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 كلمة افتتاحية

عليه نتوكل وبه نستعين، نحمده سبحانه كما ينبغي أن يحمد،  ،بسم هللا الرحمن الرحيم

 حبه والتابعين 3ونصلي ونسلم على رسوله محمد وعلى آله وص

 …وبعد 

 العدد  والباحثين القراء يدي بين تضع أن أخرى  مرة األعمال و القانون  مجلة دارةإ يسر

 لباحثينل القانوني الفكر مجال في بحثية آفاق فتح في بدورها لتساهم منها، واألربعين لثالثا

 املختصين،و  األكاديميين  بين املعرفي التواصل ربط في فاعلة قناة تكون  أن نأمل كما والدارسين،

 . العلمي البحث افاق و املعرفة تطوير في يسهم بما االفكار  لتبادل ونافذة

 لراهنة،ا القانونية واملواضيع القضايا من واسعا طيفا يضم بشكل املجلة اهتمامات تتنوع

 في ةوحاملطر  الجديدة السائد القانوني للفكر النقدية للدراسات مهما حيزا املجلة تمنح كما

 انونيةالق الكتب ومراجع والندوات، املؤتمرات بتقارير أيضا املجلة وترحب3 التشريعية الساحة

 .عليها والتعليق الحديثة

 رونيااللكت بريدها عبر يتقدموا بأن الكرام قرائها إلى األعمال و القانون  مجلة ةر داإ تتوجه

 لتحقيق هاب االرتقاء و املجلة تطوير في املساهمة شأنها من والتي ومقترحاتهم، مالحظاتهم بكامل

 3واملعرفي البحثي املجال يخدم وبما املحكمة، العلمية املجاالت  مستوى  على الريادة

 

 السبيل يهدي وهو القصد وراء من وهللا

 واالعمالإدارة مجلة القانون 



  

 محور الدراسات واألبحاث باللغة العربية
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 باملغرب ةالعام للمالية الدستوري التأطير

 " أي جديد " 012.02حماية النساء ضحايا العنف من خالل القانون 

 

 سفيان اجوامع 

 بسلك ماستر املدني و األعمال بطنجة باحث

  

 تقديم:

 

عرف املغرب عدة إصالحات مهمة خالل العشريتين األخيرتين سواء على املستوى التشريعي أو          

رأة ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف املبني على النوع وهو ما املؤسساتي همت النهوض بحقوق امل

الذي ينص "على أن املرأة تتمتع على قدم  01سواء من خالل الفصل  1100كرسته مقتضيات دستور 

 11املساواة مع الرجل بالحقوق والحريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية333"أو الفصل 

"ال يجوز املساس بالسالمة الجسدية أو املعنوية ألي شخص في أي ظرف ومن قبل الذي جاء فيه بأنه 

 اي جهة كانت خاصة أو عامة333"3

هذا وبالرجوع إلى البرامج الحكومية سيما ,للسنوات األخيرة نجدها تضع قضية املرأة نصب أعينها وتعبر 

3وقد برز ذلك بشكل جلي مع عن رغبتها الجامحة في إقرار قانون خاص بمناهضة العنف ضد انساء 

الحكومة الحالية ,وذلك بإشراف من السلطة الحكومية املكلفة باملرأة 3وطبعا لم يتأتى ذلك إال بعد 

مخاض عسير وبضغط من الحركة النسائية املغربية ومن املنظمات الدولية التي تتبع الشأن الحقوقي 

وجود قانون يحمي النساء من العنف بمختلف ببالدنا 3هذه الحركة التي وضعت ضمن اولوياتها ضرورة 

أشكاله وعلى النحو الذي يتالءم واملعايير الدولية املنصوص عليها سواء في االتفاقيات التي صادق عليها 
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املغرب أو تلك التي تطمح الفعاليات الحقوقية املغربية للمصادقة عليها كاتفاقية املجلس االوروبي بشأن 

 رأة والعنف األسري واملعروفة باتفاقية" إسطنبول" 3منع ومحاربة العنف ضد امل

تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة  1101شتنبر من سنة  01فحلول  

الرسمية,سيكون املغرب بذلك قد قطع أشواطا مهمة في مناهضة العنف ضد النساء3 فوالدة هذا القانون 

ه الكثير من الجدل على اعتبار ان كل النساء يعلقون آمالهم عليه ومّن أن كان مجرد مشروع أثير بشأن

لحمايتهم من تعسف الرجل في حقهم سواء كان زوجا أو شريكا في العمل أو في أي فضاء عام أو خاص 

،وخطورة الظاهرة  واستفحالها ال ينكرها أحد وخير دليل على ذلك ما أكدته نتائج البحث الوطني حول 

ويكشف البحث أن من  1111النساء الذي أنجزته املندوبية السامية للتخطيط سنة  انتشار العنف ضد

في فضاء  %6130سنة تعرضت ما يناهز  06و  01مليون امرأة باملدن تتراوح أعمارهن بين  %738أصل 

عام بمدينتهم لفعل واحد على األقل يصنف ضمن أفعال العنف وذلك خالل الفترة االثنى عشر شهرا 

 للبحث3السابقة 

هذه اإلحصائيات وأخرى عجلت بضرورة إخراج هذا القانون والتسريع بإنفاذه بمجرد املصادقة عليه 

ونشره بالجريدة الرسمية 3وذلك بناء على تعليمات من رئاسة النيابة العامة في منشور لها حثت فيه 

ه نظرا ملن لغاية من تبنياملسئولين القضائيين على الشروع في تنزيل مقتضياته على النحو الذي يحقق ا

 يضطلع به هذا الجهاز عموما في احقاق الحقوق باعتباره ممثال للمجتمع 3

ومن هذا املنطلق يمكننا بسط مجموعة االشكاالت , التي يثيرها هذا املوضوع في محاولة منا ملالمسة 

زية مفادها "الى أي مضامين القانون وإبراز مكامن الضعف فيهما جاء فيه 3وذلك من خالل إشكالية مرك

 حد توفق املشرع املغربي في سن قانون شامل ومتكامل ملناهضة العنف ضد النساء ؟ 

 وتتفرع عن هذه االشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤالت الفرعية وهي كالتالي:



 

 

10 

 9102 بريلأ واألربعين ثالثال  العدد

 ؟ 011301ماهي مظاهر حماية النساء ضحايا العنف وفق القانون   -

لب الحركة النسائية ؟ وهل تتالءم مقتضياته واملعايير الدولية خاصة هل يستجيب هذا القانون ملطا -

 دليل التشريعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة ؟

 كل هاته التساؤالت سنحاول اإلجابة عليها من خالل محورين 3

 

  012.02املحور األول: مظاهر حماية النساء ضحايا العنف من خالل القانون   

  ئمة القانون الجديد للمعايير الدولية "دليل التشريعات نموذجا"املحور الثاني: مدى مال 

 

 الجديد 012.02ملحور األول: مظاهر حماية النساء ضحايا العنف من خالل القانون ا

 

إن الغاية األسمى لكل قانون كيفما كان املجال الذي ينظمنه او الفئات املعنية به, هو توفير الحماية        

دون أن تثار بشأنه أية إشكاالت ال على مستوى فهم نصوصه او عمليا من خالل يسر  القانونية الالزمة

تطبيق مقتضياته دون تعقيد 3هذا القانون الذي يشكل المحالة مؤشرا قويا على انعطافة حقوقية  

 فلتوفير هذه الحماية من الالزم تبني1تؤسس لعدد من الضمانات القانونية ,املؤسساتية للحماية النساء3

 مقاربة شمولية ذات أبعاد مختلفة تجمع مابين البعد الوقائي والزجري و الحمائي وأخيرا التكافلي 3

                                                           
يح صحفي "القانون يأتي ضمن حلقات تشريعية متقدمة ويؤسس لسياسة جنائية قائمة على مقاربة النوع د. الحسين كنون تصر -1

  8118شتنبر  8االجتماعي"جريدة الصحراء المغربية الصادرة يوم 
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أبواب نجد  0مادة موزعة على   01هذا وبالرجوع إلى مقتضيات القانون الجديد الذي جاء مكونا من  

 ه الظاهرة أو على األقلأنها تضمنت هذه األبعاد األربع3 في محاولة جادة من املشرع املغربي لتطويق هذ

التخفيف من حدتها 3وقد عرف قانون العنف ضد املرأة على أنه " كل فعل مادي او معنوي3 أو امتناع 

أساسه التمييز بين الجنسين يترتب عليه ضرر جسدي أو نفس ي أو جنس ي أو اقتصادي للمرأة " وهو 

لنساء الذي اعتمد من طرف األمم التعريف نفسه الوارد في االعالن العالمي ملناهضة العنف ضد ا

 3 20111املتحدة سنة 

خصص الباب الثاني من قانون العنف الجديد لألحكام الزجرية 3وتمثلت في  : الزجري  املستوى  على-

تعديل محدود لبعض فصول القانون الجنائي 3وذلك من خالل تجريم أفعال جديدة لم تكن مجرمة في 

اه على الزواج , وتبديد ممتلكات ,وأموال الزوجية بسوء نية, وطرد أحد القانون الجنائي الحالي مثل االكر 

الزوجين لآلخر من بيت الزوجية أو امتناعه عن ارجاعه لبيت الزوجية ،والتحرش الجنس ي في الفضاء 

 العام والسب أو القذف املرتكب ضد املرأة بسبب جنسها 3 

الجنائي الحالي من بينها, اإلمساك عمدا عن  وتشديد العقوبات على أفعال كانت مجرمة في3 القانون 

 تقديم املساعدة لشخص في حالة  خطر ,املساعدة في األعمال التحضيرية أو املسهلة لالنتحار333

ومن أبرز املستجدات التي جاء بها قانون العنف ضد النساء تعيينه للمقتضيات املتعلقة بتجريم التحرش 

ر متحرشا كل من أمعن ي مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو الجنس ي  حيث تم تعريفه بأنه " يعتب

غيرها بأفعال أو أقوال أو اشارات ذات طبيعة جنسية أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية او الكترونية 

أو تسجيالت أو صور ذات طبيعة جنسية أو ألغراض جنسية مع مضاعفة العقوبة اذا كان مرتكب الفعل 

أو من االشخاص املكلفين بحفظ النظام العام3 ويعاقب على جريمة التحرش من شهر الى زميال في العمل 

                                                           
 2 ذ.لطيفة البوحسيني "قانون مغربي لمحاربة العنف ضد النساء " موقع السفير العربي  -
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أالف درهم ويعاقب نفس القانون ,بالحبس من ثالث الى خمس  01الى 1111ستة أشهر وغرامة من 

ألف درهم اذا ارتكب التحرش الجنس ي من طرف أحد االصول أو  71الى  7111سنوات وغرامة من 

له والية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافال له أو اذا كانت الضحية قاصرا " املحارم أو من 

وعليه تم توسيع نطاق تجريم التحرش الجنس ي حيث لم يعد مقتصرا على شكله الكالسيكي أو ما يعرف 

اء ضبتحرش الرئيس باملرؤوس أي مقيدا بوجود عالقة التبعية او سلطة بين الضحية والجاني داخل ف

 3العمل وإنما أصبح يشمل أيضا الفضاءات العمومية وغيرها من االماكن الواقعية أو االفتراضية3 

من ق 3م3ج على تدابير وقائية شخصية كنوع جديد  00نص من خالل الفصل  :الحمائي املستوى  على-

ما شخصية ،وهي إمن التدابير غايتها غالبا هو جلب النفع للمجتمع بدفع كل خطر مستقبل لم يتحقق بعد

أو عينية 3وما يهمنا نحن في هذا اإلطار هو التدابير الوقائية الشخصية وهي كالتالي: "اإلقصاء ،اإلجبار ، 

اإلقامة بمكان معين، املنع من اإلقامة ، اإليداع القضائي داخل مؤسسة لعالج األمراض العقلية ،الوضع 

جميع الوظائف او الخدمات العمومية ، املنع من  القضائي في مؤسسة  فالحية ، عدم األهلية ملزاولة

مزاولة مهنة أو نشاط أو فن ،سقوط الحق في الوالية والشرعية على األبناء "3واملالحظ إذن على  هذه 

التدابير الوقائية الشخصية أنها تنقسم بين ما هو سالب للحرية وبين ما هو سالب للحقوق كما أنها 

 011301لنظر عن جنسه ذكرا كان او أنثى غير أن مستجد القانون رقم تطبق في مواجهة الجاني بغض ا

أبى إال أن يضيف لنا نوعا آخر من هذه التدابير هي التدابير الشخصية الخاصة بالرجال)األوامر الحمائية 

(3وتتمثل في منع املحكوم عليه من االتصال بالضحية 333الى جانب هذا التدبير هناك تدبير آخر يتمثل في 

خضاع املحكوم عليه للعالج النفس ي املالئم وهو بذلك يضاف الى تدبير اإليداع القضائي داخل مؤسسة إ

لعالج األمراض العقلية إال ان الفرق بين التدبيرين أن األول خاص بجنس الذكور الذين يرتكبون احدى 

                                                           
 3 8118شتنبر7حة العنف ضد النساء يدخل حيز التنفيذ" جريدة االخبار الصادرة يوم الجمعة د. أنس سعدون "قانون مكاف -
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ة و عام يتعلق بالحالجرائم العنف ضد النساء أو التحرش الجنس ي أو االستغالل الجنس ي أما الثاني فه

 4التي يكون فيها الجاني وقت ارتكاب الفعل في حالة خلل عقلي3 

فقد ألزم القانون الجديد السلطات العمومية باتخاذ ما يلزم من التدابير بما في  :الوقائي املستوى  على-

خالل    ذلك برامج لرفع مستوى الوعي3 حول العنف ضد النساء والتوعية بمخاطر الظاهرة وذلك من 

 01130153من القانون  01املادة 

الى إحداث3آليات للتكفل بالنساء واألطفال ضحايا  011301يهدف القانون  التكافلي:  املستوى  على

وذلك في سبيل تعزيز الحماية من خالل تنصيصه في بابه الرابع على هاته اآلليات وذلك بإحداث  6العنف 3

اء على مستوى املحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف خاليا ولجان مشتركة بين القطاعات سو 

وبالقطاعات املكلفة بالشباب واملرأة, إذ تتولى هذه الخاليا استقبال النساء ضحايا العنف واالستماع لهم 

وتقديم الدعم والتوجيه واملرافقة وتضم الخاليا على مستوى املحاكم ممثل النيابة العامة وقاض ي 

 7املساعدة االجتماعية3 االحداث واملساعد او 

 

 

 

 

                                                           
 -www.maroclaw.com - "4 عادل بوشان "مالحظات حول قانون محاربة العنف ضد النساء 

- أجل ذلك تسهر السلطات العمومية على : تتخد السلطات العمومية كل التدابير واالجراءات الالزمة للوقاية من العنف ضد النساء ومن  18المادة 
اعداد وتنفيذ سياسات وبرامج تهذف الى التحسيس بمخاطر العنف ضد المرأة و تصحيح صورتها في المجتمع والعمل على اذكاء الوعي -5

 بحقوقها
" 8116-8118الخطة الحكومية "إكرام"  معد الدراسة األستاذ عزيز كهيدة "دراسة توثيقية للتجربة المغربية في مجال المساواة بين الجنسين -6

     8116نوفمبر

     8118شتنبر11المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء " الصادر بجريدة األخبار يوم الجمعة  111311إبراهيم أشويعر"مقاربة قانونية للقانون رقم  -7
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 للمعايير الدولية  012.02املحور الثاني : مدى مالئمة القانون الجديد رقم 

 )دليل التشريعات املتعلقة بمناهضة العنف ضد املرأة نموذجا(

 

يظهر اهتمام املغرب بقضايا املرأة عموما , وبقضية مناهضة العنف ضد النساء على وجه الخصوص 

ه على عدد ليس بالهين من االتفاقيات التي تجرم السلوك العدواني ضد املرأة وتضع من خالل مصادقت

له االطار العام في أفق احتكام الدول املصادقة عليها على مقتضياتها في قوانينها الوطنية بل وتقديمها 

على  الذي منح لالتفاقيات الدولية مكانة مهمة اذ جعلها تسمو  1100عليه 3حسب ما جاء في دستور 

التشريع الوطني عند التعارض 3ولعل من أبرز هذه االتفاقيات نجد اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

, وصدرت بالجريدة الرسمية     0111يوليوز  06التمييز ضد املرأة "سيداو" والتي صادق عليها املغرب في 

شأن الحقوق السياسية للمرأة وكذا اتفاقية ب 8والبرتوكول االختياري امللحق بها 3 1110سنة  6100عدد

  9وفقا ألحكام املادة السادسة من االتفاقية3  0176تاريخ بدأ النفاذ في يوليوز 

ويعتبر دليل التشريعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة من أهم املراجع الدولية التي تشكل قانونا نموذجيا 

موجهة لسائر دول العالم سيما تلك  في مجال مناهضة العنف ضد النساء نظرا ملا يزخر به من توصيات

التي ترغب في سن تشريعات مناهضة للعنف بسبب النوع االجتماعي وفي هذا الصدد ارتأيت أن أبسط 

لنرى مدى  011301بعض التوصيات الواردة في الدليل مع محاولة اسقاطها على القانون الجديد رقم 

ماش ى وتتشابه الى حد املطابقة ومطالب الحركة أخذ املشرع املغربي بهذه التوصيات والتي أغلبها تت

 النسائية وتوصيات املجلس الوطني لحقوق االنسان وكذا تحالف ربيع الكرامة 3

                                                           
  15وق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني" ص إعداد محمد فتوحي "المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حق -8

من  171و 171المادة السادسة " يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي ايداع هذا التصديق أو االنضمام السادس...." راجع ص  -9

 المرجع السابق لمحمد فتوحي.
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ويعرض االطار النموذجي للتشريعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة توصيات بشأن مضمون التشريعات 

 إلطار على مايلي: مشفوعة بتعليقات توضيحية وأمثلة للممارسات الجيدة ويشتمل ا

 الجوانب العامة,التنفيذ,والتنظيم -أ

 تعريف أشكال العنف-ب

 املنع-ج

 الحماية والدعم وحقوق الناجيات من العنف-د

 التحقيق وإصدار األحكام-ح

 املسائل املتعلقة بالدعاوى القانونية املدنية والقوانين املتعقلة باألسرة والقانون املتعلق باللجوء333333 -غ

اإلطار على األهمية الحاسمة لرصد تنفيذ القانون 3ويوص ي بأن تنشأ اليات مؤسسية مثل فرق  يشدد

العمل أو اللجان املتعددة القطاعات أو مقررين وطنيين لالضطالع بهذه املهمة3كما يدعو الى وضع تعار 

يقدم االنسان و يف واسعة في التشريعات لجميع أشكال العنف ضد املرأة وفقا للمعايير الدولية لحقوق 

 توصيات محددة عن كيفية تعريف العنف العائلي والعنف الجنس ي 3

ويوص ي االطار بأن يضع القانون في أولوياته املنع وأن ينص على مجموعة من التدابير لالضطالع بها3 

لتحقيق هذه الغاية بما في ذلك حمالت لتوعية وتثقيف وسائل االتصاالت وإدراج مواد بشأن العنف 

ملرأة وحقوقها في املناهج التعليمية 3و يركز اإلطار في املقابل على ضرورة الدعم وأن تنص التشريعات ضد ا

على تمكين الضحية الناجية من العنف وتوفير الدعم والحماية لها 3333كما يشدد على أهمية تشريع 

رض االطار النموذجي واجبات محددة للشرطة وألعضاء النيابة العامة في قضايا العنف ضد املرأة و يع

توصيات تفصيلية بهدف منع وقوع االيداء ثانية مع الضحية الناجية من العنف خالل االجراءات 
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القانونية 33وغيرها من التوصيات األخرى التي من شأنها أن تساعد املشرع على وضع تشريع شامل يوفر 

 10كافة ضمانات الحماية للنساء املعنفات3

أنه اهتم بتحديد االطار املفاهيمي لعدد من املصطلحات الواردة في نص  011301فمن ايجابيات القانون 

التعديل 3وتقديم تعار يف متقدمة للعنف ضد النساء وتحديد أنواعه وأشكاله بصورة شبه متكاملة ) 

الجسدي ,النفس ي,الجنس ي,االقتصادي(3 والتي كانت من أهم توصيات دليل التشريعات وإحداثه إلطار 

خاليا التكفل بالنساء واألطفال  ضحايا العنف3ويتعلق األمر في هذا املجال بخاليا وطنية و جهوية قانوني ل

وأخرى محلية الى جانب وضع تدابير حمائية جديدة للنساء املعنفات  " ابعاد الزوج مؤقتا عن بيت 

 واؤهن في حالة العنفالزوجية على ارجاع الزوجة اليه ,احالة الضحية وأطفالها على مراكز االستقبال وإي

 11الزوجي,منع املعتدي من االقتراب من الضحية أو مقر سكنها او عملها أو دراستها 333"

وان كانت هذه النقاط تشكل مكتسبات عقيقية  اليمكن االستهانة بها في أفق البلوغ للمبتغى وهو توفير 

ال تقل   011301ت بشأن القانون الحماية الشاملة للنساء ضحايا العنف3 إال أن املالحظات التي أثير 

أهمية هي األخرى بل ترمي الى تجويده حيث ال تنقص من قيمة القانون بحد ذاته  3بل أن من  هذه 

املالحظات ماجعلت الحركة النسائية تطالب بسحب القانون نهائيا3 ألنها تكرس العنف وتسمح به خاصة 

 الوزارة املكلفة باملرأة التي لم تأخذ بتوصيات املجلسوأن املقاربة التشاركية كانت مغيبة تماما من طرف 

الوطني لحقوق االنسان وكذا مذكرات سائر فعاليات املجتمع املدني 3فمن املؤاخذات على مستوى الشكل 

أنه في الوقت الذي يتحدث العنوان على العنف ضد النساء فان مضمونه يشتمل على مقتضيات تتعلق 

وهو ما يعد استمرارا للصورة النمطية املنتشرة حول طريقة التعامل مع  بالعنف ضد النساء واألطفال

قضايا املرأة بل أنه يتضمن نصوصا تجرم العنف ضد األصول والكافل واألزواج ,كما أنه ال يتعلق بقانون 

                                                           
 10 ,1و8المتحدة ص دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة هيئة األمم  -

 11 8115أنس سعدون :"مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء بالمغرب أي جديد؟" المجلد األول العدد االول صيف  -
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وكذا 0100312إطار ملحاربة العنف وإنما مجرد تعديل لعدد من مقتضيات القانون الجنائي الصادر سنة 

ت في ق م ج الى جانب خلو املشروع من ديباجة تحدد مفاهيمه األساسية والتي كانت من أهم تعديال 

ان التعديالت التي تم األخذ بها تعكس سوء الفهم ملعالجة ظاهرة العنف  13مطالب الحركة النسائية3

م مما ى الرغاملبني على النوع االجتماعي 3اذ تمت اضافة الباب الخامس الخاص بالوقاية في اخر النص عل

يشكله هذا املدخل من أهمية في اليقظة واستباق الظاهرة ومواجهة العوامل املؤدية اليها,فقد اكتفى 

املشرع بدعوة السلطات كما سبق الذكر إلى اتخاذ ما يلزم من التدابير للوقاية من العنف دون التدقيق 

"بتبديد أموال الزوجية " وعدم إدراج  في ذلك ,مع الحرص على عدم تجريم السرقة بين الزوجين وتغييرها

مختلف العالقات التي تربط الضحية بمرتكبي بعض أفعال العنف ,وغياب أي فعل من أفعال العنف 

3كل هاته املالحظات ركز عليها دليل التشريعات وكانت من  14النفس ي وعدم االعتراف باالغتصاب الزوجي

 س الوطني لحقوق االنسان3أبرز مطالب الحركة النسائية ومن توصيات املجل

وفي الختام يمكننا أن نخلص الى نتيجة أساسية يجمع عليها الكثيرون, وهي كون أن املقاربة            

القانونية لوحدها غير كافية ملجابهة هذه الظاهرة والحد منها 3ذلك أن الظاهرة  تتداخل فيها مجموعة 

يجاد حلول ناجعة من خالل تبني مقاربة واحدة في من العوامل وتتشابك الى الحد الذي يصعب فيه ا

 معزل عن باقي املقاربات األخرى "  اجتماعية,اقتصادية333" 3

فال أحد ينكر للمرأة دورها في الرقي باملجتمع وإسهامها في تطويره 3كما ال يمكننا في ذات الوقت أن نغض 

مة أو في األوساط الخاصة كاألسرة وفي الطرف عن شتى االعتداءات التي تطالها سواء في املرافق العا

العمل والتي تحط من كرامتها وتجردها من كافة معالم االنسانيتها أحيانا, ألنها تختزل في الجسد وتحصر 

وظيفتها  فقط  على تلبية رغبات الرجل على اختالفها جنسية كانت أو غير ذلك 3دون أن يكون لها الحق 

                                                           
 12 117ص  88اسماعيل بلكبير "منظومة مناهضة العنف ضد النساء في المغرب المحددات والتحديات " مجلة جيل حقوق االنسان العدد -

 13 جع سابق راجع المقالة.اسماعيل بلكبير مر -

                  د. لطيفة البوحسيني "قانون مغربي لمحاربة العنف ضد النساء " موقع العربي السفير                                                  -11
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عندما يطاله االعتداء أي في غياب التوافق والرضائية بين أطراف حتى في امتالك السلطة على جسدها 

 العالقة الزوجية بل األفضع من ذلك خالل فترات حرم الشرع إتيانها فيه وبطرق مخالفة لتعاليمه 3

لدى فالتوعية والتحسيس والتنشئة االجتماعية على قيم حقوق االنسان كفيل  بالتخفيف من حدة 

ات التعليمية  ووسائل االعالم بمختلف أشكالها على القيام  بالدور املنوط بها الظاهرة مع عزم املؤسس

خاصة التعريف بالقانون على الوجه  الصحيح ال محاولة تسليط الضوء فقط على  جزئية منه  على 

حساب  باقي املقتضيات األخرى ذلك أن املالحظ هو أن هذه األخيرة  تروج للقانون تحت تسمية ليست 

لواردة في القانون معبرين عنه بقانون محاربة التحرش الجنس ي والحال أن هذه الجريمة تم كتلك ا

 تنظيمها  من خالل افراد بعض املقتضيات الخاصة بها ليس إال3
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 الئحة املراجع:

 

 كتب:

 إلنساني" محمد فتوحي "املواثيق الدولية التي صادق عليها املغرب في مجال حقوق اإلنسان والقانون الدولي ا  -

دليل التشريعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة هيئة األمم املتحدة -  

 

 مقاالت ومجالت:

 

ذ3لطيفة البوحسيني "قانون مغربي ملحاربة العنف ضد النساء " موقع السفير العربي -  

الجمعة د3 أنس سعدون "قانون مكافحة العنف ضد النساء يدخل حيز التنفيذ" جريدة االخبار الصادرة يوم  -

1101شتنبر8  

www.maroclaw.com- عادل بوشان "مالحظات حول قانون محاربة العنف ضد النساء" -  

املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء " الصادر بجريدة األخبار  011301إبراهيم أشويعر"مقاربة قانونية للقانون رقم  -

   1101شتنبر06يوم الجمعة 

العنف ضد النساء باملغرب أي جديد؟" املجلد األول العدد االول صيف أنس سعدون :"مشروع قانون محاربة  -

1107  

اسماعيل بلكبير "منظومة مناهضة العنف ضد النساء في املغرب املحددات والتحديات " مجلة جيل حقوق  -

  11االنسان العدد

اسة جنائية د3 الحسين كنون تصريح صحفي "القانون يأتي ضمن حلقات تشريعية متقدمة ويؤسس لسي - 

1101شتنبر  1قائمة على مقاربة النوع االجتماعي"جريدة الصحراء املغربية الصادرة يوم    

 

  دراسات:

-1101د3 عزيز كهيدة "دراسة توثيقية للتجربة املغربية في مجال املساواة بين الجنسين الخطة الحكومية "إكرام" -

1100" نوفمبر1100      

 :قوانين

 علق بمكافحة العنف ضد النساءاملت 011301القانون -

 القانون الجنائي -

 قانون املسطرة الجنائية -
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 التأطير الدستوري للمالية العامة باملغرب

 

  مارية جوهري 

 باحثة في سلك الدكتوراه، تخصص التدبير واإلداري واملالي 

  الرباط -بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال 

      

 مقدمة : 

تطورت املالية العامة تبعا لتطور وظائف الدولة في كافة املجاالت االقتصادية واالجتماعية    

واعد ملحة لوضع الق والسياسية،و نظرا ملا للجباية واإلنفاق من دور في القيام بوظائفها، كانت الحاجة

املنظمة للمجال املالي حتى تستطيع الدولة أداء وظائفها على أحسن ما يرام، فأي نشاط مرفق أو جهاز 

 153عمومي يتوقف وجوده أو استمراره على الجانب املالي

وات نوارتباطا بمبادئ الديمقراطية ودولة الحق والقانون،  أولى املشرع املغربي اهتماما بالغا منذ الس   

األولى لالستقالل باإلصالح املالي واالداري ، وإرساء دعائم اقتصاد وطني مبني على أسس السيادة الوطنية 

مبادئ وقواعد لتدبير املال العمومي 3 وتوالت مشاهد  30101 وهكذا تضمن  أول دستور للمملكة سنة 

( وكذا إصالح  1100-0110-0111-0181-0181اإلصالح  املالي العمومي، عبر املراجعات الدستورية ) 

القانون التنظيمي للمالية العامة والترابية على حد سواء ملواصلة البناء املؤسساتي وتسريع وثيرة االصالح 

 الهيكلي3  

                                                           
 03، ص 1111وجدة، الطبعة الثالثة -ر عبد القادر تيعالتي، املالية العامة املغربية واملقارنة، الجزء األول، دار النشر الجسو  15
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مواكبة للمستجدات الدولية واالقليمية والوطنية سواء  110016وقد جاءت التعديالت األخيرة لدستو      

الي واالجتماعي3 فشكلت مجموعة من الفصول املتعلقة باملالية سواء العامة على الصعيد االقتصادي وامل

أو الترابية بنية أساسية في إرساء مبادئ الديموقراطية ودولة املؤسسات 3 وهكذا نجد في مقدمة هذه 

من الدستور :"على  11املبادئ، املساواة والتضامن في تحمل التكاليف العمومية، بحيث نص الفصل 

أن يتحمل كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها3" الجميع 

من الدستور على  مبدأي التضامن والتناسب في تحمل التكاليف التنموية للبالد،  61كما أكد الفصل 

انون3 كما ض ى القباإلضافة إلى مبدأ شرعية التكاليف العمومية والتي ال يمكن إحداثها وتوزيعها إال بمقت

خصص ملوضوع الحكامة حيزا هاما من املقتضيات ضمن الدستور الجديد، وذلك بداية من التصدير، 

وكذا ضمن الفصل األول منه "333يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط 333وعلى 

 3 17بالحكامة الجيدة مبادئ الحكامة333"، بل األكثر من ذلك خصص  لها الباب الثاني  عشر املعنون 

إلى أي حد ساهمت املقتضيات الدستورية في إرساء املبادئ الديمقراطية   إلشكالية املركزية :ا

  والحكامة الجيدة  لتدبير املالية العمومية باملغرب ؟

وانطالقا مما سبق فهدفنا محاولة قراءة مختلف النصوص الدستورية املرتبطة باملالية العمومية،   

إلعتماد على محورين أساسين للوقوف على املرتكزات الدستورية  لتوزيع االختصاص في املجال وذلك با

املالي) املبحث األول(3 على أن نتطرق في )املبحث الثاني ( لكل املتدخلين لحماية ومراقبة املالية العمومية، 

                                                           
، املتعلق بتنفيذ نص الدستور املراجع، الجريدة الرسمية عدد 1100يوليوز  11املوافق  0611شعبان  18صادر في  0300310ظهير شريف رقم  16

 1100يوليوز  11املوافق  0611شعبان  11مكرر بتاريخ  7106
مارس  1و1حكامة في التدبير املالي العمومي" بالندوة اإلصالحات املالية والجبائية: أية رهانات ؟ يوم مداخلة األستاذ امحمد قزيبر بعنوان"مطلب ال 17

 تافياللت، غير منشور3-، بمقر جهة مكناس1101
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ستخدام ، ومبادئ  جديدة وللمبادئ والضمانات التي وضعها لحماية املال العمومي من التبذير وسوء اإل 

 لترسيخ الحكامة املالية الجيدة 3 

 التصميم املعتمد    

 املبحث األول: القواعد الدستورية لتوزيع االختصاص في املجال املالي

 املطلب األول: الصالحيات الدستورية  للبرملان في املجال املالي

 لية  والقوانين الجبائيةالفقرة األولى : صالحية البرملان في اعتماد قوانين املا

 الفقرة الثانية:  صالحية البرملان في اعتماد مخطط التنمية و املعاهدات امللزمة ملالية الدولة

 الفقرة الثالثة : محدودية دور البرملان في املجال املالي

 املطلب الثاني: الصالحيات الدستورية للحكومة في املجال املالي

 الحكومة في سن القانون املالي الفقرة األولى : مظاهر سلطة 

 الفقرة الثانية : الصالحيات االستثنائية للحكومة في املجال املالي

 الفقرة الثالثة : آليات الهيمنة الحكومية في تجاوز الترخيص البرملاني  

 املبحث الثاني: امليكاميزمات الدستورية لحماية املال العمومي

 على املال العمومي املطلب األول : تعدد مجاالت الرقابة

 الفقرة األولى : املراقبة السياسية للمالية العمومية

 الفقرة الثانية : املراقبة القضائية للتدبير املالي العمومي
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 املطلب الثاني : األسس الدستورية للحكامة املالية العمومية

 الفقرة األولى: مبادئ الحكامة في تدبير املالية العمومية

 أهمية هيئات الحكامة في جودة املالية العمومية الفقرة الثانية :

 

 املبحث األول: القواعد الدستورية لتوزيع االختصاص في املجال املالي

كرس الدستور الجديد في الفصل األول مبدأ أساس ي لشفافية  التدبير العمومي وهو املساءلة وإعطاء 

زم ممارسة املسؤوليات والوظائف الحساب كركيزة أساسية للحكامة الجيدة، بحيث كرس قاعدة تال 

العمومية باملحاسبة3 وباملقابل سن الدستور الجديد مختلف القواعد الدستورية املتعلقة بتوزيع 

 ) املطلب األول (اإلختصاص في املجال املالي، وتحديد أدوار وصالحيات كل من السلطة التشريعية 

 3 ) املطلب الثاني (والسلطة التنفيذية 

 ول: الصالحيات الدستورية  للبرملان في املجال املالياملطلب األ 

يشكل االختصاص املالي للمؤسسة التشريعية في جميع الدول الركيزة األسا سية التي من خالل ها يوافق 

ويرخص ممثلوا األمة على برامج و مشاريع السلطة التنفيذية في تجلياتها املتعددة ملدة زمنية محددة 3 

واملصادقة على مشروع قانون املالية ، والقانون الجبائي يقف ممثلي األمة على فمن خالل الدراسة 

األهداف اإلقتصادية  واإلجتماعية والسياسية واملالية للمشروع، وتمكين الحكومة من املوارد الالزمة 

ية مالتي تعد من أهم أدوات السياسية املالية في إدارة وتوجيه النشاط االقتصادي وتحقيق أهداف التن

3 غير أن من أهم مستجدات الدستور الجديد توسيع ) الفقرة األولى(االقتصادية واالجتماعية بوجه عام 

املخططات التنموية والبرامج واملعاهدات الدولية التي تمس مالية الدولة صالحيات البرملان املالية لتشمل 
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يبقى جد محدود في التشريع املالي  3 ورغم أهمية هذه الصالحيات فإن دور البرملانلفقرة الثانية() ا

السيما أثناء املناقشة، نظرا ملا تستأثر به الحكومة من وظيفة تشريعية في هذا املجال، مستغلة في ذلك 

 3)الفقرة الثالثة ( مجموعة من اآلليات الدستورية

 الفقرة األولى : صالحية البرملان في اعتماد قوانين املالية  والقوانين الجبائية.

