتمع سيعاني من جراء تطبيق استبعاد األدلة الباطلة.

اد األدلة غير املشروعة و يعتبرونها العالج املناسب في حالة غير أن أغلب الفقه يؤيدون قاعدة استبع

 .105مخالفة القانون لكزنها تصون حرية األفراد

، فقد كان يتبنى هذا األخير قاعدة عدم استبعاد األدلة املتحصل عليها الفقه األمريكيأما على مستوى    

هجر هذه القاعدة و تغييرها  1914بطريقة غير مشروعة،إلى أن قررت املحكمة الفدرالية العليا سنة 

بقاعدة أخرى متمثلة في قاعدة استبعاد الدليل الباطل، غير أن هذه القاعدة لم تكن ملزمة لجميع 

املحاكم في أمريكا،بل قيدت املحاكم الفيدرالية دون محاكم  الواليات،الش يء الذي جعل املحكمة 

رت بتطبيق استبعاد  قاعدة الدليل غير املشروع و قر  1941الفيدرالية  بأن تعيد ترتيب أوراقها سنة 

 106يشمل جميع أنحاء محاكم الواليات.

 

 

                                                           
 . 64ص -نفي المرجع أعاله 105

 106موسى مسعود رحومة عبد هللا، حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته،- دراسة مقارنة- مرجع سابق،ص 69.
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 ثانيا: التشريع اإلنجليزي:

من التشريعات التي تعمل بقاعدة استبعاد الدليل الجنائي الذي تم الحصول  التشريع  اإلنجليزي يعتبر   

، و ذلك 1914ثبات الجنائي سنة عليه بطريقة غير مشروعة،خاصة بعدما صدر قانون الشرطة و اإل

 بخالف ما كان معمول به سابق حيث كان املشرع اإلنجليزي يتقبل الدليل و لو كان مصدره غير مشروع.

يتبين أن هذا القانون بمجموعة من 1914فإذا ما تم التدقيق في قانون الشرطة و اإلثبات الجنائي        

عاد الدليل املتحصل عليه بطرقة غير مشروعة ، واملادة النصوص القانونية التي تنص صراحة على استب

من القانون أعاله التي نصت بصحيح العبارة على استبعاد االعتراف املتحصل عليه تحت الضغط  14

 .107أو تحت أي وسيلة غير مشروعة تجعل منه دليال مستبعدا

من الفقه رفض مسألة ، فقد كان يعرف تضارب فيما بينه بحيث أن هناك مستوى الفقهأما على    

استبعاد الدليل غير املشروع و استند على قوله بأن هناك جزاء مستقل ملا قد يأتيه رجال الشرطة من 

 إجراءات مخالفة للقانون، الش يء الذي يدعو إلى عدم استبعاد الدليل.

رى ر املشروع،ويأما التيار الثاني من الفقه و هو الغالب فيذهب إلى تأكيد قاعدة استبعاد الدليل غي   

 .108ضرورة استبعاد األدلة الناتجة عن اإلجراءات غير املشروعة 

، فقد كان تارة يأخذ بمسألة استبعاد قاعدة الدليل غير املشروع و القضاء اإلنجليزي أما فيما يخص 

و الذي  1911تارة يأخذ بهذه القاعة ،ففي إحدى القضايا التي تم عرضه على القضاء اإلنجليزي سنة 

ول من خاللها الدفاع التشكيك في أدلة اإلثبات مدعيا أن مجموعة من األدلة التي بنى عليها االدعاء حا

من قانون الشرطة و اإلثبات  11اتهامه يجب استبعادها من تقدير القاض ي، ولقد فند تدخله باملادة 

لالقانونية التي من ،كما انتقد الدفاع أساليب التحري و الطرق غير املشروعة و ا1914الجنائي لسنة 

                                                           
 .376مرجع سابق،الصفحة-دراسة مقارنة-مشار إليه عند: عبد اإلله أحمد الهاللي، حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية  107
 .61ص -موسى مسعود رحومة عبد هللا، نفس المرجع أعاله 108
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خاللها تحصيل األدلة و بموجب هذه األمر  الذي من خالل هذه الطرق غير املشروعة إلى القبض على 

اثنين من املتهمين إال أن كل هذه اإلدعاءات التي تقديمها من طرف االدعاء تم العصف بها و رفضها من 

 . 109طرف القاض ي

ألخرى التي عرضت على القضاء و التي تم استبعاد الدليل وعلى النقيض من ذلك ففي إحدى القضايا ا   

غير املشروع الذي كان تحصيله من خالل شرك خداعي،و الذي رغم تضمنها تسجيالت هاتفية  تدين 

املتهم  إال أن القاض ي قام باستبعاد  هذه التسجيالت ألنها تمت بطرق غير مشروعة الش يء الذي أعطى 

 110الدليل غير املشروع . للقاض ي األخذ بقاعدة استبعاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .491فحة مرجع سابق،الص -دراسة مقارنة-محمد بازي،اإلعتراف الجنائي في القانون المغربي/ 109
 .494نفس المرجع أعاله،الصفحة 110
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 خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 

ومما ال شك فيه هو أن ظهور مثل هذه النوع من الجرائم الذي تعتبر الثورة العلمية للتكنولوجيا و  

االتصاالت سببا في ظهورها،قد ساهم كثيرا في تطوير وسائل اإلثبات الجنائي بما يتالءم مع مثل هذه 

 الجرائم.

اإللكتروني هذا األخير الذي  وقد كان من اإلشكاالت التي كانت تطرح نفسها بشكل واضح هو الدليل  

كان يختلف عن الدليل العادي في الجريمة التقليدية، بحيث كان يتميز بمجموعة من الخصائص التي 

جعلت منه دليال متميزا عن باقي األدلة و من الخصائص التي كان يتميع بها هو أن دليل جعل من البيئة 

و اإلخفاء و أن عملية الحصول عليه تستدعي املرور  اإللكترونية مسكنا له ،كما أنه دليل سهل التدمير 

بمجموعة من املراحل املعقدة السبب الذي كلف الجهة التي أسندت إليها الحصول على الدليل 

 اإللكتروني املتمثلة في محققين و خبراء أعدوا لهذا الغرض.

ما تكنولوجيا أن بأن تعد و نظرا لظهور هذه الجريمة املعلوماتية كان على كل الدول التي تعرف تقد  

 العدة من أجل سن قوانين تمش ي في نفس الطريق الذي تمش ي فيه الجريمة اإللكترونية.

و يعتبر املشرع املغربي نموذج يحتذى به و خيرا فعل عندما قام سن بعض القوانين في السنوات األخيرة   

 11_13رائم، و يتعلق األمر بقانون من جهة و تعديل أخرى من جهة ثانية التي تتناسب مع مثل هذه الج

الصادر بتنفيذ ظهير شريف املتعلق بمس بنظم املعالجة اآللية للمعطيات، والتي نصت عليها وعلى عقوبتها 

، وهي جرائم يمكن أن تكتس ي صبغة 411-11إلى  411-3تسعة فصول جنائية جديدة هي الفصول من 

أو جماعي يهدف إلى املس الخطير بالنظام العام بواسطة إرهابية إذا كانت لها عالقة عمدا بمشروع فردي 

 التخويف أو الترهيب أو العنف.

 

فرغم تنوع الجرائم املعلوماتية التي ورد التنصيص عليها في القانون الجنائي املغربي، إال تتفق في    
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النظام مجموعها على ضرورة وجود نظام للمعالجة اآللية للمعطيات كما يشترط ذلك الفقه أي 

املعلوماتي املتكون من جهاز الحاسب اآللي والكيانات املنطقية ووحدات اإلدخال واإلخراج وشبكات الربط 

واالتصال. وتتشكل أبرز الجرائم املعلوماتية من األفعال اآلتية: الدخول االحتيالي إلى نظام من نظم 

لمعطيات رغم العلم بعدم مشروعية املعالجة اآللية للمعطيات، والبقاء في نظام املعالجة اآللية ل

 الدخول.

ن املبدأ العام الذي سيظل سائدا في مجال اإلثبات الجنائي هو عدم إو في األخير ال يسعني إال أن أقول  

إمكانية حصر أدلة اإلثبات ،فجميع أدلة اإلثبات سيبقى معمول بها أمام القاض ي الجنائي شريطة أن 

 بطرق مشروعة و قانونية .تكون طريقة تحصل هذه األدلة تم 
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 تــــــأمين املنشآت الرياضية و االلتزام بضمان مبدأ السالمة في التشريع الجزائري 

 

                      كـــــــربــــــــوعـــــة  زكـــــــــــــرياء 

 مستشار في التسيير و اإلدارة الرياضية 

 -الجزائر -القانونية و اإلدارية  العلومباحث في 

 ملخص البحث:

يعد تأمين املنشلت الرياضية أحد العناصر األساسية في استمرار قيام املنشأة باملهام املوكلة إليها،           

واملحافظة عليها باعتبارها تدخل ضمن األمالك الوطنية العمومية للدولة، لذا وجب الوقوف على ماهية 

 األخطار التي قد تتعرض لها ملعرفة اإلجراءات املناسبة والحلول الرئيسية ملجابهتها.هذه املنشلت و 

إن تأمين املنشلت الرياضية يعتمد على أسس وقواعد عديدة و متنوعة تقوم أساسا على نوع          

ا من لهوخصائص املنشأة في حد ذاتها من جهة، و على الظروف العادية و الغير عادية التي تسود سير عم

جهة أخرى دون إغفال الجانب البشري الذي يعتبر كفاعل ايجابي وفعال يدخل ضمن املكونات األساسية 

 لهذه املنشلت من حيث مراعاة و تطبيق الفعلي اللتزام مبدأ السالمة و األمن.

ري رع الجزائيعد االلتزام بمبدأ ضمان السالمة و األمن داخل املنشأة الرياضية ، التي فرضها املش        

أولوية قصوى في نظر القانون ملجابهة األخطار التي قد تصيب املنشأة الرياضية و مستغليها ، كما أن 

 االلتزام بهذا املبدأ من شأنه حفظ الحقوق املترتبة على األضرار التي قد تقع مستقبال. 
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 تمهيد:

دية الرياض ي، إذ أنها تعتبر القاعدة املا تعتبر املنشلت الرياضية العنصر األساس ي لكل سعي للتطور        

التي بدونها ال يمكن القيام بأي سعي لتعميم و توسيع املمارسة الرياضية، لهذا عكفت الدولة الجزائرية 

على إعطاء األولوية و األهمية لهذه املنشلت الرياضية، و هذا سعيا منها نحو تطوير املمارسة الرياضية 

في املجتمع بصورة عامة، و استغالل هذه املنشلت استغالال مثمرا و فعاال  لدى مختلف الفئات العمرية

بصورة خاصة، عن طريق بعث املمارسة التنافسية من خالل احتضان و تنظيم التظاهرات و املنافسات 

الرياضية بشتى أنواعها و توفير األجهزة و الوسائل الرياضية و املستلزمات األساسية و هذا طبعا حرصا 

 على تقديم أفضل و أحسن خدمة ممكنة. منها

وباعتبار املنشلت الرياضية من مالعب و مساحات للعب و مرافق رياضية من جهة، واألجهزة و        

الوسائل املادية من جهة أخرى هي العمود الفقري للنشاط الرياض ي، وجب إحاطتها باالهتمام و الرعاية 

ل تخريبي يعرضها للتلف، وفي هذا الصدد ال يمكن إغفال من خالل املحافظة عليها من كل فعل أو عم

أن هذه املنشلت الرياضية بصفة عامة تدخل ضمن األمالك الوطنية و العمومية أي أن ملكيتها تعود 

إلى الدولة و الجماعات املحلية، فقد عمدت الدولة من خالل قوانين الجمهورية على التعريف بها و ذكر 

 ية التي تتميز بها مع التركيز على حمايتها.خصائصها الفنية و التقن

تتمثل هذه العناية في احترام القوانين الخاصة باألمن و الوقاية، تجسيدا لاللتزام القانوني املتمثل      

في مبدأ ضمان السالمة، فقد ألزم القانون مستغلي هذه األمالك العمومية )العقارية و املنقولة( و 

ات محلية باعتبارهم أصحاب امللكية ، و الخواص الخاضعين للقانون الخاص، املنشلت من دولة أو جماع

أو أصحاب االمتياز باعتبارهم مستغليين ثانويين من اكتتاب تأمينات خاصة تغطي املخاطر و األضرار التي 

 قد تلحق بامللكية و املمارسين على حد سواء.
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 الكلمات املفتاح:

 املنشآت الرياضية  -0

 شآت الرياضيةنمط تسيير املن  -3

 املخاطر و األضرار املحدقة باملنشآت الرياضية  -2

 التـأمين و تأمين املنشآت الرياضية  -4

 املسؤولية القانونية في مجال تأمين املنشآت الرياضية  -2

 

 : املنشآت الرياضية أوال

 تعريف املنشآت الرياضية:  -0

املنشلت الرياضية عبارة عن مؤسسات ينشئها املجتمع لخدمة القطاع الرياض ي من كافة اصطالحا:     

جوانبه، بحيث يكون لها هيكل تنظيمي يتفق مع حجم هذه املؤسسة و أهدافها، بما يعود بالنفع لخدمة 

ذلك املجتمع متماشيا مع أهدافه، بحيث يعتمد تسيير نشاطات الرياضية و تطويرها على هذه 

نايت إبراهيم محمد، آليات تمويل املنشلت  )ات)املنشلت الرياضية( و اإلمكانات املتوفرة بها املؤسس

، 13الرياضية و املتابعة املالية لها، مذكرة ماجستير تخصص إدارة و تسيير رياض ي، سيدي عبد هللا، ص 

 (. 5111/5115الجزائر،

ة ملختلف املنشلت الرياضية و الهياكل و املرافق باعتبار الدولة هي صاحبة امللكية العامقانــونا:        

الخاصة بالرياضة، فقد أولت أهمية بالغة لها من خالل التعريف بها في مختلف القوانين وفي هذا الصدد 

 نجد:
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املتعلق بحماية األمالك العمومية و امن 1992سبتمبر سنة 52املوافق  54-92األمر رقم  -

: املنشلت الرياضية على أنها أمالك عمومية في مفهوم  15املادة  تفيها، حيث عرف 111األشخاص

هذا األمر، املنشلت األساسية و التركيبات و املنشلت الكبرى و الوسائل و املمتلكات العمومية 

املنقولة و العقارية التي تستغل في إطار األنشطة اإلدارية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية 

 .لرياضية و البدنيةاو التربوية و 

أعاله، مهما كان النظام  15من نفس األمر تنص على انه ووفقا ما جاءت على ذكره املادة  13املادة

القانوني الذي يحكمها أي املنشلت الرياضية تعتبر وحدات وظيفية متجانسة، وتدعى في صلب 

لة تنشأ و تسير عن طريق الدو  النص'مؤسسة' وعليه و باعتبار هذه املنشلت تخضع لقواعد القانون العام

 و الجماعات املحلية، بإضافة إلى أن من مميزاتها التجانس الوظيفي كما سنبينه الحقا.

املحدد لشروط إحداث املنشلت  1991نوفمبر سنة 5املوافق 414-91املرسوم التنفيذي رقم -

كل منشأة مفتوحة :تعتبر منشأة رياضية بمفهوم هذا املرسوم 11: املادة112الرياضية و استغاللها

 للجمهور و معدة للممارسات البدنية و الرياضية.

املحدد لدفتر األعباء املتضمن الشروط العامة إلنشاء 1991يناير سنة  54القرار املؤرخ في  -

، حيث ذكر في امللحق من خالل النص في الباب األول، األحكام 113املنشلت الرياضية و استغاللها

 414-91:انه تعتبر منشلت رياضية بمفهوم املرسوم التنفيذي رقم عامة في مادته الثانية على

السابق الذكر أعاله : كل منشأة مفتوحة للجمهور و معدة خصيصا للممارسات البدنية و 

 الرياضية و/أو الترفيهية.

                                                           
 .99الجريدة الرسمية رقم  111
 .94الجريدة الرسمية رقم  112
 .20الجريدة الرسمية رقم  113
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املحدد لنموذج دفتر الشروط الذي يحدد  1999أكتوبر سنة  4القرار وزاري مشترك مؤرخ في  -

، في مادته الثانية 114باستغالل املنشلت الرياضية العمومية عن طريق االمتياز الشروط الخاصة

من خالل امللحق على انه تعرف املنشأة من خالل تحديد مشتمالت و مكونات املنشأة الرياضية 

حيث أقرت مايلي: تشتمل عناصر املنشأة أو املنشلت الرياضية املستغلة عن طريق االمتياز على 

 مايلي:

 ية.التسم -

العتاد واألشياء املنقولة املستخدمة في االستغالل و في العمليات املتصلة بصفة مباشرة او غير مباشرة  -

 باملوضوع الرئيس ي.

 حق االنتفاع من املحالت التي تستغل فيها املنشلت. -

خاصة املحدد إلجراءات و املقاييس ال 5119مايو سنة  15املوافق 114-19املرسوم تنفيذي رقم  -     

باملصادقة التقنية و األمنية على املنشلت القاعدية الرياضية املفتوحة للجمهور و كذا كيفيات 

، حيث عرفت املادة الثانية املنشأة القاعدية الرياضية بأنها: مجمل الفضاءات و الهياكل و 115تطبيقها

 الوحدات و املالحق املكونة للمنشأة القاعدية الرياضية.

فس املرسوم فجاءت أكثر توضيحا حيث اعتبرت املنشأة القاعدية الرياضية و املوجهة من ن 2أما املادة 

الحتضان التظاهرات و املنافسات الرياضية، هي املنشأة التي تكون مطابقة للترتيبات و املقاييس التقنية 

 للبناء وتامين املخارج و املداخل.

القاعدية و االستعمال املخصص لها و واحترام مقاييس األمن الضرورية بحكم تصميم املنشأة 

االختصاص أو االختصاصات املمارسة و محيطها و دراسة األثر عند االقتضاء،طبقا للتشريع و التنظيم 

 املعمول بهما.

                                                           
 .91الجريدة الرسمية رقم   114
 .17الجريدة الرسمية رقم   115
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املتعلق بتنظيم األنشطة البدنية و الرياضية و  5113يوليو 53مؤرخ في 12-13قانون رقم   -   

فانه تعتبر منشأة رياضية إذا ما تم إنشائها وفقا للمواصفات  211، وباستقراء نص املادة 116تطويرها

 التقنية.  

 أنواع املنشآت الرياضية: -3

تختلف املنشلت الرياضية عن بعضها البعض باختالف أشكالها و مكوناتها و الغرض الذي أحدثت من 

 أهمها:اجله، باإلضافة إلى نوعية النشاطات الرياضية املمارسة إلى أنواع عدة 

أو املنجز أي الجهة التي قامت بانجاز هذه املنشأة وتصنف بدورها إلى: املنشلت  :حسب املنشأ -1

الرياضية القطاعية، أي أن الجهة املنجزة و املنشأة لهذه الفئة من املنشلت هي الوزارة الوصية 

   .على قطاع الرياضة سواء كانت مركزية أو غير مركزية

أن املنشأة تتواجد و تنجز بناءا على مستوى املمارسة الرياضية فنجد أي  :حسب مستوى املمارسة -5

املنشأة الرياضية التنافسية أي انه يستوجب في هذا النوع من املنشلت تتوافر و تتطابق مع 

املتطلبات و معايير الوطنية و  الدولية الخاصة التقنية منها و األمنية و النظافة، املنشلت الرياضية 

وجهة للتربية البدنية سواء املدرسية منها أو الجامعية، و أخيرا املنشلت الرياضية املخصصة و امل

 الجوارية والترفيهية

ويمكن تصنيف هذا النوع من املنشلت بناًءا على نوعية االختصاص : حسب االختصاص املمارس -3

 و النشاط الرياض ي املمارس.

امة مأخوذ بها في غالبية الدول، لكن و بمراعاة وتعتبر هذه التقسيمات السالفة الذكر أعاله تقسيمات ع

السياسة الرياضية الوطنية للجزائر في قطاع الرياضة، فيما يخص مجال املنشلت الرياضية فان الدولة 

                                                           
 .16الجريدة الرسمية رقم   116
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من خالل الوزارة الوصية على قطاع الرياضة قد قسمت هذه املنشلت الرياضية إلى أربعة أنواع أساسية 

 و هي كتالي:

 ة املخصصة لألحداث الرياضية الكبرى املنشآت الرياضي -

 املنشآت الرياضية الجماهرية -

 الطبيعية ةاملنشآت الرياضية الخاص -

 املنشآت الرياضية املساندة -

 خصائص املنشأة العمومية:   – 2

 تتميز هذه املنشلت العمومية بمجموعة من الخصائص أهمها:

 غير قابلة للتقادم -

 غير قابلة للحجز  -

 غير قابلة للتنازل  -

 املبادئ و الشروط الواجب مراعاتها في املنشآت الرياضية: - 4

تتميز املنشلت الرياضية بوجوب مراعاة مجموعة من املبادئ و الشروط، تجعل منها تتميز عن باقي املنشلت 

 و الهياكل األخرى، و يمكن ذكرها على سبيل املثال ال الحصر و هي كاآلتي:

 املوقع الجغرافي و حسن االختيار. -

 التجانس الوظيفي ملختلف املرافق و الوحدات. -

 العزل عن العوامل غير مرغوب فيها. -

 عوامل السالمة و األمن و النظافة. -
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 الصحة العامة. -

 سهولة اإلشراف و االتصال. -

 االستغالل األمثل. -

 الناحية الجمالية و الفنية. -

 الناحية االقتصادية. -

 الصيانة. -

 املستقبلي و التوقع. إمكانية التوسع -

 : نمط تسيير املنشآت الرياضيةثانيا

تهتم الدولة عن قرب بنشاط املنشلت العمومية و تسعى إلى وضع القواعد التي من شانها التوفيق      

بين ما يلزم من حرية لتمكين منشلتها من التصرف في شؤونها على الوجه األفضل و ما يلزم من رقابة 

 .117للحفاظ على األموال العمومية و املصلحة العامة

ومية مرافق عمومية في الغالب فانه من الطبيعي أن تختلف تبعا لذلك طرق وباعتبار هذه املنشلت العم 

تسييرها، وتراعي اإلدارة العمومية عندما تختار طريقة تسيير املرافق العمومية اعتبارات سياسية و 

 اقتصادية و اجتماعية، فكل نوع من املرافق العمومية تناسبه طريقة تسيير ربما ال تناسب األنواع األخرى،

 ولهذه األسباب و االعتبارات تعددت طرق إدارة املنشلت العمومية، السيما من حيث درجة تدخل الدولة.

فمن الطرق ما يتطلب هيمنة كاملة للدولة في إدارتها، كما هو الحال في طريقة االستغالل املباشر، ومنها 

الدولة برقابتها و إشرافها  ما تقل فيه درجة تدخل الدولة، فتعهد إدارتها إلى أشخاص خاصة و تكتفي

                                                           
 .3002، تونس، 333فحةصمحمد رضا جنيح، القانون اإلداري، مركز النشر الجامعي،  117
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على تسييرها، وتسمى هذه الطريقة بأسلوب االمتياز، وهناك طرق أخرى تتفاوت فيها مدى رقابة الدولة 

مثل طريقة املؤسسة العمومية، ولكن فمهما كانت الطريقة املتبعة، فإنها ال تؤثر على طبيعة املرفق 

 ة فقط إن مداها يختلف باختالف طرق التسيير املتبعة.العمومي، كما أن رقابة الدولة تبقى دائما موجود

ويمكن حصر الطرق املستعملة لتسيير املنشلت الرياضية العمومية في الجزائر، باعتبارها تمثل مرافق 

 عمومية، من االستقالل إلى يومنا هذا، إلى مايلي:

 la régieطريقة االستغالل املباشر  -

 l’établissement publicطريقة املؤسسة العمومية  -

  la concessionطريقة االمتياز  -

 l’affermageطريقة اإليجار  -

 : la régieأسلوب اإلدارة املباشرة  - 0

يقصد بهذا األسلوب أن املجموعات العمومية اإلقليمية أي الدولة و الجماعات اإلقليمية، هي التي      

 تتولى مباشرة إدارة املرفق العمومي الذي أنشأته.

و تجدر اإلشارة أن امليزة األساسية في أسلوب اإلدارة املباشرة في مختلف أشكاله، أن املرفق العمومي 

 ضمن هذا األسلوب ال يتمتع بالشخصية املعنوية. 

 ويمكن أن يتخذ أسلوب اإلدارة املباشر ثالث أشكال:               

 :  la régie directeأ / االستغالل املباشر

وهو الشكل العادي لتسيير املرفق العمومي، فاإلدارة نفسها التي تقوم بتشغيله بواسطة أعوانها و     

أموالها، وتخضع في هذا للقواعد املقررة في امليزانية العمومية و مستعملة في ذلك أساليب القانون العام 

فان القانون اإلداري يطبق بصفة ال سيما ما تعلق منها بامتيازات السلطة العمومية، وفي هذا اإلطار، 

 كلية.



 

 

77 

إن أسلوب اإلدارة املباشرة يتبع عادة في إدارة املرافق العمومية التقليدية أي اإلدارية، ويدخل في هذا 

التنظيم اإلدارة املركزية للوزارات كالوزارة الوصية على قطاع الشباب و الرياضة مثال، و اإلدارات 

املنشلت الرياضية القاعدية التابعة لقطاع الشباب و الرياضة كاملركبات والجماعات املحلية و مصالحها ك

الرياضية الجوارية، كما يطبق هذا على ما يسمى باملصالح الخارجة املوجودة على املستوى الوالئي 

 كمديرية الشباب و الرياضة و املنشلت الرياضية العمومية التابعة ملصالحها.

 : la régie autonome ou régie indirecteسيير مشخص ب / أسلوب اإلدارة املباشر بت

يتمثل في تسيير مرفق عمومي، بحيث أن املجموعة اإلقليمية الوطنية أو املحلية التي أنشأته هي التي      

تقوم بتعيين عون عمومي يقوم بتسيير هذا املرفق، دون أن تمنح له االستقاللية املالية، ولكن تكون له 

 على محتوى املداخيل و املصاريف. تى يتمكن من االطالعمحاسبة مشخصة ح

 : la régie intéresséeج / مشاطرة االستغالل املباشر 

وهو أسلوب تقوم فيه اإلدارة بتسيير املرفق العمومي ولكن بصفة غير مباشرة، بحيث يكلف شخص     

لشخص القائم باإلدارة طبيعي أو معنوي لحساب الشخص العمومي بالسهر على هذا التسيير، وهذا ا

يشاطر السلطة العمومية التي أنشأت املرفق العمومي النتائج املالية املترتبة عن استغالل املرفق العمومي 

من خالل حصوله على رسم يحدد حسب نوعية التسيير للمرفق العمومي، وليس وفقا لألرباح التي تذهب 

 ملالية للنشاط.إلى صاحب املرفق، على أن تتحمل اإلدارة املخاطر ا

تجدر اإلشارة، أن هذا النوع من االستغالل املباشر قليل االستعمال في الجزائر خاصة في قطاع الشباب 

و الرياضة، واملالحظ انه يقترب نوعا ما من أسلوب االمتياز، فهو في مركز وسط بين االستغالل املباشر و 

 نظام االمتياز.
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 :l’établissement publicاملؤسسة العمومية  – 3

املؤسسة العمومية هي شخص معنوي، الهدف من إنشائها هو التسيير املستقل ملرافق عمومية تابعة     

 للدولة أو الجماعات املحلية.

فإلى جانب الدولة و الجماعات املحلية، فان تسيير املرافق العمومية قد يعهد إلى أشخاص عمومية أخرى 

سم املؤسسة العمومية، فتقوم بنشاط متخصص تعتبر فيه كأداة لالمركزية املرفقية، و التي أطلق عليها ا

فأسلوب املؤسسة هو الذي يستعمل إذا ما تبين أن املرفق العمومي ما يكون تسييره أحسن إذا أصبح 

مشخص و منحت له استقاللية القانونية و اإلدارية و املالية، بمعنى آخر إذا منحت له الشخصية 

وية، تعتبر الخاصية املميزة ألسلوب املؤسسة العمومية مقارنة باألساليب التقليدية أي أسلوب املعن

 االستغالل املباشر و أسلوب االمتياز، وهذا على الصعيد القانوني و املالي و اإلداري.

 أنواع املؤسسات العمومية: -

املتضمن للقانون  1911يناير 15املوافق  11-11و وفقا ملا جاء في قانون رقم  يتضح مما سبق ذكره،

في الباب الثالث، الفصل األول الهيئات العمومية أن  118التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية

ة العمومية الصناعية و املؤسسات العمومية تنقسم إلى نوعين: املؤسسة العمومية اإلدارية، واملؤسس

 التجارية.

 :L’établissement public administratif(EPA)املؤسسة العمومية اإلدارية  –أ 

املؤسسات العمومية اإلدارية هي مؤسسات التي تمارس نشاطا ذا طبيعة إدارية محضة، و تتخذها  

الدولة و الجماعات املحلية كوسيلة إلدارة مرافقها العمومية اإلدارية، وتتمتع املؤسسة العمومية 

ألحكام القانون العام، و يخولها القانون جملة من االمتيازات و بالشخصية املعنوية و تخضع في أنشطتها 
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من أهمها امتيازات السلطة العمومية و منها اتخاذ القرارات اإلدارية، كما تعتبر أمواال عمومية و عمالها 

 .11-11من القانون سالف الذكر  43موظفين عموميين، وهو ما نصت عليه املادة 

قطاع الرياضة من خالل قيام الوزارة الوصية باستحداث أجهزة و مصالح غير و هو األمر املعمول به، في 

ممركزة في شكل مؤسسات وهيئات عمومية ذات طابع إداري، توكل لها مهام تنظيم و تسيير املنشلت 

املتضمن القانون  5112ديسمبر 55املوافق 495-12العمومية الرياضية، حيث نص املرسوم تنفيذي رقم 

منه على: دواوين املركبات املتعددة الرياضات  15، املادة 119وين املركبات املتعددة الرياضاتاألساس ي لدوا

مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية  « دواوين »للواليات التي تدعى في صلب النص 

مركز كل ديوان : يكون 13املعنوية و االستقالل املالي. وتضع تحت وصاية الوزير املكلف بالرياضة. املادة 

 في مقر الوالية.

املتعلق بتنظيم األنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها،  5113يوليو  53املوافق  12-13أما قانون رقم 

على انه تسهر الدولة و الجماعات املحلية على صيانة املمتلكات املنشلتية الرياضية  121فنص في مادته 

ابقة للمواصفات التقنية عن طريق منح إعانات في شكل خدمة العمومية و تثمينها وظيفيا و جعلها مط

عمومية لفائدة املؤسسات املكلفة بتسيير هذه املمتلكات، وهي تلكم املؤسسات السالفة الذكر املتمثلة 

 في الدواوين.

 l’établissement public industrie et املؤسسة العمومية الصناعية و التجارية -ب 

commercial(EPIC) 

مكن تعريف املؤسسة العمومية الصناعية و التجارية بأنها املرافق التي يكون موضوع نشاطها تجاريا و ي

صناعيا مماثل للنشاط الذي تتواله األشخاص الخاصة و تتخذها الدولة و الجماعات املحلية كوسيلة 

ن العام و القانون إلدارة مرافقها ذات الطابع الصناعي و التجاري، وهي تخضع في هذا ألحكام القانو 

املذكور أعاله على هذا النوع،  11-11من قانون  44الخاص معا كل في نطاق محدد، وقد نصت املادة 
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-91وهو ما يستشف من كيفية تسيير املركب االوملبي محمد بوضياف، املذكور في مرسوم التنفيذي رقم 

، في نص مادته الثانية على أن 120املتضمن إحداث مكتب املركب االوملبي 1991يناير  31املوافق  41

املركب االوملبي هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل 

 املالي.

 اإلمتيـــاز:  – 2

 كانت الدولة أو الجماعات املحلية بموجبه   
ً
االمتياز، هو عقد أو اتفاق تكلف اإلدارة املانحة سواءا

 أو شخصا معنويا من القانون العام أو من القانون الخاص، يسمى صاحب  شخصا طبيعيا كان
ً
فردا

االمتياز بتسيير و استغالل مرفق عمومي ملدة معينة و محددة، ويقوم صاحب االمتياز بإدارة املرفق 

مستخدما عماله و أمواله ومتحمال املسؤولية الناجمة عن ذلك، وفي مقابل القيام بهذه الخدمة أي 

املرفق العمومي، يتقاض ى صاحب االمتياز مقابل مالي يحدد في العقد، يدفعه املنتفعين بخدمات تسيير 

 املرفق.

وباعتبار املنشلت العمومية الرياضية احد هذه املرافق العمومية، فانه نص قرار وزاري املشترك املؤرخ 

صة باستغالل املنشلت املحدد لنموذج دفتر الشروط و املحدد للشروط الخا 1999أكتوبر سنة  4في 

، حيث جاء في امللحق في مادته األولى على املستفيد من موضوع 121الرياضية العمومية عن طريق االمتياز

االمتياز هو الهيئة و/أو املؤسسة املحدثة لهذا الغرض أي االمتياز، كل شخص معنوي خاضع للقانون 

 العام أو الخاص.

 اإليــجار: – 4

شخص عمومي، شخص أخر يسمى املستأجر استغالل مرفق عمومي ملدة  هو اتفاق يكلف بموجبه  

معينة مع تقديم إليه املنشلت و األجهزة، ويقوم املستأجر بتسيير و استغالل املرفق مستخدما عماله و 

                                                           
 .09الجريدة الرسمية رقم  120
 .91الجريدة الرسمية رقم  121



 

 

81 

أمواله، وفي مقابل تسيير املرفق العمومي يتقاض ى املستأجر مقابل مالي يحدد في العقد يدفعه املنتفعين 

ق في شكل إتاوة، على أن يدفع املستأجر مساهمة مالية للشخص السترجاع مصاريف املنشلت من املرف

و األجهزة وهو األمر املعمول به في املنشلت العمومية الرياضية في بعض املناسبات الخاصة، حيث تخول 

 ر.الوزارة الوصية أشخاصا من القانون العام و الخاص باستغالل هذه املنشلت عن طريق اإليجا

التطرق ملسألة النمط الذي تنتهجه الدولة في تسيير مختلف املنشلت العمومية، يسمح بالدرجة األولى  *

بمعرفة األسلوب املتبع في التسيير من جهة، و بدرجة أخرى معرفة مدى تدخل الدولة في فرض رقابتها 

 على ملكيتها.

ة في عالقتها باملنشلت العمومية تتخذ ونتيجة لذلك أصبحت وسائل الرقابة التي تعتمدها الدول     

 الوجهان التاليان:

رقابة تمارس من داخل املنشأة بواسطة مراقب الدولة الذي يمثل املساهم العمومي بمجلس  -

اإلدارة و له أن يبدي رأيه و تحفظاته في كل املسائل املتصلة باحترام القوانين و الترتيبات وفي 

 ضع املالي للمؤسسة.املسائل التي لها انعكاس على الو 

ورقابة تمارس من الخارج بواسطة سلطة اإلشراف ممثلة في شخص الوزير املشرف على القطاع  -

الذي تعود له مهمة املصادقة على عقود البرامج و امليزانيات التقديرية و القوائم املالية و مداوالت 

 مجالس املراقبة.

 الرياضيةاملخاطر و األضرار املحدقة باملنشآت : ثالثا

يمكن تعريف الخطر بأنه التحقق املادي للفعل املنش ئ للخطر، و الذي يترتب عليه تعريف الخطر:     

حدوث خسارة سواء للشخص أو للش يء املعرض للخطر، و من املنظور املادي في مجال املنشلت العمومية 

 .الرياضية فالخطر يقصد به القوة الخارجية الغير عادية املسببة للخسارة

 أما الخسارة فهي قيمة العجز أو الهالك أو التلف الذي يصيب الش يء املعرض للخطر.
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إن املنشلت العمومية الرياضية، ليست في منأى عن التعرض ملختلف املخاطر و األضرار، لهذا  -

 وجب حصر هذه املخاطر في مسببات اثنين هما: العوامل الطبيعية، العوامل البشرية.

 يعيةالعوامل الطبأوال: 

يقصد بها تلكم العوامل التي تحدث بفعل الطبيعة، أي ال دخل إلرادة اإلنسان فيها مثل الفيضانات،     

اإلنفجارات الناتجة عن العوامل الطبيعية غير عادية، لهذا وجب  الحرائق، و العواصف و الزالزل، و

 ، إضافة إلى حسن التوقعمجابهتها بوضع خطط مسبقة سلفا من خالل حسن اختيار املواقع الجغرافية

 املستقبلي باتخاذ إجراءات احترازية عن طريق التامين الخاص لهذه املنشلت العمومية الرياضية

 العوامل البشريةثانيا: 

و يقصد بها العوامل التي تكون إلرادة الفرد دخال فيها، من خالل اإلتيان بأفعال مادية أو معنوية      

املنشلت العمومية الرياضية من شانها القضاء على هاته املنشلت من تهدف للمساس بأمن و سالمة 

 الناحية العملية و من أهم هاته العوامل مايلي:

وهي أفعال تعد و تصنف ضمن األفعال املجرمة قانونا، بحصول الجاني على ممتلكات السرقة:  -0

 و أشياء مملوكة للغير)املنشأة(.

هو فعل مادي، يأتي به الفاعل بغرض القضاء الفعلي على املمتلكات العقارية و املنقولة  الحريق: -3

 بإشعال فتيل النار، مما من شانه تخريب النهائي لهاته املنشلت في حالة عدم السيطرة عليه.

هي مجموع األفعال املادية التي تصنف ضمن خانة األفعال اإلرهابية من شانها  النشاط اإلرهابي: -2

 هديد و تخريب املمتلكات املادية، باستخدام وسائل و أسلحة.ت

هو أي فعل يعرقل أو يمنع املنشأة من أداء مهامها على أكمل وجه، وهذا باستخدام  التخريب: -4

 وسائل مادية من شانها القضاء الفعلي على املمتلكات.
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 التـأمين و تأمين املنشآت الرياضية: رابعا

 : تعريف التأمينأوال

، عقد يلتزم املؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى 419122فهو بحسب ما جاء في نص القانون املدني، املادة      

املؤمن له أو إلى املستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من املال أو إيرادا أو أي عوض مالي أخر في 

دفعة مالية أخرى يؤديها حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر املبين بالعقد و ذلك مقابل قسط أو أية 

 املؤمن له للمؤمن.

التامين  فتنص على أن 123املتعلق بالتأمينات 1992يناير  52املوافق  11-92أما املادة الثانية من أمر رقم 

من القانون املدني، عقد يلتزم املؤمن بمقتضاه بان يؤدي إلى املؤمن له أو الغير  419في مفهوم املادة 

لتامين لصالحه مبلغا من املال أو إيرادا أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر املستفيد الذي اشترط ا

 املبين في العقد و ذلك مقابل أقساط أو أية دفوع مالية أخرى 

 : عناصر التأمينثانيا

 تتحدد عناصر التأمين أو أركانه في ثالثة:     

ل بلغ املالي الذي يدفعه املؤمن له في شكفهناك الخطر املؤمن منه، وهناك ثانيا القسط املتمثل في امل

 )  عوض التامين ( أقساط من اجل تغطية املخاطر و األضرار املحدقة بملكيته، وثالثا العوض املالي

املتعلق بالتأمينات، نجد أن عقد التامين  11-92من امر 11من خالل التعاريف السابقة، وبنص املادة 

 ي تستوجب بالضرورة توافر مايلي:يدخل في خانة العقود القانونية الت

وجوب تحرير عقد التامين في شكل رسمي و بحروف واضحة و توقيع الطرفين وتوافر البيانات  -

 اسم كل من الطرفين املتعاقدين و عنوانهم، -اإللزامية التالية: 
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 الش يء أو الشخص املؤمن عليه، -                

 ونة،طبيعة املخاطر املضم -                

 تاريخ االكتتاب، -                

 تاريخ سريان العقد و مدته، -                

 مبلغ الضمان، -                

 مبلغ قسط اشتراك التامين. -                

 : تأمين املنشآت الرياضيةثالثا

 االلتزام بضمان السالمة في املنشآت العمومية الرياضية:   أوال 

ص " هو حالة قانونية يلتزم بمقتضاها شخلقد عرف الفقيه السنهوري االلتزام في كتابه الوسيط بأنه     

معين بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو االمتناع "، أما املشرع الجزائري فلم يأتي بتعريف خاص لاللتزام 

جزائري على أن " العقد من القانون املدني ال 24و إنما عرفه من خالل تطرقه للعقد، فنصت املادة 

اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم 

 فعل ش يء ما ".

و يعد االلتزام ببذل عناية من أهم التقسيمات التي جاء بها القانون املدني الجزائري، وهو االلتزام    

وصول إلى غاية أو غرض معين، سواء تحقق هذا الهدف أو الذي يتعهد فيه املدين ببذل جهد و عناية لل

لم يتحقق، شريطة أن يتم بذل عناية و جهد الرجل العادي لتحقيق الهدف أو الغاية املنشودة و يكون 

محور االلتزام محصور في القيام بعمل معين دون سواه، و يصنف االلتزام بالسالمة ضمن هذا النوع 

على الشخص امللقى على عاتقه أن يلتزم ببذل العناية أو بتوفير الوسيلة  من االلتزامات كون انه يرتب

التي من شانها أن تحقق األمان و السالمة للطرف الثاني، و لالجتهاد القضائي الفرنس ي الفضل في ظهور 

ي دفي بداية القرن العشرين، كون انه يعتبر التزام تعاق  )االلتزام بالسالمة( هذا النوع من االلتزامات
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فرعي ملحق و ضمني ملقى على عاتق أحد الطرفين، و بالنظر لظهور أنواع من العقود و تطور أهميتها في 

مجاالت عديدة خاصة منها على الصعيد الرياض ي و ازدياد تأثيرها على السالمة الجسدية لألطراف 

اللتزام إلعادة التوازن املتعاقدة و الغير على حد سواء استوجب األمر إعادة النظر في استعماالت هذا ا

 العقدي لتوفير الحماية الكافية لألطراف املتعاقدة و الغير.

و قد تم التكريس القانوني ملبدأ ضمان السالمة بشكل صريح خاصة في عقود التامين العامة الخاصة   

باملسؤولية القانونية على األشخاص و املمتلكات العقارية و املنقولة في املجال الرياض ي، وهذا من خالل 

لرياضية منها و الخاصة قيام الدولة بفرض قواعد قانونية آمرة تفرض على مالك املنشلت العمومية ا

على اكتتاب عقود و اتفاقيات تشمل التامين على مسؤوليتها املدنية، تكفل من خاللها احترام سالمة 

 اآلخرين مع توقع األخطار املحتملة التي يمكن أن تقع لتجنبها آو على األقل التقليل من تأثيرها.

 ال املنشآت العمومية الرياضية: الطبيعة القانونية اللتزام بضمان السالمة في مج  ثانيا

يمكن اعتبار تأمين املنشلت الرياضية و املمتلكات املادية و املعنوية الوطنية و العمومية، احد الوسائل      

األساسية و املهمة في الحفاظ و حماية امللك العام من جهة، و احد القواعد املهمة في ضمان فعالية هاته 

تامين املنشلت (األمثل لها من جهة أخرى، باإلضافة إلى كون هذا اإلجراء  املنشلت من خالل االستغالل

، هو تجسيد فعلي اللتزام قانوني املتمثل في ضمان األمن و السالمة، وقد نصت  )العمومية الرياضية

القوانين الخاصة بقطاع الرياضة و غيرها من القانون العام و الخاص على أهمية هذا النوع من التأمينات 

 و التي تم حصرها في تغطية األخطار و األضرار الناجمة عن املسؤولية املدنية. فنجد : 

املتعلق بالتأمينات تنص على انه: يجب على كل شخص طبيعي/أو معنوي  11 -92من أمر  144املادة  -

طات ايستغل محال أو قاعة أو مكانا مخصصا الستقبال الجمهور و/ أو يكون هذا االستغالل خاصا بالنش

 التجارية أو الثقافية أو الرياضية أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته املدنية تجاه املستعملين و الغير.
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، 143من نفس األمر املذكور سلفا، بخصوص تامين املسؤولية املدنية املشار إليه في املواد  113املادة -

أي حق يمكن أن يحتج به على الضحايا أعاله، يجب أن ال ينص عقد التامين على سقوط  115إلى املادة 

 أو ذوي حقوقهم.

املتعلق بتنظيم األنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها، يتعرض للعقوبات  12 -13من قانون  531املادة  -

املتعلق بالتأمينات، كل مستغل ملنشأة رياضية تستقبل  11-92من أمر رقم  114املنصوص عليها في املادة 

 ياضية، ال يكتتب تأمينا خاصا لتغطية األخطار الناجمة عن مسؤوليته املدنية.أنشطة بدنية و ر 

املحدد لشروط إحداث املنشلت الرياضية و استغاللها، يجب  414 -91من مرسوم التنفيذي 13املادة  -

 على كل مستغل طبقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل أن يكتتب أي تامين يغطي أنشطته.

املتعلق بإلزامية تامين األشخاص الطبيعية و املعنوية من مسؤوليتهم  411 – 92التنفيذي رقم  املرسوم -

السابقة الذكر من القانون  144، و عمال بنص املادة 124املدنية في استغالل املنشلت التي تستقبل الجمهور 

لطبيعيين و املعنويين ، على إلزامية تامين األشخاص ا11املتعلق بالتأمينات، حيث تنص املادة  11 -92

من مسؤوليتهم املدنية في استغالل املنشلت و القاعات أو األماكن التي تستقبل الجمهور بعنوان األنشطة 

: يتعين على مستغلي املنشلت و القاعات أو األماكن التي تستقبل 15التجارية و الثقافية و الرياضية. املادة

ه، عندما يتجاوز عدد األشخاص املمكن استقبالهم في وقت الجمهور أن يكتتبوا التامين املذكور أعال 

. املادة  121شخصا أو عندما يشمل االستغالل مساحة تتجاوز مائة و خمسين 21واحد 
ً
: 13مترا مربعا

دون املساس بأحكام الخاصة املنصوص عليها في التنظيم املعمول به يجب أن تضمن تغطية التامين 

 لي:اآلثار املالية الخاصة  بماي

من القانون املدني، فيما يخص األضرار  131و  154املسؤولية املدنية املنصوص عليها في املواد  - 

 الجسمانية و املادية و املعنوية التي تلحق بالغير

                                                           
  الجريدة الرسمية رقم 124.29
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 املسؤولية التعاقدية تجاه املستعملين. -        

املتعلق بإعداد قائمة  331-92املعدل و املتمم للمرسوم تنفيذي  593 -15املرسوم التنفيذي رقم  -

تصنيف عمليات التامين  15، قد أدرج في تعداد هذه العمليات في نص املادة 125عمليات التامين و حصرها

في فروع و فروع ثانوية و ذكرت نص املادة في الفرع الثامن الحريق، الفرع التاسع أضرار الحقة باألمالك 

 لثالث عشر املسؤولية املدنية العامة.األخرى، و األضرار الالحقة باملنشلت، الفرع ا

 التطبيق العملي لعملية تأمين املنشآت العمومية الرياضية:   ثالثا

في هذا الصدد يتحمل مالك و شاغلوا املباني و املنشلت مسؤولية املحافظة على املنشلت الرياضية     

أن  ، و على املؤسسات الرياضيةفي حالة آمنة بحيث ال يتعرض األشخاص الذين يرتادون املباني لإلصابة

تتأكد بمهارة لسالمة األفراد الذين يحضرون بالقرب من املنشلت الرياضية بان ال يصابوا بأي شكل من 

األشكال بأذى نتيجة إلهمال املالك أو املشترك، ويعتبر التامين ضد املسؤولية العامة احد أشكال التامين 

عاملين و أعضاء املؤسسة، و يوفر هذا التامين التعويض للمؤسسة الهامة نظرا ألنه يحمي املتطوعين و ال

ضد مسؤوليتها القانونية بتسديد قيمة األضرار الناجمة عن اإلصابة العرضية، فالتامين على املمتلكات 

الخاصة باملنشلت العمومية الرياضية تغطي املطالبات الناجمة عن إهمال املؤسسة أو احد موظفيها أو 

باني، كما أن التأمين يوفر أيضا تسديد التكاليف القانونية املرتبطة بمثل هذه املطالبات، في حالة امل

 .126ويجب أن يتم إصدار البوليصة خصيصا للمؤسسة املطلوب حمايتها ضد الخسائر

املتعلق بتعديل القانون األساس ي لدواوين املركبات  495 -12فنجد أن  املرسوم التنفيذي رقم     

رياضات في فقرته الثانية منه نص على أن هذا النوع من العمليات يتم تسجيله في باب املتعددة ال

النفقات الخاصة بميزانية تسيير املؤسسة، حيث جاءت الفقرة كمايلي: كل النفقات األخرى الضرورية 

 لتحقيق األهداف املخولة للديوان.

                                                           
  الجريدة الرسمية رقم 125.93
  دليل اإلدارة الرياضية، اللجنة االولمبية الدولية، كندا، 126.7034
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من نفس املرسوم املتعلقة بمهام الديوان الفقرة األولى: ضمان عمل مجموع املنشلت الرياضية  14املادة  

 و هياكل االستقبال املكونة ملمتلكات الديوان و تسييرها و صيانتها.

من نفس املرسوم، وباعتبار مدير الديوان هو اآلمر بصرف امليزانية فانه يدخل ضمن مهامه  14املادة  

نص في الفقرة األولى منها على: يبرم جميع الصفقات و االتفاقيات و العقود و االتفاقات في إطار  كما

 التنظيم املعمول به. 

 املسؤولية القانونية في مجال تأمين املنشآت الرياضية: خامسا

 التعريف باملسؤولية املدنية:  أوال 

ي الجزائري نجد أنفسنا أمام موضوع املسؤولية من القانون املدن 154من خالل تفعيلنا لنص املادة      

باعتبار أن نص املادة ينص على تحمل الشخص الذي وقع منه الضرر لنتائج أفعاله، و عليه يمكن 

تعريف املسؤولية بوجه عام على أنها املؤاخذة عن األخطاء التي تضر بالغير وذلك بإلزام املخطئ بأداء 

 قة و الحجم الذين يحددهما القانون. التعويض للطرف املضرور وفقا للطري

و املقصود باملسؤولية القانونية يكون فيها الخطأ موضع املؤاخذة هنا خطا قانوني يتمثل في اإلخالل      

بالتزام قانوني، ويتعرض مرتكب هذا الخطأ لجزاء قانوني قد يكون عقوبة إذا كان هذا اإلخالل يمس 

الجزائية، وقد يكون مجرد تعويض يلزم به املسؤل إذا ما اقتصر مصلحة املجتمع، وهذه هي املسؤولية 

 هذا اإلخالل على املساس بمصلحة فردية، وهذه هي املسؤولية املدنية.

يعتبر تامين املنشلت العمومية الرياضية مجال خصب تطبق فيه قواعد املسؤولية القانونية بوجه   -   

عام باعتباره يقوم على أساس التزام قانوني هام أال و هو ضمان السالمة، وهو التزام يؤاخذ فيه في حالة 

جم عن اإلخالل به و ال عدم تطبيقه و احترامه بالحكم على من اخل به قبل الغير أن يعوض الضرر النا

فرق بين أن يكون هذا االلتزام تعاقديا حيث يلزم املتعاقد أن ينفذه في الوقت املحدد و إال فيعتبر مسؤوال 

و يحكم عليه بالتعويض، وبين أن يكون هذا االلتزام تقصيريا فيلتزم الفاعل بالتعويض نتيجة إلخالله 

ار بالغير،  و رغم ثبوت توقع األخطار و الخطأ فيها و لو بالتزام قانوني مفروض على عاتقه بعدم اإلضر 
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بشكل مفاجئ إال انه يستوجب منها اخذ الحيطة و الحذر و ذلك من خالل اكتتاب عقود للتامين تجاه 

 مسؤوليتها املدنية. 

 :127شروط قيام املسؤولـــــية  ثانيا

الشروط أهمها: الخطــــأ، الضــرر، العالقة  لقيام املسؤولية املدنية بوجه عام ال بد من توافر جملة من    

 السببية.

استقر الفقه و القضاء على تعريف الخطأ على انه االنحراف على سلوك الرجل املعتاد، مع الخطـــأ:  -0

إدراك الشخص لذلك، و هو بذلك يشتمل على عنصرين هامين هما:العنصر املادي و املتمثل في التعدي 

 لرجل العادي، و هناك العنصر املعنوي و الذي يمثل اإلدراك باالنحراف.و هو االنحراف على سلوك ا

يعرف الضرر على انه األذى الذي يصيب الشخص نتيجة املساس بمصلحة ما مشروعة أو بحق الضرر:  -3

 من حقوق الشخص.

وهي أن تتوافر بين الفعل الضار و الضرر عالقة السببية، أي ان يكون الضرر قد  العالقة السببية: -2

 ترتب نتيجة لوقوع الفعل الضار بشكل مباشر.

 تطبيقات املسؤولية املدنية في مجال تأمين املنشآت الرياضية:  ثالثا

عموما إلى مسؤولية تقصيرية تترتب بحكم القانون، نتيجة اإلخالل بالتزام  128تنقسم املسؤولية املدنية    

قانوني مقتضاه أال يضر اإلنسان غيره بخطأ أو تقصير منه. أما املسؤولية العقدية فتترتب نتيجة لإلخالل 

زامات تبالتزام ناش ئ و مترتب عن عقد صحيح. و في هذا الصدد يعتبر االلتزام بضمان السالمة أحد أهم االل

التي تقوم عليها املسؤولية القانونية في مجال تأمين املنشلت العمومية الرياضية كون هذا االلتزام هو 

التزام أصيل و مفترض الوجود من خالل احترام هذه املنشلت لاللتزام بالسالمة امللقى على عاتقها، كما 

ضافة اه الغير بتوفير السالمة و األمن ، إانه يعتبر في نفس الوقت التزام شخص ي تلتزم به هذه األخيرة تج

                                                           
 .3699، 09عزالدين الدناصوري، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه و القضاء، بدون دار النشر، صفحة 127
 .7033، الرباط، 76عبد القادر العرعاري، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية، الطبعة الثالثة، دار االمان، صفحة 128
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العتباره التزام عقدي من خالل اكتتاب هذه املنشلت الرياضية لعقود تأمينية تضمن من خاللها السالمة 

ملستعملي هذه املنشلت، و نظرا لهذه االعتبارات و غيرها يمكن لنا الحديث على بعض من أوجه تطبيقات 

 ي مجال تأمين املنشلت الرياضية.املسؤولية العقدية و الشخصية ف

 

من القانون املدني الجزائري، أن املسؤولية  154األصل في املسؤولية بشكل عام و بناء على نص املادة     

تتحقق بمناسبة األعمال الشخصية، أي تلك التي تترتب على عمل يصدر من املسئول نفسه، و أساس 

معنى انه ال يفترض الخطأ في جانب املسئول، بل يجب على هذه املسؤولية هو الخطأ الواجب اإلثبات، ب

 على التبعية 
ً
املضرور إثبات هذا الخطأ، إال انه في مجال تأمين املنشلت الرياضية قد تترتب املسؤولية بناءا

 أي على أساس خطأ الغير و بتالي تترتب مجموعة من املسؤوليات سنتطرق إليها كاآلتي: 

 :129الغيراملسؤولية عن فعل   أوال 

باإلضافة للمسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخص ي، فان املسؤولية قد تتقرر عن فعل الغير أيضا،     

وبالرغم من أن ذلك يعد نوعا من الخروج عن املبدأ العام الذي يقض ي بضرورة تحمل كل شخص 

ولية عن فعل الغير ما لنتائج أفعاله الشخصية دون غيره إذ ال تزر وازرة وزر أخرى، وباعتبار أن املسؤ 

هي في الواقع إال حاالت استثنائية لذلك فانه يلزم أن يكون هناك سبب جدي و معقول لتحمل نتائج 

 فعل هذا الغير.

 مسؤولية املتبوع عن تابعه: -0

من القانون املدني الجزائري على هذه املسؤولية بقولها:" يكون املتبوع مسؤوال عن  134نصت املادة     

 الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بمناسبتها.

ب ا األخير يعمل لحسا"و تتحقق عالقة التبعية و لو لم يكن املتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذ

 املتبوع".

                                                           
 .3696وما يليها،الجزائر، 19راسات في المسؤولية المدنية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، صفحة علي علي سليمان، د 129
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 شروط مسؤولية املتبوع عن تابعه:  -3

 تتحقق هذه املسؤولية بتوافر شرطين أساسيين و هما:  

فيجب لقيام مسؤولية املتبوع أن يرتكب تابعه فعال ضارا   أن يصيب التابع الغير بضرر : الشرط األول 

املتبوع مسؤولية تبعية، واملسئول األصلي هو يكون مسئوال عنه مسؤولية شخصية، ذلك أن مسؤولية 

التابع، وعلى ذلك فالبد من أن تتوافر في مسؤولية التابع أركان املسؤولية الشخصية، إن كانت املسؤولية 

 شخصية، أي الخطأ و الضرر و عالقة السببية بينهما.

 بتها : أن يرتكب التابع الفعل الضار حال تأدية و وظيفته أو بمناسالشرط الثاني

 ا املسؤولية عن فعل األشياء غير الحية:ثاني

هي مسؤولية مستقلة تماما عن املسؤولية عن األفعال الشخصية، بحيث ال تقوم على فكرة الخطأ،     

من القانون املدني الجزائري على  131بل تفترض بمجرد إحداث ش يء غير حي لضررا ما ، و تنص املادة 

كانت له قدرة االستعمال و التسيير، و الرقابة، يعتبر مسؤوال عن الضرر  انه "كل من تولى حراسة ش يء و 

 الذي يحدثه ذلك الش يء.

" و يعفى من هذه املسؤولية الحارس للش يء إذا ثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل   

 عمل الضحية أو عمل الغير، أو الحالة الطارئة، أو القوة القاهرة".

نص نستظهر أن عناصر هذه املسؤولية هي: ش يء، في حراسة شخص، يحدث ضررا من خالل هذا ال

 للغير.

: و املقصود في هذا النص هو كل ش يء غير حي، فيما عدا البناء الذي يتهدم، إذن فيخرج من الشــيء -1

، و البناء 139نطاق الش يء هنا، الش يء الحي، فالحيوان قد خصص ملا يحدثه من ضرر نص املادة 

، و عليه ففيما عدا هذين الشيئين، يصدق اصطالح الش يء 141دم خصص له نص املادة الذي يته

 هنا على كل ش يء، عقارا كان أو منقول.
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: هو أن يكون الش يء الذي سبب الضرر في حراسة شخص، الن املسؤولية، كما تقول حراسة الش يء -5

  بالش يء نفسه. و الغالبمحكمة النقض الفرنسية في آخر مراحل تطورها، منوطة بحراسة الش يء، ال 

 ان يكون الحارس هو مالك الش يء.

، هو استخدام الش يء 131: املراد باالستعمال في نص املادة املراد باالستعمال و التسيير و الرقابة -

باعتباره أداة لتحقيق غرض معين، و ال يتطلب االستعمال أن يكون الش يء بين يدي الحارس 

عليه، بل يكفي أن تكون له عليه سلطة استعماله و إن لم  ماديا، و ال أن يكون واضعا يده

 يمارسها فعال.

 أما املراد بالتسيير فهو التوجيه و سلطة إصدار األمر، وعادة ما تكون مقرونة بسلطة االستعمال. 

 أما املراد بالرقابة فهو تعهد الش يء و رعايته و فحصه و استبدال أجزائه التالفة.