عد الرقابة على قوانين املالية  والقوانين الجبائية، أهم رقابة مالية يمارسها البرملان، بجانب رقابته على ت 

مجاالت مالية مختلفة يتدخل من خاللها لتأكيد سلطته املالية3 إال أن أكثر هذه املجاالت أهمية يرتبط 

ملالي نين قانون املالية السنوي والقانون ابفحص مشاريع قوانين املالية واملوافقة عليها، وتشمل هذه القوا

التعديلي وقانون التصفية، فهذه القوانين تعتبر بمثابة اإلختصاص املالي األساس ي للسلطة التشريعية (3 

هذا باإلضافة إلى املجاالت األخرى لالختصاص املالي للبرملان كاملوافقة على مخطط التنمية االقتصادية 

 تنموية، بل وحتى املعاهدات الدولية امللزمة ملالية الدولة3   واالجتماعية والبرامج ال

 أوال :  اختصاص البرملان في اعتماد قوانين املالية     

إذا كان إعداد وتحضير مشاريع قوانين املالية من اختصاص السلطة التنفيذية في جميع الدول      

يدخل في دائرة اختصاص السلطة التشريعية  الديمقراطية، فإن اعتماد هذه املشاريع واملوافقة عليها 

من الدستور حيث نص على أنه:" يصدر قانون  87كممثل لألمة، وهذا ما أقره املشرع املغربي في الفصل 

املالية، الذي يودع باألسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرملان، وذلك طبق الشروط 

 قصود هنا ب"" قانون تنظيمي"، القانون التنظيمي  لقانون املالية، وامل…" املنصوص عليها في قانون تنظيمي
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الذي حدد فيه املشرع طبيعة املعلومات والوثائق واملعطيات الضرورية لتعزيز املناقشة  18 01-011رقم 

 البرملانية حول مشروع قانون املالية3 

،  يودع مشروع قانون (1100من الدستور الذي يعد  من مستجدات )دستور  87وطبقا للفصل      

من الدستور،  01املالية باألسبقية لدى مكتب مجلس النواب ، و يعقد البرملان بغرفتيه طبقا للفصل 

جلسة عمومية مشتركة  تتقدم فيه الحكومة في شخص الوزير املكلف باملالية بعرض مشروع قانون 

 الحين من طرف رئيس ي الغرفتين علىاملالية السنوي3 يحال مشروع قانون املالي السنوي بعد العرض في 

اللجنة املكلفة باملالية( ،وهي لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب، ولجنة املالية والتجهيزات 

 والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس املستشارين( 3

دد نظيمي للمالية، تتحباعتباره املرجعية التشريعية األولى للقانون الت 1100بالرجوع إلى متن دستور    

فيما  87املسطرة العامة للتصويت على قانون املالية من قبل البرملان بمنطوق الفقرة الثانية من الفصل 

يلي:  " يصوت البرملان مرة واحدة على نفقات التجهيز" واسنادا ملبدإ استمرارية املرافق العمومية، حددت 

ير املالي العمومي في حالة عدم التصويت على مشروعية ،  ضوابط التدب8719من الفصل  6و  1الفقرتان 

قانون املالية قبل نهاية السنة املالية، سواء تعلق األمر باملداخيل أو النفقات3 كما نصت الفقرة الثانية 

 من الدستور أنه:" يعود ملجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البث فيه"3 16من الفصل 

 

                                                           
 011301ية رقم، املتعلق بتنفيذ القانون التنظيمي لقانون املال1107يونيو 1املوافق ل  0610شعبان  06صادر بتاريخ  0307301ظهير شريف رقم  18

 3 1107يونيو 01بتاريخ  0181منشور بالجريدة الرسمية عدد 
 011لفصل ل "إذا لم يتم في نهاية السنة املالية التصويت على قانون املالية أو صدور األمر بتنفيذه، بسبب إحالته على املحكمة الدستورية، تطبيقا 19

لالزمة لسير املرافق العمومية والقيام باملهام املنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في من الدستور،فإن الحكومة تفتح بمرسوم إلى االعتمادات ا

تضيات قامليزانية املعروضة على املوافقة3  وتنص الفقرة الرابعة من نفس الفصل "ويسترسل العمل ، في هذه الحالة  باستخالص املداخيل طبقا للم

اء املداخيل املقترح إلغاؤها في مشروع قانون املالية، أما املداخيل التي ينص املشروع املذكور على التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثن

 تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس املقدار الجديد املقترح"3
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 اص البرملان في مجال القوانين الجبائيةاختص: ثانيا   

تنبع أهمية تدخل البرملان في املجال الجبائي انطالقا من مبدأين أساسيين ومختلفين، األول يتعلق       

بمسألة التعبير عن السيادة الوطنية، فيما يرتبط الثاني بمبدأ القبول بالضريبة وهو مبدأ أساس ي مدرج 

:"على الجميع أن  11حيث نص الفصل   1100ومنها الدستور املغربي   ية3في جميع الدساتير الديمقراط

 يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها"3

على املستوى املالي، هو توسيع مجاالت اختصاص  1100وتظل أهم املستجدات التي أتى بها دستور        

نها املجاالت ذات الطابع املالي، وخاصة الجبائي كالنظام الضريبي ووعاء الضرائب القانون، ومن ضم

ومقدارها وطرق تحصيلها وكذا النظام القانوني إلصدار العملة ونظام البنك املركزي وأيضا نظام 

من  80الجمارك، وهي عناصر حرص النص الدستوري الحالي على تحديدها بشكل صريح في الفصل 

هذا من  ،20ذي يستبعد كل إمكانية لفرض اقتطاعات جبائية خارج إطار الشرعية القانونيةالدستور، ال

 جهة3

أما من جهة ثانية، فهناك تصويت البرملان على النصوص الجبائية، ألن القانون الجبائي يرتبط       

رير اإلعفاء سعارها أو تقارتباطا وثيقا بالقانون املالي، فغالبا ما يتم تحديد الضرائب أو تعديلها أو تغيير أ

عنها أو الزيادة فيها عند إصدار القانون املالي، غير أنه ال يمكن القول بأن كل األمور املتعلقة بالضريبة 

، 21يختص بها قانون املالية، حيث يمكن للقوانين العادية أن تنظم بعض الجوانب الخاصة بالضريبة

الضريبي، من خالل املناقشة والتصويت على قوانين  لكن عمليا يظهر االختصاص البرملاني في املجال

 223املالية التي تتضمن إجراءات جبائية جديدة أو تعديالت تلحق الضرائب الجارية املفعول 

                                                           
 11013يناير  0ء بتاريخ "مقال منشور بجريدة املسا 1100امحمد فويير : "الصالحيات املالية للجهازين التشريعي والتنفيذي في ظل دستور  -20 

ة كلية العلوم القانوني –الهبري الهبري : "االختصاصات املالية للبرملان املغرب" أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد األول  -21 

 001،، ص 1110-1117وجدة السنة الجامعية  -واالقتصادية واالجتماعية

 70-77، ص1118بي والعدالة االجتماعية" بدون دار نشر، مؤلف جماهي، السنة الجامعية مصطفى منار : "االقتطاع الضري -22 
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والتصويت على النصوص الجبائية املدرجة ضمن مشروع قانون املالية يتم ووفقا للمسطرة التي      

نه : " 333 يتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه حيث نص على أ 16حددها الدستور في الفصل 

املجلس اآلخر في الصيغة التي أحيل بها عليه، ويعود ملجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي 

تم البث فيه، وال يقع هذا التصويت إال باألغلبية املطلقة ألعضاء الحاضرين  , اذا تعلق االمر بنص 

و املجاالت ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون االجتماعية "3  أما فيما يخص الجماعات الترابية, 

من الدستورعلى  17يخص تصويت البرملان على القانون التنظيمي للمالية العمومية فقد نص  الفصل 

 " تتم املصادقة عليه نهائيا  باألغلبية  املطلقة لألعضاء الحاضرين من املجلس املذكور"3

 صالحية البرملان في اعتماد مخطط التنمية و املعاهدات امللزمة ملالية الدولة  : الفقرة الثانية

تمتد املراقبة املالية للبرملان باإلضافة إلى قوانين املالية  والقوانين الجبائية، إلى مراقبة املخططات 

ة من  ها الحكومالتنموية والبرامج واملعاهدات الدولية، وتشكل هذه املخططات والبرامج  أدوات تستعمل

أجل تنفيذ برنامجها الحكومي في مجاالت مختلفة خالل مدد زمنية معينة، و تستلزم هذه املخططات 

والبرامج موارد مالية مهمة  إلنجازها كما تتطلب خطط لتوجيه النفقات إلى مجاالت وفئات مستهدفة، 

ضمون هذه املخططات والبرامج3 وهنا يعتبر تدخل ممثي األمة جد  أساس ي ملمارسة رقابته على شكل وم

كما تعد املعاهدات الدولية أيضا إلتزام أو تعهد بين الدولة وشخص من أشخاص القانون العام،وهذا 

اإللتزام قد يرتب على مالية الدولة تكاليف مالية، مما يتحتم معه  أيضا تدخل ممثلي األمة بهدف حماية 

 ام3 مالية الدولة وبالتالي الحفاظ على املال الع

 أوال : اختصاص البرملان في اعتماد مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية.

في هذا املجال هو منح البرملان صالحية جديدة تتعلق بالتصويت  1100من املستجدات التي أتى بها ادستور 

جة معلى البرامج متعددة السنوات التي تعدها الحكومة، وهي إضافة تستهدف فتح املجال للحكومة لبر 
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نفقات التجهيز التنموية في إطار يتجاوز مدة إنجاز قانون املالية السنوي، أي إطار السنة الواحدة، وهو 

وضع يتطابق مع واقع احتجاب املخطط الوطني للتنمية في السنوات األخيرة، وبالتالي إمكانية اعتماد 

 مخططات قطاعية أو برامج محددة تتجاوز إطار السنة3 

من الدستور في الفقرة الثانية  87ت البرملان على مخططات التنمية، نص الفصل وفيما يخص تصوي

أنه:" يصوت البرملان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها، في مجال التنمية، إنجاز املخططات 

عندما  كالتنموية اإلستراتيجية، البرامج متعددة السنوات التي تعدها الحكومة وتطلع عليها البرملان، وذل

 "3 …يوافق عليها، ويستمر مفعول املوافقة تلقائيا على النفقات طيلة مدة هذه املخططات التنموية

 ثانيا : اختصاص البرملان في اعتماد املعاهدات امللزمة ملالية الدولة  

من الدستور االختصاصات التي تمارس في مجال املعاهدات، حيث أنه ميز بين  77لقد حدد الفصل    

طة امللك في التوقيع واملصادقة على املعاهدات، وبين سلطة البرملان في املوافقة على املعاهدات التي سل

يترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة، ويستمد البرملان هذه املوافقة انطالقا من سلطته التشريعية في 

 امليدان املالي3

ة، بعد عرضها على املجلس الوزاري ،للموافقة عليها و تبعا لذلك تخضع املعاهدات امللزمة ملالية الدول  

"و تخضع دراسة هذا املشروع لنفس  1100من الدستور  81باالسبقية لدى مجلس النواب "الفصل 

املسطرة التشريعية التي تخضع لها بعض القوانين األخرى باستثناء ممارسة حق التعديل ، إذ ان املوافقة 

بدأ ، و تهم مختلف مواد و بنود املعاهدة باعتبارها كال ال يتجزء و من التشريعية هي موافقة من حيث امل

تم يستبعد اقتراح أي تعديالت عليها بالنظر الى قيام احكامها عى أساس إتفاقي بين السلطات الوطنية 

 3 23املغربية وبين األطراف االخرى 

                                                           
 1113،  ص1111عبد االله فونتير" العمل التشريعي باملغرب" الجزء الثاني، سلسلة وأبحاث جامعية، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط  23
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 الفقرة الثالثة : محدودية دور البرملان في املجال املالي

ول أن للبرملان صالحيات دستورية وقانونية مهمة في املجال املالي، فمشاريع قوانين املالية ال يمكن الق 

يمكن اعتمادها إال بموافقة البرملان الذي يستنفذ في هذا اإلطار مجموعة من املساطر إلقرار مدى 

حدودية دور البرملان ( يتبين م81-88 -87مشروعيتها واملوافقة عليها، لكن عند قراءتنا ملضامين الفصول )

في التشريع ومراقبة املجالي سواء على مستوى املبادرة واإلقتراح  أو على مستوى التصويت واملصادقة 

 على القانون املالي 3

 أوال: محدودية املبادرة املالية واالعتماد في املجال املالي     

، أعطى 1100من دستور  81لفصل ، و ا 0110من دستور  24( 71اعتمادا على الدستور املغربي ) فصل 

مما يدفعنا بالقول أن االقتراح  25للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حق التقدم باقتراح القوانين

في املسائل املالية حق للسلطتين معا، ومع تعاقب الدساتير أثبتت التجربة أن املقترحات البرملانية تم 

حق على الحكومة وحدها، وهذا التقليص من املبادرة املالية استبعادها في املجال املالي واقتصر هذا ال

 للبرملان يأتي في سياق القيود القوية املفروضة على الوظيفة التشريعية3 

وكما ذكرنا  1100من دستور  88أما بالنسبة  ملسطرة الدفع بعدم القبول الذي نص عليه الفصل   

تقدم من قبل الحكومة وهي حرة في التصرف من حيث  سابقا فإن مشاريع القوانين املتعلقة بامليزانية

 011026من دستور  70تاريخ التقديم للمناقشة والتصويت عليها، ويتبين هذا التصرف من خالل الفصل 

الذي " منع كل االقتراحات والتعديالت التي يتقدم بها أعضاء البرملان،  1100من دستور  88والفصل 

                                                           
 للملكة املغربية مرجع سابق  0110دستور  -24 

 للملكة املغربية، مرجع سابق  1100دستور  -25 

  1100من دستور  88والفصل  0110من دستور  70الفصل  -26 
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انون املالية إلى تخفيض املوارد العمومية  أوإلى إحداث  تكليف عمومي إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لق

 أو زيادة في التكليف"3

أما بالنسبة للترخيصات في البرامج واملخططات تبقى الحكومة هي التي تملك الصالحيات في التقدم 

 0110ن دستور م 71بمشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج املصادق عليها وهو ما أكد عليه الفصل 

أما سلطة البرملان في هذا الصدد محدودة   1100327من الدستور الحالي  87والفقرة الثانية من الفصل 

جدا، حيث تنحصر في التصويت فقط دون املبادرة، كما ان الغرفتين ال يمكنهما تقديم أي اقتراح يرمي 

الي، ا ملا لها من آثار مكلفة للقانون املإلى إدخال أي تعديالت يمكن ان تترتب عليها تكاليف للمخطط، نظر 

على أنه ومع ذلك يمثل التدخل البرملان للموافقة على املخطط أهمية خاصة، إذ يمكنه من فحص 

 املشاريع االستثمارية للدولة ومن التنمية االقتصادية واالجتماعية3

 ثانيا : محدودية التصويت على القانون املالي     

ينص على أنه " يصوت البرملان3333 على  1100من دستور  87والفصل  0110تور من دس 71حسب املادة 

نفقات التجهيز التي يتطلبها انجاز مخطط التنمية، وذلك عندما يوافق على املخطط"3 وبالتالي فنفقات 

التجهيز ال يصوت عليها البرملان إال مرة واحدة وذلك عندما يوافق على مشروع التجهيز3 كما توجد قيود 

 10ي إذا لم يتم فقانونية أخرى تتمثل في قصر املدة املتاحة لدراسة مشروع القانون املالي3 وأيضا، أنه 

أو صدور األمر بتنفيذه بسبب إحالته على املحكمة  28ديسمبر، التصويت على قانون مالية السنة

ام ة و القيام باملهالدستورية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم اإلعتمادات الالزمة لسير املرافق العمومي

املنوطة بها على أساس ماهو مقترح بامليزانية املعروضة بقصد املوافقة ، مع استرسال العمل، في نفس 

                                                           
 713ص  1117املالية العامة أسس وقواعد تدبير امليزانية العامة ومراقبتها، الطبعة األولى عبد النبي أظريف،  -ذ -27 

 11003من الدستور  87املادة  28
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الوقت، باستخالص املداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء املداخيل 

 املقترح إلغاؤها في مشروع قانون املالية3

عني عمليا السماح للجهاز التنفيذي بالشروع في تنفيذ مشروع قانون املالية بواسطة نص وهذا ي     

 تنظيمي، ويعتبر جزاء للبرملان على تماطله في القيام بدوره حسب الجدول الزمني املحدد له33 

سؤال لومن خالل ماسبق يظهر أن الحكومة لها كامل الصالحية في تجاوز سلطات البرملان في املصادقة ، وا

الذي يمكن طرحه في هذا اإلطار ماهو الغرض من هذه املصادقة للمراقبة السياسية مدام للسلطات 

 التنفيذية كافة الوسائل القانونية التي تخول لها تنفيذ برامجها ؟

 املطلب الثاني : الصالحيات الدستورية للحكومة في املجال املالي

من الدستور(، وتخويلها 11سة رئيس الحكومة، ) الفصل من أبرز املستجدات الدستورية ، دسترة مؤس

اختصاصات مهمة، تتعلق أساسا بتدبير السياسات العمومية في شتى  املجاالت ومن بين هذه املجاالت 

املجال  القانوني واملالي، وبالرغم من وجوب عرض مشاريع السياسة العامة على املجلس الوزاري ، لكن 

س الحكومة أمر مهم ، لكونه يتيح ألعضاء الحكومة مناقشة مختلف البرامج مناقشتها وتهييتها في مجل

 التي يعدونها ويحددون إ استراتيجيتها3

ولهذا تستأثر الحكومة باعتبارها الساهرة على تنفيذ القوانين وعلى خدمة املصلحة العامة داخل الدولة،  

هامها على أحسن وجه، ومن بين هذه بمجموعة من االختصاصات الجوهرية التي تسمح لها بالقيام بم

اعداد مشروع قانون املالية، وهو إختصاص تتداول الحكومة بشأنه في مجلسها، بعد  االختصاصات ،

) الفقرة ، 61مناقشته التوجهات العامة لهذا القانون في مجلس وزاري برئاسه امللك استنادا إلى الفصل 

ه املجال املالي، لتقلص بذلك من صالحيات البرملان في ميدان، كما تمارس  صالحيات استثنائية  في االولى(
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باإلضافة إلى امتالكها  آليات  دستورية تساعم في تكريس الهيمنة الحكومية ، ) الفقرة الثانية (التشريعي 

 3)الفقرة الثالثة( على تدبير املجال املالي ، و في تجاوز الترخيص البرملاني

 لحكومة في سن القانون املاليالفقرة األولى : مظاهر سلطة ا

تملك الحكومة مجموعة من  اآلليات الدستورية التي تخول لها الحق في التشريع بجانب البرملان ،بحيت   

تنص على مايلي:" لرئيس الحكومة  و ألعضاء  1100من  دس تور  81نجد الفقرة األولى من الفصل 

3" وانطالقا من املؤشرات الدستورية، نجدها تضع البرملان على السواء حق التقدم  باقتراح القوانين

قيودا تحجم  دور البرملان في مجال التشريع املالي، وتضيقه بحدود خاصة سواء على مستوى ضيق الحيز 

الزمني للمناقشة البرملانية، أوعلى مستوى مضمون االقتراحات والتعديالت، عالوة ضيق الحيز الزمني 

 م التعديالت واإلقتراحات3املخول ملمثلي األمة في تقدي

 أوال: سلطة رئيس الحكومة في إعداد مشروع القانون املالي     

من الدستور،تبرز سلطة  89بما أن رئيس الحكومة مسؤول عن أعمال الحكومة طبقا ألحكام الفصل     

قا من الفرئيس الحكومة انط التوجيه والتحكيم.رئيس الحكومة في املجال املالي على مستويين، هما: 

يبعث برسالة توجيهية ويعممها على مختلف الوزراء  89و88مسؤوليته الدستورية املحددة في الفصلين 

 لتوضيح العناصر التي يتعين أخذها بعين االعتبار لدى تحديد مقترحاتهم املتعلقة باإليرادات والنفقات3

حل الخالفات التي قد تنشأ بين  من جهة أخرى يتولى رئيس الحكومة سلطة التحكيم، إذ يتدخل في      

وزير املالية وباقي الوزراء حول الغالف املالي املخصص لكل وزارة ليكون حكما، أو حول عدم مطابقة 

مقترحات إحدى الوزارات للتوجيهات الحكومية املتضمنة في الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة3  كما 

نة العامة للحكومة للتأكد من انسجام مضمونه وسالمة أنه بعد إحالة مشروع قانون املالية على األما
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من الدستور ( الذي يرأسه  11صياغته من الوجهة القانونية، يعرض على املجلس الحكومي)الفصل 

 رئيس الحكومة ، ويكون مشروع امليزانية في املجلس الحكومي موضوع مناقشات3

ر املالية املسؤول األول عن مشروع قانون ، يبقى وزي29ورغم السلطة التي يتمتع بها رئيس الحكومة  

املالية، حيث يلعب دورا أساسيا في هذا املجال قياسا لزمالئه من الوزراء اآلخرين، ألنه يملك من خالل 

 اإلطار الوظيفي في وزارة املالية القدرة الفنية واإلدارية التي تسهل طريقة التنسيق مع بقية الوزارات3

 ورية املفروضة على مناقشة مشروع قانون املاليةالقيود الدست ثانيا:    

قبل الحديث عن القيود التي تعتبر تحجيما لدور البرملان في مجال التشريع املالي،تجدر االشارة إلى أن 

من الدستور الجديد، ساوى بين الحكومة والبرملان في مهام السهر على الحفاظ على توازن  88الفصل 

فهوم املخالفة ،أن للبرملان حق معارضة اي تكليف يرهق مالية الدولة تقترحه مالية الدولة "بما يفهم بم

 الحكومة، وأيضا أن يرفض كل ما من شأنه أن ينقص من موارد الدولة3

يعتبر هذا األ خير  بمثابة قيود مفروضة على مناقشة مشروع قانون  88ومن خالل قراءة منطوق الفصل 

قرته الثانية  " وللحكومة أن ترفض بعد بيان األسباب املقترحات املالية، حيث  ينص هذا الفصل في ف

والتعديالت التي يتقدم بها أعضاء البرملان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون املالي إما إلى 

 تخفيض املوارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود"3

وهذا قيد بالنسبة للحكومة،  وفي نفس االتجاه لزم الحكومة بتعليل قرار الرفض، ويتضح أن الدستور أ   

والذي تم اإلبقاء عليه ضمن الدستور  0110من دستور  70ولتجاوز السلبيات التي كان يطرحها الفصل 

ة لياقترح األستاذ "محمد أمزيان" أنه يمكن اعتبار قرار وزير االقتصاد واملا 88الحالي من خالل الفصل 

                                                           
م رئيس الحكومة أمام كل من مجلس ي البرملان بعد تعيين امللك ألعضاء الحكومة ويعرض البرنامج من الدستور على أن "يتقد 11ينص الفصل  29

 الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجاالت النشاط الوطني

 تماعية والثقافية والخارجية"3وباألخص في ميادين السياسة االقتصادية و االج
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عند استخدامه للفصل املذكور، قرار إداريا يجوز الطعن فيه أمام القضاء اإلداري باعتباره قرارا مؤثرا 

 في املراكز القانونية للطاعنين3 

من الدستور،يضع  قيدا آخر متعلقا بحق االقتراح والتعديل يتجلى في كون أن هاته  81أما  الفصل 

لجان البرملانية املختصة عندما تكون هذه األخيرة بصدد دراسة التعديالت يجب أن يتم تقديمها إلى ال

مشروع قانون املالية، وذلك ألنه بعد افتتاح املناقشة العامة يمكن للحكومة أن تعارض في بحث كل 

ألن الفقرة األولى(3    11اقتراح أو تعديل لم يعرض من قبل على اللجان البرملانية التي يعنيها األمر)الفصل 

مقترح أو تعديل برملاني البد أن ينجم عنه الزيادة في تكليف موجود وإحداث تكليف عمومي3 األمر ما من 

الذي جعل األستاذ عبد القادر تيعالتي ينكر وجود اختصاصات مالية فعلية للبرملان لوجود هذا القيد 

 3 30كومةالدستوري الذي يضع نظاما قاسيا لقبول مقترحات وتعديالت البرملانيين من طرف الح

 الصالحيات االستثنائية للحكومة في املجال املالي الفقرة الثانية :

( لكن 87يعتبر امليدان املالي من الناحية الدستورية من اختصاص البرملان، )الفقرة األولى من الفصل     

تمثل ي املمارسة تقلص من صالحيات البرملان في موضوع قوانين املالية لفائدة الحكومة ، هذا التقليص

في السلطات الواسعة للحكومة التي يخولها إياها الدستور في حالتي التفويض التشريعي ) قانون اإلذن( 

 و حالة التشريع بين الدورات3 

 أوال: التفويض التشريعي أو قانون اإلذن: 

تتدخل الحكومة في التشريع الضريبي عن طريق آلية التفويض التشريعي ) قانون اإلذن( إذ خول  

الدستور إمكانية تفويض البرملان اختصاصه التشريعي لفائدة الحكومة ويشمل هذا التفويض 

)الفقرة  من الدستور  70االختصاص التشريعي في املجال املالي والجبائي، مستندة على نص الفصل 

                                                           
 1013ص  1111الجزء األول، دار الجسور وجدة، الطبعة الثالثة ، -قانون املالية -عبد القادر تيعالتي3 املالية العامة املغربية واملقارنة 30 
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ة ين" وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ، ولغاية مع ، حيث يقول الثالثة( 

 ، بمقتض ى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ، ويجرى العمل بهذه املراسيم بمجرد نشرها"3

والتفويض التشريعي يتم بمقتض ى قانون اإلذن، يأتي ملعالجة أمور هامة، تفرضها الضرورة، وتكون 

اعد ت ثقنية ودقيقة،تسالحكومة، األنسب ملعالجتها،ملا تتوفر عليه من إمكانيات ومعطيات شاملة وأدوا

 الحكومة على القيام بمهامها3

ومراس"""""""""""""يم الحكوم"""ة املتخ"""ذة بن"""اءا على ق"""انون اإلذن يتوج"""ب عرض"""""""""""""ه"""ا على البرمل"""ان في إط"""ار م"""ا يقرره 

من الدس""""""""""تور،حتى يتس""""""""""نى للبرملان إبداء الرأي في هذه التدابير،فإن ش""""""""""اء أقرها وإن ش""""""""""اء  81الفص""""""""""ل

لقانون اإلذن لم يحدد املدة الزمنية التي يلزم على البرملان البث  رفض""""""ها3 لكن النص الدس""""""توري املنظم

فيها، إذ اش""""ترط فقط مجرد العرض على البرملان3 لهذا فإذا عرض""""ت التدابير املتخذة من طرف الحكومة 

ولم يبث فيها البرملان، تبقى تلك التدابير نافذة، نظرا ملا لها من قوة تنفيذية تكتس""""""""""بها من تاريخ نش""""""""""رها 

 تيبا على أن الدستور لم يحدد مدة معينة، يلزم البرملان خاللها البث فيها3تر 

 ثانيا التشريع في الفترة الفاصلة بين الدورات البرملانية

يسمح الدستور للحكومة التشريع في مجال القانون خالل الفترة الفاصلة بين الدورات البرملانية ،ينص  

ن تصدر خال الفترة الفاصلة بين الدورات ، وباتفاق مع من الدستور :"يمكن للحكومة ا 10الفصل 

اللجان التي يعنيها االمر في كال املجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد املصادقة عليها من طرف 

 البرملان، خالل دورته العادية3 

لطة رسة السويلخص هذا املقتض ى الدستوري إمكانية تدخل الحكومة بأن تحل محل البرملان في مما     

التشريعية وهذا ما يتيح لها اتخاذ إجراءات وضوابط عن طريق مراسيم يمكن أن تشمل حتى االختصاص 

لذلك فرغم أن الدستور اعتبر أنه ال ضريبة إال بالقانون إال أن الحكومة تتوفر على  املالي والجبائي 3
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جلى شريع بين الدورات  وتبرير ذلك يتإمكانية الحلول محل البرملان كسلطة ضريبية عن طريق االذن، والت

في  "تمكين الجهاز الحكومي من التدخل في الحاالت االستعجالية أو بين دورات انعقاد مجالس البرملان _ 

 3لتعديل أسعار الرسوم والجبايات أوإلغائها 

 الفقرة الثالثة : آليات الهيمنة الحكومية في تجاوز الترخيص البرملاني 

املالية سلطة واسعة في املجال املالي، مما يمكنها من بسط نفوذها على جميع مراحل تعود لوزارة    

إعداد وتنفيذ امليزانية، بل تحديد السياسة املالية للدولة وذلك بحكم حجم االختصاصات التي أصبحت 

عدد  هتقوم بها 3 فباإلضافة إلى هيمنتها على إعداد مشروع امليزانية، فإن الدستور بالرغم من تحديد

الدورات العادية للبرملان والحد األدنى ملدتها فإن الحكومة هي التي تتحكم في مصير تلك الدورات )وتيرتها، 

مدتها الزمنية، تاريخ اختتامها( ويتم ذلك من خالل انفرادها باختتام الدورات العادية واستئثارها بالدعوة 

أخرى يخولها الدستور للسلطة التنفيذية لتجاوز النعقاد الدورات االستثنائية 3 كما نجد هناك آليات 

وإجبار البرملان على املصادقة على مشروع القانون املالي منها  ثانيا حق التصويت الواحد، و التأخير في 

 تقديم مشروع املالية3

 أوال: التأخير في تقديم مشروع املالية. 

من  87الية فإنه للحكومة حسب الفصل إذا لم يتم في نهاية السنة املالية التصويت على قانون امل

الدستور أن "تفتح بمرسوم االعتمادات الالزمة لسير املرافق العمومية والقيام باملهام املنوطة بها على 

أساس ما هو مقترح في امليزانية املعروضة على املوافقة"3 واملالحظ أنه إذا كان هذا الحق ممنوح للحكومة 

في الحاالت التي يكون فيها التأخير راجع للبرملان ، حيث ال يقابل التعطيل أو  له ما يبرره، فهو غير مقبول 
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التأخير عن إيداع مشروع قانون املالية من طرف الحكومة أي عقوبة كانت سياسية أو قانونية على غرار 

 01713في دستور  31تجاوز البرملان اآلجال الذي يعاقب عنه، وذلك على عكس املشرع الفرنس ي

 ا : حق التصويت الواحدثاني  

مبدئيا هناك مسطرة خاصة للتصويت على املشروع، ولكن هناك إمكانية اللجوء للتصويت الواحد، 

ففي املسطرة التشريعية العامة يمكن للحكومة أن تطلب من أحد مجلس ي البرملان أن يبث بتصويت في 

، رحة أو املقبولة من طرف الحكومةالنص املناقش فيه كله أو بعضه مع االقتصار على التعديالت املقت

الفقرة األولى(3  إذ يمكن  11وبإمكان املجلس املعني االعتراض على هذه املسطرة بأغلبية أعضائه )الفصل 

البرملان في االختصاص املالي لصالح الحكومة، مما يعني أن  سلطاتإن هاته املقتضيات تحد من  القول،

وضوع قانون املالية أصبح هو املشرع االستثنائي و الحكومة هي املشرع البرملان بالنسبة للجزء الكبير من م

 3 32األصلي

 املبحث الثاني: امليكانيزمات الدستورية لحماية املال العمومي

أولى الدستور أهمية ألليات الرقابة املالية، من أجل الكشف عن الشوائب واالختالالت التي تعتري  

الوقت املناسب واتخاذ التدابير الالزمة لصد هذه االختالالت  مسطرة تنفيذ العمليات املالية في

وتصحيحها حماية للمال العام3 فتنوعت بذلك اآلليات واألجهزة ، منها ما يتعلق بآليات  الرقابة املالية 

ليبقى اإلشكال املطروح هو أنه رغم تعدد أجهزة و آليات  ،)املطلب األول(في بعديها السياس ي والقضائي

املالية و تنوعها،  أبانت  املمارسة العملية عن اختالالت عميقة و عجز واضح في النهوض باملهام  الرقابة

الرقابية املوكولة إليها، هذا العجز الذي كان سببا رئيسيا في تراكم اإلنزالقات و املخالفات املالية الخطيرة 

                                                           
، 018املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، عدد  نجيب جيري: "السلطة املالية للبرملان املغربي: قراءة في مقتضيات الدستور الجديد"، منشورات املجلة 31 

 013ص  1101دجنبر ، -نونبر
 -يناير 10الحبيب الدقاق: خصوصيات القانون البرملاني في موضوع قوانين املالية ،املجلة املغربية لإلدارة املحلية و التنمية ،العدد 32

 0103،ص:0111مارس
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ادئ  ملالية العمومية ، وضع الدستور مبومن أجل تخليق وشفافية تدبير االتي عرفها تدبير املال العمومي3 

 ) املطلب الثاني(وآليات الدستورية للحكامة املالية والشفافية والديمقراطية التشاركية3

 املطلب األول: تعدد مجاالت الرقابة على املال العمومي

تحقيق  ييعتبر البرملان بكل مكوناته السياسية أغلبية ومعارضة شريكا  أساسيا إلى جانب الحكومة، ف

من  الدستور حيث تنص على  أنه " يسهر 88التوازن املالي املنصوص عليه في الفقرة األولى من الفصل 

البرملان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة 3" ومن خالل استقراء املقتضيات الدستورية، 

 ) الفقرةه على أعمال الحكومة نجد عدة جوانب عملية من شأنها تعزيز مكانة البرملان ملمارسة رقابت

، باإلضافة إلى ذلك وضع الدستور الجديد آليات ومبادئ لتفعيل وتأهيل الرقابة القضائية  االولى (

 3)الفقرة الثانية(املراقبة القضائية للتدبير املالي العمومي من طرف املحاكم املالية 

 الفقرة األولى : املراقبة السياسية للمالية العمومية

افة إلى وظيفته التشريعية يقوم البرملان بمهمة التتبع واملراقبة ألعمال الجهاز التنفيذي خاصة في إض 

مسألة  وهي ، املجال املالي، حيث تكتس ي مراقبة املالية العامة هنا طابعا سياسا ، وتعرف مجاالت متعددة

هذه املراقبة أوال في   ،  وتتجسد87في فصله   1100مهمة تشكل أحد املهام التي نص عليها دستور 

املراقبة عن طريق األسئلة وملتمس الرقابة، ثم رقابة الحقة وتتعلق باملصادقة على قانون التصفية ، 

 وأخيرا رقابة عن طريق  تشكيل لجان تقص ي الحقائق3

 

 

 



 

 

39 

 9102 بريلأ واألربعين ثالثال  العدد

 أوال: املراقبة عن طريق األسئلة وملتمس الرقابة     

تخصص “على أن  33عية والتنفيذية، نص املشروع الدستوري،في إطار العالقات بين السلطتين التشري   

باألسبقية جلسة في كل أسبوع ألسئلة مجلس ي البرملان وأجوبة الحكومة3 والحكومة ملزمة بالجواب عن 

أسئلة أعضاء البرملان خالل العشرين يوما املوالية إلحالة السؤال إليها3 وجدير بالذكر أن هذه األسئلة 

ساس بالقطاعات الحكومية املختلفة3أما األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، األسبوعية تتعلق أ

تقدم األجوبة على األسئلة “على أن  011فالدستور املغربي الجديد ينص في الفقرة الثالثة من املادة 

املتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه األسئلة جلسة واحدة كل شهر، 

تقدم األ"جوبة عنها أمام املجلس الذي يعنيه األمر خالل الثالثين يوما املوالية إلحالة األسئلة إلى رئيس و 

 .”الحكومة

أما فيما يخص ملتمس الرقابة، يمكن "ملجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل  مسؤوليتها  

إال إذا وقعه على األقل خمس األعضاء الذين وذلك باملوافقة على ملتمس الرقابة، وال يقبل هذا امللتمس 

يتألف منهم املجلس ، وال تصح املوافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إال بتصويت  األغلبية 

املطلقة لألعضاء الذين تتألف منهم وال يقع التصويت إال بعد مض ي ثالث أيام كاملة على إيداع امللتمس، 

 343الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية" وتؤدي املوافقة على ملتمس

وانطالقا من النص يتضح أن الدستور الجديد وسع من إمكانية لجوء البرملانيين مللتمس الرقابة بجعل 

إمكانية اللجوء إليه تتم بخمس األعضاء الذين يتألفون منهم مجلس النواب أو خمس أعضاء مستشارين، 

                                                           
 11003من دستور  011الفصل  33
 11003ور من جست017الفصل  34
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(، حيث كان يشترط لقبول ملتمس الرقابة بمجلس النواب التوقيع عليه 0110خالف ما كان في دستور )

 من طرف ربع أعضاء املجلس، وفي مجلس املستشارين اشترط التوقيع عليه من طرف ثلث أعضائه3

 ثانيا : قانون التصفية 

على  صخالفا لقوانين املالية التعديلية والتي تندرج ضمن الباب املخصص لقانون املالية تم التنصي  

قانون التصفية في باب مستقل، فعندما تتم املصادقة على قانون املالية و ينشر بالجريدة الرسمية تشرع 

السلطات التنفيدية في تحصيل املداخيل و صرف  النفقات و تتولى هيئات الرقابة التحقق من هذا 

ت املنفذة فعال تحت إسم التنفيد3 و عند انتهاء هذه الرقابات ، ينظم حساب عام للمداخيل و النفقا

قانون التصفية ، حيث يحال على البرملان للموافقة عليه ، إذ  يعتبر هذا القانون اخر مراحل املراقبة، و 

يشكل تقديما لقانون مالية السنة القادمة، وهو مهم باعتباره آلية إلخبار البرملانيين واطالعهم على كيفية 

 هو أيضا وسيلة ملمارسة الرقابة البعدية على أعمال الحكومة3صرف االعتمادات واستخالص املوارد، و 

ويجب أن يودع املشروع املذكور بمكتب أحد مجلس ي البرملان )مجلس النواب باألسبقية ) من مستجدات  

( في نهاية السنة الثانية املوالية لسنة تنفيذ قانون املالية على أبعد تقدير، ويرفق مشروع 1100دستور 

ذكور بتقرير يعده املجلس األعلى للحسابات حول تنفيذ قانون املالية وبالتصريح العام القانون امل

 بمطابقة حسابات املحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة3

 ثالثا : تشكيل لجان تقص ي الحقائق

ن على ما يلي: "عالوة على اللجا  من الدستور والتي تنص 08بناءا على الفقرة الثانية من الفصل   

الدائمة333، يجوز أن تشكل بمبادرة من امللك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء 

مجلس املستشارين، لجان نيابية لتقص ي الحقائق، يناط بها جمع املعلومات املتعلقة بوقائع معينة، أو 



 

 

41 

 9102 بريلأ واألربعين ثالثال  العدد

يتم على نتائج أعمالها" و  تدبير املصالح أو املؤسسات أو املقاوالت العمومية وإطالع املجلس الذي شكلها

 في الوقائع املراد التحري بشأنها3   توقيف عملها على الفور بمجرد فتح تحقيق قضائي

ويمكن القول بأن هذه اللجان تلعب دورا كبيرا في تتبع السياسة املالية العامة للحكومة، حيث خول لها 

ي أن تسهل مهمتها، وقد تلعب دورا كبيرا فاملشرع االطالع على جميع الوثائق واملستندات التي من شأنها 

حين إحداث لجنة لتقص ي الحقائق حول  1111القضايا نهب املال العام، كما وقع سنة   كشف أهم

من  1110مؤسسة القرض السياحي والعقاري من طرف مجلس النواب، كما أحدثت لجنة مماثلة سنة 

 تماعي3قبل مجلس املستشارين حول الصندوق الوطني للضمان االج

 الفقرة الثانية : املراقبة القضائية للتدبير املالي العمومي

وسع الدستور الجديد، من صالحيات املجلس األعلى للحسابات ، فباإلضافة إلى ممارسته الرقابة العليا  

 ةعلى املالية العامة وتنفيذ العمليات املالية للدولة) تنفيذ القانون املالي السنوي( والتأكد من مشروعي

العمليات املتعلقة بمداخيل ونفقات الهيئات الخاضعة لهذه املحاكم، أصبح يدقق في مالية األحزاب 

ة التدقيق والبث في الحسابات املتعلقة بمرافق الدول، والسياسية ويساهم في تقييم السياسات العمومية

 أو املؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية والجماعات الترابية3

،  أكد على دور املجالس الجهوية للحسابات، كمؤسسات مساعدة على املستوى 1100تور كما أن دس

، وهي مستجدات مهمة 0110الجهوي، وهو ما يعتبر تكريس لنفس املقتضيات التي جاء بها دستور 

ومحورية في تطوير املجال الرقابي املحلي من جهة ، وتعزيز التوجه الجهوي والالمركزي التي تسعى الدولة 

 إلى ترسيخها في إطار نظامها اإلداري3  

 

 



 

 

42 

 9102 بريلأ واألربعين ثالثال  العدد

 أوال : مراقبة تنفيذ القانون املالي السنوي        

 1100، وقد أفردها دستور 35تعتبر مؤسسة املجلس األعلى للحسابات هيئة عليا للرقابة عل املال العام

من ة، وضحيزا هام، حيث خصها بمقتضيات تمنحها اختصاصات ذات طبيعة رقابية وقضائية حقيقي

يقوم  املجلس  1100من دستور  068استقالليتها وخولها مهاما تتعلق بمراقبة تنفيذ3 فحسب الفصل 

االعلى للحسابات بمهام قضائية في مجال التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية بالنسبة للمخالفات 

 العمومية3  التي يرتكبها كل مسؤول او موظف او عون بمرافق الدولة او املؤسسات

أما على املستوى الجهوي ، يقوم  املجلس الجهوي للحسابات  في حدود دائرة اختصاصه بالتدقيق و  

 .البت في حسابات الجماعات املحلية و هيئاتها، وكذا في حسابات املؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها

 عمومية ثانيا : مراقبة االجهزة العمومية وطرق تدبيرها للمالية ال      

تقوم املحاكم املالية  بالتدقيق والبث في الحسابات املتعلقة بمرافق الدولة أو املؤسسات العمومية 

واملقاوالت التي تملك الدولة رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة واملؤسسات العمومية والجماعات 

ة واملؤسسات العمومية واملقاوالت املخولة 3إضافة الى  القيام برقابة التسيير على مرافق الدول36الترابية

االمتياز في مرفق عام أو معهود إليه بالتسيير، والشركات واملقاوالت التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات 

 عمومية على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية رأسمالها3

ألموال التي تجمع من الجمعيات من خالل التماس كما  تقوم املحاكم  املالية  بمراقبة استعمال ا

اإلحسان العمومي بطلب من رئيس الحكومة، وذلك للتأكد من مطابقة استخدام هذه األموال لألهداف 

املبتغاة من التماس اإلحسان العمومي3 وأخيرا ممارسة رقابة التسيير على أجهزة الضمان االجتماعي 

                                                           
 (11003من دستور  071إلى  068)الفصول من  35
 11003من دستور  068الفصل  36
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من إمدادات مالية على شكل مساهمات من أرباب العمل أو على  املستفيدة من أحد األجهزة العمومية

 شكل إعانات3

من الدستور باملجلس األعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح باملمتلكات،  068وقد أناط الفصل 

 وتدقيق حسابات األحزاب السياسية، وفحص النفقات املتعلقة بالعمليات االنتخابية3

 س الدستورية لحكامة املالية العموميةاملطلب  الثاني: األس

يعتبر الحديث عن الفساد املالي واإلداري، وغياب شفافية التدبير واستشراء الفساد والرشوة بشكل غير 

مسبوق، إحدى النتائج املباشرة للغموض الكبير الذي يطبع طرق إعداد السياسات العمومية وطرق 

تور بالحكامة الجيدة كمقاربة عصرية في صنع القرار أقر الدس تدبير املال العام باملغرب3 لهذا

في ظل هذا التوجه، يعتبر مفهوم الحكامة الجيدة من أقوى املفاهيم التي جاء بها  والتدبيرالعموميين3 إذ

، كتعبير عن الفلسفة العامة التي أسسها من أجل إحداث التغيير واإلصالح 1100الدستور املغربي 

، وألهميتها في جودة وحكامة التدبير املالي العمومي ، وضع الدستور مجموعة ( ) الفقرة األولىاملنشود 

من املؤسسات واألجهزة الدستورية التي تنضاف إلى املؤسسات والهيئات الرقابية، وذلك بهدف تعزيز 

 3ة(قرة الثاني) الفاألليات الرقابية بقوة  استشارية وتشاركية تكوم وظائفها مكملة للمؤسسات التقليدية

 الفقرة األولى: مبادئ الحكامة في تدبير املالية العمومية

وعيا من املشرع املغربي بأهمية الحكامة فقد خصص لها حيزا هاما من املقتضيات ضمن الدستور 

الجديد، وذلك بداية من التصدير، وكذا ضمن الفصل األول منه "333يقوم النظام الدستوري للمملكة 

على مبادئ الحكامة333"، بل األكثر من ذلك خصص  لها الباب الثاني عشر على أساس فصل السلط 333و 

املعنون بالحكامة الجيدة 3 بحيث يمكن قياس مدى وجود حكامة مالية في توفر كل من مبدأ الشفافية، 

املشاركة، الرقابة ثم املحاسبة 3 بحيث إذا كان التدبير املالي سليما خاليا من الشبهات وشفافا فإن ذلك 
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نعكس ال محالة على كل امليادين األخرى، ألن أهم ميدان تتجلى فيه مبادئ الحكامة هو امليدان املالي ي

 باعتبار املال عصب الحياة، فإذا اسيئ استعماله فسدت معه الحياة3

 أوال: شفافية التدبير املالي العمومي      

أهدافها وطرق إنجازها بمعنى إجراء  وضوح املعامالت املالية وسالمة أحديقصد بالشفافية املالية   

وارتباطا   التصرف املالي بكيفية واضحة املعالم تسمح بمعرفة جميع تفاصيلها والتأمل فيها3

من  –ر الباب الثاني عش –بشفافية التدبير املالي العمومي، خصص الدستور للحكامة الجيدة بابا كامال 

عن طريق  37دة حددها الدستور كالجودة، والشفافية(3  وأقر مبادئ جدي080 – 076فصال )الفصول  01

3 ثم 38انفتاح املرافق العمومية على محيطها و تسهيل الولوج الى املعلومة بحيث قد أصبح حقا دستوريا

النزاهة ليتحدث عن أعوان املرافق العمومية الذين يخضعون للقانون و يمارسون أعمالهم طبقا ملبادئ 

في تدبير املرافق العمومية  40، ليربط املحاسبة باملسؤولية39ة و املسؤوليةالحياد ة الشفافية و النزاه

، هذا باإلضافة  إلى ضرورة وضع ميثاق للمرافق العامة يحدد قواعد 41بإعطاء الحساب ومراقبة ماليتها

 الحكامة الجيدة3 

 ثانيا: املقاربة التشاركية في تحسين أداء املالية العمومية

التوجه املنفتح على أساس الديمقراطية التشاركية والحكامة الجدية وبالتالي   1100كرس دستور         

، 01،  01مساهمة املجتمع املدني في صناعة القرار العمومي الوطني واملحلي3 وظهر ذلك جليا في الفصول 

و أحيث مكن الدستور الجديد، املجتمع املدني من تقديم اقتراحات مكتوبة وعرائض   11، 18، 07، 06

                                                           
 11003من دستور  076الفصل  37
 1100من دستور   11الفصل  - 38

 2011من دستور   155الفصل  -39 
 1100من دستور  0الفصل  -40

 2011من دستور  156الفصل  - 41 
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تظلمات باإلضافة إلى تقوية دور املواطن الذي صار فاعال في صناعة القرار العمومي عبر تقديم ملتمسات 

في مجال التشريع، مما يفترض تمكين املجتمع املدني من آليات العمل أي وسائل مادية ومعنوية ليضطلع 

 بدوره عبر عالقات تعاقدية سياسية مبنية على مقاربة تشاركية مجالية3

على قيام الهيئات النقابية لألجراء واملنظمات املمثلة   1100من دستور  1باإلضافة إلى ذلك أكد  الفصل 

للمشغلين بمهمة الدفاع عن الحقوق واملصالح ذات الطابع االقتصادي واإلجتماعي واستخدام 

ة وهو ما اصاملؤسسات الرسمية كمجلس املستشارين حيث تساهم في التشريع عامة والتشريع املالي خ

 3 1100من دستور  71يؤكده الفصل 

وأمام كل ذلك ويبقى التساؤل مفتوحا ، أوال حول حجم السلطة التي يمكن للمجتمع املدني أن     

يمتلكها للتأثير في املجال املالي؟ هل سيكتفي بمجاالت ذات طابع ثقافي مثال؟ ثانيا حول مدى إمكانية ر 

االشراك والتنفيذ والتمويل وتحمل املسؤولية وضرورة تفعيل مبادئ  بط املجتمع املدني بطرق وآليات

 الشفافية والجودة؟ 

 الفقرة الثانية : أهمية هيئات الحكامة في جودة املالية العمومية    

تظهر أهمية هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة وتحقيق التنمية البشرية واملستدامة في  

التي تنضاف إلى املؤسسات والهيئات  42تمثل جيال جديدا من املؤسسات الدستورية، كونها 1100دستور 

الرقابية ذات الطابع الكالسيكي سواء السياسية منها كالبرملان أو اإلدارية )كاملفتشيات العامة للوزارات 

حاسبة3 املأو القضائية كاملحاكم املالية( وهي مؤسسات ال يستهان بدورها في تعزيز أنظمة الشفافية و 

ولتقوية هذا الدور الرقابي حرص املغرب على تخصيص باب كامل هو الثاني عشر لها وذلك ألهميتها في 

                                                           
الثالث ملنتدى الباحثين في العلوم االدارية واملالية، مؤسسات في الحكامة باملنظومة الدستورية األدوار تقرير علمي حول الدرس االفتتاحي السنوي   42

 بكلية الحقوق أكدال الرباط3 1ص  1106دجنبر  01والرهانات بتاريخ 
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والتي تتحدد حسب بعض الباحثين في قوة االقتراح  43تكميل وظائف املؤسسات التقليدية للدولة،

ي ما نص عليه الدستور ف ووظائف االستشارة والرصد والتتبع والتقييم والترافع والتوعية، وذاك أمام 

من تحمل املرافق العمومية تقديم الحساب عن تدبيرها لألموال العمومية طبقا للقوانين  070الفصل 

 الجاري بها العمل حيث تخضع في ذلك للرقابة والتقييم3

 لذلك سوف نكتفي بذكر بعض هذه الهيئات باعتبارها آليات الحكامة الجيدة ومنها: 

 نية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها:أوال: الهيئة الوط

يعتبر تأسيس الهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة بمثابة تعزيز ملنظومة الشفافية واملساءلة وهو ما      

الذي حدد مهام هذه الهيأة في اتخاذ مبادرة والتنسيق واالشراف  008في فصله  1100كرسه دستور 

نشر املعلومات واملساهمة في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ وضمان تنفيذ السياسات املتخذة و 

الحكامة الجيدة وقيم املواطنة املسؤولة3 حيث عند اكتشافه أي أفعال فساد يعاقب عليها القانون يبادر 

رئيسها إلى تبليغ وكيل امللك لدى املحاكم املختصة لتحريك مسطرة املتبعة إضافة إلى إعداد التقارير 

 كن الحكومة والبرملان من ترجمتها إلى إجراءات ذات طابع إداري وتشريعي3 التي تم

 ثانيا : مؤسسة الوسيط

وهي  44حلت هذه املؤسسة محل ديوان املظالم "ملواكبة اإلصالح املؤسس ي العميق الذي يعرفه املغرب"

 ك:مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتولى تدبير العالقة ما بين اإلدارة واملرتفقين لذل

 تنظر في تصرفات االدارة املخالفة للقانون أو املنافية ملبادئ العدل واالنصاف3  -0

                                                           
 13نفس املرجع السابق، ص   43
 ، توزيع مكتبة الرشاد بسطات11013 ، طبعة111كريم لحرش، الدستور الجديد للملكة املغربية شرح وتحليل، ص    44
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 تلقي الشكايات والتظلمات ومعالجتها وإجراء األبحاث والتحريات في شأنها3   -1

 الوساطة والتوفيق بين اإلدارة واملرتفق3   -1

والتوفيق بغرض التوصل  من الدستور إلى كل  مساعي الوساطة 001تلجأ مؤسسة الوسيط طبقا للفصل 

إلى حلول منصفة  للخالف بين االدارة واملرتفق، بحيث تقوم باطالع رئيس الحكومة بكيفية منتظمة على 

جميع حاالت امتناع االدارة عن أخذ توصياتها بجدية لتحسين أداء االدارة 3 كما تمكن توصياتها الواردة 

مرها السلطة التشريعية في مراقبة عمل الحكومة من خالل في تقارير والتي ترفعها أمام  البرملان أن تستث

والوقوف على اإلختالالت واملشاكل في مختلف القطاعات واألسباب الت  45توجيه اسئلة شفوية وكتابية،

تحول دون تحقيق جودة  التدبير املالي واإلداري باإلضافة إلى دراسة جميع الخطوات التصحيحية التي 

 46األمة على نقط القوة والضعف3 يجب أن يركز فيها نواب

 ثالثا :مجلس املنافسة

على قيام مجلس املنافسة كهيئة مستقلة بتنظيم منافسة حرة  1100من دستور  000ينص الفصل  

ومشروعة وضمان الشفافية واالنصاف في العالقات االقتصادية، لذلك يعاقب القانون طبقا ملا جاء في 

شطط في استغالل النفوذ واالمتياز ووضعيات االحتكار والهيمنة من نفس الدستور على كل  10الفصل 

بما يضمن مناخا سليما لألعمال ويشجع  47وباقي املمارسات املخالفة ملبادئ املنافسة الحرة واملشروعة،

والحفاظ على الثروات  48على االستثمار الوطني واالجنبي، حيث حرية املبادرة واملقاولة والتنافس الحر،

                                                           
 ةرسالة لنيل دبلوم املاستر في الدراسات الدستورية والسياسية، مؤسسة الوسيط ودرها في تكريس حقوق االنسان وإرساء مبادئ الحكامة الجيد  45

 613، ص 1101/1101باملغرب، 
 663نفس املرجع السابق، ص   46
 11003من دستور  10الفصل   47
 11003من دستور  17الفصل   48



 

 

48 

 9102 بريلأ واألربعين ثالثال  العدد

وكون السياسة املالية هي جملة إجراءات يتخذها  49الوطنية وعلى حقوق االجيال القادمة،الطبيعية 

السلطة العامة إلدارة شؤون املجتمع في أوضاع وظروف اقتصادية ومالية وذلك من خالل القوانين 

فهو يقتض ي وضع آلية للحكامة تعمل على ضمان التنافس الحر بين  50واألنظمة املالية والضريبية،

متعلقين  11301و  016301تلف املتدخلين في املجال االقتصادي وهو ما جعل املشرع يعد قانونين مخ

بمجلس املنافسة لترسيخ الحكامة االقتصادية الجيدة ومحاربة الريع االقتصادي حيث انتقل دوره من 

حقيقية يات تالجانب االستشاري إلى الدور التقريري مما يمكنه من ضبط وتنظيم املجال عن طريق صالح

 وترخيصية3

 خاتمة

لقد حدد الدستور الجديد اإلطار العام للمالية العمومية فوضع املبادئ وأبرز آليات العمل واملؤسسات 

التي عبرها يتم ترجمة املساطر والقواعد واالختصاصات التي نص عليها، كما عزز آليات الرقابة باإلنتقال 

ة ، غير أن اإللتزام بتحقيق التوازن املالي وليس االقتصادي ، من املهام التقليدية لها إلى مهام حديث

واإلكراهات املاكرو اقتصادية التي يعاني منها التدبر املالي ، واإلخفاق في تنزيل  سياسات تنموية  ذات 

بعد اجتماعي ، يطرح عدة أسئلة حول قدرة املالية العمومية على ترجمة الحقوق االجتماعية 

يحملها الدستور إلى مشاريع وبرامج لتحقيق التنمية3 فاإلصالحات الدستورية لفاتح  واالقتصادية التي

، ما هي إال استجابة ملجموعة من املطالب االجتماعية املنادية بالكرامة والعيش الكريم3و 1100يوليوز 

خالل تدبير  ات مناملالية العمومية باعتبارها  املجال الرئيس ي الذي يتم في إطاره املساهمة في توزيع الثرو

سياسات اإلنفاق العمومي وتحصيل اإليرادات العمومية لذلك ستبقى مسألة املالية العمومية والعدالة 

 اإلجتماعية  مرتبطة  ارتباطا وثيقا بجودة التدخل والحكامة في التدبير العمومي3

                                                           
 11003من دستور  17الفصل   49
 0813، ص 1106د سعيد جفري ما الحكامة؟  مطبعة األمنية الرباط،  50
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 الئحة املراجع

 : الكتب العامة 

 11063لرباط، طبعة سعيد جعفري، ما الحكامة؟ مطبعة األمنية ا -

 ، مطبعة اسيارطينل، طنجة11013رشيد املساوي : املالية العامة، الطبعة األولى،  -

 ، توزيع مكتبة الرشاد بسطات11013كريم لحرش، الدستور الجديد للملكة املغربية شرح وتحليل، طبعة  -

 ،11183لف جامعي، السنة الجامعية مصطفى منار : القتطاع الضريبي والعدالة االجتماعية "بدون درا نشر، مؤ  -

 11173عبد النبي أضريف : املالية العامة أسس وقواعد تدبير امليزانية العامة ومراقبتها، الطبعة األولى  -

الجزء األول، دار الجسور وجدة، الطبعة الثالثة  -قانون املالية -عبد القادر تيعالتي: املالية العامة املغربية واملقارنة -

،11113 

عبد اإلاله فونتر، العمل التشريعي باملغرب الجزء الثاني سلسلة الدراسات وأبحاث جامعية ، مطبعة املعارف الجديدة، -

 3 1111الرباط 

 أطروحات ورسائل 

الهبري الهبري، االختصاصات املالية للبرملان املغربي، أطروحة لنيل الدكتراه في القانون العام، جامعة محمد األول  -

 11103-1117وجدة 

املداخلة األستاذ امحمد قزيبر بعنوان"مطلب الحكامة في التدبير املالي العمومي" بالندوة اإلصالحات املالية والجبائية:  -

 تافياللت، غير منشور3 -، بمقر جهة مكناس1101مارس  1و1أية رهانات ؟ يوم 

امة ي العلوم االدارية واملالية، مؤسسات في الحكتقرير علمي حول الدرس االفتتاحي السنوي الثالث ملنتدى الباحثين ف -

 ،بكلية الحقوق أكدال الرباط3 1106دجنبر  01باملنظومة الدستورية األدوار والرهانات بتاريخ 

 :القوانين 

، املتعلق بتنفيذ نص 1100يوليوز  11املوافق  0611شعبان  18صادر في  0300310ظهير شريف رقم  1100دستور  - 

 1100يوليوز  11املوافق  0611شعبان  11مكرر بتاريخ  7106جع، الجريدة الرسمية عدد الدستور املرا

، املتعلق بتنفيذ القانون 1107يونيو 1املوافق ل  0610شعبان  06صادر بتاريخ  0307301ظهير شريف رقم   -

 3 1107يونيو 01بتاريخ  0181منشور بالجريدة الرسمية عدد  011301التنظيمي لقانون املالية رقم
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 املقاالت :

نجيب جيري: "السلطة املالية للبرملان املغربي: قراءة في مقتضيات الدستور الجديد"، منشورات املجلة املغربية لإلدارة  -

 11013دجنبر ، -، نونبر018املحلية والتنمية، عدد 

"مقال منشور بجريدة املساء  1100امحمد فويير : "الصالحيات املالية للجهازين التشريعي والتنفيذي في ظل دستور  -

 11013يناير  0بتاريخ 

الحبيب الدقاق خصوصيات القانون البرملاني في موضوع قوانين املالية،املجلة املغربية لإلدارة املحلية و التنمية  -

 0111مارس-يناير10،العدد

 

  

 

 

  

           

 

 

  



 

 

51 

 9102 بريلأ واألربعين ثالثال  العدد

 إثبات الجنسية املغربية من خالل وقائع الحالة املدنية

في مشروع النظام األساس ي الخاص بأطر األكاديميات الجهوية  راءةق

 للتربية   والتكوين

 

 بوبكر أمزياني 

 باحث في العلوم القانونية

 

 

 مقدمة

أمام تعدد وتنوع األنظمة القانونية التي تنظم العمل داخل األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وأمام 

،  عملت السلطة الحكومية املكلفة 1100تي نص عليها املشرع في دستور ضرورة تفعيل مبدأ الجهوية ال

بوزارة التربية الوطنية مؤخرا إلى إصدار مشروع قانون بمثابة النظام األساس ي الخاص بأطر األكاديميات 

الجهوية للتربية والتكوين، ألجل التقليص ما أمكن في تنوع القوانين واالنظمة، وألجل تكريس هاجس 

 ية ما أمكن في العمل داخل االكاديميات الجهوية3الجهو 

مقررات وقوانين ومراسيم ومذكرات عديدة،  1100خصوصا وأن الوزارة املكلفة بالتعليم أصدرت مطلع 

بين وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي ووزارة   1100أكتوبر  8الصادر بتاريخ  8171كاملقرر املشترك رقم 

الصادر  13073881رقم   مرسومو ، الذي ينظم التوظيف بالتعاقد في االكاديميات واملالية االقتصاد

  .التشغيل بموجب عقود في اإلدارات العمومية بتحديد شروط وكيفيات 1100اغسطس 

-08رقم  املذكرات الوزارية املتتالية بخصوص توظيف االساتذة بموجب عقود  كاملذكرة باإلضافة الى 

، زيادة على بعض املقتضيات القانونية التي تضمنها نموذج العقد  17/147ية رقم، واملذكرة الوزار  181

 الذي وضعته االكاديميات والذي يربط بينها وبين األفراد املتعاقدين معها3
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وكان هذا التنوع واالختالف في املقتضيات القانونية التي تنظم  نظام التوظيف في أحد القطاعات الحيوية 

لتعليم، أحد األسباب املباشرة في مبادرة السلطة الحكومية املكلفة بقطاع التعليم إلى كقطاع التربية وا

إعداد هذا املشروع الخاص بأطر األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، محاولة فيه تنظيم عمل ما 

ديميات ايقارب أربع فئات من األطر التي تشتغل مع األكاديميات على شكل  نظام أساس ي خاص بأطر األك

 مادة موزعة بين عشرين فصال3 11الجهوية يضم 

فإلى أي حد حاول املشرع في هذا املشروع إيجاد حلول ونصوص قانونية تنظم عمل كل األطر التي تشتغل 

 في االكاديميات؟ 

 االجابة على هذا السؤال سيتم وفق مبحثين اثنين على الشكل التالي: 

 نظام الخاص باطر االكاديمياتاملبحث األول: نطاق سريان مشروع ال

 املبحث الثاني: وضعية هيأة التدريس املتعاقدة مع االكاديميات

 

 املبحث األول: نطاق سريان مشروع النظام وطرق التوظيف في األكاديميات

 نطاق التطبيق يشمل العديد من الفئات ) أوال(، والتوظيف يتم عبر طرق مختلفة )ثانيا(3

 ع النظام الخاص بأطر االكاديمياتأوال: نطاق تطبيق مشرو 

باستقرائنا للمادة الثانية من مشروع النظام الخاص بأطر األكاديميات الجهوية نجد أن نطاق سريانه 

 يشمل أربعة فئات وهي  : 

 فئة األطر النظامية التي كانت تخضع للنظام األساس ي للوظيفة العمومية 

 تفتح مباراة التوظيف أمامهم فئة األطر الحاملين للشهادات العليا الذين س 

 فئة موظفي االدارات العمومية واملؤسسات العمومية امللحقين لدى االكاديميات 

  فئة األعوان املتعاقدين 
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األطر النظامية التي كانت تخضع للنظام األساس ي للوظيفة العمومية وتم اإلشارة إلى  الفئة األولى تشمل

يتألف أطر االكاديمية من أطر نظامية يتم نون حيث جاء فيها : من مشروع القا 1هذه الفئة في املادة  

من املشروع يدخل من  1وفئات أطر النظاميين حسب املادة  توظيفها طبقا ملقتضيات هذا النظام،

بينها هيأة التدريس، وهيأة التأطير، وهيأة املراقبة ) التفتيش(، ومجموعة من الهيئات التي يسري عليها 

 للوظيفة العمومية3للنظام األساس ي 

وهي ما تزال خاضعة لهذا النظام، ألن املشروع أحال إلى ذلك في الكثير من املناسبات والكثير من املواد،  

أيضا  01، واملادة " يمكن أن ينتقل إطار نظامي لألكاديمية إلى اكاديمية أخرى التي جاء فيها:  8كاملادة 

ديمية النظاميون في الرتبة والدرجة طبقا للمقتضيات يرقى أطر االكامن املشروع التي جاء فيها: "

 351الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية"

عموما هذه الفئة ما تزال تخضع ملقتضيات النظام األساس ي للوظيفة العمومية مع بعض املستجدات 

 08ادتين ة3 ) املالتي حملها هذا املشروع في قضية إسناد سلطة تنقيط وتأديب هذه الفئة ملدير االكاديمي

من املشروع(، املشروع في نظرنا نقل فقط ما كان ساريا عليهم من النظام االساس ي للوظيفة إلى  71و 

 52النظام الخاص بأطر االكاديميات3

يمكن لألكاديمية أن تشغل بالنص:  0أما الفئة الثانية فقد أشار إليها املشروع في مقتضيات املادة 

لة للتجديد بصفة تلقائية أطرا تتوفر على تكوين جامعي عالي ) البكالوريا بموجب عقود ملدة سنة قاب

  سنوات(. 5زائد 

الفئة الثالثة فهي خاصة بموظفي االدارات العمومية واملؤسسات العمومية امللحقين لدى أما 

ادة ملاالكاديميات، وهم املهندسون واملتصرفون الذين يعملون في االدارات األخرى، فهذه الفئة حسب ا

                                                           
 كامال في مشروع النظام الخاص باطر االكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.  19و  7انظر المادتين  - 51 

 باطر االكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. كامال في مشروع النظام الخاص  58و 17انظر المادتين  - 52 
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 53الخامسة يخضعون لنفس الحقوق والواجبات املعمول بها داخل االكاديمية الجهوية للتربية والتكوين،

 أما فئة األعوان املتعاقد فاملشروع لم يفصل فيها كثيرا3

 اأما بالنسبة لفئة االساتذة املتعاقدون مع االكاديميات لم يتم ذكرها في املادة الثانية املشار إليها التي قلن

من املشروع نجدها تنص على  01أنها تشكل  نطاق تطبيق مشروع هذا النظام، لكن بالرجوع إلى املادة 

أنه يمكن  توظيف األطر املنتمية إلى هيأة التدريس باألكاديميات3 لكن هل يسري هذا املشروع على هذه 

ه نستطيع االجابة عليه ألنالفئة من حيث الحقوق والواجبات السارية على باقي الفئات؟ هذا السؤال ال 

لو كان األمر كذلك لتم االشارة إلى هذه الفئة ضمن مقتضيات املادة الثانية التي هي مادة نصت على 

 الفئات التي يسري عليهما النظام3

 ثانيا: طرق التوظيف في االكاديميات الجهوية

تم التنصيص عليهما في قبل االشارة لهذه الطرق ال بأس أن نشير إلى شروط التوظيف، وهي شروط 

  54من املشروع، وال يتسع هذا املقام للوقوف عندها كاملة3 1املادة 

أما فيما يتعلق بطرق التوظيف فهي ليست طريقة واحدة، وإنما طرق هي ثالثة، وهذا يطرح في حد ذاته 

ي تاشكاالت في الوقت الذي نتحدث فيه عن نظام أساس ي خاص يجب أن يشمل ويستوعب كل األطر ال

تشتغل مع االكاديمية في طريقة واحدة على غرار ما كان معموال به النظام االساس ي للوظيفة العمومية 

 553فهذا االخير كان يستوعب وينظم عمل كل موظفي القطاعات مع استثناءات محدودة

                                                           
 من النظام االساسي الخاص باطر االكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. 5راجع المادة  - 53 

 

 كاملة في مشروع النظام الخاص باطر االكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. 8انظر المادة  - 54 

يطبق هذا النظام األساسي على سائر الموظفين باإلدارات المركزية ساسي للوظيفة العمومية على ما يلي: ...تنص المادة الرابعة من النظام اال -55 

لمتصرفين ا للدولة وبمصالح الخارجية الملحقة بها. إال أنه ال يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية، وال على هيئة
 ....بوزارة الداخلية
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شغل بموجب يمكن لألكاديمية أن تحيث  جاء فيها ما يلي: " 0الطريقة األولى تم االشارة إليها في املادة 

 5عقود ملدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية أطرا تتوفر على تكوين جامعي عالي ) البكالوريا زائد 

 56بعده..." 5سنوات( وتجربة تهم املؤسسة دون التقييد بشرط السن املنصوص عليها في املادة 

قط باك بلوس سانك( ففهذه الطريقة تتيح التوظيف لألشخاص الذين يتوفرون على الشواهد العليا ) 

دون غيرهم، ويشتغلون مع االكاديمية بموجب التعاقد مثلهم مثل االساتذة املتعاقدين، الفرق يكن فقط 

من املشروع، حيث أضافت هذه املادة أن األطر الذين تم توظيفهم ) يعني األطر  00فيما جاءت به املادة 

ترسيمهم بعد قضاء سنة كاملة من التمرين العليا باك بلوس سانك وليس اطر هيئة التدريس( يمكن 

 قابلة للتمديد مرة واحدة ، وهذا التمديد ال يدخل في حساب االقدمية من أجل الترقي3

وفي حالة عدم ترسيمهم حسب املادة دائما يتم اعفاءهم مباشرة من قبل مدير االكاديمية، أو إعادة 

 اديمية3ادماجهم في حالة كانوا يشتغلون في إطار اخر في األك

من املشروع وهذه الطريقة خاصة باطر هيئة التدريس دون  01تم االشارة إليها في املادة الطريقة الثانية 

يتم توظيف األطر املنتمية إلى هيئة التدريس باألكاديمية غيرهم، حيث جاء في هذه املادة على أنه : 

حدود ميزانية االكاديمية من بين بعد النجاح في مباراة تنظمها االكاديمية طبقا للمقتضيات وفي 

ويخضع الناجحون الى تكوين اساس ي بأحد املراكز املخولة ملهن التربية  الحاصلين على االجازة

 والتكوين".