 : أي أن ينسب الفعل الضار إلى الش يء الواقع تحت الحراسة.غيرأن يحدث الش يء ضررا لل -3

 :130ا  املسؤولية عن فعل الحيوانثالث

على أن"حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكا له، مسئول عما يحدثه الحيوان من  139نصت املادة    

 ينسب إليه".ضرر، و لو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب ال 

يراد بالحراسة هنا ما يراد بها في املسؤولية عن فعل الش يء، أي السيطرة الفعلية على الحيوان و رقابته 

و توجيهه، و يستوي أن تكون هذه السيطرة قانونية أو غير قانونية، و يفترض أن مالك الحيوان هو 

جع على مالك هذا الحيوان، و لهذا حارسه، فإذا ما احدث الحيوان ضررا بالغير، فان للمضرور أن ير 

 املالك أن يثبت أن حراسة الحيوان قد انتقلت إلى غيره.

                                                           
 .3696وما يليها،الجزائر، 399علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، صفحة  130
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و املنتفع بالحيوان يكون هو حارسه ما دامت له السيطرة الفعلية عليه، فإذا لم تكن له هذه السيطرة، 

ثه من عما يحدكما هي الحال في مستأجر حصان ليركبه على أن يتولى حارسه قيادته، فال يكون مسئوال 

 ضرر بل يسأل عنه الحارس.

و ال يعتبر راعي الحيوان و ال الخادم الذي يقوم بالعناية بالحيوان لحساب مخدومه، حارسين، و كذلك 

ال يعتبر الذي يدرب الحصان لحساب صاحبه حارسا، و لكن يعتبر حارسا للحصان الخيال الذي يمتطي 

الفعلية و التوجيه على الحصان أثناء السباق. أما التابع فال  ظهره ليتسابق به، ألنه هو متولي السيطرة

يعتبر حارسا للحيوان اململوك ملتبوعه، بل الحارس هو املتبوع، إال إذا استولى التابع على الحيوان دون 

علم املتبوع أو دون إذنه و استخدمه لتأدية حاجاته الشخصية، فانه يصبح هو حارسه الفعلي املسئول 

 عنه.

من القانون املدني الجزائري، كل أنواع  139: املراد بالحيوان في تطبيق املادة اد بالحيواناملر  -

الحيوانات، سواء كبيرة منها أو الصغيرة. و املراد هنا في تطبيق هذا النوع من املسؤولية في تامين 

 عمل فياملنشلت الرياضية، هو الخيول و الكالب، و كل أنواع األخرى من الحيوانات التي تست

 السباقات.

و هو كل ضرر يحدثه الحيوان بفعله يسأل عنه حارسه، و يشترط  :الضرر الذي يحدثه الحيوان -

أن يكون تدخل الحيوان في إحداث الضرر تدخال ايجابيا، كما لو قام بعض املضرور أو رفسه أو 

 ه و بيننطحه و ال يشترط في تدخله االيجابي هذا أن يكون قد تم بفعل احتكاك مادي بين

 املضرور، بل يكفي أن ينسب الضرر إلى فعل الحيوان.

 :131املسؤولية عن تهدم البناء  رابعا

                                                           
  علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، صفحة 322وما يليها،الجزائر،131.3696
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يقصد بالبناء قانون املدني الجزائري، و  141هذا النوع من املسؤولية جاءت على ذكره نص املادة     

ن الحديد، أو من ، كل مجموعة من املواد، سواء من الحجارة، أو من الطوب، أو من الخشب، أو مهنا

الطين، شيدتها يد اإلنسان فوق األرض أو في باطنها، و اتصلت باألرض اتصاال قرار، و يستوي أن يكون 

البناء قد شيد بقصد سكنى اإلنسان، أو بقصد إيواء الحيوان، أو حظيرة للخيل، كما يستوي أن يكون 

ار التي تعتبر من ملحقاته، و ليس من لغير هذا القصد، كما يصدق مفهوم البناء أيضا على أجزاء العق

 الضروري أن يكون البناء قد شيد بقصد الدوام، بل يكفي أن يستقر على ظهر األرض أو في باطنها.

 يقصد به انهيار البناء و تفككه، سواء كان كليا أو جزئيا. التهدم

س، و ال إثبات العكمسؤولية مالك املبنى في هذا النوع من املسؤولية، مفترضة افتراضا ال يقبل  -

 يقبل دحضها إال إذا ما تم إثبات السبب األجنبي.

 :132املسؤولية عن الحريق  خامسا

تخضع املسؤولية املترتبة على الحريق الذي ينشب في عقارات أو في املنقوالت للقواعد العامة       

ثبات، استثناء من أحكام قانون املدني الجزائري، و يخضع الخطأ فيها لإل 154املنصوص عليها في املادة 

، و املسئول عن أضرار الحريق طبقا 131املسؤولية عن فعل الش يء غير الحي، املنصوص عليه فاملادة 

 للقانون املدني الجزائري هو الحائز ال املالك، فالحائز يعتبر هو الحارس للعقار أو للمنقول الذي شب فيه 

 أو ال تستند. الحريق سواء كانت حيازته تستند إلى حق مشروع

: هو اشتعال النار في عقار الحائز أو في منقوله، وعليه إذا نشب الحريق في عقار مستأجر املراد بالحريق

فان األضرار التي تنشأ عنه تنسب إلى خطأ املستأجر، ويفترض خطؤه افتراضا غير قابل إلثبات العكس، 

 نها إال بإثبات السبب األجنبي.و املسؤولية فيه عقدية، و ال ستطيع املستأجر أن يتخلص م

 :133آثار املسؤولية املدنية

                                                           
  علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، صفحة 392وما يليها،الجزائر،132.3696

 
  عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، صفحة 3999، دار إحياء التراث العربي، بيروت،3624. 133
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ال يوجد مانع من أن يتفق املؤمن له و املضرور على تسوية ودية للمسؤولية الناجمة عن الحادث،     

فقد يقنع املؤمن له املضرور بان الحادث لم يقع بخطأ منه أو وقع بخطأ غيره، و بأال مسؤولية عليه في 

اقتنع املضرور بذلك، و نزل عن مطالبته للمؤمن له، استفاد املؤمن من هذا النزول، و  الحالتين، فإذا

لم يكن هناك محل لرجوع املؤمن له عليه بالضمان، و قد يقع العكس، و تكون ظروف الحادث واضحة 

ر على و و قاطعة في مسؤولية املؤمن له، فال يسع هذا األخير إال أن يقر بمسؤوليته و أن يصطلح مع املضر 

خير وجه مستطاع وكل من اإلقرار و الصلح و أي اتفاق أخر يصل إليه املؤمن له مع املضرور في خصوص 

املسؤولية يمكن االحتياج به على املؤمن، و الرجوع عليه بالضمان بمقتضاه و مع ذلك يجوز للمؤمن، 

 يع أن يتمسك بها.عند الرجوع بالضمان، أن يدفع مطالبة املؤمن له بجميع الدفوع التي يستط

و قد يغلب أال تتم تسوية املسؤولية مع املضرور إال عن طريق القضاء، و يرجع ذلك أوال إلى أن وثيقة     

التامين تحمل عادة شرط منع املؤمن له من اإلقرار باملسؤولية أو الصلح عليها إال بموافقة املؤمن على 

له على تسوية املسؤولية مع املضرور تسوية ودية تجنبا النحو الذي أسلفنا فيه سابقا، فال يقدم املؤمن 

للجزاء الذي يترتب على هذا الشرط، كما انه حتى لو أطلقت يد املؤمن له في التسوية الودية مع املضرور، 

فانه يخش ى مع ذلك تعنت هذا األخير و مبالغته في تقدير التعويض اعتمادا على وجود التامين و أن 

فع التعويض في النهاية. و بذلك يترك املضرور يطالب بحقه أمام القضاء، فيواجه املؤمن هو الذي سيد

 بذلك دعوى املسؤولية.

و عليه متى تبين لقاض ي املوضوع قيام شروط املسؤولية املدنية، حكم بالتعويض، و لقاض ي املوضوع     

 من جهة أخرى.سلطة مطلقة في تحديد الطريقة التي يتم بها التعويض من جهة و في تقديره 

قانون املدني الجزائري فان القاض ي يعين طريقة التعويض تبعا  135وبناءا على ماجاء في نص املادة   

للظروف، و يصح أن يكون التعويض في ذلك  مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، ويكون تقدير 

لى طلب املضرور أن يأمر بإعادة التعويض عادة بالنقد، على انه يجوز للقاض ي وتبعا للظروف و بناءا ع
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الحالة إلى ما كانت عليه ا وان يحكم ، وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض اإلعانات تتصل بالفعل 

 غير املشروع.

 

 الخاتمة:

نلمس من خالل موضوعنا هذا، أن تامين املنشلت العمومية الرياضية هو تجسيد اللتزام ضمان األمن    

و السالمة، و أيضا حماية للممتلكات العقارية و املنقولة و البشرية و حتى املالية منها، كما انه يعتبر آلية 

ت، من خالل الحفاظ على حق هذه فعالة ملجابهة األخطار و األضرار التي من شانها املساس بهذه املنشل

األخيرة في جبر األضرار و الخسائر و مواجهة الغير الذي يطالب بالتعويض من األضرار التي قد يتعرض 

 إليها. 

وفي هذا السياق و في ختام موضوعنا هذا ارتأينا أن ندلي ببعض التوصيات التي نراها تناسب املوضوع و 

 تساعد في تطوره.

 التوصيـــــات:

على املشرع الجزائري االهتمام بمجال التأمين في املجال الرياض ي بصفة عامة، ومراعاة التطور  -1

 الحاصل في هذا املجال.

إثراء املنظومة التشريعية في املجال الرياض ي بالقوانين التنظيمية التي من شأنها مساعدة  -5

 الفاعلين في هذا املجال من مجابهة ما يعترضهم من مشاكل.

جهود من خالل تشجيع املقاالت و األبحاث التي تتناول مواضيع التامين الرياض ي و مضاعفة ال -3

 املسؤولية في املجال الرياض ي.

 االهتمام بمجال التسيير و اإلدارة الرياضية و دورها الفعال في املجال الرياض ي. -4

ياض ي في ر التشجيع على عقد املؤتمرات و امللتقيات التي من شأنها بحث سبل تطوير التشريع ال -2

 الجزائر.
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 :قــــــــائمة املراجع 

 النصوص القانونية:

 املتعلق بتنظيم األنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها. 5113يناير  53املوافق  12 -13قانون  -

 املتعلق بقانون التأمينات. 1992يناير  52املوافق  11-92أمر  -

 مالك العمومية و امن األشخاص فيها.املتعلق بحماية األ  1992سبتمبر  52املوافق  54 -92امر -

املحدد لشروط إحداث املنشلت الرياضية و  1991نوفمبر 5املوافق  414 - 91مرسوم تنفيذي  -

 استغاللها.

املتعلق بإلزامية تامين األشخاص الطبيعية و املعنوية من مسؤوليتهم  411- 92مرسوم تنفيذي  -

 املدنية.

 قائمة عمليات التامين و حصرها.املتعلق بإعداد  593 -15مرسوم تنفيذي  -

املتضمن تعديل القانون األساس ي لدواوين  5112ديسمبر  55املوافق  495 -12مرسوم تنفيذي  -

 املركبات املتعددة الرياضات.

 املؤلفــــات:

علي علي سليمان، دراسات في املسؤولية املدنية، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات الجامعية،  -

 .1919الجزائر،

علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، الطبعة الخامسة، ديوان املطبوعات الجامعية،  -

 .5113الجزائر،

 .1911عزالدين الدناصوري، املسؤولية املدنية في ضوء الفقه و القضاء، بدون دار النشر،  -

اث ياء التر عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، املجلد الثاني، دار إح -

 .1944العربي، بيروت، 
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 جريمة تلوث الهواء وعقوبتها في القانون املغربي

 

        بوبكر امزياني 

 باحث في العلوم القانونية 

 

 مقدمة

تقوم العقوبة الجنائية على ضرورة وجود النص القانوني سابق لفعل االعتداء مراعاة ملبدأ شرعية    

يقتض ي أن يكون النص الجنائي املجرم مبينا بصورة واضحة ودقيقة األمر الجريمة والعقوبة، والذي 

الذي سيضمن تحقيق فعالية أكبر أثناء تطبيقه، باإلضافة إلى تحديد االشخاص الذين يمكن من 

 بواسطتهم  معاينة جريمة ما.

، فهذا 134 02.12وهذا األمر لم يغفل عنه املشرع في املقتضيات القانونية التي جاء بها في القانون رقم    

القانون حدد فيها املشرع مجموعة من السلوكيات التي تضر بالهواء كمكون من مكونات البيئة، وكعامل 

مي ون لفظ أو إطالق أو ر أساس ي في بقاء وعيش االنسان في بيئة سليمة، حيث حظر املشرع في هذا القان

أو السماح بلفظ أو إطالق أو رمي مواد ملوثة في الهواء كالغازات السامة أو األكالة أو البخار أو الحرارة أو 

 الغبار أو الروائح بنسبة تفوق القدر أو التركيز املسموح به .

                                                           

املتعلق بمكافحة  13.13بتنفيد القانون رقم  5113ماي  15املوافق ل  1454ربيع األول  11صادر في  1.13.41ظهير شريف رقم  - 134 

 .1915، ص  5113يوليوز  19املوافق ل  1454ربيع االخير  11بتاريخ  2111تلوث الهواء ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 
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ملجموعة من األشخاص كما أن املشرع في هذا القانون أوكل مهمة معاينة هذه االفعال املشار إليها 

كضباط الشرطة القضائية، باإلضافة إلى األعوان املأمورون املنتدبون لهذا الغرض، وفي حالة معاينة 

 ارتكاب هذه االفعال فإن املشرع في هذا القانون حدد مجموعة من العقوبات التي يمكن تطبيقها .

املبحث )املوضوع إلى مبحثين، سنخصص وللحديث أكثر عن عقوبة جريمة تلوث الهواء ارتأينا تقسيم    

للحديث عن  )املبحث الثاني(للحديث فيه عن أركان جريمة تلوث الهواء، على أن نخصص  األول(

األشخاص املوكول لهم معاينة جريمة تلوث الهواء، باإلضافة الى أهم العقوبات املقررة في حالة تبوث 

 ارتكابها.

 اءاملبحث األول: أركان جريمة تلوث الهو 

ه املادة    
ّ
تقوم جريمة تلوث الهواء على ثالثة أركان أساسية، وهي: الركن القانوني يعرف هذا الُركن بأن

 
ً
القانونية التي تأتي بتحديد أبعاد هذه الجريمة وما يترتب على اإلتيان بها من عقاب، ويكون ذلك مدرجا

 إلى جانب املنظم لجريمة تلوث الهواء، والركن  13.13في القانون رقم 
ً
القانوني يعتبر بديهيا ووجوده إلزاميا

كل جريمة وليس جريمة تلوث الهواء فقط، ففي حال وقوع الجريمة يتّم التوّصل مباشرة إلى الُجرم أو 

، وذلك وفقا للقاعدة ال جريمة وال عقوبة إال بنّص.
ً
  135العقاب املترتب عليها فورا

 ما محّمي قانونا، أما الركن املادي تعرف بأّنها كافة اال    
ً
عتداءات املادّية واالنتهاكات التي تكون بحق شيئا

 ويعتبر الجانب هذا موضوعيا؛ ويعتمد على ثالثة عناصر أساسية وهي: 

  .الفعل هو عبارة عن نشاط أو سلوك إجرامي 

  .النتيجة: هي كل ما يترتب من مضاّر على األفعال اإلجرامية 

                                                           

 . 19ص 5111ط  -الجريمة –كام العامة للقانون الجنائي املختار أعمارة لوجيز في األح - 135 

 



 

 

100 

 ة التي دفعت إلى اإلتيان بهذا الفعل، وما يترتب عليه من نتيجة. العالقة السببية: هي تلك الرابط 

أما الركن املعنوي هو الجانب الذاتي الخاص بالجريمة مباشرة، وهو بمثابة التعبير العميق للصلة ما بين 

النشاط الذهني الذي يمارسه الفاعل والنشاط املادي الذي أتى به، ويتوفر الركن املعنوي موجودا فور 

الفعل اإلجرامي عن إرادة الفرد؛ ويؤدي هذا الركن دورا هاما بالتعبير عن دراسة طبيعة العالقة  صدور 

القائمة بين إرادة الفاعل من جهة وما ارتكبه الفاعل من فعل من جهة أخرى، وما ترتب على ذلك من 

 نتيجة، وعادة ما يرتبط هذا الركن بالقصد الجنائي.

 ركان في جريمة تلوث الهواء ؟فما هي تجليات خصوصية هذه األ 

هذا ما سنحاول االجابة عنه في مثن هذا املبحث عبر مطلبين اساسيين، سنخصص املطلب األول    

 ملناقشة الركن املادي لجريمة تلوث الهواء، بينما سنخصص املطلب الثاني ملناقشة الركن املعنوي.

 املطلب األول: الركن املادي في جريمة تلوث الهواء

 هذا املطلب سيتم التطرق إلى مفهوم الركن املادي ) الفقرة األولى (، وعناصره ) الفقرة الثانية(.في 

 الفقرة األولى: مفهوم الركن املادي 

يعتبر الركن املادي أحد املظاهر الخارجية لجريمة تلوث الهواء، وهو عبارة عن سلوك يقوم به الشخص    

السلوك، أو يمتنع هذا الشخص عن القيام به رغم الزامه من طرف بالرغم أن القانون منع القيام بذلك 

، ونتيجة ذلك الفعل سواء كان سلبيا أو ايجابيا يحدث تغيير مضر بالهواء، زيادة إلى وجود 136القانون 

عالقة السببية بين الفعل املحظور قانونا والنتيجة التي أدت إلى اإلضرار بالهواء، فالركن املادي يعد أهم 

                                                           

 مرجع سابق. -الجريمة –املختار أعمارة لوجيز في األحكام العامة للقانون الجنائي  - 136 
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من القانون  4جريمة تلوث الهواء، واألفعال التي تشخص هذا الركن تحدث عنها املشرع في املادة أركان 

 وهذه األفعال هي:  13.13

  لفظ أو إطالق ملوثة في الهواء كالغازات السامة أو األكالة أو البخار أو الحرارة أو الغبار أو

 الروائح بنسبة تفوق القدر أو التركيز املسموح به.

   رمي أو السماح بلفظ ملوثة في الهواء كالغازات السامة أو األكالة أو البخار أو الحرارة أو

 الغبار أو الروائح بنسبة تفوق القدر أو التركيز املسموح به.

   إطالق أو رمي مواد ملوثة في الهواء كالغازات السامة أو األكالة أو البخار أو الحرارة أو الغبار

 أو الروائح بنسبة تفوق القدر أو التركيز املسموح به.

 الفقرة الثانية: عناصر الركن املادي

األفعال  ب عليه إتيانكما أشرنا في سابقا فالركن املادي لجريمة تلوث الهواء هو كل سلوك انساني يترت   

ويترتب على هذه االفعال نتيجة يعاقب عليها القانون،  13.13املشار إليها في املادة الرابعة من القانون 

والسلوك كما أسلفنا في الدكر يشمل الفعل واالمتناع عنه وكالهما يمكن أن يكون محال للعقاب إذا 

"إذا نجم  على أنه 13.13من القانون  13املادة  ترتب عليها عمل معين، وفي هذا الصدد نص املشرع في

تلوث الهواء مخاطر لإلنسان ويضر بالجوار واألمن والبيئة ...يتعين على االدارة توجيه تعليمات إلى 

 .الشخص املسؤول لتفادي هذا التلوث، وفي حالة تقاعسه يتم األمر بالتدخل"

ع عن معالجة أسباب التلوث يكون سببا مباشرا فمن خالل هذا النص يتضح أن املشرع اعتبر االمتنا   

 للتدخل من قبل االدارة لوقف التلوث .

ويلزم فضال عن ذلك وجود عالقة سببية بين السلوك االجرامي وبين النتيجة االجرامية وكل هذه   

 العناصر هي التي تمثل الواقعة االجرامية وتمثل الجانب املادي للجريمة.
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 ن هذه العناصر؟فما هو مفهوم كل عنصر م

 

 أوال/ السلوك االجرامي في جريمة تلوث الهواء

السلوك االجرامي في جريمة تلوث الهواء هو كل عمل أو مجموعة من األعمال التي يقوم بها الجاني    

ليتوصل بها إلى ارتكاب جريمة التلوث، وعليه فإن جريمة االضرار بالهواء كمكون من البيئة تتحقق بكل 

أتيه الجاني سواء اتخذ هذا النشاط صورة الفعل االيجابي عن طريق اتيان أحد األفعال نشاط مادي ي

، كلفظ أو إطالق ملوثة في الهواء 13.13املضرة بالهواء والتي نهى عنها املشرع في املادة الرابعة من القانون 

وح تفوق القدر أو التركيز املسم كالغازات السامة أو األكالة أو البخار أو الحرارة أو الغبار أو الروائح بنسبة

به، أو عن طريق الفعل السلبي كالسماح بلفظ ملوثة في الهواء كالغازات السامة أو األكالة أو البخار أو 

الحرارة أو الغبار أو الروائح بنسبة تفوق القدر أو التركيز املسموح به، أو عن طريق االمتناع عن القيام 

 13.13من القانون رقم  12شأن فيما جاء في الفقرة الثانية من املادة بفعل أمر به القانون كما هو ال

" ...عند عدم قيام مرتكب املخالفات باإلصالحات الضرورية يعرض للعقوبات حيث جاء في هذه املادة 

 " . 08املنصوص عليها في املادة 

 31إلى  311قب بغرامة من " يعانجد أنها تنص على ما يلي:  13.13من القانون  11وبالرجوع إلى املادة 

 الف درهم كل من :

 لم يحترم شرطا أو تقييدا أو منعا مفروضا من لدن االدارة -

 رفض االمتثال للتعليمات الصادرة من لدن االدارة -

 عرقلة أو منع بأي شكل من األشكال تنفيذ االجراءات االستعجالية التي تأمر بها االدارة..." -
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 جريمة تلوث الهواء ثانيا/ النتيجة االجرامية في

النتيجة االجرامية هي األمور الصعبة تحديدها و إثباتها في جرائم تلوث الهواء بصفة خاصة، وجرائم    

تلوث البيئة بصفة عامة وهذا راجع اساسا إلى طبيعة وهذا النوع من الجرائم وما يترتب عنها من نتائج، 

نتائج مادية ملموسة مباشرة كمصادرة حق امللكية في فهي بعكس الجرائم التقليدية التي يترتب عنها 

جرائم السرقة، وازهاق روح االنسان أو اصابته بعاهة مستديمة، فاألمر يختلف في جريمة تلوث الهواء 

ألنها تتحقق بعد فترة من الزمن قد تطول أو تقصر، وهذه النتيجة قد تتحقق في مكان حدوث الفعل 

فس الدولة، وقد تتعدى النتيجة االجرامية في جرائم تلوث الهواء حدود وقد تتحقق في مكان اخر داخل ن

 الدولة في حالة تفاقم الفعل.

 لهذا يمكن أن نقسم النتيجة االجرامية في هذا النوع من الجرائم إلى نتيجة زمانية ونتيجة مكانية.

جريمة التلويث ، لكن  النتيجة من الناحية الزمانية تأتي متأخرة من ناحية الزمن عن فعل ارتكاب   

القانون في هذا الصدد يعتد بالفعل والسلوك االجرامي بقدر ما يعتد بالنتيجة االجرامية الن النتيجة 

هنا يصعب اتباثها زمانيا لهذا يمكن القول أن االعتداء على الهواء بفعل من األفعال يتحقق بمجرد اتيان 

 الحق من الفعل املجرم. السلوك االجرامي حتى ولو تحققت النتيجة في وقت

أما النتيجة من الناحية املكانية هي األخرى تقوم على اساس وقوع الفعل الذي يضر بالهواء مثال في    

مدينة اكادير، لكن النتيجة االجرامية تحققت في مكان اخر غير مدينة اكادير في مدينة تزنيت مثال، لكن 

ي هذه االنواع من الجرائم فان القانون يأخذ بالفعل وقت بالرغم من هذا التفاوت بين الفعل والنتيجة ف

 ارتكابه .
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 ثالثا/ العالقة السببية 

يشترط في تحقق العنصر املادي في جريمة تلوث الهواء وجود عالقة سببية بين السلوك االجرامي    

يجة كانت النتوالنتيجة االجرامية، بمعنى أن يكون الفعل هو سبب مباشر في وقوع الجريمة، وفي حالة 

مستقلة عن الفعل فان الركن املادي لجريمة تلوث الهواء ال يتحقق وبالتالي ال يمكن اسناد النتيجة 

 هذه النتيجة إلى مرتكب الفعل.

 املطلب الثاني: الركن املعنوي في جريمة تلوث الهواء

قيام جريمة تلوث الهواء في القانون ال يتوقف على ارتكاب الواقعة املادية من طرف الجاني فقط، إنما    

  .يستلزم رابطة نفسية تصل بين الجاني والفعل املادي الذي يقوم بارتكابه 

 عوهذه الرابطة النفسية تتمثل في الركن املعنوي الذي يقوم على االرادة التي توجه سلوك الجاني م   

العلم التام أن هذا السلوك مخالف للقانون ، بمعنى أن الجاني في هذه الحالة تعمد ارتكاب هذا الفعل 

املجرم ،كما ان هناك حالة أخرى يقوم فيها الشخص بسلوك مخالف للقانون  اال انه ليس قاصدا 

  . يمة غير عمديةالقيام به وانما يقع منه عن خطأ أو إهمال؛ بمعنى أن الجريمة يعاقب عمى أساس جر 

ومن خالل هذا املطلب سنحاول االشارة ملفهوم الركن املعنوي ) الفقرة األولى (، وفي ) الفقرة الثانية ( 

 سنتطرق فيه للركن املعنوي في جريمة تلوث الهواء. 

 الفقرة األولى: مفهوم الركن املعنوي 

قط ون إنما اكتفى باإلشارة إلى ضمنيا فاملشرع املغربي لم يعرف القصد الجنائي بشكل صريح في القان   

و ذلك من خالل إدراج كلمة العمد في كثير من النصوص القانونية الدالة على تحقيق وقصد ونية الجاني 

 التي تنعكس مباشرة على الجريمة التي يرتكبها الجاني.
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عرف القصد الجنائي  قدف، أما الفقه 137وقد أشار املشرع املغربي إلى العمد في نصوص القانون الجنائي  

على أنه هو القوة النفسية التي تقف وراء املجرم الذي استهدف به الفاعل إراديا االعتداء على مصلحة 

 من املصالح املحمية من طرف املشرع الجنائي.

والركن املعنوي يتخذ إما صورة الخطأ الجنائي العمدي كتوجيه االرادة نحو تحقيق واقعة اجرامية    

العلم بحقيقة تلك الواقعة وبأن القانون يجرمها، وقد يتخذ الركن املعنوي صور الخطأ معينة مع 

الجنائي غير عمدي كعدم التبصر أو عدم االحتياط، أو االهمال وعدم االنتباه، أو عدم مراعاة النظم أو 

 138القوانين.

 الركن املعنوي في جريمة تلوث الهواءالفقرة الثانية: 

جريمة تلوث الهواء من الصعب استخالصه مثل جرائم القتل أو جرائم السرقة، الركن املعنوي في    

لم يشر فيه املشرع إلى مظاهر استخالص القصد الجنائي في جريمة تلوث  13.13حتى أن القانون رقم 

الهواء مما يعني أن هذا النوع من الجرائم هي جرائم مادية تقوم على الركن املادي، أيضا املحاكم 

الركن املعنوي من السلوك املادي نفسه وتكتفي النيابة العامة بإثبات الركن املادي والقانوني تستخلص 

 لجريمة تلوث الهواء أثناء وقوعها ليترتب عليها قيام املسؤولية الجنائية.

                                                           

 من مجموعة القانون الجنائي املغربي نجد أنه ينص على حاالت العمد في جريمة القتل. 395بالرجوع إلى  - 137 

من ارتكب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم  " ق.ج 435في الفصل نص املشرع عليها   - 138 

 والقوانين قتال غير عمدي أو تسبب فيه عن غير قصد.
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 املبحث الثاني: معاينة جريمة تلوث الهواء وعقوبتها 

ال يكفي في جريمة تلوث الهواء لقيامها تحديد الركن القانوني واملادي والركن املعنوي، بل البد أيضا    

من تحديد االشخاص املوكول لهم قانونا معاينة هذا النوع من الجرائم، باإلضافة إلى تحديد العقوبات 

 الالزمة لردع الفاعل.

حيث اسند فيه مهام معاينة ارتكاب جريمة  13.13ن رقم وهذا لم يغفل عنه املشرع املغربي في القانو    

تلوث الهواء ملجموعة من األشخاص ذوي الصفة ) املطلب األول(، كما أنه نص على مجموعة من 

 العقوبات التي يتعين تطبيقها في حق الشخص الجاني ) املطلب الثاني(.

 املطلب األول: األشخاص املكلفون بمعاينة جريمة تلوث الهواء

نجدها تنص على أن االشخاص املكلفون بمعاينة جريمة  13.13من القانون رقم  9بالرجوع إلى املادة    

تلوث الهواء هم ضباط الشرطة القضائية ) الفقرة االولى (، واالعوان املأمورون واملنتدبون من لدن 

ورين ملفروض أداؤها على املأماالدارة ) الفقرة الثانية(، باإلضافة الى املحلفون وفقا للتشريع باليمين ا

 محرري املحاضر) الفقرة الثالثة (.

 الفقرة األولى: ضباط الشرطة القضائية

 امن وسائل فعالة ألداء مهامه القد خول املشرع لضابط الشرطة القضائية سلطات واسعة لتمكينه   

الخاص بمحاربة  13.13رقم في معاينة مخالفة وجرائم تلوث الهواء بمقتض ى املادة التاسعة من القانون 

 جريمة تلوث الهواء.
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ضباط :همالقضائية من قانون املسطرة الجنائية نجد أن ضباط الشرطة  19وبالرجوع الى املادة    

املوظفون  .أعوان الشرطة القضائية .ضباط الشرطة القضائية املكلفين باألحداث  .الشرطة القضائية

  .139مهام الشرطة القضائية واألعوان الذين أناط بهم القانون بعض

ة الشرطة القضائيسامين الذين يمكنهم ممارسة أعمال ويمكن أن نضيف إلى ذلك بعض املوظفين ال   

الوكيل العام للملك  :ضباط الشرطة القضائية السامون هم  .في ظروف استثنائية وببعض الشروط

 وكيل امللك ونوابه، وقاض ي التحقيقونوابه، 

 هم: حسب الترتيب الوارد في قانون املسطرة الجنائيةأما ضباط الشرطة هم  

 .املدير العام لألمن الوطني ووالة األمن واملراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها -

ضباط الدرك امللكي وذوو الرتب فيه، وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك   -

 .ة هذه القيادةامللكي طيلة مد

 .الباشوات والقواد -

 كما يمكن تخويل هذه الصفة ل :

 فتشو الشرطة التابعون لألمن الوطني ممن قضوا على األقل ثالث سنوات بهذه الصفة، مل

 ادر من وزير العدل ووزير الداخليةوتمت تسميتهم بقرار مشترك ص

 رك امللكي، وعينوا اسميا الدركيون الذين قضوا على األقل ثالث سنوات من الخدمة في الد

بموجب قرار مشترك لوزير العدل، والسلطة الحكومية املكلفة بالدفاع الوطني، وتنشر 

 .سنويا الئحة بأسمائهم في الجريدة الرسمية

 :همأعوان الشرطة القضائية  أما

                                                           

 وما بعدها. 9أحم قيلش و محمد زنون،  الشرطة القضائية، الطبعة األولى، دون ذكر اسم املطبعة ص  - 139 
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 موظفو املصالح العاملة للشرطة. 

 الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية. 

 خلفاء الباشوات وخلفاء القواد. 

هم موظفو وأعوان اإلدارات واملرافق  املوظفون واألعوان املكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية أما   

العمومية الذين أسندت لهم بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة، وكمثال على ذلك: 

 ...ن إلدارة الجمارك، إلخاملوظفون التابعو و  مهندسو ومأمورو املياه والغابات،

 140الوالة والعمال. هم املوظفون السامون الذين يقومون استثناء بأعمال الشرطة القضائية أما   

 الفقرة الثانية: األعوان املأمورون املنتدبون من لدن االدارة

نجد ان املشرع خول هؤالء االعوان مهام مكافحة ومعاينة جرائم  13.13من القانون  9حسب املادة    

يكلف بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص تلوث الهواء، حيث جاء في هذه املادة ما يلي : 

بون ون املنتدالصادرة بتطبيقه، عالوة على ضباط الشرطة القضائية، املوظفون واألعوان املأمور 

 لهذا الغرض من لدن اإلدارة املختصة..."

، السالف الذكر فإن هؤالء  األعوان املشار إليهم في 5.19.431من املرسوم رقم  11وبالرجوع إلى املادة 

السالف الذكر، يقومون بعمليات مراقبة دورية، أو مفاجئة أو هما معا  13.13 من القانون رقم 9املادة 

و رمي ملوثات في الهواء واملتأتية من مصادر تلوث ثابتة وذلك ألجل التأكد من مدى للفظ أو إطالق أ

 احترامها للمعايير املنصوص عليها في هذا املرسوم.

                                                           

، مطبعة الجديدة 5112حد العلمي، شرح في القانون الجديد املتعلق باملسطرة الجنائية، الجزء األول ، الطبعة الخامسة عبد الوا - 140 

 .341الدار البيضاء، ص 
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نفسها إما بمبادرة من السلطة الحكومية املكلفة بالبيئة،  11وهؤالء األعوان يتم تكوينها حسب املادة    

عنية باملنشأة موضوع املراقبة، أو بمبادرة من عامل العمالة أو اإلقليم أو بمبادرة من السلطة الحكومية امل

 املعني.

والغرض من اسناد مهام مراقبة ومعاينة ارتكاب جريمة تلوث الهواء هو أن تكون عمليات املراقبة    

متعددة التخصصات وفق برنامج يتم إعداده بتشاور بين أعضاء الفريق. تحدد في هذا البرنامج على 

 لخصوص املصادر الثابتة للتلوث املتعين مراقبتها وكذا وثيرة الزيارات الواجب القيام بها.ا

 الفقرة الثالثة: املحلفون 

إلى جانب ضباط الشرطة القضائية واالعوان املأمورون املنتدبون نجد أيضا صنف أخر اسند اليه    

من القانون رقم   9املادة املشرع مهام مراقبة ومعاينة جريمة تلوث الهواء، ويستفاد هذا من مقتضيات 

اط وة على ضب"يكلف بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه، عال  13.13

الشرطة القضائية، املوظفون واألعوان املأمورون املنتدبون لهذا الغرض من لدن اإلدارة املختصة 

 وكذا املحلفون وفقا للتشريع الخاص باليمين املفروض أداؤها على املأمورين محرري املحاضر.

 5.19.431من املرسوم رقم  11وهؤالء املحلفون على غرار األعوان املأمورون يتعين عليهم حسب املادة    

بعمليات مراقبة دورية، أو مفاجئة أو هما معا للفظ أو إطالق أو رمي ملوثات في الهواء واملتأتية  القيام

 من مصادر تلوث ثابتة وذلك ألجل التأكد من مدى احترامها للمعايير املنصوص عليها في هذا املرسوم.

 تلوث الهواءاملطلب الثاني: أنواع العقوبات في جريمة 

لكل جريمة عقوبة وال جريمة وال جريمة وال عقوبة اال بالنص، تلك هي القاعدة املعمول بها في    

التشريعات الجنائية، وتجد هذه القاعدة أساسها في كتاب هللا عز وجل عندما قال سبحانه في محكم 

 كميأت ألم خزنتها لهم وقال أبوابها فتحت جاءوها إذا حتى زمرا جهنم إلى كفروا الذين وسيق "تنزيله 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=890&idto=890&bk_no=64&ID=754#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=890&idto=890&bk_no=64&ID=754#docu
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 العذاب كلمة حقت ولكن بلى قالوا هذا يومكم لقاء وينذرونكم ربكم آيات عليكم يتلون  منكم رسل

 صدق هللا العظيم. " الكافرين على

العبرة من هذه اآلية الكريمة هي أن االنسان ال يستحق العقوبة  والعذاب اال بعد أن يتم تحديره    

 بعواقب القيام بالفعل الحرام واملمنوع .

لهذا دأبت التشريعات الوضعية الجنائية على هذه القواعد، أيضا في موضوعنا األمر كذلك فاملشرع    

وضع نصوص فيها عقوبات جريمة تلوث الهواء وهذه العقوبات منها ماهو عقوبة حبسية ) الفقرة األولى 

 ( ومنها ما هو عقوبة الغرامة ) الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: عقوبة الحبس

( إلى عشرين ألف 1111نجدها تنص على انه : يعاقب بغرامة من ألف ) 14بالرجوع غلى املادة    

( درهم كل شخص مسؤول عن حدوث تلوث وأهمل متعمدا إبالغ السلطات املعنية بانبعاث 51.111)

 طارئ وخطير ملواد ملوثة.

الحكم عليه بعقوبة وفي حالة العود يتعرض املخالف إلى ضعف العقوبة القصوى، كما يمكن 

 حبسية من يوم إلى شهر.

من القانون نفسه اشار املشرع الى العقوبة الحبسية تتراوح ما بين يوم إلى شهر،  11أيضا في املادة 

( درهم كل من 11.111( إلى عشرة آالف )111حيث جاء في هذه املادة ما يلي:  يعاقب بغرامة من مائة )

 مهام األشخاص املشار إليهم في املادة التاسعة من هذا القانون. عرقل القيام باملراقبة أو ممارسة

 وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى، كما يمكن الحكم بعقوبة حبسية من يوم إلى شهر. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=890&idto=890&bk_no=64&ID=754#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=890&idto=890&bk_no=64&ID=754#docu
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أشار فيها املشرع إلى عقوبة حبسية تتراوح بين شهر وسنة حيث جاء في هذه املادة  11أيضا املادة 

 ( درهم كل من:51.111( إلى عشرين ألف )511) : يعاقب بغرامة من مائتي

 لم يحترم شرطا أو تقييدا أو منعا مفروضا من لدن اإلدارة ؛ -

 رفض االمتثال للتعليمات الصادرة عن اإلدارة ؛ -

 عرقل أو منع بأي شكل من األشكال تنفيذ اإلجراءات االستعجالية التي تأمر بها اإلدارة؛ -

 صريحات مزيفة.أدلى بمعلومات خاطئة أو ت -

 وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى، كما يمكن الحكم بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

 الفقرة الثانية: عقوبة الغرامة

 هي في ثالثة مستويات: 13.13عقوبة الغرامة التي جاء بها املشرع في القانون رقم 

 111  141درهم  1411إلى  

 511  142الف درهم  51إلى 

 1111  143الف درهم 51إلى 

 5111  144الف درهم 51إلى  

 

 

                                                           

 13.13من القانون رقم  51انظر املادة  - 141 

 13.13من القانون رقم  11انظر املادة  -142 

 13.13من القانون رقم  14انظر املادة  -143 

 13.13من القانون رقم  19انظر املادة   - 144 
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 خــــــــــــــــاتـــــمة

و أ الهواء هي كل ما يؤدي إلى تغيير خصائص الهواء الفيزيائيةفي الختام نود أن نشير إلى ان جريمة تلوث 

ذا ه الكيميائية يؤدي إلى إلحاق ضرر بالكائنات الحية وباألنظمة البيئية وبالبيئة بشكل عام. ويشمل

 التعريف هواء أماكن العمل وهواء األماكن العامة املغلقة وشبه املغلقة.

السلوك االجرامي في جريمة تلوث الهواء هو كل عمل أو مجموعة من األعمال التي يقوم بها الجاني كما إن 

 لليتوصل بها إلى ارتكاب جريمة التلوث، وعليه فإن جريمة االضرار بالهواء كمكون من البيئة تتحقق بك

نشاط مادي يأتيه الجاني سواء اتخذ هذا النشاط صورة الفعل االيجابي عن طريق اتيان أحد األفعال 

 أن املشرع اسند مهام معاينة جرائماملضرة بالهواء والتي نهى عنها املشرع في املادة الرابعة من القانون، 

ملنتدبون لهذا الغرض من لدن تلوث الهواء لضباط الشرطة القضائية، املوظفون واألعوان املأمورون ا

املحلفون وفقا للتشريع الخاص باليمين املفروض أداؤها على املأمورين محرري اإلدارة املختصة، و 

 .املحاضر
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 النظام القانوني إلندماج البنوك  تجربة السودان مس

 

        مصعب حبيب مرحوم الهاشمي 

 
 دكتور في الحقوق 

 والكوارث وإدارة األزمات ـ منظمة أنا السودانمدير مركز الطوارئ 

 

 ملخص البحث

لقد هدفت هذه الدراسة إلى تحليل ودراسة قوانين العمل املصرفي في السودان وماترتب علي 

ذلك فيما عرف باندماج البنوك وما صاحبها من تطور ملحوظ في الجوانب القانونية والتشريعية ، وقد 

 وعدد من املباحث على النحو التالي :تم تقسيم الدراسة الي اربعة فصول 

لفصل األول اإلطار النظري للبحث ، وفي الفصل الثاني املفهوم الالقتصادي حيث تناولت في ا 

والقانوني الندماج البنوك ، أما الفصل الثالث فقد جاء حول التنظيم الفني والقانوني للنظام املصرفي 

في السودان ، أما الفصل الرابع فقد كان حول الشروط الواجبة الندماج املصارف ونماذج الندماج 

 ارف .وبنهاية البحث قام الباحث بتلخيص النتائج وكتابة قائمة املصادر واملراجع .املص

اليوجد في السودان قانون مصارف كتشريع مستقل وقد خلصت الدراسة الي النتائج التالية : 

كما هو الحال في بعض الدول ولكن هناك مجموعة من القوانين والتشريعات واألعراف املصرفية تكون 

 في مجمله
ً
 كبيرا

ً
 تشريعيا

ً
ا القوانين املتعلقة بالعمل املصرفي في السودان ، وقد شهد السودان تطورا

خالل العقد األخير من األلفية السابقة في مجال العمل املصرفي وذلك باصدار العديد من القوانين .و 
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ية ساهم اإلسالم التطور في النظام الفني والقانوني للعمل املصرفي السوداني في ظل قوانين الشريعة

بصورة واضحة في معالجة املشاكل التي تعرض لها االقتصاد الوطني في تلك الحقبة .و التعديالت التي 

م  ساهمت بصورة كبيرة مع قانون تنظيم العمل املصرفي في اندماج 1952صاحبة قانون الشركات لسنة 

ل يرة في توضيح وحل كثير من املشاكالبنوك السودانية .و قانون بنك السودان املركزي ساهم بصورة كب

 القانونية التي تأتي ضمن ازدواجية القوانين املنظمة للعمل املصرفي في السودان .

 : النظام القانوني ، اندماج ، البنوك في السودان. الكلمات املفتاحية

 

The Abstract 

This study aimed to analyze and study the banking laws in Sudan, and it is based on 

this in what is known as the merger of the banks and the associated remarkable development 

in the legal and legislative aspects. The study was divided into four chapters and a number of 

investigations as follows: 

 Where I dealt with in the first chapter the theoretical framework of the research, in the 

second chapter concept Economic and legal merger of banks, while the third quarter came on 

the technical and legal banking system in Sudan, the organization, while the fourth quarter 

was about the required conditions for the merger of banks and models for the integration of 

the banks. And finally Find the researcher summarizes the results and write a list of sources 

and references. 

The study concluded the following results: 
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There is no law in the Sudan as an independent legislation, as in some countries, but 

there are a number of laws, legislation and banking norms, which are in general the laws 

related to banking in Sudan& .Sudan has witnessed a sophisticated legislative considerably 

over the last decade of the previous millennium in the field of banking business by issuing 

many laws Portal development in the technical and legal work of the Sudanese banking 

system under Islamic Sharia laws contributed clearly to address the problems suffered by the 

national economy of that era. and amendments Entrepreneur companies Law of 1925 

contributed significantly with the banking regulation Act in the merger of the Sudanese banks. 

and the Central Bank of Sudan Act contributed greatly to clarifying and resolving many of the 

legal problems that come within the duplication of laws governing banking to work in Sudan. 

Keywords: legal system, merger, banks in Sudan. 

 الفصل األول 

 اإلطار النظري للبحث 

 املقدمة :

 العاملية املصــرفية الســاحة على الســاخنة القضــايا إحدى البنوك واســتحواذ دمج قضــية أصــبحت

 عقد وخالل عامة بصـــــــــــــفة الثمانينيات منذ أيضـــــــــــــا ولكن فحســـــــــــــب الراهن الوقت في واإلقليمية، ليس

 من ســـواء مثيل لها يســـبق لم واســـتحواذات اندماجات العقد هذا شـــهد فقد .خاصـــة  بصـــفة التســـعينيات

 دمج عملية عن نســــــــــــمع أن دون  أســــــــــــبوع يمر أن الصــــــــــــعب من وبات الحجم،  حيث من أو الكم حيث

 في واســـــــع نطاق على البنوك واســـــــتحواذ دمج ظاهرة بدأت وقد هذا .مالية مؤســـــــســـــــة أو بنك واســـــــتحواذ

 بعض في مماثلة حاالت أيضا وهناك واليابان أوروبا في املتقدمة الدول  تبعتها ثم األمريكية املتحدة الواليات
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 وســـائل أحد البنوك واســـتحواذ دمج أن باعتبار مالية، أزمات واجهت التي تلك وخصـــوصـــا النامية، الدول 

 . الهيكلة إعادة

 نه أ البعض يرى  حيث للجدل، املثيرة املوضوعات أكثر من البنوك واستحواذ دمج موضوع ويعتبر

بينما  الكفاءة، وزيادة املجال واقتصــاديات الكبير الحجم اقتصــاديات عن الناتجة املزايا من العديد يحقق

 ..(1)مختلطة الدراسات نتائج وكانت اآلثار هذه تحقق لم دمج عمليات بعض هناك أن اآلخر البعض يرى 

 الســــــــــلطات اهتمت وقد محدودة، فتعد البنوك واســــــــــتحواذ دمج مجال في الســــــــــودان تجربة أما

 في البنوك واسـتحواذ دمج موضـوع ويأتي .املصـرفي القطاع بتطوير كبيرا اهتماما الفترة األخيرة في املسـؤولة

 البنوك معظم وأصـــول  رأســـمال حجم لصـــغر نظرا هيكلته، وإعادة املصـــرفي القطاع محاور تطوير مقدمة

 الدولية املالية واألســــواق الخارجي العالم على منفتحا يعتبر الســــوداني االقتصــــاد ألن الســــودانية، وكذلك

 .املالية الخدمات مجال في التجارة تحرير اتفاقية وقعت التي النامية الدول  أولى السودان من ويعتبر

 

 أهمية الدراسة : 

تأتي أهمية دراســـة املوضـــوع في أن أغلب إن لم يكن معظم الدراســـات املوجودة تطرقت الي هذا 

 املوضوع من الناحية االقتصادية فقط دون التطرق الي النواحي القانونية املتعلقة بموضوع الدراسة .

 الهدف من الدراسة : 

تحليل ودراســـــة قوانين العمل املصـــــرفي في الســـــودان وماترتب علي ذلك الهدف من الدراســـــة هو 

 فيما عرف باندماج البنوك وما صاحبها من تطور ملحوظ في الجوانب القانونية والتشريعية .

 منهج الدراسة :

                                                           

م 3002االقتصادية ، مارس  للدراسات المصري للمركزوالمحاذير، ورقة عمل مقدمة الي  الفرص :مصر في البنوك واستحواذ حشاد ، دمج نبيل .د (1) 
  . 
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ســــــوف يتبع الباحث في دراســــــة املوضــــــوع املنهج التحليلي والتاريكي والقانوني ، وذلك علي اعتبار 

 ملناهج في مثل هذه الدراسات والبحوث .أنه أنسب ا

 مشكلة الدراسة :

تتلخص مشـــــكلة الدراســـــة في الســـــؤال الرئيســـــ ي التالي : ماهو النظام القانوني الندماج البنوك في 

 السودان ؟ 

 وتتفرع منه التساؤالت التالية : 

 ما هو املفهوم القانوني واالقتصادي الندماج البنوك ؟ 

  والقانوني للنظام املصرفي في السودان ؟ماهو البناء الفني 

 ماهي مراحل تطور العمل املصرفي في السودان ؟ 

 ماهي الشروط الفنية والعامة الندماج البنوك  ؟ 

 حدود الدراسة : 

ســـــوف يتناول الباحث موضـــــوع الدراســـــة في قوانين العمل املصـــــرفي واملالي بالســـــودان ، وهذا ما 

 يمثل حدود البحث.

   هيكل الدراسة :

لقد قام الباحث بتقســـــــيم موضـــــــوع الدراســـــــة علي عدد من الفصـــــــول واملباحث وقد جاءت علي 

 النحو التالي : 

 الفصل الثاني  

 املفهوم االقتصادي و القانوني الندماج البنوك
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 املبحث األول : املفهوم االقتصادي

 أوال: مفهوم االندماج املصرفي

االقتصــــــــــادية الكبرى  لذلك يعد االندماج من أهم يتميز العصــــــــــر الحاضــــــــــر بأنه عصــــــــــر الكيانات 

التحوالت التي شـــــــــهدها القطاع املالي واملصـــــــــرفي عامليا  باعتباره أحد املظاهر األســـــــــاســـــــــية للعوملة وأحد 

التحديات للقطاع املصــرفي الذي من شــأنه أن يعزز القدرة التنافســية ويدعم القدرة على االســتخدام 

 وما يتولد عنها من منتجات مالية ومصرفية مبتكرة . املتزايد للتكنولوجيا املتقدمة

 ان االندماج املصرفي اصبح يتزايد بشكل كبير نتيجة ملتغيرين اساسين :

املتغير املتعلق بــاتفــاقيــة تحرير الخــدمــات املصـــــــــــــرفيــة التي تــأتي ضـــــــــــــمن اتفــاقيــة منظمــة التجــارة  .1

 افسة في السق املصرفية العاملية( ، وهذااملتغير من شأنه ان يزيد من حدة املن OMCالعاملية )

باملئة من قيمة االلتزامات املصـــرفية الي   1املتغير املتعلق بمعيار كفاية رأس املال بمااليقل عن  .5

بنك، ضـــــــــــــف الى ذلك املتغيرات االخرى كالتقدم التكنولوجي وتطور املعلوماتية وتكريس ظاهرة 

النـافتـا وتكتـل رابطـة دول جنوب شـــــــــــــرق التكتالت االقتصـــــــــــــاديـةالعمالقـة مثـل االتحـاد االروبي و 

 آسيا  

: التعريف باالندماج املصرفي
ً
 ثانيا

تعددت التعاريف في مجال اقتصــــاديات البنوك فيما يتعلق باالندماج املصــــرفي على " انه اتفاق 

يؤدي الى اتحــاد بنكين اواكثر وذوبــانهمــا اراديــا في كيــان مصـــــــــــــرفي واحــد ، بحيــث يكون الكيــان الجــديــد ذو 

أعلى وفاعلية أكبر على تحقيق أهداف كان ال يمكن أن تتحقق قبل أتمام عملية تكوين املصـــــــــــــرف  قدرة

  (1)الجديد"

                                                           

 391,ص 7003عبد المطلب عبد الحميد، العولمة واقتصاديات البنوك: الدار الجامعية ,مصر  (1) 
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كما يرى البعض  ان االندماج املصرفي هو تلك العملية املالية التي تؤدي إلى االستحواذ على بنك او اكثر 

دة عن اســتقالليته ويدخل في بواســطة مؤســســة مالية اومصــرفية اخرى، بحيث يتخلى البنك املندمج عا

البنك الدامج ويصبح مصرفا واحدا ويتخذ املصرف الجديد اسما جديدا عادة اسم املؤسسة الدامجة 

اواسم مشترك بينهما ، وتضاف أصول وخصوم البنك املندمج إلى أصول وخصوم البنك الدامج . ويعتبر 

السمات املعاصرة للعمل املصرفي في ظل التوسع في االندماج املصرفي وتكوين مصارف عمالقة من أهم 

 .(1)العوملة املالية

 : هدف االندماج :  
ً
 ثالثا

 أهداف أساسية وهي:   أربعة تهدف البنوك من وراء عملية االندماج إلى تحقيق   

املزيـــــد من الثقـــــة والطمـــــأنينـــــة واألمـــــان لـــــدى جمهور العمالء واملتعـــــاملين ويتحقق ذلـــــك بتقـــــديم  – 1   

 الخدمات املصرفية بشكل أفضل. ويقرفية بأقل تكلفة ممكنة وبأعلى جودة ، وبتسالخدمات املص

خلق وضــــــع تنافســــــ ي افضــــــل للكيان املصــــــرفي الجديد تزداد فيه القدرة التنافســــــية للبنك الجديد ،  – 5

 وخلق فرص استثماراكثر عائدا واقل مخاطرة .

اعلى كفاءة ، وبالتالي تكســـــــــــب املصـــــــــــرف احالل إدارة جديدة اكثر خبرة تؤدي وظائف البنك بدرجة  – 3

الجديد شــــــخصــــــية اكثر نضــــــجا واكثر فعالية من جانب العاملين بعد دمج الكفاءات املوجودة في البنوك 

 السابقة

االندماج واملزج بين املؤســـــســـــات املصـــــرفية ســـــوف يؤدي إلى توفير رؤوس اموال ضـــــحمة ، القدرة على  -4

قروض املقــدمــة ، تحســـــــــــــن مســـــــــــــتوى اليــد العــاملــة نتيجــة توفر تحمــل املخــاطرة النــاتجــة عن الودائع وال

                                                           

 
  89ص  3002صفوت عبد السالم عوض اهلل ، االثار االقتصادية للعولمة على الجهاز المصرفي ، دار النهضة العربية ، القاهرة،  (1)
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الخبرة والتدريب الجيد ، القدرة الفائقة على االتصـــــال بفضـــــل وجود املعلوماتية وشـــــبكة قوة املعلومات 

 املرتبطة بأنظمة االتصال املختلفة بما فيها األنترنت ....إلى غير ذلك .

: انواع االندماج املصرفي              
ً
                                                            رابعا

لالندماج املصــــرفي ، انواع متعددة ولكل منها دواعي اســــتخدام فهناك اندماج مصــــرفي من حيث 

 طبيعة نشاط الوحدات املندمجة ، وهناك اندماج من حيث العالقة بين إطراف عملية االندماج  .

              أوال : االندماج املصرفي من حيث طبيعة نشاط الوحدات أملندمجة وفيها نميز نوعين :                                                     

االندماج املصـــــــــــــرفي االفقي : وفيه يتم بين بنكين او اكثر يعمالن في نفس نوع النشـــــــــــــاط او االنشـــــــــــــطة  -0

 مثل البنوك التجارية ، بنوك االستثمار و االعمال ، والبنوك املتخصصة املترابطة فيما بينها

: وهو االندماج الذي يتم بين البنوك الصـــــــغيرة في املناطق املختلفة مع  االندماج املصـــــــرفي الرأ ـــــــ ي – 3

 ةالبنك الرئيس ي في املدن الكبرى ، وهناك االندماج املختلط والذي يتم بين بنكين اواكثريعمالن في انشط

 مختلفة وغير مترابطة فيما بينها، مثال ذلك االندماج بين بنك تجاري وبنك متخصص .

 : وفيه نميز ثالثة انواع :       ثانيا : االندماج املصرفي من حيث أطراف عملية االندماج     

والذي يتم بموافقة كل من ادارة البنك الدامج والبنك املندمج االندماج املصـــــــــــــرفي اإلرادي  -0

ع املوافقــة من طرف الحكومــة) الســـــــــــــلطــة النقــديــة(  حينهــا يقوم البنــك الــدامج بشـــــــــــــراء أســـــــــــــهم البنــك م

املندمج  إما عن طريق السـداد النقدي أو تقديم أوراق مقابل قيمتها مثل السـندات أو األسـهم ونشـير إلى 

 أن السلطات النقدية تشجع في كثير من الدول مثل هذا النوع من االندماج

ويتم هذا االندماج نتيجة لتعثر أحد البنوك مما اج املصـــــــــــــرفي القســـــــــــــري )االجباري(: االندم -5

يضـــــــــطر الســـــــــلطات النقدية في العديد من الدول إلى االندماج االجباري  حيث تعثر أحد البنوك)االفالس 

م توالتصـــــفية( يســـــتلزم إدماجه في إحدى البنوك األخرى الناجحة  واللجوء إلى هذا النوع من االندماج ي

 بصفة استثنائية طبقا لظروف تحددها السلطات النقدية من أجل خدمة االقتصاد الوطني.
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ولتشــــــجيع هذا االندماج يرفق بقانون يشــــــجع البنوك مقابل إعفاءات ضــــــريبية أو عن طريق مد 

   (1)البنك الدامج بالقروض املساعدة مقابل تعهده بتحمل كافة االلتزامات الخاصة بالبنك املندمج.

 حث الثاني : املفهوم القانونياملب

 في بـدايـة كـل اجتمـاع ســـــــــــــنوي ملجـالس إدارات البنوك     
ً
وجمعيـاتهـا  ســـــــــــــؤال يطرح بحـدة دائمـا

«  بحمى االندماج»في إطار ما أصبح يعرف  العمومية في الواليات املتحدة االميركية واوربا الغربية واليابان

للكيانات الصغيرة في ظل العوملة في السوق، والسبيل هناك مكان  التي تجتاح العالم اآلن، حيث لم يعد

 باالندماج والدمج بين البنوك.. فما هو االندماج إلى تلك
ً
 وماهي أنواعه ومفاهيمه. الكيانات يكون دائما

وقد درج الفقه القانوني على تقســـــــــــــيم اجراءات عملية االندماج الى مرحلتين: املرحلة التمهيدية 

 .واملرحلة التنفيذية

: املرحلة التمهيديةاو 
ً
 :ال

  بروتوكول االندماج -وتشمل: أ

الراغبة في االندماج  تبدأ عادة اجراءات االندماج بمفاوضات ودراسات يقوم بها منسوبو البنوك

بســـرية تامة وتنتهي هذه املفاوضـــات بتوقيع  املتخصـــصـــين وتســـتغرق هذه املفاوضـــات مدة طويلة وتحاط

البروتوكول مجرد من كل أثر قانوني حيث يحدد فقط نوايا االطراف  ذابروتكول اندماج بين البنكبن وه

 .بتوقيع عقد االندماج املتبع خالل الفترة االنتقالية السابقة لعملية تنفيذ االندماج التي تتوج والسلوك

 :مشروع عقد االندماج -ب

تضــــــــمنه  يتم اعداد مشــــــــروع عقد االندماج على ضــــــــوء ما أســــــــفرت عنه املفاوضــــــــات االولية وما

 .مع املستشارين والخبراء بروتوكول االندماج ويعد هذا املشروع عادة مجلس االدارة او املديرون

 :مكونات عقد اإلندماج

                                                           

 372عبد الحميد عبد المطلب، العولمة واقتصاديات البنوك ، مرجع سابق، ص ـ   (1)
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 دوافع وأغراض وشروط اإلندماج. -1

 تاريخ حسب أصول وخصوم البنوك املندمجة. -5

 .التقرير املبدئي لقيمة أصول وخصوم البنوك املندمجة مع مراعاة القيمة الفعلية لألصول   -3

كيفيــة تحــديــد حقوق كــل من املســــــــــــــاهمين او الشـــــــــــــركــاء في البنــك الجــديــد أو في كــل من البنوك   -4

 .الدامجة واملندمجة

 :املرحلة التنفيذية

للمســــــاهمين في  مية غير العاديةوتبدأ هذه املرحلة بعرض مشــــــروع االندماج على الجمعية العمو 

ثم التقـــدم بطلـــب من الجهـــة املختصـــــــــــــــة  كـــل من البنـــك الـــدامج والبنـــك املنـــدمج إلقراره بـــاألغلبيـــة ومن

اجراءات القيد في الســـــــــــــجل التجاري ثم شـــــــــــــهر اعالن االندماج  باملوافقة على عملية االندماج ويتلو ذلك

 .االعتراض ملن له حق االعتراض للعموم واعطاء مهلة

 :آثار االندماج بالنسبة للبنك املندمج

وبالتالي صـــــــــــــالحيته  يترتب على االندماج انقضـــــــــــــاء البنك املندمج وزوال شـــــــــــــخصـــــــــــــيته االعتبارية

تؤول بحــالهــا إلى البنــك الــدامج حيــث  الكتســــــــــــــاب الحقوق والتحمــل لإللتزامــات وتظــل موجوداتــه قــائمــة

 امام الغير املندمج ويظل كيانه ينتهي هنا الكيان القانوني للبنك
ً
 .املادي ومشروعه االقتصادي قائما

 :آثار االندماج بالنسبة للبنك الدامج 

حقوق ومـا عليهـا  يترتـب على االنـدمـاج حلول البنـك الـدامج محـل البنوك املنـدمجـة فيمـا لهـا من

 على فكرة الخلف العام ما
ً
كة عدا العقارات وبراءات االختراع اململو  من التزامات بملحقاتها تأســـــــــــــيســـــــــــــا

بعد اكتمال اجراءات نقل الســــــــــجل لدى ســــــــــلطات االراضــــــــــ ي واملســــــــــجل  للبنك املندمج حيث التنتقل اال

 .التجاري 
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يؤدي االندماج إلى زيادة رأس املال للبنك الدامج بحصـــــــــــــص عينية ويصـــــــــــــدر البنك الدامج  كما

 عينية يوزعها على البنوك في البنك
ً
مين في البنك املندمج باعتبارهم مســـاه مقابل هذه الحصـــص اســـهما

 الدامج.

 :آثار اإلندماج بالنسبة للعمال واملستخدمين

البنك املندمج حيث تســـــتمر  اليؤثر االندماج في التشـــــريعات املقارنة على عقود العمل التي أبرمها

( من قانون العمل وعزز هذا 9التشـــريع املصـــري في املادة ) عقود العمل بقوة القانون، هذا ما نص عليه

م إال أنهـــا أقرت في ذات الحكم 54/15/1911املصـــــــــــــريـــة في حكمهـــا الصـــــــــــــــادر في  النقضبحكم محكمـــة 

 .مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

والنظم الخاصــــة بالبنك الدامج  عدم وجوبية تطبيق القواعد واالحكام التي تضــــمنتها العقود -1  

لم تتضمن  طاملا أن عقودهم والنظم التي كانت سارية في شأنهم قبل االندماج على عمال البنك املندمج

 .مماثلة قواعد واحكام

 لدى البنك الدامج قبل حصول االندماج  -.2
ً
 .اليمكن اعتبار عمال الشركة املندمجة عماال

 :أثر اإلندماج بالنسبة للدائنين

 :الدائنون على نوعين، اما حملة سندات أو دائنين عاديين

 على الدائنين من -
ً
الســـــــــندات مما يتطلب  حملة حملة الســـــــــندات: قد تؤثر عملية االندماج ســـــــــلبا

واملندمجة وهذا ما أقره املشـــــــــــــروع  تقديم ضـــــــــــــمانات لهم تكفل حقوقهم لدى البنوك الدامجة

 للمحافظة على
ً
 محكما

ً
حقوقهم لدى البنوك الدامجة واملندمجة، حيث  الفرنســـ ي فوضـــع نظاما

طرحـه  جماعة الدائنين حملة الســـــــــــــندات ألخد رأيها فيه قبل أوجب عرض عقد االندماج على

 العمومية للبنوك الدامجة واملندمجة فاذا قبلوا باإلندماج فعليهم تقديم طلب على الجمعيات

يصـــــــــبح البنك  الســـــــــترداد ديونهم خالل ثالثة أشـــــــــهر من تاريخ اخطارهم بعرض االندماج وعندئذ

 االندماج. أما اذا امتنعوا عن الدامج مدين بقيمة من هذه الســـــــــــــندات وفوائدها من تاريخ تمام
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املذكورة فانهم يحتفظون بصـفتهم كدائنين حملة سـندات  ابداء رغبتهم في االسـترداد خالل املدة

  في مواجهة البنك
ً
 الدامج او الجديدة دون أدنى مسـاس بالضـمانات واالولويات املقررة لهم وفقا

بالدائنين حملة  لشـــــــــــروط عقد االندماج، اما املشـــــــــــروع املصـــــــــــري فلم يتطرق لهذا األمر الخاص

 ا
ً
 .لسندات مطلقا

املقـارنـة كـالتشـــــــــــــريع املصـــــــــــــري حمـايـة الـدائنين العـاديين  الـدائنون العـاديون: قررت التشـــــــــــــريعـات -

حق تقديم طلب للمحكمة بتعجيل الوفاء بديونهم او تقرير ضـــــــــــــمانات  ويتمثل ذلك في اعطائهم

 مواجهتممواجهــة البنــك الــدامج او الجــديــد او تقرير عــدم ســـــــــــــريــان االنــدمــاج في  كــافيــة لهم في

املصــــــــــــري هنا  وتصــــــــــــبح موجودات البنك املندمج ضــــــــــــامنة للوفاء بقيمة الدين وأقفل املشــــــــــــروع

 .حقوق الدائنين في البنك الدامج عند تضررهم من عملية االندماج

 :حق االعتراض على االندماج والتخارج من البنك

التخارج من  طلباعطت التشـــــــريعات املقارنة للمســـــــاهمين حق االعتراض على عملية االندماج و 

م 1911لســــنة  129من القانون رقم  132/5البنك واســــترداد قيمة اســــهمهم كالتشــــريع املصــــري في املادة 

تــاريخ إعالن االنــدمــاج واوجــب القــانون تــأديــة قيمــة  وذلــك بتقــديم طلــب مكتوب للبنــك خالل شـــــــــــــهر من

 .لبنــــــك كــــــافــــــةبــــــالقضــــــــــــــــــاء مع مراعــــــاة القميــــــة الجــــــاريــــــة ألصـــــــــــــول ا األســـــــــــــهم والحصـــــــــــــص بــــــاالتفــــــاف او

 :تعريف االندماج ومفاهيمه

االتحاد »االصــطالح القانوني هو  هو عملية قانونية يتوحد بمقتضــاها بنكان أو اكثر وفي االندماج

ويتم هذا االندماج إما بذوبان إحداهما في األخر « مجال واحد بين بنكين أو اكثر يعمالن ويتنافســـــــــــــان في

 في بنك جديد يحل مح وإما بمزجهما
ً
اإلبتالع كما يقول  لهما، ويتم هذا التوحد إما بطريقة الضــــم اومعا

اتحاد مصـــالح بين مصـــرفين  ، ومفهوم االندماج ينحصـــر بصـــفة عامة في الفقه الفرنســـ ي او بطريقة املزج

 :او اكثر وذلك من خالل خمسة انواع من االندماج وهى
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ويتنافســـــان في نفس نوع يعمالن  ويعني االندماج االفقي مصـــــرفان :االندماج األفقي -1

  النشــــــاط وهذا النوع يجب على املشــــــّر ع اخضــــــاعه
ً
لضــــــوابط تنظيمية خاصــــــة نظرا

والصــــناعية والخدمية، وذلك أن  لتأثيره الســــلبي على مبدأ حرية املنافســــة التجارية

بســبب االندماج يســهل التواطؤ فيما  انخفاض عدد البنوك العاملة في مجال معين

 .يعملون فيه وبالتالي رفع أسعاره ار املجال الذيبينهم للوصول إلى احتك

ويقع االندماج الرأســــــــ ي بين البنوك العاملة في مجال واحد مثل  االندماج الرأســــــــ ي : -5

االنــــدمــــاج وتكوين بنــــك جــــديــــد  البنوك الزراعيــــة وبنوك املزارعين، حيــــث  يمكنهــــا

فة ومن لإلســـــــــــــتفادة من تخفيض التكل واحدة يقوم بالعملية االنتاجية كلها وذلك

 .اقتصاد التقنية الحديثة

املشــــــــاركة في أنواع مختلفة من  : ويشــــــــمل االندماج املتنوع البنوك االندماج املتنوع -3

بتوســـــيع انتاج البنوك في أنشـــــطة  األنشـــــطة التجارية ويتم بغرض امتداد املنتجات

الجغرافي للســوق على بنكين ويتم تنفيذ  تجارية مرتبطة ببعضــها او بغرض االمتداد

متــداخلــة أو بغرض التنويع فقط بــإنــدمــاج بنوك  ليــاتهــا في منــاطق جغرافيــة غيرعم

 .وغير مرتبطة ببعضها البعض تعمل في أنشطة تجارية مختلفة

تطابق االرادة والتفاهم املشــترك بين مجالس ادارات البنوك  ويتم :االندماج الودي  -4

 .نواع السابقةلتحقيق مصلحة مشتركة ويغطي هذا املفهوم األ  املندمجة ويهدف

 ويحــدث هــذا النوع من االنــدمــاج ضــــــــــــــد رغبــة مجلس إدارة :غير الودي  االنــدمــاج -2

 البنك املســــــتهدف لإلندماج ويحدث عندما يســــــير بنك ضــــــعيف على مقدرات بنوك

 ذات امكانات جيدة حيث يســتهدف البنوك القوية والناجحة في الســوق لإلســتيالء

هذا  ية تدير البنك بصــــــورة افضــــــل ويســــــمىعليها وتغيير ادارتها الضــــــعيفة بإدارة قو 

 باالستحواذ
ً
االندماج والدمج، فاملصطلح االول  وينبغي التفرقة هنا بين.النوع ايضا



 

 

126 

فيطلق على العمليـــات التي تتم بنـــاء على  يطلق على العمليـــات االراديـــة امـــا الثـــاني

 .طلب تنظيمي من الجهات الرقابية

 :اجراءات ومراحل االندماج

يمس مصــالح  االندماج اجراءات طويلة ومعقدة تســتغرق مدة طويلة من الزمن ذلك انهيتطلب 

واملسـتخدمين واملتعاقدين مع البنوك  كثيرة ومتشـابكة ويؤثر على املسـاهمين والدائنين واملدينين والعمال

 .اداراتها وحتى الناس العاديين واملستهلكين الدامجة واملندمجة وكذلك اعضاء مجلس

هذه االجراءات عند تعرضــــــــــــها لعملية االندماج كالتشــــــــــــريع  بعض التشــــــــــــريعات علىوقد نصــــــــــــت 

التشـــــريعات  م وتركن هذه االجراءات الى اللوائح التنفيذية في1911م، تعديل 1966 الفرنســـــ ي الصـــــادر في

 .م الجديد2002 االخرى مثل القانون املصري ومشروع قانون الشركات السوداني لسنة

بتخصـــــــيص  م5115قرة املشـــــــرفة على قانون الشـــــــركات الجديد لســـــــنة حســـــــنا فعلت اللجنة املو 

وإبادة الســــــجالت( لحالة قانونية  الباب العاشــــــر من مشــــــروع القانون املذكور بعنوان )اندماج الشــــــركات

والتي وصـــــــــلت بالدنا الحبيبة وذلك من تجربة « الشـــــــــركات اندماج»مهمة تمثل ظاهرة عصـــــــــرية اآلن وهي 

 ركات الصـــحافة والصـــحافي الدولي والحرية وتجربة اندماج بنك املشـــرق وبنكشـــ بين« الشـــراكة الذكية»

 :على اآلتي« 519»املادة  النيل االزرق املحدود والتي نتمنى لها النجاح ، حيث نص في الفصل األول منه

شــــــــــركة او شــــــــــركات اخرى بعد الحصــــــــــول على  يجوز ألية شــــــــــركة وبقرار خاص ان تندمج في  -1

بموجب قرار خاص، وتسمى هذه الشركة بالشركة  الشركات االخرى  موافقة تلك الشركة او 

تلتها إلى اســـــم الشـــــركة بعد االندماج وحق االعتراض على  الدامجة ثم خصـــــصـــــت املواد التي

للمســــاهمين والدائنين ثم أيلولة جميع أصــــول وحقوق والتزامات الشــــركة  االندماج بالنســــبة

 .بــــــــــعــــــــــد االنــــــــــدمــــــــــاجاو املــــــــــنــــــــــدمــــــــــجــــــــــة فــــــــــيــــــــــهــــــــــا لــــــــــلشــــــــــــــــــــــركــــــــــة الــــــــــجــــــــــديــــــــــدة  الــــــــــدامــــــــــجــــــــــة

االندماج في هذا الباب والنص عليها في مشروع القانون الجديد قد شابه  إال أن ايراد عملية

 :االقتضاب واغفال لبعض املسائل الجوهرية فيها ويتمثل ذلك في اآلتي ش ئ من
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لم  لم يعرف القــانون االنــدمــاج بصـــــــــــــورة دقيقــة ومفصـــــــــــــلــة ولم يــدرج انواعــه ولم يميز كمــا -5

 في بعضيتطرق النقســــــ
ً
االحيان ولكل  ام الشــــــركات فمثلما تندمج الشــــــركات، تنقســــــم ايضــــــا

 .اجراءات واحكام

عمليـة انـدمـاج الشـــــــــــــركـات وتوافق عليهـا كمـا هو  لم يحـدد وجهـة رقـابيـة بعينهـا تشـــــــــــــرف على -3

 حيث يوجد
ً
 CITY PANELهيئة ملحفي املدينة»تنظيم خاص يســــــــــمى  الحال في انجلترا مثال

االنجليزي يضــم في عضــويته ممثلين عن معظم املؤســســات  مؤســس بواســطة البنك املركزي 

املعنية كمحافظ البنك املركزي ورئيس البورصـــــــــــــة ووزراء الصـــــــــــــناعة  االقتصـــــــــــــادية الكبري 

املعادلة  تضـــــــمن  واالقتصـــــــاد...الخ، ويعمل بقواعد ومبادئ تســـــــمى "مدونة املدينة" والتجارة

العرض او املتلقية له  الشـــــــــــركات الدامجة واملندمجة او مقدمة واملتســـــــــــاوية للمســـــــــــاهمين في

اجرائية صــــــــــارمة لها صــــــــــفة  وكذلك ضــــــــــمان علم الجمهور بكل املعلومات الالزمة بضــــــــــوابط

حيث يمكن لهيئة املحلفين اصـــــــــــدار   االلزام الضـــــــــــمني حتى اصـــــــــــبحت قواعد شـــــــــــبه قانونية

ض الشـــــــراء وألطراف صـــــــفقة اثناء مفاوضـــــــات االندماج أو عرو  نصـــــــائح وتوصـــــــيات لألطراف

 مالحظاتهم او تساؤالتهم على الهيئة واالنصياع لقرارها او استئناف املعترض االندماج عرض

للقرار أثر خطير  اذا كان« لجنة االستئنافات»على هذا القرار امام لجنة تشكلها الهيئة تسمى 

النظر في قرارات  التماس اعادة على أحد االطراف أو بعض املساهمين كذلك يجوز لالطراف

يتعامل باحترام مع أحكام مدونة قرارات الهيئة  امام القضـــاء العادي الذي« هيئة املحلفين»

 
ً
 صـــحيحا

ً
 ألطراف صـــفقة االندماج. اما في الواليات املتحدة االميركية  ويعتبرها أســـاســـا

ً
وملزما

 موافقةصــــــفقات االندماج لرقابة وزارة العدل االميركية حيث تشــــــترط شــــــرطين لل فتخضــــــع

 :عليها

 على مبدأ املنافسة  -1
ً
 .أال يترتب على االندماج تركيز القوة السوقية في املنشأة الجديدة حفاظا
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ان تســــتطيع منشــــلت اخرى جديدة دخول الســــوق بســــهولة في األمر القريب وان تتنافس باقتدار  -5

 .مع الشركة الجديدة

 صــــــــــــفقات اندماج الشــــــــــــركات العتراض كل متضــــــــــــرر 
ً
 منها للمحكمة ضــــــــــــمنكما تخضــــــــــــع أيضــــــــــــا

 اختصاص قانون مكافحة االحتكار االميركي.

 الفصل الثالث

 التنظيم الفني والقانوني للنظام املصرفي في السودان

 املبحث األول :  التنظيم الفني للنظام املصرفي في السودان

بالنظام  مقارنة باملصــــــــــــارف لإلدارات الداخلية األنشــــــــــــطة في التغيرات العنوان هذا تحت نتناول 

 تكون هيكل التي املؤســــــســــــات في التغيرات حصــــــر يتم ثم املصــــــرفي، النظام وحدات في التقليدى املصــــــرفي

  املصرفي النظام وحدات
ً
  .املصرفي العمل جزئيا تمارس التي املالية املؤسسات من وبعضا

 وحداتهيكل  تشـــــــكيل على مباشـــــــر تأثير لها التي الكيانات بعض حصـــــــر يتم الخارجي االطار وفي

 .املصرفي النظام

 : 
ً
 املصرفي النظام لوحدات الداخلية األنشطة في التغيرات أوال

  الربوى  بــالنظــام أخــذهــا إبــان املصـــــــــــــرفي النظــام وحــدات انتهجــت لقــد
ً
ادارات  تضـــــــــــــمنــت هيــاكال

 :هي أساسية

 دون  الفائدة ســـــــعر على تعتمد اإلدارة هذه كانتالســـــــلفيات:   / والتســـــــهيالت القروض إدارة /أ

 تمارس املالية وزارة تصـــــدرها التي الخزينة اذونات في اإلدارة تســـــتثمر هذه أن كما معينة، لصـــــيغة تحديد

   .الربا ضروب من وغيره الخصم

 واعداد الســــــــنوية العامة الحســــــــابات موازنة باعداد اإلدارة هذه تضــــــــطلعاملالية :  الشــــــــئون  /ب

 .والحسابات الختامية امليزانيات
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 املراســلين من األجنبي بالنقد الودائع باســتقطاب اإلدارة هذه تقوم :الخارجية العالقات إدارة /ج

 املراســـــلين وتحديد الخ، ....املســـــتندات ضـــــد الدفع طريق عن واالســـــتيراد خطابات االعتماد، وفتح بالخارج

   .االعتماد بهوامش املتعلقة السياسات واعداد الصرف أسعار تحديد األجنبي، النقد واعداد ميزانية

 .واملبانى واملطبوعات كالعربات البنك أصول  بإدارة اإلدارة، هذه تقوم :االدارية الشئون  إدارة /د

 والعاملين املوظفين يهم ما بكل تضـــــطلع فهي لنفســـــه شـــــارح واســـــمهااالفراد:  شـــــئون  إدارة /هــــــــــــــــــ

 .عامة بصفة مع البنك وعالقاتهم بالبنك

 وهي والرئاســـــة البنك فروع بتفتيش التفتيش إدارة تهتم :الداخلية واملراجعة التفتيش إدارة /و

 .باملطابقات فتقوم أما املراجعة العام، املدير إلى مباشرة تتبع

 تســــــــــجيل فيه، والعاملين بالبنك املرتبطة عامة القانونية باملهام تضــــــــــطلع :القانونية اإلدارة /ز

  البنك ضـــــــد والدعاوى  املشـــــــاكل البنك، العقود وممتلكات وصـــــــياغة
ً
 القانوني املســـــــتشـــــــار يكون  ما وغالبا

 
ً
 .للدولة اململوكة املصارف في خاصة العام النائب من ديوان مندوبا

 فهي هيكلها ضــــمن اإلدارة بهذه اهتماماتها درجة في التجارية املصــــارف تتفاوت :البحوث إدارة /ح

األســـهم  شـــراء للبنك، التابعة واملشـــروعات الفروع وقفل لفتح امليدانية الدراســـات إجراء بها اإلدارة املنوط

 .للبنك السنوى  التقرير وصياغة وتحرير الجدوى  دراسات وإجراء

 املصــــــــارف بعض اإلدارة، هذه مثل بإنشــــــــاء اهتماماتها في املصــــــــارف تتفاوتالتدريب :  إدارة /ط

بتقديم  التدريب إدارة تضـــــــــطلع .بذاتها قائمة كإدارة يفردها اآلخر والبعض األفراد، إلدارة شـــــــــئون  يتبعها

 .الخدمة مداخل كورسات

 والصرافين الخزينة عن كورس.. 

 والتحاويل والكمبياالت االعتمادات كورس. 

 لرفع مقدرته التأهيل ويتم الباشـــكاتب لدرجة املراقبين تأهيل وتشـــمل متنوعة متقدمة كورســـات 

 مشــــــــاكل العمالء، في النظر العربات، املبانى، صــــــــيانة واالنصــــــــراف الحضــــــــور  االفراد مراقبة على
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 العمالء، من حســــــابات الكبيرة الســــــحب عمليات على التأشــــــير الفرع، مبانى داخل النظام حفظ

 .االتصاالت بالفرع، النقدية توفير

 مدين ترصـــيد املكشـــوف،جارى  على الســـحب على الفائده تحديد والضـــمانات، التســـهيالت كورس 

 .املكشوف على الفوائد

 املصـــــرفية  األنشـــــطة في تخصـــــصـــــه لطبيعة وفقا وذلك آلخر بنك من االدارات هذه أهمية تتفاوت

 .الربوية

 الســـــائد في النمط هي اإلســـــالم قبل ما فترة في الســـــودانية املصـــــارف هياكل في االدارات هذه ظلت

 بقدوم غير أنه األخرى  املماثلة النامية البلدان في الربوية املصــــــارف من وغيره الســــــودانى املصــــــرفي النظام

 الهيكل وفي النظام املصرفي وحدات هياكل في حدثت قد جذريه تغيرات ثمة فان اإلسالمي املصرفي النظام

 .املالية واملؤسسات املصرفي للنظام العام

 ومســـمياتها وذلك األنشـــطة في جذرية تغيرات حدثت فقد ومهامها املصـــرفية الوحدات نطاق ففى

 .منه تنبع الذى والفكر للفلسفة وفقا

 كانت كما قائما مازال اإلدارة اسم أن من بالرغم:   )العامة الحسابات( املالية الشئون  إدارة /ى

 :أنشطتها في اكتنفها تغيرات قد أنه إال الربوى  النظام عهد في

 .الوديعة عمر بنهاية واالستثمارية االدخارية الودائع أرباح نسب تحديد  /أ

 .املختلفة للخدمات املصرفية بالتعريفة املتعلقة املالية املنشورات إصدار  /ب

 املحاســـبة واملراجعة هيئة من الصـــادرة واالفصـــاح العرض معايير حســـب املالى املركز بتبويب تضـــطلع  /ج

 .بالبحرين اإلسالمية املالية للمؤسسات

 بعض وفي والتســــــــهيالت القروض بإدارة ســــــــابقا تســــــــمى كانت:  )التمويل( االســــــــتثمار إدارة /ك

  اإلدارة وهذه التســـهيالت والســـلفيات تســـمى املصـــارف
ً
 التي األنشـــطة حيث من جذرى  تغير طالها قد أيضـــا

 .املستخدمة )األدوات(والكيفية  بها تقوم
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 .اإلسالمي للبنك التابعة الشركات وإنشاء األسهم في باالستثمارات اإلدارة هذه تضطلع /أ

 .عليها املتعارف اإلسالمية الصيغ حسب التمويل بمنح تقوم  /ب

 .الحسن بالقرض واستبدلت السلفيات إلغاء تم  /ج

 .املالية لألوراق الخرطوم سوق  في األسهم وشراء ببيع تقوم  /د

 .املصارف بين ما ومحافظ االجل طويلة التمويل محافظ في الدخول   /هـ

 .)شهامه(الحكومة  مشاركة وشهادات شمم املركزي  البنك مشاركة شهادات وبيع شراء  /و

 أخير. كمقرض املركزي  البنك وظيفة عن عوضا املركزي  البنك نافذة من التمويل  /ز

  اإلدارة هـــذه تقوم :الخـــارجيـــة العالقـــات إدارة /ل
ً
 النظـــام مع مســـــــــــــتحـــدثـــه كثيرة بمهـــام حـــاليـــا

 بالبنك األجنبي بالنقد التعامل غرفة األجنبي، النقد مقاصـــــــة عمليات تشـــــــرف على إنها أهمهما اإلســـــــالمى

 بالخارج البنك ودائع واســتثمار الدوالرية املرابحات وخاصــة األجنبي بالنقد التمويل التصــديق على املركزي 

 .إسالمية نوافذ لديها التي تلك أو اإلسالمية في املصارف

  واملراجعة التفتيش اإلدارة هذه تمارس :واملراجعة التفتيش إدارة /م
ً
 صـــدرت التي للمراشـــد وفقا

 تتعاون  كما .بالشـراء لآلمر واملرابحة املرابحة كصـيغة اإلسـالمية للصـيغ الشـرعية للرقابة العليا الهيئة من

 مع متوافقة لتكون  عمليات البنك بفحص يعنى والذي بالبنك، الشـــــــــرعية للرقابة قســـــــــم مع اإلدارة هذه

 .وعمالئه البنك بين التمويليه في املنازعات ويفصل الشرعية الفتاوى  يصدر أنه كما اإلسالمية الشريعة

 اإلدارة وتقوم املصــــرفية، للتقنية إدارة املصــــارف بعض اســــتحدثت :املصــــرفية التقنية إدارة /ن

   .هنا ورئاسته البنك فروع بين فيما العمل بمكننة تقوم إنها كما بشبكة اتصاالت وفروعه البنك بربط

 املبحث الثاني :  التنظيم القانوني للنظام املصرفي في السودان
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في الســـودان قانون مصـــارف كتشـــريع مســـتقل كما هو الحال عليه في بعض الدول ولكن اليوجد  

هناك مجموعة من القوانين والتشـــريعات واألعراف املصـــرفية تكون في مجملها القوانين املتعلقة بالعمل 

 .(1)املصرفي في السودان

 : قانون 
ً
 :م 2002 لسنة السودان بنك أوال

 تم إلى أن تعديالت عدة مواده بعض على أجريت والذي م 1959 ســـنة بقانون  الســـودان بنك نشـــأ

 أربعة في م 2002 لســـــــنة الســـــــودان بنك قانون  يقع .م 2002 لســـــــنة الســـــــودان بنك قانون  بموجب إلغاؤه

  عشر
ً
   .باألداء يتعلق فيما بفصوله ورد أهم ما نتناول  مادة وستين وثالث فصال

 تمهيدية أحكام يتناول   :األول  الفصل

 في األدبيات عليها املتعارف وأغراضــــــــه االعتبارية، البنك شــــــــخصــــــــية تضــــــــمن فقد )البنك(الثاني الفصــــــــل

   .اإلسالمية الشريعة بأحكام املصرفي النظام على اإلشراف ومنها املصرفية

 العليا رئيس الهيئة يكون  أن على وتشــــــــكيله اإلدارة مجلس إنشــــــــاء على اشــــــــتمل )اإلدارة(الثالث الفصــــــــل

  الشرعية للرقابة
ً
 .املجلس في عضوا

 األرباح، تخصـــــــــيص صـــــــــافى تحديد كيفية وشـــــــــمل )واألرباح واالحتياطي املال رأس( تناول  الرابع الفصـــــــــل

 .األرباح باقي وتوزيع االحتياطي

 العملة، في إصـــدار ســـواه دون  البنك حق ،)الصـــرف ســـعر وحدتها،( العملة على احتوى :الخامس الفصـــل

 .بالعملة الخاصة البنك أعمال

 والنقد والســـبائك الذهبية الذهب في التعامل األرصـــدة، إيداع األجنبي، النقد عمليات :الســـادس الفصـــل

 يتعلق فيما البنك ومهام القروض األجنبية وتلقى منح ســــلطه األجنبي، النقد في العمليات تحديد األجنبي،

 .النقد بمراقبة

                                                           

م ، دار جامعة افريقيا العالمية 7009د. الواثق عطا المنان محمد أحمد ، قوانين العمل المصــــــــــــرفي والتجاري في الســــــــــــودان ، الطبعة ا ولي ،  (1) 
 .6للطباعة ، ص:
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 إدارة نســــب األرباح، تحديد للمصــــارف، الحســــابات فتح :املصــــارف مع العالقات يتناول  :الســــابع الفصــــل

 من املعلومــات املصـــــــــــــرفي، طلــب التمويــل من الحــد للمصــــــــــــــارف، القــانوني االحتيــاطي تحــديــد الســـــــــــــيولــة،

 مصـــــــارف تأســـــــيس غرف املقاصـــــــة، تنظيم واحد، كمصـــــــرف مصـــــــرف أي فروع جميع معاملة املصـــــــارف،

 .للمصارف التوجيهات والتعليمات إصدار وسلطة املصرفية األعمال من بجزء القيام أو جديدة

 مســك املالي، ووكيلها الحكومة بنك :مهمة بنود على والحكومة الســودان بنك بين العالقة :الثامن الفصــل

 عن نيابة أخرى  بمهام البنك قيام الحكومية وأدواتها، التمويل صـــــــــــــكوك إصـــــــــــــدار الحكومة، حســـــــــــــابات

 .التمويل صكوك في التعامل و للحكومة التمويل كمنح الحكومة

 حســــابات االطالع، فتح كمبياالت إصــــدار املصــــرفية، كاألعمال – األخرى  البنك عمليات :التاســــع الفصــــل

 .بها القيام يجوز للبنك ال التي العمليات و املالية املؤسسات أسهم امتالك اآلخرين، األشخاص

 .الوطني املجلس رقابة عن يتحدث :العاشر الفصل

 والتقرير السنوي. للحسابات السنوية البيانات مراجعة يتضمن )الحسابات( عشر إلحادي الفصل

 البنك في شــــئون  الســــرية والرســــوم، الضــــرائب من كاإلعفاء – متنوعة أحكام – عشــــر الثاني الفصــــل أما

 .اإلدارة ملجلس واألوامر اللوائح إصدار سلطة القانون  واسند .البنك وتصفية

 أعمال البنك في كاملة بصـورة لتتحكم القانون  بنود بعض في جذرية تغييرات ورود تالحظ لقد

 ومنها : ـ الشريعة وفق عليها املتعارف ونشاطاته

 )والتمويلية النقدية الســــــياســــــات إصــــــدار( عليها املتعارف البنك أغراض ضــــــمن القانون  أورد  /أ
ً
 عن بدال

 .السابق الربوى  النظام في عليها املتعارف االئتمانية السياسات

 لواجباته، لتحقيق أدائه في اإلســـــــــــالمية الشـــــــــــريعة بأحكام البنك التزام على صـــــــــــراحة القانون  نص ب/ 

 .املصرفي النظام على وإشرافه سلطاته ممارسة أغراضه،

  الشرعية للرقابة العليا الهيئة رئيس يكون  أن على صراحة القانون  نص ج/ 
ً
 مجلس اإلدارة . في عضوا
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 النص إصــــــــــــدار هذا وينســــــــــــخ فيها والتعامل الحكومية التمويل صــــــــــــكوك إصــــــــــــدار على القانون  نص د/ 

 .اإلسالمي البديل ويثبت الربوية السندات

 : قانون تنظيم العمل املصرفي لسنة 
ً
 م : 0990ثانيا

  
ً
 يقع في وهو أعاله القانون  إجازة تم فقد م 1989 لســــنة الثالث الدســــتوري املرســــوم بأحكام عمال

 الوجه املصـارف على أعمال تنظيم قضـايا مجملة بصـورة الفصـول  هذه تتناول  حيث رئيسـية فصـول  سـبع

 :التالي

 أي القانون على هذا أحكام ســـيادة به، العمل وبدء القانون  اســـم تمهيدية، أحكام األول  الفصـــل

 .الكلمات ومقاصدها بعض بالتفسير تناول  كما .بينهما التعارض يزيل الذي املدى إلى آخر قانون 

الجديدة،  املصـــــــــــارف وترخيص القائمة، املصـــــــــــارف وضـــــــــــع املصـــــــــــارف، ترخيص الثاني الفصـــــــــــل

 العمل في ممارسـتهم يشـتبه الذين األشـخاص وتفتيش مصـرف، كلمة واسـتعمال عليها، والرقابة واإلشـراف

 .املصرفي الدمج و مواقعها وتغيير الفروع افتتاح املصرفي،

القروض  ونســـــــــــبة املال، رأس كفاية مجال في املصـــــــــــارف أعمال تناول  فقد الثالث الفصـــــــــــل أما

 األرباح على هوامش والقيد العقارات وحيازة وتمليك األســــــــهم حيازة على والقيد املال لرأس والتســــــــهيالت

 .التمويل على وقيود سائله بأصول  واالحتفاظ والرسوم،

 األرباحوحســــــــــــاب  الختامية امليزانية ومراجعة إعداد أهمية القانون  تناول  ،الرابع الفصــــــــــــل وفي

  القانون  أجاز كما وعرضـــــــها، ونشـــــــرها والخســـــــائر
ً
  البنك املركزي  يعين أن العامة للمصـــــــلحة وفقا

ً
 مراجعا

 
ً
 .املحددة املوأعيد في الشهرية البيانات تقديم املصارف على القانون  استوجب كما .املعنى للبنك خاصا

  يجرى  أن املركزي  البنك القانون  ألزم الخامس الفصـــــل وفي
ً
 وحدد اإلجراءات للمصـــــارف تفتيشـــــا

 .التفتيش عملية تلي التي

 الرقابة على وحدد – وعملياتها املصـــارف إدارة على الرقابة القانون  من الســـادس الفصـــل وتناول 

 .املالية املؤسسات على الرقابة وكذلك اململوكة وغير للدولة اململوكة املصارف
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 األعمال املصــرفية، كإيقاف مختلفة مواضــيع تناولت عامه أحكاما حدد فقد الســابع الفصــل أما

 التي املختصــــة وحدد املحكمة العام املدير أهلية وفقدان املصــــارف، وتصــــفية التوجيهات إصــــدار وســــلطة

 منصــــــب من أكثر في اإلدارة عضــــــو مجلس منصــــــب شــــــغل تناول  كما القانون  هذا مخالفو بموجبها يحاكم

 عموميين، مســتخدمين وغيرهم املوظفين الســرية واعتبار وموضــوع املصــارف وعطالت املســتندات، وحرق 

 .اللوائح إصدار وسلطة القانون  هذا أحكام من يخالف لكل العقوبات للمصارف، اتحاد قيام

 من 51 املادة جوزت قد و أعاله إليه أشـــرنا ما تناولت مادة وخمســـين إحدى في القانون  ويقع هذا

 فقد عليه وبناءً  .القانون  هذا لتنفيذ الالزمة واألوامر اللوائح إصدار سلطة السودان بنك ملحافظ القانون 

 وتقع م 1992 لســـنة للمخالفات املصـــرفية واملالية اإلدارية الجزاءات الئحة الســـودان بنك محافظ أصـــدر

 اإلجراءات وبينت بالقانون  الواردة مجمل القضــــايا تناولت مادة وأربعين إحدى و فصــــول  أربعه في الالئحة

 يلي : ـ كما لها املوافقة

 أحكام هذه وتطبيق الالئحة في الواردة ومقاصـــدها الكلمات بعض تفســـير ويتناول  :األول  الفصـــل

  املصرفي العمل تمارس التي املالية واملؤسسات املصارف جميع على الالئحة
ً
 . كليا

ً
 أو جزئيا

 تكييف األوضــــاع، عدم املصــــرفية، األعمال مخالفة على الجزاءات تناول  فقد الثاني الفصــــل أما

 الجزاءات تناولت كما .املركزي  البنك من مســـبق إذن على الحصـــول  بدون  مواقعها وتغيير الفروع وافتتاح

 .املركزي  البنك على موافقة والحصول  وشروطه املشروع تقديم دون  املصارف دمج موضوع

 نســــــبة القروض االحتياطي، املال، رأس عناصــــــر من التحقق عدم في املســــــئولية الالئحة وتناولت

 هوامش العقارات، ومخالفة وحيازة وتملك األســـــــــــهم، حيازة على والضـــــــــــبط املال، رأس إلى والتســـــــــــهيالت

 الحســــــــابات تقديم التمويل، ومخالفة على والقيد ســــــــائلة بأصــــــــول  االحتفاظ مخالفة و والرســــــــوم األرباح

 وتقديم نشـــر وعدم الحســـابات، بشـــأن تقرير املراجع مخالفات املركزي، البنك يحدده ما حســـب وامليزانية

 للتفتيش، التالية األوامر ومخالفة والبيانات األخرى  الشــــــــــــهرية البيانات تقديم وعدم وعرضــــــــــــها امليزانية

  مالية تنشأ مؤسسة لكل اإلداري  الهيكل إنشاء ومخالفة
ً
 .مستقبال
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 ف ومخالفةاملصــار  أعمال على الرقابة بموجب الصــادرة التوجيهات مخالفة الجزاءات تناولت كما

 دون  املحددة في العطالت املصــرف فتح ومخالفة املوجودات في والتصــرف املصــرفية األعمال بإيقاف األمر

 .املركزي  البنك من إذن

ضـــــــــــــمن  الجزاءات حســـــــــــــاب طرق  شـــــــــــــملـت متنوعـة أحكـامـا الالئحـة من الثـالـث الفصـــــــــــــل تنـاول 

 تكرار إخفاء أو حالة في الجزاء الالئحة حددت .والخســــــــائر األرباح حســــــــاب بند في وإظهارها املصــــــــروفات

 للخطر املالي وتعرض موقفه املصــــــرف إعســــــار على الجزاءات املحظور، الشــــــخص مع والتعامل املخالفة،

 فيها بما املخالفات عن األشــــخاص املســــئولين ومحاســــبة التعليمات ومخالفة املودعين، بحقوق  واإلضــــرار

 .للقانون  املخالفة البيانات املراجع إعداد

 وتطبيقها واســـتئناف الجزاءات وفرض وتفويضـــها الجزاءات تطبيق ســـلطة الرابع الفصـــل وتناول 

 .الجزاءات

 إدارة عدة من املركزي  البنك لتمكين الجزائية والئحته القانون  هذا جاء فقد تقدم ما نحو وعلى

 :اآلتي منها نلحظ وفرعيه أساسيه وأهداف مصرفية محاور 

 فترة إلى بل تعداه فحسب 1959 في املركزي  البنك نشأة منذ ليس مرة ألول  ككل املصرفي العمل تنظيم / 1

  أن إلى اإلشـــــارة وتجدر .م 1903 في األجنبية املصـــــارف فروع قيام
ً
 م 1969 منذ أعد قد االســـــم بهذا قانونا

 .النور  ير لم ولكنه

  واحد قانون  في املصــــــرفي العمل منظومة ضــــــمن األجنبية املصــــــارف فروع إدراج تم / 5
ً
 مع إلى جنب جنبا

 في القانون  إليه أشـــار وفقا ملا األخرى  واألطراف املودعين التزامات أمام الســـودانية املصـــارف من رصـــيفاتها

 .والتصفية الدمج

 يصـــدر وفق ما بممارســـته لهم يصـــرح الذين واألشـــخاص املصـــرفي العمل القانون  هذا يعرف مره ألول  / 3

 ازدواجية القانون  أنهى .املركزي  البنك إمرة تحت ورقابه وســــــــــــياســــــــــــات ضــــــــــــوابط من املركزي  البنك من

  موجودة كانت التي املصرفي النظام على اإلشراف
ً
 .منه الثاني الفصل في إليه أشار وفق ما وذلك سابقا
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 توفيق من املصــارف األجنبية في يجرى  بما الســودانية املصــارف ربط على الواســع إطاره في القانون  ركز / 4

 املال رأس ومتباينة بازل  للجنة والرقابة املصــرفية اإلشــراف مبادئ مع يتفق بما املال رأس ومالءة لألوضــاع

 وخاصــــــة املركزي  البنك ســــــياســــــات أهداف خدمة ســــــائله بهدف بأصــــــول  واالحتفاظ التمويل على والقيود

 .والتمويلية النقدية السياسة

 والحسابات املصاحبة املالية بالقوائم واإلفصاح الشفافية موضوع الوضوح من بش يء القانون  تناول  / 2

 .اإلسالمية الصيرفة أدبيات مفردات في أهميته له املوضوع وهذا لها

 املصرفية الرقابة –والتمويليه النقدية سياساته إدارة في املركزي  البنك آليات أهم أحد القانون  تناول  / 4

 .واملالى املصرفي القطاع على اإلحترازية والرقابة التفتيش بشقيها

  للمصــــــــــــارف الداخلية البيئة إصــــــــــــالح القانون  تناول  / 1
ً
 أعمالها إداراتها، وإيقاف ومجالس بهياكلها بدءا

 لتحـــديـــد وذلـــك مســـــــــــــتخـــدمين عموميين بهـــا املوظفين واعتبر بهـــا املعـــامالت وســـــــــــــريـــة مســـــــــــــتنـــداتهـــا وحرق 

ز  املســــــئوليات  وســــــيتم واملالية املصــــــرفية لهذه الكيانات فاعله كللية للمصــــــارف اتحاد قيام القانون  وجوَّ

 .منفصلة فقرة في ووظائفه مهامه تناول 

 يصــــدرها واملنشــــورات التي التوجيهات من لكثير قانونيه مرجعيه املصــــرفي العمل تنظيم قانون  أصــــبح / 1

 املصرفية العوملة متطلبات أو في االقتصادية األدبيات في عليها املتعارف أنشطته ممارسة في املركزي  البنك

 بازل  واتفاقيتي ، االحترازيه الرقابة أسس ومبادئ واإلندماجات، والشفافية واإلفصاح املؤسس ي كالضبط

 .املال رأس والثانية ملالءة األولى

 بالتمويل وحفظ يتعلق فيما الحكومية واملؤســـــــــــســـــــــــات املصـــــــــــارف بين العالقة القانون  هذا نظم / كما9

 .الحسابات

  القانون  هذا يعتبر / 11
ً
  مكمال

ً
 فيما يتعلق الســــــــــودان بنك قانون  في الواردة املحافظ لســــــــــلطات ومتمما

 .والتمويليه النقدية السياسة إلدارة صالحياته بممارسة
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 بصــــــــدور لوائح ويبشــــــــر اإلســــــــالمي املصــــــــرفي العمل لتقنين األســــــــاســــــــية املرجعية يعتبر القانون  هذا / 11

 .بالبالد شرعية وهيئات ومنشورات

 وتجرد املصــــرفية بكفاءة الرقابة أعمال ملمارســــة املركزي  البنك ملفتشــــ ي قانونيه حماية القانون  وفر / 15

 في ومعالجتها وتصحيحها الخاطئة وإزالتها واملمارسات السالبة الظواهر بعض حصر من مكنهم الذي األمر

 .لها منظمه منشورات إصدار أو حينها

 لجان تشـــــــكيل تم والئحته القانون  تطبيق أجل من .الودائع ألصـــــــحاب قانونيه حماية القانون  وفر / 13

 من صــــــــــــادره أداريه بأوامر لالســــــــــــتئناف لجان وكذا واملخالفات املصــــــــــــرفية الشــــــــــــكاوى  في للنظر جزاءات

 .(1)املحافظ

 : التحوالت
ً
 م 3112 لسنة املصرفي العمل تنظيم قانون  في املتضمنة األساسية ثالثا

بشـــــــــــفافية  أحكامه طبقت حيث أغراضـــــــــــه م 1991 لســـــــــــنة املصـــــــــــرفي العمل تنظيم قانون  انجز

 تطلب الثغراتمما بعض التطبيق ابرز  وقد والقضــــــائية، والتنفيذية االدارية املســــــتويات جميع في وفاعلية

 العليا الهيئة كاملعن فصـــــــــل اســـــــــتحداث إلى باإلضـــــــــافة الثغرات هذه لســـــــــد الجديدة املواد بعض إدخال

 .الشرعية للرقابة

  م 2003 ســـــــنة قانون  اســـــــتحدث
ً
خاص  قانون  أي أجازة أو شـــــــركة أي تســـــــجيل تحظر نصـــــــوصـــــــا

 يجوز  وال .الكتابية املحافظ موافقة على الحصـــول  بعد إال منه جزء أي أو املصـــرفي العمل مزاولة ألغراض

 الغرض كان الكتابية وقد املحافظ بموافقة إال قانونه أو الئحته أو األســـــاســـــ ى نظامه تعديل مصـــــرف ألي

 تخالف املمارســــة حيث كانت م، 1991 ســــنة قانون  مواد بعض في الســــابقة القصــــور  أوجه تالفى ذلك من

 .السودان بنك ورقابة اشراف مقتض ى

                                                           

 االستئنافات. ولجان والمالية اإلدارية الجزاءات لجان تكوين مجال في الصادرة اإلدارية ا وامر راجع (1) 
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 رئيس من بقرار الشرعية للرقابة العليا الهيئة إنشاء م 2003 سنة قانون  من الثالث الفصل نظم

 .ومكافأتها للهيئة مقر توفير بها املناط الجهة تحديد وتم الجمهورية

 فتواها الزامية على القانون  نص و وســـلطاتها وأختصـــاصـــتها الهيئة أغراض النصـــوص نظمت كما

 .املصرفي بالنظام يتعلق نزاع أي في

  تفتيش حق الســـودان لبنك يخول  بما النصـــوص بعض تعديل تم املصـــارف، بتفتيش يتعلق فيما

 في تبدأ  التي املخالفات ملتابعة وذلك  %21 عن تقل ال بنســــبة للمصــــارف اململوكة واملؤســــســــات الشــــركات

 الشـــــــركات اداريةعلى جزاءات توقيع الســـــــودان بنك حق من أصـــــــبح كما شـــــــركاتها، عند وتنتهى املصـــــــارف

 . %21 عن تقل ال بنسبة مالية مؤسسة أو مصرف ألي اململوكة واملؤسسات

عضــــــــو  أو رئيس أي وقف املحافظ حق من أصــــــــبح لقد :املصــــــــارف على الرقابة الســــــــابع الفصــــــــل

واالقتصـــــــــــــاد  املالية وزير لدى والتوصـــــــــــــية مهامه أداء عن عام مدير نائب أو عام مدير أو إدارة مجلس

  وذلك الالزم اإلجراء التخاذ الوطنى
ً
 .املودعين ومصلحة العامة املصلحة على حفاظا

 جزاءاتالئحة  صـــــــياغة / تعديل تتطلب صـــــــياغتها اعاد أو القانون  اســـــــتحدثها التي املســـــــتجدات

 . (1).املتغيرات هذه تستوعب جديدة

 
ً
 أعمال املصــارف تفتيش ســلطة الشــرعية للرقابة العليا الهيئة أعطت القانون  من 20 املادة  :أوال

 املصــــــارف على اجهزة الرقابة دائرة اتســــــعت فقد وبالتالي البنك بواســــــطة أو مباشــــــرة املالية واملؤســــــســــــات

 العامة اإلدارة للتفتيش، اإلدارة العامة :الحصـــــــــر ال املثال ســـــــــبيل على منها ونذكر -املالية واملؤســـــــــســـــــــات

 لكل الخارجي القانوني املراجع للرقابة الشــرعية، العليا الهيئة الودائع، ضــمان صــندوق  املصــرفية، للرقابة

 املنشـــأة املالية واللجنة املعنى بالبنك الشـــرعية وهيئة الرقابة املعنى بالبنك واملراجعة التفتيش إدارة بنك،

 البعض بعضـــــها على أعاله الجهات قوانين ســـــيادة االعتبار أخذنا في واذا – األموال غســـــل قانون  بموجب

                                                           

   32- 3ص تفسيرية مذكرة م  2003لسنة المصرفي العمل تنظيم قانون :المصدر (1) 
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 يســــــــتلزم مما القوانين لتضــــــــارب ادائهم فاعلية عدم إلى تؤدي املفتشــــــــين وقد ســــــــتواجه عراقيل ثمة فان

 .والتنسيق التواؤم

 
ً
 وفق املعايير التفتيش منهجية يوحد لم القانون  أن إال الرقابية الجهات كثرة من بالرغم  :ثانيا

 يؤدي االجهزة الرقابية قبل من املســـــتخدمة املعايير تناســـــق وعدم املركزي  البنك يحدده ما ووفق العاملية

 والخاصــــــة املحافظ كونها التي باللجان اطارالقانون  خارج املســــــألة حل تم وقد التصــــــنيف في ازدواجية إلى

 .املصارف ملوظفى الشامل والتدريب باملعايير

 
ً
 إلى ولم يتطرق  البنك عليها يوافق ادارية هياكل اعداد عن منه 42 املادة في القانون  تحدث  :ثالثا

 امر القانون  في إدخال املؤســـســـية أن اذ املؤســـســـ ى الضـــبط ملنشـــور  وفقا ادارى  مســـتوى  كل ومهام واجبات

 إلى تســـــــــتند التي املصـــــــــارف حجج ادارات يحفظ أنه كما ادائها، وتقويم املصـــــــــارف إدارة لعملية جدا هام

 وفقا جزاءات وفرض التصـــــحيح البنك فرض على املؤســـــســـــية تســـــهل و م، 1925 لســـــنة الشـــــركات قانون 

 .داخلية منشورات عن بدال للقانون 

 
ً
 البنك املركزي  يقوده الذى الشــــــبكات وإدخال التقنية توطين ملوضــــــوع القانون  يتطرق  لم  :رابعا

 للبنوك واتاحة الفرصــة القانون  في املوضــوع هذا إدخال يجب كان اذ – الشــاملة املصــرفية للســياســة وفقا

 خاصــة التقنية مخاطر اســتخدامات بدرء املصــارف والزام الســودان، بنك عليها يوافق التي النظم إلدخال

 .التقنى السطو ومنع  السالمة وضوابط أسس مراعاة مع والتزوير االختالسات

 هذا القانون  فان .... الشــاملة املصــرفية بالســياســة ورد ملا ووفقا مالحظات من تقدم ما نحو وعلى

 2003 _ 1991كافيا  وقتا اخذ قد املصــــارف تنظيم أن اذ التنظيم عن بدال املؤســــســــية يتبنى أن يجب كان

 انون ق فان االفصــــاح والشــــفافية اطار وفي .املؤســــســــ ى والضــــبط العوملة نحو باســــره العالم يتجه بينما م،

 مع املتعاملين لجمهور  املالمح الرئيســـية يراع ولم م، 1991 قانون  في هو كما املوضـــوع تناول  م 2003 ســـنة

 القانون  يلزم أن املؤمل من كان اإلســــــــالمي،اذ املصــــــــرفي النظام لحداثة و املالية واملؤســــــــســــــــات املصــــــــارف
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  لكل واالدارى  املالى األداء بنشــــــــر للبنك الخارجي املراجع
ً
  عليها متفق ملعايير بنك وفقا

ً
 وذلك للجمهور  علنا

 .املعنى بالبنك استثماراتهم بشأن قرارات من إتخاذ ولتمكينهم مصرفهم وإدارة بأمور  لتبصيرهم

عام  مدير نائب أو عام مدير فصـــــــــــــل يجوز  ال بحيث القانون  في جديدة فقرة اســـــــــــــتحدثت وقد

 يتم العمل ريثما عن وقفه يجوز  ولكن .للمحافظ املســـبقة املوافقة على الحصـــول  بعد إال خاص بمصـــرف

 .باملصارف الخاصة األوضاع استقرار هو ذلك من والغرض .املحافظ موافقة على الحصول 

 في الهياكل رأى للمحافظ أصـــبح بحيث الغاؤه تم الذى القانون  من 41 املادة صـــياغة أعيدت كما

 اســـتحداث تم .املالية فقط للمؤســـســـات املالية الهياكل في الرأى يعطيه الســـابق القانون  بأن علما االدارية

   .أوضاعه توفيق إلى مصرف يحتاج أي على مراقب أو مشرف تعيين حق املحافظ تمنح والتي 43 املادة

 القانون العطاء في تضــــــــمينه األصــــــــوب من أنه ورؤى  الجزاءات الئحة في موجودا النص هذا كان

 .القانون  قوة القرار

 االدارات ويتعذر مجالس في يحدث الذى الفراغ ملء ســــلطة املحافظ يعطى نص تضــــمين تم كما

 .محدودة لفترة اداريا األمر تدارك هو ذلك من والغرض تجاوزه،

 على املصــــلحة املحافظة أجل من النصــــوص من العديد – عامة أحكام – الثامن الفصــــل يشــــمل

 :مثال العامة

 .العادية االيام في املصارف قفل جواز عدم – ( 3)  – 44 املادة

 .طارئ  حدوث حالة في املحافظ باذن مصرف أي قفل جواز ( 5) 45  -املادة 

 استيفاء عن عجز املؤسسين أو فشل بسبب النهائى والتصديق املبدئية املوافقة إلغاء تبعات (5) 49 املادة

 .التصديق شروط

 عن بعجز املصـــرف علمه مع مصـــرف أي موجودات في املســـئولين من يتصـــرف من جزاء ( 5) – (23) املادة

 .التزاماته مقابلة
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 الجنائى ألغراض القانون  عموميين موظفين ومســــتخدميها عامة أمواال املصــــارف أموال اعتبار (24) املادة

 .م 1991 لسنة

 .املصارف دعاوى  في البنك تدخل (21) املادة

 وقوع في حالة املســـــتفيد لصـــــالح الســـــودان بنك طرف املصـــــارف حســـــابات من الخصـــــم (1) – (21) املادة

 .املصرفي النظام وسمعة املستفيدين حقوق  على للمحافظة وذلك محددة مخالفات

 : قانون 
ً
 م 2003 لسنة األموال غسل مكافحة رابعا

 2003سنة  أغسطس شهر من الثاني في م 2003 لسنة مؤقت مرسوم بموجب القانون  هذا صدر

 .م

  النقــديــة الســـــــــــــيــاديــة الســـــــــــــلطــات تســـــــــــــلم هو القــانون  هــذا إصــــــــــــــدار من الــدافع وكــان
ً
 من عــددا

لهذا  تشــــريع إصــــدار عدم وأن .األموال غســــل ملكافحة الدولة اتخذتها التي اإلجراءات االســــتفســــارات حول 

 في املصــارف شــك حاله في والقطرية واإلقليمية الدولية املالية واملؤســســات املصــارف جميع يجعل الغرض

  يؤثر متعاونة وهذا غير دولة الدولة واعتبار معها العالقات قطع إلى ذلك يؤدي وقد الســــودانية
ً
 على كثيرا

 .للسودان الدولية واملعامالت الوطنى االقتصاد

 الناتجة من األموال بها يقصــــــد كان املغســــــولة األموال أن للقانون  التفســــــيرية املذكرة في جاء وقد

 الرشوة عن األموال الناتجة يشمل وأصبح املفهوم تطور  ثم املخدرات، ترويج أو تجارة أو صناعه أو زراعة

 وأموال الضـــــــــــــريبى وأموال التهرب والــــدعــــارة الرقيق تجــــارة عن النــــاتجــــة واألموال واالحتيــــال، واالختالس

 .اإلرهاب و املشروعة غير األسلحة عن تجارة الناتجة واألموال السياسيون  يغتصبها أو ينهبها التي الشعوب

  يســــتوعبل يتطور  املعنى ومازال
ً
 كالتزوير املشــــروعة غير األنشــــطة من عدد من األموال الناتجة من أنواعا

 .العقلية وكل املؤثرات والشعوذة الدجل وكذلك والتزييف

 والســـياســـ ى واألمني االقتصـــادي منها كثيرة ســـالبه آثار األموال غســـل لعمليات إن املشـــرع أورد وقد

 :اآلتى في االقتصادية اآلثار وتتمثل واالجتماعى
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 اقتصـــاد واكبها وجود إذا خاصـــة الكلي، االقتصـــاد مكونات مجمل أداء على األموال غســـل عمليات أ/ تؤثر

  .بها مسموح غير أنشطه يتضمن خفى

  .العوملة ظل في األموال رؤوس إنتقال سرعة نتيجة االقتصاد استقرار عدم/ ب

 .عادله غير بصورة الثروة توزيع إلعادة األموال غسل يؤدي / ج

 .املوظفين كبار وخراب ذمم املشروعات في واالحتيال واالختالس الرشوة تفش ى إلى األموال غسل يؤدي / د

 .املال أسواق في والقطرية الدولية الشفافية يهدد / هـ

 .الضرائب دفع من التهرب طريق عن العامة املالية السياسات تنفيذ تعطيل / و

 السالبة وإزالة اآلثار األموال غسل في املتعاملين أنشطة من والحد للمكافحة وطائلة كبيرة مبالغ إنفاق  /ز

 .لعملياتهم

 بســــــــبب أقل جاذبيه املعامالت بعض تصــــــــبح حيث العدوى  طريق عن القانونية باملعامالت اإلضــــــــرار / ح

 .األجانب معامالت في الثقة إضعاف إلى يؤدي الذي الشك

 هنالك ارتباط وأن اضــــطرابات حدوث إلى يؤدي األموال غســــل أن وجد فقد الســــياســــية اآلثار أما

 شـــركات واالقتصـــادية وتأســـيس الســـياســـية والجاســـوســـية العســـكرية واالنقالبات األموال غســـل بين وثيق

 .والسياسية السلطة االقتصادية استخدام سوء إلى تؤدي وتخريبية استخباراتية أعمال ملزاولة وهمية

 :القانون  لهذا الرئيسية السمات

 غســـل األموال جريمة تعريف فيه تم فقد الثاني الفصـــل أما تمهيدية، أحكام األول  الفصـــل تناول 

 بين كما غســــــــل األموال مكافحة مجال في املركزي  البنك واجبات وتوضــــــــح األموال غســــــــل عمليات وحظر

 .املعلومات املالية بشفافية املؤسسات وألزم املالية املؤسسات على الواجبة االلتزامات القانون 

 أن تؤديه يجب الذى والقســم اختصــاصــاتها وأوضــح إدارية، لجنه إنشــاء تناول  :الثالث الفصــل أما

 .لها عامه أمانة تعيين القانون  جوز  كما بها، تتمتع التي القانونية والحصانة
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 والحساباتواملوازنة  املوارد واستخدامات للجنة املالية املوارد :املالية األحكام الرابع الفصل تناول 

 املالية  السنه بنهاية للوزير ترفع التي والتقارير الختامى والحساب املراجعة

 وحدد املحكمة عموميين، كموظفين باللجنة العاملين – عامة أحكام – الخامس الفصـــــــل تناول 

 قام من كل املســـــــــئولية عن انتفاء األموال، غســـــــــل جرائم مخالفات في للنظر مختصـــــــــة كمحكمه العامة

 كل على اإلدانة عند ( العقوبات1) 55املادة  وتبين .أموال غســــل عمليات عن اإلخطار بواجب نية بحســــن

 سلطة للجنة القانون  وجوز  املصادرة في األموال التصرف كيفية وأوضحت القانون  هذا أحكام يخالف من

 .املختص الوزير موافقة القانون بعد هذا أحكام لتنفيذ الالزمة اللوائح إصدار

 : الئحة
ً
 م 1999 لسنة األجنبي بالنقد التعامل تنظيم خامسا

 :اآلتي على وتشتمل مادة 20 و فصول  7 في الالئحة تقع

ــــــــــــــــ  اســــم (1) املادة :األول  الفصــــل  م وألغت 1999 لســــنة األجنبي بالنقد التعامل تنظيم الالئحة: ـ

 تلغى أن إلى ســـارية كل اإلجراءات تظل أن على 1979 لســـنة األجنبي بالنقد التعامل تنظيم الئحة (5) املادة

 .تعدل أو

 قــــانون تنظيم في لهــــا املمنوحــــة املعــــاني ذات فيهــــا الواردة والعبــــارات بــــالكلمــــات وتعني (3) املــــادة

 الجهات األوراق املالية، في التعامل البنك، املباشر، االستثمار أرصدة، مثل م 1981 لسنة بالنقد التعامل

 غير الرأســـمالية، للتحويل، العمليات القابلة العمالت له، املصـــرح الشـــخص املشـــغول، الذهب املعتمدة،

 األجنبي، النقد املعتمدة، املصـــــارف املتحصـــــالت الجارية، الجارية، املدفوعات املحافظ، القانون، املقيم،

 الخ.........مقيم

 املصـــــــــــــارف البيانات، وتقديم األجنبي النقد عمليات مزاولة (4) املادة تناولتالثاني :  الفصـــــــــــــل