 وأضاف املشروع في املادة نفسها أن هذا التوظيف يكون بعد تحقق شرطين اساسيين هما:

   أشهر 8الخضوع للتكوين األساس ي ملدة 

   مجزوءات التكويناملصادقة على 

 وفي حالة عدم تحقق هذين الشرطين فإنه سيتم استرجاع املبالغ التي تقضاها املتعاقد3 

                                                           
 كاملة في مشروع النظام الخاص باطر االكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. 6انظر المادة  - 56 
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وهذا يعني أن مشروع هذا النظام األساس ي قام باستيعاب مقتضيات املرسومين الذين بموجبهما تم 

نظام االشتغال ب فصل التكوين عن التوظيف، وكذا مقتضيات املقرر الوزاري املشرك الذي بموجبه تم

 التعاقد من قبل األكاديميات3 بالرغم أن املشروع تجاهل االشارة إلى مراجع هذه املراسيم في الديباجة 3 

أما طريقة ترسيم هذا الصنف من األطر فاملشروع لم يتحدث عن عبارة ترسيمهم بالحرف في معرض 

كر في اخر هذه املادة، أن فترة تدريب أطر ، بل اكتفى فقط بذ00حديثه عن ترسيم االطر العليا في املادة 

هيئة التدريس تتوج بالنجاح في امتحان التأهيل املنهي3 مما يعني أن سنة التدريب اطر العليا ) باك بلوس 

( تتوج بالترسيم كما أشرنا إلى ذلك أعاله، بينما سنة التدريب اطر هيئة التدريس تتوج فقط بالنجاح  7

 ي3في امتحان التأهيل املنه

للتوظيف في االكاديميات هي خاصة باألطر النظامية وتتم وفق التشريع الجاري به أما الطريقة الثالثة 

العمل في الوظيفة العمومية وفي حدود املناصب املالية لكل اكاديمية على حدة، وهذا ما نص عليه 

عية ص التنظيمية والتشرييتم توظيف األطر النظامية طبقا للنصو حيث جاء فيها "  1املشروع في املادة 

الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية وذلك في حدود املناصب املالية الشاغرة املقيدة في ميزانية 

 األكاديمية"

في هذه املادة تطرح نوعا من الغموض واللبس، حيث أنه بالرجوع إلى املادة األطر النظامية( لكن عبارة )

تدريس هي األخرى ضمن فئات األطر النظامية، وهذا يطرح لنا من املشروع نجد أن  فئة هيئة ال 1

من املشروع؟  01تساؤالت مفادها هل اطر هيئة التدريس يتم توظيفها من قبل االكاديميات طبقا للمادة 

 من املشروع؟  1أم يتم توظيفها طبقا للمادة 

من النظام الخاص باطر  10بصيغة أخرى هل هيأة التدريس يتم توظيفها في االكاديميات وفق املادة 

االكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتي قلنا أنها تحيلنا على مضمون املقرر املشترك والذي بموجبه 

من النظام الخاص باطر األكاديميات الجهوية  1تم العمل بنظام التعاقد في االكاديميات؟ أم وفق املادة 
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االساس ي للوظيفة العمومية أي العودة إلى التوظيف العمومي  للتربية والتكوين التي تحيلنا على النظام

 الذي كان معموال به قبل االشتغال بنظام التعاقد ؟ 

 عموما يجب إعادة النظر في هذه املواد ما دام أن املشروع لم يدخل بعد حيز التنفيذ3 

 املبحث الثاني: حقوق وواجبات األطر املتعاقدة واألطر النظاميون في املشروع

في هذا املبحث سنكتفي بالوقوف عند نقاط التشابه واالختالف بين فئة األطر املتعاقدة، وفئة األطر 

 النظامية من حيث الحقوق والواجبات 3

 أوال: من حيث الحقوق 

بالنسبة ألطر التي تشتغل في االكاديميات سواء كانت متعاقدة أو نظامية لها الحق في األجر املوافق للدرجة 

، والرخص ايضا والترقي في الدرجة والرتبة، لها الحق ايضا في تطوير الكفاءات املهنية عبر التكوين والرتبة

املستمر، واالستفادة من نظام التأمينات االجتماعية، وخدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض 

 باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين3

ية لها الحق أيضا في الحماية القانونية من كل التهديدات االطر املتعاقدون على غرار باقي االطر النظام

واالهانات، ولها الحق في رفع الدعاوى ضد املتسبب في ضرر لها، كما لها الحق ايضا في ممارسة العمل 

النقابي وفق القوانين الجاري بها العمل، ايضا لها الحق في االستفادة من املعاش وفق النصوص الجاري 

 573بها العمل

فيما يتعلق ببعض اوجه التشابه بين األطر املتعاقدة واالطر النظامية من حيث الحقوق، أما بالنسبة  هذا

 ألوجه االختالف بين بين االطر املتعاقدة واالطر النظامية من حيث الحقوق دائما يتجلى فيما يلي:

 سة ة رئيس ي املؤساالطر النظامية لها الحق في االنتقال من اكاديمية إلى االكاديمية بعد موافق

 االصلية واملستقبلة، أما االطر املتعاقدة فليس لها ذلك3

                                                           
 من مشروع النظام الخاص باطر االكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. 18انظر المادة  - 57 
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  االطر النظامية يتقاضون نفس االجرة املخولة ملوظفي االدارات العمومية املرتبين في نفس الرتبة

 والدرجة3

  االطر النظامية يستفيدون من التعويضات العائلية والتعويضات عن التنقل داخل املغرب

 لجاري به العمل في الوظيفة العمومية بينما املتعاقدين ال3وخارجه ا

  رؤساء االقسام ورؤساء املصالح لهم تعويض عن العمل وتعويض عن استعمال السيارة بينما

 املتعاقدين ال3

  االطر النظاميون يتم ترقيهم في الرتبة والدرجة طبقا ملا هو معمول به في النظام االساس ي للوظيفة

 العمومية3

 

 نيا: من حيث الواجباتثا

مجمل الواجبات التي اشار اليها املشروع هي واجبات تقع على عاتق كل األطر التي تشتغل في االكاديميات 

 58سواء كانت هذه األطر متعاقدة أو أطر نظامية3

 خاتمة

بالرغم من محاولة تنظيم عمل كل هذه الفئات في إطار مشروع النظام األساس ي الخاص بأطر 

يات، إال أن األمر في نظرنا يبقى فقط هو تجميع للقوانين واملراسيم التي كانت تنظم عمل هذه االكاديم

ر "أطالفئات ليس إال، حيث أن هذا املشروع  بالرغم من محاولته توحيد كل هذه الفئات تحت عبارات 

ي النظام تعمل فالتي كانت تس "موظف"التي استعملها املشروع في سائر املواد بدل عبارة  االكاديميات"

االساس ي للوظيفة العمومية، إال أنه في مقابل ذلك تبقى بعض العبارات املستعملة في هذا املشروع من 

                                                           
 ية والتكوين.وما بعدها من مشروع النظام الخاص باطر االكاديميات الجهوية للترب 11انظر المادة  - 58 
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تبقى خير دليل على أن األمر هو تجميع أطر االكاديمية النظاميون، أطر االكاديمية املتعاقدون، قبيل، 

 للمراسيم وإحالة على القوانين ليس إال3

ية وذكر تسميتها، وتخصيصها بحقوق خاصة يعني بمفهوم املخالفة أن هناك أيضا فوجود أطر نظام 

 أطر غير نظامية ما كان يجب أن تحظى بتلك الحقوق التي يحظى بها النظاميون3

وهذا يحيلنا على مظاهر التجزئة في الوقت الذي كنا نتحدث فيه عن مشروع النظام األساس ي موحد  

 ي االكاديميات من حيث الحقوق والواجبات  3 يوحد كل الفئات التي تعمل ف
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املتعلق بخطة العدالة على ضوء املستجدات ولوج النساء  06.12قراءة في القانون رقم 

 ملهنة العدول باملغرب

 

  ياسين بنقدور 

باحث في سلك املاجستير املتخصص3 

القانون واملمارسة القضائية بكلية محمد 

 الخامس الرباط 3

 

 تقديم :

 تزاول  التي والقضائية القانونية املهن من لكونها القضائية، املنظومة في أساسيا محورا العدالة خطة تعتبر

 الناس أعراض على والحفاظ واملعامالت، الحقوق  توثيق األساس ي هدفها القضاء، مساعدي إطار في

 الخصومات، في والفصل عاتالنزا فض من القضاء تمكن التي اإلثبات، وسائل وتحضير وأنسابهم،

 الواجبات وضبط املوارد وتحصيل واالجتماعية، واالقتصادية العقارية التنمية في املساهمة إلى باإلضافة

 امللوك بيعة بتوثيق يتعلق فيما فعال دور  قرون طيلة لها كان وقد وغيرها، العقارية املعامالت على املفروضة

 .وتدوينها وحفظها األحكام وضبط القضاء جلسات بتوثيق يتعلق يماوف رعاياهم، مع عالقتهم في والسالطين

ونظرا ألهمية خطة اإلسالمي،  الفقه في رفيعة ومكانة كبيرة بعناية حظيت فقد العدالة، خطة ألهمية ونظرا

العدالة، فقد حظيت بعناية كبيرة ومكانة رفيعة في الفقه اإلسالمي، وأوالها الفقهاء والعلماء اهتماما 

را، خاصة فقهاء املغرب واألندلس، حيث جعلوها مهنة شريفة وارتقوا بها إلى مصاف املهن املنظمة، كبي

وتحت إشرافه 3 وسنحاول في مقالنا هذا التعرض الهم النقاط  التي تخضع في مزاولتها ملراقبة القضاء

 (  00311املتعلق بخطة العدالة على ضوء القانون املنظم للمهنة ) 
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 طور التاريخي لخطة العدالةاوال :  الت

حظيت خطة العدالة بعناية خاصة من قبل الفقه االسالمي 3 السيما في بالد املغرب و االندلس 3 حيث 

جعل منها الفقهاء هناك مهنة شريفة امتهنها كثير من اكادير العلماء والفقهاء و القضاة و املفتين وارتقوا 

و قد عرف الدكتور "أحمد الغازي  لرقابة القضاء و اشرافه 3بها الى مصاف املهن املنظمة وتم اخضاعها 

الحسيني" التوثيق بأنه علم يرسم خطوط املعامالت و يؤطر سيرها و مدى نشاطها طبقا لنصوص 

التشريع, و قواعد العرف, و آراء الفقهاء و ما جرى عليه عمل القضاء3 وال يخفى عن البيان سيدي 3 ان 

هر منذ القدم وخاصة في الحضارات اليونانية و الرومانية من أبرز املنظرين نوثيق العقود و كتابتها ظ

للكتابة آنذاك الفقيه الروماني " بومانوار ", كما في إيطاليا و بالتحديد مع قانون " بولون" الذي اعترف 

 بأهمية كتابة االتفاقات3

لتاسع و ذلك بصدور قانون " و في فرنسا عرف قانونها إصالحا في القرن السادس عشر في عهد شارل ا

 موالن " الذي نص على ضرورة كتابة التصرفات التي تزيد عن مائة ليرة3

أما في املغرب فإن كتابة االتفاقات ظهرت في وقت مبكر عن طريق التوثيق اإلسالمي, و قد اهتم الفقهاء 

ربري م بن محمد الهواري الباملسلمون بشكل كبير بهذا املجال, و في هذا الباب يقول الفقيه " عبد السال 

االمازيغي : " إن علم الوثائق من أجل العلوم قدرا و أعظمها خطرا, إذ به تنضبط أمور الناس على 

القوانين الشرعية, و تحفظ دماءهم و أموالهم على الضوابط املرعية, و هو أقطع ش ئ تنبذ به دواعي 

 الفجور و ترمى, و تطمس مسالكها الذميمة و تعمى 3 " 

 

 االطار القانوني ملهنة العدول في املغرب 3 -0

يوليوز  8في املغرب الحديث3 فان خطة العدالة نظمت بداية بمقتض ى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 

 8والظهير الشريف الصادر بتاريخ  0111يونيو  11ثم بعد ذلك الظهير الشريف الصادر بتاريخ  0106
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القاض ي بتنظيم خطة العدالة وتلقي الشهادة وتحريرها  00310م الى ان جاء القانون رق 0166فبراير 

الذي يمكن القول عنه باختصار انه بالرغم من االيجابيات التي كان يتضمنها  0111ماي  0الصادر بتاريخ 

والتعديالت التي ادخلت عليه 3 اال انه تبين ان هناك العديد من الثغرات التي كانت تكتنفه والتي كانت 

 معالجة كل املشاكل و التوثيقية املطروحة 3  تحول دون 

لهذه االعتبارات االخيرة 3 فانه من اجل تجاوز كل هذه التغرات و الرقي بمهنة العدالة الى مصاف املهن 

القانونية والقضائية املتطورة 3 ومن اجل دمجها في املحيط االقتصادي واالجتماعي وبما يجعلها تتماش ى 

تي يعرفها الوقت الرهن في شتى املجاالت ال سيما مجال التوثيق 3 اصدر املشرع مع تطورات والتغيرات ال

 املتعلق بخطة العدالة 3 00311املغربي القانون رقم 

وقد اعتبر املشرع املغربي العدول بمثابة مساعدي القضاء بصريح نص املادة االولى من القانون رقم 

:  " تمارس خطة العدالة بصفتها مهنة حرة حسب على انهاملتعلق بخطة العدالة 3 التي جاء فيها  00311

االختصاصات و الشروط املقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة 3 ويعتبر العدول من مساعدي 

 القضاء " 3

 

 شروط االنخراط في خطة العدالة -1

 شروط العامة  لالنخراط في خطة العدالة 3 -0

املتعلق بخطة العدالة 3 فانه يشترط في املترشح ملمارسة خطة  00311من القانون رقم  6بحسب املادة 

 العدالة :

 أن يكون مسلما مغربيا مع مراعاة قيود األهلية املشار إليها في قانون الجنسية املغربية ؛ - 0

أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة ، وأال يزيد على خمس وأربعين سنة بالنسبة لغير  - 1

 املباراة والتمرين ، وذلك حسب التقويم امليالدي ؛ املعفين من
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 أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن ؛ - 1

 أن يكون متوفرا على القدرة البدنية املطلوبة ملمارسة املهنة ؛ - 6

 أن يكون في وضعية صحيحة تجاه القوانين املتعلقة بالتجنيد العسكري ؛ - 7

م عليه من أجل جناية مطلقا ، أو بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة أال يكون قد حك - 0

 باستثناء الجنح غير العمدية ، أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق باألموال ؛

 أال يكون مشطبا عليه بقرار تأديبي بسبب يمس شرف املهنة ، أو الوظيفة املشطب عليه منها  - 8

ن قد حكم عليه بإحدى العقوبات املالية املنصوص عليها في قانون التجارة في حق مسيري أال يكو  - 1

 املقاولة أو سقوط األهلية التجارية ما لم يرد اعتباره ؛

 أن ينجح في مباراة تنظم لولوج الخطة ما لم يعفه القانون منها3 - 1

اة ولوج خطة العدالة وكذا في التمرين في من يشارك في مبار  00311من القانون  0وقد اشترطت املادة  -

و االمتحان النهائي 3  ان يكون من حملة شهادة االجازة املحصل عليها باملغرب من احدى كليات الشريعة 

فرع القانون  -، أو الحقوق  -فرع الدراسات اإلسالمية -3 أو اللغة العربية ، أو أصول الدين ، أو اآلداب 

 ما يعادلها3 أو  -الخاص أو القانون العام

وبعد النجاح في املباراة يقض ي املتمرين 3فترة التمرين باملعهد العالي للقضاء  وبتنسيق مع مديرية  -

من املرسوم التطبيقي لقانون خطة العدالة  3 فان فترة التمرين  1الشؤون املدنية 3 وبحسب املادة 

 باملعهد العالي للقضاء تشتمل على : 

شغال التطبيقية باملعهد العالي للقضاء مدته  ستة أشهر ، ويرمي إلى تأهيله ملزاولة  أ(   طور للدراسات واأل 

مهنة التوثيق بواسطة تعليم خاص ؛ يشمل على الخصوص املقتضيات القانونية املنظمة لخطة العدالة 

الضرائب  ة؛ وكيفية  تلقي وتحرير مختلف الشهادات ؛ واإلجراءات املتعلقة بإدارة التسجيل والتمبر وإدار 

 واملحافظة العقارية ؛ والتعمير واألراض ي الفالحية ؛ مع القيام بزيارات ميدانية إلى املؤسسات املعنية 3
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ب(   تدريب بقسم قضاء األسرة مدته شهران تحت إشراف القاض ي املشرف على القسم املذكور ؛ 

وب جلس الجهوي للعدول أو من ينوبمكتب عدلي يحدده القاض ي املكلف  بالتوثيق ؛ باقتراح من رئيس امل

 عنه ، مدته أربعة أشهر 3

يتعين على عدول املكتب القيام بتمرين العدل املتمرن تحت إشراف القاض ي املكلف بالتوثيق ؛ وبتنسيق 

 مع رئيس املجلس الجهوي للعدول 3

 شهاد 3لقى اإل يشارك العدل املتمرن تحت مسؤولية العدلين في نشاط املكتب غير أنه ال يجوز له أن يت

يقوم بوجه خاص بمساعدة العدول في جميع إجراءات اإلشهاد والحضور معهم في أثناء تلقيهم للشهادة 

 وتحريرها واتخاذ اإلجراءات  الالزمة للخطاب عليها 3

يحضر الندوات العلمية واأليام الدراسية التي ينظمها للعدول املتمرنين املكتب التنفيذي للهيئة الوطنية 

 ول ؛ وكذا امللتقيات الثقافية والعلمية التي ينظمها املجلس الجهوي للعدول 3للعد

 

 الفئات املعفاة من املباراة و التمرين و االمتحان النهي 3 -1

املتعلق بخطة العدالة 3 فقد اعفى املشرع بعض الفئات  00311من القانون  1تطبيقا ألحكام املادة 

 ن واالمتحان املنهي وتشمل هذه الفئات : الخاصة من امتحان املباراة والتمري

  قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على األقل ، ومارسوا خاللها

 مهام التوثيق مدة ال تقل عن سنتين ؛

  قدماء العدول الذين انقطعوا عن ممارسة املهنة بسبب ال عالقة له بما يمس شرفها ، بشرط

 ولوا املهنة ملدة ال تقل عن خمس سنوات3أن يكونوا قد زا

  يعفى من املباراة ومن االمتحان املنهي مع وجوب قضاء فترة تمرين ملدة ثالثة أشهر بمكتب عدلي

: 
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 قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على األقل ؛ 

 حملة شهادة العاملية املسلمة من جامعة القرويين ؛ 

 الدكتوراه املحصل عليها باملغرب من دار الحديث الحسنية أو من إحدى كليات  حملة شهادة

 -أو الحقوق  -فرع الدراسات اإلسالمية  -الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين ، أو اآلداب 

 أو ما يعادلها3 -فرع القانون الخاص أو القانون العام 

 از االمتحان املنهي :يعفى من املباراة مع قضاء فترة التمرين واجتي 

 - يقوم القاض ي املكلف بالتوثيق بإشعار رئيس املجلس الجهوي للعدول بالتحاق العدل بدائرة

 نفوذه3

: يؤدي العدل بعد ترسيمه وقبل الشروع في مهامه  01من نفس القانون على انه : مادة  01وتنص املادة 

 اليمين التالية :

وإخالص املهام املنوطة بي ، وأن أحافظ كل املحافظة على أسرار  أقسم باهلل العظيم أن أؤدي بكل أمانة

املتعاقدين ، وأن أسلك في ذلك كله مسلك العدل املخلص األمين3 يؤدي العدل هذه اليمين أمام محكمة 

االستئناف املعين بدائرة نفوذها في جلسة خاصة ، يحضرها رئيس املجلس الجهوي للعدول الذي يتولى 

أن يضع شكله الكامل واملختصر بملفه  -عليه بمجرد أداء هذه اليمين  -غاية3 يتعين تقديمه لهذه ال

اإلداري وبسجل معد لذلك بكتابة ضبط القاض ي املكلف بالتوثيق الذي عين بدائرة نفوذه ، مع اإلدالء 

م و بنسخة مطابقة لألصل من محضر أداء اليمين ، وبالعنوان الكامل ملقر املكتب الذي سيعمل به3 يق

 القاض ي املكلف بالتوثيق بإشعار رئيس املجلس الجهوي للعدول بالتحاق العدل بدائرة نفوذه3

 

 ثانيا : اختصاصات العدول في القانون املنظم للمهنة 3
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 18لتلقي الشهادة وتحريرها ونسخها وذلك في املواد من   خصص املشرع الباب االول من القسم الثاني

الرجوع لهذا االخير فان اختصاصات العدل تتمثل في تلقي الشهادة 3 و تحريرها من هذا القانون 3 وب 11الى 

 3 و نسخها 

 : تلقي الشهادة  0

من هذا القانون و بالرجوع اليها نستخلص  11الى  18تعرض املشرع لتلقي الشهادة كا اسلفنافي املواد من  

 مايلي : 

 ير أنه يسوغ للعدلين عندما يتعذر عليهما يتلقى الشهادة في آن واحد عدالن منتصبان لإلشهاد3 غ

تلقي اإلشهاد مثنى في آن واحد ، أن يتلقياه منفردين بإذن من القاض ي في آماد متفاوتة ، إال إذا 

 نصت مقتضيات خاصة على خالف ذلك3 

 - يتلقى العدالن الشهادة أوال في مذكرة الحفظ املشار إليها أعاله ، على أن تدرج في مذكرة أحدهما

ط إذا وقع التلقي في آن واحد ، وفي مذكرة كل واحد منهما إذا وقع التلقي الفردي في آماد فق

 .متفاوتة ، مع التنصيص في الحالتين على تاريخ تلقي الشهادة

  ، سوغ تلقي اإلشهاد مباشرة من العاجز عن الكالم أو السمع بالكتابة ، وإال فباإلشارة املفهمة

 د 3 مع التنصيص على ذلك في العق

  يستعين العدل بترجمان مقبول لدى املحاكم عند وجود صعوبة في التلقي مباشرة من املشهود

عليهم3 يستعان في حالة انعدام الترجمان بكل شخص يراه العدل أهال للقيام بهذه املهمة بعد 

قبول املشهود عليه له3 يشترط في الترجمان أو الشخص املستعان به أن ال تكون له مصلحة في 

 الشهادة3

  تكتب الشهادة وجوبا باللغة العربية ، وينص فيها على اللغة األجنبية أو اللهجة التي تم بها التلقي

 إذا تعلق األمر بغير لغة الكتابة3
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  يتعين أن تشتمل الشهادة على الهوية الكاملة للمشهود عليه ، وحقه في التصرف في املشهود فيه

لهذا التصرف3 يتعين أن تشتمل الشهادة أيضا على تعيين ، وكونه يتمتع باألهلية القانونية 

 املشهود فيه تعيينا كافيا3

 : تحرير الشهادة  1

وبالرجوع ملقتضياتها  00311من القانون رقم  17الى  11خصص املشرع املغربي لتحرير الشهادة املواد من 

 نستنتج مايلي : 

 ون انقطاع أو بياض أو بشر أو إصالح تكتب الشهادة تحت مسؤولية العدلين في وثيقة واحدة د

 أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب أو استعمال حرف إضراب3

  يؤدي العدالن الشهادة لدى القاض ي املكلف بالتوثيق بتقديم وثيقتها إليه مكتوبة وفق

املقتضيات املقررة في هذا القانون ، وفي النصوص التنظيمية املتعلقة بتطبيقه بقصد مراقبتها 

  عليها3 والخطاب

  يخاطب القاض ي املكلف بالتوثيق على الشهادات بعد إتمام اإلجراءات الالزمة ، والتأكد من

يتعين على القاض ي أال  خلوها من النقص ، وسالمتها من الخلل ، وذلك باإلعالم بأدائها ومراقبتها3

 يخاطب على الشهادات الخاضعة لواجبات التسجيل إال بعد تأديتها3

 قة تامة إال إذا كانت مذيلة بالخطاب ، وتعتبر حينه وثيقة رسمية3ال تكون الوثي 

 : نسخ الشهادة  1

الى  10كما هو الشان بالنسبة لتحرير الشهادة 3 خصص املشرع املغربي لنسخها ثالثة فصول املواد من 

ثل تتم من نفس القانون 3 وبالرجوع الى هذه املواد 3 نجد على ان اهم املقتضيات التي نصت عليها 11

 فيمايلي :

 3 تسلم أصول الشهادات إلى أصحابها من قبل العدول 
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  املتعلق بتنظيم مهنة  61-11تستخرج نسخ الشهادات وفق مقتضيات هذا القانون والقانون رقم

 11) 0611من ربيع األول  11بتاريخ  0-10-016النساخة ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (11103يونيو 

 شهادات بعد التأكد من مطابقتها ملا استخرجت منه من قبل عدلين والقاض ي3توقع نسخ ال 

  

 ثالثا :  التأديب  العدول ومسطرته

 11وذلك في املواد من  00311نص املشرع على تأديب العدول و مسطرته في القسم الثالث من القانون 

 التالي :  من نفس القانون 3 وحسبنا هنا انستقرئ هذه املواد على الشكل 70الى  

على ان العدل املتمرين يمكن ان يتعرض كلما أخل بواجباته التدريبية أو  11نص املشرع في املادة  -

 ارتكب فعال مخال بشرف املهنة ، إلحدى العقوبات التأديبية اآلتية :

 اإلنذار ؛ -

 التوبيخ ؛ -

 وضع حد للتمرين3 -

قرار لوزير العدل بناء على اقتراح لجنة يتم تكوينها وتصدر هذه  العقوبات املشار إليها أعاله بمقتض ى  

 بنص تنظيمي3

في مزاولة عمله ملراقبة وزير العدل والقاض ي  يخضع  من هذا القانون فان العدل  61و حسب املادة  -

( ان التقدم بشكاية ضد عدل متمرس يدفع 60املكلف بالتوثيق3 وقد نص املشرع في املادة املوالية ) 

 عامة لدى محكمة االستئناف الى اجراء بحث اوليا ضد العدل املنسوب له االخالل 3 وذلك معبالنيابة ال

القاض ي املكلف بالتوثيق التابع لدائرة نفوذه العدل املشتكى به ، ما لم يكن هو الذي أثار املخالفة ، 

ومهما بعده3  71وكذا برأي املجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة االستئناف املنصوص عليه في املادة 
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يتعرض كلما ارتكب مخالفة للقواعد املقررة أو إخالال  يكن من امر فان العدل املنسوب له االخالل 

بالواجبات املفروضة عليه طبقا للنصوص القانونية أو التنظيمية املعمول بها ، ملتابعة تأديبية  وقد 

  :من نفس القانون وهي  61حدد املشرع هذه العقوبات في املادة 

 اإلنذار ؛ -

 التوبيخ ؛ -

 اإلقصاء املؤقت عن العمل ملدة ال تتجاوز سنة ؛ -

 .العزل  - -

كلما فتحت متابعة تأديبية ، أو جنحية أو  -فانه يمكن مكن للوكيل العام للملك  61وحسب املادة ملادة 

ة املشورة بمحكمة أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل3 و يتعين على غرف -جنائية ، ضد عدل 

 االستئناف املحالة عليها املتابعة التأديبية ، البت في أقرب أجل ممكن كي تسوى وضعية العدل املوقف3

إذا لم يصدر قرار في املتابعة التأديبية عند انتهاء مدة ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ اإليقاف يستأنف العدل 

 شهادة موقعة من قبل رئيس كتابة الضبط تفيد ذلك3مهامه تلقائيا وبقوة القانون ، بعد إدالئه ب

إذا صدر قرار عن غرفة املشورة بعقوبة العزل أو اإلقصاء املؤقت قبل انقضاء فترة ثالثة أشهر من تاريخ 

اإليقاف املؤقت ، فإن اإليقاف يستمر مفعوله في حدود املدة املحكوم بها بالنسبة لإلقصاء املؤقت ، على 

تضاء مدة اإليقاف السابقة عن صدور قرار غرفة املشورة وإلى حين تنفيذ العقوبة أن تحتسب عند االق

 بالنسبة للعزل3

في حالة متابعة العدل املوقف مؤقتا عن عمله من أجل جنحة تمس شرف املهنة ، فإنه يستأنف مهامه 

ه ، ما لم ار إليها أعال تلقائيا وبقوة القانون بعد مض ي أربعة أشهر من تاريخ إيقافه وإدالئه بالشهادة املش

تبت املحكمة ببراءته قبل ذلك ، فيستأنف عمله فورا ، أو بإدانته فيستمر إيقافه إلى أن يبت في متابعته 

 التأديبية3
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وفي حالة متابعته جنائيا ، فإن إيقافه عن العمل يستمر إلى حين صدور أمر نهائي بعدم املتابعة ، أو 

تا الحالتين ال تتعدى مدة اإليقاف سنة ، وفي حالة الحكم بإدانته من حكم ببراءته في املوضوع ، وفي كل

طرف غرفة الجنايات بمحكمة االستئناف بعد استئنافه عمله يمكن للوكيل العام للملك أن يوقفه 

 مؤقتا عن عمله من جديد ، ويستمر إيقافه إلى أن تبت غرفة املشورة في متابعته التأديبية3

بل مرور سنة على إيقافه ، فإن إيقافه يستمر إلى أن تبت غرفة املشورة في إذا صدر حكم بإدانته ق

 متابعته التأديبية3

بية إحالة املتابعة التأدي -عند صدور حكم نهائي باإلدانة في املوضوع  -يتعين على الوكيل العام للملك 

 على غرفة املشورة داخل أجل ثالثة أشهر3

 بمرور :  التأديبية في حق العدل تتقادم املتابعة   66حسب املادة  -

 ثالث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب املخالفة ؛ -

 .بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل املرتكب زجريا -

 يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات املتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره3

 

 ربتعريفة اجرة العدول باملغ  -0

يتقاض ى العدل مباشرة من طالبي الشهادات األجور املحددة حسب نوعيتها بمجرد تلقيها وتوقيع األطراف 

 على ملخصها بمذكرة الحفظ3 وعليه يمكن تحديد اجور العدول وفق املبين اسفله :

 

 درهم؛ 711……………………………………………………3 عقد زواج0

 درهم ؛ 711…………………………………………3 وثيقة الطالق1

 درهم ؛ 611………………………………3إثبات املوت وعدة الورثة3 1
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 درهم ؛ 111………3 فريضة )أي تعيين أنصبة الورثة ( عن كل هالك 6

 درهم (3 111)وأقل ما يقبض في ذلك  %1…………………33درهم بنسبة  3173111 إحصاء تركة إلى 7

 هم (3در  611) وأقل ما يقبض في ذلك  %0…………………………3درهم  713111إلى  173111فوق 

 درهم (3 711) وأقل ما يقبض في ذلك  % 1371………………………درهم  713111فوق 

 

 3 شهادة ثبوت امللكية أو استمرارها :0

 درهم (3 111من قيمته ؛ )وأقل ما يقبض في ذلك  %0،7…………………333 في العقار بنسبة 0

وال يع األحوال ببيان قيمة األم3 في غير العقار : نصف التعريفة املحددة للعقار ويلزم املتعاقدان في جم1

 املضمنة في الشهادة كما يلزم العدول بإدراج هذه القيمة في الوثيقة 3

 

 3 عقد البيع :8

 3 العقار :0

 درهم ( 111؛ )وأقل ما يقبض في ذلك  %1………………………………33درهم  173111إلى 

ل ما يقبض في ؛ ) وأق% 0،71………………………………………………71311133درهم و واحد إلى  173111من 

 درهم ( 611ذلك 

 درهم ( 711؛ )وأقل ما يقبض في ذلك  %1،71………………………………33 درهم  713111فوق 

 

 3 غير العقار :1

يستخلص عنه نصف تعريفة بيع العقار، وفي حالة بيع الصفقة تطبق تعريفة البيع على األنصبة التام 

 تفويتها 3
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 3 املقايضة ) املعاوضة(1

فة البيع على أساس تقويم العوض األكثر قيمة 3 ويلزم األطراف في جميع األحوال تستخلص عنها تعري

 ببيان قيمة األمالك املتعاوض فيها كما يلزم العدول بإدراج هذه القيمة في الوثيقة 3

 3 التصيير : تعريفة البيع 13

بيان ي جميع األحوال ب3 القسمة ) املخارجة (: يستخلص عنها نصف تعريفة البيع 3 ويلزم املتخارجون ف01

 قيمة األموال الجارية فيها املخارجة عقارا وغيره كما يلزم العدول بإدراج هذه القيمة في الوثيقة 3

 3 بيع السلم تستخلص عنه تعريفة بيع غير العقار003

 711؛ )وأقل ما يقبض في ذلك %1……………………………………………درهم  3713111 رسم شركة : إلى 01

 درهم (

 درهم ( 871؛ ) وأقل ما يقبض في ذلك  %171……………………………………………33درهم  713111فوق 

 3 القراض :01

 نفس تعريفة الشركة 3

 3611 ) وأقل ما يقبض في ذلك  %0…………………………………………………3درهم  3713111 املحاسبة : إلى 06

 درهم (

 درهم ( 011؛ )وأقل ما يقبض في ذلك % 1،71……………………………………………33درهم  713111فوق 

 111………………………………33 باقي الشهادات التي يشهد فيها العدل بناء على ما يمليه املشهود عليهم 07

 درهم ؛

3 الشهادات التي يشهد فيها العدل بما 08درهم  611………………………………333 باقي الشهادات اللفيفية 00

 درهم ؛ 111……في علمه 

 فيه مصاريف التنقل ( :3 تعويض عن التوجه ) عن كل نصف يوم وال تدخل 01
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 درهما؛ 71…………………………………لكل عدل يتوجه داخل املدينة 

 درهم ؛ 011………………………3 لكل عدل يتوجه خارج املدينة أو من البادية إلى املدينة 

 درهما ؛ 71……………………………لكل عدل يتوجه داخل البادية 

 ستحقة في شأنهادراهم عن كل شهادة قام العدل باستخالص رسوم التسجيل امل 01تؤدى 

 

 املرأة وخطة العدالة  -1

 ”(العدول “دشن قرار جاللة امللك محمد السادس بالسماح للمرأة املغربية بولوج خطة العدالة )مهنة 

صفحة جديدة في مسار إصالح منظومة العدالة ومالءمتها مع الواقع املغربي  وقد جاء هذا االمر نتيجة 

ة بتحقيق املساواة بين الجنسين وبدعم من بعض  االحزاب ضغوط من الجمعيات النساء املطالب

السياسية  وفي هذا االطار  أكد وزير العدل أن اإلعالن عن ولوج املرأة ملمارسة خطة العدالة يشكل بحق 

لحظة تاريخية مهمة تكرس الخيار الديموقراطي الحداثي الذي اختارته اململكة    ونقول عن حق  ان 

قفزة نوعية في تاريخ اصالح منظومة العدالة حيت تم السماح لنساء بولوج خطة هذا  التوجه يعتبر 

وليس هذا االمر سوى امتداد ملقتضيات الدستور و االعالنات العالمي لحقوق االنسان والتي   -العدالة

ى في فصله التاسع عشر عل 1100تطالب باملساواة بين الرجل واملراة وفي هذا نص الدستور املغربي لسنة 

انه :  يتمتع الرجل واملرأة، على قدم املساواة، بالحقوق والحريات املدنية والسياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته األخرى، وكذا في 

ملكة ق أحكام الدستور وثوابت املاالتفاقيات واملواثيق الدولية، كما صادق عليها املغرب، وكل ذلك في نطا

وقوانينها   3  وقد جاء في  االعالن املتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة الصادر عن 

في مادته االولى ان التمييز ضد املرأة، بإنكاره أو تقييده  0108الجمعية العام لألمم املتحدة في سنة 

حافا أساسيا ويكون إهانة للكرامة اإلنسانية3  وقد جاء ايضا  في تساويها في الحقوق مع الرجل، يمثل إج
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يات  ع بجميع الحقوق والحر ّ االعالن العالمي لحقوق االنسان في مادته الثانية ان لكل إنسان حقُّ التمتُّ