 ما رأى متى املنشورات إصدار للمحافظ جوزت كما لهم، املصرح األشخاص املعتمدة، املعتمدة، الجهات

 .ذلك

 .يطلبها بيانات بأي السودان بنك بموافاة األخرى  والجهات املصارف ألزمت (2) املادة
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 أو املحافظ بموافقة شــخص ألي (4) املادة ســمحتاألجنبي :  النقد في التعامل :الثالث الفصــل

 -:اآلتية الوسائل من األجنبي بأي النقد في يتعامل أن يفوضه من

 تحويل التصـــرف فيه، أو النقد تصـــدير أو اســـتيراد الســـودان، من وضـــمانات أرصـــدة أي اخراج أو إدخال

 أو تحويالت إجراء أو مدفوعات أداء بغرض أجنبي نقد إلى الســــــــــــودانى الدينار
ً
، داخليا

ً
 تســــــــــــوية خارجيا

  بالنقد حســـــــــــابات فتح املقيمين، وغير املقيمين بين املعامالت
ً
 التي والالئحة القانون  ألحكام األجنبي وفقا

  األجنبي النقد في التعامل الالئحة للمصارف أجازت كما املقيم ولغير للمقيم املحافظ يصدرها
ً
  بيعا

ً
 وشراءا

   .املحافظ يحدده الذى بالقدر

 .الذهب وتصدير باستيراد تتعلقان ( 1و) (1) املادتانالرابع :  الفصل

 مقابل الدينار ســــعر يكون  أن وبينت الصــــرف ســــعر تحديد (9) املادة تناولتالخامس :  الفصــــل

  النقد
ً
واألشــــخاص  املعتمدة والجهات للمصــــارف وخولت املحافظ وبموافقة والطلب للعرض األجنبي وفقا

 .املقر داخل ظاهر مكان في األسعار إعالن مع والبيع الشراء أسعار تحديد بحرية لهم املصرح

بـــإصـــــــــــــــدار  املحـــافظ يقوم أن على واملـــدفوعـــات املتحصـــــــــــــالت على قيود فرض عـــدم ( 11) املـــادة

 .لذلك املنشورات

 الســليمة التي املصــرفية األســس حســب وذلك املحلية املصــارف بواســطة التمويل منح ( 11) املادة

 .أي دعم أو الصرف سعر مخاطر لتغطية ضمانات أي منح يجوز  وال القانون، عليها نص

 الخارج من املباشــــــــــر باالســــــــــتثمار تختص 12 املادة الرأســــــــــمالية العمليات :الســــــــــادس الفصــــــــــل

أجنبي  نقد أي إخراج أو تحويل إعادة يجوز  كما األجنبي، النقد بحركة يتعلق فيما دون قيود فيه والدخول 

 األجنبى والى النقد بيع الالئحة ومنعت املعتمدة، املصــــــــارف طريق عن الرأســــــــمالية العمليات في اســــــــتغل

 .املحافظ بعد موافقة إال السودان خارج عقارات شراء أو مباشرة استثماره أو الستخدامه وذلك شخص
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 نقد بغرض أي بيع املعتمدة والجهات للمصــارف مخول  غير :املالية األوراق في التعامل (13) املادة

 الدفع مالية مســـــــتحقة أوراق أي يبيع أو يشـــــــترى  أن املقيم ولغير للمقيم يجوز  وال الخارج، في االســـــــتثمار

 .املحافظ بموافقة إال أقل أو عام خالل

 أن يحصل للمقيم يجوز  ال املعتمدة املصارف عدا فيما :عليه والحصول  التمويل منح ( 14) املادة

  يمنح أن املقيم لغير يجوز  كمــا الخــارج، من أقــل أو عــام مــدتــه تمويــل على
ً
 بعــد وذلــك من املقيم تمويال

 .املحافظ موافقة

قفل  أو بفتح تقوم التي املعتمدة املصــــــــــــارف :بالخارج املحلية املصــــــــــــارف حســــــــــــابات ( 12) املادة

 .من ذلك يوما ثالثين خالل البنك إخطار عليها بالخارج مراسليها لدى األجنبي بالنقد حسابات

 الخدمات أو أو الســــــلع أو العقارات شــــــراء الالئحة تجوز  لم :وإيجارها األصــــــول  شــــــراء (14) املادة

   .املحافظ إخطار بعد إال السودان داخل األجنبي بالنقد إيجارها

 املبرئة الوحيدة العملة الســـوداني الدينار يعتبر ( 11) باملادة يتعلق عامه أحكام :الســـابع الفصـــل

 .الالئحة وفق أجنبية لعمالت تحويله ويجوز  القانون  أحكام وفق داخل السودان للذمة

 وفق قانون  يعاقب الآلئحه هذه أحكام يخالف من كل :الترخيص وســـــــحب العقوبات (11) املادة

 إذا أخرى  أي جهة أو مصـــــــرف أي ترخيص ســـــــحب للمحافظ يجوز  كما م، 1981 األجنبي بالنقد التعامل

  إدانتها تمت أنه له ثبت
ً
   .املادة هذه ألحكام وفقا

 إال بالقدر إخراجها أو الســــــــودان إلى إدخالها أو الســــــــودانية النقد أوراق حمل ( منعت19) املادة

 .املحافظ يحدده الذى

بإصــــــــــــدار  للمحافظ واملنشــــــــــــورات األوامر إصــــــــــــدار ســــــــــــلطة 20 املادة بموجب الالئحة أســــــــــــندت

 .النقد األجنبي في التعامل عمليات لتسهيل وضرورية مناسبة يراها التي الشروط ووضع املنشورات
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 : قانون 
ً
 م 2003 مارس حتى معدل 1990 لسنة للمصارف املرهونة األموال بيع سادسا

 في معامالتها تحتكم 1990 لسنة للمصارف املرهونة األموال بيع قانون  صدور  قبل املصارف كانت

 قانون  لصــــــدور  ولقد كان .م 1983 لســــــنة املدنية اإلجراءات قانون  إلى بالرهونات يختص فيما املصــــــرفية

  املرهونة للمصــــارف األموال ببيع الخاصــــة باإلجراءات اإلســــراع في فعال دور  1990
ً
 م 1983 بقانون  قياســــا

 .السياق هذا في مدنية إجراءات إتخاذ يقتض ي الذى

 ديونها املضمونة استرداد على املصارف ساعدت كثيرة إيجابيات 1990 قانون  تجربة أفرزت ولقد

 على الحصول  في سبيل والجهد للوقت اختصاره مثل القانون  عليها اشتمل التي للمزايا املختلفة بالرهونات

  تشـــكل وأصـــبحت األمد عليها طال ديون 
ً
  هاجســـا

ً
 الواضـــح لتأثيرها وذلك على الســـواء واملواطن للدولة كبيرا

 واملال النقود دوره عملية التجارية واســـتمرارية األســـواق في النقود وتدفق مجمله في االقتصـــاد حركة على

  يكن لم األثر هذا أن إال
ً
 فأنعدمت القانون  دور  من أضــــــــــــعفت العقبات التي بعض اكتنفته إذ – فاعال

 املشـــترين بعض وعانى املقدمة العروض كثرت باملزاد و للبيع واملعروضـــة املرهونة األموال لشـــراء املنافســـة

 بموجب املشتراة لألصول  ملكيتهم تكتمل حتى الرسوم واملصروفات حجم وكبر اإلجراءات دائرة اتساع من

 على تطبيقه أثر مما القانون  هذا
ً
 .املتوقعة واألهداف النتائج سلبا

 القانون ملعالجة هذا نصـــــوص من كثير في املقترحة التعديالت إجراء رؤى وغيرها، األســـــباب لتلك

 مســـــــت قد هذه التعديالت كانت وملا .التشـــــــريع من الغرض تحقيق دون  حالت التي واملعوقات الســـــــلبيات

  القــــانون  عليهــــا ارتكز مهمــــة جوانــــب
ً
 للقــــانون  التعــــديــــل يكون  أن رؤى اصـــــــــــــال

ً
 أهم ملعــــالجــــة كلــــه شــــــــــــــــامال

 :التالية املوضوعات

 اذ  )املرهونة للمصارف األموال بيع( كلمة من واكمل اشمل تصرف كلمة أن رؤى :القانون  اسم -1

  لها املرهون  املال في للتصـــــــرف املصـــــــارف أمام الباب تفتح أنها
ً
 لها يحقق القانون بما لهذا وفقا

 .ديونها استرداد
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في  املال هذا كان ســـــــواء فرصـــــــة بأســـــــرع مباشـــــــرة املرهون  املال على االســـــــتيالء للمصـــــــارف يمكن -5

القانون  خول  كما للمشـــــــترى  ويســـــــر بســـــــهولة للبيع عرضـــــــه وامكانية غيرها حيازة في ام حيازتها

 بنفسها أو املطلوبة بالصورة تسييله عدم رغبتها حالة في املرهون  املال إدارة في الحق للمصارف

 .املعقول  الوقت عن االسترداد فترة تطول  ال حتى عنها وكيل بواسطة

 الفعلى للمال امتالكه لتكملة املشـــترى  من تطلب التي الكثيرة واملصـــروفات الرســـوم من اإلعفاء -3

 من تمكن املصـــــرف التي املجزية باألســـــعار الشـــــراء على للمتنافســـــين تشـــــجيع ذلك وفي املشـــــترى 

 تكلفة .  وباقل ديونه استرداد

 املال لتوســيع دائرة االســتثمار وشــهادات والصــكوك األســهم ترهن التي األموال لنوعية القانون  أضــاف -4

 .كضمان املقدم

  القانون  استحدث  -2
ً
 .وفاًء لديونها محدده بشروط لصالحها الرهونات غلق حق املصارف يعطى نصا

 .اإلجراءات فقط لتعطيل تستغل كانت أنها التجربة أثبتت التي التحكيم مرحلة القانون  ألغى -4

 
ً
 إجازته مادة، وتمت عشرة وإحدى فصول  ثالثة في يقع فانه للقانون، التفسيرية املذكرة هذه على بناءا

 
ً
 .م 1989 لسنة عشر الثالث املرسوم ألحكام وفقا

 -:القانون  عليها احتوى  التي الفصول  باقتضاب يلي فيما نتناول 

 لكلمة واملنقوالت، العقارات وتشــمل أصــول  لكلمة تفســير على واشــتمل  :األول  الفصــل
ً
 ا( وتفســيرا

 .عنه ينوب من أو مصرف أي عام مدير به ويقصد )ملدير

 للمصـــــارف، ويطبق املرهونة األموال على رجعى بأثر القانون  هذا يطبق – تطبيق – الرابعة املادة

 .أجنبية تمويل مؤسسه أو مصرف أي على القانون 

 كإنذار للراهن شهر مدة وحدد – للمصارف املرهونة األصول  بيع إجراءات – الثاني الفصل وحدد

  على العلنى املزاد طريق عن بالبيع املصــــــرف ويقوم الدين ســــــداد فترة حلول  بعد
َّ
 األســــــاســــــ ى يقل الثمن أال
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 الجهات مع املصــــــــــرف بالتشــــــــــاور  يحددها التي الحقيقية القيمة أو املرهون  املبلغ قيمة عن العقار لذلك

 .أكبر ايهما املختصة

وزير  بموافقة الســـــودان بنك ملحافظ القانون  وجوز  اللوائح إصـــــدار ســـــلطة الثالث الفصـــــل تناول 

 .القانون  هذا لتنفيذ الالزمة اللوائح إصدار سلطة االقتصادي والتخطيط املالية

 : 
ً
 م 1925 لسنة الشركات قانون  في التغيرات سابعا

  القانون  هذا يعد لم
ً
املصـــــــــارف  إنشـــــــــاء منذ الشـــــــــركات في املتالحقة املتغيرات الســـــــــتيعاب صـــــــــالحا

 اإلسالمية أن املصارف من وبالرغم - خاص بقانون  اإلسالمي فيصل بنك قيام تاريخ – 1978 في اإلسالمية

 :ومنها هذا القانون  طالت قد جذرية تغيرات أن إال القانون  هذا بموجب أنشئت قد

 وبموجب قانون  بموافقته إال املصـــــــرفي املجال في تعمل شـــــــركات بإنشـــــــاء يســـــــمح ال املركزي  البنك أن -1

 .املصرفي العمل تنظيم

 مال املصــــــارف رأس ســــــداد وكيفية مقدار منشــــــورات وبموجب قاطع بشــــــكل يحدد املركزي  البنك أن -5

 .آلخر وقت من وزيادته

 دولية متعلقة قوانين تحكمها أصــــــــــبحت لقياســــــــــه املالئمة واملعايير ومالءتها املصــــــــــارف مال رأس أن  -3

 .واإلسالمية املالية باملؤسسات

 ومهمتها بالبنك املركزي  الشرعية للرقابة العليا للهيئة تتبع املصارف في شرعيه رقابة هيئات تعيين تم  -4

 مثلما املالى املركز حول  الرأى ابداء هي املالية الناحية من
ً
 .منشأة ألي الخارجي املراجع يفعل تماما

 الشـــــــريعة اإلســـــــالمية ومبادئ أحكام مع يتفق بما العقود بابرام أنشـــــــطتها معظم في املصـــــــارف ألزمت

 في صرفه ويتم ومركزه املالى البنك حسابات في تضمينه وعدم الشرعى غير الصرف/املكسب عن واالفصاح

 .خيريه أغراض

  اإلســـــــــالمية املصـــــــــارف أهداف تضـــــــــمنت
ً
  واجتماعية انســـــــــانية أهدافا

ً
األهداف  مع جنب إلى جنبا

 .االقتصادية
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 قانون الشـــركات بموجب أنشـــئت التي املصـــارف م 2003 لســـنة املصـــرفي العمل تنظيم قانون  ألزم

 .عامه مساهمة شركات إلى بالتحول 

 أن منشــــورات إال العمومية الجمعية بعد البنك في ســــلطه أعلى هو اإلدارة مجلس أن من بالرغم

 ايقاف أو املجلس الســودان حل لبنك جوز  قد م 5113لســنة املصــرفي العمل تنظيم وقانون  املركزي  البنك

  وتعيين اعضائه من أى
ً
  أو عنه بديال

ً
 .البنك على مشرفا

املســــــئولية  على الشــــــركات أموال روؤس في املســــــأهمات مبدأ م 1925 لســــــنة الشــــــركات قانون  يقر

وال  للمنشـــــــأة املالى املركز في تضـــــــمينها يتم االســـــــتثمار كحســـــــابات إســـــــالمية أنشـــــــطة ثمة أن غير . املحدودة

  وتصفى املبدأ لهذا تخضع
ً
 .بها الخاصة أرباحها ولها سنويا

فقد  العامة وللمصـــــــلحة أنه إال خاصـــــــة مصـــــــارف قيام م 1925 لســـــــنة الشـــــــركات قانون  اقر لقد

  عامه مؤسسات الخاصة املصارف أصبحت
ً
  2003 لسنة املصرفي العمل تنظيم لقانون  وفقا

ً
 عليه م وبناءا

 العدلية القوانين عليه بموجب تعدى من كل للمحاســـــبة يخضـــــع عام مال املصـــــارف موارد أصـــــبحت فقد

 .عموميين موظفين القانون  ألغراض فيه املوظفون  وأصبح األخرى 

ودون  بحريه املصـــــــــرف موارد اســـــــــتخدام للمالكين يبيح م 1925 لســـــــــنة الشـــــــــركات قانون  كان وملا

  قد املركزي  البنك من صـــــــادرة منشـــــــورات وبموجب املصـــــــرفي العمل تنظيم قانون  فإن قيود،
ً
 حدد نســـــــبا

  وذلك أكبر أيهما التمويل محفظة من أو املوارد من مئوية
ً
 مجلس أيدي املوارد في اســــتخدامات لتركيز منعا

 وذلك وشــــــــركاتهم في البنك وافرة مصــــــــلحة لهم من أو حكمهم في من أو املديرين أو العام املدير أو اإلدارة

 .الضعيفة الشرائح من التمويل وطالبى األسهم حملة من لألقلية حماية

 حق تصــبح من التصــفية فان م، 1925 لســنة الشــركات قانون  بموجب املنشــلت تصــفية مجال في

  – والدمج التصـــــــــفية موضـــــــــوع أن غير جبرية أو اختيارية إما العمومية، الجمعية
ً
 بتوفيق أصـــــــــبح منظما

 .املصرفية الدولية الرقابة متطلبات وحسب املركزي  البنك يراه حسبما املصارف أوضاع



 

 

151 

 تنظيم أعمال في األخير املرجع كان أنه م 1925 لســـــنة الشـــــركات قانون  في الجذرية التغيرات ومن

 بنك املصـــــــــرفي وقانون  العمل تنظيم كقانون  عليه ســـــــــادت قد أخرى  قوانين أن إال واملنشـــــــــلت املصـــــــــارف

 املالئمة والبيئة االقتصادية الفكرية املرجعية فقد أنه كما األموال، غسل وقانون  م 2003 لسنة السودان

 االقتصــــــادية املنشــــــلت املالئمة لعمل البيئة يمثالن اإلســــــالمي واملنهج الفكر وأصــــــبح بنوده بعض لتطبيق

 .املصارف على ذلك وينسحب واإلنسانية واالجتماعية

 حاجة للمشـــرع ال ولذلك املركزي  البنك نشـــأة ســـبق قد م 1925 لســـنة الشـــركات قانون  أن معلوم

 .السودان بنك سلطات إلى بعيد أو قريب من يشير أن

 : قانون 
ً
 م 1994 لسنة املالية لألوراق الخرطوم سوق  ثامنا

اجراء العديد من م حيث تم 1945بدأ التفكير في انشـــــاء ســـــوق األوراق املالية في الســـــودان منذ 

الدراســـــات واالتصـــــاالت بدأتها وزارة املالية وبنك الســـــودان بمشـــــاركة مؤســـــســـــة التمويل الدولية التابعة 

 للبنك الدولي.

م لكي ينظم انشـــاء 1915تمت اجارزة قانون ســـوق األوراق املالية من قبل مجلس الشـــعب عام 

م . بدأت الخطوات 1995ا املجال حتى عام سوق األوراق املالية في السودان ولكن لم يتم أي ش ئ في هذ

م وذلك في ظل سياسة التحرير االقتصادي والتي 1995الجادة النشاء سوق األوراق املالية في أغسطس 

 .(1)م(1993م ـ 1991نادي بها البرامج الثالثي لالنقاذ االقتصادي )

  القانون  هذا صــدر
ً
 القانون في هذا ويقع م 1991 لســنة الخامس الدســتورى املرســوم ألحكام وفقا

 :اآلتي في نوجزها مادة وسبعين وأربع فصول  تسعة

 :القانون  اسم على منه األولى املادة في الفصل هذا اشتمل تمهيدية  أحكام :األول  الفصل

                                                           

م ، دار جامعة افريقيا العالمية 7009د. الواثق عطا المنان محمد أحمد ، قوانين العمل المصـــــــــــرفي والتجاري في الســـــــــــودان ، الطبعة ا ولي ،  (1) 
 .790للطباعة ، ص:
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 ( تفســير بعض3)  املادة عرفت .م 1982 لســنة املالية األوراق ســوق  قانون  إلغاء تم  :الثانية املادة

 واى القرض واملقارضــــــة صــــــكوك بها ويقصــــــد :املالية األوراق كلمة مثل القانون  في الواردة الكلمات معانى

 وشــــــركات العامة الحكومة ومؤســــــســــــاتها تصــــــدرها التي اإلســــــالمية املعامالت صــــــيغ بموجب أخرى  صــــــكوك

 .ذلك حكم في ما أو ...العامة املساهمة شركات تصدرها التي واألسهم العامة املساهمة

 الرئيس، الســــــــــــوق، العمومية، الجمعية املالية، باألوراق التعامل ؛ الكلمات تعريف شــــــــــــمل كما

 اطار في العام وطرحها لالكتتاب املالية األوراق إصــــدار فيها تجرى  التي الســــوق  بها ويقصــــد االولية الســــوق 

 فيها تتم التي الســــــــــوق  بها ويقصــــــــــد الثانوية ؛ الســــــــــوق  الســــــــــائدة واألعراف والتعليمات واللوائح القوانين

 األوراق تداول  قاعة في املالية األوراق ملكية وتبادل بالوكالة مباشـــرة أو املالية األوراق وبيع شـــراء عمليات

 :السوق  وتشمل مكاتب في أو املالية

 شركات الوكالة الكلمات، معانى تفسير وشمل الثالثة والسوق  املوازية والسوق  النظامية، السوق 

 به ويقصد العام، الوزير املدير الوكيل، وممثل املجلس املالية، األوراق تداول  قاعة العضو، املتخصصة،

 .والوكيل املالية وزير

 املدى آخر إلى قانون  أي أحكام مع التعارض حالة في القانون  هذا أحكام بســيادة تتعلق ( 4) املادة

 .بينهما التعارض يزيل الذى

اإلســـــالمية  الشـــــريعة بأحكام نشـــــاطاتها وجميع تصـــــرفاتها كل في الســـــوق  بالتزام تختص ( 2) املادة

  بموجبه الصــــــــادرة واللوائح القانون  هذا ويفســــــــر وهديها
ً
  ويعتبر لذلك وفقا

ً
 أو تصــــــــرف تفســــــــير كل باطال

 .ذلك بخالف

 وعمليات تداولها للجمهور  املالية األوراق وطرح إصدار ويخضع املالية باألوراق ( التعامل4) املادة

 .القانون  هذا ألحكام

 السودانية املالية األوراق بتداول  تختص ( 1) – 1 املادة
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 لالكتتاب األوراق املالية طرح على املوافقة املجلس توجيه على بناء الوزراء ملجلس يجوز  ( 5) – 1  املادة

 املساهمة شركات قبل من واملصدرة السوق  في بها التعامل أو السودان في العام

 .واالجنبية العربية العامة

 :وعضويتها وأغراضها السوق  إنشاء :الثاني الفصل

اعتبارية  شــخصــية وذات املالية، لألوراق الخرطوم ســوق  وتســمى الســوق  بإنشــاء تتعلق ( 1)  املادة

 .التقاض ى في والحق خاتم ولها مستديمة تعاقدية وصفة

واليــــات  في فروع فتح لهــــا ويحق الخرطوم مــــدينــــة في للســـــــــــــوق  الرئيســـــــــــــ ى املقر ( ويكون 5)  املــــادة

 .السودان

 :اآلتي من وتتكون  السوق  أغراض (9) املادة

  بها والتعامل املالية األوراق إصدار ومراقبة تنظيم  )أ(
ً
 .وشراء بيعا

 .املواطنين بين االستثمارى  الوعى وتنمية االدخار تشجيع )ب(

 لألصـــول  العامة امللكية الوطنى ونقل االقتصـــاد في االنتاجية لألصـــول  الخاصـــة امللكية وتعزيز توســـيع  )ج(

 .للدولة الرأسمالية

 .اإلصدارات سوق  وتنمية تطوير  )د(

 .االستثمارى لها املناخ تهيئة على والعمل املالية األوراق في االستثمار وتشجيع تطوير  )هـ(

 املالية األوراق في املستثمرة األموال تسييل وسرعة تسهيل على تساعد التي العوامل توفير  )و(

 .الفرص للمتعاملين تكافؤ وضمان املستثمرين فئات بين والعادل السليم التعامل أسس ترسيخ  )ز(

 .املستثمرين لكافة وتوفيرها واالحصائيات والبيانات املعلومات جمع )ح(

 التي تتطلبها والتطورات يتناســـــــــب بما تعديلها واقتراح بالســـــــــوق  العالقة ذات التشـــــــــريعات دراســـــــــة  )ط(

 .السوق 
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 بتنمية الســـياســـة املتعلقة على واالشـــراف األموال روؤس وحركة والنقدية املالية الســـياســـات تنســـيق  )ى(

 .واالقتصادي املالى االستقرار يحقق بما التمويل مصادر

 .لعضويتها واالنضمام والعربية واالقليمية العاملية املالية الخبرات تبادل على العمل  )ك(

 .وايداعها املالية األوراق ملكية تحويل ومتابعة وتنظيم إلدارة جهاز إنشاء  )ل(

 مجال التعامل في والعاملين الوكالء بين واالنضـــــــباط الذاتية واملراقبة املنهى الســـــــلوك قواعد ترســـــــيخ  )م(

 .املالية باألوراق

 .والعملية العلميه كفاءتهم رفع بهدف الوكالء موظفى وتدريب تأهيل  )ن(

 :الزامية  وتكون  :السوق  عضوية  (11) املادة

 :من وتتكون   (1)

 السودان بنك  /أ

  تنشأ التي أو القائمة التمويل ومؤسسات لها املرخص املصارف  /ب
ً
 .مستقبال

 .املستقبل في تنشأ التي أو املسجلة العامة املساهمة شركات  /ج

 الوكالء / د

 .السوق  في املالية أوراقها قيد مدرج محلية سلطة أو عامه مؤسسة أو هيئة أي  /هـ

 .واختصاصاتها وسلطاتها االجتماعات، العمومية،حضور  الجمعية بتكوين تتعلق (14-11) املادة

للشـــــــــــريعة  علماء ثالثة من وتشـــــــــــكل واختصـــــــــــاصـــــــــــاتها، الشـــــــــــرعية الرقابة هيئة لجنة (12) املادة

 .السوق  أعمال على بالرقابة وتختص اإلسالمية

 السوق  إدارة :الثالث الفصل

وســـــــــقوطها،  العضـــــــــوية مدة ومســـــــــئوليته، وتشـــــــــكيله املجلس إنشـــــــــاء عن تتحدث (51-14) املواد

 .املجلس واجتماعات واختصاصاته العام املدير تعيين وسلطاته، املجلس اختصاصات

 .الرسوم ودفع واملراجعة والحسابات باملالية فيتعلق الرابع الفصل أما
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 :تقرأ والتي الوكالة أعمال من 9 ،8 البند فيه ورد ما وأهم وأعمالهم الوكالء الخامس الفصل

 :يبيع شخص ألي يجوز  ال (1)

 
ً
 .املالية األوراق من يملك ال ما / اوال

 
ً
 .البيع وقت في يملكه ماال / ثانيا

 
ً
 سجالت في تسجيلها بعد إال آخر وكيل طريق عن املشتراة املالية األوراق :ثالثا

 .بالشركة املسأهمين

 يتمكن لم املالية، إذا لألوراق املشـــترى  اســـم تغيير العام املدير من يطلب أن املشـــترى  للوكيل ( أ. يجوز 5) 

  املشـــــــــتراة املالية األوراق قيمة اســـــــــتيفاء من العميل
ً
 مركز أو التحويل للشـــــــــركة عقد تســـــــــليم وقبل فورا

 .املوحد التحويل

 .لوكيله بشرائها قام التي وأرباحها املالية األوراق حجز طلب للوكيل يجوز  ب. 

 .العام لالكتتاب طرحها املالية، األوراق ادراج املالية  األوراق ادراج :السادس الفصل

 تتعلق وهي 52 - 46 من املواد الســــــابع الفصــــــل يتضــــــمن  :واالفصــــــاح املراقبة الســــــابع الفصــــــل

 حق باألســـــهم، كشـــــف تقديم اإلصـــــدار، نشـــــرة اعداد االحصـــــاءات والبيانات كتقديم واالفصـــــاح باملراقبة

 في التعامل جواز عدم معامالتهم، وجميع ودفاترهم الوكالء على ســــــجالت والتفتيش املراجعة في الســــــوق 

 باملعلومات السوق  وابالغ الثانوية السوق  في التعامل عليهم يحظر الذين معلنة، االشخاص غير معلومات

للشــــــــــــركة،  القانوني الشــــــــــــكل هيكلة وإعادة مجانية، أســــــــــــهم وتوزيع االندماج املال، رأس املتعلقة بهيكلة

 وانهاء مدتهم اإلدارة مجلس أعضـــــاء وانتخابات والعقود الصـــــفقات ابرام االنتاجية، الخطوط في التوســـــع

 .والتصفية

 .املحاسبة لجنة تشكيل :الثامن الفصل

 غير كاستثمارات املواد العامة األحكام تشمل 74  58 املواد يتضمنعامة  أحكام :التاسع الفصل

 رؤوس في الســـــــودانيين غير مســـــــأهمات نســـــــب تحديد للوزير (29) املادة ( وجوزت21) املادة الســـــــودانيين
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 (  املادة41) املادة – للخارج وأرباحها املالية األوراق بيع حصــــيلة وتحويل العامة شــــركات املســــاهمة أموال

 الســـــوق  مع املتعاملينالســـــودانيين  غير أســـــماء تشـــــمل أن على للوزير الدورية التقارير بارســـــال تتعلق 61

 يتم تداولها، التي املالية لألوراق واملشـــترى  البائع بين وااللتزامات الحقوق  إنشـــاء 62 املادة تتناول  .الثانوية

 .املالية األوراق ملكية وتسجيل

 األوراق ســجل – 65 املادة املالية وتخص األوراق تداول  وضــوابط أســس وضــع تتناول  ( 44) املادة

 .املختصة املحاكم بامر  من املالية األوراق بيع عمليات فيه تسجل الذي املالية

 .االدارية التحقيقات إجراءات (44) املادة تتناول 

 يقل رأس ال التي العامة املســـاهمة شـــركات في للعمالء باألســـهم حســـابات بفتح ( 41) املادة وتتعلق

 تدخلها وال هذه الحسابات سرية على باملحافظة والشركات املصارف وتلتزم دينار مليون  عن املدفوع مالها

 .افالسها حالة في أحكام التصفية عليها تنطبق وال ايراداتها أو التزاماتها أو موجودتها ضمن

 بلوائحها التي والتقيد لها االنتســـــاب الوكالء وعلى الوكالء جمعيه إنشـــــاء عن ( 41) املادة تتحدث

 .املجلس بموافقة تصدر

وبينت  التداول  قاعة داخل الســـــــــــــوق  في املقبولة املالية األوراق في التعامل حصـــــــــــــر ( 49) املادة

  يقع التي الحاالت
ً
 .واالستثناءات التعامل فيها باطال

 واسـتيفاء في اسـهمها التعامل وكيفية العامه املسـاهمة شـركات سـجل على باالطالع فتتعلق ( 11) املادة أما

 .األرباح

 التجوز. املادة كما الوزير من بقرار املالية باألوراق التعامل بدء ســـــــريان تاريخ تحدد ( 11) املادة

 .العامة الخزينة إلى املوجودات جميع وتؤول بقانون  إال السوق  تصفية 72

 أو غير صـــــــــــــحيحــه أنهــا يعلم معلومــات أي يقــدم شـــــــــــــخص ألي بــالعقوبــات ( تتعلق5-1) 13املــاد 

 ونائبه العام اإلدارة واملدير مجلس أعضـــــــــاء ذلك ويشـــــــــمل املســـــــــتثمر قرار على التأثير بهدف تصـــــــــريحات

 .القانونيين واملراجعين الشركات وموظفى



 

 

157 

  الســــــوق  في تعامله يثبت شــــــخص كل وعلى
ً
 الشــــــائعات أو بنشــــــر أو معلنة غير معلومات على بناءا

 .املنصب حكم استغالل

الالزمة  واألوامر والقواعد اللوائح إصــــدار ســــلطة املالية وزير بموافقة للمجلس تجوز  ( 14) املادة

 :القانون  هذا أحكام لتنفيذ

للمؤســـــــســـــــات  حقيقية إضـــــــافة أنه إال فيه التعامل وضـــــــللة الســـــــوق  هذا حداثة من وبالرغم هذا

 .اإلسالمية الشريعة هدى وفق تعمل التي املالية

 الفصل الرابع 

 شروط ونماذج  الندماج البنوك 

 املبحث األول : الشروط الفنية والعامة الندماج البنوك   

 : الشروط الفنية 
ً
 أوال

 لألهداف تحقيقه عدم أو الدمج فشـــــــــــــل أســـــــــــــباب في بحثت التي الدراســـــــــــــات من العديد هناك

 تكون  حتى اتخاذها يجب التي واإلجراءات الخطوات بعض الدراســـــــــــات قدمت هذا اإلطار، وفي .املتوقعة

 ما الخطوات هذه وتتضــــمن .إيجابية نتائج يحقق والذي الصــــحيح الدمج عملية في كبيرةبدرجة  مســــاعدة

 :يلي

 : لعل
ً
 الراغب في البنك إن حيث النجاح، خطوات بداية تعتبر الشهيرة "نفسك اعرف" مقولة أوال

 املالي الوضـــــــــع من حيث جيدا نفســـــــــه يقيم أن البد أكثر، أو آخر بنك دمج خالل من أعماله حجم زيادة

 بها يعمل التي الســــوق  وظروف قوته حيث نقاط ومن األخيرة، الثالث الســــنوات خالل وخصــــوصــــا واألداء،

 إدارة قيام وبعد .للدمج اإلســــــــــتراتيجية األهداف مع تحديد الدمج بعد املتوقعة الســــــــــوق  ظروف وكذلك

 ضـــــــــوء في قرارهم التخاذ جيد موقف في ســـــــــيكونون  فإنهم التقييم املوضـــــــــوعي، بهذا واملســـــــــاهمون  البنك

 الدمج كان إذا عما الحكم على القدرة كذلك لديهم وســـــــــتكون  لهم، املتوفر والتقييم الســـــــــليم املعلومات
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 وإيجابيات الدمج مزايا ســــتكون  فعال وهل الضــــعف، نقاط وتقليص القوة نقاط وتقوية دعم ســــيؤدي إلى

 .سلبياته أو تكاليفه من أكثر

 : يجب
ً
االســـتعانة  مع واملســـاهمين اإلدارة من عمل فريق تكوين الدمج في الراغبة البنوك على ثانيا

 ودمج البنوك، تقييم موضــــوعات وخصــــوصــــا البنوك مجال في الخبرة ذوي  املاليين واالســــتشــــاريين بالخبراء

 املتعلقة بالدمج األمور  جميع وكذلك الجديد للبنك بالنســــــبة املحتملة الجديدة األســــــواق ي لتقيم وذلك

 تؤثر أن التي يمكن الكلية االقتصــــادية الظروف دراســــة إلى باإلضــــافة هذا الســــوق، وحجم املنافســــة مثل

 .الدمج عملية على

 : في
ً
البنك  أداء وتقييم املالي الوضــــع ومعرفة ســــابقا إليه املشــــار والعلمي الفني التحليل ضــــوء ثالثا

 الســــــعر  تقيم عند ويجب .املندمج البنك لشــــــراء واقعي ســــــعر تحديد يتم الدامج، البنك مع دمجه املزمع

 بالنسبة التقييم الحذر أساس على البنك هدف الحسبان في يؤخذ أن املندمج البنك سهم لشراء الواقعي

 املخــاطر أن يعكس يجــب والــذي املــال رأس تكلفــة بمعــدل مخصـــــــــــــومــة املتوقعــة املســـــــــــــتقبليــة لإليرادات

 أو الفروع بعض مثل إغالق الدمج عن الناتجة التكاليف الحسـبان في تخذ ؤ أن يجب وكذلك .املسـتقبلية

 وتكلفة حديثة، تكنولوجية الفروع بوســــائل بعض تزويد أو القائمة الفروع بعض وتطوير تحســــين تكلفة

 وكذلك .جديدة خدمات تقديم إلى الجديد يهدف البنك كان إذا وخصــوصــا كفاءتهم لرفع املوظفين تدريب

 .واملندمج الدامج البنكين بين األجور  هيكل ملحوظ بين خلل هناك كان إذا األجور  هيكل تصحيح تكلفة

 : إذا
ً
 اتخاذه ســــيتم الدمج قرار أن يعني ذلك فإن بدقة، الســــابقة الثالث الخطوات اتباع تم رابعا

أو  خلق هي التالية الخطوة فإن الدمج، قرار اتخاذ وبعد .التكاليف من أكبر املزايا كانت ما إذا حالة في

 على متابعة واإلشـــــــــــراف الفريق بهذا ويناط .واملندمج الدامج البنكين إدارة من متميز إداري  فريق تكوين

 واحدا البنكين ليصـبح الفعلي الدمج عملية تحقيق سـبيل في التنفيذية الخطوات
ً
 إلى حاجة في ولسـنا .بنكا

 .بنجاح العملية هذه يدير حتىبالكفاءة  يتمتع أن يجب اختياره ســـــــيتم الذي اإلدارة فريق أن نوضـــــــح أن

 .هذه املرحلة في االستشاريين الخبراء ببعض االستعانة أيضا ويمكن
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 : إنشـــــــــــــاء
ً
 واملدربين العليا اإلدارة بين تارير ق وال املعلومات انســـــــــــــياب لضـــــــــــــمان نظام خامســـــــــــــا

 هذا يشـــمل كما .أعلى إلى أســـفل ومن أســـفل إلى أعلى من اتجاهين ذا النظام هذا يكون  على أن واملوظفين،

اإلجراءات  وجميع التكنولوجي بالتطوير املتعلقة واألفكار التشـــــغيل ومشـــــاكل األهداف ملتابعة النظام آلية

 بأن جهودهم يشــــــعرهم و الدمج بعملية العاملين اهتمام من ســــــيزيد ســــــبق وما .الدمج بعمليات الخاصــــــة

 على مكـــافـــأة العـــاملين تجـــب أنـــه الكثيرون ويرى  .بنجـــاح البنـــك دمج عمليـــة إتمـــام في هـــامـــا عـــامال كـــانـــت

 .املرحلة هذه في جهودهم

 : خلق
ً
 غريبا األمر هذا يبدو وقد .والعمالء املوظفين بين ســـاخنة وخطوط اتصـــال قنوات ســـادســـا

من  الغرض للعميل يوضـــــــحوا أن املوظفين على يجب لذا الســـــــهل، باملوضـــــــوع ليس الدمج ولكن موضـــــــوع

 عليه . املترتبة والنتائج الدمج

 : العمل
ً
 الســـوق  ودراســـة للعمالء تقدم التي الخدمات وخصـــوصـــا األداء وتقيم متابعة على ســـابعا

األولى  املراحل في وخصوصا لهم اإلرشادات تقديم مع للعمالء  املقدمة الخدمات لتطوير عملية الدمج بعد

 .(1)الدمج من

 : الشروط العامة 
ً
 ثانيا

 
ً
 خالل من البنوك واســـتحواذ دمج عمليات على وتشـــجع تســـاعد التي التشـــريعية البيئة تهيئة  :أوال

 محافظ أشــــار املثال، ســــبيل فعلى .واالســــتحواذ الدمج ومتطلبات يتســــق بما والتشــــريعات تطوير القوانين

 جنيه مليون  50 بقيمة للبنك املدفوع املال لرأس األدنى الحد حدد البنوك قانون  أن إلى البنك املركزي 

ـــــــــــــــــ واملصـــــدر  من لذا فإنه البنك، رأس مال زيادة ســـــلطة جهة أي يعط لم القانون  وأن جنيه مليون  100 بـ

 إلى أيضـــا املحافظ وقد أشـــار .االندماج على البنوك لتشـــجيع القانون  من املادة هذه تعديل يتم أن املقترح

                                                           

 . وما بعدها 22حشاد ، مرجع سابق ص :  نبيل .د (1) 
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 %14 إلى النســـــــــبة هذه وترتفع  %11 إلى %1من البنوك مال رأس كفاية معيار لزيادة مشـــــــــروع هناك أن

 .البنوك واستحواذ على دمج للتشجيع مباشرة غير وسيلة اإلجراء هذا ويعتبر م 5114 عام بنهاية

 
ً
حيث  البنوك، على واإلشــــراف الرقابة وخصــــوصــــا البنوك لعمل الرقابي اإلطار ودعم تقوية  :ثانيا

وقد أشـــارت  .ككل املصـــرفي الجهاز ضـــعف إلى الحال بطبيعة يؤدي النظم تلك ضـــعف بأن التجارب أفادت

 .مصر في البنوك على الرقابي اإلطار ضعف الدراسات إلى

 
ً
 أو الدمج عمليات تســـــــهيل في ســـــــواء هاما دورا تلعب أن الحكومية الســـــــياســـــــات تســـــــتطيع  :ثالثا

 التكــاليف لخفض جهودهــا إطــار في الــدمج عمليــات بتســـــــــــــهيــل الــدول  بعض حكومــات قــامــت إعــاقتهــا، إذ

 األمريكية الحكومية املؤســســات قدمت املثال، ســبيل فعلى .املتعثرة املنشــلت لبعض االجتماعية املصــاحبة

 الثمانينيات في البنوك أزمة خالل صــــغيرة بنوك على اســــتحوذت أو أدمجت التي للبنوك مســــاعدات مالية

 حوافز اإلســــــــكندنافية والدول  املتحدة واململكة واليابان فرنســــــــا دول  قدمت كذلك .وأوائل التســــــــعينيات

 خلق إلى تؤدي واملزايا الحوافز تلك مثل أن بالذكر وجدير .املصرفي التعثر أوقات في لعمليات الدمج ومزايا

 .جدا الضرورية الحاالت في إال استخدامها يتم أال يفضل تشوهات ولذا فإنه

 بعضــــــــــها مع الضــــــــــعيفة البنوك دمج إن حيث أقوى، بنوك مع الضــــــــــعيفة البنوك دمج  :ًً رابعا

 .مالية أزمات لحدوث مصدرا تكون  أن يمكن ضعيفة بنوك خلق إلي البعض يؤدى

مثل  مصــــر في املصــــرفي القطاع منها يعاني التي الضــــعف نقاط بعض هناك أن شــــك ال  :ًً خامســــا

على  العمل يتم أن الضــــروري  من فإنه  لذا، .والتكنولوجية البشــــرية املوارد ونوعية املال رأس حجم صــــغر

الحد  زيادة مثل الخصـــــــــــــوص هذا في املقترحات بعض وهناك .تقويتها إلي يؤدى بما البنوك هيكلة إعادة

بالتطورات  واإلملام التدريب خالل من كفاءتها البشــــــــــــرية لرفع باملوارد االهتمام وزيادة املال لرأس األدنى

التكنولوجيــة  الفنون  اســـــــــــــتخــدام أهميــة على التركيز إلى بــاإلضـــــــــــــــافــة هــذا املصـــــــــــــرفي، العمــل في الحــديثــة

 .املصرفي العمل املستخدمة في
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 الحوافز بعض قدمت التي الناشـــــئة االقتصـــــاديات في وخصـــــوصـــــا الدول  بعض هناك :ًً ســـــادســـــا

 وتنقسم .مالية غير حوافز أو مالية حوافز صورة في كانت سواء البنوك واستحواذ دمج لتشجيع عمليات

 :نوعين إلى بدورها الحوافز املالية

 الدامج بقيمة للبنك الفائدة ميســـرة قروض تقديم مثل املباشـــرة املالية الحوافز هو :األول  النوع

 بموجب التي آلت اليها الرديئة األصــــول  عن تعويضــــا مناســــبة فائدة تحقق بســــندات تعويضــــية أو محددة

 وتســــتخدم .التقديرات أســــوأ املدمج عند البنك أصــــول  عجز بقيمة مالي تعويض أو االســــتحواذ، أو الدمج

 .خسائرها عن البنوك لتعويض مالية لتحمل أعباء املجتمع قبول  إطار في السابقة الوسائل من أي

من  معين لعـــدد الضـــــــــــــريبيـــة اإلعفـــاءات مثـــل املبـــاشـــــــــــــرة غير املـــاليـــة الحوافز وهو  :الثـــاني النوع

 الســــنوات في للبنك الدامج الضــــريبي الوعاء من املندمجة البنوك من املرحلة الخســــائر طرح أو الســــنوات

 أو للشــــــركات املزايا بعض تشــــــريعاتها بإعطاء تســــــمح الدول  بعض أن بالذكر الجدير ومن .للدمج الالحقة

 الشـــركات بإعفاء الدمج عمليات املصـــري  شـــجع القانون  املثال ســـبيل فعلى الدمج، بعملية القائمة البنوك

 .الدمج على تترتب والرسوم التي الضرائب جميع من الدامجة

 أو البنك املندمج للبنك تعطى التي املالية غير املزايا في فتتمثل املالية غير للحوافز بالنســـــــــبة أما

العمل  تنظم التي التشـــــــــريعية الضـــــــــوابط أو االســـــــــتحواذ، أو الدمج عملية تشـــــــــجيع بغرض وذلك الجديد

 ال تقدم مزايا في تتمثل فإنها واالســــــتحواذ الدمج محل للبنوك منحها يتم التي للمزايا وبالنســــــبة .املصــــــرفي

 .األخرى  للبنوك بها املسموح الفروع من أكثر عدد بفتح للبنك السماح مثل األخرى  للبنوك

تشـــــــــــــوهـــــات  حـــــدوث إلى يؤدى األخرى  دون  البنوك لبعض مزايـــــا أو حوافز تقـــــديم أن شـــــــــــــــــك وال

مصـــــر  تســـــتخدم أن املمكن من ولكن .الســـــوق  آليات نطاق عن خارجة ســـــياســـــات انتهاج نتيجة اقتصـــــادية

مع  الطوعي الدمج عمليات لتشـــــــجيع القصـــــــير األجل وفي فقط الضـــــــرورية الحاالت في الحوافز تلك بعض

 محافظ  أن بالذكر وجدير .اإلمكان بقدر أعباء الضــرائب دافعي تحمل ال التي الحوافز اســتخدام محاولة

 بخفض ذلك ويكون  منها أصـــــــــــــغر بنوك على تســـــــــــــتحوذ  التي حوافزللبنوك إعطاء يدرس املركزي  البنك
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 تقـديم في النظر الحكومـة من طلـب البنـك املركزي  وأن الشـــــــــــــراء، قيمـة تعـادل بقيمـة لـديـه احتيـاطيـاتهـا

 .عليه املستحوذ البنك في قيمة األسهم تعادل محددة بقيمة ضريبي إعفاء شكل في حوافز

 املبحث الثاني : نماذج الندماج البنوك

ويعتبر رائد الصـــــــــــناعة املصـــــــــــرفية في الســـــــــــودان  الســـــــــــودان هو أول وأقدم بنك في بنك الخرطوم

   .وعضو رئيس ي في اتحاد املصارف السودانية

في  بنك باركليز بســــــــنوات قليلة تحت مســــــــمى االســــــــتعمار اإلنكليزي  أتت نشــــــــاته مبكرة بعد دخول 

 1913 عام
ً
التي كانت الدولة العظمى تغطي  انكلترا ، وهو من أكبر البنوك فيلبنك باركليز األم ، ليكون فرعا

 مما اكســـــبه ثقة املراســـــلين  مســـــتعمراتها كل العالم، فأصـــــبح بنك باركليز
ً
 ودوليا

ً
الخرطوم يتعامل إقليميا

 عبر الزمن.

العمل  نواة بنك الخرطوم في طليعة البنوك في اإلقليم العربي واألفريقي، ووضــــــــــــعت كوادره ظل 

 .لبنك التنمية األفريقي ، فكان السودان مؤسسوأفريقيا الخليج العربي املصرفي في

السودان، وراودت  كانت حركة التطورات في سوق املال والبورصات تمثل هاجس للمصرفيين في

ومناقشـــــــــــــاتهم تلك الفكرة التي ولدتها روح  هذه األفكار املصـــــــــــــرفيين في بنك الخرطوم فتناولت كتاباتهم

، وبدأت فكرة أوروبا والعاملية في الوطن العربي الندوات اإلقليمية في النقاش عبر تجوالهم ومشــاركاتهم في

ســــــــــوق  ، ثم صــــــــــدر قانون م1991 إنشــــــــــاء ســــــــــوق لألوراق املالية في مطلع الثمانينات حتى تمت إجازته في

، وبنك الخرطوم يتابع ذلك وبنظرة مســـــــــــــتقبلية بادر بنك الخرطوم 1994 عام الخرطوم لألوراق املالية

وتزامن مولد الشـــــــــــــركة القومية  ،األوراق املالية لبنك الخرطوم تعمل في شـــــــــــــركةبتبني فكرة تكوين أول 

ودان تعمل في مجال االوراق املالية. أول شـــــركة في الســـــ للمعامالت املالية مع قيام ســـــوق الخرطوم؛ وهي

بجد نجاح تجاربه في الســـــــــــــوق ؛ ناهيك عن دور الشـــــــــــــركة القومية للمعامالت  وظل بنك الخرطوم يتابع

الشـــــــركات الســـــــودانية  التي أثرت حركة الســـــــوق فكانت هي الســـــــباقة في الترويج ألســـــــهم الكثير من املالية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1913
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1991
https://ar.wikipedia.org/wiki/1991
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1994
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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التي تعتبر مفخرة لشــــــركات االتصــــــاالت في العاملين  ســــــوداتل الناجحة ؛ على ســــــبيل املثال وليس الحصــــــر

 مع الســــياســــة العربي واألفريقي،
ً
 في البورصــــة. تماشــــيا

ً
االقتصــــادية  باإلضــــافة لكون أســــهمها األكثر تداوال

العـام، كـان لبنـك الخرطوم  وســـــــــــــيـاســـــــــــــات البنـك املركزى في خصـــــــــــــخصـــــــــــــة بنوك القطـاع الكليـة للـدولـة،

 ونذحا في ذلك،  والشـــــــركة القومية للمعامالت املالية دور الترويج
ً
 وخارجيا

ً
ألســـــــهم بنك الخرطوم داخليا

 إلى قطاع واســـع شـــريك وتم دخول 
ً
من  اســـتراتيجى برأســـمال خارجي مقدر وهو بنك دبي اإلســـالمي، إضـــافة

املالية نذح بنك  حملة أســــــــــــهم البنك من داخل وخارج البالد. وحســــــــــــب قانون ســــــــــــوق الخرطوم لالوراق

ك. من أســــــــهم البن %52الطرح ؛ ملا نســــــــبته  الخرطوم في تكملة راســــــــماله املصــــــــرح به واملدفوع في عمليه

ويسر، وتجاوز عائدها املبلغ املطلوب، وكان حصيلة هذا الطرح  وتمت تلك العملية الترويجية في سهولة

 35املستهدف  من املبلغ املستهدف لتكملة رأس مال البنك؛ حيث كان %511اكتتاب بلغ  تسجيل فائض

ملية تخصيص لألسهم علي استدعى القيام بع مليون دوالر، األمر الذي 15مليون دوالر، وتم االكتتاب بـــ 

 هذا العمل مايلي: املساهمين بنسب محددة، وكان ثمرة

 .تمتع بنك الخرطوم بقاعدة عريضة من املساهمين  -1 

 وإرجــاع املبــالغ الفــائضــــــــــــــة   -5
ً
القيــام بعمليــة تخصـــــــــــــيص األســـــــــــــهم علي املســــــــــــــاهمين في وقــت وجيز جــدا

 .للمساهمين

ســـاهمين عبر مراكز االكتتاب )داخل وخارج الســـودان( بعد طباعة كل شـــهادات امللكية وتســـليمها للم  -3

 .التخصيص مباشرة، وفي زمن قياس ي

الشـركات املدرجة بالبورصـة  إدراج أسـهم بنك الخرطوم بسـوق الخرطوم لألوراق املالية ضـمن لوائح  -4

في  م، وقد شـــهد ســـهم بنك الخرطوم تداول نشـــط2007 يوليو 55بالســـوق النظامية ،و كان ذلك في يوم 

 .األولي ألدراجه السوق علي اسهمه منذ األيام

يعتمد على النظام  تأســـــيس قســـــم خاص بشـــــئون املســـــاهمين واألســـــهم، ووضـــــع نظام عمل متكامل ؛  -2

القسم، وتم تزويده بكادر مقتدر، وقد  اآللي )الحاسوب(، وتحديد دورة مستندية متكاملة لعمل ونشاط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9
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جديد معد آلغراض خدمة ســـــــــجل مســـــــــاهمي ببنك الخرطوم؛  واكب ذلك إنشـــــــــاء وإعداد نظام الكتروني

 .)اآللي( في كل مراحله يعتمد النظام االلكتروني

ســــــجالت منتظمة  وقد أوجب ذلك التداول النشــــــط القيام بحفظ ســــــجالت املســــــاهمين ولألســــــهم في  -4

وراق البورصــــــــــة وقانونها املنظم لال  ودورة مســــــــــتندية منضــــــــــبطة ألعمال شــــــــــئون املســــــــــاهمين وفق معايير

 .املالية

التي قامت بإيداع ســــجل  كان بنك الخرطوم من بين الشــــركات املســــاهمة العامة الســــودانية الســــّباقة -1

 .(1)م5111الخرطوم عند انشائه في يونيو  مساهميها لدي مركزااليداع والحفظ املركزي ببورصة

 عمليات االندماج األخري :

م أول 5113تقوية بنيات املصــــارف فقد شــــهد العام مواصــــلة للنجاحات التي حققها البرنامج في 

عملية اندماج مصــــــــرفي منذ بدء تطبيق برنامج اعادة هيكلة الجهاز  املصــــــــرفي وذلك عبر دمج بنكي النيل 

 بأن عملية االندماج هذه املرة قد تمت عن طريق الرغبة االختيارية بين املصارف 
ً
األزرق واملشرق ، علما

 اسات والتقييم الدقيق لحالة كل بنك بمساعدة فنية من بنك السودان.املعنية وبعد اجراء الدر 

 قيام مصـــــــــــــارف تجارية تعمل في مجال فتح 
ً
وعلي الرغم من أن بنك الســـــــــــــودان اليشـــــــــــــجع حاليا

الحسابات الجارية وتقديم الخدمات املرتبطة بها وخاصة بعد تبنيه لبرنامج اعادة هيكلة الجهاز املصرفي 

 لســــي
ً
اســــات التي تبنتها الدولة نحو تحرير االقتصــــاد واالنفتاح العالمي وإثراء لتجربة العمل ، اال أنه وفقا

املصـــــــــــــرفي  ظــل  املجــال مفتوحــا لقيــام بنوك اســـــــــــــتثمــاريــة بروؤس أموال كبيرة تعمــل علي توفير التمويــل 

 متوسط األجل .

كة سودانية ر وفي هذا االطار تمت املوافقة لبنك بيوبلوس أفريقيا اللبناني لتأسيس مصرف كش

 لقانون الشــركات الســوداني وقانون تنظيم العمل املصــرفي وكشــراكة بين بنك بيوبلس 
ً
تم تســجيلها وفقا

                                                           

 النيلين -بنك الخرطوم رائد الصناعة المصرفية في السودان مائة عام من االنجاز  (1) 

http://www.alnilin.com/news-action-show-id-69554.htm,
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وصـــندوق أوبك ومســـتثمرين أجانب بجانب مؤســـســـة كوباك الفرنســـية ، والهدف األســـاســـ ي من منح هذا 

قنيـــة املصـــــــــــــرفيـــة الترخيص هو ادخـــال أســـــــــــــــاليـــب حـــديثـــة في العمـــل املصـــــــــــــرفي في البالد مثـــل ادخـــال الت

والكفاءات اإلدارية بما يحقق املنافسة املفيدة والحداث نوع من التالقح بين الخبرات املصرفية األجنبية 

 .(1)واملحلية 

 نتائج الدراسة : 

 هذا وقد خلصت الدراسة الي النتائج التالية : 

اليوجد في السودان قانون مصارف كتشريع مستقل كما هو الحال في بعض الدول ولكن هناك   -1

مجموعـــة من القوانين والتشـــــــــــــريعـــات واألعراف املصـــــــــــــرفيـــة تكون في مجملهـــا القوانين املتعلقـــة 

 بالعمل املصرفي في السودان.

 خالل العقد األخير من األلفية الســــــ  -5
ً
 كبيرا

ً
 تشــــــريعيا

ً
ابقة في مجال العمل شــــــهد الســــــودان تطورا

 املصرفي وذلك باصدار العديد من القوانين .

التطور في النظام الفني والقانوني للعمل املصــــرفي الســــوداني في ظل قوانين الشــــريعة اإلســــالمية  -3

 ساهم بصورة واضحة في معالجة املشاكل التي تعرض لها االقتصاد الوطني في تلك الحقبة .

م  سـاهمت بصـورة كبيرة مع قانون تنظيم 1952لشـركات لسـنة التعديالت التي صـاحبة قانون ا -4

 العمل املصرفي في اندماج البنوك السودانية .

قانون بنك الســـــودان املركزي ســـــاهم بصـــــورة كبيرة في توضـــــيح وحل كثير من املشـــــاكل القانونية  -2

 التي تأتي ضمن ازدواجية القوانين املنظمة للعمل املصرفي في السودان .

 

 

                                                           

 .49م ص : 7004الجهاز المصرفي ودوره في تمويل التنمية ، بنك السودان ،  حاوالت اصالحسن ، تقييم محمد الحد.صابر م (1) 
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 ادر واملراجع :قائمة املص

 م .5113، النيلين -بنك الخرطوم رائد الصناعة املصرفية في السودان مائة عام من االنجاز    -1

واملحاذير، ورقة عمل مقدمة الي  الفرص :مصـــــــــر في البنوك واســـــــــتحواذ حشـــــــــاد ، دمج نبيل .د   -5

 م . 5113االقتصادية ، مارس  للدراسات املصري  للمركز

د.صابر محمد الحسن ، تقييم محاوالت اصالح الجهاز املصرفي ودوره في تمويل التنمية ، بنك    -3

 م.5114السودان ، 

صــــفوت عبد الســــالم عوض هللا ، االثار االقتصــــادية للعوملة على الجهاز املصــــرفي ، دار النهضــــة   -4

 م . 5113،العربية ، القاهرة

 م .5111عبد املطلب عبد الحميد، العوملة واقتصاديات البنوك: الدار الجامعية  مصر -2

د. الواثق عطا املنان محمد أحمد ، قوانين العمل املصـــــــــــــرفي والتجاري في الســـــــــــــودان ، الطبعة  -4

 م.5112األولي ، دار جامعة افريقيا العاملية للطباعة،الخرطوم،  

 .م 1991 لسنة الجنائى القانون  -1

 م 1925 لسنة الشركات قانون  -1

 م. 2002 لسنة السودان بنك قانون  -9

 1990 لسنة للمصارف املرهونة األموال بيع قانون  -11

 م.1991قانون تنظيم العمل املصرفي لسنة  -11

 . م 2003 لسنة املصرفي العمل تنظيم قانون   -15

 م 1994 لسنة املالية لألوراق الخرطوم سوق  قانون  -13

 م 2003 لسنة األموال غسل مكافحة قانون  -14

 م 1999 لسنة األجنبي بالنقد التعامل تنظيم الئحة -12

 م 1999 لسنة األجنبي بالنقد التعامل تنظيم الئحة -14

 وهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل

http://www.alnilin.com/news-action-show-id-69554.htm,
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 رقابة بنك املغرب على التمويل بين السياسة التقليدية والحديثة

 انيالدولية ملكافحة االجرام السيبر  الجهود

 

        مراد ماشوش 

 السنة الثالثة دكتوراه القانون العام االقتصادي 

 لجزائر -جامعة غرداية 

 

 مقدمة 

يتســـــــــــم اإلجرام الســـــــــــيبراني بالنظر لطبيعتها بطابع دولي ، لكن اختالف التشـــــــــــريعات في تأســـــــــــيس      

اص إلى تنازع االختصاختصاصها الجنائي نتيجة تعدد األسس التي يقوم عليها هذا االختصاص قد يؤدي 

بين الــــدول ، فقــــد يحــــدث أن ترتكــــب الجريمــــة املعلومــــاتيــــة في دول معينــــة ، و يكون املجرم املعلومــــاتي 

 إلى مبدأ 
ً
   فتخضـع هذه الجريمة لالختصـاص الجنائي للدولة األولى اسـتنادا

ً
مرتكب هذه الجريمة أجنبيا

س مبدأ االختصــاص الشــخصــ ي في جانبه االقليمية ، وتخضــع كذلك الختصــاص الدول الثانية على أســا

 و قد تكون الجريمة املرتكبة على اقليم  145االيجابي.

 

الدولة من الجرائم التي تهدد أمن و سالمة دولة أخرى ، فتخضع لالختصاص الجنائي االقليمي من جهة 

 إلى مبدأ االختصـــــــاص العيني من جهة أخرى 
ً
 ، كما، و تخضـــــــع الختصـــــــاص الدولة املجني عليها اســـــــتنادا

تثور فكرة تنازع االختصـــــــاص القضـــــــائي في حالة تأســـــــيس االختصـــــــاص على مبدأ االقليمية ، كما لو قام 

 ملبدأ 
ً
الجاني ببث معلومات غير مشروعة على اقليم دولة معينة و تم االطالع عليها في دولة أخرى، فوفقا
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لتي مســــــــتها الجريمة، ســــــــواء االقليمية فإن االختصــــــــاص الجنائي و القضــــــــائي يثبت لكل دولة من الدول ا

تلــك التي وقع فيهــا الفعــل اإلجرامي )فعــل البــث( أو تلــك التي حــدثــت نتيجــة الفعــل فيهــا )تلقي املعلومــات 

غير املشــــــــــــروعة( ، األمر الذي يؤدي إلى االطاحة بمبدأ عدم جواز محاكمة الشــــــــــــخص عن الفعل الواحد 

يتفق مع طبيعة اإلجرام الســـــــــــــيبراني الذي يتميز  أكثر من مرة ، و لذلك ال بد أن يكون هناك تعاون دولي

بطابع خاص يقتضـــ ي أن تكون هناك ردود فهل ســـريعة ألن هذا التنســـيق الفعال و العاجل يســـاعد على 

الحــد من األضـــــــــــــرار النــاجمــة عن هــذه الجرائم و كــذلــك تجنــب املجرم املعلومــاتي االفالت من العقــاب و 

 5111ســــــــــــنة  I love you "146الذي اســــــــــــتخدم فيروس "أحبك مثال ذلك ما قام به "أونيل دو غوزمان" 

  147مليارات دوالر 1الذي انتشر في كل أنحاء العالم عن طريق البريد االلكتروني حيث قدرت الخسارة ب 

. 

 و عليه و مما سبق نطرح اإلشكالية التالية:

 فيما تتمثل الجهود الدولية في مجال مكافحة اإلجرام السيبراني؟

    

 على املستوى الدولي   األول :املطلب 

 

إذا كان التعاون الدولي هو اآلليـــــــــــــــة الفعال ملكافحة اإلجرام الســيبراني ، فإن هذا التعاون يقتضــ ي  و        

التخفيف من غلو الفوارق بين األنظمـة العقـابيـة الـداخليـة ألن التبـاعـد بين هـذه االنظمـة يجعـل املجرم 

 ) قضـــــــــــــية دو غوزمان التي أشـــــــــــــرنا إليها( ، و لذلك أبرمت املعلوماتي يبحث عن األنظمة األكث
ً
ر تســـــــــــــامحا

                                                           

 "I LOVE YOU" مت إرساهلا كمرفق برسالة بريد إلكرتوين مع النص ، عندما2000ضربت العديد من أجهزة الكمبيوتر يف عام  دودة حاسوب هي . 146
-LOVE-LETTER-FOR" ومرفق "I LOVE YOU" ، مع هذا العنوان البسيط2000مايو  4يف  الربيددة وصلت يف صناديق الدو  يف عنوان الرسالة

YOU.txt.vbs".  لضارة لنظام اعند فتح املرفق ،ترسل الدودة نسخة من نفسها للجميع يف قائمة العناوين، متنكرة يف زي للمستخدم. كما أهنا حتدث العديد من التغيريات
  http://ar.wikipedia.org/wiki، فريوس أحبك /44/00/2044  فريوس أحبك ويكيبيديا، .املستخدم
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العــديــد من االتفــاقيــات الــدوليــة في مجــال التعــاون الــدولي من أجــل مكــافحــة اإلجرام الســـــــــــــيبراني و تظهر 

معــالم هــذا التقــارب في قبول حــاالت تفويض االختصــــــــــــــاص في اتخــاذ اجراءات التحقيق و جمع األدلــة و 

األحكام الجنائية ، بحيث أن هذا القانون الدولي ال ينال من ســـــــــــــيادة الدولة ، بل تســـــــــــــليم و االعتراف ب

بالعكس عدم التعاون يزيد من التباعد بين األنظمة العقابية مما يســـــــــــــاعد على تزايد هذه النوعية من 

 الجرائم.

 

اإلجرام  و في اطار دراســـــــــــــة حالة تعد من أبرز األمثلة ألهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة   

 بـه قـامـت الـذي بـاالبتزاز العمليـة و تتعلق هـذه  148Catterick Operationكـاتريـك  الســـــــــــــيبراني هي عمليـة

 يرســــلون  املجرمون  كان العملية، هذه وفي 5114إلى أكتوبر  مايو من الفترة في اإلنترنت عبر القمار شــــركات

 الخدمة حجب "هجمات موقعها على  يشــــــنوا بأن إياها مهددين أمواال، منها يطلبون  الشــــــركات إحدى إلى

 أجهزة من اآلالف مئات أو آالف تزور الهجمات بأن هذه وتحدث  الدفع، عن امتناعها حالة املوزعة" في

املوقع و بعد تنفيذها  تدمير إلى ما يؤدي نفســـــه، الوقت في معينا موقعا العالم أنحاء جميع من الكمبيوتر

 تجاوزت خســـــائرها املتحدة، باململكة شـــــركات 10 منها العالم، أنحاء في شـــــركة 57 حوالي للهجمات تعرض

 البيانات التي مقدار فإن نفســــها،  املواقع له تتعرض األثر الذي إلى وباإلضــــافة .إســــترليني جنيه مليون  30

و مع  .املواقع هذه تدمير في يتســــــبب يكاد اإلنترنت لشــــــبكة الرئيســــــة الوصــــــالت من قســــــم عبر توجيهها يتم

  املتحدة اململكة من مباشـــــــــــرة التحقيقات لكل
ً
 قادتهم وقد والواليات املتحدة باعتبارهما األكثر تضـــــــــــررا

 بعملية لديها الشـــــــرطة حيث قامت قوات  التفيا، إلى البلدين في الشـــــــرطة أجهزة بين تمت التي التحريات

به 10 على القبض إلقاء عن أســـفرت ســـرية مراقبة
 
 جهاز موقع تحديد تورطهم حيث تم في أشـــخاص ُيشـــت

 روسيا.  في باالكوفو مدينة اختراقه في تم كمبيوتر
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 تم مشــــــترك؛ فعال تحقيق إلى ذلك بعد تحول  بمفردها تحقيق بإجراء إثره على الروســــــية الشــــــرطة بدأت

 ونشــــــــر االبتزاز تهم املتهمين إلى الكمبيوتر ووجهت أجهزة من عدد وضــــــــبط األشــــــــخاص، من عدد توقيف

 سنوات. ثماني بالسجن عليهم وُحكم الكمبيوتر، علي أجهزة فيروسات

 

وعليه  يجد التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية بصفة عامة تبريره في بعض االعتبارات 

 : 149منها

أنــه يعتبر خطوة على طريق تــدويــل القــانون الجنــائي ، ذلــك أن ثمــة قواعــد موضـــــــــــــوعيــة و  -

ى أذهان العديد من مشرعي هذه الحقبة ومن شأن تشابه هذه القواعد اجرائية تهيمن عل

 من التقارب بين التشريعات الحالية.
ً
 أن يخلق نوعا

أنــــه يعتبر من قبيــــل التــــدابير املــــانعــــة من ارتكــــاب هــــذه النوعيــــة من الجرائم ، الن املجرم  -

 بســياج مانع من االفالت من املســؤولية 
ً
 الجنائية عناملعلوماتي ســوف يجد نفســه محاطا

الجريمة التي ارتكبها ، أو من العقوبة التي حكم عليه بها . فإذا ارتكب جريمته في دولة ما 

و تمكن من الهروب إلى دولة أخرى فإنه ســــــــوف يكون عرضــــــــة للقبض عليه أو ترحيله إلى 

البلد األول ، و من شــــــــــأن كل ذلك أن يجعل املجرم املعلوماتي يعزف عن ســــــــــلوك ســــــــــبيل 

 الجريمة.

    

 بضــــــرورة يتعلق األول  مظهران، يأخذ قد املعلوماتية الجريمة مكافحة مجال في الدولي إن التعاون          

 اختصـــاصـــات تعبر والتي الجريمة بعد ارتكاب املجرمين ومعاقبة ومتابعة ملالحقة القانون  إنفاذ في التعاون 
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 بالســـــــــعي إلى و الثاني يتعلق .القضـــــــــائيالتعاون  في ويتمثل مختلفة، قانونية نظم ذات متعددة قضـــــــــائية

مرحلــــــة  في الجريمــــــة ارتكــــــاب منع تكفــــــل التي الفنيــــــة التقنيــــــة الطبيعــــــة ذات واآلليــــــات اإلجراءات اتخــــــاذ

 .150التنفيذ

 

 ها ضـــد للكفاح الرئيســـية اآللية املعلوماتية يعد الجريمة مواجهة في الدولي القضـــائي أما التعاون 

 البلد الســــــلطات في من مســــــاعدة إلى الحاجة تقتضــــــ ي ما غالبا القضــــــائية واملالحقة التحقيق فعالية فإن

  كان الذي
ً
 إلى طريقه وهو في املجرم النشــاط خالله من عبر الذي البلد في الســلطات من أو للجريمة، منشــأ

 ما دولة  من جنســـــــــــية املعلوماتية الجريمة مرتكب يكون  فقد الجريمة، أدلة توجد قد حيث أو الهدف،

 أن البديهي فمن دولة ثالثة في جريمته آثار وتقع أخرى  دولة في موجودة حواســـــــيب جريمته في مســـــــتعمال

 ومعاقبة الجرائم اكتشــــــــاف هذه أمام عقبة القضــــــــائية والواليات الحدود ومشــــــــاكل الســــــــيادة مبدأ يقف

 املســـــاعدة أهمية على قضـــــائيا تؤكد مرتكبيها ومتابعة اإلجرام الســـــيبراني في التحقيقات فإن لذا مرتكبيها،

 152الدول. بين املتبادلة 151القضائية

 :أهمها صور  عدة الدولية القضائية املساعدة وتتخذ

وســــــــــيلة  بوصــــــــــفه قصــــــــــوى  أهمية املعلومات لتبادل الدولي املجتمع يولي املعلومات: تبادل -

 الصــــــــــحيحة املعلومات توفره ملا خصــــــــــوصــــــــــا املعلوماتية والجريمة عموما اإلجرام ملكافحة

 البيانات تقديم املعلومات تبادل مبدأ ويشــمل .القانون  تنفيذ ألجهزة من مســاندة واملوثوقة

                                                           

 12نعيم سعيداين ، املرجع السابق ، ص  . 150
جرمية من اجلرائم،  بصدد أخرى دولة يف احملاكمة تسهيل مهمة شأنه من دولة به تقوم قضائي إجراء كل بأهنا الدولية القضائية املساعدة تعرف . 151

،  4113مشس،  عني مذكرة دكتوراه ،جامعة، الوضعية التشريعات يف الدولية اجلرائم عن اجلنائية املسؤولية أحكام األوجلي، سليمان حممد سامل
 420ص

 2001أوت  0املتعلق باجلرائم املتصلة بتكنولوجيا االعالم و االتصال و مكافحتها  املؤرخ يف   01/04القانون  يف اجلزائري املشرع نص لقد . 152
 ميكن اجلرائم املعلوماتية ملعاينة اجلارية القضائية والتحقيقات التحريات إطار يف أنه منه معتربا 40املادة  املتبادلة يف الدولية القضائية املساعدة مبدأ على
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 جريمة في النظر بصـــــــــــــدد وهي أجنبية ســـــــــــــلطة تطلبها التي واملواد االســـــــــــــتداللية والوثائق

 الدول  واألمنية في القضــــــائية األجهزة بين املباشــــــر باالتصــــــال يســــــمح ما ، بحيث معلوماتية

 .153واملجرمين بالجريمة املتعلقة املعلومات تبادل لأج من املختلفة

 باتخاذ إجراءات اتفاقية أو معاهدة بمقتضــ ى ما دولة قيام الصــورة ويقصــد بهذه :اإلجراءات نقل -        

 متى الدولة وملصـــــلحة هذه أخرى  دولة إقليم في ارتكبت معلوماتية جريمة في التحقيق بصـــــدد وهي جنائية

 إلى يكون الفعل املنســــــــــوب أن به يقصــــــــــد والذي املزدوج التجريم أهمها الشــــــــــروط، من مجموعة توفرت

 شـــــــرعية إلى إليها  باإلضـــــــافة اإلجراءات نقل املطلوب والدولة الطالبة الدولة في جريمة يشـــــــكل الشـــــــخص

 وأن الجريمة ذات عن املطلوب إليها الدولة قانون  في مقررة تكون  أن بمعنى .اتخاذها املطلوب اإلجراءات

 أقرت ولقد .الحقيقة إلى في الوصــــــــــــول  مهما دورا تؤدي أن شــــــــــــانها من أهمية ذات اإلجراءات هذه تكون 

 الدولية، صـــور املســـاعدة القضـــائية كإحدى الصـــورة هذه واإلقليمية منها الدولية االتفاقيات من العديد

 األمم اتفاقية وكذا  154الجنائية املســــــــــــائل في اإلجراءات نقل بشــــــــــــأن النموذجية املتحدة األمم كمعاهدة

 .5111للوطنية في باليرمو سنة  العابرة املنظمة الجريمة ملكافحة املتحدة

 إجراءات الدعوى  من قضــائي إجراء اتخاذ طلب الصــورة يقصــد بهذه  :الدولية القضــائية اإلنابات -     

 في مســـــــــــــألة الفصـــــــــــــل عند ذلك لضـــــــــــــرورة إليها، املطلوب الدولة إلى الطالبة الدولة به تتقدم العمومية

 هذه .وتهدف155بنفســـــــها اإلجراء بهذا قيامها لتعذر الطالبة الدولة في القضـــــــائية الســـــــلطة لدى معروضـــــــة

 املتهمين الالزمة لتقديم التحقيقات إجراء يكفل بما الدول  بين الجزائية اإلجراءات تســـــــــهيل إلى الصـــــــــورة

                                                           

 القضائية املساعدة لطلبات تستجيب اجلزائريةالدولة  أن على 01/04من قانون  43املادة  نصت فقد الوطين التشريعي املستوى وعلى . 153
 10باملثل ، املرجع نفسه ، ص  املعاملة ومبدأ الصلة ذات الدولية إطار االتفاقيات يف وذلك املعلومات لتبادل الرامية الدولية

 لألمم العامة للجمعية 09اجللسة يف  44/42/4110بتاريخ  449/40املتحدة  لألمم العامة اجلمعية قرار مبوجب املعاهدة هذه اعتمدت. 7 
 جبرائم املتعلقة احملاكمة إجراءات أو التحقيقات يف املتبادلة املساعدة من ممكن قدر أكرب منهم لآلخر كل يقدم أن على أطرافها باتفاق وتقضي املتحدة
املرجع السابق،  األوجلي، سليمان حممد سامل ،املساعدة طالبة للدولة القضائية السلطة يف اختصاص داخال املساعدة طلب وقت عليها العقاب يكون

 423ص
 97د مجيل عبد الباقي الصغري ، املرجع السابق ، ص .  155
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 األعمال ممارســــــة بعض من األجنبية الدولة تمنع التي اإلقليمية، الســــــيادة عقبة على والتغلب للمحاكمة

 أن متزايدة بدرجة غيرها. ويحدث أو تفتيش إجراء أو شــهود لســماع األخرى  الدول  أقاليم داخل القضــائية

 تعين أن األطراف الدول  على القضــائية الدولية املســاعدة بتبادل الخاصــة واالتفاقيات املعاهدات تشــترط

 القنوات عبر املرور من بدال مباشـــــــــــرة إليها الطلبات ترســـــــــــل العدل وزارة تكون  ما عادة مركزية ســـــــــــلطة

 الدبلوماسية.

 

 أشكال التعاون  من شكل املجرمين تسليم أن اعتبار على القانوني الفقه استقر  :املجرمين تسليم -       

 في حدثتالتي  للتطورات طبيعية نتيجة هو الدولي التعاون  من النوع وهذا الجريمة، مكافحة في الدولي

 تشـــــكل بين الدول  القائمة الحدود تعد لم حيث املعلومات، وتقنية االتصـــــاالت مجال ومنها املجاالت كافة

 أكثر إلى امتد بل إقليم معين على قاصــــــرا يعد لم اإلجرامي نشــــــاطهم أن كما الجرائم، مرتكبي أمام حاجزا

 تنفيذها على ويشــرف معينة في دولة جريمته الرتكاب التحضــير في يشــرع منهم املجرم بات حيث إقليم، من

 بالتبعية أصــــــــبح املعلوماتي فاملجرم أجهزة العدالة، أيدي عن لالبتعاد ثالث بلد إلى يفر وقد آخر، بلد في

 على القضــــــــائية أعمالها ملمارســــــــة اإلقليمية تجاوز حدودها أن دولة ألي يمكن ال أنه ولكون  .دوليا مجرما

 القضـائية اإلجراءات اتخاذ ينبغي التي الدولة مع معينة للتعاون  آلية إيجاد من بدال  كان الفارين، املجرمين

 التي الدولة أن على أســـــــــــاســـــــــــا يقوم اإلجراء وهذا لها،  املجرمين الفارين تســـــــــــليم في تتمثل إقليمها، فوق 

 يســـــــــمح تشـــــــــريعها كان إذا بمحاكمته تقوم أن عليها معلوماتية بارتكاب جريمة املتهم إقليمها على يتواجد

 مصـــلحة بذلك يحقق فهو .مختصـــة أخرى  دولة بمعرفة ملحاكمته تقوم بتســـليمه أن عليها كان وإال بذلك،

 الذي الفرد معاقبة يضــــمن كونه في األولى الدولة مصــــلحة يحقق إذ عملية التســــليم، في األطراف الدولتين

 على يســــــاعدها كونه التســــــليم إليها املطلوب الثانية الدولة مصــــــلحة يحقق ذات الوقت وفي بقوانينها أخل
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 الخاصة التشريعات سن على الدول  معظم حرصت فقد ولذلك القانون، عن خارج من فرد إقليمها تطهير

 156بتسليم املجرمين.

    

أما املظهر الثاني من مظاهر التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة املعلوماتية فهو التعاون 

 كذلك يشمل وإنما فحسب، املتبادلة القضائية املساعدة على الدولي التعاون  هذا يقتصر  الفنــــــــــــــــــــــــــــي إذ ال

 األجهزة مســـــــــتوى  على ســـــــــواء البشـــــــــري  العنصـــــــــر أن ذلك الدول، بين الخبرات وتبادل املســـــــــاعدة التقنية

 يختلف وإنما املعلوماتية، الجريمة ملواجهة واملســـــــتوى  الجاهزية بذات ليس األمنية األجهزة القضـــــــائية أو

 اإلقليمية أو الدولية االتفاقيات جميع أن حيث نجد .ورقيها الدولة تلك تقدم بحســـب أخرى  دولة إلى من

 ،157بينها فيما الخبرات ونقل التدريب مجال في دولي تعاون  ضــرورة وجود إلى صــراحة دعت قد الصــلة ذات

 في تســـــير أن واألمنية القضـــــائية الجهات على يفرض املعلومات في تكنولوجيات املتواصـــــل التقدم أن ذلك

 التصــــــدي يمكن بها حتى واإلملام التقنيات هذه تشــــــهدها التي الســــــريعة مع التطورات متناســــــقة خطوات

اإلجرام  مواجهة في القانون  إعمال فإن أخرى  ناحية ومن التكنولوجيا هذه التي صاحبت اإلجرامية لألفعال

 ملا التقليدية العقابية املدونة في املســـتقرة واملبادئ املفاهيم تتجاوز  قد إجراءات اتخاذ الســـيبراني يســـتلزم

وبالتالي  آثارها، ومحو إخفائها في وســـهولة التنفيذ في وســـرعة األســـلوب في حداثة من الجرائم به هذه تتســـم

القضـــــــــــــائية  األجهزة عاتق على ثقيال عبئا يشـــــــــــــكل أصـــــــــــــبح الجرائم من الجديدة األنماط هذه ظهور  فإن

 أن تكون  البد كان ذلك القضـــائية، ألجل الضـــبطية رجال وكذا .حكم وقضـــاة تحقيق قضـــاة من املختصـــة

 الجريمة التعامل مع في والقدرة واملعرفة الكفاءة من كبيرة درجة على أنواعها مختلف على األجهزة تلك

 .املعلوماتي واملجرم املعلوماتية

                                                           

 اجلزائية اإلجراءات قانون يف األجنبية القضائية بني السلطات الدويل التعاون مظاهر من كمظهر اإلجراء هبذا أخذ الذي اجلزائري املشرع ومنها.  156
 12و ما يليها ، نعيم سعيداين ، املرجع السابق ، ص  014املواد  يف

، 2000نوفمرب  40ة يف الدورة اخلامسة و العشرون املؤرخ يف الوطني عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية من 29 املادة انظر.  157
 http://www.un.org/arabic/documents ،44/00/2044موقع األمم املتحدة، الدورة اخلامسة و العشرون، 
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 القضــــــــــــاء رجال تدريب مجال في تعاون دولي وجود ضــــــــــــرورة إلى الدعوة كانت املنطلق هذا ومن 

 وقادرين ومؤهلين أكفاء أشــخاص خالل اآلخرين من وتجارب مهارات من لالســتفادة القضــائية والضــبطية

 التدريب ليس هنا املقصــــــــــود التدريب و .ســــــــــهلة ميســــــــــرة بوســــــــــائل املهارات وتلك التجارب هذه نقل على

 القضــائية الضــبطية ولدى القانونية، الخلفية القضــاءرجال  لدى تتوافر أن يكف فال فحســب، التقليدي

شرطي وإنما عمل خصائص
ُ
 ال األخيرة الجريمة املعلوماتية ، وهذه مجال في فنية إكسابهم خبرة من البد ال

 العلمية الصـــالحية توافر حيث من للمتدرب الشـــخصـــية فيه العناصـــر يراعى تخصـــصـــ ي تدريب دون  تتأت

 .158لتلقي التدريب والنفسية الذهنية والقدرات

 الضــــــــعف وأماكن ونقاط والتهديدات باملخاطر بيان على يشــــــــمل أن فيجب التدريبي للمنهج بالنســــــــبة أما

 وبيانا الجريمة الســـــــيبرانية، ونوعية أنماط وتحديد اآللي الحاســـــــب وأجهزة املعلومات لشـــــــبكة االختراقات

 يتعلق وفيما .للجريمة املعلوماتية ارتكابه وراء والدوافع املعلوماتي املجرم بها يتميز التي الصــــــــــــفات ألهم

 التحقيق، على إجراءات يشـــــــــــــتمـــل أن البـــد فـــإنـــه املعلومـــاتيـــة الجريمـــة في التحقيق على التـــدريـــب بمنهج

 النظم مراجعة واالســـــــــتجواب، طرق  املواجهة أســـــــــاليب وتحليلها، املعلومات تجميع للتحقيق، التخطيط

 وكيفيــة بــالتفتيش والضـــــــــــــبط يتعلق مــا إلى بــاإلضــــــــــــــافــة لجنــائي ،ا املعمــل وأســــــــــــــاليــب الفنيــة للمعلومــات

 .159األدلة على والحصول  للمراجعة كأداة اآللي الحاسب استخدام

 

                                                           

ساسيات احلاسبات ، برجمة أ :أسابيع  4ومن أمثلة أمناط التدريب يف كندا دورات متخصصة يف أساليب التحقيق يف اجلرمية املعلوماتية ملدة .  158
اجلهود  ،لدراساتاملنشاوي للبحوث و ا ،الغفرياحلاسوب ، أمن احلاسبات و الشبكات ، االثبات يف اجلرمية املعلوماتية ، د حسني بن سعيد بن سيف 

 47، ص  2003الدولية يف مواجهة جرائم األنرتنت ،الرياض، 
 410،ص  4110، أسيوط، احلديثة اآلالت مكتبة املعلومات، تقنية وخماطر العقوبات هشام حممد فريد رستم ، قانون.  159
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 والذي املعلوماتية الجريمة مكافحة مجال في الدولي التعاون  ضــــــــرورة و حتمية  بالرغم من                 

 باألمر ليس التعاون  هذا تجعل ومعوقات صـعوبات ثمة أنه إال الدول، أغلب تحقيقه إلى مطلبا تسـعى بات

 :لوجود عدة عقبات نذكر منها اليسير وذلك

العالم  بلدان في القانونية األنظمة تتفق لم إذ :اإلجرامي للنشاط موحد نموذج وجود عدم -

 إطار في تندرج حولها الدول  بين املشـــــــــترك االتفاق يتم معينة ونماذج محددة على صـــــــــورة

 .أخرى  في كذلك يكون  ال قد األنظمة بعض في مجرما يكون  ، فما 160املعلوماتيةالجريمة 

 طرق للتحري  هناك تكون  قد االختالف هذا بســـبب إذ: اإلجرائية القانونية النظم اختالف -

أخرى  دولة في الفائدة عديمة تكون  قد ما، دولة في فعاليتها تثبت التي واملحاكمة والتحقيق

 اعتبرت ما فإذا اإللكترونية، للمراقبة بالنســـبة مثال الحال هو كما بإجرائها يســـمح ال قد أو

 تكون  قد معينة، دولة في قانونية أنها التحقيق أو االســـتدالالت جمع طرق  من ما أن طريقة

 باستخدام ما دولة تسمح ال قد أنه إلى باإلضافة .أخرى  دولة في مشروعة الطريقة غير ذات

 .مشروعة غير طرق  أنها الدول  هذه ترى  بطرق  جرى جمعه إثبات دليل

هذا  يكون  وقد تســـــليم املجرمين، شـــــروط أهم من املزدوج التجريم يعتبر  :املزدوج التجريم -

 املعلوماتية، للجريمة بالنســـبة املجرمين تســـليم مجال في الدولي التعاون  أمام عقبة الشـــرط

 اإلجرامي. النمط هذا من خالية العقابية نصوصها زالت ما الدول  وأن معظم سيما

 

 التغلب على في تســاعد التي الوســائل عن البحث تقتضــ ي للدول  املشــتركة املصــلحة فإن الحقيقة وفي       

 الجرائم للتخفيف من املســــتحدث النوع هذا طبيعة مع يتفق حقيقي دولي تعاون  وإيجاد الصــــعوبات هذه
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من خالل القضــــاء على العقبات و الصــــعوبات الداخلية  العقابية القانونية األنظمة بين الفوارق  خلو من

 التي تواجه القضاء الدولي منها :

 

فيمــا يتعلق بــالعقبــة األولى املتمثلــة في عــدم وجود نموذج موحــد للنشــــــــــــــاط االجرامي فــإن  -

، و الســــتحالة هذا األمر فإنه ال مناص من  161األمر يقتضــــ ي توحيد هذه األنظمة القانونية

لى ايجــاد تعــاون دولي يتفق مع طبيعــة هــذا النوع البحــث عن وســـــــــــــيلــة أخرى تســـــــــــــــاعــد ع

املســـــــــــــتحدث من الجرائم و يخفف من غلو الفوارق بين األنظمة العقابية ، و تتمثل هذه 

الوســــــــــيلة في التحديثات التشــــــــــريعية املحلية املعنية باإلجرام الســــــــــيبراني و ابرام اتفاقيات 

 خاصة يراعى فيها هذا النوع من الجرائم و حصرها.

اإلجرائية نجد أن توصيات الصكوك  القانونية النظم عقبة الثانية املتعلقة باختالفأما ال -

 ما تشـــــجع االطراف فيها على الســـــماح باســـــتخدام بعض 
ً
الصـــــادرة عن األمم املتحدة غالبا

تقنيات التحقيق الخاصــــــــــــة ،  الشــــــــــــ يء الذي يخفف من غلو و اختالف النظم القانونية و 

 املــــادة  اإلجرائيــــة و يفتح البــــاب أمــــام
ُ
ال ، فمثال من اتفــــاقيــــة األمم  51تعــــاون الــــدولي فعــــّ

تشــير في هذا الصــدد إلى  5111املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة املنعقدة في باليرمو ســنة 

التســـــــــــــليم املراقب و املراقبة االلكترونية و غيرها من أشـــــــــــــكال املراقبة و التعقب. كما أن 

اتي أوجدت بعض الحلول التي من شــــــــــــأنها التغلب على االتفاقية االوروبية لإلجرام املعلوم

هذه العقبة و التي أوجبت على الدول األطراف فيها ضــــــــــــرورة تحديد نقطة اتصــــــــــــال تعمل 

 طوال االســــــبوع لكي تؤمن املســــــاعدة املباشــــــرة للتحقيقات و تشــــــمل  54ملدة 
ً
ســــــاعة يوميا

 تسهيل تطبيق اإلجراءات بصفة مباشرة.
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التجريم املزدوج و الذي يعد من أهم الشــــــــــــروط الخاصــــــــــــة  و ألجل القضــــــــــــاء على مشــــــــــــكلة -

بتســليم املجرمين ركزت االتجاهات و التطورات التشــريعية على تخفيف التطبيق الصــارم 

لهـذا الشـــــــــــــرط ، و ذلـك بـإدراج أحكـام عـامـة في املعـاهـدات و االتفـاقيـات املعنيـة بتســـــــــــــليم 

م أو افعــال مخلــة بمقتضـــــــــــــ ى املجرمين إمــا بســـــــــــــرد األفعــال و التي تتطلــب أن تجرم كجرائ

 أو بمجرد السماح التسليم ألي سلوك يتم تجريمه و يخضع ملستوى 
ً
قوانين الدولتين معا

 معين من العقوبة في كل دولة.

 

    الفرع األول: جهود األمم املتحدة في مجال مكافحة اإلجرام السيبراني

 كبيرة في ســــبيل العمل على مكا    
ً
فحة اإلجرام الســــيبراني ، و ذلك ملا تســــببه بذلت األمم املتحدة جهودا

 منها بأن منع هذه الجرائم و 
ً
هذه الجرائم من أضـرار بالغة و خسـائر فادحة باإلنسـانية جمعاء ،  و إيمانا

مكافحتها يتطلبان اســـــــــــــتجابة دولية في ضـــــــــــــوء الطابع و األبعاد الدولية إلســـــــــــــاءة اســـــــــــــتخدام الكمبيوتر و 

 .    162الجرائم املتعلقة به

حول منع الجريمـة و معـاملــة  1991وصـــــــــــــلـت منظمـة األمم املتحـدة في مؤتمرهـا الثـامن املنعقـد بهـافـانـا ت 

 United Nations Congress on the Revention of Crime and the  Treatement of theاملــــــجــــــرمــــــيــــــن

Offender  جرام الدولي إلى اصــــــــدار قانون خاص بالجرائم املتعلقة بالحاســــــــوب ، و أشــــــــار القرار إلى أن األ

 تتلخص فيما يلي :  163ملواجهة الجرائم املستحدثة يتطلب من الدول األعضاء اتخاذ عدة إجراءات
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تحديث القوانين و أغراضـــها الجنائية بما في ذلك التدابير املتخذة من أجل ضـــمان تطبيق  -

القوانين الجنــائيــة الراهنــة من تحقيق و قبول األدلــة على نحو مالئم و إدخــال التعــديالت 

 إذا دعت الضرورة لذلك. 

 ناتخاذ تدابير أمن و الوقاية مع مراعاة خصوصية األفراد و احترام حقوق اإلنسا -

 رفع الوعي لدى الجماهير و القضاة و األجهزة العاملة على مكافحة هذا النوع من الجرائم. -

التعـــــاون مع املنظمـــــات املهتمـــــة بهـــــذا املوضـــــــــــــوع ، و وضـــــــــــــع و تـــــدريس اآلداب املتخـــــذة في  -

 استخدام الحاسوب في املناهج التعليمية.

 حماية مصالح الدولة و حقوق ضحايا جرائم الحاسوب. -

    

ايــد الجريمــة الســـــــــــــيبرانيــة و مــا تثيره من مشــــــــــــــاكــل أدى بمنظمــة األمم املتحــدة إلى عقــد لكن تز  

، رقم  5111االتفاقية الخاصــــة بمكافحة إســــاءة اســــتعمال التكنولوجيا ألغراض إجرامية ديســــمبر ســــنة 

الجلســـــــــــــة العامة ، أين أكدت على الحاجة إلى تعزيز التنســـــــــــــيق و التعاون بين الدول في مكافحة  43/22

اءة اســــــتعمال تكنولوجيا املعلومات ألغراض إجرامية ، باإلضــــــافة الذي يمكن أن تقوم به املنظمة و إســــــ

 املنظمات اإلقليمي األخرى.  

 19إلى  15عقدت كذلك األمم املتحدة املؤتمر الثاني عشر ملنع الجريمة و العدالة الجنائية بالبرازيل أيام 

ء ببعض التعمق مختلف التطورات األخير في اســـتخدام ، حيث ناقشـــت فيه الدول األعضـــا 5111أفريل 

 التكنولوجيا من طرف املجرمين و السلطات املختصة في مكافحة الجريمة.
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تبقى منظمة األمم املتحدة اإلطار األمثل ملكافحة اإلجرام الســـــيبراني حيث وضـــــعت مجموعة من 

 .ملواجهة هذه النوعية من الجرائم 164القواعد املوضوعية و إجرائية

 
ً
ـــــــــــــــــــة :   أوال ــــــــــــــــــــ تتضـــــــمن هذه القواعد النص على قائمة الحد االدنى لألفعال املتعين القواعد املوضـــــــوعيـ

 و املتضمنة :
ً
 تجريمها و اعتبارها من قبيل اإلجرام السيبراني و تحديثها دوريا

و يشـــــــمل ذلك االدخال و االتالف و املحو  جريمة االحتيال أو الغش املرتبط بالكمبيوتر : -

ملعطيات الكمبيوتر أو برامجه أو القيام بأية أفعال تؤثر بمجرى املعالجة اآللية للبيانات و 

تؤدي إلى الحاق الخســــــارة أو فقدان الحيازة أو ضــــــياع ملكية شــــــخص و ذلك بقصــــــد جني 

 الفاعل منافع اقتصادية له أو للغير.

ل و يشـــــــــــمل ذلك ادخا برامج الكمبيوتر أو التزوير املعلوماتي : جريمة التزوير التي تطال -

أو االتالف أو املحو أو تحوير املعطيـــات أو البرامج أو أيـــة أفعـــال تؤثر على املجرى العـــادي 

ملعالجة البيانات ترتكب باســــــتخدام الكمبيوتر و تعد فيما لو ارتكبت بغير هذه الطرق من 

 في القانون الوطني.  قبيل أفعال التزوير املنصوص عليها

و يشـــــــــــــمــل ذلــك ادخــال أو االتالف أو التخريــب أو أي جريمــة تخريــب و اتالف الكمبيوتر:  -

 فعل آخر بقصد تعطيل وظيفة من وظائف الكمبيوتر أو نظام االتصاالت و الشبكات.

و هو التوصــــــــــــــل أو الولوج دون تصـــــــــــــريح إلى نظــام أو جريمــة الــدخول غير املصـــــــــــــرح بــه :  -

 طريق انتهاك إجراءات األمن. مجموعة نظم عن

و هو االعتراض عن طريق وســــــــــــائل فنية لالتصــــــــــــال جريمة االعتراض غير املصــــــــــــرح به :  -

 توجه لنظام كمبيوتر أو عدة نظم او شبكة اتصاالت. 
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 : 165تتضمن بعض األسس الواجب مراعاتهاالقواعد اإلجرائية :  ثانًيـا   

التفتيش و الضـــــــــــــبط في بيئـــــة تكنولوجيـــــا وجوب تحـــــديـــــد الســـــــــــــلطـــــات التي تقوم بـــــإجراء  -

 املعلومات، و خاصة ضبط االشياء املتعلقة بها و تفتيش الحاسب.

وجوب أن يكون هنـــاك قـــدر كبير من التعـــاون الفعـــال بين األطراف لكي تكون املعلومـــات  -

 متاحة في صورة يمكن استخدامها لألغراض القضائية في حل هذه الجرائم

باعتراض االتصــــــــاالت داخل البيئة املعلوماتية مه اســــــــتخدام الســــــــماح للســــــــلطات العامة  -

 األدلة التي يمكن ان يتحصل عليها.

ادخال بعض التعديالت التشـــــــــــــريعية في حالة الضـــــــــــــرورة ما يتماشـــــــــــــ ى مع طبيعة اإلجرام  -

و كذلك القواعد القائمة في مجال اإلثبات االلكتروني  الســـــــــــــيبراني داخل القانون الوطني

 دلة و ما يمكن أن تثيره من مشاكل عند تطبيقها.من حيث مصداقية األ 

يجب أن يوضــــع في االعتبار كل املســــائل املرتبطة ببيئة تكنولوجيا املعلومات ، مثل ضــــياع  -

فرصــــــــــــــة اقتصــــــــــــــاديـة ، التجســـــــــــــس ، انتهـاك حرمـة الحيـاة الخـاصــــــــــــــة ، مخـاطر الخســــــــــــــارة 

إلى الواضـــــــــع الســـــــــابق  االقتصـــــــــادية ، كلفة إعادة بناء قواعد البيانات كما كانت و إعادتها

 قبل اجراء أي تفتيش أو تحقيق.   

 الفرع الثانــي: جهود املنظمات الدوليـة في مجال مكافحة اإلجرام السيبراني 

، (ITU) قــــد اتخــــذت مبــــادرات من قبــــل العــــديــــد من املنظمــــات كــــاالتحــــاد الــــدولي لالتصــــــــــــــــاالت     

، مؤسـسـة اإلنترنت لألسـماء واألرقام (OECD)  اإلنتربول/يوروبول ، منظمة التعاون االقتصـادي والتنمية

 (IEC) ، واللجنة الكهروتقنية الدولية(ISO) واملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس (ICANN) املخصــــــــــــصــــــــــــة
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منتدى االســـــــــــــتجابة لألحداث ومجموعات األمن آلســـــــــــــيا واملحيط   FIRSTوفرق عمل هندســـــــــــــة اإلنترنت و

 (OAS) ومنظمة الدول األميركية (APEC) الهادئ وآســـــــيا الهادئ، ومنظمة التعاون االقتصـــــــادي للمحيط

 .وجامعة الدول العربية، واالتحاد األفريقي  (ASEAN)ورابطة دول جنوب شرق آسيا

 
ً
  (OECD): منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أوال

تهدف هذه املنظمة إلى تحقيق أعلى مســـــــــــتويات النمو االقتصـــــــــــادي و تناغم التطور االقتصـــــــــــادي مع     

، حيث وضـــــعت  1911التنمية االجتماعية ، بدأت هذه املنظمة االهتمام بالجريمة الســـــيبرانية منذ عام 

بحمــــايــــة مجموعــــة من األدلــــة و قواعــــد إرشــــــــــــــــاديــــة تتصــــــــــــــــل بتقنيــــة املعلومــــات، و يعــــد الــــدليــــل املتعلق 

 1911الخصـــــوصـــــية و قواعد نقل البيانات من أول األدلة التي تم تبنيها من قبل مجلس املنظمة في عام 

 166مع التوصية لألعضاء بااللتزام بها.

 بعنوان الجرائم املرتبطة بالحاسوب و تحليل السياسة القانونية الجنائية ،  1913فأصدرت سنة 
ً
تقريرا

جنائية القائمة و املقترحات الخاصــــة في عدد من الدول األعضــــاء ، حيث اســــتعرض التقرير الســــياســــة ال

وتضـــــمن التقرير الحد األدنى من ألفعال ســـــوء اســـــتخدام الحاســـــوب و التي على الدول تجريمها و تشـــــمل 

 :    167هذه األفعال

 االستخدام أو الدخول إلى نظام و مصادر الحاسب على نحو غير مصرح به -

 و النسـخ و اإلتالف أو التخريب ما يحتويه  -
ً
اإلفشـاء غير مصـرح به للمعلومات املعالجة آليا

من بيانات و برامج و اإلعاقة غير املشــــروعة للوصــــول ملصــــادر الحاســــب من منع أو تعطيل 

 استخدام الحاسب أو برامجه أو البيانات املخزنة داخله.  

              

                                                           

 10، ص  2047 اجلزائر، تيزي وزو،مذكرة ماجستري حقوق ، جامعة  مولود معمري يوسف صغري ، اجلرمية املرتكبة عرب األنرتنت ،   .4
    12، ص 2004، اجلامعة اإلسالمية، لبنان ، دكتوراهغازي عبد الرمحن هيان الرشيد ، احلماية القانونية من جرائم املعلوماتية )االنرتنت( ،مذكرة . 2
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مة توصـــــــــيات و إرشـــــــــادات خاصـــــــــة بأنظمة املعلومات و أوصـــــــــت و ضـــــــــعت املنظ 1995و في عام   

 تتمثل في : 168بضرورة أن تعطي التشريعات الجنائية للدول األعضاء مبادئ عامة

   يتعين فرض قيود على تجميع البيانات.حدود التجميع :  -

حيـــث تنص على أن تتعلق البيـــانـــات بـــالغـــايـــة و الغرض الـــذي ســـــــــــــوف نوعيـــة البيـــانـــات :  -

 أجله.تستخدم من 

بحيث يكون الغرض الذي تستخدم فيه البيانات الشخصية محصورة و تعيين الغرض :  -

 محددة سلفا.

يقتضــــــــ ي االلتزام بعدم إفشــــــــاء البيانات الشــــــــخصــــــــية و نشــــــــرها لغير حدود االســــــــتخدام :  -

 املصرح لهم بذلك.

 ضـــــــــــــرورة اتخـــاذ تـــدابير و إجراءات أمنيـــة مالئمـــة و حـــازمـــة في إحـــاطــــة الوقـــايـــة األمنيـــة : -

 البيانات.

: أن تكون الســــياســــة العامة للتطوير و الخطط و التطبيقات معلنة فيما يتعلق االنفتاح   -

 بالبيانات ذات الطبيعة الشخصية.

حق األشـــــــــــــخـاص املعنيـة في الوصـــــــــــــول و التعرف على البيـانـات التي  املشــــــــــــــاركـة الفرديـة : -

 عن رقابة مدى صحتها.
ً
 تخصهم فضال

تقتضــ ي محاســبة األشــخاص و الجهات املرخص لهم الوصــول التي  املســائلة و املحاســبة : -

و االطالع على البيانات و التعامل معها في حالة تجاوز أي من اإلجراءات التي تكفل حماية 

 البيانات ذات الصفة الخاصة.
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: 
ً
 األنتربول  ثانيا

املرجعية  بالنقطة الخاص الوطني النظام وهو للتعاون ، خاصا نظاما 169اإلنتربول  منظمة وضعت

 نقطة ُيعد وطني مركزي  مكتب اإلنتربول  في األعضاء الدول  من دولة كل في ويوجد   170NCRPاملركزية

 العاملين من املحققين حدودها و تضم  شبكة خارج تحقيقات تجري  التي األجنبية اإلدارات مع االتصال

 قدر وتسريعها األعضاء البلدان بين امليدانية االتصاالت لتيسير بجرائم املعنية الوطنية الوحدات في

 األساليب بشأن أحدث واملعلومات والتقنيات االستراتيجيات اإلمكان ومن مهامها هذا النظام  إنماء

 وآسيا إلفريقيا واألمريكيتين إقليمية عاملة فرق  املعلومات وهناك تكنولوجيا جرائم مجال في الجرمية

   .171إفريقيا وشمال األوسط والشرق  و أوروبا الهادئ املحيط وجنوب

 ملكـــافحـــة اإلجرام املعلومـــاتي يرتكز على  
ً
 خـــاصـــــــــــــــا

ً
كمـــا قـــامـــت منظمـــة اإلنتربول بوضـــــــــــــع برنـــامجـــا

 : 172التدريب والعمليات ويعمل على مواكبة التهديدات الناشئة مبادرات ويهدف هذا البرنامج

 لوضع معايير مهنية والتقيد بها. دورات تدريبيةتوفير -

األفرقــــة العــــاملــــة واملؤتمرات  تعزيز تبــــادل املعلومــــات بين البلــــدان األعضــــــــــــــــاء عن طريق -

 اإلقليمية.

 تنسيق العمليات الدولية ودعمها -

                                                           

منظمة  واالسم الكامل هلا هو International Police باإلجنليزيةالشرطة الدولية  هي اختصار لكلمة Interpol باإلجنليزيةنرتبول األ  .2
وهي أكرب منظمة شرطة دولية أنشئت يف عام  International Criminal Police Organization باإلجنليزيةالشرطة اجلنائية الدولية 

 44/00/2044، ويكيبيديا، منظمة الشرطة اجلنائية الدولية، بفرنسا ليون دولة ، ومقرها الرئيسي يف مدينة 410لـ  الشرطة مكونة من قوات 4127
 ،http://ar.wikipedia.org/Interpol 
، اململكة  2003جوان  20-41بالكمبيوتر،  املتصلة اجلرائم حول اإلقليمية الندوة الشرطة، عناصر بني الدويل التعاون هنروت، أمهية فرنسوا جان .7

 400املغربية، ص 
-السيبريي/اإلجرام-اإلجرام/اإلجرام-، جماالت 44/00/2044األنرتبول ، اإلجرام السرباين،   171

 http://www.interpol.int/arالسيبريي
 4اإلنرتبول ، املرجع نفسه ، ص  172

http://www.interpol.int/ar/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8
http://www.interpol.int/ar/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://www.interpol.int/ar/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://www.interpol.int/ar/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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إعداد قائمة عاملية بأســــــــــماء ضــــــــــباط االتصــــــــــال ووضــــــــــعها بتصــــــــــرف املحققين في مجال  -

 اإلجرام السيبيري على مدار الساعة

الســـــــيبرانية عن طريق مســـــــاعدة البلدان األعضـــــــاء على التحقيق في الهجمات أو الجرائم  -

 توفير خدمات في مجال التحقيق وقواعد البيانات

 القطاع الخاص. إقامة شراكات استراتيجية مع املنظمات الدولية األخرى وهيئات  -

تحــديــد التهــديــدات النــاشـــــــــــــئــة وتبــادل معلومــات االســـــــــــــتخبــار في هــذا املجــال مع البلــدان  -

 األعضاء.

 .ات ووثائق عملياتيةتوفير بوابة آمنة على الويب لنشر معلوم -

 املطلب الثاني : على املستوى اإلقليمـي )اتفاقية بودابست(   

و التي  الجرائم املســــتحدثة مع للتفاعل العالم دول  إلى موجهه دعوة بمثابة األوربية تعد االتفاقية

أفريل  51، فبتاريخ  بشـــــــــــــكلها ظهرت حتى العشـــــــــــــرين القرن  ثمانيات منذ عديدة محاوالت  نتيجة جاءت

تقـدمـت اللجنـة األوروبيـة ملشـــــــــــــكالت الجريمـة ولجنـة الخبراء في حقـل جرائم التقنيـة ، بمشـــــــــــــروع  5111

اتفاقية جرائم الكمبيوتر وخضـــــــــــــعت مواد االتفاقية املقترحة للمناقشـــــــــــــة وتبادل اآلراء خالل الفترة من 

وتعرف  5111ابســـــــــــــت اصـــــــــــــدار مشـــــــــــــروعها األول وحتى إعداد مســـــــــــــودتها النهائية التي أقرت الحقا في بود

ســــــــــــــايبر كرايم ( وكــان قــد طرح مشـــــــــــــروع  –) اتفــاقيــة الجرائم االلكترونيــة  5111بــاتفــاقيــة بودابســــــــــــــت 

االتفاقية للعامة ووزع على مختلف الجهات وأطلق ضــــــــــــمن مواقع عديدة أوروبية وأمريكية على شــــــــــــبكة 

 املميز لالتحاد األوروبي ولجاناألنترنت لجهة التباحث وإبداء الرأي . وتعكس االتفاقية الجهد الواســـــــــــــع و 

 . 173الخبراء فيهما املنصبة على مسائل جرائم الكمبيوتر وأغراضها منذ اكثر من عشرة أعوام
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ومن أهم األســـــــــباب التي أدي إلى إبرام االتفاقية هو الحاجة على إتخاذ تدابير تشـــــــــريعية ملكافحة 

ظل شــــــــــيوع شــــــــــبكات املعلومات و في ظل الجريمة الســــــــــيبرانية و مخاطرها املدمرة على الدول خاصــــــــــة في 

التوســـــع و النماء الكبير ألنظمة الحوســـــبة املفتوحة و نقل و تدفق املعلومات ، إضـــــافة إلى التشـــــديد على 

  174أهمية مكافحة كافة األنشطة التي تستهدف أمن املعلومات و نظم الكمبيوتر.

 قواعد مالئمة وتوفير وكشــفها الجرائم هذه مرتكبي مالحقة لضــمان و التنظيمية التشــريعية التدابير هذه 

 والدولي واالقليمي املحلي التعاون  اهمية على التركيز مع واملحاكمة والتفتيش والضـــــبط والتحقيق للتحري 

 ، والســــيادة االســــاســــية الحقوق  احترام وجوب وبين القانون  تنفيذ متطلبات بين التوازن  اقامة مع وجوب

 من أنجز ما أهمية على املقدمة أيضا فقد أكدت واقليمية دولية جهود حصيلة االتفاقية جاءت هذه وألن

 واالتحاد والتنمية االقتصــــــادي التعاون  ومنظمة املتحدة األمم قبل اإلجرام الســــــيبراني من حقل في جهود

 أســـــــاســـــــية عناصـــــــر على ركزت قد االتفاقية فأن مشـــــــروع وبالنتيجة الصـــــــناعية الدول  ومجموعة األوربي

    :-175ثالثة

 . التجريم نصوص) املوضوعية التشريعية التدابير أهمية  -

 .االجرائية النصوص) االجرائية التشريعية التدابير أهمية  -

 الجرائم. مكافحة مجال في واالقليمي الدولي التعاون  تدابير أهمية  -

إن هـذه االتفـاقيـة تقـدم وألول مرة إطـاًرا لتحـديـد قـائمـة جرائم الكمبيوتر وأنمـاطهـا وطوائفهـا ،  

إذ حتى اآلن وبالرغم من الجهود التشـــــــــــــريعية والتدابير االقليمية والدولية على مدى الســـــــــــــنوات الثالثين 

لتقســــيم ، ولهذا فان املاضــــية لم تتوفر رؤية شــــاملة او اطار واضــــح يحدد قائمة الجرائم أو بين أســــاس ا

أنها تطرح  –بعيد عن االتفاق والخالف على األســــــــــاس الذي اعتمدته  –أهم ما يســــــــــجل لهذه االتفاقية 
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اطاًرا للتقســـــــــيم والتحديد بشـــــــــأن القواعد املوضـــــــــوعية لجرائم الكمبيوتر واألنترنت، وبالرجوع الى املعيار 

 .176وتر بالجريمةالتي اعتمدته ، نجده باألساس يقوم على فكرة دور الكمبي

تتكون االتفاقية من مقدمة وأربعة فصـــــــــــول، فبعد أن اســـــــــــتعرضـــــــــــت املقدمة أهداف االتفاقية 

ومنطلقاتها ومرجعياتها الســـــــــــــابقة وما تقوم عليه من جهود ارشـــــــــــــادية وتوجيهية وتدابير اقليمية ودولية ، 

ي الذي جاء تحت ( ، تضــــــمن الفصــــــل الثان1جاء الفصــــــل األول لتغطية املصــــــطلحات األســــــاســــــية )مادة 

 13–5عنوان اإلجراءات املتعين اتخاذها على املســـتوى الوطني ، ثالثة أقســـام : األول ، ويضـــم املواد من 

وتتعلق  51–14ويعالج النصـــــــــــــوص املوضـــــــــــــوعية لجرائم الكمبيوتر، والقســـــــــــــم الثاني ويضـــــــــــــم املواد من 

 ص . وتعلق باالختصا 55بالقواعد اإلجرائية والقسم الثالث ويضم املادة 

أما الفصل الثالث من االتفاقية والذي جاء تحت عنوان التعاون الدولي ، فقط تضمن قسمين ، األول 

والقســـم الثاني ويتعلق بالنصـــوص الخاصـــة ويضـــم  51-53تحت عنوان املبادئ العامة ويضـــم املواد من 

   . 41 – 34، أما الفصل الخامس فيتضمن االحكام الختامية ويضم املواد من  32-59املواد من 

أكــدت مقــدمــة االتفــاقيــة على الحــاجــة إلى إتخــاذ تــدابير تشـــــــــــــريعيــة ملكــافحــة جرائم الكمبيوتر و   

 confidentialityاألنشــــطة  التي تســــتهدف العناصــــر الثالثة ألمن املعلومات ونظم الكمبيوتر وهي الســــرية 

، كمــــا أن املقــــدمــــة نجــــدهــــا تلخص  availabilityوتوفر املعلومــــات والنظم  integrityوســـــــــــــالمــــة املحتوى 

    -:177أهداف االتفاقية بما يلي

الســـعي لتحقيق وحدة التدابير التشـــريعية بين الدول األوروبية والدول املنضـــمة لالتفاقية  -

 من غير الدول األوروبية . 
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التــــــأكيــــــد على أهميــــــة التعــــــاون االقليمي والــــــدولي في ميــــــدان مكــــــافحــــــة جرائم الكمبيوتر  -

د مرجعية ودليل إرشـــــــــادي للتدابير التشـــــــــريعية الوطنية في ميدان مكافحة واألنترنت وإيجا

 جرائم الكمبيوتر واألنترنت . 

ضــــــــــــرورة فعالية خطط العمل ملكافحة األنشــــــــــــطة التي تســــــــــــتهدف ســــــــــــرية وســــــــــــالمة وتوفر  -

املعلومات وأنظمة الكمبيوتر وشــــــــــبكات الكمبيوتر وأنشــــــــــطة إســــــــــاءة اســــــــــتخدام الكمبيوتر 

ذلك تحديد اإلطار املوضــــوعي لهذه االنشــــطة واإلطار اإلجرائي املتصــــل والشــــبكات ، بما في 

 بالتحقيق والتحري واملقاضاة في ميدان جرائم الكمبيوتر على املستوى الوطني والدولي .

وربما تكون هذه املادة   definitions( وهي التعريفات  1يضـــــــــــــم الفصـــــــــــــل األول مادة واحدة ) املادة       

بســـــبب الخالف الكبير بشـــــأن تعريف اصـــــطالحات  178من أهم املواد في ميدان اتفاقيات تقنية املعلومات

الكمبيوتر تبعـا لزاويـة الرؤيـا وهـدف اســـــــــــــتخـدام التعريف ، إلى جـانـب التبـاين بشـــــــــــــأن املعـايير واملقـاييس 

 ة توحيد التعريفات بعدما ظهر التناقض والتباينالتقنية  وربما تكون لهذه املادة أهمية اســــــتثنائية لجه

في تشريعات جرائم الكمبيوتر التي جرى سنها في أوروبا وأمريكا واستراليا وعدد من دول شرق آسيا، كما 

 computer data، وعرفــت هــذه املــادة معطيــات الكمبيوتر  computer systemعرفــت نظــام الكمبيوتر  

 يشمل الحقائق و 
ً
 واسعا

ً
 املعلومات واملفاهيم بشكل مناسب لعمليات املعالجة في نظام الكمبيوتر.تعريفا

  –أمـــا الفصـــــــــــــــل الثـــاني من االتفـــاقيـــة واملعنون ) املعـــايير املتعين اتبـــاعهـــا على املســـــــــــــتوى الوطني 

measures to be taken at the national level  تضــــمن أقســــاما ثالث ، األول حول التدابير املوضــــوعية )

جريمة جنائية، والثاني حول  اعتبارها يجب التي والتي تعنى بالســـــلوكيات املوضـــــوعي، الجنائي ن أي القانو 

الكمبيوتر،  بجرائم يتعلق فعالية فيما أكثر تحقيقات إلجراء تتخذ التي التدابير التدابير اإلجرائية، ويتناول 

 نظام فيها يشــــــترك جنائية جرائم أية اســــــتخدامها مع يمكن اإلجرائية التدابير هذه أن على التأكيد ويجب
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للكمبيوتر، والثالث حول االختصــــاص، وبهذا الفصــــل تكون االتفاقية قد قدمت اإلطار القانوني للتدابير 

، وهـــذا مـــا 179التشـــــــــــــريعيـــة املوضـــــــــــــوعيـــة واالجرائيـــة املتعين اتخـــاذهـــا ملواجهـــة جرائم الكمبيوتر واالنترنـــت

 سيتناوله البحث بش يء من التفصيل.

الثالث تم تخصـــيصـــه للتعاون الدولي و الحث على األطراف أن تتعاون مع بعضـــها البعض،  الفصـــل      

 املتبــادلــة، القــانونيــة بــاملســـــــــــــــاعــدات املتعلقــة واملبــادئ في تطبيق األصـــــــــــــول الــدوليــة في املواد الجنــائيــة ،

بها،  معمول  دولية وثائق وجود عدم حال في املتبادلة القانونية واملســــــــــاعدة طواعية، واملعلومات املقدمة

  .لالستخدام حد ووضع والسرية

األوروبية  غير بالدول  الخصـــــــوص وجه على الفصـــــــل هذا ويهتم .الختامية األحكام الرابع الفصـــــــل أما      

 .االتفاقية إلى األعضاء غير الدول  سبل انضمام على ينص كما

 الفرع األول: القانون الجنائي املوضوعي 

 لتحســــــــــن أو 13إلى  5من هذه االتفاقية )املواد من يعد موضــــــــــوع القســــــــــم األول 
ً
 ارشــــــــــاديا

ً
( دليال

 Améliorer les moyens de prévenir et de réprimer laاصــــــالح و ســــــائل منع و قمع اإلجرام املعلوماتي

criminalité informatique بتحديد أدنى القواعد العامة التي تسمح باتخاذ بعض التصرفات القانونية ،

ه الجرائم و يسهل مكافحتها على املستوى الوطني و الدولي، و يحدد قائمة تسمح بتجريم بعض اتجاه هذ

األفعــال و التصـــــــــــــرفــات غير املشـــــــــــــروعــة التي ترتكــب على بيئــة معلومــاتيــة، بعبــارة أخرى حصـــــــــــــر اإلجرام 

 برانية.يالسيبراني بتحديد الحد األدنى في بعض األفعال غير املشروعة التي تعد من قبيل الجريمة الس

فـــإذا كـــانـــت هـــذه االتفـــاقيـــة تنطبق على التصـــــــــــــرفـــات التي توصـــــــــــــف على أنهـــا جرائم مرتكبـــة عن طريق 

تكنولوجيا املعلومات، فإن املذكرة التفســـــــيرية حرصـــــــت على ايضـــــــاح أن االتفاقية تســـــــتخدم تكنولوجيا 
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كاب على ضـــــرورة ارت أي التكنولوجيا اآلنية و املســـــتقبلية، كما ركزت املذكرة التفســـــيرية Neutreمحايدة 

الجرائم املحصــــــــــاة دون حق وذلك عندما نصــــــــــت )يشــــــــــترط في تجريم األفعال في هذه االتفاقية أن يكون 

(، كمـــا أن كـــل الجرائم املـــدرجـــة يجـــب ان تكون مرتكبـــة بطريقـــة Sans droitالقيـــام بـــالفعـــل دون حق )

  .Facon Intentionnelle 180عمدية

 
ً
 :  األفعال غير املشروعـةأوال

 الجرائم الواردة في هذه االتفاقية 11إلى  5ولت املواد من تنا 

 Infraction contre laجرائم ضــــــــــد ســــــــــرية وســــــــــالمة و توافر البيانات و النظم املعلوماتي:  -أ

confidentialité, L’intégrité et la disponibilité des données et  systèmes 

informatique هذا العنوان هو حماية ســــرية و ســــالمة ، إن الغرض من الجرائم التي تناولها

و اتـاحـة أو تهيئـة البيـانـات و نظم الحـاســــــــــــــب للعمـل أو التشـــــــــــــغيـل، وبـالتـالي يخرج من نطـاق 

التجريم األنشـــــــطة املشـــــــروعة و العادية و املرتبطة بتصـــــــميم الشـــــــبكات و كذلك املمارســـــــات 

  4إلى  5من  املواد 181االستثمارية أو التجارية املشروعة و العادية، و قد تناولتها

الجريمة الرئيســــــــــــية  و الذي يعد  Accès Illégal(:  3الولوج غير القانوني )املادة -

التي تهدد سرية و أمن و سالمة املعلومات و توفرها و على ذلك فإن مجرد التدخل 

، أو الدخول غير املشروع في النظام   Le piratageغير املصرح به بمعنى القرصنة

 غير مش
ً
 روعيعتبر تصرفا
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تهدف هذه املادة لحماية الحق في احترام نقل (: 2االعتراض غير القانوني )املادة -

 للحق في احترام االتصاالت مثل التصنت 
ً
البيانات و أن هذه الجريمة تمثل انتهاكا

 و التسجيل التقليدي للمحادثات و املراسالت بين بين األشخاص.