ل اإلع…”3 الجنس…3 املذكورة في هذا اإلعالن دون  أي تمييز من أي نوع ال سيما التمييز بسبب
ّ
الن وقد شك

العالمي لحقوق اإلنسان محطة مهمة في تاريخ حقوق النساء إذ اعترف بشكل واضح وصريح باملساواة 

 بين الرجل واملراة  3" 

وقد تم االسترشاد براي املجلس العلمي االعلى في هذا املوضوع 3 وقد اكد املجلس املذكور أن املرأة يجوز 

ة املتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية لها ممارسة مهنة "عدل"، "بناء على األحكام الشرعي

للمغرب، وفي مقدمتها قواعد املذهب املالكي، واعتبارا ملا وصلت إليه املرأة املغربية من تكوين وتثقيف 

 علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها ملختلف املناصب السامية 3

القيم الهادف لتعزيز حقوق املراة رئيس هيأة عدول املغرب وذلك في برقية  وقد رحب  ايضا  بهذه املبادرة

وجهه الى صاحب الجاللة بمناسبة اقرار حق املراة في ولوج مهنة العدول وقد جاء في نص البرقية مايلي 

 ل : كان لقراركم الحكيم، يا موالي، لفتح خطة العدالة في وجه املرأة املغربية، أثر بالغ في نفوس عدو 

مملكتكم الذين يعبرون، بلسان واحد، عن تثمينهم لهذه الخطوة املباركة، التي كرستم بها نهجكم القويم 

ودأبكم املستديم في إنصاف النساء وإكرامهن، تأسيا بسنة جدكم املصطفى صلى هللا عليه وسلم الذي 

 جعلهن شقائق الرجال في األحكام 3 
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 للطبيب الجنائية املسؤولية

 املفتشية العامة لوزارة العدل في مراقبة سير جهاز العدالةدور 

 

 بوعبسة محمد 

 مخبر حقوق االنسان والحريات العامة -طالب دكتوراه

                                                        .مستغانم –جامعة عبد الحميد ابن باديس  -كلية الحقوق والعلوم السياسية 

                                                                                       

 

 ملخص

هي جهاز إداري أو هيئة مراقبة تقوم بدور الرقابة اإلدارية على أعمال  لوزارة العدل املفتشية العامة

ذوي  موظفينقطاع العدالة من خالل السهر على تفتيش وتقييم عمله، وغالبا ما تسند هذه املهمة إلى 

كفاءة وخبرة في املجال اإلداري والتقني والقضائي تمكنهم من ممارسة السلطات التي يتمتعون بها في 

من خالل التحري والتفتيش واملراقبة من أجل التوصل إلى نتائج تقدم إلى الجهات الوصية  -عملهم 

لعدالة تماشيا مع التطورات مرفوقة بإقتراحات حول اإلختالالت املوجودة، لتداركها وتطوير مرفق ا

 الدولية في هذا الشأن3

 .املفتش -املراقبة -العدالة -املفتشية العامةالكلمات مفتاحية: 

Sommaire 

L'Inspection générale du Ministère de la justice est un organe administratif ou de contrôle qui 

exerce un contrôle administratif sur le travail du secteur judiciaire en veillant à ce que son 

travail soit inspecté et évalué, souvent confiée à un personnel administratif, technique et 

judiciaire compétent et expérimenté. - par des enquêtes, des inspections et des contrôles - afin 

d'atteindre les résultats soumis à la tutelle, accompagnés de suggestions sur les déséquilibres 

qui existent, de les corriger et de développer le système de justice en fonction des 

développements internationaux à cet égard3 

Mots clés: Inspecteur général - Justice - Contrôle - Inspecteur. 
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 مقدمة

تعتبر الرقابة اإلدارية وظيفة حيوية في اإلدارة، ألنها تتعلق باملراقبة واملتابعة والتقييم، وهي عملية     

 مستمرة ومتجددة يتم بمقتضاها التحقق من األداء اإلداري وسالمته القانونية3

تنا الحالي متنوعة بحسب نوع تدخل الدول وعلى مر التاريخ تطورت صور الرقابة إلى أن أصبحت في وق    

في النشاطات اإلدارية، فهي تختلف بإختالف الهدف منها والجهة القائمة عليها وتوقيت ممارستها، وعليه 

قسمت الرقابة اإلدارية من حيث الهدف منها إلى رقابة داخلية وأخرى خارجية، ومن حيث الجهة القائمة 

 وصائية، ومن حيث وقت ممارستها إلى رقابة سابقة ورقابة الحقة3عليها إلى رقابة رئاسية ورقابة 

ويختلف القانون اإلداري الذي يحكم السلطات اإلدارية في الدولة عن اإلدارة العامة كون هذه األخيرة 

مهمتها تطبيق املبادئ العلمية واألسس اإلدارية املتفق عليها بغرض تدعيم األنشطة الحكومية، لتحقيق 

 i3ليه املجتمع املعاصر من أهدافما يطمح إ

ونظرا لتشعب النشاطات واألعمال في جميع مناحي الحياة وإختالفها من مجال إلى آخر في الدولة،      

كان من الضروري إيجاد وسيلة ملراقبتها بقصد تصويبها إلى الهدف الذي رسمته لها الدولة األمر الذي 

 أدى إلى إيجاد املفتشيات العامة3

تبر الرقابة بواسطة املفتشيات العامة من بين صور الرقابة الداخلية لإلدارة، حيث إستحدث وتع    

مشرعنا الجزائري مجموعة من املفتشيات بغية ضمان أداء اإلدارة ألعمالها على النحو الذي يفرضه 

ين منها عالقانون، ومن خالل النصوص القانونية املنظمة إلنشاء املفتشيات العامة نجدها تنص على نو 

 : مفتشيات على املستوى املركزي، ومفتشيات على املستوى الالمركزي3

واملفتشية العامة لوزارة العدل موضوع بحثنا هي مفتشية مركزية أوجدها القانون في إطار مسايرة     

عملية اإلصالح اإلداري التي باشرتها الدولة من أجل السير بقطاع العدالة نحو تقديم خدمات عصرية 

في سرعتها وتطورها من خالل فتح هذا املرفق الهام على جمهوره بكل شفافية وحرية، وتكفله بكل 

 مرتاديه على وجه املساواة3

حيث تتفرع هذه اإلشكالية إلى عدة ؟ دور املفتشية العامة لوزارة العدل فيما يتمثل  وعليه نتسائل:

وما دورها ؟ وماهي آليات عملها ؟ وما رة العدل املفتشية العامة لوزاماهي  -تساؤالت فرعية، من بينها:

 معوقات عملها ؟
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مبحثين: نستعرض في األول منه، التنظيم  ولإلجابة على هذه اإلشكاليات تم تقسيم هذا البحث إلى      

 الهيكلي لوزارة العدل واملفتشية العامة، في حين نتطرق إلى دورها وآليات عملها في املبحث الثاني3

 ول :تنظيم وتسيير املفتشية العامة لوزارة العدلاملبحث األ 

تخضع كل املفتشيات العامة عند إنشائها إلى قانون يحدد هيكلها التنظيمي من خالل تبيان عدد     

 املديريات املركزية والفرعية التابعه  لها واملكاتب امللحقة بها، و كذا املهام املسندة إليها وكيفية تسييرها، 

 : التنظيم الهيكلي لوزارة العدل واملفتشية العامة املطلب األول 

 الفرع األول : تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة العدل

، فإن اإلدارة املركزية لوزارة العدل املوضوعة 16/111رقم  iiبحسب املادة األولى من املرسوم التنفيذي    

 تحت سلطة وزير العدل، تشمل ما يلي :

 صت عليه الفقرة األولى من املادة السابقة، ويتصل به مكتبين :نأوال : األمين العام:  

 مكتب البريد واإلتصال واملكتب الوزاري لألمن الداخلي في املؤسسة3 -

( في إطار نشاطات لجنة تنشيط إصالح 10( مديري دراسات، ينتدب منهم )11ويساعد األمين العام )    

 العدالة3

 ( ملحقين بالديوان163( مكلفين بالدراسات والتخليص، و)11ة )يعمل بمساعدثانيا: رئيس الديوان: 

 يحكمها نص خاص، وهي موضوع بحثنا 3ثالثا : املفتشية العامة: 

 وهي خمسة مديريات عامة تتفرع منها مديريات مركزية ،رابعا: الهياكل اآلتية: 

 املديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية 03

 لبشريةاملديرية العامة للموارد ا 13

 املديرية العامة للمالية والوسائل 13

 املديرية العامة لعصرنة العدالة 63
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 املديرية العامة إلدارة السجون: ويحكمها كذلك نص خاص 73

 هذا مجمل القول عن الهياكل، أما تفصيله فهو في الجدول اآلتي:  

 املديرية الفرعية       املديرية املركزية      املديريات العامة    

 

 

 

 

 

 

 

املديرية العامة للشؤون القضائية 

 ، نفس املرسوم(11والقانونية )املادة 

 

 

 3 مديرية الشؤون املدنية وختم الدولة

 3املديرية الفرعية للقضاء املدني3

3املديرية الفرعية لألعوان القضائيين 

 وختم الدولة 3

3املديرية الفرعية للحالة املدنية 

 والجنسية3

 بعة تنفيذ األحكام3املديرية الفرعية ملتا

 القضائية

 

 

 

 مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو

 3املديرية الفرعية للقضاء الجزائي3

3املديرية الفرعية للقضاء الجزائي 

 املتخصص3

3املديرية الفرعية لتنفيذ العقوبات 

 وإجراءات العفو

 3املديرية الفرعية للشرطة القضائية

 

 

 ية والوثائقمديرية الدراسات القانون

 

 3املديرية الفرعية للتشريع والتقنين 3

3املديرية الفرعية لإلجتهاد القضائي 

 والدراسات الفقهية3

 3املديرية الفرعية لإلحصائيات والتحاليل 

 3املديرية الفرعية للوثائق واملحفوظات

 

 مديرية التعاون القانوني والقضائي  

 3املديرية الفرعية لدراسة املعاهدات3

 املديرية الفرعية للشؤون الدولية3
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، 1املديرية العامة للموارد البشرية )املادة 

 نفس املرسوم(

 

 مديرية القضاة     

3املديرية الفرعية لتسيير املسار املنهي 

 للقضاة

 3املديرية الفرعية للشؤون االجتماعية

 

 

 مديرية موظفي كتابة الضبط واإلداريين

تسيير أسالك كتابة 3املديرية الفرعية ل

 الضبط

3املديرية الفرعية لتسيير املوظفين 

 اإلداريين

 

 

 مديرية التكوين           

3املديرية الفرعية لتكوين القضاة 

 وإعالمهم3

املديرية الفرعية لتكوين موظفي كتابة 

 الضبط واإلداريين وتحسين مستواهم

 

 

 

املديرية العامة للمالية والوسائل)املادة 

 نفس املرسوم(، 16

 

 مديرية املالية واملحاسبة      

 3املديرية الفرعية مليزانية التجهيز

 3املديرية الفرعية مليزانية التسيير

 

 مديرية املنشآت األساسية والتجهيزات

3املديرية الفرعية للمنشآت األساسية 

 والتجهيزات3

 3املديرية الفرعية للصفقات والعقود 3

 سائل العامةاملديرية الفرعية للو 

 

 املديرية العامة لعصرنة العدالة

 ، نفس املرسوم(17)املادة 

 

 مديرية اإلستشراف والتنظيم    

 املديرية الفرعية لإلستشراف

 املديرية الفرعية للتنظيم

 

مديرية اإلعالم اآللي وتكنولوجيا اإلعالم 

 واإلتصال

 3املديرية الفرعية ألنظمة اإلعالم اآللي3

 لفرعية لتطبيقات اإلعالم اآللي33املديرية ا

ونظرا للدور الذي يلعبه قطاع السجون في ترقية حقوق اإلنسان وتلميع صورة الدولة من خالل أنسنة السجون وإنفتاحها على العالم     

 iiiيذين التي نظمها املرسوم التنفالخارجي، كان البد من اإلشارة إلى تنظيم املديرية العامة إلدارة  السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمساجي

 ، على النحو التالي:16/111رقم 
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 املديرية الفرعية      املديرية املركزية     املديرية العامة      

 

 

 

 

 

 17املديرية العامة إلدارة السجون )تضم

 مديريات(

 

، 16مديرية شروط الحبس )املادة 

 (16/111مرسوم 

 بات33املديرية الفرعية لتطبيق العقو 

 3املديرية الفرعية ملعاملة املحبوسين3

 3املديرية الفرعية للوقاية والصحة3

3املديرية الفرعية لحماية األحداث والفئات 

 الضعيفة3

مديرية أمن املؤسسات العقابية )املادة 

 ، نفس املرسوم(17

 3املديرية الفرعية للوقاية واملعلومات3

 سسات3املديرية الفرعية لألمن الداخلي للمؤ 

 العقابية

 

مديرية البحث وإعادة اإلدماج اإلجتماعي 

 ، نفس املرسوم(10)املادة 

 3املديرية الفرعية لتكوين وتشغيل املساجين3

3املديرية الفرعية لبرامج إعادة اإلدماج 

 اإلجتماعي للمحبوسين3

 3املديرية الفرعية للبحث العقابي3

 3املديرية الفرعية لإلحصائيات3

وارد البشرية والنشاط مديرية امل

 ، نفس املرسوم(8اإلجتماعي )املادة

 3املديرية الفرعية للتوظيف والتكوين3

 3املديرية الفرعية لتسيير املوظفين3

 3املديرية الفرعية للنشاط اإلجتماعي

 

 

مديرية املالية واملنشآت والوسائل )املادة 

 ، نفس املرسوم(11

 اسبة33املديرية الفرعية للميزانية واملح

 3املديرية الفرعية للمنشآت القاعدية3

 3املديرية الفرعية لإلعالم اآللي3

 3املديرية الفرعية للوسائل العامة

 الفرع الثاني : تنظيم املفتشية العامة لوزارة العدل

قبل التطرق إلى تنظيم املفتشية العامة لوزارة العدل التي مرت بعدة مراحل في إنشاءها، سنقوم     

ف كل من املفتشية العامة والتفتيش القضائي في الجزء األول، وأما في الجزء الثاني فسنتناول بتعري

 تنظيم املفتشية العامة3
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 أوال: تعريف املفتشية العامة والتفتيش القضائي

 تعريف املفتشية العامة -10

لعمومية من خالل هي جهاز إداري أو هيئة مراقبة تقوم بدور الرقابة اإلدارية على أعمال اإلدارة ا    

السهر على تفتيش وتقييم عملها، وغالبا ما تسند هذه املهمة إلى موظفين ذوي كفاءة وخبرة في املجال 

اإلداري والتقني تمكنهم من ممارسة السلطات التي يتمتعون بها في عملهم من خالل التحري والتفتيش 

 iv3واملراقبة 

نظم إنشاء املفتشيات العامة هذه األخيرة إلى أربعة وتصنف النصوص التنظيمية الجزائرية التي ت    

أصناف: مفتشية عامة على مستوى الوزارة، ومفتشية عامة على مستوى املديرية العامة، ومفتشية 

 عامة على املستوى الجهوي، ومفتشية عامة على مستوى الوالية3

ستحداثها املرسوم رقم وبالنسبة للمفتشية العامة على مستوى الوزارة فقد نص على وجوب إ    

11/011v  في مادته السابعة عشر من فقرتها األولى بالقول :" يخول لكل وزير وضع جميع أجهزة التفتيش

والتقييم املالئمة لطبيعة األهداف املسندة إليها في إطار برنامج عمل الحكومة، وذلك عمال على ضمان 

 3ن بالقطاع وضمان سير الهيكل العادي واملنتظم"تطبيق التشريع والتنظيم الجاري العمل بهما والخاصي

ووضعت هذه املادة حدا بشأن اإلختالف بين الوزارات في إنشاء املفتشيات العامة من عدمه، ومن     

، واملفتشية العامة لوزارة العدل viأمثلة مفتشيات الوزارة نجد املفتشية العامة لوزارة البريد واملواصالت

 موضوع بحثنا3

ت الفقرة األخيرة من املادة السابقة على أنه :"يحدد إحداث أجهزة التفتيش والرقابة والتقييم وأكد    

 ومهامها وسيرها وقانونها األساس ي الخاص بموظفيها بمرسوم تنفيذي"3

، viiأما املفتشيات العامة على مستوى املديريات العامة فمن أمثلتها املفتشية العامة إلدارة السجون     

 11/06العامة للجمارك التي تحتوي كذلك على مديريات جهوية أحدثها املرسوم التنفيذي رقم  واملفتشية

، املتضمن تنظيم  إنشاء املفتشية العامة للجمارك السيما مادته الخامسة، 1111فيفري  16املؤرخ في 

ية على املستوى ، املفتشية العامة للوال 0116جويلية  11املؤرخ في  16/100وأنشأ املرسوم التنفيذي رقم 

 الوالئي3
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ولإلشارة فإن أغلب النصوص القانونية ذات الصلة بإنشاء املفتشيات العامة تنص على إدارة     

املفتشية العامة من طرف مفتش عام يساعده في عمله مجموعة من املفتشين وتعتبر هيكل إداري تابع 

مات الفرعية لإلدارات األخرى، ويتمثل مباشرة للوزير، وتقع خارج التسلسل اإلداري مقارنة بالتقسي

 viii3دورها في مراقبة األعمال الصادرة عن جهات إدارية

 التفتيش القضائي

في الحقيقة ال يوجد تعريف محدد للتفتيش القضائي سواء في القوانين الوطنية أو األجنبية وحتى     

ل قضائية أخرى مثل إستقال املعايير الدولية لم تتناوله بشكل مباشر ومفصل كما فعلت في مجاالت

القضاء واملحاكمة العادلة ودور النيابة العامة وإستقالل هيئة الدفاع وغيرها، وإستقالل القاض ي ال 

يعني أنه غير مسؤول، ألن كل األمور نسبية في هذه الحياة ، وكلما قطعت املجتمعات أشواطا في سبيل 

 بالقضاء وبإستقالليته وبمحاسبته، فال مسؤولية بدون دمقرطتها وتحضرها وتقدمها، كلما إزداد اإلهتمام 

 ix3محاسبة

 0111وأول إجتماع لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في العالم كان في مدينة الرباط املغربية عام     

 تمت خالله مناقشة، ثالث محاور:

 مهام أجهزة التفتيش القضائي والصالحيات املخولة لها -أ

 ائي والرفع من قدراتهدور التفتيش واإلشراف القض -ب

 وسائل تطوير التفتيش واإلشراف القضائي والرفع من قدراته -ت

في الجزائر  16/16/1117ثم توالت املؤتمرات املنعقدة بهذا الشأن، منها اإلجتماع التاسع املنعقد في     

 لرؤساء التفتيش القضائي في الدول العربية3

، ني في الئحة تفتيش القضاء وتقويم أدائهم باملادة الثالثةوعرف التفتيش القضائي في القانون السودا    

على أنه :" فحص األداء القضائي وأي أعمال أخرى  1117، واملعدل عام 0110الفقرة الثانية لعام 

السلوك ب وإنطباعه يضطلع بها القاض ي بقصد معرفة كفاءته القانونية ومقدرته في اآلداء كما وكيفا

 x3وإنتظامه في العمل "
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ويعرف كذلك بأنه :" سلطة شاملة للتحري واملراقبة، تمكن من تقييم سير املحاكم وأسلوب األداء     

بها، وطرق املمارسة وتوحيد مناهج عملها، ورصد املشاكل والصعوبات التي تعترضه للكشف عن 

ذا إجراء  ي، وكاإلختالالت، والعمل على تقويمها، وإقتراح الوسائل الكفيلة بضمان تحسين اآلداء القضائ

، ويمكن تعريف التفتيش القضائي على أنه عمل رقابي تقوم به سلطة إدارية xiتحريات في وقائع محددة"

 ملراقبة أداء األجهزة القضائية باملفهوم العضوي، كما تعرف على أنها هيكل إداري تابع مباشرة للوزير3

 ثانيا : تنظيم املفتشية العامة لوزارة العدل

، 0110نوفمبر  10فتشية العامة بعدة مراحل في إنشاءها منذ صدور القرار الوزاري  املؤرخ في مرت امل    

، املتعلق بتنظيم 0117ماي  10املوافق  0617، املؤرخ في أول رمضان عام 17/011وبعده املرسوم رقم 

بحيث أبقى على  16/066اإلدارة املركزية بوزارة العدل الذي ألغت مادته العاشرة أحكام املرسوم رقم 

املفتشية العامة في تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة العدل بحسب املادة األولى منه ثم تلى ذلك صدور 

، املتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة 0111نوفمبر  10، املؤرخ في 11/100املرسوم التنفيذي رقم 

ا لقيام بعملية التفتيش، وتتم هذالعدل وتنظيمها وسيرها ومهامها حيث سمح بتعيين أي شخص مؤهل ل

الذي إعتمد على مفتشيات جهوية ثالثة، بوسط  0118ماي 18، املؤرخ في 18/116املرسوم باملرسوم رقم

مفتشين مساعدين له وفق املادة الخامسة  10وشرق البالد وغربها، وبطاقم تفتيش يضم مفتش عام و

، املتضمن تنظيم 1117سبتمبر  01في  17/111منه، وظل األمر كذلك إلى غاية صدور املرسوم رقم 

مفتشا، ومدير  11املفتشية العامة لوزارة العدل وسيرها ومهامها ، والتي تظم مفتش عام يساعده 

 دراسات3

، 1117سبتمبر 01، املوافق 0610شعبان عام  1، املؤرخ في 111-17وألغى املرسوم التنفيذي رقم     

ب مادته السادسة عشر، وبالتالي إلغاء املفتشيات الجهوية وإعادة بموج 11/100املرسوم التنفيذي رقم 

تحديث صيغ التفتيش من خالل إقرار التفتيشات الفجائية، وكذا مركزية التفتيش التي فرضها ملف 

-01اإلصالح القضائي الذي يتطلب أن تكون املفتشية العامة بيد الوزارة3 وعدل باملرسوم التنفيذي رقم 

الذي نصت مادته األولى أن: املفتشية  1101سبتمبر  17املوافق  0616شوال عام  11 ، املؤرخ في118

العامة لوزارة العدل يسيرها مفتش عام بمساعدة ثالثين مفتشا ومدير دراسات أي بزيادة ستة مفتشين 

 عن املرسوم السابق3
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 املطلب الثاني : تسيير املفتشية العامة لوزارة العدل

لب من خالل التعرف على طاقم املفتشية الذي يسيرها، واملهام واإللتزامات املفروضة نتناول هذا املط   

 عليه3

 الفرع األول : تعريف املفتش وشروط توظيفه

 للمفتش معنى لغوي وآخر إصطالحيأوال : تعريفه 

: املفتش لغة إسم فاعل مشتق من فتش، يفتش، تفتيشا، فهو مفتش واملفعول مفتش، والتفتيش لغة -أ

هو الطلب والبحث، فيقال جاء مفتشا عما ضاع منه أي باحثا عنه، ويقال فتش الش يء تفتيشا بمعنى 

 تفحصه وبحث عنه3

وعليه فاملفتش هي درجة في السلم اإلداري تعهد لشخصية علمية لتفتيش سير األعمال في املؤسسات     

مفتش التعليم، مفتش القضاء، واإلدارات الحكومية أو الشركات، ومنه: مفتش مالي، مفتش إداري، 

 xii3وغيرها

: يقصد به إخضاع أداء الوزارات إلجراءات املراجعة والتدقيق والتحقيق وكافة الدوائر إصطالحا-ب

 xiii3األخرى، وذلك بغية منع وقوع أعمال الغش والتبذير وإساءة إستخدام السلطة

السلطة املباشرة لوزير العدل، ومفتش وزارة العدل هو موظف تتوفر فيه شروط معينة للعمل تحت    

 ويعين بمرسوم من أجل القيام بمجموعة من املهام واألعمال أوكلها له القانون، فما هي شروط تعيينه؟

 ثانيا: شروط تعيينه

يقوم القائد بتحديد األهداف التي يراد تحقيقها مسبقا من خالل عملية التخطيط والتنظيم والتوجيه     

رض ضبط الوسائل التي يستعين بها، والتي تمكنه من متابعة مدى تنفيذ األعضاء والتنسيق والرقابة بغ

، ونفس األمر بالنسبة xivاإلداريون لألهداف املنظمة عموما عن طريق اإلشراف على مراحل اإلنجاز

 للمفتشيات العامة التي يتولى قيادتها واإلشراف على حسين سيرها، قائد تتوفر فيه شروط معينة3

منه، نجده يشترط في املفتش العام أن  18-10السيما املواد رقم  17/111جوع إلى املرسوم رقم وبالر     

يكون من بين قضاة املحكمة العليا أو مجلس الدولة أو القضاة الذين مارسوا وظائف عليا في الدولة 
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ن القضاة ن بيولهم رتبة خارج السلم، في حين يشترط في تعيين املفتشين ومدير الدراسات أن يكونوا م

املرتبين في رتبة خارج السلم أو في الرتبة األولى من املجموعة األولى غير أن املادة السابعة أشارت في فقرتها 

األخيرة أنه: "مع مراعاة التنظيم املعمول به املتعلق بشروط التعيين في الوظائف العليا للدولة، يمكن أن 

 مهام التفتيش في ميدان متخصص خارج سلك القضاة"3يعين في وظيفة مفتش كل شخص مؤهل للقيام ب

ومثال ذلك أن يقترح وزير العدل شخصا مؤهال من سلك إدارة السجون ضمن طاقم املفتشية العامة     

للوزارة تستند إليه مهمة متابعة ومراقبة عمل املؤسسات العقابية، شريطة أن يستوفي شروط التعيين 

 ، وهي :11/100xvمن املرسوم التنفيذي رقم  10والتي نصت عليها املادة في الوظيفة العليا في الدولة، 

أن يستوفي الشروط العامة لإللتحاق بالوظيفة العمومية، على النحو الذي يحدده التشريع  03

 والتنظيم الجاري بهما العمل3

 أن يثبت تكوينا عاليا أو مستوى من التأهيل مساويا لذلك3 13

( سنوات على األقل في املؤسسات أو اإلدارات 17س)أن يكون قد مارس العمل مدة خم 13

 العمومية أو في املؤسسات والهيئات العمومية3

 الفرع الثاني : اإللتزامات املفروضة على املفتش ومهامه

، املتعلق بالتعيين في 0111أكتوبر  18املؤرخ في  11/161صنف املرسوم الرئاس ي رقم أوال: إلتزاماته: 

سكرية للدولة، وظيفة املفتش كوظيفة عليا بحسب املادة الثانية منه تحت عنوان الوظائف املدنية والع

اإلدارات املتخصصة، وبالتالي يكون التعيين فيها بموجب مرسوم رئاس ي ولعل الحكمة في ذلك ضمان 

الحماية القانونية للمفتشين حيث أن التعيين في القانون اإلداري يقوم على فلسفة من يقوم بالتعين 

م بالعزل من جهة، ومن جهة أخرى التعيين له غرض في الوظيفة اإلدارية وهو الوالء إذ ال يتصور أن يقو 

، وبالتالي يتعين على هؤالء املعينين التقيد بجملة من xviيعين الرئيس أشخاصا ال والء لهم أو معارضين له

 ات ما نص عليها املرسوماإللتزامات صونا ألنفسهم وللمؤسسة التي ينتمون إليها، ومن هذه اإللتزام

 ، واملتمثلة في :11/110التنفيذي رقم 

 ، املرسوم السابق(003إلتزامات مهنية مثل إلتماس رخصة للتنقل من سلطتهم السلمية )املادة  -

 (003أن يكون رهن إشارة اإلدارة )املادة  -
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ه أن يشو أن يتحلى بسلوك يناسب أهمية تلك املهام، وعليه أن يمتنع عن أي موقف من شأنه  -

 ( 013كرامة املهمة املسندة إليه )املادة 

 (063أن يمتنع عن تلقي هدايا أو مكافآت أو منافع أخرى ) -

 (003اإللتزام بالسر املنهي ولو بعد إنتهاء مهامه )املادة -

اإلمتناع عن الجمع بين وظائف أخرى بإستثناء األعمال األدبية أو العلمية أو الفنية دون أن  -

 (013ملادةيذكر وظيفته )ا

وبخصوص مفتش وزارة العدل ونظرا لحساسية املنصب الذي يتقلده فإنه مطالب بالتحلي بجملة     

 –اإلستعداد  –النزاهة  –اإلستقامة  –من الصفات، والتقيد بمجموعة من اإللتزامات، منها:الصرامة 

 ء3الوال –درة على التحمل الق –املهنية  –التواصل  –الوفاء واإلخالص  –الهدوء  –التفاني  –النشاط 

وكذلك واجب التحفظ، وهو اإلمتناع عن إتيان سلوكات أو تصرفات تمس بسمعة قطاع العدالة، وهو    

املفتش باإللتزام به ولو بعد  17/111من املرسوم  07أوسع مفهوما من السر املنهي الذي طالبت املادة 

 إنتهاء مهامه3

 ، واملتمثلة في:17/111املرسوم  نص عليهاثانيا :مهام املفتش العام: 

يشرف املفتش العام على تنشيط وتنسيق أعمال أعضاء املفتشية العامة الذين تحت سلطته  -

 ( 113، ف17)املادة

 (103، ف11املشاركة في تقييم القضاة وكذا تحضير قائمة األهلية وحركة القضاة مع الهيكل املعني)املادة -

ة كل سنة قضائية يتعلق بنشاط املفتشية العامة وتقييم سير الجهات إعداد تقرير إجمالي في نهاي -

 (113، ف11القضائية واملؤسسات العقابية، يقدمه إلى وزير العدل حافظ األختام )املادة

ونصت املادة التاسعة على إمكانية طلب املفتش العام من رؤساء املجالس القضائية وكل املصالح     

ية معلومة أو ملف أو وثيقة أو سجل قصد اإلطالع عليه في إطار ممارسة مهامه، التابعة لوزارة العدل، أ

ونصت املادة العاشرة من نفس املرسوم على تكليف مدير الدراسات بتسيير أمانة املفتشية العامة 

 وإستغالل تقارير التفتيش، ومسك بطاقات تقييم القضاة، ومتابعة امللفات التأديبية3
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، على منح موظف 0116املفتشين بصفة عامة فقد جرى العرف اإلداري منذ وبالنسبة لعطل     

يوم غير أن القانون يحتسب العطلة السنوية على أساس يومين ونصف  10الوظائف العليا إجازة تقدر ب"

 xvii3عن كل شهر

 املبحث الثاني : سلطات املفتشية العامة وآليات عملها

إداري وفقط، بل إضافة إلى ذلك أسندت إليها مهمة وظيفية، إن املفتشية العامة ليست مجرد هيكل     

تتمثل في رقابة وتفتيش األعمال اإلدارية من خالل التحقيقات اإلدارية التي تقوم بها عن طريق التحريات 

واألبحاث في مجال عملها من أجل التوصل إلى نتائج تقدمها إلى الجهات املعنية مرفوقة بإقتراحاتها حول 

 الالت الحاصلة لتداركها بغية تطوير مرفق العدالة تماشيا مع التطورات الدولية في هذا الشأن3هذه اإلخت

وعليه سنتناول هذا املبحث في مطلبين، نخصص األول منه للحديث عن سلطات املفتشية العامة،     

 وفي الثاني منه نتحدث عن آليات عملها3

 العدل املطلب األول : سلطات املفتشية العامة لوزارة

حدد القانون إطار تشريعي وتنظيمي شامل لعمل املفتشية العامة، وأسند لها سلطات واسعة للقيام     

بمهامها والتي تستطيع من خاللها تأدية مهامها على الوجه املطلوب منها، وضمن للمكلف بعملية التفتيش 

مجموعة من الصالحيات تساعده في سهولة الوصول إلى املعلومة التي يحتاجها في إطار مهمته، وحدد له 

مراقبة سير الجهات القضائية واألجهزة التابعة لقطاع العدالة، من أجل املساهمة في تطوير هذا املرفق 

 الهام3

 فما هي هذه الصالحيات؟ وما دور ومهام املفتشية العامة؟     

 الفرع األول : صالحيات املفتشية العامة ودورها .