ض من هذه املادة هو أن تكون الغر (: 4االعتراض على ســـــــــــــالمة البيانات )املادة -

بيـانـات و برامج الحـاســــــــــــــب مكفولـة بحمـايـة ممـاثلـة لتلـك التي تتمتع بهـا األشـــــــــــــيـاء 

 من اتالف األجهزة املادية و املنطقية املكونة 
ً
املادية ضد األضرار التي تحدث عمدا

    182للحاسب و محو البيانات و البرامج.

هــــذه املــــادة إلى تجريم عرقلــــة تهــــدف  (:2االعتــــداء على ســـــــــــــالمــــة النظــــام )املــــادة -

االســتخدام الشــرعي لنظام املعلومات، أو التأثير على ســيرها العادي و التي تمنع او 

 تبطئ بشكل ملموس سير عمل النظام.

تشـــــــــير هذه املادة أن األعمال غير  (:6إســـــــــاءة اســـــــــتخدام أجهزة الحاســـــــــب )املادة -

أعاله تكون في الغالـب  املشـــــــــــــروعة التي تندرج تحت النوع أ من الجرائم املذكورة

عند حيازة و ســـــــــــائل الدخول كحصـــــــــــول املجرم على معدات التشـــــــــــويش أو أجهزة 

تحاليل الشبكات التي هي في األصل تستعمل للتحقيق من إمكانية عمل الشبكات 

أو أجهزة مراقبة أمن الشـــــــــــبكات كما قد يكون جهاز الكمبيوتر نفســـــــــــه أداة املزود 

، كما تشـــــــــــــمل 183ملواقع أو الحســـــــــــــابات االلكترونيةباألنترنت أداة الختراق بعض ا

اإلنتـــاج املتعمـــد أو بيع  أو شـــــــــــــراء أو اســـــــــــــتيراد أو توزيع األجهزة و األدوات بهـــدف 

   184من هذه األتفاقية. 2إلى  5ارتكاب أي فعل املنصوص عليه في املواد 
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والتي تتعلق  1و1و هي املادتين  Infractions Informatiquesالجرائم املتصـــــــــــلة بالحاســـــــــــب:  -ب

 بجرائم عادية يمكن في الغالب ان ترتكب عن طريق الحاسب اآللي:

في إنشاء جريمة موازية لجريمة تزوير  الغرض من هذه املادة(: 2التزوير املعلوماتي )املادة -

التي تعتري قانون العقوبات  185املســتندات الورقية كما تهدف إلى اســتكمال أوجه النقص

أو تعــــــديــــــل  Créerســـــــــــــبــــــة للتزوير التقليــــــدي، و التزوير املعلومــــــاتي يتكون من خلق بــــــالن

Modifier. 

مع حدوث ثورة تكنولوجية تضـــاعفت إمكانية ارتكاب جرائم  (:8الغش املعلوماتي )املادة -

اقتصـــــــــــــادية كالغش و باألخص النصـــــــــــــب ببطاقات االئتمان و املعامالت البنكية أو الودائع 

 لل
ً
نصـــــــــــــب من خالل التالعبات بمدخالت النظام بمعنى ادخال على التي أصـــــــــــــبحت هدفا

 النظام ببيانات غير صحيحة.

هذه الجرائم املرتبطة  Infraction se rapportant au contenuالجرائم املتصلة باملضمون:  -ت

بــاملحتوى و التي تربط بــإنتــاج أو نشـــــــــــــر غير املشـــــــــــــروع للمواد اإلبــاحيــة الطفوليــة عير النظم 

 املعلوماتية.

تســــــعى هذه املادة إلى تدعيم اإلجراءات التي  (:9الجرائم املتصــــــلة باملواد االباحية )املادة -

تحمي األطفال خاصـــة من االســـتغالل الجنســـ ي من خالل تحديث قانون العقوبات تشـــمل 

على اســـــــتخدام الحاســـــــب اآللي في اطار ارتكاب الجرائم الجنســـــــية ضـــــــد األطفال كما تجرم 

 الحيازة و النشر للمواد اإلباحية الطفولية.مختلف جوانب اإلنتاج و 

الجرائم املتصـــــــــــــلــــــة بــــــاالعتــــــداءات الواقعــــــة على امللكيــــــة الفكريــــــة و الحقوق املجــــــاورة:  -ث

Infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits connexes   و
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الفكرية و خاصـــــــــــــة املؤلف من خالل  هي األفعال التي تعتبر عن انتهاكات واقعة على امللكية

 شبكة االنترنت و األفعال 11املادة 
ً
هي : إن  186من متخصص ي النظام املعلوماتي و خصوصا

إعادة إنتاج و بث األعمال املحمية عبر األنترنت دون موافقة حائز الحق هو أمر غير شـــــرعي و 

 يقية و السمعية البصرية.  هذه األعمال املحمية تشمل األعمال األدبية و التصويرية و املوس

 

: 
ً
 تقرير العقوبات  ثانيا

 11إلى  5من هذه االتفاقية على ضـــرورة خضـــوع املنصـــوص عليها في املواد من  13أشـــارت املادة 

لعقوبــــات جزائيــــة و بــــالنظر لاللتزامــــات التي تفرضـــــــــــــهــــا هــــذه املواد فــــإنــــه يجــــب على االطراف املتعــــاقــــدة 

املترتبة على ارتكاب تلك الجرائم و إقرار عقوبات جزائية فعالة ، مناســـــــبة و اســـــــتخالص النتائج الخطيرة 

 رادعة تتضمن عقوبات سالبة للحرية.

 لعقوبات فعالة و مناســــبة و رادعة و التي يمكن أن 
ً
و في حالة االشــــخاص االعتباريين أن يخضــــعوا أيضــــا

 إلمكانية فرض عقوبات أخرى أو تكون جزائية، مدنية أو ادارية، كما تركت نفس املادة املجال مفت
ً
وحا

 إجراءات تتناسب مع خطورة الجرائم املرتكبة مثل قرار الحظر أو املصادرة.

 

 الفرع الثانـي: قانون اإلجراءات

إن املواد في القســــم الراهن نصــــت بعض اإلجراءات التي يجب اتخاذها على الصــــعيد الوطني، و  

عن طريق املنظومــة املعلومــاتيــة، و جمع االدلــة ذات الطــابع التي تخــدم التحريــات الجنــائيــة التي ترتكــب 

 االلكتروني.
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فتكمن أحد أصـــــــــــحاب املشـــــــــــاكل في مجال مكافحة اإلجرام الســـــــــــيبراني في صـــــــــــعوبة تحديد هوية مرتكب 

الجريمة و مداها و تأثيرها و املشـــــــــــــكلة األخرى تكمن في ضـــــــــــــياع البيانات االلكترونية التي يمكن نقلها أو 

 يســـــتطيع الشـــــخص الذي يتحكم في البيانات أن يســـــتخدم 187محوها في ثواني معدودةتعديلها أو 
ً
، فمثال

 بـذلـك جميع األدلـة التي يقوم عليهـا التحقيق الجنـائي، لـذا تعتبر في 
ً
املنظومـة املعلومـاتيـة بمحوهـا مـدمرا

 أغلب األحيان السرعة و السرية من املكونات األساسية لنجاح التحريات.

      

قر االتفـــاقيـــة إجراءات تقليـــديـــة مع املنـــاخ التكنولوجي الحـــديـــث مثـــل التفتيش و املصـــــــــــــــادرة و  
ُ
ت

، كالحفظ الســــريع للبيانات خالل مدة زمنية محدودة وذلك بهدف 188بالتوازي وضــــعت إجراءات جديدة

قيام الإتاحة الفرصــــــة للحصــــــول أو جمع البيانات التي تخدم التحريات أو اإلجراءات الجنائية التي يجب 

بهــــا، و التي بموجبهــــا يجري اإلعــــداد و االتفــــاق على نظم حمــــايــــة تســـــــــــــمح بــــالســـــــــــــيطرة على هــــذا املنــــاخ 

 التكنولوجي الجديد و تطوير سلطات إجرائية جديدة. 

، حيث تلزم كل دولة 14كما تشـــــــــــــير هذا القســـــــــــــم إلى مجال تطبيق بنود هذه االتفاقية من خالل املادة 

جراءات التشـــــــــــــريعيــة بمــا يســـــــــــــمح القــانون الــداخلي بهــا لخــدمــة التحريــات و طرف في االتفــاقيــة بــإقرار اإل 

 اإلجراءات الجنائية الخاصة على :

 الجرائم الجنائية املنصوص عليها في القسم األول من االتفاقية. -

 جميع الجرائم الجنائية األخرى التي ترتكب عن طريق املنظومة املعلوماتية. -
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 .190يمة من أجل التحريات أو إجراءات جنائية معينةلكل جر  189جمع األدلة االلكترونية -

و تشـــير االتفاقية بوضـــوح إلى أنه يجب ان تقر األطراف بان القانون الداخلي يتضـــمن معلومات رقمية أو 

 كان طبيعة الجريمة املطلوب  191الكترونية قد تســـــــــــــتخدم كأدلة
ً
أما القضـــــــــــــاء و ذلك في إطار الجنائي أيا

 متابعتها.

 

:
ً
  السريع للمعطيات املخزنةالحفظ  أوال

    

تطبق على جميع البيانات املخزنة )بيانات خط السير  11و  14إن اإلجراءات التي تتضمنها املادة   

( و التي تم جمعها و حفظها عن طريق أصــحابها ، أي أنها ال تطبق إال عندما تكون 192أو بيانات املضــمون 

 و في طور ا
ً
 لتخزين.بيانات املعلوماتية، موجودة آنفا

هو االحتفاظ الســـــــــــابق باملعلومات و تخزينها مع حمايتها من كل ما يمكن  193و املقصـــــــــــود بحفظ البيانات

، 194أن يفســـــدها أو يتلف نوعيتها أو حالتها الراهنة، فالحفظ هو عملية ضـــــمان لســـــالمتها و جعلها بمأمن

اإلجراءات و ذلك لخدمة  من هذه االتفاقية أنه يجب العمل بجميع الصـــــــــــالحيات و  14كما تشـــــــــــير املادة 
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املتعلق بقانون الوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات العلوم و  01/04من قانون  02املادة  مبوجب املشرع عرفها فقد األول للنوع فبالنسبة  .2
 مصدر توضح اتصاالت حلقة يف باعتبارها جزءا األخرية هذه تنتجها معلوماتية منظومة طريق عن باالتصال متعلقة معطيات أي االتصال، بأهنا

 يأت على فلم باحملتوى واملتعلقة الثاين النوع اخلدمة أما ونوع االتصال ومدة وحجم وتاريخ يسلكه ووقت الذي والطريق إليها املرسلة والوجهة االتصال،
 طريق االتصال. عن املنقولة املعلومات أو الرسالة أو االتصال مبضمون تتعلق كانت وإن تعريفها،

زين للبيانات ختالفرق بني حفظ البيانات و توثيق البيانات فالتعبريين هلما معىن متقارب و لكنه خيتلف يف جمال املعلوماتية فالتوثيق عبارة عن عملية  .7
  004و االحتفاظ هبا لفرتة زمنية معينة، د طارق ابراهيم الدسوقي عطية، املرجع السابق، ص 
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 على 
ً
التحريـات و اإلجراءات الجنـائيـة، فـاالحتفـاظ بـالبيـانـات يعـد صـــــــــــــالحيـة و إجراء قـانوني جـديـد تمـامـا

، فاألمر يتعلق بوســـــــيلة جديدة إلجراء التحريات الهامة ملكافحة اإلجرام الســـــــيبراني و 195القانون الداخلي

 ذلك لألسباب التالية:

 لقابلية البيانات ا -
ً
ملعلوماتية للتالش ي فإنه من السهل التالعب بها و تعديلها، و كذلك نظرا

 على وقوع جريمة وال ســـيما إذا كانت املمارســـة 
ً
من الســـهل فقدان العناصـــر التي تعد دليال

 املتبعة في املعالجة و التخزين تفتقد الدقة.

 ما يرتكب من خالل انتقال االت -
ً
صـــــال عن طريق إن جزء كبير من اإلجرام املعلوماتي غالبا

 املنظومة املعلوماتية، و من املمكن أن تتضمن تلك االتصاالت محتوى غير مشروع.

 

:
ً
 تفتيش و مصادرة البيانات املعلوماتية ثانيا

 

من هـــذه االتفـــاقيـــة إلى تحـــديـــث و تجـــانس التشـــــــــــــريعـــات الـــداخليـــة الخـــاصـــــــــــــــة  19تهـــدف املـــادة  

بــالتفتيش و مصــــــــــــــادرة البيــانــات املعلومــاتيــة املخزنــة للحصـــــــــــــول على ادلــة مرتبطــة بتحريــات و إجراءات 

جنــائيــة معينــة، و تنص جميع التشـــــــــــــريعــات الــداخليــة الخــاصــــــــــــــة بــاإلجراءات الجنــائيــة على صـــــــــــــالحيــات 

      196و املصادرة للعناصر املادية.التفتيش 

غير أنه فيما يتعلق بالبحث عن البيانات املعلوماتية، يتحتم وجود أحكام إجرائية إضــــافية حتى تضــــمن 

الحصــــــــــول على البيانات املطلوبة بنفس فاعلية التفتيش و مصــــــــــادرة الدعائم للمعلومات املادية و يرجع 

معلوماتي و لكن ال يمكن مصـــــــــــــادرتها و نقلها بنفس طريقة ذلك أن تتم قراءة املعطيات عن طريق جهاز 
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املســـــــــــــتنـــــد الورقي، كمـــــا يمكن نقـــــل األجهزة الـــــداعمـــــة التي يتم عليهـــــا حفظ البيـــــانـــــات )قرص صـــــــــــــلـــــب، 

ديســـــك...إلخ(، باإلضـــــافة لكون املنظومة املعلوماتية متصـــــلة فيما بينها، فيكون من الســـــهل الوصـــــول إلى 

املنظومــة في حــالــة عــدم تخزين هــذه املعلومــات على جهــاز الكمبيوتر  املعلومــات املطلوبــة من خالل هــذه

موضــــــوع أمر التفتيش، حيث تكون مخزنة في حافظة معلومات متصــــــلة بصــــــورة مباشــــــرة بجهاز كمبيوتر 

، عندما ألزمت الفقرة األولى و  197آخر و عن بصــــــــــــورة غير مباشــــــــــــرة بواســــــــــــطة نظام اتصــــــــــــاالت كاألنترنت

طراف أن تخول لســـــــــــــلطاتها املختصـــــــــــــة بمكافحة الجريمة املعلوماتية الحق في الثانية من نفس املادة األ 

فحص و الــــدخول على املعطيــــات ســـــــــــــواء املوجودة في نظم معلومــــات أو جزء من هــــذه املنظومــــة مثــــل 

  . 198األسطوانة ...إلخ

    

كما تناولت الفقرة الثالثة الســـــــماح للســـــــلطات املختصـــــــة بمصـــــــادرة البيانات أو الحصـــــــول عليها 

بطريقة مشـــــــــــابهة لها عن طريق نســـــــــــخها بأي طريقة تقنية و التي ال تعرضـــــــــــها لإلتالف أو فقدانها أو جزء 

 لــدولــة يمكن ال أنــه نســـــــــــــتنتج أن يمكننــا اإلنترنــت، لجرائم الــدولي البعــد االعتبــار بعين أخــذنــا إذا   منهــا.

الدولي و  املســتوى  على التعاون  طريق عن إال ذلك يتحقق ال بل املعركة، هذه في تحقق النجاح أن بمفردها

 الوطنية التشـــــريعات بين والتوفيق للدول  القانونية األنظمة على التعاون يعتمد أن نعلم ولكننا .االقليمي

 الدولي، أو الوطني املستوى  على سواء مناسبا، قانونيا تضع إطارا أن البلدان كل على املختلفة ، كما يجب

 مع اإلنترنت جرائم ملكافحة الالزمة التحقيق التشـــــــــــــريعية وأدوات األدوات توفير على قادرا يكون  بحيث

 .تعقيدها مدى االعتبار في الوضع
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 خاتمة

 

 خطورة هـــذا النوع من الجرائم ، حيـــث أن القوانين التقليـــديـــة املطبقـــة لم تعـــد 
ً
يتضـــــــــــــح جليـــا

 الختالف الكبير بين الجرائم التقليدية و جرائم املعلوماتية
ً
طبيعة التي يعود باألســــــــاس إلى ال مجدية نظرا

الالمادية لها و التي هي من أهم الصـــعوبات التي تعتري ســـبل مكافحتها وبفعل ما أثاره التطبيق القضـــائي 

لنصــــــــــــوص القوانين الجنائية على جرائم الحاســــــــــــوب من مشــــــــــــكالت ، ولضــــــــــــمان عدم افالت الجناة من 

ا ملبــدأ العــدالــة لعــدم كفــايــة القوانين أو عجزهــا عن االنطبــاق  على هــذه الجرائم املســـــــــــــتحــدثــة ، وصـــــــــــــونــً

الشــــــــــــرعية الذي يقضــــــــــــ ي بأن ال جريمة وال عقوبة بغير نص قانوني، ، لهذه األســــــــــــباب ، وملواجهة الخطر 

املحدق والخســـــــــائر الفادحة التي تســـــــــببها جرائم الحاســـــــــوب ، اتخذت املواجهة التشـــــــــريعية لجرائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 املعلوماتيـة عدة مستويات :

األول فهو املســـــــــتوى الوطني ، فلقد ســـــــــارعت دول العالم املتقدم التدابير الالزمة  أما املســـــــــتوى   

من تشــريعاتها بخصــوص هذه  ضــ 
ُ
ملواجهة هذه النوعية من الجرائم، فبض هذه الدول حرصــت على أن ت

الجرائم إما عن طريق نصــوص مســتقلة و مثال ذلك قانو اســاءة اســتخدام الحاســب في اململكة املتحدة 

، و إما عن طريق تحديث قوانينها و إدماجها في قانون العقوبات ومن أبرز  1991جوان  59ي الصـــــــــــــادر ف

ـــــــــــــا من خالل قانون العقوبات الجديد الصادر سنة    1995هذه النوعية فرنسـ
ً
 ثالثا

ً
و الذي أضاف فصال

      Des    للبــاب الثــاني من القســـــــــــــم الثــالــث تحــت عنوان " انتهــاكــات نظم املعــالجــة اآلليــة للبيــانــات     
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atteintes aux systèmes de traitement autorisé de données  351/1" و يتكون هذا الفصل من املواد 

 353/1.199إلى 

 عندما 200 2004عام فكانت فرنســــا في املعلوماتي التجريم محطات من التالية املحطات و من بين

 بها ترتكب أن تصـــــلح التي الوســـــائل في التعامل جريمة هي أخرى  جريمة بموجبه املشـــــرع الفرنســـــ ي أضـــــاف

 أنظمة  وإفســــــاد إعاقة جريمة أو باملعطيات التالعب جريمة أو بها املصــــــرح غير البقاء أو جريمة الدخول 

 .للمعطيات اآللية املعالجة

 

و ثانيها على املســـــــــــتوى االقليمي ، فلقد حرص املجلس االوروبي على التصـــــــــــدي لالســـــــــــتخدام غير  

 توصـــيات تضـــمنت دراســـة األوروبي نشـــر املجلس 1989 عام و شـــبكات املعلوماتية وفي املشـــروع للكمبيوتر 

 في أخرى  دراسة لحقتها التي التوصية وهي الحاسب عبر املشروعة غير ملواجهة األفعال القانون  دور  تفعيل

 تضـــــــــــمنتها التي املبادئ أســـــــــــاس وعلى املعلوماتية، الجرائم مجال في الجنائية حول اإلجراءات 1995 عام

 وذلك االفتراضـــ ي العالم عبر الجريمة خبراء لجنة بتشـــكيل 1997 عام في األوروبي قام املجلس التوصـــيات

 Convention on cyber 201اإلطار و تجلى ذلك في اتفاقية بودابســـــــــــــت هذا في اتفاقية إعداد  بقصـــــــــــــد

crime   و التي سنعكف على دراستها في املطلب الثاني من هذه الدراسة. 5111نوفمبر  53و املوقعة في 

 وثالثها على املستوى الدولي و تتمثل في جهود االمم املتحدة التي تبتذلها في هذا املضمار. 

 

 

 

                                                           

199 . Clément ENDRELIN , Les moyens juridiques de lutte contre la cybercriminalité , 
Diplôme universitaire  sécurité intérieur/extérieur dans l’Union Européen , 2011 , p76  

 الرقمي االقتصاد يف بالثقة املتعلق 2004/ 24/00يف   2004لسنة  030القانون رقم  . 200
 90سعيداين ، املرجع نفسه ، ص نعيم  . 201



 

 

200 

 التمسك ببطالن إجراءات الخصومة القضائية

 

 العرباوي نبيل صالح 

 

 دكتور في الحقوق 

''أ'' بكلية  محاضر أستاذ 

   الحقوق والعلوم السياسية

 الجزائر طاهري محمد بشار جامعة 

 

 مقدمة:

إن القانون اإلجرائي ينظم وسائل حماية حقوق األفراد، ويفرض شكليات معينة تحقق الحماية       

ت صحيحا وترتبالقانونية ألصحاب هذه الحقوق. وإذا توافرت مفترضات العمل اإلجرائي كان هذا العمل 

 جميع اآلثار القانونية. أما إذا لم تتوافر هذه املقتضيات فإن املشرع يرتب جزاءا إجرائيا هو البطالن.

ويعد البطالن من أهم مناطق قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية دقة، لذا فإنه يعتبر من املشاكل       

ويعرف البطالن بأنه وصف يلحق بالعمل القانوني،  األساسية التي تثير اهتمام املشرع والفقه والقضاء.

 .202بسبب وجود عيب في هذا العمل يؤدي إلى عدم إنتاج اآلثار التي تترتب على العمل لو كان صحيحا

فالبطالن سواء لحق تصرفا قانونيا أو عمال إجرائيا إنما هو وصف أو تكييف قانوني لعمل يخالف      

 .203 عدم إنتاج اآلثار التي يرتبها عليه القانون إذا كان كامالنموذجه القانوني مخالفة تؤدي إال 

فاملشرع يحدد عناصر العمل والشروط الواجب توافرها فيه إلنتاج االثار التي تترتب على القيام به،      

فإذا لم تتوفر هذه العناصر، فإن العمل يعتبر باطال. لذلك يعد البطالن جزاء خطير، األمر الذي يقتض ي 
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املبالغة فيه حتى ال يتجاوز الغاية من تقريره. فهو يهاجم العناصر التي تستند إليها الدعوى، ويمكن عدم 

أن يؤدي إلى عدم صحتها، فهو ال يعني مجرد إهدار اإلجراء املعيب، ولكنه قد يؤدي في أحوال كثيرة إلى 

 .204انهيار الخصومة بأكملها، وضرورة إعادة إقامة الدعوى من جديد

قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الجزائري نظم األشكال التي يتبعها الخصوم في مطالبتهم ف      

بحقوقهم، وذلك من أجل حماية مصالحهم للوصول إال حل عادل وسريع للنزاع. فاملشرع بعد أن نظم 

كال اة تلك األشاألشكال الواجب إتباعها في القيام باألعمال اإلجرائية، وقرر البطالن كجزء على عدم مراع

 .205يحاول حصر هذا الجزاء في أضيق نطاق

فاملشكلة تثور بالنسبة لبطالن العمل اإلجرائي لعيب شكلي، إذ ال جدال في أن البطالن كجزاء إجرائي      

يرتب آثار خطيرة بالنسبة إلى املتقاضيين، فهو قد يعرض الخصم الذي قام بمباشرة العمل إلى خطر 

هائية، إذا كان العمل الباطل ال يمكن مباشرته من جديد بسبب انقضاء فقدان حقوقه بصفة ن

 .206املواعيد

لذلك سنتعرض في هذه املقالة إلى التمسك ببطالن إجراءات الخصومة القضائية، وندرس فيه      

تحديد نطاق البطالن )أوال(، ومن يتمسك بالدفع بالبطالن )ثانيا(، ووقت التمسك به )ثالثا(، وآثار الحكم 

 بالبطالن ووسائل الحد منها)رابعا(.

 

 أوال: تحديد نطاق البطالن:

في قانون اإلجراءات املرافعات تلك األدوات أو الوسائل اإلجرائية  )اإلجرائية(يقصد بالدفوع الشكلية      

التي حددها املشرع، وجعلها وسيلة للمدعى عليه للتمسك بالجزاء اإلجرائي املترتب على وقوع مخالفات 

                                                           

 .1م ص 1999، دار الجامعية الجديدة للنشر، د أحمد هندي: التمسك بالبطالن في قانون املرافعات 204 

فالبطالن كعالج ال يصح أن يكون في ذات الوقت داء، وحتى ال يكون كذلك البد أن يؤخذ منه بقدر فال يتوسع املشرع فيه على نحو  205 

 يصبح الشكل على املضمون غالبا.
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ة للخصومة، بهدف إنهائها دون . فالدفع اإلجرائي يوجه إلى صحة األعمال اإلجرائية املكون207إجرائية

. والدفع الشكلي هو واحد من الحقوق اإلجرائية وهي وسائل 208الفصل في املوضوع أو تأخير الفصل فيه

 قانونية يحددها املشرع، واألصل فيها أنها ال تتعلق بالنظام العام واالستثناء تعلقها به.

من قانون اإلجراءات املدنية  21ه املادة والدفوع الشكلية تخضع لنظام قانوني خاص بها نصت علي    

واإلدارية، هذا النظام هو أنه يجب إثارة الدفوع الشكلية في آن واحد قبل أي دفاع في املوضوع أو دفع 

 بعدم القبول، وذلك تحث طائلة عدم القبول.

نزاع، ال وجميع الدفوع الشكلية يجب التمسك بها في وقت واحد والهدف من ذلك هو سرعة الفصل في    

وعدم إفساح الفرصة لطول اإلجراءات، ألن الغاية من هذه الدفوع هو التمسك بعدم سالمة اإلجراءات، 

 .   209ألننا لو تمسكنا في كل مرة بدفع يثار ثم يعقبه آخر فإن ذلك يؤدي إال عرقلة سير اإلجراءات

نقها تي يجب على املشرع أن يعتوالدفع بالبطالن باعتباره أحد الدفوع الشكلية يتصل بالفلسفة ال     

بالنسبة لبطالن العمل اإلجرائي، هل يتوسع فيه وبالتالي يبطل كل عمل إجرائي يخالف الشكل القانوني. 

 أم على العكس من ذلك يجب أن يأخذ بالبطالن في أضيق نطاق.

لى تحقيقها املشرع إفالبطالن وأحكامه يرتبطان بالسياسة التشريعية، ويرتبطان باألهداف التي يرمي      

من وراء العمل اإلجرائي. ولقد حاولت مختلف التشريعات إيجاد نقطة توازن بين تطبيق أوامر املشرع 

بتوجيه اإلجراءات وعدم إهدار الحق املوضوعي نتيجة بطالن اإلجراءات التي هي مقررة في األصل لتوجيه 

 .210صاحب هذا الحق إلى الحصول على حمايته

                                                           
 د فتحي سرور: البطالن في اإلجراءات الجنائية. 451ص 199 د نبيل إسماعيل عمر: الوسيط في قانون املرافعات املدنية والتجارية 207

  . 31م، ص 1929

 . 1411: مرجع سابق، ص د أحمد ماهر زغلول د.يوسف يوسف أبو زيد 208 

فيجب إبداء الدفوع الشكلية في مناسبة واحدة أي في مذكرة واحدة في دفاع واحد ويجب أن تبدي قبل الكالم في املسائل املتعلقة   209

 بأصل الحق.

 .1515: مرجع سابق، ص د.أحمد ماهر زغلول  د.يوسف يوسف أبو زيد. 13مرجع سابق، ص  د أحمد هندي:  210
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كعالج ال يصح أن يكون في ذات الوقت داء، وبالتالي البد أن يؤخذ منه بقدر، فال يتوسع  فالبطالن      

املشرع فيه وال يضيق فيه. ومن األجدر أن نعرض كيفية مواجهة قانون اإلجراءات املدنية الفرنس ي لهذه 

 . املشكلة )البند األول(، ثم ندرس االتجاه الذي تبناه املشرع الجزائري) البند الثاني(

 البند األول: القانون الفرنس ي:

تولت قوانين اإلجراءات املدنية القديمة تحديد حاالت البطالن، واعتنقت مذهب البطالن بغير      

.أما 211النص، وبالتالي ال يمكن للقاض ي في ظل هذه التشريعات الحكم بالبطالن ما لم يوجد نص قانوني

ضاه يترك األمر للقاض ي متى يحكم بالبطالن ومتى ال التشريعات املعاصرة فقد أخذت مذهبا آخر بمقت

 يحكم به، وحددت هذه التشريعات معيار معين يستعين به القاض ي عند تحديده لصحة العمل اإلجرائي.

 معيار الشكل الجوهري: -0    

ت املدنية من قانون اإلجراءا 1الفقرة  114أخذ املشرع الفرنس ي بمعيار الشكل الجوهري في املادة            

" ال يجوز الحكم ببطالن اإلجراء لعيب في الشكل إال إذا نص القانون الفرنس ي والتي نصت على أنه 

 212 على ذلك صراحة، ما لم تكن املخالفة متعلقة بشكل جوهري أو متعلق بالنظام العام. "

ووفق هذا النص فإنه يحكم ببطالن العمل اإلجرائي إذا خالف شكال جوهريا حتى ولو لم يكن       

املشرع قد نص على البطالن، والشكل الجوهري هو الشكل الالزم لوجود العمل أو تمييزه عن غيره من 

 األعمال.

 معيار الضرر: -3

                                                           

 يد لسلطة القاض ي وكان فيه إطالة النزاع بإثارة مسائل فرعية ال مبرر لها.في التشريعات القديمة كان فيه تقي 211 

 
212 Art 144/1 du code de code procédure civile France ( Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice 

de forme si la nullité n’en est pas expressément prévu par la loi, sauf  en cas d’inobservation d’une formalité 

substantielle ou d’ordre public )    
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بت أن املخالفة أضرت بمصالح الطرف وطبقا لهذا املعيار فإنه يجب حتى نحكم بالبطالن، أن يث      

في قانون  5الفقرة  114وقد تبنى املشرع الفرنس ي هذا املعيار في املادة  .الخصم املتمسك بالبطالن

الحكم بالبطالن ال يمكن أن يكون إال أن يثبت من   املدنية الفرنسية والتي نصت على أنه "  اإلجراءات

املخالفة الشكلية حتى لو كان الشكل جوهريا أو متعلقا  يتمسك بالبطالن الضرر الذي أصابه بسبب

  "213بالنظام العام.

و املقصود بالضرر هو الضرر اإلجرائي الذي يتمثل في فوات املصلحة التي قصد املشرع تحقيقها       

 .214 من الشكل الذي تمت مخالفته

الحكم ببطالن اإلجراء رغم تخلف ويوجد معيار أخر هو معيار الغاية، وبمقتض ى هذا املعيار ال يمكن 

 الشكل املطلوب ولو نص القانون صراحته على البطالن إذا تحققت الغاية املرجوة من اإلجراء215.  

 البند الثاني:البطالن في القانون الجزائري:

ية "ال يقرر بطالن األعمال اإلجرائ ه:من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أن 41تنص املادة       

 شكال، إال إذا نص القانون صراحة على ذلك، وعلى من يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه "

يتضح من هذا النص أن املعيار املعمول به في تحديد نطاق البطالن في القانون الجزائري هو معيار      

الضرر، والنص على البطالن صراحة يعني أن املحكمة تحكم بالبطالن لو تمسك به الخصم، ويكفي أن 

 يثبت الخصم الذي يتمسك بالبطالن وجود ضرر من جراء العمل اإلجرائي.

 

 

                                                           
213   Art 114/2 du code de  procédure civile France ( la nullité ne peut être prononcée qu’a charge pour l’adversaire 

qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’ il s’agit d’une formalité substantielle ou 

d’ordre public).  
214  Serge Guinchard. Cécile chainais , Frédérique Ferrand : procédure civile, droit interne  et droit de l’union 

européenne, 30 édition 2010. Page 284-285.    

 .1514: مرجع سابق ص يوسف أبو زيديوسف  أحمد زغلول د د 215 



 

 

205 

 التمسك بالدفع بالبطالن:ثانيا: 

" ال يجوز التمسك ببطالن اإلعمال من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه  43تنص املادة      

 اإلجرائية شكال إال ملن تقرر البطالن لصالحه. " 

 ،واضح من النص أنه يجب التمييز بين البطالن الخاص والبطالن العام، فإذا كان البطالن خاصا     

. فإذا لم يتمسك 216فإن لصاحب املصلحة وحده حق التمسك بالبطالن وهو من تقرر البطالن لصالحه

به صاحب املصلحة، فال يستطيع القاض ي أن يحكم به من تلقاء نفسه أو النيابة العامة. وتحديد 

لحته أن صالشخص املقرر البطالن ملصلحته يرجع إال إرادة املشرع، وال يجوز للغير من شرع البطالن مل

يتمسك به أيا كانت مصلحته في ذلك، ومهما كانت صفته أو صلته بالخصم الذي له الحق في التمسك 

 بالبطالن، مادام ال يعتبر ممثال له في الخصومة.

ال يجوز التمسك ببطالن األعمال اإلجرائية من الخصم الذي  ال يتمسك بالبطالن من تسبب فيه:-

قررا لصالحه. ويمكن اعتبار هذا املبدأ بمثابة إحدى وسائل الحد من تسبب فيه، ولو كان البطالن م

البطالن، ذلك أن اإلجراء يقع باطال، ولكن ال تحكم املحكمة ببطالنه رغم إثارة أحد الخصوم لذلك، 

 .217وعليه يعتبر هذا اإلجراء وكأنه إجراء صحيح

 البطالن ولو كانت القاعدة املخالفة مقررةفال يمكن ملن كان سببا في بطالن اإلجراء أن يتمسك بهذا       

 ملصلحته، وذلك حتى ال يستفيد الخصم من خطأ ارتكبه أو مخالفة أسهم فيها.

                                                           

ويكون البطالن خاصا إذا كان جزاءا لقاعدة أو مقتض ى مقرر لحماية املصلحة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين. أما البطالن العام  216 

لو على املصلحة تع فهو البطالن الذي يترتب نتيجة ملخالفة قاعدة يقصد بها حماية مصلحة عامة، أي متعلقة بالنظام العام، فرعاية هذه

 أي اعتبار آخر. 

: أنظر أكثر تفصيال أمينة النمر. 419-411ص  311رقم  5الطبعة  د فتحي والي: نظرية البطالن،. 14مرجع سابق، ص  أحمد هندي:  217

 .114-113، ص 1991 الدعوى وإجراءاتها
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ولم يتضمن املشرع الجزائري عبارة تدل على عدم التمسك بالبطالن من الخصم الذي تسبب فيه.      

العمل اإلجرائي إال ملن تقرر لصالحه.  السالفة الذكر تنص على أنه ال يمكن التمسك ببطالن 43فاملادة 

 ، وإن كان بمفهوم املخالفة نستشف ذلك.218وذلك على عكس التشريعات األخرى 

أن يكون الخصم قد تسبب في  " ال يتمسك بالبطالن من تسبب فيه "ويشترط لتطبيق قاعدة        

حدوث البطالن، أي أنه قد ساهم بفعله في حدوث البطالن بمعنى أن تقوم عالقة السببية بين فعل 

الخصم وبين العيب الذي شاب اإلجراء. ومثال ذلك إذا تم تبليغ املدعى عليه وكان التبليغ باطال ألن 

 .219ارتكب خطأ وهو ذكر العنوان الخاطئاملدعي ذكر عنوانا خاطئا ملوطن املدعى عليه، فهو قد 

وهذا الخطأ هو الذي أدى إال بطالن اإلجراء فال يجوز للمدعي أن يتمسك ببطالن االجراء لوجود      

خطأ في العنوان. ويستوى أن يكون من تسبب في البطالن هو الخصم نفسه أو شخص آخر يعمل باسمه. 

خصم غش أو خطأ بل تكفي مجرد الواقعة التي تؤكد وال يقصد بهذه القاعدة أن يكون قد صدر من ال

نسبة البطالن إلى الخصم أو من يعمل باسمه، وأن يكون فعل الخصم هو السبب الوحيد أو الرئيس ي 

 لوجود العيب في اإلجراء.

 

أما إذا كان البطالن عاما أي متعلقا بالنظام العام، فيجوز أن يتمسك به أي طرف من أطراف        

حتى ولو كان هو الخصم الذي تسبب فيه. وللمحكمة أن تحكم بالبطالن من تلقاء نفسها،  الخصومة،

ولو لم يتمسك أحد الخصوم به، فالبطالن هنا مقرر جزاءا لقاعدة شرعت لحماية مصلحة عامة، ومثال 

دام ائيا انع" يثير القاض ي تلقمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه  42ذلك ما نصت عليه املادة 

 األهلية، ويجوز له أن يثير تلقائيا انعدام التفويض ملمثل الشخص الطبيعي أو املعنوي ". 

                                                           

بالبطالن إال من شرع البطالن ملصلحته، وال يجوز التمسك ال يجوز أن يتمسك (من قانون املرافعات املصري تنص على أنه  51املادة   218 

  )بالبطالن من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحاالت التي يتعلق فيها البطالن بالنظام العام

أحمد أبو الوفا: أنظر . 211-211، ص أنظر أكثر تفصيال د أحمد أبو الوفاء: املرافعات املدنية والتجارية، الطبعة الخامسة عشر 219 

 .115، ص 1م، طبعة 1991 نظرية الدفوع
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فمن األجدر أن ال يتوسع في قاعدة ال يتمسك بالبطالن من تسبب فيه، وذلك من أجل املساهمة في       

طالن اإلجراء الغير متعلق سرعة الفصل في الدعاوى وحماية الحقوق. فهذه القاعدة مقصورة على حالة ب

بالنظام العام، أما إذا كان بطالن اإلجراء متعلقا بالنظام العام فإنه يجوز ألي من الخصوم التمسك به 

 . 220وذلك رعاية للمصلحة العامة

 ثالثا: وقت التمسك بالدفع بالبطالن:

القواعد التي تحكم هذه على اعتبار أن الدفع بالبطالن دفعا شكليا، فإن هذا الدفع تسري عليه       

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. وهذه القواعد ترمي إلى  21الدفوع والتي جاء بها املشرع في املادة 

 الحد كثيرا من البطالن املقرر للمصالح الخاصة للخصوم.

 دم تركفالدفوع الشكلية يجب التمسك بها قبل التعرض للموضوع، ذلك أنه من باب العدالة ع      

املدعي مهددا بهذا الدفع في جميع مراحل التقاض ي، فحسب سير القضاء يفرض التخلص من العيوب 

 .221الشكلية من البداية

كما أن السماح للخصم بالتمسك بالعيب الشكلي في أي وقت فيه إهدار للوقت وإطالة لإلجراءات،       

خصوم، كما أن سياسة املشرع في قانون فاألمر يتعلق بتنظيم مرفق القضاء والحفاظ على حقوق ال

 اإلجراءات املدنية واإلدارية تهدف إلى الحد من البطالن.

فاملحكمة تقض ي بعدم قبول الدفع بالبطالن إذا قدم دفوع في املوضوع أو دفوع بعدم القبول،      

على  يجبفالتعرض للموضوع يسقط الحق في التمسك بالبطالن، وهذا الجزاء يتعلق بالنظام العام 

 .222املحكمة أن تقض ي به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم

                                                           

 . 113م ص 1911، الطبعة الثانية، أنظر أكثر تفصيال د أبو الوفا: نظرية الدفاع 220 

 .11مرجع سابق، ص  أنظر أكثر تفضيال د أحمد هندي: 221 

 .451، دار النهضة العربية، ص 1911، د فتحي والي: الوسيط في قانون القضاء املدني 222 
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وال يحق للخصوم التنازل عن هذا الجزاء، ألن هذه القاعدة مقررة لتنظيم وظيفة املحاكم، وهي       

 اعتبارات تمس املصالح العامة.  

لدفع إذا قدم من تمسك به والبطالن لعيب في الشكل يمكن إثارته خالل القيام به، وال يعتد بهذا ا

من قانون اإلجراءات  41دفاعا في املوضوع الحقا للعمل اإلجرائي املشوب بالبطالن دون إثارته " املادة 

 املدنية واإلدارية". 

فالبطالن لعيب في الشكل يثار أوال بمجرد حدوثه، فإذا أثير بعد إبداء دفاع في املوضوع أو بعد دفع      

ال يعتد به ويعتبر اإلجراء صحيحا، فبمجرد التعرض للموضوع يحرم املدعي عليه من  بعدم القبول، فإنه

 .223إمكانية إبداء الدفع بالبطالن الذي كان من حقه أن يتمسك به

فبمجرد إبداء املدعى عليه أي طلب متعلق باملوضوع يعتبر تعرضا للموضوع، سواء كان طلبا عارضا      

اء من إجراءات التحقيق. وال يعتبر تعرضا للموضوع طلب تأجيل القضية في الخصومة أو طلب يتعلق بإجر 

لتقديم مستندات أو مذكرات، فيجب أن يكون الطلب حتى يعتبر تعرضا للموضوع داال بوضوح على أن 

 الخصم الذي تقدم به يناقش موضوع الدعوى.

كمة على استقالل، ما لم تأمر املح وتحكم املحكمة في الدفع بالبطالن، وسائر الدفوع الشكلية األخرى       

بضمها إلى املوضوع. فاألصل أن تفصل املحكمة في الدفوع بالبطالن قبل النظر في موضوع الدعوى ألن 

 هذا قد يغينها على النظر في املوضوع.

 رابعا: آثار الحكم بالبطالن ووسائل الحد منها.

 اثار الحكم بالبطالن: -0

إن البطالن ال يرتب أثاره إال إذا حكم به، فال يقع البطالن بقوة القانون ولو كان متعلقا بالنظام         

العام. وإنما يشترط أن يقرره القاض ي، ويترتب على الحكم ببطالن اإلجراء اعتباره كأن لم يكن فيسقط 

                                                           

ويعتبر إبداء الطلبات القضائية تعرضا للموضوع ويسقط الدفع بالبطالن ولو ورد بطلب في إجراء باطل، ألن بطالن اإلجراء ال يمنع من  223 

 أن الكالم في املوضوع قد حدث بالفعل.
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عليه، كما يترتب على البطالن وتسقط معه كل اإلجراءات الالحقة له متى كان هو أساسها وترتبت هي 

 .224اإلجراء زوال كافة اآلثار القانونية املترتبة عليه

فإذا قض ى مثال ببطالن عريضته افتتاح الدعوى استتبع ذلك بطالن جميع إجراءات الخصومة،        

بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى. ولكن هنا ال يمنع من تجديد اإلجراء الذي حكم ببطالنه مصححا 

 ما لم يكن الحق في إجرائه قد سقط لسبب من أسباب السقوط.

بالبطالن اعتبار اإلجراء كأن لم يكن وزوال أثاره، ويدعى أن الحكم ببطالن  فيترتب على الحكم      

اإلجراء ال يستتبع بطالن ما تقدم عليه من إجراءات، كما ال تبطل اإلجراءات الالحقة عليه إذا كان لها 

 .225كيان مستقل ولم تكن معتمدة عليه

للخصومة وتتابع األعمال اإلجرائية املكونة فالعمل اإلجرائي هو حلقة من حلقات التسلسل القانوني       

للخصومة تتابعا زمنيا. بمعنى أن القيام بعمل إجرائي يفترض وجود عمل إجرائي مرتبط به إلى غاية 

 انقضاء الخصومة القضائية.

ويبدو منطقيا أن بطالن اإلجراء يترتب عليه بطالن األعمال الالحقة املرتبطة به، لكن ليس كل       

ات الالحقة لإلجراء الباطل تكون باطلة كأثر لبطالن هذا اإلجراء. فاإلجراءات الالحقة املستقلة اإلجراء

عن اإلجراء الباطل تظل صحيحة. أما اإلجراءات الالحقة املبنية على العمل الباطل، فهذه تبطل نتيجة 

بر اإلجراء ل، بحيث يعتلبطالن العمل السابق عليها. ويقصد بها تلك التي ترتبط ارتباطا قانونيا بالعم

.أما اإلجراءات السابقة على اإلجراء الباطل، فال 226السابق الذي بطل شرطا لصحة العمل الالحق عليه

 تأثير لهذا البطالن عليها متى تمت صحيحة في ذاتها.

 تصحيح اإلجراء الباطل:-

                                                           

 .211، مرجع سابق، ص أنظر أكثر تفصيال د أحمد أبو الوفا: املرافعات املدنية والتجارية 224 

الن يترتب على عدم قدرة اإلجراء على توليد االثار التي كان من املمكن أن يولدها لو كان صحيحا، والبطالن كجزاء إجرائي يقع فالبط 225 

 بقوة القانون، سواء تعلق بالصالح العام أو تعلق بالصالح الخاص.

 .1511مرجع سابق، ص  د أحمد ماهر زغلول: د.يوسف أبو زيد: 226 
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إلى الحد من أثار البطالن، ذهبت كل االتجاهات الحديثة في قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية         

من قانون اإلجراءات املدنية  45فاملشرع اإلجرائي يحاول بقدر املستطاع إلى تفادي البطالن. وتنص املادة 

" يجوز للقاض ي أن يمنح أجال للخصوم لتصحيح اإلجراء املشوب بالبطالن، بشرط واإلدارية على أنه 

ذا التصحيح من تاريخ اإلجراء املشوب بالبطالن. عدم بقاء أي ضرر قائم بعد التصحيح يسري أثر ه

" 

واضح من النص أن املشرع يعمل على تفادي البطالن وذلك ضمانا الستمرار الخصومة، فالقاض ي        

يمنع أجال لتصحيح اإلجراء، فإذا لم يكن اإلجراء ميعاد مقرر في القانون حددت املحكمة ميعادا مناسبا 

 . 227لتصحيحه

ع أجاز تصحيح اإلجراء الباطل بتكملة اإلجراء الباطل، فإذا كان اإلجراء باطال بسبب نقص فاملشر        

أو عيب في الشكل أو في بيان من البيانات، فإذا أمكن تكملة اإلجراء بحيث يتوفر الشكل الذي يتطلبه 

 القانون زال البطالن وأصبح اإلجراء املنسوب بالبطالن صحيحا.

الوقائية هي إمكانية التنازل عن البطالن لعيب شكلي، والتنازل هو تصرف إجرائي  ومن بين الوسائل       

يتم من طرف الخصم بإرادته املنفردة، ويكون التنازل صحيحا إذا أعلن الخصم إرادته في النزول عن 

حقه في التمسك بالبطالن. أما التنازل الضمني فيكون بسلوك الخصم يدل على التنازل عن التمسك 

طالن، كما لو ناقش الخصم موضوع اإلجراء املوجه ضده دون التمسك ببطالن، أو الرد عليه بما بالب

 يدل على أنه صحيح.

ال يقض ي ببطالن إجراء من من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه "  41وتقض ي املادة     

 أثناء سير الخصومة. "  اإلجراءات القابلة للتصحيح، إذا زال سبب ذلك البطالن بإجراء الحق

                                                           

 .214: مرجع سابق، ص وفاأنظر د أحمد أبو ال 227 
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وال يقتصر التصحيح بالتكملة على البطالن الخاص، بل أنه يمكن التصحيح ولو كان البطالن        

متعلقا بالنظام العام، مادام أن التكملة ترمي إلى تصحيح اإلجراء، األمر الذي يؤدي إال توفير الوقت 

 واإلجراءات.

 من تاريخ حصوله، فليس للتصحيح بالتكملة أثر رجعي، وبعبارة وتصحيح اإلجراء ال ينتج أثره إال        

أخرى فاإلجراء يعتبر قد اتخذ في هذه الحالة من وقت التصحيح، ويسيري أثر هذا التصحيح من تاريخ 

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. "وقد أجاز القانون تصحيح  44اإلجراء املشوب بالبطالن " املادة 

 لو بعد التمسك ببطالنه، طاملا يتم في امليعاد املقرر قانونا أو األجل الذي يمنحه القاض ي.اإلجراء و 

 

 

    

    

 

         

 

  

 



 

 

212 

 إشكاليات االزدواج الضريبي وكيفيات تجاوزها  

 

 حفو محمد 

 

 باحث في القانون الخاص

 

 مقدمة:

الدولية ليست وليدة اليوم الرتباطها بظاهرة العوملة إن أهمية املسألة الضريبية في العالقات                 

أثناء إبرام االتفاقيات األولى بين الدول لتفادي االزدواج الضريبي ) أول  19،بل ترجع إلى منتصف القرن 

(،لكن بفعل التطور لم تعد العالقات التجارية 1143اتفاقية ضريبية تم إبرامها بين فرنسا وبلجيكا سنة 

رة على تبادل املواد األولية واملعادن والسلع املصنعة ،بل أصبحت تلك العالقات تحت بين الدول قاص

تأثير ظاهرة العوملة ورهاناتها متشابكة ،وفرضت توسيع نشاط املقاوالت خارج حدودها الجغرافية للبحث 

عن أسواق جديدة لترويج منتجاتها.مما دفع جل الدول إلى تكييف تشريعاتها في مجال 

ار،النقد،الضرائب والقوانين التجارية،بهدف اإللغاء التدريجي للحوافز التي قد تعترض انتقال االستثم

األشخاص ،البضائع والرساميل وجلب االستثمارات وتوفير مناخ مشجع للشركات عبر الوطنية التي تبحث 

 .228عن جنات ضريبية لجني األرباح في هذا البلد أو ذاك

                                                           

Pheuiphanh Ngaosyvathn, le rôle de l’impôt dans les pays en voie de développement ,librairie générale de droit et  228

jurisprudence paris,1980,p260 et suivant 
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وانين الجبائية ارتباطا بالعوملة االقتصادية ،بحيث نجد أن جل دول العالم وفي هذا اإلطار تمت عوملة الق

التي تتجلى في تطبيق ضريبة عامة على اإلنفاق وهي  Trépied de la fiscalitéاعتمدت الثالثية الضريبية 

الضريبة على القيمة املضافة ،وضريبة على األشخاص املعنوية وهي الضريبة على الشركات وضريبة 

  .229ة على دخل األشخاص الطبيعيينعام

         لدخول  تضريب ا املطلقة  في  الدول  أي سلطة  souveraineté fiscale    إن السيادة الضريبة 

والثروات سواء في رعاياها أو على األجانب املقيمين فوق ترابها تعتبر إحدى تجليات السيادة السياسية 

ريبية مع ديناميكية املبادالت التجارية الدولية ،مما يؤدي حتما إلى ،وبالتالي تتعارض هذه اإلكراهات الض

 .وقوع حاالت االزدواج الضريبي

ويقصد باالزدواج الضريبي في مفهوم القانون الضريبي الدولي هو تنازع سيادتين ضريبيتين أو أكثر بمناسبة 

ذي للضريبة في البلد ال تضريب شخص طبيعي ،أو معنوي أو وعاء ضريبي .بحيث يتم إخضاع دخل معين

تحقق فيه أو دولة املنبع ،ويتم تضريبه أيضا من طرف دولة إقامة امللزم ،بل وفي بعض الحاالت يتم 

لضريبة الدخل  ،التي تخضع جميع رعاياها230التضريب بناء على الجنسية )كحالة الواليات املتحدة(

نواجه حاالت تتعلق بتوفر شخص أو ،وقد 231بغض النظر عن توفرهم على إقامة دائمة في هذا البلد

 Centre des مقاولة على أنشطة متفرقة في عدة دول مع وجود مركز هذه األنشطة في إحدى هذه الدول 

activité  وهناك حاالت أخرى لالزدواج الضريبي ،حينما ينصب على نفس الوعاء الجبائي على مستوى

لة نصادفها في إطار الدول ذات األنظمة ضرائب الدول وعلى مستوى الرسوم الجماعية ونفس الحا

                                                           

 14ص 5112الثانية محمد شكيري ،القانون الضريبي  املغربي ،دراسة تحليلية ونقدية، الطبعة 229 

GUY GEST et Gilbert Texier, Droit fiscal international, Edition presses Universitaires de France ,Paris ,p224 230 

ويرجع ذلك إلى املزايا التي يحصل عليها حامل الجنسية األمريكية املتمثلة في املحافظة على حقوقه السياسية ،زيادة على السمعة 231 

 على عمل في ظروف مرضية خارج بلده االقتصادية التي تحظى بها دولته والتي تساعد على العيش والحصول  والقوة
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الفدرالية )ضرائب الدولة املركزية وضرائب الواليات (،لكن االزدواج الضريبي بهذه الصورة مستثنى من 

 .مجال القانون الضريبي الدولي

وتعتبر ظاهرة االزدواج الضريبي محط اهتمام الباحثين في املجالين االقتصادي والضريبي على املستوى 

الدولي ،تم التنديد بها واملطالبة بإلغائها أو على األقل الحد من آثارها ألسباب أخالقية ،وخصوصا 

بين  تكلفة الضريبية مااقتصادية وقانونية ،بحيث أن االزدواج الضريبي ينتج عنه توزيع غير عادل لل

ملزمين يتوفرون على أنشطة خارج بلدهم وملزمين ينحصر نشاطهم داخله ،باإلضافة إلى أنها تشكل 

عرقلة في وجه توسيع التجارة واالستثمارات الدولية خاصة من طرف الشركات عبر الوطنية ومجموعة 

ن خالل عدة آليات...وتجدر اإلشارة التي تتدخل خارج حدودها م group de  société الشركات الدولية 

إلى أن االتفاقيات الضريبية التي تبرمها الدول تحد من سلطاتها في فرض الضرائب فوق ترابها،حيث إن 

التعاون الدولي في املجال الضريبي يفرض على الدول التنازل جزئيا عن تلك السيادة ،ويمكن لهذه 

اف ،كما أن بمجرد التصديق عليها تصبح سارية املفعول االتفاقيات أن تكون ثنائية أو متعددة األطر 

 .232وتسمو على التشريع الضريبي الداخلي

 مما سبق نصيغ اإلشكال اآلتي:

باعتبار االزدواج الضريبي ظاهرة شغلت بال التشريعات بنوعيها الوطنية والدولية، فإلى أي حد توفقت 

 حلول التي اعتمدتها في ذلك؟هذه التشريعات في الحد من هذه الظاهرة، وما أبرز ال

لإلجابة عن اإلشكال املطروح ارتأينا البحث أوال في ماهية االزدواج الضريبي ثم التطرق للحلول التي 

 اعتمدتها التشريعات للحد من هذه الظاهرة، وذلك وفق التصميم أسفله:

                                                           

رشيدة سيف الدين،سؤال اإلصالح الضريبي باملغرب،رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون العام،مسلك العلوم والتقنيات الضريبية 232 

 178 ص5115-5113جامعة الحسن األول بسطات،السنة الجامعية 
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 ماهية االزدواج الضريبي املبحث األول :

 اج الضريبياملبحث الثاني: كيفية تجنب االزدو 

 

 :املبحث األول :ماهية االزدواج الضريبي

أصـــــــبح االســـــــتثمار األجنبي منذ العشـــــــرية األخيرة من القرن املاضـــــــ ي يحظى باهتمام ورعاية                          

كبيرين من قبل الدول، أي ساد فيما بينها تنافس كبير الستقطاب االستثمارات األجنبية خاصة من قبل 

مية،نظرا للوضـــــــــــــعية الحرجة التي كانت تعيشـــــــــــــها اقتصـــــــــــــاديات هذه األخيرة نتيجة للتذبذب الدول النا

املســــــتمر ألســــــعار املوارد النفطية. مما جعل الدول تتنبه إلى ضــــــرورة تشــــــجيع االســــــتثمار األجنبي كمصــــــدر 

دول لبديل للعملة الصـــعبة، ومن فعالية االســـتثمار األجنبي كللية لتحقيق التنمية.ولكن في ظل تمســـك ا

بســـــــيادتها الضـــــــريبية وعدم مالءمة تشـــــــريعاتها وقوانينها الضـــــــريبية للمســـــــتجدات االقتصـــــــادية العاملية ، 

وعليه يجدر بنا توضــــيح مفهوم االزدواج 233ســــرعان ما اصــــطدمت بما يعرف بإشــــكالية االزدواج الضــــريبي

 الضريبي وأنواعه) املطلب األول( وكذا أسبابه وآثاره) املطلب الثاني(

 :األول:مفهوم االزدواج الضريبي وأنواعهاملطلب 

لالزدواج الضريبي نطاق واسع، مما ساهم في تنوعه وتعدد حاالته، األمر الذي يستدعي منا ضبط 

 تعريفه) الفقرة األولى( ثم التمييز بين أنواعه ) الفقرة الثانية(

                                                           
لعجال ياسمينة، اشكالية االزدواج ااضريبي الدولي بين اآلثار السلبية وفعالية الحلول الوطنية،مقال منشور بمجلة دفاتر السياسة 233

 112ص 5114والقانون، العدد الخامس عشر، يناير 



 

 

216 

 

 الفقرة األولى : تعريف االزدواج الضريبي

العديد من مختص ي املالية العامة بمشكلة تعدد فرض الضريبية على يعرف االزدواج الضريبي لدى 

ففي االزدواج الضريبي يدفع املكلف بالضريبة على نفس الوعاء أكثر من مرة ، ألكثر من  .بأدائها املكلف

  .234و قد يحدث االزدواج الضريبي على املستوى الداخلي أو على املستوى الدولي إدارة ضريبية

 :235األمم املتحدة فإن االزدواج الضريبي يتجلى في ثالث حاالت وحسب تعريف هيأة

الحالة األولى : وهي أن الشخص نفسه يخضع للضريبة على دخله وعلى ثروته بصفة عامة من طرف 

 كل الدول املتعاقدة.

في دولة ما ويحصل على دخل أو ثروة من دولة أخرى ،فإن  الحالة الثانية: عندما يكون الشخص مقيما

 الدولتين املتعاقدتين تخضعان دخله وثروته للضريبة.

الحالة الثالثة: وتتجلى عندما تخضع الدولتين الشخص الغير مقيم بها لضريبة على دخله املحصل 

 .236عليه من إحدى الدولتين أو ثروة يملكها

 

 رائبعدة ضو يترجم االزدواج الضريبي في القانون الدولي لخضوع نفس الدخل أو الربح لضريبتين أو 

                                                           

 329ص 2005ئر،  الطبعة الثانية  ، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزا "اقتصاديات املالية العامة "محمد عباس حرزي ،234 

NATIONS UNIES,MODELLE de convention unies concernant des doubles imposition entre pays développés et pays en  235

développement ST/ESA/102,NEW YORK,1980 

 

خل قار من إحدى الدول،ويحصل على دخل ولتوضيح هذه الحالة نضرب مثاال يتجلى في أنه عندما يحصل شخص غير مقيم على د236 

 من الدولة الثانية.
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متشابهة أو متماثلة في دول مختلفة ، تحت تأثير قواعد اإلقليم التي تتضمنها القوانين الداخلية لهذه 

 237الدول 

الخاضع  فرض الضريبة نفسها أكثر من مرة على املكلف نفسه وعلـى املـال نفـسه (بأنه 238وعرفه بعضهم

 .لــــــــــــــــــــــــــــــلضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــة وفــــــــــــــــــــــــــــــي املــــــــــــــــــــــــــــــدة الــــــــــــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــة نــــــــــــــــــــــــــــــفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــا

تفسير  زدواج الضريبي غير مقصور على دفع الضريبة مرتين فقط كما يفهــــــم مــــــنويالحظ أن اصطالح اال 

، وإنما يقصـــــد بهذا االصـــــطالح دفع املكلف للضـــــريبة أكثر من مــــــــــــــــــرة
ً
 حرفيا

ً
ســـــواء  كلمة "ازدواج" تفســـــيرا

لة كونها الحا الخ. وقد سميت هذه الحالة باالزدواج الـــــضريبي …تحديد دفعها مرتين أو ثالث مرات أو أربع

 .الـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــة، إذ يـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــب أن تـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــدد الضـــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــن

 وعليه فإن االزدواج الضــــــريبي يحصــــــل عندما تفرض أكثر من ضــــــريبة واحدة من نوع واحد على مصــــــدر

ـــــــــــــــواع  واحد للدخل في فترة زمنية معينة، لذا فإن ال ازدواج إذا تعددت مصـــادر الدخل وفرضـــت عليها أنـ

  239مختلفة من الضرائب

التي أعطيـــت لالزدواج الضـــــــــــــريبي،إال أنـــه يشـــــــــــــترط في كـــل منهـــا توافر األركـــان اآلتيـــة  رغم تعـــدد التعـــاريف

 مجتمعة:

 أوال: وحدة الشخص املكلف بالضريبة:

                                                           

عزوز علي،آلیات و متطلبات تفعیل التنسیق الضریبي العربي"الواقع و التحدیات" أطروحة لنيل درجة دكتوراه علوم في العلوم 237 

قسم: العلوم االقتصادية،السنة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  االقتصادية،جامعة "حسيبة بن بوعلي" الشلف

 61ص 5114/5113الجامعية: 

 خصاونة، جهاد سعيد ناصر، ،مطرح الضريبة على الدخل في التشريع الضريبي األردني، دراسة تحليليـة، رسـالة238 

 198.، ص1919-1991دمـشق، وعصام بشور، املالية العامة والتشريع الضريبي، جامعـة  األردن –عمان 1994الجامعة األردنية، -ماجستير 

 

مقال منشور بمجلة جامعة دمشق للعلوم  "االزدواج الضريبي في الضرائب على الدخل و طرائق تجنبه  "سالم، محمد الشوابكة، 239 

 21، ص 0551 -العدد الثاني51-املجلد   –االقتصادية والقانونية
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وبالرغم من أن األمر يبدو بســــــــيطا بالنســــــــبة  240أي يخضــــــــع نفس املكلف بالضــــــــريبة ألدائها مرتين أو أكثر

زدواج الضـــريبي من عدمه بالنســـبة لألشـــخاص للشـــخص الطبيعي ،إال أن اآلراء قد تختلف في تكييف اال 

املعنويين )الشــركات(الذين يتميزون بشــخصــية قانونية ومالية مســتقلة عن شــخصــية الشــركاء )كشــركة 

املســـاهمة مثال(،ففي حالة فرض الضـــريبة على إحدى هذه الشـــركات باعتبارها شـــخصـــا معنويا منفصـــال 

هذه الشــــــركة ملســــــاهميها ،ال تتوفر ظاهرة  عن شــــــخصــــــية مســــــاهميها ثم فرضــــــت الضــــــريبة على توزيعات

االزدواج الضــريبي من الناحية القانونية رغم وحدة املال الخاضــع للضــريبة وهو ربح الشــركة .وفي الوقت 

نفســـه يتحقق االزدواج الضـــريبي من الناحية االقتصـــادية نظرا لتحمل املســـاهمين عبء الضـــريبتين عند 

  241تحقيق الربح وعند توزيعه

 ثانيا:وحدة الضريبة أو الضرائب املفروضة :

 أي أن تكون الضــــــــريبة التي تفرض على املكلف في املرة األولى هي الضــــــــريبة : وحدة الضــــــــريبة املفروضــــــــة

نفســـها التي تفرض على املكلف في املرة الثانية ، و هذا يعني أن املكلف يدفع أكثر من ضـــريبة على مطرح 

ريبة ، على الرغم من أن الواقعة املنشــــــــــئة للضــــــــــريبة هي نفســــــــــها و وعاء املال نفســــــــــه الخاضــــــــــع للضــــــــــ أو

فقط ، أما إذا تحققت تلك الواقعة أكثر من مرة و تكرر تبعا لذلك فرض الضــــــــريبة  تحققت ملرة واحدة

أيضــــــــــــا فإن األمر لن يتعلق بازدواج ضــــــــــــريبي و إنما تســــــــــــمى هذه الظاهرة بتكرار  على املكلف أكثر من مرة

ذلك الضـــــــــرائب الجمركية فهي تفرض عند عبور البضـــــــــاعة حدود الدولة الواحدة ،  الضـــــــــريبة ، و مثال

 أربع دول فرضـــــــــــت عليها الضـــــــــــريبة الجمركية في كل دولة، فإذا عبرت البضـــــــــــاعة نفســـــــــــها حدود ثالث أو

                                                           

إطار االتفاقيات الجبائية الدولية دراسة حالة االتفاقية الجبائية الجزائرية بوقـروة إيمـان، كيفية تفادي االزدواج الضريبي الدولي في 240 

سكيكدة،السنة 1922أوت  51الفرنسية،مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستير،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير،جامعة  

 17، ،ص5119/5111الجامعية 

مرجع سبق أشار إليه علي عزوز  515ص 1912دار الجامعية،اإلسكندرية،مصر يونس احمد بطريق ،اقتصاديات املالية العامة ،ال241 

 44، صذكره
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على الرغم من وحدة الوعاء الضريبي ووحدة الضريبة  وبالتالي ال يمكن القول أننا في حالة ازدواج ضريبي

 السلعة إلقليم كل دولة  ا كون الواقعة املنشئة للضريبة تكررت عند عبور نفسه

ونظرا لصـــــعوبة تحديد الضـــــرائب املتشـــــابهة أو الضـــــرائب من نفس النوع فقد لجأت االتفاقيات الدولية 

بتجنب االزدواج الضـــــريبي إلى تحديد الضـــــرائب التي تعد من نوع واحد ، كما يجب اإلشـــــارة إلى  الخاصـــــة

 الضرائب املتشابهة يخضع لوجتهي نظر ، وجهة نظر قانونية و وجهة نظر اقتصادية، حديدكون أن ت

تأخذ بالتنظيم الفني و القانوني للضريبة ، فالضرائب املختلفة في تنظيمها  فوجهة النظر القانونية 

النظر بالتالي فهي ال تحقق االزدواج الضريبي ، أما وجهة  الفني و القانوني ال تعتبر متشابهة و

الضريبي الذي يكون على نفس املادة الخاضعة  االقتصادية فتأخذ بالنتيجة النهائية أي بالعبء

 .242للضريبة

 ثالثا: وحدة املادة الخاضعة للضريبة :

يقصـــد بوحدة املادة الخاضـــعة للضـــريبة في حالة االزدواج الضـــريبي أن يكون املال الخاضـــع للضـــريبة هو 

فاختالف املال الخاضــــع للضــــريبة يؤدي إلى انتفاء االزدواج الضــــريبي ،فلو نفســــه في الضــــريبتين ،ومن تم 

فرضـــنا أن املكلف دفع الضـــريبة من دخله إلى ســـلطة مركزية ،وفي نفس الوقت قام بدفع الضـــريبة على 

الدخل نفســــــــه إلى هيئة محلية ،ففي هذه الحالة نكون أمام االزدواج الضــــــــريبي .أما لو قام املكلف بدفع 

عقـــار يملكـــه ومرة أخرى عن دخلـــه من نشـــــــــــــــاط تجـــاري ،ومرة أخرى عن دخلـــه أو أجرتـــه  ضـــــــــــــريبـــة عن

  243كموظف فهنا تكون املادة الخاضعة للضريبة مختلفة وبالتالي ال يتحقق االزدواج الضريبي

 رابعا: وحدة املدة املفروض عنها الضريبة 

                                                           

 44، صمرجع سبق ذكرهعلي عزوز 242 

 

 44،  صمرجع سبق ذكره علي عزوز 243 
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الضــــــــريبة واحدة،يعني في نفس الســــــــنة أو لتحقق االزدواج الضــــــــريبي يجب أن تكون املدة التي تدفع عنها 

نفس الدورة الضريبية ،أما مثال إذا قام شخص بنشاط تجاري في دولة معينة خالل سنة معينة وسدد 

الضريبة على األرباح على تلك السنة لتلك الدولة ، ثم انتقل في السنة املوالية إلى دولة أخرى فال يمكن 

 244ضريبيالحديث في هذه الحالة عن االزدواج ال

 الفقرة الثانية :أنواع االزدواج الضريبي

ازدواج  نميز في االزدواج الضريبي من حيث املكان بين ازدواج داخلي وازدواج دولي، ومن حيث القصد إلى

  وآخر اقتصادي ازدواج ضريبي قانوني مقصود وازدواج غير مقصود ومن حيث معيار طبيعة االزدواج إلى

 :من حيث املكان أوال:

 يتحقق االزدواج الضريبي داخليا عندما تتوافر عناصره داخل الحدود : االزدواج الضريبي الداخلي1-

اإلقليمية للدولة ،و هذا إذا كانت السلطات املالية التي تفرض الضرائب على الوعاء تابعة لدولة 

ق داخل إقليم بعبارة أخرى فإن االزدواج الضريبي الداخلي هو ذلك االزدواج الذي يتحق واحدة ، أو

الدولة الجغرافي والسياس ي و ذلك بتطبيق كل من السلطات املالية التابعة لهذه الدولة ضريبة واحدة 

 .نفس الوعاء ، و عن نفس املدة الزمنية  على نفس الشخص و على

و يظهر هذا االزدواج بشــــــــــكل واضــــــــــح في الدول االتحادية ، حيث توجد ســــــــــلطة االتحاد و ســــــــــلطة الدول 

في االتحاد ، إذ تقوم الحكومة الفدرالية بفرض ضــــريبة من الضــــرائب ، و تقوم إحدى الواليات  الداخلة

 . 245نفسها على املال نفسه العائد لشخص مقيم فيها بفرض الضريبة
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التي قد -246يحدث نتيجة تطبيق الدول تشريعاتها الضريبية املختلفة :االزدواج الضريبي الدولي-2

 تتعـدى

 ملا تقتضيه مصالحها الوطنية إلى ظهور االزدواج الضريبي الدولي بما ينطـوي وفق –نطاق إقليمها 
ً
 ا

 عليه من زيادة العبء الضريبي نتيجة عدد مرات إخضاع الدخل أو املال للضرائب ، ومن الحد مـن

 امليزات املالية التي تسعى الدول في تحقيقها من وراء تشجيع االستثمارات الدولية وتدعيم عالقاتها

 قتصادية التجارية ، وذلك عندما تقوم دولتان أو اكثر بفرض الضريبة نفسها على الوعاء نفـسه ،اال

 وتكلف بها الشخص نفسه نتيجة الختالف األسس التي تعتمد عليها الـدول املختلفـة فـي فـرض

 .الضريبة الواحدة

 وســـندات في مصـــر، فتقو 
ً
 م اإلدارة املاليــــــــــــــــة فــــــــــــــــيومثال ذلك، قد يقيم شـــخص في األردن ويمتلك أســـهما

 األردن بفرض الضـــــريبة على هذه األســـــهم والســـــندات بصـــــفتها دولــــــــــــــــــة املــــــــــــــــــوطن ( التبعيــــــــــــــــــة االجتماعية

ـــــــــــرض الــــــــــــضريبة  والسياسية)، وكذلك تقوم مصر بصفتها دولة مصدر الدخل ( التبعية االقتصادية ) بفـ

ـــــــــــــــــددةعلى األســـــهم والســـــندات نفســـــها . وهكذا يتحقق االزدواج الضـــــريبي،   في الشـــــركات املتعـ
ً
 ويظهر جليا

 .247الجنسيات التي يمتد نشاطها إلى أكثر من دولة

  :حسب معيار قصد املشرعثانيا:

 

و هو االزدواج الضــــريبي الذي تتجه نية املشــــرع إلحداثه ، و ذلك عندما  : االزدواج الضــــريبي املقصــــود1-

، من أجل زيادة الحصــــيلة الضــــريبية  الســــلطة الضــــريبية لفرض أكثر من ضــــريبة على نفس الوعاء تعمد

و تلجأ الدولة  .املســــــــــتمرة في اإلنفاق أو زيادة عدالة توزيع العبء الضــــــــــريبي بين املكلفين  ملواجهة الزيادة
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االزدواج في النطاق الداخلي لتحقيق أغراض مالية و اقتصــــادية و اجتماعية ، أو  عادة إلى هذا النوع من

 1.رية املحلية اإلدا لتأمين إيرادات الوحدات

و عليــه فــإن االزدواج الــداخلي يكون ازدواجــا مقصـــــــــــــودا و لــه أهــداف معينــة تتمثــل في الحــد من ارتفــاع 

 . 248زيادة إيرادات الدولة مثال الدخول و

 :االزدواج الضريبي غير املقصود2-

هو  أي (ذلك االزدواج الذي يحصل من غير قصد من املشرع يقصد باالزدواج الضريبي غير املقصود

عليها  االزدواج الذي ال تتبعه نية املشرع إلحداثه ، وقد يكون سببه أما اختالف األسـس التـي بقـوم

فرض  التشريعات الضريبية في الدول املختلفة، وإما نتيجة ممارسات هيئات مختلفة لـسلطاتها فـي

االزدواج الدولي  يكـون  يـانوفـي معظـم األح.الضرائب على اإلقليم نفسه ، كما يحدث في الدول االتحادية

الذي يحقق  غير املقصود، ويحدث نتيجة اتجاه كل دولة إلى تنظيم تشريعاتها الضريبية بالشكل

وجود تشابه  مصالحها، وهذا األمر يترتب عليه ازدواج دولي، وفي بعض األحيان يحدث االزدواج رغم

 في  وقد يكون االزدواج الدولي .األسس التي تقوم عليها النظم الضريبية ملجموعة من الدول 
ً
مقصودا

 :والسياسية، منها بعض الحاالت ، وذلك تحقيقا لبعض األغراض االقتـصادية

األموال  الحد من توظيف رؤوس األموال الوظيفية في الخارج من خالل فرض ضريبة على إيراد رؤوس1-

 .املســــــــــــــــــــتــــــــثــــــــمــــــــرة فــــــــي الــــــــخــــــــارج ملــــــــنــــــــع خــــــــروجــــــــهــــــــا وتشــــــــــــــــــــجــــــــيــــــــع اســــــــــــــــــــتــــــــثــــــــمــــــــارهــــــــا فــــــــي داخــــــــل الــــــــدولــــــــة

 الحد من اســـــــــــــتيراد رؤوس األموال األجنبية ، وذلك للحيلولة دون اســـــــــــــتثمار تلك األموال األجنبية في2-

 .مشــــــــــــــــــــــاريــــــــــع قــــــــــد تــــــــــرى الــــــــــحــــــــــكــــــــــومــــــــــة أنــــــــــه يــــــــــتــــــــــعــــــــــيــــــــــن تــــــــــمــــــــــويــــــــــلــــــــــهــــــــــا بــــــــــرؤوس أمــــــــــوال وطــــــــــنــــــــــيــــــــــة

 249تطبيق مبدأ املعاملة باملثل في فرض الضرائب على رعايا الدولة األجنبية-3
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 : حسب معيار طبيعة االزدواجثالثا:

 يتحقق هذا االزدواج عندما تقوم الهيئات الجبائية داخل الدولة ، أو : االزدواج الضـــــــــــــريبي القانوني1-

 لدولتين أو أكثر بفرض ضــريبة من طبيعة واحدة على نفس املكلف ســواء كان شــخصــا طبيعيا أو معنويا

 من حق ن و هنا يكون بخصوص نفس الفترة الزمنية ، حيث يعتبر هذا املكلف إما مقيما في كلتا الدولتي

الدولتين أن تفرض ضــــريبة عليه فيتعرض لالزدواج الضــــريبي ، أو انه مقيم في دولة و يمارس نشــــاطه في 

 .املصدر  ألخرى ، فيتعرض لالزدواج الضريبي أيضا من طرف الدولتين ، دولة املوطن و دولة دولة

صـــــــــــــــــادي في حـــــالـــــة مـــــا إذا تعرض ينتج االزدواج الضـــــــــــــريبي االقت : االزدواج الضـــــــــــــريبي االقتصـــــــــــــــــادي2-

مختلفين لفرض الضـــــــــــريبة من طبيعة واحدة بخصـــــــــــوص نفس الدخل أو املادة الخاضـــــــــــعة ,شـــــــــــخصـــــــــــين

نفس الفترة الزمنية ، و يمكن مالحظة ذلك في العالقات التي تربط الشـــركة األم  للضـــريبة ، و هذا خالل

يكون ملؤســـــســـــة ما شـــــركات وليدة في  بالضـــــريبة أو أرباح الشـــــركات ، فقد و فروعها الوليدة ، فيما يتعلق

كل شركة وليدة بفرض ضريبة على أرباح هذا الفرع ،و في نفس  فيها دول ألخرى ، فتقوم الدولة املوجود

لهذه املؤسسة بفرض الضريبة نفسها على مجموع أرباح  فيها املركز الرئيس ي الوقت تقوم الدولة املوجود

االزدواج الضــــريبي النفصــــال شــــخصــــية الشــــركة األم عن  يتحقق هذه األخيرة ، فمن الناحية القانونية ال 

االقتصـــــــــادية فإن االزدواج الضـــــــــريبي يتحقق ألن  شـــــــــخصـــــــــية الشـــــــــركة الوليدة أو الفرع، أما من الناحية

 .250مطرح الضريبة أو مصدرها واحد
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 :املطلب الثاني:أسباب حدوث االزدواج الضريبي وآثاره

ة جرد كل األسباب الكامنة وراء حدوث حاالت االزدواج الضريبي، يصعب على الباحث في العلوم املالي

وال حتى التدقيق في آثاره السلبية ،إال أننا سنحاول رصد بعض أسبابه) الفقرة األولى( ثم ننتقل إلى 

 توضيح بعض آثاره ) الفقرة الثانية(

 :الفقرة األولى :األسباب الكامنة وراء حدوث االزدواج الضريبي

نتيجة تعدد الســــــلطات املالية أو الضــــــريبية داخل حدود الدولة  االزدواج الداخلي الذي يحدثونميز بين 

،فإن كانت الدولة موحدة فإنه قد تعطي الســــــلطة املركزية  الحق بفرض ضــــــريبة معينة ،ثم يعطى حق 

 افرض الضـــريبة ذاتها من قبل ســـلطة محلية على الشـــخص نفســـه وعن الوعاء ذاته وعن املدة ذاتها .أم

إذا كانت الدولة مركبة)اتحادية( فقد تقوم الســــــــلطة االتحادية بفرض ضــــــــريبة معينة ،ثم تقوم ســــــــلطة 

 على املكلف ذاته. إحدى دول االتحاد بفرض الضريبة ذاتها

األمر الثاني :حدوث االزدواج بسبب طبيعة النظام الضريبي القائم ،فقد تفرض السلطات في دولة ما 

لما أنها تفرض في الوقت ذاته ضرائب نوعية على فروع الدخل ،وفي ذلك ضريبة عامة على الدخل ،ع

 ازدواج ضريبي كامل الشروط 

ومثال ذلك أن تفرض السلطات في سورية ضريبة التركات على تركة املتوفى بكاملها قبل توزيعها،صم 

 251تعود وتفرض ضريبة التركات على الحصص االرثية التي آلت إلى ورثته

  الذي يحدث بعدة أسباب، من أهمها: يبي الخارجي /الدوليواالزدواج الضر 
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تستند إليها  تتمثل ضوابط اإلخضاع الضريبي في املعايير التياختالف ضوابط اإلخضاع الضريبي: 1-

 :الدول عند تحديدها ملجال اختصاصها الضريبي، و هي

إقرار حق  و يتحقق عند إتباع الدول ملبدأ التبعية السياسية و التي تنطوي على أ ضابط الجنسيـة:

النظر عن موطن  الدولة في فرض الضرائب على جميع رعاياها ( كل من يحمل جنسيتها ) بصرف

 .إقامتهم، و بالنسبة لجميع مداخيلهم بصرف النظر عن مصدرها

 مبــدأ التبعيــة االجتمــاعيــة حيــث يقر هــذاهو تحقق بــاســـــــــــــتنــاد الــدول إلى  ضـــــــــــــــابط اإلقــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: -ب

 املبـــدأ حق الـــدولـــة في فرض الضـــــــــــــرائـــب على جميع املـــداخيـــل التي تؤول إلى األشـــــــــــــخـــاص الـــذين اتخـــذوا

 من الدولة موطنا لهم بصرف النظر عن مصدر هذه املداخيل.

 .التكليف للداللة على مكان إقامة املكلف و يمكن استخدام مصطلح موطن 

 هــــــذا الضــــــــــــــــــابط في تحــــــديــــــد االختصــــــــــــــــــاص الضـــــــــــــريبي للــــــدولــــــة، يؤدي إلى فرضـــــــــــــهــــــاإن االســـــــــــــتنــــــاد إلى 

 للضـــــــــــــرائــــب على الــــدخــــل اإلجمــــالي للمقيمين فيهــــا، حتى و إن كــــانوا ال يملكون جنســـــــــــــيتهــــا، بمــــا في ذلــــك

 مـــداخيلهم املحققـــة خـــارج إقليمهـــا، كمـــا يعتبر لـــدولـــة اإلقـــامـــة الحق في إخضـــــــــــــــاع أربـــاح الشـــــــــــــركـــات التي

 . و أينما كان موقع ممارسة النشاطيوجد بها مقر إدارتها 

ــــــــــــــــــــــدر: -ج ـــــــــــــــــــــــ  و يتمثل في تبني الدولة ملبدأ التبعية اإلقتصــــــــــادية و ينطوي هذا املبدأ على ضــــــــــابط املصـــــــــــ

 إقرار حق الـــدولـــة في فرض الضـــــــــــــريبـــة على جميع املـــداخيـــل التي تنشـــــــــــــــأ داخـــل إقليمهـــا بصـــــــــــــرف النظر

 .عن جنسية أو موطن إقامة األشخاص الذين تؤول إليهم

 لقـــد كـــانـــت التبعيـــة الســـــــــــــيـــاســـــــــــــيـــة الضـــــــــــــــابط الوحيـــد الـــذي ترتكز عليـــه الـــدول في فرض الضـــــــــــــريبـــة،و 

 لكن قد1)  (نتيجة للصـــــــــــلة التي تربط الفرد بالدولة، و اعتبارها صـــــــــــلة ســـــــــــياســـــــــــية، مظهرها الجنســـــــــــية
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 تضـــــــــــاءلت أهمية هذا الضـــــــــــابط في تحديد االختصـــــــــــاص الضـــــــــــريبي للدول، الحتالل الصـــــــــــدارة من طرف

 .252، و ضابط املصدرضابط اإلقامة

 :تعدد ضوابط اإلخضاع الضريبي2

 

ـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــان أو اكثـ  قد ينشـــــأ االزدواج الضـــــريبي في حالة تعدد ضـــــوابط اإلخضـــــاع الضـــــريبي التي تقررها دولتـ

ــــــــــــــــى ــــــــــــــــة علـ ــــــــــــــــل دولـ  بقصــــد تحقيق اكبر حصــــيلة ممكنة/ وعلى ســــبيل املثال ، تفرض ضــــريبة الدخل في كـ

 النظر عن مصـــــــــــدرها،وعلى غير املقيمين بالنســـــــــــبة لــــــــــــــــــــــــدخولهماملقيمة بالنســـــــــــبة ملجموع دخولهم بغض 

ــــــــــــــــشــــأ االزدواج ــــــــــــــــضــــريبي ينـ ــــــــــــــــضــــاع الـ ــــــــــــــــوابط اإلخـ  التي تحقق في أقاليم الدولة،وعلى الرغم من تطابق ضـــــ

 الضــــريبي بالنســــبة إلى لبعض عناصــــر الدخل التي تتحقق في غير الدولة نتيجة خضــــوعها فـــــــــــــــــي الوقـــــــــــــــــت

ـــــــــــــــننفســـه لكل من ضـــريبة دولة املوطن وضـــ ـــــــــــــــي أي مـ ـــــــــــــــشـــخص املقــــــــــــــــيم فـ  ريبة دولة املصـــدر بالنســـبة للـ

 .253الدولتين

 إن تباين أســـس التنظيم الفني للضـــرائب بين الدول يشـــكل ســـببا : اختالف التنظيم الفني للضـــرائب3-

هاما لبروز ظاهرة االزدواج الضريبي الدولي ، و يظهر ذلك بحكم أن بعض تأخذ بالنظام الشخص ي الكلي 

و بعض الدول  )الضريبة العامة على الدخل أو الضريبة على الدخل اإلجمالي(الدخل  تأسيس ضرائب في

الضريبة على األرباح الصناعية و التجارية ، الضريبة على املداخيل الفالحية ، الضريبة (النوعي  بالنظام

، و هذا ، و تأخذ بعض الدول بنظام خاص مركب من النظامين الســـــــــــــابقين  )...العقارية  على املداخيل

                                                           

 22،  ،ص، مرجع سبق ذكرهبوقـروة إيمـان،252 

 26، ص، مرجع سبق ذكره "االزدواج الضريبي في الضرائب على الدخل و طرائق تجنبه  "سالم، محمد الشوابكة ،253 



 

 

227 

يولد ازدواجا ضــريبيا حيث يخضــع الوعاء الواحد إلى ضــريبة نوعية في بلد املصــدر ، و  التباين بين الدول 

 254املوطن كضريبة عامة في بلد

 و لعــل من أبرز األمثلــة على ذلــك هواختالف تفســـــــــــــير االصـــــــــــــطالحــات الفنيــة في املجــال الضـــــــــــــريبي: 4-

 حول مفاهيم مثل اإلقامة، حيث يمكن أن تســــــــتند بعضتباين التشــــــــريعات الضــــــــريبية للدول املختلفة 

 الدول لتحديدها إلى امتالك الشخص ملسكن داخل أراضيها، و أن يقيم فيه بصفة دائمة، و قد يستند

 البعض اآلخر إلى فكرة أخرى غير املســـــــــــــكن الـــــدائم ، و يترتـــــب على هـــــذا التبـــــاين في مـــــدلول و تفســـــــــــــير

 ريبي ، بـــالنســـــــــــــبـــة لنفس الوعـــاء الضـــــــــــــريبـــة ينظر إليـــه مناالصـــــــــــــطالحـــات ، إمكـــانيـــة حـــدوث ازدواج ضـــــــــــــ

 :كمــــــا يعود أيضــــــــــــــــــا انتشــــــــــــــــــار االزدواج الضـــــــــــــريبي الــــــدولي إلى األســـــــــــــبــــــاب التــــــاليــــــة وجتهي نظر مختلفتين

 .ســــــــــــــــــــــهــــــــــولــــــــــة انــــــــــتــــــــــقــــــــــال رؤوس األمــــــــــوال و الــــــــــيــــــــــد الــــــــــعــــــــــامــــــــــلــــــــــة بــــــــــيــــــــــن الــــــــــدول املــــــــــخــــــــــتــــــــــلــــــــــفــــــــــة -

 ولـــة ، و انتشـــــــــــــــار شـــــــــــــركـــاتانتشـــــــــــــــار املشـــــــــــــروعـــات االقتصـــــــــــــــاديـــة التي تمـــارس نشـــــــــــــــاطهـــا في أكثر من د -

 .املســـــــــــــــــــاهــــمــــــة الــــتــــي يــــتــــم الــــتــــعــــــامــــــل فــــي مــــــا تصـــــــــــــــــــدره مــــن أســــــــــــــــهــــم و ســــــــــــــــنــــــدات فــــي مــــخــــتــــلــــف الــــــدول 

 اتســـــــــــــــــــاع األخــــــذ بــــــالضـــــــــــــرائــــــب الشـــــــــــــخصـــــــــــــيــــــة التي تالحق املكلف بــــــالضـــــــــــــريبــــــة للوصـــــــــــــول إلى فرض -

 255الضريبة على دخله كله، أيا كان مصدره،بما في ذلك الدخل املتأتي من الخارج

 ار املترتبة عن واقعة االزدواج الضريبيالفقرة الثانية :اآلث

ينتج عن االزدواج الضريبي بعض اآلثار السلبية التي تضر بمصلحة اقتصاد الدولة أو بالعدالة 

 .األفراد ، و تتجلى هذه اآلثار في النواحي االجتماعية واالقتصادية و املالية الضريبية بين
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الضــــريبي من العدالة الضــــريبية التي تعتبر أحد األركان األســــاســــية ينال االزدواج  : اآلثار االجتماعية -أوال

 .256الضريبة و يكون ذلك بتحميل املكلف أكثر من طاقته ، و يجعل املساواة في التضحية شعارا نظريا في

األفراد  يؤدي االزدواج الضريبي إلى عرقلة النشاط االقتصادي وتقليل حــــــــــــــوافز : االقتصادية اآلثارثانيا:

واأليدي العاملة  رغبة في العمل واإلنتاج ، كما انه سيؤدي إلـــــــــــــى عرقلـــــــــــــة انتقـــــــــــــال رؤوس األمـــــــــــــوالعلى ال

واملبادالت التجارية والعالقات االقتصادية الدولية مما يضر بمـصالح كـل مـن البلدان املتقدمة والنامية 

ـــــــــــي .على حد سواء ـــــــــــة فـ ـــــــــــدخراتها الوطنيـ مارات خارجية ، والبلدان االستث فالبلدان املتقدمة لن توظف مـ

لتمويل مشـــــــــــــاريعها للقيام بعملية  النامية لن تســـــــــــــتطيع الحصـــــــــــــول على األموال الالزمة والــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــرورية

 .257التنمية

تتمثل ظاهرة االزدواج الضــــــريبي في فرض ضــــــريبتين أو أكثر من النوع نفســــــه  : اآلثار املالية -ثالثا

إلى تكرار إجراءات تحقق و تحصــــيل الضــــريبة مما  نفســــه ، فذلك يؤدي من الناحية العملية على الوعاء

املكلفين إلى التهرب من الضـــريبة ،و بالتالي فإن ذلك يؤثر بصـــفة ســـلبية على الحصـــيلة  يدفع بالعديد من

 )دوليا(يمكن القول بأن االزدواج الضـــــــــــريبي ســـــــــــواء أكان داخليا أو خارجيا  الضـــــــــــريبية املتوقعة ، و لهذا

عديدة يمكن تجنبها ، فبالنســــبة لالزدواج الضــــريبي الداخلي فإنه  عنه آثارمقصــــود أو غير مقصــــود تنتج 

املحققة عنها ألكثر من ضـــــــــريبة ، أم االزدواج الضـــــــــريبي  يعتبر عائقا لالســـــــــتثمارات التي تخضـــــــــع اإليرادات

 .األموال من دولة ألخرى  الدولي فإنه يعرقل حركة التجارة و حرية انتقال رؤوس

ريبي الداخلي يمكن معالجته عن طريق التشــــــــــــريع الداخلي للدولة ، فإن وإذا كان االزدواج الضــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــب  .لتجنب االزدواج الضـــــــــــــريبي الدولي 258االزدواج الضـــــــــــــريبي الدولي ال يتحقق إال بإبرام اتفاقيات تجنـ

                                                           

 67، ،ص، مرجع سبق ذكره عزوز علي، 256 

 28، ص، مرجع سبق ذكره "االزدواج الضريبي في الضرائب على الدخل و طرائق تجنبه  "سالم، محمد الشوابكة257 

 26وقد عمل املغرب على إبرام عدة اتفاقيات، انظر امللحق ص258  
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ــــــــــــــالم  لذا ، فإن الدول قد تنبهت على معالجة مســألة االزدواج الضــريبي في ظل اقتصــاد عالمي أصــبح العـ

 يرة،ملا للضــــــــرائب من أهمية في التأثير في عمليـــــــــــــــــــــة االســـــــــــــــــــــــــــــتثمار ، والتبـــــــــــــــــــــادل التجـــــــــــــــــــــاري فيه قرية صــــــــغ

ــــــــــــــــــاليب .واإلقليمي والدولي   لخطورة هذه الظاهرة عمد العديد من الفقهاء إلى دراســــــة األســـــــ
ً
 لذلك ونظرا

 ــــــــــــــــــهثالتي يمكن بواســـــطتها تجنب االزدواج الضـــــريبي على الصـــــعيدين الدولي والداخلي، وهو ما ســـــيتم بح

 في املبحث الثاني

 :تجنب االزدواج الضريبي املبحث الثاني: طرق 

 Traités تعتبر االتفاقيات الجبائية بين الدول بمثابة مواثيق دبلوماسية                                       

diplomatiques االزدواجذات طبيعة خاصة إذ أنها وثائق تقنية ومفصلة ،تسعى إلى تفادي كل حاالت 

يتم من طرف دبلوماسيين بل من طرف أطر تقنية تابعة  الضريبي بين الدول،كما أن التفاوض بشأنها ال

  259لإلدارة الضريبية نظرا لطابعها التقني

 ولقد اقترحت أولى االتفاقيات الجبائية النموذجية لكل من منظمة التعاون و التنمية االقتـصادية

 ، و التي يمكن إيجازها فيمـا260طرق ملعالجة االزدواج الضريبي الدوليو هيئة األمم املتحدة، أربع 

 :يلي

                                                           

 87،  صمرجع سبق ذكره محمد شكيري ، 259 

 :بحيث نصتا على260 

إذا كان شخص مقيما في إحدى الدولتين املتعاقدتين يستمد دخال من الدولة املتعاقدة األخرى وكان ذلك الدخل،طبقا ألحكام هذه 

أن تعفي ذلك  3االتفاقية يخضع للضريبة في الدولة املتعاقدة األخرى فقط فعلى الدولة األولى)مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة 

لها عند حساب الضريبة على الجزء املتبقي من دخل ذلك الشخص أن تطبق سعر الضريبة  الدخل من الضريبة( ومع ذلك يجوز 

 لك الدخل قد أعفي على النحو املذكور.الذي كان يجب أن يطبق ولو لم يكن ذ

إذا كان شخص مقيما في إحدى الدولتين املتعاقدتين يستمد دخال من الدولة املتعاقدة األخرى وكان ذلك الدخل يخضع للضريبة في 

بلغا يساوي فعلى الدولة األولى أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك الشخص م 03، 00، 01الدولة املتعاقدة األخرى طبقا للمادة،
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 أو تقنية اإلعفاء  طريقة Exonération  تقتض ي أن تتنازل دولة ألخرى عن سلطة التضريب وحدها

  Etat de résidenceأو دولة اإلقامة  Etat de source،ويمكن أن تكون دولة املنبع

  الطريقة في خصم دولة إقامة املكلف من الضريبة املـستحقةطريقة الخصم: و تتمثل هذه 

 الدفع بها، على دخله( أو ثروته)، مبلغ الضريبة املدفوع في الدولة املصدر الدخل بالنسبة

 .للدخل الذي تحقق بها أو تلك الثروة

 طريقة اقتسام اإليراد: و تتمثل هذه الطريقة في فرض الضريبة من طرف إحدى الـدولتين 

 عاقدتين، و وفقا ملا تحدده االتفاقية الجبائية املبرمة بينهما، على أن تقوم هـذه الدولـةاملت

 .بتحويل جزء من الضريبة التي حصلتها إلى الدولة املتعاقدة األخرى 

 طريقة توزيع املادة الخاضعة للضريبة: و تقتض ي هذه الطريقـة، بـأن تقـوم الـدولتين 

 تناوب على املكلف، حسب فئة الدخل املحقـق ، بموجـباملتعاقدتين بفرض الضريبة بال

 اتفاقية جبائية بينهما، كأن تختص إحدى الدولتين في فرض الضريبة أرباح األسـهم ، و أن

 .261تختص الدولة املتعاقدة األخرى في فرض الضريبة على فئة املعاشات

خصم املطلب األول( وتقنية ال وسنكتفي برصد الطريقتين األولى والثانية فقط، أي طريقة اإلعفاء )

 في مطلب ثاني على النحو اآلتي:

 Méthode de l’exonération     اإلعفاء طريقة :األول  املطلب

 و تقتض ي طريقة اإلعفاء بأن تتنازل إحدى الدولتين املتعاقدتين عن حقها في فرض الضريبة

                                                           

الضريبة التي يدفعها في الدولة املتعاقدة األخرى ، على أال يزيد ذلك الخصم عن الجزء من الضريبة املتعلقة بالدخل املستمد من 

 الدولة املتعاقدة األخرى واملسحوب قبل السماح بالخصم.

ا قد ين تشجيع االستثمار في كل من الدولتين كأنهتعتبر الضريبة التي كانت موضوع إعفاء أو تخفيض لفترة محدودة وفقا ألحكام قوان

 سددت ويجب خصمها في الدولة املتعاقدة األخرى من الضريبة التي تفرض على الدخول.

 81، ،صمرجع سبق ذكرهبوقـروة إيمـان، 261 
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يمكن أن تكون تلك الدولة على الدخل الذي يحققه املكلف في الدولة املتعاقدة األخرى، و 

 دولـة

ولقد اعتمدت لجنة الشؤون الجبائية التابعة ملنظمة .إقامة املكلف أو دولة مصدر الدخل

حيث 23 و التنمية االقتصادية هذه الطريقة في اتفاقيتها النموذجية من خالل املادة  التعاون 

 .262اقترحت بأن يمنح اإلعفاء من طرف دولة إقامة املكلف

 وعليه سنخصص الفقرة األولى ألنواع اإلعفاء في حين نترك الفقرة الثانية لتقييمها.         

 الفقرة األولى : أنواع اإلعفاء الضريبي:

  اإلعفاء: إعفاء كامل، و إعفاء تصاعدي أو بمعدل حقيقي و يوجد نوعان من يوجد نوعان من 

 : Méthode de l’exonération intégrale أوال: طريقة اإلعفاء الكامل

 يتم بمقتض ى هذه الطريقة تخلي إحدى الدولتين املتعاقدتين عن حقها في فرض الضريبة على

الدخل الذي يحققه املكلف في الدولة املتعاقدة األخرى،و عدم أخذها بعين االعتبار لهذا 

ففي هذه  .داخيل غير املعفاةاإلطالق عند حساب الضريبة املستحقة بها على امل الدخل على

الحالة دولة اإلقامة ال تعير أي اهتمام للدخل من مصدر أجنبي فحسب ، بل تذهب أكثر من 

 263ذلك أنها ال تأخذ بعين االعتبار وجوده في الحساب الضريبي للمداخيل

 و من أجل توضيح كيفية تطبيق هذه الطريقة و أثرها على العبء الضريبي للمكلف سنتطرق 

 الحالة التي يمنح فيها اإلعفاء من طرف دولة املنبع و الحالة الثانية التي يمنح فيها هذاإلى 

وذلك برصد املثال اآلتي: نفرض أن ملزما يملك دخال إجماليا  .اإلعفاء من طرف دولة اإلقامة

                                                           

 83، ،صمرجع سبق ذكرهبوقـروة إيمـان، 262 
263Bernard castagnede, précis de fiscalité internationale, 2éme édition mise a jour 2006 février,p309 
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 111درهم من مصدر داخلي ) دولة اإلقامة( ومصدر خارجي  1511درهم منه  5111يقدر ب

 ة املنبع(درهم ) دول

 %32درهم، في حين تفرض   1511املفروضة على دخل  %31نسبة الضريبة من دولة اإلقامة 

 درهم في دولة املنبع. 5111على 

 اإلعفاء الكلي :

 الضريبة في دولة اإلقامة :

(1200 dh × 30%) =360dh 

 الضريبة في دولة املنبع:

(800dh ×35%) = 280 dh 

  درهم 441مجموع الضريبة = 

 اإلعفاء بمعدل حقيقي ثانيا: طريقة اإلعفاء التصاعدي

Méthode de l’exonération avec progressivité 

 وفقا لهذه الطريقة، فإن دولة إقامة املكلف ال تفرض الضريبة على مداخيلها التي تدخل

 ضمن االختصاص الضريبي لدولة املصدر، إال أنها تأخذها في الحسبان من أجل تحديد معدل

و غالبا ما تلجأ دولة إقامة املكلف إلى تطبيق  ضريبة الذي يطبق على املداخيل غير املعفاةال

في فرض الضريبة إلى الدولة مصدر الدخل،  طريقة اإلعفاء التصاعدي عندما يعود الحق

 .بموجب اتفاقية جبائية مبرمة بين هاتين الدولتين

 وباستعمال نفس معطيات املثال السابق نجد:
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 في دولة اإلقامة : الضريبة

(1200dh ×35%) = 420 

 الضريبة في دولة املنبع:

800dh × 35 = 280 dh 

 280dh ×420 dh =700 dhمجموع الضريبة =  

 الفقرة الثانية: تقييم طريقة اإلعفاء

 إن طريقة اإلعفاء هي أول طريقة تتبادر إلى أذهاننا عندما يتعلق األمر بمعالجـة مشكلة

 الضريبي، و لكن تطبيقها يتطلب تخلي إحدى الدولتين املتعاقدتين عن حقهـا في فرضاالزدواج 

 الضريبة على مداخيل تدخل ضمن نطاق اختصاصها الضريبي بموجب قانونها الداخلي، و هذا

الحق تعتبره مظهرا من مظاهر سيادتها،مما يجعل هذه الطريقة أقل استخداما من أسلوب 

تظهر جليا مزايا هذه الطريقة من خالل ما يعرف  م الكامل و الخصم،و خاصة طريقة الخص

باملؤسسة القارة في دولة املنبع التي تتميز بخاصية هامة تتجلى في االستقاللية .ومن العدالة 

يدعوا إلى طريقة لإلعفاء التصاعدي بحكم أن هذه الطريقة تأخذ  264الجبائية نجد بعض الفقه

ما يلي و فيإمكانية دفع الضريبة وليس على أساس مصدر الدخل بعين االعتبار قدرات امللزم على 

 .265عرض ألهم مزايا و عيوب طريقة اإلعفاء

        1-   تقييم طريقة اإلعفاء الكامل:

                                                           
264ABD EL KADER TIALATI: le droit fiscal international et les pays en voie de développement. Le cas des pays arabes . thèse 

de doctorat d'état. soutenue devant l université de MONPELIER volume1.a 1987 p68   

 94، ،صمرجع سبق ذكرهة إيمـان، بوقـرو 265 
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 لطريقة اإلعفاء الكامل مجموعة من املزايا و العيوب

 *مزايا طريقة اإلعفاء الكامل: تتميز بما يلي

 . التطبيقبساطة الطريقة و سهولة    - 

 -  القضاء على مشكلة االزدواج الضريبي

على  في حال منح اإلعفاء الكامل من طرف دولة اإلقامة، فإن ذلك يشجع املؤسسات التابعة لها

 .توسيع استثماراتها في الخارج

األموال  في حالة منح اإلعفاء الكامل من طرف دولة املصدر، فإن ذلك يساهم في جذبها لرؤوس

 .األجنبية

 :عيوب طريقة اإلعفاء الكامل: و تعاني من العيوب التالية*

 تتطلب تضحية إحدى الدولتين املتعاقدتين عن جزء من مواردها الضريبية، و تخليها عن حقها -

 .في فرض الضريبة، مما يجعل أغلبية الدول ال تفضل استخدامها، إال في بعض الحاالت

 .الدول التي تمنح مثل هذه اإلعفاءات إلى تشجيع انتشار ظاهرة التهرب الضريبي -

 يؤدي منح اإلعفاء الكامل من طرف دولة اإلقامة، إلى إعراض املستثمر عن إعادة استثماره -

 لعوائده في الدولة املصدر، ما دامت هذه العوائد لن تخضع للضريبة عند تحويلها إلى دولة

 .266إقامته

 تقييم طريقة اإلعفاء التصاعدي2-

 :اإلعفاء التصاعدي: من أهم مميزاتها ما يليمزايا طريقة *

 ـ تعتبر هذه الطريقة أكثر تقبال من قبل الدول من طريقة اإلعفاء الكامل، ألنها تسمح لدولة

                                                           

 95، ،صمرجع سبق ذكرهبوقـروة إيمـان، 266 
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 .اإلقامة، باألخذ بعين االعتبار املداخيل املعفاة، لتحديد معدل الضريبة الحقيقي

 .تخفف من العبء الضريبي الذي يتحمله املكلف -

تكبد املكلف لخسائر في دولة املصدر، تؤدي هذه الطريقة إلى تخفيض معدل  في حالة

 .املطبق على املداخيل غير املعفاة في دولة اإلقامة الضريبة

 :عيوب طريقة اإلعفاء التصاعدي: نذكر من بينها*

 .ـ صعوبة التطبيق بسبب تعقدها

 .ض الضريبة وفقا لسلم تصاعديال يمكن تطبيق هذه الطريقة إال إذا كانت دولة اإلقامة تفر  -

 تتطلب تخلي إحدى الدولتين عن حقها في فرض الضريبة على الدخل و إعفائه، ما يعني -

 .التضحية بجزء من إيراداتها الضريبية

 املطلب الثاني: طريقة الخصم

 و بمقتض ى هذه الطريقة، تخصم دولة اإلقامة جميع الضرائب التي يتحملها املكلف عن

 و لقد اعتمدت منظمة تجة من مصادر أجنبية، من قيمة الضريبة التي تطالبه بها الدخول النا

التعاون والتنمية االقتصادية و هيئة األمم املتحدة في اتفاقيتيهما النموذجيتين طريقة الخصم 

 في

 .267لكل منهما  23املادة

ستخالص الدين في طريقة الخصم يمكن القول أن إحدى الدول من الدولتين املتعاقدتين إبان ا

 الضريبي على نفس امللزم وعلى نفس األساس الضريبي في الدولة األخرى.

                                                           

 87، ،صمرجع سبق ذكرهبوقـروة إيمـان، 267 
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والخصم يمنح للملزم من طرف دولة اإلقامة، حيث يؤخذ بعين االعتبار الحساب الضريبي الستنزال 

 .268مبلغ الضريبة املؤدى في دولة املنبع اإلجمالي الواجب أداؤه في دولة اإلقامة

اإلعفاء ، فإذا كان هذا األخير ينصب على دخل امللزم بالضريبة ويختلف الخصم عن 

فإن الخصم يأخذ بعين االعتبار الضرائب املؤداة في الدولة األخرى من أجل االستفادة باإلسقاط 

 الضريبي في دولة اإلقامة.

 الفقرة األولى: أنواع الخصم

 م جزئي، و خصمبصفة عامة تطبق الدول ثالثة أنواع من الخصم: خصم كامل، و خص

 .بقرض ضريبي وهمي

 أوال: طريقة الخصم الكامل

عندما تمنح دولة اإلقامة إسقاطا جبائيا مرتبطا باملبلغ الكلي للضرائب املدفوعة في دولة املنبع 

على نفس األساس الضريبي حتى ولو أن املبلغ الضريبي املدفوع يمثل أعلى من الضريبة التي 

ل في دولة املنبع، في هذه الطريقة امللزم الذي يتوفر على بعض سوف تأخذ من أجزاء هذا الدخ

أجزاء الدخل خارج دولة اإلقامة يدفع ضريبة أقل مقارنة مع ملزم آخر له نفس الدخل ولكن 

  269كله من مصدر داخلي

 ولفهم هذه الطريقة نورد املثال التالي:

درهم بمصدر داخلي) دولة  1511درهم منه  5111لنفترض أن امللزم يملك دخال إجماليا 

وفي  %31درهم من مصدر خارجي) دولة املنبع(،نسبة الضريبة في دولة اإلقامة  111اإلقامة( و

                                                           
268 ABD EL KADER TIALATI op cit p70 
269 ABD EL KADER TIALATI op cit p70 
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، فالنتيجة ستتغير بحسب ما إذا كانت دولة اإلقامة تأخذ بالخصم الكلي أو  %41دولة املنبع

 الجزئي .

 خصم الكلي:ال

 :    .600dh=(2000dh×30%) الضريبة في دولة اإلقامة 

 800dh ×40% =320dhالضريبة في دولة املنبع:

 في دولة املنبع الخصم املمنوح من طرف دولة اإلقامة = مبلغ الضريبة املؤداة

 درهم هي الضريبة املفروضة في دولة اإلقامة: 351إذن 

600-320=280 

280+320=600dh 

 

 l’imputation partielleطريقة الخصم الجزئي  :ثانيا

 وفقا لهذه الطريقة، فإن القرض الضريبي الذي تمنحه دولة اإلقامة ال يمكن أن يتجاوز مقدار

 بمعنى أنه بمقتض ى هذه الطريقة، الضريبة املستحقة فيها على الدخل املحقق في دولة املصدر

نحه للمكلف، و الذي يحسب بالنسبة تضع دولة اإلقامة سقفا للقرض الضريبي الذي تم

 لألساس

 .الضريبي املحقق في دولة املصدر، لكن حسب معدل الضريبة املطبق في دولة اإلقامة

 وباستعمال نفس معطيات املثال السابق نجد:
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 الضريبة في دولة اإلقامة :

200×30%=600dh 

 :الضريبة في دولة املنبع

800×40%=320dh 

ولة اإلقامة في مبلغ الضريبة املؤداة في دولة اإلقامة، بصدد دخل يحدد الخصم املمنوح في د

 دولة املنبع: 

1200-360=840 dh 

 مجموع الضريبة:

840+320=1160 dh 

 :270ثالثا : خصم قرض ضريبي وهمي

 تعتمد هذه الطريقة في إطار االتفاقيات الجبائية املبرمة بين الدول املتقدمة و الدول 

على منح املكلف بالضريبة من طرف دولة إقامته خصما ضريبيا حتى و إن و تقوم       النامية، 

يتحمل أية ضريبة في الدولة املصدر، أو أن يكون مبلغ ذلك الخصم أكبر من مبلغ الضريبة  لم

 .دفعه املكلف فعال في الدولة املصدر الذي

 ل حها الدو و يسمح هذا األسلوب باملحافظة على التحفيزات الجبائية التي عادة ما تمن

 النامية لجذب رؤوس األموال األجنبية و تشجيع االستثمار األجنبي فإذا قامت إحدى هذه الدول 

بإعفاء الدخول التي يحققها مستثمر أجنبي داخل إقليمها من دفع الضريبة بها، و كانت دولة 

                                                           

 89، ،صمرجع سبق ذكرهبوقـروة إيمـان، 270 
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لدولة تمنح خصما ضريبيا للدخول التي مصدرها دول أخرى،فإن اإلعفاء املمنوح في ا إقامته

يكون له أثر تحفيزي ألن هذا املستثمر لن يستفيد باملقابل من الخصم الضريبي الذي  النامية لن

 .)إقامته لكونه لم يتحمل أية ضريبة في الدولة األولى(الدولة النامية تمنحه دولة

 الفقرة الثانية:  تقييم طريقة الخصم

 نظرا التصافها بالعقالنية، و فيما يليتعتبر طريقة الخصم أكثر استخداما من طريقة اإلعفاء، 

 .تقييم ملختلف أنواع الخصم

 تقييم طريقة الخصم الكامل: 1-

 :نوجز بعضها في إن لطريقة الخصم الكامل مجموعة من املزايا و العيوب و التي

 :مزايا طريقة الخصم الكامل: و يتمثل أهمها في املزايا التالية*

 .في املبدأـ تتميز بسهولة التطبيق و بساطة 

 .يؤدي الخصم الكامل إلى القضاء على مشكلة االزدواج الضريبي

 .تسمح للدولتين املتعاقدتين بالحفاظ على حق كل منهما في فرض الضريبة -

 :عيوب طريقة الخصم الكامل: و نذكر من بين عيوبها أنها*

 .تؤدي إلى تخلي دولة اإلقامة عن جزء من مداخيلها الضريبة -

ه الطريقة إلى استنفاذ كامل مبلغ الضريبة املستحقة الدفع في دولة اإلقامة قد تؤدي هذ

ارتفاع معدالت الضريبة في دولة املصدر، و قد يفسر على أنه خضوع دولة للقانون  بسبب

لدولة أخرى، و تبعيتها لها، مما يجعل العديد من الدول ترفض تطبيق خصم كامل  الضريبي

 .األجنبية للضريبة
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هذه الطريقة إلى عدم املساواة في دولة اإلقامة بين املواطنين الذين يمارسون قد تؤدي 

في الخارج، و املواطنين الذين تكون أنشطتهم محلية فقط، بسبب استفادة الفئة األولى  أنشطة

 من

 .األشخاص من خصم قد يؤدي إلى استنفاذ كامل الضريبة الواجبة الدفع في دولة إقامتهم

 الخصم الجزئي:تقييم طريقة 2-

إن هذه الطريقة تبقى متنفس ترسيخ االزدواج الضريبي خاصة في حالة الضرائب املحصلة من دولة 

املنبع ، لكونها تكون أكبر من الضرائب في دولة اإلقامة. وتجدر اإلشارة أنه سواء كنا أمام الخصم 

الة نزل في الدولة األخرى إال في حالكامل أو الجزئي، فالضريبة املستخلصة في دولة ما ال يمكنها أن تست

 .271تساوي الضريبة وال يمكن لهذا النظام أن يسري في الدول ذات األنظمة الجبائية املختلفة

 :و سنعرض فيما يلي مزايا و عيوب طريقة الخصم الجزئي 

 :مزايا طريقة الخصم الجزئي: من أهم مزايا هذه الطريقة أنها*

 .تحمله املكلفتخفف من العبء الضريبي الذي ي -

 .تحافظ على حق كل من دولة اإلقامة و دولة املصدر في فرض الضريبة -

تسمح لدولة اإلقامة بتحديد سقف للخصم الذي تمنحه، وفقا لقانونها الضريبي، و ليس 

 لقوانين

 .)دولة أخرى (دولة املصدر

 :عيوب طريقة الخصم الجزئي: نذكر من بينها*

 .مقارنة بطريقة الخصم الكاملصعوبة في التطبيق          -

                                                           
271 ABD EL KADER TIALATI op cit p71 



 

 

241 

 ال تقض ي على مشكلة االزدواج الضريبي، مما يؤثر سلبا على املداخيل و اإليرادات التي          -

 .يحصلها املكلف           

 تقييم طريقة خصم قرض ضريبي وهمي:3-

 :ضريبي وهمي و فيما يلي بعض مزايا و عيوب خصم قرض 

 :وهمي: و يتمثل أهمها في املزايا التاليةمزايا طريقة خصم قرض ضريبي *

 تحافظ على أثر التحفيزات الجبائية التي تمنحها دولة املصدر( الدولة النامية ،) و تساعد على -

 .استقطاب رؤوس األموال إليها

تخفف من العبء الضريبي على املكلف، بفضل الخصم الذي تمنحه دولة اإلقامة و الذي -

 .يبة لم يتحمل عبئهابضر              يتعلق

 :عيوب طريقة خصم قرض ضريبي وهمي: و نذكر منها ما يلي*

 .تعقدها و صعوبة تطبيقها     -

تؤدي إلى غياب العدالة بين مواطني دولة اإلقامة، بسبب منحها للمقيم الذي يمارس     -

ا عبئا ضريبيدولة املصدر خصم على ضريبة لم يتحمل عبئها ، مما يجعلها يتحمل  في    نشاطا 

 .272الذي يمارس أنشطة محلية فقط و يحصل على نفس القدر من املداخيل من املقيم      أقل 

 

 

 

                                                           

 97، ،صمرجع سبق ذكرهبوقـروة إيمـان، 272 
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ختاما، لقد حاولت مختلف التشريعات ، وال سيما الدولية منها ، بوضع عدو حلول لتفادي االزدواج 

ات التي ابتدأت مع املنظم الضريبي، على رأس هذه الحلول االتفاقيات الجبائية الثنائية، هذه األخيرة

الدولية ) منظمة التعاون والتنمية ، منظمة األمم املتحدة(وسارت فيما بعد نموذجا البرام اتفاقيات بين 

مختلف الدول. وبالرغم من املكانة التي تلعبها هذه االتفاقيات ، إال أنها تبقى حكرا على الدول النامية 

فابرام اتفاقيات من هذا القبيل تجعل الدول البسيطة تقع في فخ  تجاه الدول املركبة كالدول الفدرالية.

 الضرائب املحلية الفدرالية، وهذا يعرقل مسيرة االستثمارات الدولية.
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L’accès du consommateur au volet pénal du droit et de la justice               

 

 

Ahmed OUMOUHDACH    

étudiant chercheur, master droit privé et sciences criminelles 

 

 

     Le droit de la consommation est né et s’est développé dans les pays industrialisés 

d’Amérique de nord et de l’Europe occidentale. Bien qu’on puisse soutenir sous d’autre cieux 

en terre d’Islam, par exemple d’en fait partie le Maroc, que tant le Coran et la Sunna et l’Ijtihad 

contiennent ou relèvent plusieurs enseignements en la matière, la paternité ou l’origine du droit 

de la consommation s’est amplement vérifiée en tant que discipline en occident. Le véritable 

droit de la consommation date en effet  de la deuxième moitié de 20éme siècle aux Etats Unis, 

aussi peut-on difficilement soutenir qu’au Maroc, les sources de cette discipline remontent au 

début de protectorat français, dès 1913 avec l’adoption de principaux codes, dont celui régissant 

les obligations et contrats connu sous le sigle COC ou DOC273. 

Ce premier Dahir qui régit les obligations et le contrat ne prend absolument pas en considération 

la possibilité que le contrat soit formé d’une personne sans compétence ni connaissance 

particulière, un profane, et d’un « homme de métier », un homme spécialisé dans le domaine, 

objet du contrat. Dans ce cas, le client, consommateur, est demandeur du bien ou du service, 

mais il n’a aucune maitrise sur la convention qu’il s’apprête à conclure. La relation qui se noue 

est donc par nature déséquilibrée et dans le cas où le profane est trompé, le droit commun ne 

permet de remettre en cause la convention que de manière exceptionnelle, on se fondant sur la 

base légale l’article 230 de dahir des obligations et de contrats274. 

Il en résulte que la protection du consommateur se voit particulièrement réduite par 

l’application des seules règles civiles. C’est essentiellement la raison pour laquelle s’est 

                                                           
273 Abdellah BOUDAHRAIN, Le droit de la consommation au Maroc, société d’édition et de diffusion 
ALMADARISS Casablanca, 1999,p15.  
274 Article 230 : « les obligations contractuelles valablement formé tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, 
et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.   
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structuré des lois visant la protection du consommateur notamment la 06-99 sur la liberté des 

prix et de concurrence datant de 05/06/2000, la loi de 11/02/2010( sécurité des produits 

alimentaire), la loi n°13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises promulguée 

par le dahir n° 1-83- 108 du 9 moharrem 1405(5 octobre 1984), la loi n° 31-08 édictant des 

mesures de protection du consommateur. 

En effet, l'objectif poursuivi par les différentes règles qui concernent le droit de la 

consommation s'inscrit clairement dans une logique caractérisant l'existence d'un ordre public 

de protection, puisqu'il s'agit de remédier au déséquilibre caractérisant les relations entre 

professionnels et consommateurs, de protéger ces derniers contre la puissance économique des 

premiers et de prévenir les abus qui peuvent en découler. En outre, ces règles ont une portée 

collective, puisqu'elles tendent à garantir le respect d'une communauté d'intérêts et participent 

directement à la défense de l'intérêt collectif des consommateurs275. 