 شية العامة.أوال: صالحيات املفت

حدد املشرع الجزائري صالحيات املفتشية العامة لوزارة العدل بوجه عام، بموجب النص الذي نظم     

في مادته الثانية، على أنه :"تخول املفتشية العامة صالحيات واسعة في  17/111سيرها ومهامها، رقم 

 مجال التحري والتحقيق واملراقبة 3
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اع التقصير في تسيير وسير األجهزة واملصالح التابعة لوزارة العدل، وتسهر وتساهم في الوقاية من أنو     

 على اإلستعمال العقالني واألمثل للوسائل واملوارد املوضوعة تحت تصرفها "

يفهم من هذه املادة أن الغرض من منح املشرع صالحيات مطلقة للمفتشية تكمن في إعانتها على     

 وبات، بحيث يمكنها أيضا أن تقوم ب":القيام بمهامها دونما أية صع

 3مراقبة سير قطاع العدالة 

 3 متابعة البرامج املعدة من قبل وزارة العدل 

 3متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات وزير العدل حافظ األختام 

 3تحديد الصعوبات التي تعترض القضاة واملوظفين أثناء تأدية مهامهم عند اإلقتضاء 

 ات اإلدارية وكذا املهام الخاصة التي يكفلها بها وزير العدل حافظ إجراء التحريات والتحقيق

 األختام3

 3إقتراح كل تدبير كفيل بتحسين سير املصالح 

 3املساهمة في إعداد برامج تكوين القضاة واملوظفين اآلخرين التابعين لقطاع العدالة 

 رعية األولى من الفقرة السابعة،هذه الفقرات نصت عليها املادة الخامسة التي إستثنت فقرتها الف     

من مجال تدخل املفتشية العامة،  -وهما مرفقان تابعان لقطاع العدالة -املحكمة العليا ومجلس الدولة 

وأردفت أنه يمكن إجراء مراقبة سير مصالح كتابة الضبط واملصالح اإلدارية للمحكمة العليا ومجلس 

 ظ األختام3الدولة بناءا على تعليمة من وزير العدل حاف

 ومن إستقراء الصالحيات املذكورة آنفا يتبين أن للمفتشية العامة لوزارة العدل وظيفتين:     

وظيفة رقابية تتمثل في الحاالت العادية كمراقبة تنظيم العمل والفصل في القضايا بإنتظام وفي     

ة ال إرتكاب أخطاء مهنية جسيمآجالها املحددة وفقا للقانون، ووظيفة التفتيش على أعمال القضاة في ح

 أو عادية، إذ يتم التحري فيها وتقديمها إلى املجلس األعلى للقضاء إلتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأنها3
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وعليه فإن املفتشية العامة لوزارة العدل هي الجهة املخولة بالتحقيق مع القضاة وإجراء التحريات     

ضائية عندما يتعلق األمر بالتحقيق مع القضاة إلرتكابهم أخطاء مهنية اإلدارية؛ والتي تعتبر تحقيقات ق

جسيمة أو عادية، بالتالي فإن املحاضر التقارير التي يحررها املفتش أثناء التحقيق هي التي تبنى عليها 

 الدعوى التأديبية3

أت حري؛ ففي حالة ر وما يهمنا في صالحيات املفتشية العامة لوزارة العدل هي صالحية التحقيق والت    

املفتشية العامة بعد تحقيقها مع القاض ي مثال ، أنه يستحق عقابا أشد من اإلنذار الذي يمكن لوزير 

العدل ممارسته دون اإلحالة إلى املحاكمة التأديبية، فتقوم في هذه الحالة بتقديم تقريرها إلى وزير العدل 

ملختصة بالنظر في الدعوى لتسليط العقاب املناسب الذي يحيل ملف الدعوى وفحوى التقرير إلى الجهة ا

، املتضمن تشكيل 16/01من القانون العضوي  11في حق القاض ي املخالف، وذلك طبقا لنص املادة 

 xviii3املجلس األعلى للقضاء 

ولإلشارة فإن التحقيق ال يمس القضاة وفقط، وإنما يمتد إلى كل العاملين اآلخرين بالجهات القضائية     

وكذا األجهزة واملصالح املوضوعة تحت وصاية وزير العدل حافظ األختام، وذلك  ؤسسات العقابيةوامل

 17/1113من املرسوم رقم 01بحسب نص املادة 

وفيما يتعلق بالقاض ي خصوصا، ال يمكن للمفتش إجراء تحقيق إداري ضده إال بناءا على تكليف     

ملرسوم السابق التي أضافت في فقرتها األخيرة أنه يمكن من ا 01مكتوب من املفتش العام، بحسب املادة 

إجراء تحقيق مع باقي العاملين اآلخرين التابعين لقطاع العدالة، بعد أخد رأي املفتش العام، ويكون هذا 

 غالبا في حالة وجود شبهة أو إستكمال األدلة بشأن واقعة معينة3

ملفتش بمناسبة التحقيق اإلداري، سماع كل قاض ي من نفس املرسوم أنه:" يمكن ا 06وتضيف املادة     

أو موظف أو عون للقضاء وكذا كل شخص آخر من شأنه أن يفيد التحقيق، ويمكنه أيضا اإلطالع على 

 أية وثيقة أو الحصول عليها"3

، 11/011من املرسوم التنفيذي رقم  08وتضاف إلى هذه الصالحيات املذكورة آنفا، ما ذكرته املادة 

 السابق الذكر3 17/111، وذلك بنص املادة الثالثة من املرسوم 0111xixيونيو سنة  11في املؤرخ 

ويعني البحث والتحري الذي تقوم به املفتشية العامة لوزارة العدل، قيامها بجمع املعلومات واألدلة      

ورة جنائية، وضر والقرائن ملعرفة حقيقة الواقعة، فالبحث والتحري هو إجراء تمهيدي إلجراء الخصومة ال
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الزمة لتجميع اآلثار واألدلة واملعلومات بهدف إزالة الغموض واملالبسات املحيطة بالجريمة ومالحقة 

 xx3فاعلها

وتمكن التحريات التي تقوم بها املفتشية العامة لوزارة العدل من التصدي بسرعة ونجاعة للحادثة     

ة، ومن جهة أخرى تضمن حرية وحقوق األفراد التي تقع وتخل بالسير الحسن لجهاز العدالة من جه

 واملشتبه  بهم في تلك الحادثة من خالل الكشف الدقيق عن املالبسات والظروف التي ارتكبت فيها 3

 ثانيا : دور املفتشية العامة لوزارة العدل

ملقدمة ا تطور دور املفتشيات العامة تطورا سريعا بسبب كثرة أنشطة الدولة وتنوعها كما أشرنا في    

حيث إنتقل هذا الدور من املهمة التقليدية املتمثلة في مراقبة مطابقة العمل اإلداري للقانون ومدى 

مشروعيته إلى املهمة الحديثة واملتمثلة في الوقوف على مدى كيفية تطبيق ذلك العمل والنتائج املحققة، 

قبة املشروعية إلى مراقبة املالئمة، وهي مقارنة باألهداف املرسومة مسبقا، وبمعنى آخر اإلنتقال من مرا

بذلك أداة فعالة تحت سلطة الوزير أو الوالي حسب كل قطاع، تستعمل في املجاالت اإلدارية املختلفة 

كالتوجيه والتقييم والتحري والتنسيق واملشاركة في إعداد برامج التكوين املستمر للموظفين من أجل 

 xxi 3فعالة في تقييم املوظفين وتقديم املشورة في حركتهمإعدادهم للتسيير، وكذا املساهمة ال

من خالل إستقرائنا للصالحيات التي منحها القانون للمفتشية العامة لوزارة العدل، نستنتج األدوار     

 األساسية التي أسندت إليها في سبيل القيام بمهامها، وهي :

 3إعداد وتحضير الدعوى التأديبية 

 رية املتنوعة بناءا على وقائع أو شكاوى3إجراء التحقيقات اإلدا 

 3البحث والتحري بشأن وقائع معينة مثل اإلستماع إلى كل شخص يفيد في التحقيقات 

 3إعداد برنامج للتفتيشات 

 3إعداد برامج تكوين القضاة واملوظفين التابعين لقطاع العدالة 

 ة  كبيرة ألنه يتطلب معرفة وقاية جهاز العدالة من أية إنحرافات، ويعتبر هذا الدور ذا أهمي

دقيقة بكل خبايا القطاع ونقائصه مهما كان صغر حجمها من أجل دراستها وإعداد 
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إقتراحات وتوصيات بشأنها، تمكن القائمين على هذا املرفق من معالجتها بالسرعة املطلوبة 

 حفاظا على سمعة الجهاز3

ة العدل تصب في هدف واحد، وهو الوقوف على كل هذه األدوار التي تلعبها املفتشية العامة لوزار     

مكامن الخلل في جهاز العدالة من أجل تقويمها وإصالحها حفاظا على سالمة هذا املرفق وسمعته لتمكينه 

 من تقديم خدمة عصرية لجمهوره 3

 الفرع الثاني: الجهات الخاضعة لتفتيش املفتشية العامة لوزارة العدل

، 17/111ل الحصر في املادة الثانية عشر من املرسوم التنفيذي رقم حددت هذه الجهات على سبي    

 املتعلق بتنظيم املفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها، وهي ثالث جهات:

 3تفتيش ومراقبة سير الجهات القضائية 

 3تفتيش ومراقبة سير املؤسسات العقابية 

  وزير العدل ،حافظ األختام 3تفتيش ومراقبة سير املصالح املوضوعة تحت وصاية 

وبالنسبة للجهة األولى املتمثلة في الجهات القضائية، فقد أشرنا سابقا إلى الصالحيات الواسعة     

املمنوحة للمفتشية في مجال التحقيق والتحري واملراقبة؛ إذ إستبعد املرسوم املحكمة العليا ومجلس 

ت القضائية خاضعة للتفتيش القضائي واملتمثلة في: الدولة من مجال تدخل املفتشية وترك بقية الجها

املحاكم اإلبتدائية، واملجالس القضائية، واملحاكم اإلدارية بمعنى أن التفتيش يطال كل جهات القضاء 

 العادي والقضاء اإلداري، والتي سنفصل فيها في معرض حديثنا عن مجاالت التفتيش3

فإنه كان يخضع مباشرة إلشراف املفتشية العامة لوزارة أما بالنسبة لتفتيش املؤسسات العقابية    

، املتضمن تنظيم املفتشية العامة 10/116xxiiالعدل، وهذا إلى غاية صدور املرسوم التنفيذي رقم 

ملصالح السجون وسيرها ومهامها، الذي أسند إليها مهمة مراقبة وتفتيش وتقييم كافة املؤسسات العقابية 

راكز املتخصصة للنساء واألحداث، وكذا مؤسسات البيئة املفتوحة والورشات على إختالف أنواعها، وامل

 الخارجية وكل املصالح والهيئات التابعة إلدارة السجون بحسب املادة الثانية من املرسوم السابق3



 

 

92 

 9102 بريلأ واألربعين ثالثال  العدد

 غير أن املادة الثالثة من نفس املرسوم ألزمت املفتشية العامة إلدارة السجون بالتنسيق مع املفتشية    

العامة لوزارة العدل في املهام املسندة إليها، واملذكورة في نفس املادة، كما يمكن  لوزير العدل حافظ 

 األختام أن يأمر املفتشية العامة بإجراء تحقيقات إدارية في كل املصالح والهيئات التابعة إلدارة السجون3

وصاية وزير العدل والخاضعة لقطاع وفي األخير فإن التفتيش قد يمس كل املصالح املوضوعة تحت     

 العدالة، مثل مصالح كتابة الضبط واملصالح اإلدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة3

 املطلب الثاني : آليات عمل املفتشية العامة لوزارة العدل 

ث يلقد قامت النصوص التنظيمية املحددة ملهام املفتشيات العامة بوضع آليات لعمل هذه األخيرة ح    

تمارس املفتشية العامة مهامها على أساس برنامج سنوي، وهو ما تضمنته املادة الرابعة من املرسوم 

، املتعلق بتنظيم املفتشية العامة في وزارة العدل 1117سبتمبر  01املؤرخ في  17/111التنفيذي رقم 

عين الذي يقسم إلى نو  وسيرها ومهامها، ويتضمن هذا البرنامج تحديد املجاالت التي يشملها التفتيش

 :تفتيش عادي وتفتيش فجائي، يتم في نهايته إعداد تقرير يحتوي على نتائج، وإقتراحات لعملية التفتيش3

 الفرع األول : أنواع التفتيش ومجاالته

 أوال: أنواع التفتيش

اءا على برنامج ، على أنه:" يتم إجراء التفتيش العادي بن17/111تنص املادة الرابعة من املرسوم رقم     

سنوي تعده املفتشية العامة ويقدم لوزير العدل حافظ األختام ليوافق عليه، ويمكن إجراء تفتيش 

 فجائي333"3

ومن إستقراء هذه املادة يتضح أن التفتيشات التي تقوم بها املفتشية العامة لوزارة العدل على نوعين:     

 تفتيش عادي وتفتيش فجائي3

قوم بإعداده سنويا املفتش العام بمشاركة املفتشين املساعدين له بناءا : ي التفتيش العادي -0

 على عمل املفتشية العامة للسنوات املاضية، ويؤخذ بعين اإلعتبار أثناء إعداده عدة أمور، منها:

إمكانات املفتشية العامة، وحجم األعمال التي تقوم بها و البالغات الواردة للوزارة، والشكاوي، 

 برمجة للتفتيش3اإلدارة امل
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ويقدم مشروع البرنامج إلى وزير العدل حافظ األختام ليعطي مالحظاته، وفي حالة عدم تعديليه يقوم     

 xxiii3الوزير باملصادقة عليه وتبليغه للمفتش العام

: وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة الرابعة سابقة الذكر، ويكون التفتيش الفجائي -9        

االت معينة تفرضها مستجدات طارئة، وهو ما يعبر عنه بالوضعيات الخاصة التي تستدعي من في ح

املفتشية التدخل على الفور ملعالجة األمر بسرعة حفاظا على سمعة القطاع وسيرورة العمل به، ويكون 

 بتنقل املفتش إلى عين املكان مرفوقا بأمر بمهمة من السلطة السلمية3

 ثانيا : مجاالته.

كما أشرنا سابقا هناك ثالث جهات حصرها القانون، تخضع لتفتيش املفتشية العامة لوزارة العدل،     

والذي يهمنا هو مجال الجهات القضائية بإعتبار إدارة السجون تحتوي على مفتشية عامة تراقب العمل 

 بكل مصالحها3

وكذا القانون اإلسترشادي  xxivائي العربيوبإستقراء الالئحة املتعلقة بالتقرير النموذجي للتفتيش القض    

في الجهات القضائية الذي  -، نجدها تنص أن التفتيش xxvاملوحد للتفتيش القضائي ومذكرته اإليضاحية

 ويشمل كل من: -يهدف إلى تحسين الخدمة القضائية 

صية : من خالل تقييم العمل وشخ املحاكم اإلبتدائية واملجالس القضائية واملحاكم اإلدارية    

املسؤول القضائي وقدرته على تحمل املسؤولية والتأطير وأخذ املبادرة أو القدرة على املراقبة واإلشراف، 

 وكفائته املهنية واإلدارية، وطبيعة العالقة بين القضاة وأعضاء النيابة العامة واملوظفين واملتقاضين3

، بها للقضاة واملوظفين، ومدى كفايتهمويراعى في التفتيش الوضعية املادية للبناية ومدى إستيعا    

ووضعية املوارد املادية والتجهيزات، وكذا عدد القضايا، وعدد الجلسات وكيفية سيرها، ووضعية 

 السجالت املمسوكة3

: املؤشرات العامة )املوقع، وضعية البناية، سعتها333( والخدمات التي أوالوفي الجزائر يشمل التفتيش    

املين بها من قضاة وموظفين، وكذا )كفاية املكاتب، قاعات الجلسات، الصيانة، تقدمها، وراحة الع

 النظافة، األمن(3
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: مراقبة سير العمل من خالل )مراقبة مصالحها، وجهة الحكم، سير غرف التحقيق باملحكمة  وثانيا

نيابة الونشاط رئيس املجلس وغرف املجلس القضائي(، كما تراقب هيئة التفتيش مدى إجتهاد قاض ي 

في دراسة امللفات ال سيما الشكاوى وعدم جدولتها آليا حتى ال ترهق قضاة الحكم بقضايا بسيطة جدا، 

وبالنسبة لقضاة املحاكم تراقب مدى إحترامهم لإلجراءات القانونية في إصدار األحكام القضائية، وكذا 

ن القاض ي في تسيير املرافعات عديباجة الحكم حتى ال تقع إشكاالت في مرحلة التنفيذ، وتقييم جدية 

طريق اإلطالع على التأجيالت وأسبابها تفاديا إلطالة مدى التقاض ي دون مبرر، ويمكن كذلك للمفتش 

اإلطالع على نشاط  النيابة العامة ونيابة الجمهورية من خالل النوافذ املفتوحة بالتطبيقة املعدة لذلك 

ير عام ومراقبة مدى إحترام قضاة النيابة لعمليات تصفية وتطهالسيما تفتيش املصالح املتعلقة بالبريد ال

سجل البريد العام اإللكتروني، الذي تسجل فيه الطلبات بالبريد فكل مصالح النيابة تجد مصدرها 

وامللفات املتعلقة بمختلف مصالح نيابة الجمهورية، ومراقبة حسن سيرها ينطلق من السجل اإللكتروني 

جالت بحسب املصلحة، ويستطيع املفتش الدخول إلى امللف اإللكتروني للتحقيق العام، ثم تتفرع الس

القضائي ملا للتحقيق من سرية وخصوصية من أجل اإلطالع على املحاضر واألوامر بهدف التأكد من السير 

الحسن للمكتب، وهو نفس األمر بالنسبة للغرف واألقسام املدنية والجزائية وأمانات الضبط، وكذا 

تسيير صحيفة السوابق القضائية، وشهادة الجنسية، والنظام اآللي لتسيير األوامر بالقبض، هذا  نظام

األخير يتواجد كذلك لدى الضبطية القضائية إلستعماله في القيام بمهامها في تنفيذ أوامر القبض 

 xxvi3الصادرة عن جهاز القضاء

 خالصات التفتيش وأهدافه: الفرع الثاني 

 فتيشخالصات الت: أوال

يختتم املفتشون أعمالهم وتدخالتهم بشأن تسيير مرفق العدالة الذي تم تفتيشه بتحرير تقرير تدون     

فيه كل املالحظات واملعاينات ويرفق بالتدابير التي تحسن من عمل املصالح املعنية موضوع الرقابة، وكذا 

املنظم لعمل  17/111املرسوم قم  ، ونصxxviiنتائجها وتسييرها، ويقدم هذا التقرير إلى مسؤولي املصالح

املفتشية العامة لوزارة العدل في مادته الرابعة، فقرته األخيرة، على أنه :"تكون كل مهمة تفتيش أو مراقبة 

أو تقييم موضوع تقرير مفصل يرفع إلى وزير العدل حافظ األختام مشفوعا بإقتراحات"، بحيث يتضمن 

تشة، تبلغ لوزير العدل حافظ األختام، وتبلغ كذلك إلى رؤساء هذا التقرير معاينة شاملة للجهة املف

 الجهات القضائية التي خضعت للتفتيش بغرض تدارك النقائص واإلختالالت الحاصلة بالجهة 3
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وزيادة على ذلك يعد املفتش العام تقريرا سنويا عند نهاية كل سنة عن نشاط املفتشية، ويرسله إلى     

حظاته واقتراحاته املتعلقة بسير املصالح واملؤسسات التابعة للوصاية ونوعية الوزير ليبدي رأيه ومال 

 أدائها، وهو ما نصت عليه الفقرة األخيرة من املادة الثامنة من املرسوم السابق3

ولإلشارة ينص التقرير على تثمين الجهد املبذول من طرف القضاة الذي يساعدهم في عملية التنقيط     

 -0املادة التاسعة من القانون العربي اإلسترشادي املوحد للتفتيش القضائي، على أنه :" التي نصت عليها 

 تقدر درجة كفاءة القاض ي منسوبة إلى مائة درجة ويكون تصنيفها على الوجه التالي:

  مما يفوق3 %11ممتاز: يقصد به األداء املتفوق ويمنح ملن يحصل على درجة 

 فأكثر3 %17والتفوق ويمنح ملن يحصل على تقرير  جيد جدا: يقصد به إمتياز األداء 

  فأكثر3 %81جيد: ويقصد به جودة األداء دون التفوق ويمنح ملن يحصل على 

  فأكثر %77مقبول: ويقصد به األداء العادي ويمنح ملن يحصل على 

  3 %77ضعيف: ويقصد به األداء الضعيف، ويمنح ملن يحصل على أقل من 

ئة التفتيش( نسخة من التقرير للقاض ي واملشمولين بالتفتيش إذا يبلغ رئيس الهيئة )أي هي -1

 قدرت كفاءته بدرجة أقل من جيد3

 للتفتيش أهداف عامة وخاصةثانيا: أهداف التفتيش: 

 : يمكن إجمالها في كون التفتيش يؤدي إلى :األهداف العامة -0

سات العقابية أو املصالح األخرى املساهمة في توحيد أنماط العمل سواء بالجهات القضائية أو املؤس -

 التابعة لوزارة العدل3

 املساهمة في ترقية جهاز العدالة وعصرنته3 -

 الوقاية من جميع الحوادث املحتملة والتي تمس بسمعة القطاع، وكل أنواع التقصير3 -

 ضمان وجود مطلب الصرامة في العمل 3 -

 إضفاء جو من الشفافية على عمل مرفق العدالة3 -
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 املساهمة في ترقية األداء القضائي والعقابي في إطار إحترام حقوق اإلنسان3 -

 األهداف الخاصة:  -9

ضمان تلبية حاجات املواطن من خدمات مرفق العدالة من حيث ظروف اإلستقبال والتوجيه  -

 واملعاملة، وسرعة تسليم الوثائق3

تهجة من طرف الدولة من أجل تحديث تقديم خدمة عصرية متطورة تجسد السياسة اإلصالحية املن -

 املنظومة القضائية والعقابية3

 إزالة كل العراقيل من خالل إدراك مكامن الضعف والخلل وتقييمها3 -

 تحفيز القضاة لبذل مزيد من العناية والجهد3 -

 توجيه املوظفين العاملين بقطاع العدالة وإرشادهم3 -

 الخاتمة :

املفتشية العامة لوزارة العدل تعتبر جهاز من أجهزة الرقابة على األعمال وفي خالصة دراستنا نستنتج أن 

الصادرة عن جهاز العدالة، وهي في الوقت نفسه من األجهزة الداخلية الذاتية لإلدارة، تتبع ألعلى سلطة 

 إدارية تخضع لها، وهي وزير العدل حافظ األختام3

 وعليه نستخلص النتائج اآلتية:

لوزارة العدل أداة لتصويب العمل اإلداري بمفهومه الواسع والعمل القضائي املفتشية العامة  -0

 بمفهومه الخاص لجهاز العدالة3

املفتشية العامة لوزارة العدل تهدف إلى الرفع من مستوى منتسبي قطاع العدالة من خالل  -1

 مراقبتها املستمرة ألداءهم3

 طبيقا سليما3تسهر املفتشية العامة لوزارة العدل لتطبيق القانون ت -1

املفتشية العامة وسيلة هامة بيد وزير العدل لتقييم ومعرفة أداة األجهزة التابعة له، والوقوف  -6

 على مدى تجسيد السياسة العامة لوزارته3
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هذه إيجابيات املفتشية العامة لوزارة العدل التي هي األخرى تعاني من نقائص ككل املفتشيات العامة     

 لتي نجملها في اآلتي :بمختلف الوزارات، وا

 مفتشا3 11عدم بلوغ عدد املفتشين للعدد املفترض وهو  -0

صعوبة الحصول على التقارير والبحوث واألعمال التي تقوم بها املفتشية العامة لوزارة العدل  -1

 وربما مرد ذلك لخصوصية القطاع3

رة في فتشيات النظيعدم وجود بوابة أو نافذة أو موقع خاص باملفتشية على األنترنت كباقي امل -1

 العالم3

إستثناء بعض الهيئات من رقابة املفتشية العامة لوزارة العدل مثل املحكمة العليا ومجلس  -6

 الدولة3

إتساع الصالحيات واملهام املسندة للمفتشية العامة مقارنة مع عدد القائمين بمهام التفتيش،  -7

يقارن مع عدد املحاكم اإلبتدائية مفتشا ال  11مما يضعف من قدرتهم على أداء مهامهم، فعدد 

واملجالس القضائية، وكذا املحاكم اإلدارية، هذا إذا أضفنا العدد الكبير للمؤسسات العقابية 

 في كل واليات الوطن

 لذا وألجل كل هذا يمكن إقتراح التوصيات التالية :    

 رفع عدد القائمين بالتفتيش3 -1

 وضع موقع للمفتشية على األنترنت3 -2

 كل الوسائل املادية والبشرية التي تحتاجها املفتشية لتسهيل عملها3توفير   -3

 إقتراح وضع كوطة ثابتة لتعيين النساء كمفتشات باملفتشية العامة لوزارة العدل 3 -4

إقتراح إستحداث أربع مكاتب جهوية بوسط وشرق وغرب وجنوب البالد، تكون بمقر  -5

 رئاسة املكتب سنويا3 املجلس القضائي بقيادة عشر مفتشين يتداولون على
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وبالرغم من كل هذا تبقى املفتشية العامة لوزارة العدل الوسيلة الفعالة واألداة الصارمة ملراقبة سير 

 جهاز العدالة3
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 قـائمة املـراجع:

 أوال : الكتب

 11013يث،القاهرة، بن داود إبراهيم، الرقابة على النفقات العمومية في القانون الجزائري املقارن، دار الكتاب الحد -0

 11163محمد صغير بعلي، القانون اإلداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، دون طبعة، الجزائر،  -1

عبد الباسط على جاسم الزبيدي، املوازنة العامة  للدولة والرقابة على تنفيذها، دار حامد للنشر والتوزيع ، الطبعة  -1

 11063األولى، األردن، 

طماوي، مبادئ علم اإلدارة العامة، دار الفكر العربي، مطبعة عين شمس، دون طبعة، القاهرة، سليمان محمد ال -6

 01183مصر، 

 11003شامي يسين، املساءلة التأديبية للقضاة، أمواج للنشر والتوزيع، دون طبعة، عمان، األردن،  -7

 01103الطبعة الثانية، عين مليلة ، الجزائر،  محمد محدة، ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات األولية، دار الهدى، -0

 القرارات

(3 الذي إعتمده مجلس وزارء العدل العرب 17/01/1111-01د-607قرار مجلس وزارة العدل العرب، رقم القرار رقم ) -0

 ( املنعقدة ببيروت013في دورته )

 بالعاصمة اليمنية صنعاء3 ، أعتمد11/00/1101بتاريخ  11/د111قرار مجلس وزارة العدل العرب، رقم  -1

 النصوص القانونية : -2

، املتضمن تنظيم وزارة البريد واملواصالت، الجريدة الرسمية، 0101أفريل  01املؤرخ في  01/010املرسوم الرئاس ي رقم  -0

 113العدد 

ات، الجريدة الرسمية، ، يحدد هياكل اإلدارة املركزية وأجهزتها في الوزار 0111جوان  11، املؤرخ في 11/011مرسوم  - 1

 103العدد 

، يحدد حقوق العمال الذين يمارسون 0111يوليو  17املرافق 0600محرم 11، مؤرخ في 11/100مرسوم تنفيذي رقم  -1

 103وظائف عليا في الدولة وواجباتهم ، الجريدة الرسمية، العدد

بأجهزة اإلدارة العادة333333 في الوالية، الجريدة  ، املتعلق0116جويلية  11، املؤرخ في 16/100املرسوم التنفيذي رقم - 6

 163الرسمية، العدد 

، يتضمن تنظيم 1116أكتوبر سنة  16ه"، املوافق0617رمضان عام  01، مؤرخ في 16/111مرسوم تنفيذي رقم - 7

 3 08اإلدارة املركزية في وزارة العدل، الجريدة الرسمية، العدد
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، يتضمن تنظيم املديرية العامة 1116ديسمبر  16، املوافق0617رخ في شوال عام ، مؤ  16/111مرسوم تنفيذي رقم  - 0

 813إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، الجريدة الرسمية، العدد 

، يتضمن تنظيم 1110غشت سنة  10املوافق  0618رجب عام 10، املؤرخ في 10/116املرسوم التنفيذي رقم -8

 713ها ومهامها، الجريدة الرسمية، العدداملفتشية العامة ملصالح السجون وسير 

، يعدل املرسوم التنفيذي 1101سبتمبر سنة 7املوافق  0616شوال  11، املؤرخ في 01/118املرسوم التنفيذي رقم  -1

، واملتضمن تنظيم املفتشية العامة في 1117سبتمبر سنة  01املوافق  0610شعبان عام  1، املؤرخ في 17/111رقم 

 يرها ومهامها3وزارة العدل وس

 املذكرات:

1-Frédéric Renaudin ;les inspection générales dans le système administratif Français, Thèse de Doctorat 

université Paris2-Panthéon Assas ; U.F.R Droit France, 2003.          1-  احمد سويقات، الرقابة على اعمال االدارة

 11073-1106ائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العمومية في الجز 

فيساح جلول، النظام القانوني للعطل في الوظيفة العمومية، رسالة ماجستر، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر،  -1

1116. 

 ثانيا:املقاالت واملجالت

، السودان3 على 1101ي دراسة مقارنة، مجلة السوابق األحكام ، العدد محمد حمد أبوسن، التفتيش القضائ -0

 www.taqnyah.ae/sudanjuciarاملوقع:

ريخ بتا www.marocdroit.comإدريس فجر، التفتيش القضائي وإستقالل القضاء أية عالقة، مقال على موقع : -1

16/1/11013 

 ثالثا: مـواقع انترنت

0- www.taqnyah.ae/sudanjuciar http:// 

9- www.marocdroit.com http:// 

2- http://www.almaany.com/ar/dict/ae   

1- www.justice.gov.ma/ministere   http:// 

7- www.mjustice.dz    http:// 

 قائمة الهوامش:

 

http://www.taqnyah.ae/sudanjuciar
http://www.taqnyah.ae/sudanjuciar
http://www.marocdroit.com/
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 الفاعلون الرسميون في صنع السياسات العمومية باملغرب
 

 

 فدوى تزيت 

باحثة بسلك املاستر , شعبة العلوم 

االدارية واملالية بكلية العلوم القانونية 

 . واالقتصادية واالجتماعية السويس ي

 

 مقدمة

عداد وصياغة السياسات العمومية باملغرب مرحلة مهمة تحدد نجاح هذه السياسات من عدمه يعتبر ا

نظرا ملا يعرفه هذا املجال من تداخل بين ما هو اجتماعي ثقافي وسياس ي وكذا تعدد املتدخلين في مسلسل 

يذية, نفصنع السياسات العمومية سواء تعلق االمر بالفاعل الرسمي )املؤسسة امللكية, السلطة الت

السلطة التشريعية( او الفاعل الغير رسمي )االحزاب السياسية , الجماعات الضاغطة, املجتمع املدني, 

 املواطن( وايضا الرتباطها بإدارة شؤون الدولة و املجتمع3

فبالرجوع لتعريف السياسات العمومية وعلى الرغم من صعوبة تحديد املفهوم يمكن القول في هذا 

  knoepfel   3. larrue .varonne savardمما جاء به مجموعة من االساتذة على رأسهم  الصدد وانطالقا

ان السياسات العمومية ''سلسلة من القرارات او االنشطة املتناسقة واملنسجمة, تتباين مواردها 

مر أل  وامكانياتها وتتكامل عالقتها املؤسساتية وتختلف املصالح املتوخاة منها, والتي تهدف لتقديم حل

تعتبره الطبقة السياسية مشكال وتؤدي هذه السلسلة من القرارات واالنشطة والتي تتميز بطبيعتها امللزمة 

 التي تغيير سلوك الفئات االجتماعية, كل ذلك في اطار املصلحة العامة للفئات االجتماعية''3
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املتحكم في دواليب فالحديث عن هذه السلسلة من القرارات يستدعي الحديث باألساس عن الفاعل 

صياغة السياسات العمومية ورسم خارطة الطريق إلنجاحها بمختلف مراحلها بدءا من االعداد وصوال 

للتقييم مما يحيل الى تعدد الفاعلين3 وبيت القصيد في هذا املوضوع هو الفاعل الرسمي بموجب الدستور 

اء مجموعة من الفصول الدستورية عبر مقاربة علم السياسة ومنهج تحليلي نحاول من خالله استقر 

 املتعلقة بهذا املجال3

فكل فاعل في هذا الحقل يعتبر صمام االمان وحجر الزاوية في منظومة يتداخل فيها ما هو سياس ي باإلداري 

لتحقيق الغاية املتوخاة وتنزيل تلك السياسات على ارض الواقع, سواء في مرحلة االعداد التي هي النواة 

عيل البرامج الحكومية وصوال ملرحلة التقييم كمستجد عزز من خالله املشرع مكانة االساس في تف

 املؤسسة التشريعية كونها تعكس ارادة االمة3

حول الدور االساس ي الذي يلعبه الفاعلون الرسميون في إنجاح السياسات ليدفع بنا هذا الى التساؤل 

 العمومية باملغرب بجميع مراحلها؟

علين املوكول لهم مهمة اعداد , تنفيذ و تقييم السياسات العمومية سيان تعلق االمر لتتضح اهمية الفا

ة السلطة التنفيذي)املطلب االول( او  املؤسسة امللكيةبما هو ضمني او ملموس سواء في حديثنا عن  

 )املطلب الثاني( 3 والسلطة التشريعية
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 املطلب االول : املؤسسة امللكية

في النسق السياس ي للنظام القائم في محصلة تاريخية  59لكية باملغرب اللبنة االساس اضحت املؤسسة امل

الذي هو  60تراكمية توجت بتعاقدات مجتمعية همت السلطة واملخاطبين بها في اطار سيادة القانون 

ه متفق حول 63النيابية لنمط اقتراع   62وفق نظام التمثيلية   61نتاج خالص وتمثل واقعي إلرادة األمة

 وشفاف يدود عن إرادة األمة وضميرها الجمعي3

هذا ما يرخي بضالله على مختلف املجاالت داخل الدولة من بينها السياسات العمومية حيت نجد تدخل  

املؤسسة امللكية بشكل ضمني انطالقا من ترأس امللك للمجلس الوزاري واعطاء امالءات في هذا السياق 

 عبر الخطابات امللكية3

 االولى : رئاسة املجلس الوزاري الفقرة 

أن امللك يراس املجلس الوزاري الذي يتداول في السياسة العامة  1100من دستور  61جاء في الفصل 

التي ماهي في نهاية املطاف اال االستراتيجية العامة التي تنهجها الدولة والتي  61حسب منطوق الفصل 

ملكانة امللك في االسهام في صنع السياسات العمومية تتمظهر عبر السياسات العمومية , هذا ما يكرس 

الى جانب ما يحتله املجلس الوزاري من اهمية في الهيكل املؤسساتي للدولة فاملشرع كرس له مكانة مهمة 

                                                           
 "التصدير" 31100 دستور 59
 ,الطبعة االولى371 الدكتور مصطفى الصوفي "مدخل لدراسة القانون العام" الصفحة 60
 366 نفس املرجع السابق, الصفحة 61
 368 نفس املرجع السابق , الصفحة 62
 76الصفحة ’3 نفس املرجع السابق 63
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من خالل مجموعة من املساطر واالختصاصات ليتحول الى قناة ديمقراطية للمشاركة في ممارسة السلطة 

 ملؤسسات الدستورية املنتخبة 3بين املؤسسة امللكية وا

ورئاسة امللك لهذا املجلس تحيل على البعد الديمقراطي في تدبير الشأن الحكومي ومعطى يدل على 

 643الصالحيات الجديدة لرئيس الدولة التي تجعل امللك املمثل االسمى للدولة 

 ستراتيجية لسياسة الدولةاضافة الى هذا يتداول املجلس الوزاري كما سبقت االشارة في التوجهات اال 

ومشاريع مراجعة الدستور والتوجهات العامة ملشروع قانون املالية الذي يعتبر االساس الذي تقوم عليه 

 البرامج الحكومية3

كما للمؤسسة امللكية سلطة االطالع على مداوالت املجلس الحكومي الذي ينظر في قضايا نذكر منها على  

سات العامة للدولة قبل عرضها على املجلس الوزاري ثم السياسات سبيل املثال ال الحصر السيا

 653العمومية والقطاعية اي ان امللك يعد فاعال اساسيا في صياغة السياسات العمومية

في  11وبالرجوع الطالع امللك على خالصات مداوالت املجلس الحكومي كما هو منصوص عليه في الفصل 

ة امللك على خالصات مداوالت مجلس الحكومة " مما يبعث على فقرته االخيرة "يطلع رئيس الحكوم

                                                           
ن في شرعية امللكية في املغرب تعدد وتنوع املصادر وتفوق شرعية االنجاز بشكل اكبر , هنا يطرح 3نشير هنا الى ان الكثير من املحللين الذين يرو 64

علية فالسؤال حول ماهية الشرعية واسانيد انبناءها الخاصة االستثنائية بالنسبة للملكيات بوصف هاته الشرعيات بناءات فكرية مع التسويغات ال

 من حيث الفعل الديمقراطي للدولة او الدولة في حالة الفعل 3امللموسة لألفعال واملمارسات اليومية 

 1101,  دار توبقال للنشر ,الطبعة الرابعة  11عبدهللا حمودي "الشيخ واملريد"  الصفحة 
لتقاء توثر دينامي لال 3 ملا كانت السياسات العمومية رهينة بالتنزيل السليم ملقتضيات الدستور و املدخل االساس ي لتغيير طبيعة الدولة نفسها ومكان65

الثابت  مبين منطق الفعالية التي تخدم الصالح العام وموازاة للمنطلق والخيار الديمقراطيين, فلهاته االخيرة عالقة وطيدة بالنظام السياس ي وفه

السياسية الواقعة التي يتخذ بها امللك تستنتج النسقية  1100من دستور اململكة املغربية  61و  61واملتغير فيه , فبعد قراءة نصية ملنطوق الفصلين 

رءاها  امكان الدماغ من الجسد في خريطة الدولة وبضمانات دستورية اطرتها ايديولوجية سياسية رصفت النيو باتريمونيالية او االبوية الجديدة كم

 وتحقيق الثبات والسرمدية3 هشام شرابي في اطار التحليل لتغول الدولة واستفحالها والتبعية التي فرضتها لنشد االستقرار 
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التساؤل حول الغاية من تضمين املشرع إلمكانية احالة خالصات مداوالت املجلس الحكومي على امللك 

 663قصد االطالع عليها 

 ةكما تجدر االشارة الى ان من بين اهم ما يتداول بشأنه داخل املجلس الحكومي هو السياسات العمومي

حيث نجد بهذا الصدد 67اي دراسة البرامج واملخططات الحكومية لنجد امتدادا لتدخل املؤسسة امللكية 

جانبا من الفقه يقول ان السلطة التنظيمية بالرغم من تخويلها للحكومة من طرف املشرع املغربي اال 

ة لكن هذا ال يعني بيد رئيس الحكوم 68ان امللك وبالرغم من كونه ليس سلطة وان السلطة التنظيمية