Certains mécanismes assurément protecteurs, comme la garantie des vices cachés, la théorie 

des clauses abusives sont prévus par des dispositions civiles et régulièrement appliquées dans 

la pratique. Mais, parfois, le Droit civil peut se révéler impuissant à assurer une protection 

pleine des consommateurs en rétablissant efficacement l’équilibre avec les professionnels. Les 

raisons de cette relative impuissance sont bien connues : les règles civiles sont généralement 

moins accessibles pour les consommateurs car ils supposent des actions en justice exercées 

individuellement après la conclusion du contrat et souvent même après l’exécution du contrat. 

A l’inverse, le choix d’une protection pénale est souvent privilégié. La fonction préventive et 

dissuasive du Droit pénal permet en outre de se prémunir souvent contre la tentation et donc la 

commission de comportements illégaux. 

Mais il ne suffit pas de protéger les consommateurs par des règles de fonds, il faut leur faciliter 

l’accès au règles de droit qui leurs sont applicables et à la justice. On l’occurrence le 

consommateur marocain est avant tout un citoyen profane et défavorisé  qui n’arrive pas à 

accéder au droit et à la justice à cause de son inaccessibilité à la connaissance et à la 

communication de ses propres droits  dans un système juridique qui suppose « nul n’est censé 

ignorer la loi ». 

                                                           
275 « Droit de la consommation, l’absence d’une véritable alternative à la voie pénale » Ph. 

Guillermin, AJ Pénal 2008, p. 73. 
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Donc, il s’en suit de poser la question, est ce que le cadre juridique actuel facilite l’accès de 

consommateur au droit et à la justice ? Et est ce que la représentation réservé aux associations  

est susceptible de minimiser les entraves à la mise en mouvement de l’action en justice ?  

 

 Première partie : l’accès du consommateur au volet pénal du droit  

   Section 1 : La communication et l’information juridique 

        

   Section 2 : les organismes chargés de former et d’informer le consommateur 

Deuxième partie : l’accès du consommateur au volet pénal de  la justice 

Section 1 : les entraves du consommateur à la mise en mouvement de l’action en justice 

   Section 2 : les obstacles relative à la représentation  par les associations de protection du 

consommateur devant la justice  

 

 

Première partie : l’accès du consommateur au volet pénal du droit. 

 

     L’accès de consommateur au droit n’est pas un nouveau thème de réflexion, alors qu’il 

intéresse à la fois les théoriciens et les praticiens du droit, les anthropologues et les sociologues. 

En général l’accès du consommateur au droit constitue pour les institutions européennes une 

priorité depuis l’adoption en 1975 de programme préliminaire de protection et d’information 

de consommateurs276. 

L’adoption des droits au Maroc reste sans aucune valeur en l’absence des moyens étatiques et 

sociétaux incitant les consommateurs à connaitre leurs droits. Le problème réside dans l’échec 

des mécanismes de surveillance277. C’est de ce fait que les autorités publiques doivent 

                                                           
276 Abderrahman ECHARKAOUI : l’accès du consommateur au droit et à la justice en droit marocain et en droit 
européen, thèse de doctorat, université HASSAN II, FSJES, Casablanca Ain chock, Ed 2007/2008  p : 8. 
277 Abderrahman ECHARKAOUI : Ibidem p :11. 
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s’engagées à faciliter la communication et l’information juridique aux consommateurs (section 

1), cet engagement est exercé par des organismes (section 2). 

Section 1 : La communication et l’information juridique 

L’accès du consommateur au droit, est une question de présent et de l’avenir. Pour réaliser ce 

but l’initiative de l’Etat n’est pas suffisante, d’où la nécessité des différents intervenants dans 

la matière de consommation en plus de l’arsenal juridique, il est très important de prendre en 

compte l’information (paragraphe 1), ainsi que la consultation juridique (paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : l’information juridique 

Pour éliminer davantage le risque pour le consommateur de souscrire à des conditions 

désavantageuses, le législateur a instauré une obligation d’information à la charge de 

professionnel278L’information juridique est l’une des priorités qui doit être pris en considération 

pour garantir un régime politique, économique, et social équitable. Le droit à l’information ne 

peut être garantit que dans les pays qui adoptent les lois concernant l’aide de l’accès au droit279. 

L’information est devenue une technique indispensable permettant aux consommateurs un 

accès facile au droit. Sans accès à l’information il n’y a ni accès au droit ni Etat de droit. Aussi 

le droit d’accès à l’information sous-tend tous les autres droits humains, constitue la pierre de 

touches de toutes les autres libertés essentiellement pour les membres de la société280, et 

constitue en plus la base d’un mode démocratique. Mais ce droit comme tout autre droit 

fondamental, ne peut être absolu. 

La loi 31-08 constitue une base juridique permettant au consommateur de jouir de tous ses 

droits dont la reconnaissance de son rôle en tant qu’acteur économique, à travers la mise en 

place des mécanismes instaurant l’obligation d’informer au préalable et de le protéger contre 

toutes les pratiques commerciales abusives.  

Dans la présente étude consacrée à l’information de consommateur au Maroc, dans le cadre le 

plus large de droit à l’accès à l’information que plusieurs pays ont formalisé par des actes 

législatifs, il ressort que ce domaine connait un certain nombre d’insuffisance en raison de 

                                                           
278 Jaouad SLIMANI, la protection du consommateur contre les clauses abusives, DESA en droit de l’entreprise 
de la faculté des sciences juridiques, economiques et sociales de Fès, 2004, page 53. 
279 Abderrahman ECHARKAOUI : Ibidem p :34. 
280 Droit de la consommation J.C.FOUGOUX-J.MIHAILOV-M.V.JEANNIN 2émé édition. A3. 
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plusieurs facteurs liés aux aspects juridiques institutionnels et la place aux associations des 

consommateurs dans le système d’information281 

Contrairement aux législations qui ont abordé le droit de l’information, le législateur marocain 

s’est limité à la réglementation de « obligation d information ». Le premier chapitre du titre 6 

de la loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence intitulé « de la protection et 

l’information du consommateur » correspondant aux articles 47 et 48 relatifs à l’information 

du consommateur. Selon les termes de l’article 47 de cette loi ; tout vendeur du produit ou tout 

prestataire du service par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage, ou par tout autre procédé 

approprié, doit informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente 

ou de la réalisation de la prestation. Les modalités d’information du consommateur sont fixées 

par voie réglementaire. L’information du consommateur sur ses droits et ses obligations permet 

d’améliorer sa position à l égard du professionnel. 

Donc l’information complète, véridique, et loyale constitue l’élément principal qui détermine 

la qualité des relations entre le consommateur et ses partenaires, et lui permet de faire ses choix 

en toute liberté. L’information du consommateur est également une obligation aussi bien pour 

les pouvoirs publics comme les opérateurs économiques, en raison des impactes négatifs que 

peuvent avoir l’absence ou l’inadéquation de l’information sur la sécurité ou la santé du 

consommateur ou même la stabilité de l’ensemble de la société, de manière localisée ou diffuse, 

en cas de crise.282 

Dans le cadre général de la protection des consommateurs, et particulièrement dans le même 

sens de l’information, les législations luttent contre la publicité trompeuse. Au Maroc, la loi 13-

83 relative à la répression des fraudes ,dans son article 10 sur les marchandises précise « est 

interdit toute publicité comportant allégation ,indication ou présentation fausse ou propre à 

induire en erreur ,sous quelque forme que ce soit, sur l’un ou l’autre des éléments ci –

après :nature ,composition ,qualité, teneur en principes utiles espèce, origine , qualité, mode et 

date de fabrication ,propriété, prix, condition , de vente des biens ou services, conditions ou 

résultats de leur utilisation, motifs, et procédés de la vente, livraison ou prestation, portée des 

                                                           
281 Centre For media freedom,midle East and North Africa : Plaidoyer pour le droit du consommateur à 
l’information au Maroc, p : 7.  
282 Intoxications collectives, accidents récurrents liés à l’utilisation de produits de consommation, panique 
généralisé en cas de pénurie et de spéculation. par Centre For media freedom,midle East and North Africa : 
Plaidoyer pour le droit du consommateur à l’information au Maroc, p :13. 
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engagements, identité, qualité, ou aptitude de fabriquant, revendeurs, promoteurs, annonceurs, 

et prestataires ». 

En effet, à partir des textes législatifs en constate l’existence d’un nombre des initiatives des 

pouvoirs publics dans la matière de la protection et l’information du consommateur, mais dans 

la pratique, le rôle des pouvoirs publics demeure insuffisant dans ce domaine. Le législateur 

marocain a opté depuis 29 novembre 1957 le B.O comme le canal principal pour publier les 

lois appliquées aux citoyens en deux langues (arabe et français), mais le problème qui se pose 

c’est qu’il y a un seul siège dans l’ensemble de territoire marocain et il n’est pas connu par une 

grande majorité de consommateurs, en plus le taux élevé d’analphabétisme au Maroc, les 

difficultés de compréhension du langage utilisé dans les document, l’absence quasi généralisé 

de présentation méthodique ou d’organisation constitue une sérieuse difficulté d’accès à 

l’information.  

Certes les associations de consommateur doivent jouer un rôle de sensibilisation à fin 

d’améliorer les conditions de l’information de consommateur. On peut dire que l’information 

augmente le degré de la connaissance et permet aux consommateurs de jouir de ses droits, mais 

le Maroc a resté confiné dans une situation non compatible avec les variétés de la vie sociale. 

De ce fait l’Etat doit intervenir pour adopter un régime d’information spécifique pour le 

consommateur marocain. 

      Le droit à l’information n’est qu’un mécanisme parmi plusieurs, qui permet l’accès de 

consommateur au droit. Il ne faut pas perdre de vue que la consultation juridique est l’un des 

principes fondamentaux conférant également au consommateur un accès libre et juste au droit. 

Paragraphe 2 : la consultation juridique. 

     Le principe de la consultation juridique est considéré comme l’un des piliers principaux de 

l’Etat de droit et de la dignité de chacun, et c’est à l’Etat que revient la tache de garantir, 

d’organiser et de financer ce système de la consultation juridique qui permet aux 

consommateurs les plus démunis d’avoir accès au droit et ouvre essentiellement les couts de 

conseil, de défense et de représentation par les professionnels du droit, qui sont essentiellement 

des avocat, mais également des organismes nationaux et internationaux.  

Le consommateur qui n’a pas les moyens pour consulter un expert en droit doit bénéficier d’une 

consultation juridique gratuite ou bien dans le taux est respectable, et quelque soit la phase ; 

litigieuse ou au cours de toute autre procédure non juridictionnelle, mais il ne faut pas confondre 
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la consultation juridique qui a pour objet d’aider les personnes à prendre des décisions 

concernant leur situation, et l’information juridique qui vise à permettre à la personne concernée 

de connaitre ses droits et d’être aidée pour faire valoir. 

Au Maroc, les consommateurs sont confrontés à une situation particulière,  contraire à celle de 

l’Europe où certains Etats ont instauré des services de consultation juridique pour les personnes 

de grande pauvreté. En fait, il y a deux bureaux  de consultation juridique au Maroc, mais pour 

bénéficier le consommateur doit payer des honoraires. La même situation s’applique aux 

consultations données par les avocats de chaque barreau de royaume, alors qu’en  Europe les 

barreaux gèrent des bureaux de consultation gratuite.  

Section 2 : les organismes chargés de former et d’informer le consommateur 

     Les organismes jouent un rôle d’information et de protection de consommateurs profanes, 

en se pencher dans cette section sur les institutions publiques (paragraphe 1), et les organes 

consultatifs marocains (paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : les institutions publiques 

Les institutions publiques au Maroc prédominent le secteur de formation et d’information du 

consommateur, on se focalise à savoir le rôle de ministère de commerce et d’industrie et des 

nouvelles technologies (A), ministère de l’agriculture et de la pêche maritime (B), et le 

ministère de l’intérieur ALMOHTASIB (C).  

A- ministère de commerce et d’industrie et des nouvelles technologies : l’administration 

centrale de ce ministère comprend deux principales directions concernées par la 

consommation et par le consommateur, à savoir la direction de la normalisation et la 

promotion de la qualité, d’une part, et la direction de commerce intérieur d’autre part. 

La direction de normalisation et de la promotion de la qualité fait partie intégrante de 

l’administration de l’industrie .elle est chargé en particulier : 

 Etudier, proposer et veiller à l application des mesures législatives et 

réglementaires en matière de normalisation et de promotion de la qualité. 

 Veiller à l application de la législation et de la réglementation relative à la 

répression de fraudes et des falsifications en procédant au contrôle de la qualité 

et de la quantité des produits de l industrie agricole , qui sont du ressort de la 
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division de l’industrie alimentaire et agricole dépendant de la direction de la 

production industrielle, et de l’industrie pharmaceutique .elle s assure en 

générale de la conformité des produits relevant de sa compétence aux normes 

prescrites par la législation relative à la normalisation industrielle. 

 Elaborer les mesures législatives et réglementaires relatives à la métrologie 

légale et industrielle et de veiller à leur application. 

 Instaurer et de gérer un système national d’agrément des laboratoires d’essais, 

de coordonner leur action et d encourager leur développement. 

Cette direction comprend ainsi les divisions de la normalisation, de la promotion de la qualité, 

de la métrologie légale et industrielle, des laboratoires, et de la propriété industrielle .mais du 

fait de ses prérogatives, ses rapports avec les consommateurs sont assez distants, comme c’est 

également le cas de l’autre structure principale chargée du commerce intérieur. Ce n’est donc 

qu’indirectement, par le biais de la réglementation et du contrôle des activités des 

professionnels de la consommation, que ces deux directions pourraient, eu égard à la volonté 

politique, à leurs moyens et à l’intégrité de leurs personnels, contribuer à une  protection 

efficace des consommateurs.283  

La direction du commerce intérieur est tenue de : 

 De veiller à l’adaptation de la législation et de la réglementation en matière 

commerciale. 

De participer avec les administrations concernées à l’adaptation et à l’application de la 

législation et la réglementation en matière de prix et de stocks de sécurité.  

 Participer à l’élaboration et à l’exécution de la politique de formation dans le secteur 

commercial en liaison avec les départements ministériels intéressés.284 

Le ministère de commerce de l’industrie et des nouvelles technologies a mis en œuvre le plan 

RAWAJ qui développe la vision et le plan d’action de ce département pour la période 2008-

2012.le volet relatif à la protection et l’information des consommateurs y occupe une place 

privilégiée dans la mesure où il en constitue l’un des deux axes stratégiques. Le cadre juridique  

                                                           
283 Abdellah BOUDAHRAIN , Le droit de la consommation au Maroc, société d’édition et de diffusion 
ALMADARISS Casablanca, 1999p :33-34 
284 Abdellah BOUDAHRAIN , Ibdem,p :13 
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« adaptation de la loi 31-08 édictant des mesures de protection de consommateurs et ses textes 

d application »et le renforcement du rôle des associations de consommateurs représentent les 

deux leviers par lesquels le département compte aborder le volet du consumérisme.  

B- Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime  

Plusieurs services de ce département, dont les attributions et l’organisation sont régies par le 

décret n-2-93-23 du mai 1993,sont chargés des questions pouvant intéresser la consommation 

ou les consommateurs ,dont la division de la répression des fraudes et la division vétérinaire. 

Elle est actuellement chargée de l’élaboration et de l’application sur l’ensemble du territoire et 

aux frontières de la législation et de la réglementation en matière de répression de fraudes et 

des falsifications. A ce titre elle  procède au contrôle de la qualité et de la quantité des produits 

alimentaires et s’assure, en outre, de la conformité de ces produits aux normes prescrites par la 

législation relative à la normalisation industrielle. 

Cette division assure, d’une part, le secrétariat de la commission interministérielle pour le 

contrôle alimentaire et la répression des fraudes dans la vente des marchandises et participe, 

d’autre part, aux travaux du codex alimentarius. Mais malgré ses attributions diversifiées, de 

par dénomination même, son activité principale demeure le contrôle et la répression des  fraudes 

de produits alimentaires. 

C- ALMOHTASSIB 

Le mohtassib est considéré comme une institution du droit musulman, il semble que tant la 

hisba que le mohtasib ne se sont pas développés qu’avec l’avènement de la dynastie Ommeyade 

et surtout de la dynastie Abasside. 

Le mohtassib est chargé, à l exclusion de toute autre autorité, du contrôle de la qualité et du prix 

des produits et services de l’artisanat ainsi que des produits agricoles, des denrées alimentaires, 

des boissons et des produits de toilette d’hygiène. Il est rare que le consommateur s’adresse à 

cet institution, sachant pertinemment son manque d’autorité, d’autant plus qu’il est seulement 

appelé à dénoncer aux autorités concernées les faits et les actes contraires aux bonnes mœurs, 

à la moralité ou à la vertu commis dans un lieu public ou ouvert au public.  
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Malgré l’insuffisance de son pouvoir décisionnel, le mohtasib peut parfois donner son avis en 

ce qui concerne la fixation des prix des produits et services soumis à son contrôle, bien qu’il 

siège à cet effet dans le comité local, provincial ou préfectoral des prix285. 

 Paragraphe 2 : les organismes consultatifs  

le rôle de certains organes pouvant être sollicités par les administrations chargés de protéger et 

d informer le consommateur a ses droits demeure prépondérant ,afin de donner leur avis en 

matière de la consommation, le conseil de concurrence (A), et le centre marocain de la 

consommation (B). 

 

A- Le conseil de concurrence  

     Le conseil de concurrence est appelé a joué un rôle consultatif exceptionnel par les 

représentants de consommateurs; cette orientation est confirmé par sa nouvelle composition 

dans  la loi 20-13, on rappelle en effet que si ce conseil de la concurrence est « un organe 

indépendant », il comprend seulement  douze membres, sont nommés par le Chef de 

gouvernement, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent, pour un mandant de 5 ans 

renouvelable une fois. Il s’agit de deux magistrats vice-présidents, quatre membres choisis en 

raison de leur compétence en matière économique ou de concurrence, dont un vice-président, 

deux membres choisis en raison de leur compétence en matière juridique dont un vice-président, 

trois membres représentant le secteur de la production, de la distribution et des services, et un 

membre choisi en raison de sa compétence en matière de protection du consommateur.  

A l’instar du président, les vices président sont soumis aux règles d’incompatibilités, à 

l’exception des magistrats qui demeurent soumis aux règles prévues par l’article 15 du dahir 

portant loi n 1 -74-467 du 26 chaoual 1394(11 novembre 1974) formant statut de la 

magistrature. 

Les membres du conseil sont astreints au secret des délibérations et des réunions (art 11, loi, 

20.13) 

Si ces domaines de consultation n intéressent qu’indirectement les consommateurs, les 

associations de ces derniers peuvent saisir le conseil de concurrence sur les questions qui les 

                                                           
285Abdellah BOUDAHRAIN , Ibdem, p :41-42-43  
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sensibilisent et dont elles ont la charge, , et ce au même titre que les chambres de métiers 

(commerce, service, industrie, agriculture, artisanat, pêche maritime) ou d autre organisation 

syndicales et professionnelles.il peut également être consulté par le gouvernement, les 

commissions parlementaires et les juridictions compétentes devant se prononcer sur l 

interdiction des pratiques anticoncurrentielles.   

     En tout cas, si les organisations de consommateurs ont la possibilité de s’adresser à cet 

organe, cela ne signifie pas  que ces associations soient représentées en son sein, ils trouvent 

multiples difficultés, d’une part la condition de l’utilité publique, d’autre part tout dépendra en 

fin de compte d’une volonté politique clairement affirmée en ce sens.286   

B- Le centre marocain de consommation 

     La création d’un centre marocain de consommation était dictée par le besoin d’orientation 

en matière de la consommation. La définition de ses missions a fait l’objet d’une étude détaillée 

des domaines d’intervention des différents acteurs, organisations, et administrations, 

intervenant dans le domaine de la consommation et de la protection des consommateurs. Cette 

fondation dont le siège est établi à Rabat, est dirigée par un directeur, et administrée par un 

conseil d’administration composé de 13 membres, six membres fondateurs désignés par le 

ministre chargé de commerce et d’industrie, six membres représentant des associations de 

consommateurs, et un membre représentant le comité d’expert choisi parmi les membres 

extérieurs aux représentants des administrations publiques  de la production ou de la distribution 

ou des partenaires financiers de la fondation.  

 A ce titre, le centre marocain de la consommation a pour missions de : 

- La recherche consumériste. 

- La gestion d’un fond documentaire. 

- La gestion des litiges et la médiation 

- La labellisation des produits et services. 

- La veille consumériste et l’alerte rapide 

- L’appui à la représentation des associations de consommateurs287. 

                                                           
286Abdellah BOUDHRAIN :le droit de consommation au Maroc, société d’édition et de diffusion ALMADARISS 
12,avenue Hassan II- Casablanca, p :49-50   
287 Salah eddin AKKI, Ilyass ANGOUR, Mohamed BOUNOUAR, l’accès de consommateur au Droit, encadré par 
Mr Chahid SLIMANI, année universitaire 2011-2012, page 77. 
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Mais malgré ce pas institutionnel considérable, cette institution est demeure inactive, inefficace 

depuis sa création jusqu’à nos jours. Ce qui fait que malgré ces dispositifs institutionnels 

consacrés à  la protection et l’information des consommateurs, leurs rôle est demeure 

insuffisant.  

 

Deuxième partie : l’accès du consommateur au volet de la justice 

       L’accès à la justice est devenu un droit fondamental, qui se traduit à travers un ensemble 

des mécanismes notamment le droit à l’accès aux juridictions, c’est-à-dire la possibilité pour 

toute personne de porter une action en justice, conformément  aux dispositions des traités 

internationaux288, qui déclarent l’égalité devant la loi et la justice, comme aussi le dispose 

plusieurs constitutions dont la constitution marocaine289 fait partie.  

Cependant, au Maroc, les contentieux de consommation se résoudre devant les magistrats des 

tribunaux ordinaires compétents en matière civile et pénale, tant qu’il y a pas de justice spéciale 

en matière de consommation. Ainsi pour les procédures applicables sont celles générales 

communes, prévues par les procédures judiciaires (la procédure civile et la procédure pénale)290. 

Mais le problème c’est que cet accès  confronte certain entraves à la mise en mouvement de 

l’action en justice (section 1). Dans le même processus de droit de consommateur à l’accès en 

justice,  depuis la publication de la loi n°31-08, les associations de consommateurs remplissant 

certaines conditions prévues par cette loi, tout en restant soumises au Dahir de 1958, se trouvent 

dotées de prérogatives particulières tendant à assurer de manière effective la défense des intérêts 

des consommateurs, prérogatives dont l'exercice est strictement encadré par la loi sur le plan 

civil comme sur le plan pénal (section2). 

Section1 : les entraves du consommateur à la mise en mouvement de l’action en justice   

       Il n’y a pas lieu, dans ce cadre, de reprendre même à grands traits, les différents procédures, 

ordinaires et spéciales, pouvant être suivies à l’occasion d’un litige opposant un consommateur 

                                                           
288 - Article 2 et 30 de la déclaration universelle des droits de l’homme 10 décembre 1948.  
- l article 14 du pacte international relatifs aux droits civiles et politiques 16 décembre 1966.  
- l’article 9 de la convention européenne de droit de l’homme  
289 L’article 118 de la constitution de 2011 dispose que : « l’accès à la justice est garanti à toute personne pour 
défendre ses droits et ses intérêts  protégés par la loi »  

 . 193،ص 7009قانون األعمال،  مهدي منير، المظاهر القانونية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل الدكتورة في القانون الخاصة 290 

https://fr.wikipedia.org/wiki/10_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1948
https://fr.wikipedia.org/wiki/1948
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à un commerçant ou à un professionnel, que l’on ou l’autre prend l’initiative de saisir la 

juridiction compétente : tribunal de première instance ou juridiction de proximité291. 

On mettra l’accent sur certains problèmes rencontrés par les consommateurs tout en rappelant 

la position privilégiée d’un professionnel. Donc on se limitera à évoquer certaines de ces 

difficultés ou obstacles, en l’occurrence ; les problèmes de preuve et des moyens de défense, 

les procédures spéciales inadaptées pour le consommateur et les règles de prescriptions 

constituant un frein pour ce dernier à agir en justice. 

Paragraphe 1 : Coûts prohibitifs de la justice et absence d’un véritable soutien juridictionnel  

On trouve approximativement les mêmes frais de justice à débourser par le consommateur 

comme par le professionnel et le commerçant, notamment lorsque l’un d’eux est demandeur au 

civil. Ces frais variés et nombreux, comprennent les droits fiscaux, de plaidoiries au profit de 

la caisse du barreau, les frais occasionnés parles incidents relatifs à la preuve (experts), ceux 

des avocats etc. 

Dans ces conditions les consommateurs en leur qualité de demandeurs ou de défendeurs, sont 

amenés à supporter ces charges judicaires alors qu’ils ne possèdent pas les mêmes ressources 

financières qu’utilise un commerçant ou un professionnel, « … ». D’où la nécessité de 

l’intervention des associations de défense des consommateurs qui devront vérifier dans ce 

domaine, pour les faciliter et tout autre consommateur l’accès à la justice. Ainsi que d’assister 

le consommateur dans l’établissement des preuves292. 

Pargraphe2 : Difficulté de moyens de preuve et de défense à invoquer  

 Etant  démuni de ressources autant financières que juridiques et judiciaires, un consommateur 

de condition modeste, franchement défavorisé par rapport au professionnel et au commerçant.  

Le consommateur peut seulement espérer de la jurisprudence et surtout du législateur, la 

consécration du principe du renversement de la preuve, qui sera alors supportée par le vendeur. 

« … », Le consommateur est défavorisé en général, en raison de son ignorance et un peu de 

moyens dont il dispose pour organiser sa défense. La jurisprudence, en matière de preuve n’est 

                                                           
291 Abdelah BOUDAHRAIN, le droit de la consommation au Maroc, page : 158  
292 Abdellah BOUDAHRAIN, op, cit, page : 387  
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guère favorable à cet appui293. Les juges s’y dérobent en arguant de leur impartialité au lieu 

d’opter pour une position plus humaine et réaliste en raison des disparités multiples dont 

souffrent les pauvres294 

Paragraphe3 : Complexité des procédures entamées par le consommateur  

 Si  à priori la procédure suivie devant les juges de proximité est simple, bien qu’elle soit 

dépourvue de garanties pour un plaider défavorisé, il en va dans le cas le plus fréquents où le 

consommateur demandeur saisit le tribunal de première instance. En effet, seule une procédure 

judiciaire lente, impliquant des débours au dessus de sa capacité, est permise au consommateur, 

il lui arrive rarement d’utiliser les procédures caractérisées par l’urgence, en particulier la 

procédure d’injonction de payer, car cette procédure est selon les textes en vigueur plutôt 

utilisée par le commerçant ou le professionnel. 

Par contre le commerçant ou le professionnel peut sans difficulté utiliser la procédure 

d’injonction de payer, comme si elle n’était prévue que pour lui en sa qualité de créancier contre 

le consommateur débiteur. Ce qu’on peut déduire c’est que le consommateur, et le professionnel 

est favorisé par rapport au consommateur, ce qui renforce sa position déjà privilégiée en ce 

domaine comme dans d’autres. 

Section 2 : les conditions et les obstacles de représentation  par les associations de protection 

du consommateur devant la justice 

       En effet l’accès des associations de protection de consommateur à la justice pour défendre 

leurs intérêts collectifs reste  lié à un ensemble des conditions prévus par le législateur marocain, 

(paragraphe1),ce qui peut porter atteint à cet accès (paragraphe2). Surtout avec les difficultés 

que connait la procédure d’offre d’utilité publique à ces dites associations, et la tutelle qui 

s’exerce sur elles par des organes administratifs, ainsi l’absence des ressources financières 

déterminées qui peuvent participer au rôle des associations de protection de consommateur dans 

le cadre de rééquilibrer les relations contractuelles295 

                                                           
293 Cass, civ, 20-4-1976, RJL, n° 126, 1977, p :25 
294 Cass, civ, 12-7-1960 RMD. 1982, pp : 22-23  
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Paragraphe 1 : les conditions de représentation par les associations de protection de 

consommateur  

Selon la loi 31-08, ne peut être considérées comme APC, l’association qui: 

- compte parmi ses membres des personnes morales ayant une activité à but lucratif ; 

- perçoit des aides ou subventions d’entreprises ou de groupements d’entreprises 

fournissant des produits, biens ou services au consommateur; 

- fait de la publicité commerciale ou qui n’a pas un caractère purement informatif, pour 

des biens, produits ou services; 

- se consacre à des activités autres que l’information et la défense des intérêts du 

consommateur; 

- poursuit un but à caractère politique. 

Les APC doivent avoir pour objet exclusif la protection des intérêts du consommateur et être 

régies par des statuts conformes à la réglementation en vigueur.  

Sous réserve et à condition de satisfaire à la législation et la réglementation en vigueur relatives 

au droit d’association, les APC peuvent être reconnues d’utilité publique. 

Certaines associations abritent des centres d’écoute et d’orientation, appelés « guichet conseil 

». Le guichet conseil est ouvert au consommateur marocain pour lui permettre de recevoir des 

informations, des conseils et des orientations. Les moyens de communication utilisés sont le 

téléphone, le courrier, le courriel et même oralement, lors de la visite du consommateur.  

Un des objectifs principaux des guichets est l’aide à la résolution des litiges. Le comité du 

guichet (ou à défaut le département compétent) est chargé de statuer sur la recevabilité du litige 

qui lui sera soumis. En cas d’irrecevabilité, le responsable explique au consommateur pourquoi 

sa requête n’a pas eu de suites. A contrario, si le litige est déclaré recevable, l’association 

représente le consommateur face au fournisseur.  

Ainsi peuvent être reconnues d'utilité publique, les associations de protection du consommateur 

répondant à trois conditions : 

 Satisfaire à la législation et réglementation relatives au droit d'association,  
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 Avoir pour objet statutaire exclusif la protection des intérêts du consommateur, 

 Etre régies par des statuts conformes à un modèle de statuts-type fixé par voie 

réglementaire.  

Les associations de protection du consommateur remplissant ces conditions et reconnues 

d'utilité publique doivent se constituer en une Fédération nationale de protection du 

consommateur régie par la législation relative au droit d'association et par les dispositions de la 

loi n°31-08 : 

Les statuts de cette fédération sont fixés par décret ;  

La fédération acquiert de plein droit la reconnaissance d'utilité publique. Cette reconnaissance 

lui est conférée par décret  

Cette fédération dénommée la FNAC demeure  régie par le dahir n° 1 - 58 - 376 du 3 Joumada 

I - 1378 (15 Novembre 1958) réglementant le droit d’association au Maroc.  

Paragraphe 2 : les obstacles juridiques et  réels limitant l’accès des APC à la justice  

A- les obstacles juridiques : 

        Parmi les difficultés juridiques que trouvent les associations des consommateurs, celle 

relative à la reconnaissance de l’utilité publique, sachant que le législateur marocain soit à 

travers la loi 06-99 relative à la liberté des prix et de concurrence ou à la loi 31-08   (qui a 

abrogé l article 99 de la loi 06-99) qui dispose clairement la nécessité de  l’utilité publique aux 

associations  pour accès à la justice296. 

Si d’une part, le législateur  Marocain exige la condition d’utilité publique, pour que les 

associations ne s’enrichirent  pas au compte des consommateurs, et  pour exprimer d’une 

manière claire, l’importance qu’il a réservé à la protection juridique du consommateur dans le 

fait qu’il est impossible de reconnaitre l’utilité publique sauf s il apparait  que ses associations 

remplissent les conditions prévus par la loi, d’autre part cette exigence peut être l’une des causes 

principales qui faire face à l’efficacité du rôle de dites associations, et ce qui est traduit par le 

nombre minime des associations qui existe dans la réalité. Pour les associations ces conditions 

                                                           
لك، مطبعة المعارف الجديدة القاضي بتحديد تدابير لحماية المسته  09-13، تسوية نزاعات اإلستهالك في ضوء القانون رقم المهدي العزوزي296 

 . 390.ص:7031الرباط، الطبعة األولى –
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instaurés par le législateur, constitue une restriction  sur l’exercice de leurs missions de 

protection des intérêts collectives des consommateurs, ce qui est contre les libertés publiques 

et la constitution297. Ces difficultés relatives à la reconnaissance de l’utilité  publique  pose 

d’autres complexités devant les associations  pour représenter les consommateurs en exerçant 

des actions en justice. 

Il apparait de ce qui précède que, malgré que le législateur marocain a reconnu implicitement  

le rôle de la société civile dans la processus de la protection du consommateur, que cette 

reconnaissance est formelle et mineure au niveau d’obtention à ces associations des 

compétences et pouvoirs de représenter le consommateur devant la justice, et surtout avec la 

difficulté liée à l’obtention de la qualité d’utilité publique, qui fait la condition exigible aux 

associations pour représenter les consommateurs devant la justice. 

De toute façon, cette condition exigée pour l’accès des associations au volet pénale de la justice, 

ne tend pas vers la réalisation des intérêts des consommateurs, et donc à la philosophie sur 

laquelle fondée la loi sur la protection du consommateur, car il y aura jamais de possibilité pour 

juger les professionnels qui violent les dispositions de loi sur la protection des consommateurs. 

B - les obstacles réels :  

     A coté des difficultés juridiques, il y a des difficultés réelles qui minimisent le rôle des 

associations de protection de consommateur, à savoir le manque des moyens financières et 

l’absence de soutien matériel. 

L’absence du soutien de la société civile d’une manière générale et les associations d’une 

manière spéciale est contradictoire avec la protection exigée par le législateur Marocain, en plus 

d’une insuffisance de moyens financières il  y a aussi l’insuffisance des ressources humaines 

de ces associations, les couts de justice et les honoraires alors que parmi les principes garanties 

par la constitution on trouve la gratuité de justice. 

Certaines doctrines affirment, que les sources financières de  ces associations ne lui suffisent 

pas, pour couvrir les frais de la justice, en défendant les intérêts individuels, et collectifs des 

consommateurs, et elles doivent bénéficier de régime de l’assistance judiciaire. 

                                                           
القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، مطبعة المعارف الجديدة   09-13، تسوية نزاعات اإلستهالك في ضوء القانون رقم المهدي العزوزي297 

 99. عزيز بويدية،ص390.ص:7031الرباط، الطبعة األولى –
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 Les associations de consommateurs doivent avoir des moyens financières stables, pour qu’elles 

puissent garantir  et défendre les intérêts de consommateur, prenant par exemple le système 

français impose  des impôts  sur les activités de publicité et les annonces commerciales qui sont  

versé par la suite au profit de dites associations298.   

Dans le même contexte il y a lieu à constater le niveau faible de la société civile  à cause de sa 

dispersion, ainsi la diversité des objectifs avant la promulgation de la loi n° 31-08, ainsi 

l’absence d’une formation aux cadres liés à ces associations299, et l’absence de la culture de 

communication avec les associations de protection de consommateurs par les consommateurs 

eux-mêmes, qui ne présente que rarement devant ces associations.  

Conclusion 

 

       Nul ne peut raisonnablement contester, que le législateur marocain n’est cessé de vouloir 

conférer au droit de la consommation un rôle majeur de la protection de la partie généralement 

faible de ce contrat. 

Le droit de protection de consommateur se veut fortement dissuasif et dispose des moyens 

juridiques et humains qui traduisent cet aspect tout à la fois préventif et répressif néanmoins, la 

réalité judiciaire, la réalité économique et ses contraintes, peuvent parfois susciter méfiance et 

insatisfaction. 

Les politiques de protection du consommateur au Maroc sont récents, et appellent un 

renforcement des dispositifs et des acteurs. Le niveau social, et culturel du consommateur 

Marocain ne permet pas encore de faire évoluer la culture de défense de citoyen consommateur. 

Les nouvelles technologies de l’information compliquent la situation du citoyen dans certains 

domaines et la complexité des contrats qui signent, même les consommateurs les plus avertis 

sont de plus en plus inintelligibles. 

Est-il illusoire d’imaginer l’élaboration d’un code pénal marocain de consommation ? 

                                                           
القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، مطبعة المعارف الجديدة   09-13ي، تسوية نزاعات اإلستهالك في ضوء القانون رقم المهدي العزوز298 

 163..ص: 7031الرباط، الطبعة األولى –
299 Rapport de journée d’étude tenue en 70 Mai 7006 à la faculté de droit, Tanger, sous thème de : la 
protection du consommateur marocain ; lecture sous la lumière de la loi n° 31-08. Page 8, publié sur le site : 
www.droitplus.net/ Images/rapport-conso.pdf.(09/10/2012). 
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   Introduction 

   La rapidité qu’exigent à l´heure actuelle nos principaux agents économiques et le fait que 

notre économie se mondialise de plus en plus ce qui  exigent une réponse souple et efficace de 

la part du système juridique.300En effet, la technicité accrue de notre économie, alliée au 

phénomène croissant de la mondialisation, exigent non seulement une justice souple, 

conventionnel et  confidentiel  pour être en mesure de résoudre un litige, mais également 

capable de s’adapter aux réalités socioéconomiques du marché actuel tout en gardant le 

maintien des relations d’affaires. 

   Dans  la réalisation de leurs opérations, les groupes des sociétés sont impliqués dans de très 

nombreux et complexes contrats interdépendants avec d’autres partenaires locaux ou 

étrangers. La conséquence en est que ce genre d’opérations engendre souvent une multitude 

de litiges dont la complexité dans leur règlement n’est plus à démontrer. La complexité du 

règlement des différends impliquant les groupes de sociétés les pousse à préférer le processus 

d’arbitrage plutôt que le système judiciaire étatique301. 

   L’arbitrage est un mode privé de résolution des litiges qui a pour objet de faire trancher les 

différents  par un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de juger un litige en vertu  

d’une convention d’arbitrage  302. 

                                                           
300 Civil procedure review, l’extension de la Convention d’Arbitrage aux Parties non Signataires:, analyse de la 
doctrine de la Cour Internationale d’Arbitrage de la CCI ,may-aug, 2011, p.4. 
301 Amissi MANIRABONA, l’extension de la convention d’arbitrage aux non-signataires  en arbitrage impliquant 
les sociétés en groupement, p.545. 
302 Laure BEMHEIN – Van de Casteele , les Principes Fondamentaux de l’arbitrage ,  édition BRUYLANT, 7037,  
p.249. 
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   L’arbitrage est souvent sous forme d’une clause compromissoire par laquelle les parties à un 

contrat s’engagent de soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce 

dernier303, elle est basée essentiellement sur le consentement des parties signataires304. Qui 

peut faire l’exception en cas d’extension de la clause compromissoire à des sujets ou parties 

qui ne l’ont pas signée initialement305. 

   L’extension de la clause compromissoire constitue, sans aucun doute, l’un des sujets les 

plus intéressants et fondamentaux du  monde de l’arbitrage contemporain306.Donc la question 

principale qui se pose est de savoir si la clause compromissoire conclue par  une société peut 

être étendue à une autre société appartenant au même groupe non signataire de la clause 

compromissoire ? Si cette extension est possible quelles sont ses conditions et ses effets ? Que 

peut-on dire des approches de ladite extension ? 

Première partie : l’extension de la clause compromissoire  

   La clause compromissoire insérée dans un contrat a  un effet  propre qui commande d’en 

étendre l’application aux parties directement et indirectement impliquées dans l’exécution du 

contrat et les litiges qui peuvent en résulter (section 2), dès lors que  les relations habituelles 

existant entre les parties  font présumer qu’elles connaissent l’existence et la portée de la 

clause. Bien qu’elles n’aient pas été signataires (section1). 

      a)Les conditions d’extension de la clause compromissoire 

   L'une des questions les plus discutées du droit de l'arbitrage est celle des conditions 

d’extension de la clause compromissoire .Un abondant contentieux s'est développé sur cette 

question tant devant les tribunaux arbitraux que devant les juridictions étatiques307. La loi 

tente de mettre de l'ordre dans une matière foisonnante qui touche à la fois au droit de 

l'arbitrage et au droit des obligations. 

   D’une part , comme tout contrat , la clause compromissoire insérée dans n’importe quel 

contrat doit répondre aux conditions générales de validité  prévu  dans  le deuxième article du 

Dahir des obligations et contrats .Il s’agit de la capacité de s’obliger , une déclaration valable 

                                                           
303 Article 306 de la loi de 2007 (08-05). 
304Abdellah BOUDAHRAIN, droit judiciaire privé au Maroc, 5ème édition, p.337. 
6 HANOTIAU, l’arbitrage et les groupes des sociétés, Gaz. Pal, 18/19 décembre 2002, p.120. 
 

 
 
307 J-P. CORREA DELCASSO, la clause d´arbitrage et son extension à des parties non signataires en arbitrage 
interne et international, publié dans la Gazette du Palais, n°359/362, 2013, pp. 7-12.  
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de volonté portant sur les éléments essentiels de l’obligation, un objet certain pouvant former 

objet d’obligation et une cause licite de s’obliger . 

   D’autre part, L’extension de la convention d’arbitrage à des tiers non-signataires est donc 

possible mais soumise à des conditions plus strictes et spécifiques qui s’ajoutent aux 

conditions générales prévues dans le Dahir des obligations et contrats. 

   L’extension est possible si deux conditions cumulatives sont remplies, la participation du 

tiers à la négociation308 ou à la conclusion de la clause compromissoire d’une part, et, d’autre 

part l’existence d’un lien  entre le signataire et la partie à laquelle l’extension aura lieu. 

   La nécessité de résoudre les litiges connexes dans une même procédure arbitrale a 

occasionné le développement d’un courant jurisprudentiel qui estime que la participation à 

l’arbitrage ne devrait pas être limitée aux seules parties signataires de la convention 

d’arbitrage. Selon cette tendance de la jurisprudence arbitrale, dans le cas des sociétés liées, il 

est inacceptable qu’un membre du groupe se soustraie à l’arbitrage tout simplement en faisant 

valoir le fait qu’il n’a pas signé la convention d’arbitrage309. Dans cette optique, certains 

arbitres estiment en effet que le formalisme ne devrait pas occulter la réalité des choses. Ils 

sont d’avis que la connaissance de la clause ou la participation à la négociation ou à la 

conclusion du contrat d’une partie devrait suffire pour que celle-ci soit jointe à l’instance 

arbitrale quand bien même elle n’aurait pas signé la convention arbitrale310. 

 

   La validité  de l’extension de  la clause compromissoire exige aussi dès lors qu’il est établi 

un lien juridique, économique, professionnel et opérationnel entre les parties signataires et les 

tiers à laquelle l’extension aura lieu. Ce type d’extension s’est développé au sein des groupes 

de sociétés afin d’étendre la clause compromissoire aux sociétés du groupe, les filiales, qui 

étaient intervenues dans la formation et dans l’exécution du contrat. 

                                                           
308 Joanna SCHMIDT, négociation et conclusion de contrat,  Dalloz,  Paris, 1982; p.15 et s. 
309 Affaire CCI n° 4131, [1983] J.D.I. 899 (Dans cette affaire, le tribunal arbitral a étendu la procédure arbitrale 
aux parties non-signataires des clauses d’arbitrage en ces termes : «la clause compromissoire, expressément 
acceptée par certaines des sociétés du groupe, doit lier les autres sociétés qui , par le rôle qu’elles ont joué 
dans la conclusion, l’exécution ou la résiliation des contrats contenant lesdites clauses apparaissent selon la 
commune volonté de toutes les parties à la procédure, comme ayant été de véritables parties à ces contrats, 
ou comme étant concernées, au premier peuvent en découler»).  
 
310 André CHAPELLE, le droit des personnes morales (Groupes de sociétés; Intervention d’État), l’arbitrage et les 
tiers,  Rev. Arb, 1988, p.475 et 476. 
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   En effet, de nombreuses sentences arbitrales ont permis ce type d’extension lorsque 

plusieurs contrats forment un même ensemble contractuel et participent alors à la réalisation 

d’une même opération économique. Une telle extension pourrait s’appliquer par exemple, aux 

contrats d’application d’un contrat-cadre  de distribution.  

   La question de l’extension d’une clause d’arbitrage à l’intérieur d’un groupe de sociétés se 

pose lorsque chaque entité composant le groupe a une personnalité juridique propre. En effet, 

concernant une succursale, l’extension automatique à sa maison mère de la convention 

d’arbitrage qu’elle aura signée résulte simplement du fait que l’on se trouve en présence d’une 

seule et unique personne morale. 

b) Les effets de l’extension de la clause compromissoire : 

 

   Les effets de la clause compromissoire sur les tiers est un sujet récurrent en droit de 

l’arbitrage international. Les sentences, les commentaires et les analyses offrent des solutions 

dont les fondements sont des plus diversifiés. Récemment, la discussion a porté sur 

l’existence d’un consentement, même implicite, au recours à l’arbitrage d’une partie non 

signataire du contrat contenant une clause compromissoire. 

 

   La volonté des parties, socle du pouvoir juridictionnel de l’arbitre, et la nature 

conventionnelle de la clause d’arbitrage imposent un effet relatif de la clause compromissoire 

à l’égard des tiers311. Or, les tribunaux arbitraux ont largement considéré qu’un consentement 

implicite de voir leurs litiges soumis à l’arbitrage comme mode alternatif de résolution de 

différends pouvait être déduit du comportement des parties. Dès lors, les tribunaux arbitraux 

ayant adopté une position souple élargissant leur pouvoir juridictionnel estiment qu’il est 

désormais largement admis que la signature du contrat contenant la clause compromissoire 

n’est pas l’unique manifestation de la volonté des parties au recours à l’arbitrage.  

   La position traditionnellement adoptée par les tribunaux arbitraux a reçu l’aval des 

juridictions étatiques. La Cour d’appel de Paris a ainsi considéré dans deux arrêts de 1988 et 

1989 que « la clause compromissoire insérée dans un contrat international a une validité et 

une efficacité propres qui commandent d'en étendre l'application aux parties directement 

impliquées dans l'exécution du contrat et dans les litiges qui peuvent en résulter, dès lors qu'il 

est établi que leur situation et leurs activités font présumer qu'elles ont eu connaissance de 

                                                           
311 Jean RUDLER, la clause compromissoire et l’arbitrage civil, thèse, unv. Nancy 3672. p.76. 
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l'existence et de la portée de la clause d'arbitrage, bien qu'elles n'aient pas été signataires du 

contrat la stipulant »312. En effet, les juridictions françaises considèrent que l’implication 

directe dans l’exécution du contrat fait présumer que le tiers au contrat initial avait 

connaissance de l’existence de la clause compromissoire. Dès lors, la simple connaissance de 

l’existence de la clause la rend automatiquement opposable aux tiers, qui supporteraient, 

éventuellement, la charge de renverser cette présomption.  

 

   Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a confirmé cette approche traditionnelle et précise 

que dès lors que la société tierce en cause s’est substituée à la société distributrice 

cocontractante pour l’exécution d’un contrat de distribution, « l’effet de la clause d’arbitrage 

contenue dans un contrat initial s’étend […] aux parties directement impliquées dans 

l’exécution du contrat » 313.Il faut en déduire que la Cour suprême juge que la substitution par 

un tiers dans l’exécution d’un contrat crée une présomption de connaissance et d’acceptation 

implicite de la clause compromissoire, qui devient dès lors opposable à ce tiers au contrat.  

 

   Cependant, le tiers a toujours la possibilité de renverser cette présomption. A cet égard, la 

Cour d’appel de Paris a jugé récemment que la clause compromissoire contenue dans un 

contrat confidentiel est manifestement inapplicable à une filiale, tiers au contrat initial, 

puisqu’elle ne pouvait en avoir connaissance en raison justement du caractère confidentiel du 

contrat. 

 

   Ces arrêts confirment l’admission de la présomption du consentement implicite par la 

jurisprudence française et l’extension des effets de la clause compromissoire à des tiers au 

contrat en raison notamment de leur implication dans l’exécution de celui-ci. Cette approche 

est néanmoins tempérée par la Cour d’appel de Paris qui érige la confidentialité en garde-fou 

au principe de l’extension.  

 

   Dans le droit de l’arbitrage international, les effets de la clause compromissoire s’étendent 

aux parties directement impliquées dans l’exécution du contrat dès lors que leurs situations et 

leurs activités font présumer qu’elles avaient connaissance de l’existence et de la portée de 

                                                           
312 Cass. civ. 1, 7 novembre 2012, No 11-25.891. 
313 Cour d’appel paris : 2/7/3664 RTD  3669, p.40. 
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cette clause afin que l’arbitre puisse être saisi de tous les aspects économiques et juridiques du 

litige314 . 

 

   En synthèse, les sociétés participantes à l’exécution d’un contrat, même accessoirement, 

sont averties que l’existence d’une clause compromissoire dans le contrat initial peut leur être 

opposable, même si elles n’en sont pas signataires. 

 

Deuxième partie : Les approches de l’extension de la clause compromissoire  

   L’extension de la clause compromissoire a une position médiane entre l’approche objective 

dans laquelle la seule participation du tiers au contrat suffit à étendre la clause et subjective à 

partir de laquelle seul le consentement du tiers au contrat permet l’extension de la clause 

compromissoire aux tiers non signataires315. 

a) L’approche objective  

   L’extension à une société apparentée est admise lorsque celle-ci a participé à l’opération 

économique à l’occasion de laquelle la clause a été stipulée. On peut dès lors déduire que la 

seul participation ou intervention, lors de la négociation ou de l’exécution du contrat suffit 

d’étendre la clause compromissoire.  

   Autrement dit, ce qui permet de considérer que les sociétés du groupe sont liées par la 

convention d’arbitrage signée au nom de l’une d’entre elles est plus la constatation de 

l’intention des parties à participer à cette convention, conscientes de l’imbrication des intérêts 

au sein d’un groupe, énonçant que « les effets de la clause compromissoire s'étendent aux 

parties directement impliquées dans l'exécution du contrat dès lors que leur situation et leur 

activité font présumer qu'elles avaient connaissance de l'existence et de la portée de cette 

                                                           
314 Cour d’appel paris : 2/7/3664 RTD  3669, p.40.  
315 Jean RUDLER, la clause compromissoire et l’arbitrage civil, thèse, unv. Nancy 3672, p.76. 
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clause afin que l'arbitre puisse être saisi de tous les aspects économiques et juridiques du 

litige»316. 

   La figure contractuelle la plus certaine en ce sens est celle du contrat cadre qui prévoit que 

l'ensemble des contrats d'application dont il organise la conclusion seront dans le domaine 

d'application contentieux né tout à la fois du contrat cadre et des contrats d'application317.  

    Le contrat cadre fixe par avance la manière de régler les litiges futurs affectant l'ensemble 

des relations contractuelles des parties entrant dans le courant d'affaires objet du contrat cadre. 

Dès la conclusion du contrat cadre, les parties se sont engagées à soumettre les litiges nés des 

contrats d'application à la clause compromissoire. Il n'est donc pas nécessaire que les parties 

au contrat d'application réitèrent un quelconque consentement relativement à la clause 

compromissoire. 

   Comme l'a jugé la sentence C.C.I. no 8706 « la portée de la Convention d'arbitrage figurant 

dans le contrat cadre doit être étendue à tous les litiges susceptibles de s'élever de l'ensemble 

contractuel et partant d'une Convention d'exécution, car la volonté des parties est bien de 

soumettre tout contentieux relatif à l'opération définie dans le contrat cadre à l'arbitrage». 

   Le Tribunal de commerce de Bobigny a ainsi jugé que « ces contrats postérieurs sont nés 

dans le cadre des relations contractuelles établies par les parties dans des Conventions 

antérieures, qu'en conséquence les contrats accessoires sont soumis aux règles établies par les 

Conventions principales et qu'ils sont également soumis à la clause d'arbitrage contenue par 

elles »318. 

   L'extension de la clause compromissoire est ici fondée sur un mécanisme de ratification. En 

exécutant la Convention à laquelle elles ne sont pas parties, les contractants des contrats 

d'application ratifient, c'est-à-dire adhèrent aux obligations nées du contrat cadre. Encore faut-

                                                           

316 Paris, 7 décembre 1994, R.T.D. com. 1995. 401, obs. Loquin ; Rev. arb. 1996. 67, note Jarrosson ; 30 

novembre 1988, 14 février 1989, Rev. arb. 1989. 691, note Tschanz ; 11 janvier 1990, Rev. arb. 1992. 95, note 

Cohen ; 17 décembre 1998, R.T.D. com. 1998. 580, obs. Loquin. 

317 Le contrat cadre, L.G.D.J., 1996, nos 231 et s. 
318 29 mars 1990, Rev. arb. ,note Ayné, p.66. 
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il qu'ils connaissent l'existence et le contenu de la clause compromissoire contenue dans le 

contrat cadre. 

    La connaissance de la clause et la participation dans l'exécution des obligations nées de ce 

contrat permet de caractériser l'adhésion à la Convention d'arbitrage qui n'a pas besoin d'être 

expresse, ni formalisée par la signature d'un écrit. La situation ainsi décrite présente des 

similitudes avec la configuration de la clause d'arbitrage par référence. La clause 

compromissoire contenue dans le contrat cadre non signé par ceux qui vont l'exécuter est 

contractualisée dès lors « qu'il est établi que la partie à laquelle la clause est opposée, a eu 

connaissance de la teneur du document au moment de la conclusion du contrat et qu'elle a, 

fût-ce par son silence, accepté l'incorporation du document au contrat »319. 

   Très souvent, la jurisprudence, tant arbitrale qu'étatique, justifie cette extension par la notion 

de groupe de sociétés. Il est vrai que, le plus souvent, l'exécution de la Convention cadre par 

des sujets de droit autres que ceux qui se sont engagés dans le contrat cadre est le fait de 

sociétés apparentées à un groupe de sociétés, le contrat cadre ayant été négocié par une autre 

société du groupe. Il en résulte que « la clause compromissoire expressément acceptée par 

certaines des sociétés du groupe doit lier les autres sociétés qui, par le rôle qu'elles ont joué 

dans la conclusion, l'exécution des contrats contenant la Convention d'arbitrage, apparaissent, 

selon la commune volonté de toutes les parties à la procédure comme ayant été de véritables 

parties à ces contrats »320.  

   Le critère de l'existence du groupe de sociétés est en réalité un critère accessoire qui ne 

justifie pas directement l'extension de la clause compromissoire, mais présume seulement la 

connaissance de la clause par les parties tierces au contrat originaire et leur adhésion à son 

application.  

b) approche subjective  

 

   Il est moins évident que la clause compromissoire puisse être étendue dans son domaine 

d'application sans la volonté des parties à d'autres contrats que ceux pour lesquels elle a été 

stipulée, que les parties concernées soient celles qui ont, dans un premier temps, négocié la 

clause d'arbitrage, ou d'autres parties qui se sont jointes au contrat originaire. L'effet relatif de 

                                                           
319 Cass. 1reciv., 9 novembre 1993, J.D.I. 1994. 690, note Loquin ; Rev. arb. 1994. 108, note Kessedjian. 
320 Chapelle, L'arbitrage et les tiers, Rev. arb. 1988,  p.475. 
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la clause compromissoire interdit a priori toute extension non consentie d'une clause 

compromissoire. Celle-ci définit en effet la compétence matérielle des arbitres au regard du 

seul contrat qui la contient. 

 

   La Cour d'appel de Versailles a jugé sur ce fondement que « des arbitres, en retenant leur 

compétence pour un dommage dont l'examen implique nécessairement une appréciation d'un 

contrat sur lequel ils n'ont pas fondé leur compétence, statuent sans Convention 

d'arbitrage »321.  

 

   De même, la Cour de cassation a jugé que « l'application d'une clause compromissoire ne 

peut être étendue à des rapports d'obligation qui ne résultent pas de la Convention où elle a été 

stipulée »322 .Il en résulte qu'en principe, tout mécanisme d'extension de la clause 

compromissoire suppose une volonté conforme de l'ensemble des parties concernées par 

l'extension, qu'ils s'agissent des parties originaires à la clause compromissoire ou de nouvelles 

parties. Les premières doivent accepter l'extension de la clause à de nouvelles parties, les 

secondes doivent adhérer à la Convention d'arbitrage à laquelle elles n'étaient pas parties.  

 

   Cependant, ici encore, il ne faut pas perdre de vue que la Convention d'arbitrage est une 

Convention de procédure qui porte sur le droit d'action. Il convient alors de se demander si, 

dans certains cas, l'extension de la clause compromissoire ne peut être fondée sur 

l'indivisibilité du litige, ce qui conduit à admettre son extension en dehors de tout nouvel 

accord spécial des parties. 

   En principe, seule la volonté des parties permet d'étendre la Convention d'arbitrage à 

d'autres contrats que celui dans lequel elle est stipulée. Il est rationnellement impossible de 

forger, même dans l'arbitrage international, un principe général d'extension de la clause 

compromissoire dans les groupes de contrats. Certaines formules utilisées par la Cour d'appel 

de Paris ne doivent pas tromper. Lorsque cette juridiction affirme que « la clause 

compromissoire insérée dans un contrat international a une validité et une efficacité propre, 

qui commandent d'en étendre l'application aux parties directement impliquées dans 

l'exécution du contrat et les litiges qui peuvent en résulter», elle justifie aussi cette solution 

par le fait qu'il doit être établi que « leur situation contractuelle, leurs activités et leurs 

                                                           
321 7 mars 1990, Rev. arb. 1991, p. 316, note Loquin. 
322 Cass. 1er civ., 1er juillet 1992, Bull. civ., I, no 232. 
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relations commerciales habituelles font présumer qu'elles ont accepté la clause d'arbitrage, 

dont elles connaissaient l'existence et la portée, bien qu'elles n'aient pas été signataires du 

contrat qui la stipulait  »323.  

   Le principe d'efficacité de la clause compromissoire internationale n'a jamais signifié qu'une 

clause compromissoire pouvait être imposée à des parties à un litige contre leur volonté par la 

voie de son extension324. 

Conclusion 

 

   L’arbitrage reste, par principe, un mécanisme de règlement des différends basé sur le 

consentement. De façon générale, la volonté de participer à l’instance arbitrale continuera de 

provenir de tous les partenaires contractuels. Ce n’est que lorsque cette volonté de faire partie 

d’une procédure arbitrale commune n’est pas explicitement exprimée, qu’il appartient aux 

arbitres de la rechercher. 

 

   Ainsi, comme on l’a vu, il est admis que lorsque les parties non-signataires accomplissent 

certains actes généralement réservés aux parties au contrat, les arbitres peuvent y voir un 

indice permettant de leur étendre les effets de la clause d’arbitrage. Il peut s’agir de la 

soumission volontaire à la convention d’arbitrage par la participation à la constitution du 

tribunal arbitral sans en contester valablement la compétence. 

 

   Ensuite, en cas de confusion entre les parties signataires et celles non-signataires de la 

convention d’arbitrage, l’extension de la convention d’arbitrage est justifiée lorsque la partie 

qui cherche cette extension risque de subir un préjudice si on ne le fait pas ou en cas de fraude 

de la part de la partie qui cherche à éviter cette extension. Dans le même ordre d’idées, 

l’application de la théorie de l’abus de droit apparait être un excellent moyen de traduire, 

devant l’arbitre, les parties non-signataires de la convention d’arbitrage. 

 

                                                           
323 Paris, 11 janvier 1990, Rev. arb. 1992. 99, note Cohen ; J.D.I. 1991. 141, note B. Audit ; R.T.D..com. 1992. 
596, obs. Dubarry et Loquin. 
324en ce sens, P. Mayer, l'autonomie de l'arbitre international dans l'appréciation de sa propre compétence, 
R.C.A.D.I. 1998, V. t. 217, nos 112-113 ; Li, La transmission et l'extension de la clause compromissoire dans 
l'arbitrage international, thèse Dijon 1993, nos 441. 
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    En dernier lieu, la théorie de l’entité économique, si elle est accompagnée de certains 

comportements, peut valablement justifier l’application des effets de la convention d’arbitrage 

aux parties non-signataires. 
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