اي الرقابة على العمل  1100من دستور  11ان امللك ال يراقب السلطة التنظيمية , ما يدل عليه الفصل 

الحكومي لكن كيف يبدي امللك رايه سيان تعلق االمر بالتعديل او التوجيه ؟ هذا ما لم يتم التنصيص 

 عليه صراحة في الوثيقة الدستورية 3

وموقعها في صنع السياسات العمومية وانه الراسم لهذه  69ريادي للمؤسسة امللكيةليتضح جليا الدور ال

االخيرة لكن هل موقع امللك داخل املجلس الوزاري ورقابته على اعمال الحكومة وحده الذي يظهر مدى 

 تدخل السلطة امللكية في صنع السياسات العمومية  ام ان هناك تدخالت اخرى ؟

                                                           
يتضح من خالل قراءة نصية ان امللك يتحكم في املجلسين معا ويصف حدود تمثالتهما الواقعية  1100من دستور  61و  61من خالل الفصلين 663

ما تم تداوله في هذا معا , فبعد رئاسة امللك للمجلس الوزاري فرئيس الحكومة مطالب بقوة القانون ان يفي رئيس الدولة بتقرير مفصل حول 

 املجلس و هاته ممارسات ملكية تنفيذية اكثر منها برملانية3
 3 "الدولة اداة لتدبير مصيرنا الزمني " ماكس فيبر67
 ةعلى اعتبار ان الحكومة هي سلطة تنفيذي’ 3اللبس املثار في هذا الصدد هو حول مشروعية العمل الذي تباشره الحكومة من خالل املجال التنظيمي 68

من الدستور  11من الدستور والتي تمارس بمقتض ى مراسيم تنفيذية يتداول بشأنها في املجلس الحكومي طبقا للفصل  11انطالقا من الفصل 

كما ان الفصل ’ 11من الدستور وتنظيمية انطالقا من الفصل  11والحالة هاته فان الحكومة تغدو ممارسة لوظيفتين تنفيذية انطالقا من الفصل 

 ن الدستور يمدنا بان املجال التنظيمي هو كل ما خرج عن مجال القانون , وهنا يتار النقاش حول مجال وحدود السلطة التنظيمية3م 81

 محاضرات القيت على طلبة الفصل الثالث شعبة القانون ,مادة "النظرية العامة للنشاط االداري" بالكلية املتعددة التخصصات بأسفي ,مصطفى

 1106/1107الصوفي 
طة ل3فيما يخص مركز امللك , وعند اصداره بقرارات ادارية يصعب عدم اعتباره سلطة ادارية , لكنه يجب التنبيه الى انه يرتفع عن كونه فقط س69

للقانون  قليديةادارية , فهو املمثل االسمى لالمة )املشرع ,واملنفذ والحكم ( وهو ما يكرسه الدستور الذي يحتوي في نصوصه املقاالت االسالمية الت

 هو الساهر على حسن سير  -بحسب الدستور السابق–العام املغربي , وكنتيجة يرى انه من الصعب القبول بالطعن ضد القرارات امللكية , فامللك 

كما يذكر  م االسالمي 3السلط بما فيها السلطة القضائية , والتي ال يقوم بتفويتها , بل فقط بتفويضها متوافقا في ذلك مع مهام االمامة في النظا
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 بات امللكيةالفقرة الثانية: الخطا

يالحظ من خالل الخطابات امللكية ان هناك مجموعة من االشارات والتوجهات حول السياسات 

العمومية باملغرب حيث ال يمكن اعتبار الخطابات امللكية مجرد خطابات عادية في حدود مهام املؤسسة 

خارطة عمل للمتدخل امللكية بل تمثل ابعد من ذلك حيث تعد املرجعية لكل الفاعلين داخل الدولة و 

في صنع السياسات العمومية ورسائل ضمنية تكاد تكون صريحة احيانا, اضافة ملا تمثله من اليات 

تساهم في انزال املمارسة السياسية من ما هو نظري الى الواقع مراعات ملدى مطابقتها مع الواقع وقربها 

 من متطلبات املواطن 3

الدالالت الدستورية سيان تعلق االمر بما هو مؤسساتي او توجيهي  فالخطابات امللكية تتميز بمجموعة من

ولها ابعاد اكثر من ذلك حيث تعتبر الية للتواصل بين الشعب ومضامين تقييم السياسات العمومية 

املتبعة من طرف الحكومة, ومثال على هذه الخطابات نجد خطاب امللكي املتضمن لألمر املتعلق بصندوق 

حيث تعتبر مخططا تنمويا يهدف في نهاية املطاف الى تخطي مشكل معين عبر سياسة  التنمية القروية

عمومية تترجم على برامج ومخططات حكومية يكون هدفها بعث رسائل ضمنية يعتمد عليها الفاعلون 

 في صنع السياسات العمومية ويرسمون من خالل التوجهات الواجب تتبعها 3

كرس الدور الرئيس ي للمؤسسة امللكية في تحديد اجندة السياسات العامة كما ان الدستور املغربي الزال ي

للدولة واختياراتها االستراتيجية وال يمكن االغفال على افتتاح امللك للدورة البرملانية كمصدر اساس ي 

تتاح فلتأطير العمل البرملاني فمن التقاليد املغربية الراسخة في النظام السياس ي املغربي ان يقوم امللك با

الدورة البرملانية االولى في مستهل كل سنة تشريعية و بالضبط في الجمعة الثانية من شهر اكتوبر كما هو 

                                                           
و مقيد هاالستاذ بان القانون املغربي ال يقبل بمقولة عصمة وال عدم مسؤولية امللك , بعيدا عن ذلك فهو يعتبر مواطنا تربطه البيعة بالشعب , و 

بيعة ادارية , اال انها غير قادرة للطعن بمراقبة دائمة من طرف االمة, ويخلص بذلك الى ان قرارات امللك في املجال االداري من الناحية املادية لها ط

 باإللغاء او التعويض بسبب مصدرها الذي يعتبر "املمثل االسمى لالمة " 3 

 ,1101القانون االداري )التنظيم االداري( الكتاب االول , مصطفى الصوفي 
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التي تنص على "انه يعقد البرملان  1100من دستور 07منصوص عليه في الفقرة االولى من الفصل 

من  بتدئ يوم الجمعة الثانيةجلساته اثناء دورتين في السنة ويراس امللك افتتاح الدورة االولى التي ت

الشهر اكتوبر وتفتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر ابريل " وكسائر االنشطة امللكية ال يخلو 

 هذا الحدث من احكام دستورية تؤطره دالالت سياسية كبرى 3

ية االولى لدورة البرملانويمكن تناول هذا الجانب من زاويتين االولى متعلقة باألحكام الدستورية الفتتاح ا

من دستور  71والتي تخص التقنية التي منحها الدستور للملك بمخاطبة منه لالمة حيث اقر الفصل 

" للملك ان يخاطب االمة والبرملان ويتلو خطابه امام كال املجلسين وال يمكن ان يكون مضمونه  1100

الفرق  0110من دستور  11لفصل موضوع اي نقاش داخلهما " وهو نفس ما نص عليه صراحة في ا

 "11003فقط في اضافة "داخلهما " في النص االخير "

 703مما يوضح انه عقب انتهاء امللك من القاء خطابه ال يكون هناك امكانية النقاش امام نواب االمة 

ن وبالرجوع ااما الزاوية الثانية فنجدها تتعلق بالدالالت السياسية الفتتاح امللك للدورة التشريعية للبرمل

نجد ان امللك يضل املوجه الرئيس ي للعمل البرملاني وتتميز خطاباته امام البرملانيين  1100لدستور 

 باالهتمامات والقضايا الكبرى للبلد 3

وترسم الخطابات امللكية املوجهة الى البرملان خارطة الطريق التي يجب ان يسير وفقها العمل البرملاني 

قوانين واجراءات ملا تمتله من ارتباط بمختلف امليادين سواء كانت ذات صبغة ليتم تجسيدها في شكل 

                                                           
نسق السياس ي و البناء الدستوري عامة وهو شكل 3 يستشف من هذا الضبط الدستوري القاطع ان موقع املؤسسة امللكية مركزي في دواليب ال70

 صريح من اشكال العقلنة البرملانية التي تقض مضجع تنزيل امللكية البرملانية3
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,اجتماعية , اقتصادية , وقد تتعداها لتنظيمية ومؤسساتية من اجل تحسين وثيرة العمل  71سياسية

 التشريعي3

ئاسة كل ر وتبقى الداللة السياسية الكبرى للخطابات امللكية التأكيد على استمرارية املؤسسة امللكية في 

املؤسسات السياسية بالنظام السياس ي املغربي وتدخله في جميع امليادين لنخلص في االخير الى ان 

 املؤسسة امللكية  فاعل سياس ي ,اجتماعي , وتقافي مستمر3

 املطلب الثاني: دور السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية

لط كرافعة اساس لنشد اسمى ضمان للحكم في كتابه "روح القوانين" مبدا فصل الس 72يرى مونتيسكيو

التي استقرأت تفاصيل مفهوم االنسان واكتنهت  73السليم وللتحقق االكمل لكل مقوالت السلطة والحرية

أغواره وسط جماعته , ذاك االنسان الذي اصبح مواطنا باإلعالن العالمي لحقوق االنسان واملواطن 

 ون الحق به3( في اطار سيادة القانون وص0811/1/18سنة )

فحينما نجد تقسيم االدوار بين السلط في مجاالت معينة من شأنه ان يحقق النتائج املبتغاة ويجعل 

الهدف االسمى لكل سلطة اتمام مهمتها في اطار التعاون نكون بذلك امام فصل سليم لتلك السلط , 

 وهذا جزء ال يتجزأ من مجال السياسات العمومية ايضا 3

 

                                                           
 3 نشير بهذا الصدد الى املستجد الذي استحدث في الساحة السياسية وهو قضية االنضمام ملؤسسة االتحاد االفريقي الذي يستوجب دستوريا من71

)يستوجب( تأشير نواب االمة وهو  ما تم بالفعل بوجود حكومة تصريف االعمال التي دبرت  –امللك على املستوى الديبلوماس ي  صالحيات-داخل 

 من حيت ال الشأن العمومي في انتظار تعيين الحكومة وبعد ذلك تنصيبها في البرملان , ما يفيد جزما ان دواليب الفعل العمومي ال من حيث التشريع و 

 وال من حيث القضاء ترسم فيه مؤسسة امللكية حدود التضيق او التوسيع بأسانيد دستورية قانونية 3التنفيذ 
3  يقول مونتيسكيو في هذا الصدد "انه مخافة ان تتركز السلطة في يد شخص واحد قد يكون الحاكم ويؤسس بعد ذلك لالستبداد فيجب ان 72

 De l'esprit des lois ,0861 تقسم السلط وان توقف السلطة 333"
3"التوفيق اذن بين السلطة والحرية , كان قمة التحليل والتفكير لتجاوز ذلك التناقض الفاضح الذي عاشته املجتمعات السياسية منذ عصور 73

 33361"الدكتور مصطفى الصوفي 'مدخل لدراسة القانون العام ' مرجع سابق ,الصفحة 
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 : السلطة التنفيذية الفقرة االولى 

ملا كان صلب الحقل العلمي الذي نغترف منه بحثا وتنقيبا في فعل الحكومات وتنفيذاتها اي في السياسات 

العمومية على وجه التحديد فمجهر الدراسة تمرين واختبار ذهني وعلمي لقياس مدى موائمة فلسفة 

واالحكام ودقة التوجيه على مستوى وروح الدستور الجديد الذي رصف الصالحيات واوسعها بالضبط 

 ملناطيق قواعد الترسانة القانونية التكاملية 3 74املمارسة واألجراة العملية 

واذ ذاك يحق لنا التساؤل حول موقع الحكومة في النسق السياس ي عامة وفي العمل االداري على وجه 

دارية على شكل قرارات يفترض فيها في مشمولها اعماال ا -حالة الفعل-التحديد مادامت الدولة وهي في  

 انها مشروعة وداخل اطار الشرعية3

فالحديث عن الحكومة وهامش تدخلها في سيرورة السياسات العمومية ال يستقيم دون التعريج على 

صالحيات املؤسسة امللكية املوسعة دستورا وقانونا باعتبارها الفاعل املركزي في دورة انتاج السلطة 

جب االشارة هنا ابتداءا الى انه جلي وواضح الدور الريادي الذي تضطلع به املؤسسة امللكية وممارستها ,وت

في مقابل تضييق صالحيات السلطة التنفيذية االصلية, كذلك مسالة التحكيم امللكي باعتباره حامي 

ن محمى وطن ودين الشعب املغربي وطريق حل كل الخالفات املستعصية بين املؤسسات الدستورية و 

 1100من دستور  61هنا فتقويض سلطات الجهاز الحكومي ليس بمعزل عن هذا التوصيف, والفصل 

 واضح في هذا الباب 3

نجد ان املشرع وضع السلطة  1100من دستور  11, 11, 11من خالل استنطاق محتويات  الفصول 

من بين ما يناقشه التنظيمية بيد رئيس الحكومة هذا االخير الذي يتراس املجلس الحكومي الذي 

                                                           
السياس ي باإلداري على مستوى الواقع بحكم ان االول بلون سياس ي وبرنامج انتخابي موجه يعارضه التالي 3هنا تطرح مسالة االشكال الحاصل في تالقي 74

ذر احقاق عبنمطية املساطر واالجراءات االدارية والتنظيمية التي تمت بصلة بمناطق البيروقراطية وعيوبها ككابح في وجه انفاد االرادة السياسية ب

 القانون3
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السياسات العمومية , اال ان رئيس الحكومة مطالب بتقديم تقرير مفصل للملك عن ما راج في هذا 

 املجلس 3

هذا دون اغفال دور املجلس الوزاري برئاسة رئيس الدولة في توجيه وصنع وحتى انهاء السياسات العامة 

 التي تشكل التوجه االستراتيجي للدولة3

ته القراءة احتكار فعل الدولة من طرف فاعل مركزي رئيس وسط بقية الفواعل داخل املالحظ من ها

بنية الدولة في حين ان تلك الفواعل هي االجدر ومنها على وجه الخصوص املؤسسة التشريعية باعتبارها 

 صوت الشعب والضمير الجمعي لالمة من خالل نظام التمثيلية وفق السيادة الشعبية التي تصون ارادة

 78في اطار الشرعية واملشروعية 77وتطويق السلطة 76كذلك بعد تأطير 75االمة وسيادة الجسم االجتماعي

وتحقيق الحق لسلطان الواجب واالحق بصنع السياسات العمومية واالشراف عليها واقتراحها كحقوق 

 بالقانون3

ورات ت الذهنية  والتصمن باب املعقولية واملوضوعية العلمية تسليط الضوء على واقع تنزيل التمثال 

النظرية الكامنة وراء الرصف النظري التأملي لتنفيذات القواعد القانونية املزمع اقرارها قبل ان تخرج 

 لحيز الوجود وتصبح واقعا يوميا ملموسا 3

 الفقرة الثانية :املؤسسة التشريعية

 0110ن مكرسا في دستور بما ان الدور الرقابي للبرملان عرف قصورا و مكامن ضعف من خالل ما كا

بحيث ان الرقابة على السياسات العمومية لوحدها غير كافية فقد تم تدارك ذلك من خالل التعديل 

                                                           
 713ملرجع السابق الصفحة 3 مصطفى الصوفي 3ا75
 71سيادة القانون قواعد املشروعية في الدولة ,نفس املرجع الصفحة ’ 3النطاق الترابي للدولة 76
 371 سيادة الجسم االجتماعي ,الشرعية الديمقراطية , فصل السلط ,نفس املرجع  الصفحة 77
 حالل الدولة "33يقول الحسن الثاني في هذا الباب "عدم انفاذ االحكام يؤدي الى ان78
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و اصبح 79حيث وسعت الوثيقة الدستورية من مجال القانون  1100الدستوري الذي عرفه املغرب سنة 

دائرة  ي تعزيز امكانية  تأثير القانون علىالبرملان مكلفا بالتشريع في مجاالت اكبر من السابق و هو ما يعن

السياسات العمومية كما عملت على تقوية مهمته الرقابية عبر تثمين وظيفة املعارضة و تيسير امكانية 

 اللجوء الى االليات الرقابية االكثر قوة 3

ل قب عممن الدستور نص في فقرته الثانية على ان البرملان "يصوت على القوانين و يرا 81فالفصل 

الحكومة و يقيم السياسات العمومية " فلم تعد مسؤوليته من اجل التوقيع البرملاني على النصوص و ال 

مسؤولية مناقشة السياسات العمومية ملا يتم تحضيره من مشاريع و مخططات من قبل الحكومة بل 

 اضحت وفق مقتضيات الدستور مسؤولية اساسية 3

بر الخطاب امللكي بمناسبة افتتاح الدورة االولى من السنة التشريعية وقد تم تعزيز هذا الدور ايضا ع

 20123الثانية من الوالية التشريعية التاسعة سنة 

فالبرملان فضال عن مهمتي التشريع و املراقبة اصبح مكلفا بمهمة تقييم السياسات العمومية بحيث اصبح 

لط الضوء على العمل الحكومي و مراقبته و يستأثر باليات مختلفة تتجه نحو حصوله على معلومات تس

من الدستور ينص على انه " يعرض رئيس الحكومة امام البرملان الحصيلة  010تقييمه حيث نجد الفصل 

املرحلية لعمل الحكومة اما بمبادرة منه او بطلب من ثلث اعضاء مجلس النواب او من اغلبية اعضاء 

قبل البرملان ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها " مجلس املستشارين , تخصص جلسة سنوية من 

من الدستور " تخصص باألسبقية جلسة  011اضافة الى هذا نجد في منطوق الفقرة االولى من الفصل 

 في كل اسبوع ألسئلة اعضاء مجلس ي البرملان و اعضاء الحكومة " 3

                                                           
 1100من دستور اململكة املغربية  380 انظر بهذا الصدد الفصل 79
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قييم اضافة الى تقوية املهمة كل هذه الفصول توضح كيفية تعامل السلطة التشريعية مع مهمة الت

الرقابية للبرملان عبر تيسير امكانية اللجوء ألليات رقابية اكثر قوة هذا ما تؤكده الفقرة االولى من الفصل 

من الدستور " يقدم املجلس االعلى للحسابات مساعدته للبرملان في املجاالت املتعلقة بمراقبة   061

واالستشارات املرتبطة بوظائف البرملان في التشريع و املراقبة و التقييم املالية العامة ,و يجيب عن االسئلة 

 املتعلق باملالية العامة "3

اضافة الى امكانية اللجوء للجان تقص ي الحقائق من اجل تجميع املعلومات الالزمة عن مختلف 

العمومية  وعلى القطاعات الوزارية او الوصول الى وقائع معينة او الوقوف على طرق تسيير املرافق 

 اساليب استعمالها للمال العام 3

كما ان هناك دور استشاري يقوم به املجلس االقتصادي و االجتماعي و البيئي حسب ما تم التنصيص 

, لينصب كل هذا في اطار مسلسل تدعيم دور البرملان في تقييم  1100من دستور  071عليه في الفصل 

 السياسات العمومية 3

م السياسات العمومية من طرف نواب االمة خطوة مهمة في اتجاه انجاح السياسات ان دسترة تقيي

تبقى محكومة بمجموعة من 80العمومية و تحقيقها لألهداف التي سطرت لها , اال ان عملية التقييم 

الحدود مما يتطلب اتخاذ مجموعة من الحلول الكفيلة بجعل البرملان يقوم بمهمة التقييم على احسن 

الحاجة الى دعم و مساندة املواطن عبر ما تتخذه الحكومة من قرارات ضروري لذلك , فتقييم وجه, ف

 تلك البرامج و املخططات في مختلف االنظمة يؤكد على مدى مراقبة نجاعة و فعالية العمل الحكومي  3

                                                           
يا على حد ا3 وضعت جل املقتربات النظرية التي قاربت علم فعل الدولة مرحلة التقييم بيد السلطة التشريعية ملا لها من والية على املواطنين والرع80

الحظ في تتبع بعض النماذج التطبيقية انه غالبا ما يتم القفز على نجوز هاته املرحلة ويتم التفكير سواء ممن توجه لهم برامج تلك السياسات ,لكن امل

ة سمباشرة في سياسة عمومية جديدة دونما يقتض ي هذا التفكير املرور عبر سلسلة علمية مضبوطة في الدورة الحياتية كما وصفها اندرسون السيا

الى انتهائها, اذ االجدر تتبع السياسات العمومية والتركيز خصوصا على مرحلة التقييم لتحقيق نجاعة اكبر في  العمومية بدءا في االدراج في االجندة

 سياسة الحقة تكون انجح افتراض 3
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ار هذا االخير تجعل من مسالة التقييم امرا صعبا , فعادة ما يث81اال ان هذا محكوم بمجموعة من القيود 

كجزء من مقتضيات قانونية اكثر شساعة تسعى الى جعله مشابها لتقنية مراقبة العمل االداري , مما 

 يؤدي الى الخلط بين النصوص القانونية املتعلقة باملراقبة الداخلية 3

جاحها نليؤكد كل هذا على اهمية تفعيل البرامج الحكومية عبر السياسات العمومية وضرورة السهر على ا

باعتبارها الرافعة االساس التي يتم من خاللها تحقيق املصلحة العامة والتوفيق بين املتطلبات والنتائج, 

اال ان هذا ومن خالل ما سبق ال يتحقق اال بتظافر الجهود والتخطيط املسبق وتتبع خارطة الطريق 

 املخصصة لهذا الغرض سواء في بعدها السياس ي او االداري3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ة هو الوعاء املالي 3انظر بهذا الصدد القيود الزمنية واملوضوعية املفروضة على البرملان من طرف الحكومة في اطار العقلنة البرملانية , ملا كان قانون 81

 الضام لكل سياسة عمومية او قطاعية كيف ما كانت 3

ر و محاضرات القيت على طلبة الفصل الثالث شعبة العلوم القانونية مادة امليزانية العامة بالكلية املتعددة التخصصات باسفي , عبد بكور بك

1107/11063 
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 " جديد أي"  012.02 القانون  خالل من العنف ضحايا النساء

 الرقابة على عقود املوثق وضرورة االمن التوثيقي التعاقدي

 

 عبدالخالق الناجي 

باحث بسلك الدكتوراه القانون الخاص 

بكلية الحقوق بفاس ضمن مختبر الطفل 

 االسرة والتوثيق السنة الثالثة

 

 مقدمة:  

إلنسان املتعددة منذ القدم وحتى يومنا هذا في تعاقداتهم الشخصية لقد فرضت حاجات ا

إنكار لتعهداتها وإهدار للحقوق وضياعها، البحث عن  املدنية واملالية، وملا تقع فيه األطراف املتعاقدة من

وسائل وقائية تثبت وتحصن حقوقهم وهو ما لن يتأتى إال بوجود شخص املوثق في إضفاءه الصبغة 

بين  وقائية تشيع األمن التعاقدي لى عقودهم وتأمين ركائز السلم القانوني وذلك بتوفير عدالةالرسمية ع

 األطراف املتعاقدة3

فمنذ حصول املغرب على استقالله وممتنهي التوثيق يطالبون الدولة بمؤسساتها الدستورية من 

والذي يجد  0117ماي  6ل أجل التدخل إلصالح القانون املنظم ملهنة التوثيق ذو الجذور الفرنسية 

أصله في قانون فانتوز الروماني، والذي أصبح متجاوزا بحكم الواقع الجديد ومتعارضا مع قوانين املغرب 

الداخلية ونظامه العام، وذلك بتعويضه بقانون توثيق مغربي يراعي أعراف البيئة املغربية ويساير التطور 

األخيرة، االمر الذي جعل االنتقاد سمته األساس خاصة التنموي الذي بدأ يشهده املغرب في السنوات 

وانه لم يعد ينسج تطلعات اسرة التوثيق وكافة املتدخلين في املجال القانوني وقصوره موائمة الدينامية 
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التي يعرفها املغرب في ميادينه االجتماعية االقتصادية التشريعية والتعاقدية، سيما وفي ظل مكانة املوثق 

افد إصالح القضاء ببالدنا وخدماته في تخفيف العبء على املحاكم وتوقي حدوث النزاع كأحد أهم رو 

حولها، او من خالل توفيره لجو من السلم القانوني ويشكل يحفظ التوازن االقتصادي واالجتماعي بين 

 823املتعاقدين

 83ق الالتينيي للتوثيوباعتبار املغرب العضو الفاعل في املواثيق الدولية وفي مقدمتها االتحاد الدول

والتزامه بما تقتضيه مضامينها، واستجابة لحاجيات العصر ومتطلبات التنمية الشاملة وفي ظل تحديات 

العوملة والتطورات التي فرضها النظام العالمي الجديد، والتوجه التشريعي إلصالح منظومة العدالة، 

ن وعلى وجه الخصوص املوثقين وفي جعل من إحداث قانون توثيقي مغربي جديد يلبي انتظارات املمتهني

هذا األخير شخصا يوفر عدالة وقائية تشارك العدالة الرسمية في تحصين حقوق االفراد وتامين ركائز 

وبالتالي تحقيق األمن التعاقدي وإشاعته بين األطراف  84السلم القانوني والعدالة الوقائية داخل املجتمع

ات ورافدا من روافد تشجيع االستثمار  وثق ركنا هاما في تحقيق التنميةاملتعاقدة، والذي يعتبر فيه امل

 3 85األجنبية والوطنية وتخليق التجارة التعاقدية واستقرار املعامالت

، والذي ما لوحظ عليه بمجرد دخوله 11311وعلى العموم خرج قانون توثيق جديد إنه قانون  

ما وجهت له من انتقادات، إذ اعتبره جل املمتهنين  بسبب 86حيز التنفيذ أنه مستجد شكال وليس مضمونا

أنه قانون فرنس ي بثوب مغربي، باستثناء بعض االيجابيات التي أتى بها كصندوق التأمين واملؤسسات، 

                                                           
، بعنوان اصالح مهنة التوثيق 1111لية العلمية املنعقدة باملعهد العالي للقضاء بالرباط سنة توفيق عزوزي، التقرير التمهيدي العمال الندوة الدو -82 

 063، ص:1101في ظل تحديات العوملة، منشورات املجلة املغربية لالدارة املحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، الطبعة االولى 

 073توفيق عزوزي، م س، ص:  -83 

، بعنوان اصالح مهنة 1111مته ضمن الجلسة االفتتاحية الشغال الندوة الدولية العلمية املنععقدة باملعهد العالي بالرباط سنة امين زنيبر، من كل -84 

 013، ص: 1101التوثيق في ظل تحديات العوملة، منشورات املجلة املغربية لالدارة املحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، الطبعة االولى 
، بعنوان 1111شغال الندوة الدولية العلمية املنععقدة باملعهد العالي بالرباط سنة درميش، أخالقيات مهنة التوثيق وسلطة التنظيم، اعبدهللا  -85

 ، الطبعة األولى01عدد اصالح مهنة التوثيق في ظل تحديات العوملة، منشورات املجلة املغربية لالدارة املحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، 

 113ص:  1101

 673عبد هللا درميش، أخالقيات مهنة التوثيق وسلطة التنظيم، م س،  ص  -86 
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ما هو إال تبعية لقانون التوثيق الفرنس ي سواء في مظهره االيجابي أو السلبي فشخص املوثق مثال  والباقي

فقهي قانوني باعتباره موظف عمومي، أو شخص منهي حر، بالرغم من أن القانون  كان وال زال مثار جدل

 الجديد، اعتبره مهنة حرة مهمته توثيق عقود األطراف املتعاقدة وإضفاء الرسمية عليها3

وعلى العموم يمكن القول أن املوثق يضطلع بمسؤولية ومهمة خطيرة في تحريره للعقود بحفظ 

وإشاعته أمنا تعاقديا لتعامالتهم وذلك بفعل الرسمية التي يظفيها على مختلف  حقوق زبنائه املتعاقدين

العقود املعروضة على مكتبه، لذلك كانت وضرورة ممارسة الرقابة على شخص املوثق وعقوده، سيما 

منها،  6في ظل االهمية التي أناطته بها عديد القوانين أهمها مدونة الحقوق العينية وبشكل خاص املادة 

والتي أصبحت فيها الوكالة وبموجب التعديل الجديد خاضعة ملراقبة املوثق ورسميته، هذا باالضافة الى 

، رسمية ظهرت الحاجة اليها في 70311، 010301، 01311، وكذا القوانين التالية"601ق ل ع في فصله 

ولية ي تزداد معها مسؤ ظل التشعب والتعقيد الذي بدأت تعرفه اتفاقات األطراف في وقتنا الحالي، والت

املوثق تنوعا بتنوع وتشابك مصالح األفراد، ولعل هذا جعل املشرع املغربي ال يترك فعالية نظام التوثيق 

رهينا بنزاهة وضمير القائمين به، وخوفا ممال قد يقع فيه املوثق من أخطاء في تحريف العقود وتزويرها، 

ات الغير، كان لزاما إخضاع أعماله للمراقبة سواء منها السيما في ظل بروز ظاهرة االستيالء على عقار 

الذاتية أو املراقبة اإلدارية أو القضائية، في محاولة لتفعيل العمل التوثيقي يحقق به سلما وأمنا قانونيا 

تعاقديا وتوثيقيا ألفراد املجتمع املتعاقدين، هدفه تهييئ عقد فاعل وذي جودة يحقق به املوثق احسن 

 ضمان حقوق زبنائه املتعاقدين، وإدارته شؤون املوثقين في احترام شرف املهنة وأعرافها3 النتائج في

كل هذا يدفع إلى طرح عدة إشكاليات، عن تجليات الرقابة سواء منها الذاتية أو اإلدارية أو 

قي يالقضائية على العمل التوثيقي؟ ودور هذه الرقابة في تفعيل العمل التوثيقي وتحقيق األمن التوث

 التعاقدي؟

 ملقاربة هذه اإلشكاالت وبعملنا املتواضع ارتأينا اعتماد التصميم اآلتي ذكره:
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 املطلب األول: العمل التوثيقي بين الرقابة الداخلية والخارجية على العقود التوثيقية.

 املطلب الثاني: الرقابة على العمل التوثيقي وضرورة األمن التوثيقي التعاقدي. 

 

 ول: العمل التوثيقي بين الرقابة الداخلية والخارجية على عقوده التوثيقية.املطلب اال 

تتخذ الرقابة على العمل التوثيقي عدة أشكال، فهي إما رقابة ذاتية تضطلع بها الهيئات الوطنية 

والدولية املنظمة للمهنة، وإما رقابة خارجية قضائية يمارسها الوكيل العام للملك بمحكمة االستئناف 

تي يوجد مكتب املوثق في دائرة نفوذها، أو رقابة إدارية تباشرها أجهزة الدولة على عمل املوثق، وسنعمل ال

في هذا املطلب على دراسة الرقابة الذاتية على العمل التوثيقي في املطلب األول على أن نتطرق في املطلب 

 الثاني للرقابة الخارجية على عقود املوثق3

 في تجليات الرقابة الداخلية على عقود املوثق3 قراءةالفقرة االولى: 

إن املوثق يخضع أثناء مزاولة أعماله لرقابة الهيئات املنظمة للقطاع إن على الصعيد الوطني أو 

 على الصعيد الدولي3

والواقع أن الرقابة الذاتية على الصعيد الوطني تمارسها كل من  الغرفة الوطنية للموثقين والغرف 

ها األجهزة التي تحتكر تمثيلية مهنة التوثيق  أمام األغيار من األفراد واإلدارات واملؤسسات، الجهوية بوصف

وتسهر على تحفيز  املوثقين على مباشرة مهامهم وفق القانون وما يوجبه من حسن السلوك واملروءة 

 87واإلخالص3

ة الدول على مالئم أما على الصعيد الدولي، فإن الهيئات التوثيقية الدولية تحرص على تحفيز 

قوانينها مع املعايير التوثيقية العاملية، وفي هذا توجيه ورقابة تنظيمية غير مباشرة على التوثيق املغربي، 

                                                           
 0173، ص:1101عبد املجيد بوكير، التوثيق العصري املغربي، الطبعة الثابية،  -87 
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وعلى هذا األساس سنتطرق في هذه النقطة االولى إلى املجلس الوطني للموثقين، صالحياته ورقابته 

 ورقابة املجلس الجهوي للموثقين3للموثق على أن نتناول في النقطة الثانية صالحيات 

 .اوال: في رقابة املجلس الوطني للموثقين ورئيسه على اعمال املوثق وعقود زبنائه      

املنظم ملهنة التوثيق العصري مجلس وطني للموثقين يوجد  11311لقد احدث وبمقتض ى قانون 

ة هذا خوضنا الحديث في تشكيل مقره بالرباط، يتمتع بالشخصية املعنوية ويضم جميع املوثقين، ودون 

 املجلس وموارده ، سنتعرض لتجليات رقابة هذا املجلس الذاتية ولرئيسه على عقود املوثق3

وبما أن الغرفة الوطنية للموثقين تمارس رقابة ذاتية على العمل التوثيقي فقد أناط بها املشرع 

ة املهام املنوطة برئيسه واملتمثلة فيما صالحيات مع مراعا 11311من قانون  11املغربي من خالل املادة 

 يلي :

صيانة مبادئ وتقاليد وأعرف مهنة التوثيق، والحرص على تثبيت أخالقياتها وعلى تقيد املوثقين  

بواجباتهم املهنية، بما في ذلك اإلشراف على تأطير املوثقين وضمان تكوينهم، وكذا السهر على تنظيم 

ترفع من مستوى األداء وأن تضمن تطوير وتحديث أساليب عمل  لقاءات وندوات علمية من شانها أن

 مهنة التوثيق3

تنسيق عمل املجالس الجهوية للموثقين، بما في ذلك تحديد مبلغ اشتراكات األعضاء وكيفية  

استيفائها والقسط الذي يخص  املجالس الجهوية منها، بما في ذلك إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية 

 وإحداث مشاريع االحتياط االجتماعي أي التقاعد الخاصة باملهنة3 لفائدة املوثقين،

هذا وتبقى من الصالحيات االخرى تمثيل املجلس الوطني للموثقين املهنة تجاه اإلدارة وإبدائه  

رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق باملمارية العامة للمهنة، وحيث إن املجلس الوطني للموثقين له 

 وية فإن له املصلحة والصفة واألهلية في التقاض ي أيضا3الشخصية املعن



 

 

119 

 9102 بريلأ واألربعين ثالثال  العدد

لتبقى من أهم هذه الصالحيات وكرقابة يمكن أن يمارسها على عقود املوثق، إبداءه النظر في  

 الشكايات املوجهة ضد املوثقين ورفع تقرير بشأنها إلى الوكيل العام للملك3

ه النقطة هو رأي استشاري، وبخصوص هذه الصالحيات يتبين أن رأي املجلس بخصوص هذ

يستأنس به الوكيل العام للملك فقط، أما سلطة اتخاذ القرار بخصوص الشكايات املقدمة ضد املوثقين 

 88سواء من حيث املتابعة أو الحفظ، فإنها تعود إليه3

تبقى اذن هذه صالحيات لهذا املجلس والتي ال ترقى الى مستوى الرقابة على عقود املوثق، باستثناء 

تلك املتعلقة بتلقيه للشكايات التي تبقى وفقط رقابة استشارية وشكلية  وللقضاء فيها سلطة الفصل 

عند عرض هذه الشكايات التي يكون املوثق احد أطرافها، وتقريره القول بمسؤولية املوثق املهنية واملدنية 

ء عن قصد أو غير قصد أثنا بل حتى الجنائية من عدمها، وبسبب األخطاء التي يكون املوثق قد ارتكبها

 تحريره لعقود زبنائه املعاقدين3

أما عن الرقابة التي من املمكن ان يمارسها رئيس املجلس الوطني على عقود الوثق وتعامالته مع   

زبنائه، فان الواضح فيها انها رقابة تقتصر على ادارة شؤون املجلس الوطني للموثقين الذي يرأسه 

له والدعوة النعقاده وعقد مداوالته، بما في ذلك تمثيل املجلس في الحياة من ضمان حسن سير أعما

املدنية تجاه االدرات واالغيار، وهكذا يكون للرئيس وبعد موافقة املجلس أن يصالح أو يقبل 

التحكيم في النزاعات التي يكون املجلس  طرفا فيها ويقبل الهبات والوصايا واإلعانات املقدمة له، 

 ضا أن يفوض ألحد نائبيه أو إلى رؤساء املجالس الجهوية ممارسة بعض صالحياته3ويحق له أي

                                                           
 1110ه"/  0618ملهنة، الطبعة األولى ومشروع قانون تنظيم ا 0117ماي  6احمد أبو العالء، مبادئ التوثيق العصري من خالل قراءة نقدية لظهير  -88 

 013م، ص: 
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وبهذا فالرقابة في مثل هذه الحاالت  اقل ما يمكننا القول عنها انها رقابة مقتصرة على ادارة شؤون  

ت املهنة وفقط ودونما تجاوزها لرقابة شؤون املوثق والعقود التي تمر عبر مكتبه، بل حتى في الحاال 

 التي نقول على انه يراقب اعمال املوثق فان رقابته هذه تبقى استشارية ليست بتقريرية3

وفي األخير تجدر االشارة وبخصوص تجليات هذه الرقابة الذاتية على عقود املوثق، أمكن القول على 

نائه أو بانها تبقى رقابة مقتصرة على تكريس وحماية اعراف املهنة وأخالقياتها سواء في عالقته بز 

، والتي 11311مع زمالئه من املوثقين، منطلقها في ذلك تعدد االلتزامات التي أناطها به قانون التوثيق

لم ولن تصل لحد الرقابة بالشكل الذي يرتضيه املوثقون لهذه الهيئات الداخلية وادوارها في تطوير 

 3تعاقدي لتعامالت زبنائه وتحديث مهنة التوثيق وتجويد عقود املوثق فيها ضمانا المن توثيقي

 ثانيا: في تجليات رقابة املجالس الجهوية للموثقين على العمل التوثيقي      

باإلضافة إلى الغرفة الوطنية للموثقين، هناك الغرف الجهوية التي تمارس أيضا رقابة ذاتية على 

ن ا سنستعرض لرقابتها مالعمل التوثيقي، لذلك ودون الحديث عن تشكيلة هذا املجالس ومواردها، فانن

من  016خالل مهامها وصالحياتها بما في ذلك املتعلقة بالرئيس، لذلك وباالستناد إلى مقتضيات املادة 

 ، فان املجلس الجهوي للموثقين يزاول الصالحيات التالية :11311القانون 

ة وإحالتها هنالسهر على تطبيق مقررات املجلس الوطني، وبحث املشاكل الجهوية التي تعترض امل 

 إن اقتض ى األمر على املجلس الوطني لدراستها3

تأطير وتمثيل املهنة على املستوى الجهوي، بما في ذلك تنظيم تظاهرات ثقافية لها عالقة باملهنة  

 وإدارة ممتلكات املجلس

 العمل على إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة املوثقين3 
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لجهوي للموثقين فان له اختصاصات مهمة تهدف إلى اما بخصوص صالحيات رئيس املجلس ا

 خدمة مهنة التوثيق  واملوثقين3

 :89وهكذا في إطار املهام املسندة إليه فإنه يقوم بما يلي

توجيهه الدعوة النعقاد املجلس الذي يرأسه وتحديد جدول أعماله، بما في ذلك تنفيذ املقررات  

د أعضاء املجلس، بما في الدعوة النعقاد هذا املجلس الصادرة عنه، مع تفويض بعض صالحياته إلى أح

وبأغلبية ثلث أعضائه وكذا عقد جمعه االستثنائي ان دعت الضرورة لذلك للتداول في األمور املستعجلة 

 التي تهم املوثقين واملهنة ككل3

عقود  تها علىغير أن ما تجدر اإلشارة إليه أن هذه تبقى صالحيات وفقط أردنا استعراضها إلبراز تجليا  

املوثق، إال أن املستخلص منها أنها صالحيات وفقط والتي هي غير الرقابة التي نتحدث عنها والتي ال ترقى 

الى مستوى ودرجة رقابة عقود املوثق التي يحررها، بل وتبقى وفقط صالحيات هدفها إدارة شؤون املهنة 

 ال شؤون املوثق ومراقبة عقوده3

وطنية املنظمة لقطاع التوثيق العصري ونظيرتها الدولية، ال تعدو سلطتها والحقيقة أن األجهزة ال

على املوثقين أن تكون سلطة رمزية معنوية صرفة تنحصر في إسداء النصح وتوجيه التوصيات غير امللزمة 

، ودون تجاوزها للرقابة على عقود املوثق التي تبقى 90على غرار ما يوجد في أكاديميات األخالق املهينة

باجهزة خارجية هي غير األجهزة الذاتية الداخلية التي تنتمي لجسم  11311مهمة منوطة وبمقتض ى قانون 

التوثيق كما لوحظ بقرائتنا ألحكام قانون التوثيق وتجليات الرقابة فيه، والتي تبقى فيها رقابة هذه 

 التوثيقية3  الهيئات رقابة شكلية ال تتعداها للرقابة على أعمال املوثق وافتحاص عقوده

                                                           
 063أحمد أبو العال، م س، ص:  -89 

   017عبد املجيد بوكير، ص  -90
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خاتمة القول وباستعراضنا لهذه الرقابة الداخلية على تعامالت املوثق، فانه وارتباطا بذلك فان 

رقابة هذه األجهزة ما اختلفت التشريعات بشأنها، إال أن الواضح فيها أن اغلب هذه التشريعات من 

رعين من أوكل هذه الرقابة لألجهزة أسندها إلى أجهزة مختلفة مشتركة فيما بينها، إال أن النادر من املش

، وغيرها من التشريعات املقارنة التي أسندت 91املهنية فقط، كما هو الشأن بالنسبة النكلترا واللكسمبورغ

مهمة مراقبة الودائع التي يمسكها املوثق لهذه األجهزة املهنية، على خالف بعض الدول التي جعلتها رقابة 

جهزة، فجعلت مراقبة هذه الودائع مهمة مختلطة بين األجهزة املهنية مزدوجة ومتعددة لغيرها من األ 

والقضاة، أو بين اإلدارة الضريبية والسلطة اإلدارية املختصة والقضاء، أو وزارة العدل واألجهزة املهنية، 

ة، مأو القضاء ووزارة املالية، والبعض اآلخر من  التشريعات من جعلها بيد سلطة الوصاية أو السلطة العا

وهو األمر الذي يقتض ي من املشرع املغربي السير حدو هذه التشريعات وإسنادها لهذه األجهزة الذاتية 

 الداخلية"املجالس الوطنية والجهوية للموثقين" التي تبقى االدرى بأمور املوثق وعقوده التوثيقية3

 الفقرة الثانية: قراءة في تجليات الرقابة الخارجية على عقود املوثق.  

وفي الجانب املتعلق بالرقابة على عقود املوثق وتعامالته،  11311إن املتأمل ألحكام قانون التوثيق      

سيما وفي ظل الرسمية التي يظفيها على عقود زبنائه التي تمر عبر مكتبه، فان املالحظ أنها رقابة متعددة 

بل إن عقود املوثق تخضع لرقابة  ال تقتصر على الرقابة الذاتية للمؤسسات املهنية كما سلف ذكره،

 صارمة ومن جهات خارجية ال تنتمي لجسم التوثيق وهو ما سنحاول التطرق إليه في النقط اآلتي ذكرها3

لذلك سنحاول الحديث عن عالقة املوثق بوزارتي العدل واملالية، وعالقته ببعض اإلدارات 

لى ان نستعرض الحديث عن تجليات الرقابة األخرى وتمظهرات هذه الرقابة على عقود املوثق "اوال" ع

 القضائية على عقود املوثق "ثانيا"3

                                                           
 103عبدهللا درميش، اخالقيات مهنة التوثيق وسلطة التنظيم، م س ، ص:  -91
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 اوال: عالقة املوثق بوزارتي العدل واملالية وبعض االدرات االخرى وتجليات الرقابة على عقوده 

يخضع املهنيون في تدبير شؤونهم املهنية إلدارات عمومية تختلف باختالف صفاتهم ومهامهم، 

العدل والحريات على رأس هذه اإلدارات باعتبارها اإلدارة الوصية على التوثيق، ويمكن إجمال وتأتي وزارة 

 عالقة وزارة العدل باملوثق ورقابتها على عقوده في املظاهر التالية:

حيث وبهذا الخصوص نجد املشرع املغربي أناط بوزارة العدل مهمة مراقبة املهن القانونية  -

مديرية الشؤون املدنية التي  92ها، وفي هذا السياق تتضمن هيكلة هذه الوزارةوالقضائية وحسن مزاولت

تتكون من عدة أقسام من بينها قسم مساعدي القضاء واملهن القانونية والقضائية الذي يتفرع إلى عدة 

مصالح، خص فيها املرسوم املنظم الختصاصات الوزارة مهنة املوثقين العصريين والعدول بمصلحة 

 ل منهما3خاصة لك

وهكذا فإن املوثق يخضع للمراقبة الصارمة من قبل الدولة قبل تسلمه مهامه الرسمية، فليس 

للموثق إمكانية التنصيب دون موافقة السلطات العليا التي لها وخدها سلطة تعيين املوثق وتحديد مقر 

البدء في وظيفته بأداء ملزمة اياه قبل   عمله من خالل قرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل،

اليمين القانونية أمام القضاء كما تقدم، ووضع الشكل والتوقيع ونسخة من محضر اليمين لدى كتابة 

3 وبعد انطالق املوثق في مهامه يخضع لقانون منهي ملزم وصارم يوجب عليه 93الضبط املحكمة املنتمي لها

 قبل الدولة وفي اختصاص نوعي مضبوط3 ممارسة مأموريته في إطار ترابي محدد بدقة متناهية من

املتعلق بخطة العدالة لوزارة العدل بمقتض ى املادة  00-11ومن جهة أخرى خول القانون رقم 

منه صالحية مراقبة العدول في مزاولة مهامهم، وقد عكست نصوص أخرى من هذا القانون ومن  61

                                                           
 0/1/01113بتاريخ  6001وزارة العدل ج3ر عدد ( بتحديد اختصاصات وتنظيم 0111يونيو  11) 0601صفر  11بتاريخ  1-11-117املرسوم رقم  -92
 16، ص:0111حسن الصفريوي، الوجيز في القانون الخاص التوثيقي باملغرب، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء  -93
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 ثيق والتنظيم القضائي والنظام األساس يمرسومه التطبيقي وكذا القوانين املنظمة لباقي أنظمة التو 

 لرجال القضاء، املراقبة املنوطة بوزير العدل من خالل تخويله عدة مهام  تهم مهنة التوثيق منها:

تحديد عدد املكاتب العدلية ومقارها وعدد العدول  بها استشارة اللجنة املختصة على أن هذه  -

 العصري والعبري3املهمة تقتصر على العدول وال تشمل التوثيق 

تنظيم املباريات وتعيين اللجان املشرفة عليها النتقاء املترشحين للعدالة، وتعيين الناجحين فيها  -

، وال يخضع لهذا  94بقرارات وزيرية كمتمرنين ووضع حد لتمرين من لم ينجح منهم في االمتحان املنهي

 اإلجراء متمرنوا التوثيق العصري والعبري3

، وتعيين الناجحين فيه في مقر عملهم، مع إسقاط 95ن املنهي قصد الترسيم تنظيم االمتحا -

الناجح في املباراة الذي لم يلتحق بعمله أو لم يدل بعذر مقبول خالل أجل ستة أشهر إبتداء من توصله 

، بما في 97وكذا إسقاط العدل الذي أصبح يمارس أعماال أخرى تتنافى مع مهنة التوثيق 96بقرار تعيينه

، ورئاسة اللجنة املكلفة بإبداء الرأي في تعيين املوثق ونقله 98قبول استقالة العدل أو عدم قبولهاذلك 

 993وقبول استقالته وتحديد مقر عمله

، والقضاة من محاكم االستئناف أو ممن 100كما وتسهر على تعيين القضاة املكلفين بالتوثيق-

 بتفتيش املحاكم وأقسام التوثيق التابعة لها، واملكاتبيزاولون عملهم  باإلدارة املركزية بالوزارة للقيام 

 العدلية تفتيشا عاما أو خاصا 3

                                                           
 من قانون خطة العدالة 1املادة  -94
 من قانون خطة العدالة 1املادة  -95
 003113ثيق العدلي من قانون التو  8الفقرة األخيرة من املادة  -96
 من القانون املنظم ملهنة خطة العدالة  11املادة  -97
 00-11من قانون رقم  11املادة  -98
  11-11من قانون رقم 10و 11و 01الفصول  -99

 3 من املرسوم التطبيقي لقانون خطة العدالة 18املادة  -100
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البحث في وقائع محددة مع إرسال تقارير حول نتائج التفتيش حاال إلى وزير العدل وتضمينها  -

 1013مستنتجات املفتشين واقتراحاتهم

، هذا باإلضافة الى  102ب العدول تحديد شكل اللوحة التي تتعلق بالبناية التي يوجد بها مكت -

، وشكل كناش التصاريح بقرار مشترك مع وزير 103تحديد شكل املذكرة املمسوكة من طرف العدول 

 1053، وكذا نماذج السجالت املستعملة لتضمين الشهادات العدلية104املالية

ى لك لدهذا وتبقى من أهم االجراءت املتخذة وكرقابة للموثق والعدل اإلذن للوكيل العام للم -

، سواء 106محكمة االستئناف بإيقاف العدل مؤقتا عند فتح متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية ضده

التمس ذلك الوكيل العام للملك أو كان التوقيف بناء على تعليمات من وزير العدل بصفته الرئيس 

 زاولة املهنة3املباشر للنيابة العامة، مع إعفاء كل عدل أصابته عاهة مرضية تمنعه كليا من م

هذا ومن اهم الصالحيات املخولة ايضا لوزارة العدل واملتمثلة في مراقبة ممارسة املوثق  -

تتعلق بعمليات إيداع وسحب املبالغ  ، بما في ذلك القيام باختصاصات أخرى تهم املوثقين  و107ملهنته

 التي يباشرونها لدى صندوق اإليداع والتدبير3

وثق بوزارة املالية فان حسابات املوثق في املغرب تخضع للتفتيش من يخص عالقة امل  أما فيما -

، أما 11311من القانون  01طرف مصلحة التسجيل واملالية والنيابة العامة حسب مقتضيات الفصل 

، 108في الدول األجنبية فاملنظمات املهنية هي التي تضطلع بالرقابة على عقود التوثيق وحسابات املوثقين

                                                           
 بالتنظيم القضائي املتعلق  0186يوليوز  07من الظهير الشريف املؤرخ في  01الفصل  -101
 من القانون املنظم لخطة العدالة 07املادة  -102
 من قانون التوثيق العدلي003املادة  -103
 00-11من املرسوم التطبيقي لقانون رقم  16املادة  -104
 من نفس املرسوم 10املادة  -105
 00-11من قانون  61املادة  -106
 من النظام األساس ي للقضاء 01و 00و 01الفصول  -107

 
 11سين الصفريوي، م س، ص:ح -108
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من  07لك  فقد نص على اختصاص وزارة املالية في الرقابة على حسابات املوثقين الفصل وارتباطا بذ

والذي جاء فيه على أنه يخضع املوثقون سواء فيما يخص عملياتهم الحسابية أو  11-11قانون رقم 

 ماألموال والقيم املودعة لديهم أو التي يتولون حساباتها أو فيما يخص حقوقهم وعملياتهم واحترامه

للقانون املنظم للمهنة ملراقبة مزدوجة يتوالها الوكيل العام للملك لدى محكمة  االستئناف أو من ينوب 

عنه التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب املوثق والوزارة املكلفة باملالية طبقا للنصوص التشريعية 

 والتنظيمية الجاري بها العمل3

ة املالية على عالقة هذه الوزارة باملمارسين املنظم الختصاصات وزار  109هذا وقد نص املرسوم

 للتوثيق وفي نصوص جبائية ونصوص منظمة للتوثيق3

فبالنسبة للنصوص الجبائية، يتولى املوثق وجوبا، تضمين البيانات والتصاريح التقديرية الالزمة 

فتش ، وكذا تقديمه سجالت التحصين إلى م110لتصفية واجبات التسجيل بالعقود املحررة من طرفه

الضرائب قصد التأشير، عليها واستيفاء إجراء تسجيل العقود وأداء الواجبات في األجل املحدد قانونا، 

او بإيداعه نسخة من العقد العرفي املحرر من طرفه لدى مكتب التسجيل املختص، مع تقديم العقود 

 ة عنها3أداء الواجبات املستحقالعرفية غير املسجلة والتي تبنى عليها العقود الرسمية إلجراء التسجيل مع 

هذا بالنسبة للموثق أما العدول فيتولون وجوبا، إخبار األطراف املتعاقدة بإجبارية التسجيل، 

 وحثهم على أداء الواجبات املستحقة داخل األجل القانوني3

لم يجعل املشرع أداء الواجبات املستحقة  11311وبذلك يالحظ أنه على خالف قانون التوثيق 

اريا من طرف العدل، وإنما أعطى األطراف حرية اختيارا دائما بأنفسهم أو بواسطة العدل أو املوظف إجب

                                                           
 16-11-1بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة املالية كما وقع تغييره وتتميمه خصوصا باملرسوم رقم  0181نونبر  11بتاريخ  711-81-1املرسوم رقم  -109

 00/10/111113بتاريخ 
 11183من قانون املالية لسنة  018املادة  -110
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املكلف بذلك وهو ما يتعارض مع مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية التي تجعل العدل مسئوال 

ع العقد الذي تضامنا مع أطراف العقد في حالة عدم أداء الضرائب والرسوم املثقل بها العقار موضو 

 يحررونه3

هذا ويبقى للعدل تحرير العقد بمجرد تلقي اإلشهاد وتوجيهه إلى مكتب التسجيل املختص مرفقا  -

به، وفي حالة قبضه لواجبات التسجيل عليه إيداع هذه املستحقات والعقود املتعلقة بها لدى مفتش 

ة سجيل العقد املبني عليه وفي حالالتسجيل بعد تضمينها، او بتضمين العقد املحرر من طرف مراجع ت

 1113عدم وجودها إيداع نسخة منه لدى املكتب املذكور 

أما املوثق العبري فيلتزم بترجمة العقد املحرر من طرفه شفهيا ملفتش الضرائب املكلف 

 1123بالتسجيل وتزويده بالبيانات والتصريحات التقديرية الالزمة لتصفية واجبات التسجيل

املنظمة للتوثيق، فإنه يمكن تصنيف عالقات وزارة املالية باملوثق أما بخصوص النصوص 

إلى مستويين  1111واملرسوم التطبيقي الصادر في أكتوبر  00-11والقانون رقم  11-11حسب قانون رقم 

األول مالي والثاني منهي، وبذلك فان وزير املالية يتولى رقابته على املوثق وذلك بمراقبة حساباته واألموال 

، وكذا 113ملودعة لديه أثناء تفتيش دواوينهم بواسطة مفتشين تابعين إلدارة الضرائب أو املفتشية العامةا

التأشير على دفاتر الفهرسة املمسوكة من طرفهم وتضمينها عدد العقود املسجلة بواسطة املفتشين 

 1143املكلفين بالتسجيل

 لوزارة العدل املكلف باستخالص واجباتكما ويبقى لوزير املالية تعيين العدل أو املوظف التابع 

التسجيل باملدن واملراكز واملناطق التي ال تتوفر على مكاتب التسجيل ومراقبتها طبقا للنصوص التشريعية 

                                                           
ري جديد، أشغال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها محتبر الدراسات القانونية املدنية والعقارية محمد مومن، نحو تشريع عقا -محمد بونبات -111

 1813ص: 1100، 11، سلسلة الندوات واأليام الدراسية العدد 1100أبريل  11و 11يومي 
 1118من قانون املالية لسنة  018املادة  -112
 11-11من قانون  07املادة  -113
 1118قانون املالية لسنةمن  018املادة   -114
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الجاري بها العمل، مع توصل املصالح التابعة له بنسخ من الرسوم الخاضعة للتسجيل املوجهة إليه من 

 يق قصد مراقبتها3طرف العدل والقاض ي املكلف بالتوث

أما على املستوى املنهي فإن وزير املالية يتولى مهمة إبداء الرأي في تعيين املوثقين وانتقالهم وتحديد 

بواسطة ممثله في اللجنة املختصة بذلك، او من خالل منحه صفة عدل بقرار مشترك مع  مقرات عملهم

 نصلية3وزير العدل بالنسبة للعاملين بالبعثات الدبلوماسية والق

ويتضح من املقتضيات السابقة أنه إذا كان لوزارة املالية ارتباط كبير بالعدل أكثر من املوثق، 

فإنه على العكس من ذلك تضطلع وزارة املالية باختصاصات هامة في شؤون التوثيق بالنظر إلى أن 

ما يقتصر نة العامة، بينمهمتها ال تنحصر في مراقبة أداء الضرائب، بل إنها تستخلص بعضها لفائدة الخزي

 دورها  على مراقبة املحررات املنجزة في إطار األنظمة التوثيقية األخرى ومستحقاتها الجبائية3

 ثانيا: عالقة املوثق ببعض اإلدارات األخرى 

يمكن القول بهذا الخصوص أن املوثق تربطه عدة عالقات وشراكات بإدارات أخرى إثر مزاولته  

 ي من بينها:لعمله التوثيقي والت

األمانة العامة للحكومة التي تدلي برأيها في كل ما يتعلق باملوثقين العصريين وانتقالهم واستقالتهم  -     

، هذا باإلضافة إلى عالقته بمكتب 115وتحديد مقرات عملهم بواسطة ممثلها في اللجنة املختصة بذلك

ثق مكتب الصرف بكل عملية شراء أو الصرف حيث وفي هذه الحالة فان الضرورة تقتض ي  إخبار املو 

بيع تتعلق بأجنبي، وبالدرهم شريطة أن يكون مقيما باملغرب وإثبات ذلك بشهادة السكنى أو بطاقة 

 1163اإلقامة، ما لم يكن هذا األخير قد فتح حسابا بنكيا بالدرهم القابل للتحويل

                                                           
 11-11من القانون رقم  00و 01الفصول  -115 

 07/1/0111بتاريخ  0711دورية مكتب الصرف رقم  -116 
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ان املشرع لم يخول مصلحة أما عن عالقة املوثق باملحافظة على األمالك العقارية فانه إذا ك

املحافظة غلى األمالك العقارية حق مراقبة املوثق في ممارسته ملهامه، فان عالقة هذا األخير بهذه 

املصلحة، عالقة وطيدة وخطيرة باعتبار أن الشهر العقاري يعطي الحرية املطلقة للتصرفات التي تنصب 

ال تنصب على  ق3 لذلك فإن مهام املحافظ العقاري على العقارات أو الحقوق العقارية الصادرة عن املوث

مراقبة أعمال املوثق، وإنما على مراقبة العقود من حيث الشكل واملضمون وحفظهما لديه يعد شهرها3 

ومن ضمنها العقود التي يحررها املوثق حيث ألزمت النصوص الجاري بها العمل في هذا املجال املحافظ 

، بالتأكد من هوية املفوت وصحة الوثائق 117ئلة مسؤوليته الشخصيةعلى األمالك العقارية، تحت طا

، لذلك فهو ملزم بالتأكد من شكل ومضمون املحررات واالتفاقات وعدم تنافي املعامالت مع 118املدلى بها

 القوانين والنظم املعمول بها3

تعرض  ت التيإذن فمؤسسة املحافظة على األمالك العقارية تتولى مراقبة عقود املوثق في الحاال 

فيها عقوده على مصلحة املحافظة العقارية قصد تقييدها وتسجيلها، وهو األمر الذي يعطي للمحافظ 

إمكانية رفض إجراءات تسجيل وتقييد عقود املوثق لبطالنها، او ملخالفتها لبعض االجراءات القانونية 

تكمن في منحه الشرعية القانونية عند تحرير املوثق لعقد من عقوده، ذلك أن أهمية هذا العقد املوثق 

 من طرف املحافظة العقارية، والتي يصبح بمقتضاها عقدا رسميا حافظا لحقوق زبنائه املتعاقدين3

وتأكيدا لذلك فانه وللمكانة التي يحتلها املوثق وكشخص خوله املشرع اظفاء الرسمية على 

من ق ل ع التي نصت على ضرورة كتابة  811العقود وفي عديد قوانينه، لتبقى من هذه القوانين الفصل 

البيوع العقارية من طرف املوثق وغيره من املؤهلين لكتابة هذه العقود وكشرط لصحة واثبات هذه 

والتي اعتبرت املوثق  6البيوع، لتبقى أهم هذه القوانين ما يتعلق  بمدونة الحقوق العينية في مادتها 

                                                           
  06318، املعدل بالقانون 0110رمضان  1من ظهير   18الفصل  -117 

 063183، املعدل بالقانون 0110رمضان  1من ظهير  81الفصل  -118 
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ع التعامالت العقارية تحت طائلة بطالنها، هذا باالضافة الى الشخص االول واملؤهل ملنح الرسمية لجمي

، والتي اناطت باملوثق مهمة اظفاء الرسمية على 70311املعدل، والقانون  66311، والقانون 01311القانون 

هذه العقود وتحت طائلة بطالنها، وهو االمر الذي يقتض ي موافاتها برقابة على اعمال املوثق وخدماته 

 نائه3املقدمة لزب

وألهمية هذه البيوع العقارية وكثرتها في وقتنا الحالي وفي ظل تنامي ظاهرة االستيالء على عقارات 

الغير بهذه البيوع او غيرها، والتي اعتبر فيها املوثق الشخص الضامن برسميته لحقوق املتعاقدين واالغيار، 

ي توثيقي وتعاقدي لهذه البيوع العقارية وهو األمر الذي ما جعل وضرورة رقابة عقوده تحقيقا ألمن قانون

 وغيرها من التعامالت التي تعرض على مكتبه3 

هذا وتجدر إشارتنا إلى أن املوثق ما يخضع لرقابة إدارة الضرائب والتسجيل، ذلك أن املوثق 

 11311وقبل تحريره للعقد عليه التأكد من خلوه من أي تحمالت او ديون، وفي ذلك ألزمه القانون 

تحري من قانونية العقد محل املعاملة، وضرورة حصول األطراف فيه على ما يعرف باإلبراء الضريبي بال

 الذي تمنحه ادارة الضرائب قبل تحريره للعقد، األمر الذي يوحي برقابة هذه اإلدارة على عقود املوثق3

 ثالثا: قراءة في تجليات الرقابة القضائية على عقود املوثق3    

مة املنوطة بشخص املوثق في توثيق العقود وحفظ حقوق الناس من الضياع، فقد لجسامة امله

أخضعه املشرع لرقابة القضاء بمختلف درجاته خاصة منها رقابة املحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف، 

لتأتي بعدها رقابة أعلى جهاز قضائي في اململكة، رقابة محكمة النقض، وتاسيسا على ذلك سنحاول 

يث عن تجليات هذه الرقابة الخارجية للقضاء بمختلف درجاته ، ودور هذه االخيرة في تحقيق االمن الحد

 التوثيقي التعاقدي وتيهيء عقود توثيقية فاعلة منطلقها تقديم خدمة ملستهلكي وزبناء املوثق3

 ا : في  رقابة املحاكم االبتدائية على العمل التوثيقي 
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ة في مجال مراقبة أعمال املوثق إلى مهمتين األولى هي األحكام التي ينقسم دور املحاكم االبتدائي

تصدر عنها عندما تنظر في مسؤولية املوثق، والثانية تدبير بعض شؤون املوثق واإلشراف عليه من طرف 

كل من رئيس املحكمة  ووكيل امللك، وارتباطا بذلك يتولى رئيس املحكمة االبتدائية مراقبة العمل 

 ي األحوال التالية:التوثيقي ف

، كما يشير في صورة من أصل 119التأشير على كل صفحات سجل التحصين الذي يمسكه املوثق -

 3 120العقد بعد أن يذيلها املوثق بتوقيعه وخاتمه، على مطابقتها ألصلها حتى تصبح نظيرا للعقد

 لعقد الذي تلقاهيأمر بناء على طلب من املتعاقدين في حالة وفاة املوثق قبل أن يوقع على ا -

وبعد توقيع األطراف والترجمان والشهود إن وجدوا، بتذييل العقد بتوقيع موثق آخر بحضورهم 

 3 121وموافقتهم على مضمونه بعد قراءته عليهم من جديد

فان له تلقي الشكايات التي توجه  ،أما عن  رقابة وكيل امللك بالحكمة االبتدائية لعمل املوثق

ك القيام بتحرياته للوصول إلى الحقيقة وإصدار أمره بتوقيف املوثق لثبوت املتابعة ضد املوثق بما في ذل

في حقه، ورفع األمر إلى الوكيل العام للملك بمحكمة االستئناف إذا ما كان فعل املوثق وصل حد الجناية 

ى الوثائق علمع األدلة التي وصل إليها بتحقيقاته، كما وتبقى من صال حياته  تقديم طلب وضع األختام 

والسجالت واملحفوظات في حالة وفاة موثق يوجد مكتبه بدائرة هذه املحكمة بعد اخباره من طرف 

 السلطة املحلية أو رئيس املجلس الجهوي للموثقين3

 ب: في رقابة محاكم االستئناف على العمل التوثيقي 

                                                           
  119-املادة 70 من القانون رقم 11-11

  120-املادة 71 من نفس القانون 

  121-املادة 67 من نفس القانون 
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ا قرارات التي تصدر عنهيتجلى دور املحاكم االستئناف في مراقبة العمل التوثيقي من خالل ال

بشأن املوثقين والوثائق الصادرة عنهم، وكذا مهمة اإلشراف على شؤون املوثقين وتدبير شؤونهم والتي 

 أنيطت بكل من الرئيس األول والوكيل العام للملك بها3

تعيين موثق للنيابة عن آخر إذا كان مضطرا  وبذلك فان للرئيس االول بمحكمة االستئاف

، او انتابه عارض أو مرض حال دون ممارسته مهنته، بناء على 122ر من خمسة عشر يوما للتغيب ألكث

التماس هذا األخير العتباره في حالة انقطاع مؤقت عن ممارسة املهنة، وذلك في حالة موافقته على ذلك، 

 1233بعد أخد رأي الوكيل العام للملك لدى نفس املحكمة ورئيس املجلس الجهوي 

هذا املقتض ى هو انه منح للرئيس األول ملحكمة االستئناف سلطة مطلقة في لكن ما يعاب على 

قبول ملتمس املوثق أو رفضه، وذلك من خالل إدراجه لتعبير "في حالة املوافقة" دون أن يحدد لنا 

ضوابط حق الرفض املمنوح له، أو يحيلنا على نص خاص بهذا التحديد وهو أمر يفتح املجال على 

 1243كانية تعسف بعض الرؤساءمصراعيه أمام إم

هذا وتبقى من صالحياته املصادقة على الرسوم املدلى بها خارج املغرب ما لم تنص االتفاقيات 

، وكذا تعيينه من سيسير مكتبا للتوثيق مؤقتا في حالة شغوره، من بين 125على مقتضيات مخالفة لذلك

تماس من الوكيل العام للملك لدى محكمة املوثقين العاملين بنفس الدائرة االستئنافية، بناءا على ال

 1263االستئناف أو رئيس املجلس الجهوي 

                                                           
  122-املادة 08 من نفس القانون 

  123-املادة 01 من نفس القانون 

  ?http://www.assabah.press.ma/index.php 1-املختار اعمرة،دراسة ثغرات مهنة التوثيق العصري -)الحلقة االولى(،07 ابريل 1100،عن موقع:

  125-املادة 70 من نفس القانون 

  126-املادة 11 من نفس القانون 

http://www.assabah.press.ma/index.php?
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هذا وتبقى من اخصاصاته اإلذن  للموثق بان يحتفظ بأصول العقود في غير مقر عمله، مع إبالغ 

 1273الوكيل العام للملك لدى نفس املحكمة ورئيس املجلس الجهوي 

ت للموثق عالقاالوكيل العام للملك، فانه  اما بخصوص الرقابة التي من املمكن ان يمارسها

محددة بالوكيل العام للملك تتجلى في املهام املسندة إليه واملتعلقة بمراقبة شؤونهم عموما واإلشراف 

 على بعضها وهي كالتالي: 

مراقبة التمرين، والتأشير على الشهادات املتعلقة به واملسلمة من طرف املتمرنين، قبل إحداث  -

 .(11-11من القانون رقم  10و 01الجهوية )م املجالس 

مراقبة حسابات املوثقين واألموال والقيم املودعة لديهم أو التي يتولون حساباتها، وكذا صحة  -

 3 128العقود املقامة بواسطتهم وسائر أعمالهم 

غير أن هذه املراقبة تحتاج إلى خبير أو حيسوبي، فهنا كان على املشرع أن يقوم بتحديد 

صاص ي كل جهة على حدى مراعاة لتكوينها وخبرتها، ذلك ان الوكيل العام للملك أو أحد نوابه ال اخت

يستطيعون مراقبة املال والحسابات باعتبارها أمور تقنية، وعلى العكس من ذلك  ال يمكن ألطر وزارة 

صاصات تحديد االخت املالية مراقبة العقود التي يبرمها املوثقون ألنهم غير مختصين بها، وبالتالي وجب

 1293وتوزيع املهام بالشكل الذي يناسب متقلدها

هذا وتبقى من اهم تجليات هذه الرقابة قيامه مرة في السنة على األقل بتفتيش مكاتب املوثقين،  -

واالطالع على وضعية صناديقهم واألموال املودعة لديهم، مع وضع خاتمه وتوقيعه على سجالت املكتب، 

 جراء هذه املراقبة، كما وتبقى من حقه توجيهه أسئلة للموثق وإلزامه باإلجابة عليها3 مع بيان تاريخ ا

                                                           
  127-املادة 16 من نفس القانون 

  128-املادة 07 من نفس القانون 

  129- احمد أبو العالء،مرجع سابق،ص70
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لكن الذي يؤاخذ على هذه الرقابة ان املشرع هنا لم يحدد نوعية وموضوع هاته األسئلة 

ا مل)شخصية أم مهنية أم عامة أو خاصة333 إلخ(، أو من خال العبارة التي اوردها بالزامه املوثق االستجابة 

يقتضيه التفتيش دون أن يحدد مرة أخرى ضوابط هذا االلتزام، مما يعرض املوثق هنا لنوع من الشطط 

في استعمال السلطة، كأن يطلب الوكيل العام للملك أو مساعده من املوثق مغادرة املكتب إلى الخارج 

 1303ذف هذا التعبيررفقة فريق عمله وهو أمر وارد، مما يتعين معه توضيح حدود هذا املقتض ى أو ح

وعن تجليات هذه الرقابة فان للوكيل العام للملك القيام بمراقبة أي مكتب للتوثيق بكيفية 

مفاجئة، وله أن يستعين في أداء هذه املهام بخبير أو محاسب، غير أن ومما يؤاخذ على هذه املراقبة 

للموثق  نة حرة وما تسببه من مشاكلاملفاجئة انها ليست في محلها باعتبارها تمس باستقاللية املهنة كمه

من خالل تعطيل الخدمات التي يبرمجها مع زبنائه، وبالتالي البد من إخبار املوثق بهذه املراقبة حتى يتسنى 

 له ترتيب أموره مع زبنائه3

تبقى إذن أهم مظاهر الرقابة التي تمارسها محاكم املوضوع على العقود التوثيقية، لتبقى من 

حكام والقرارات التي قد تتخذ ضد املوثق لثبوت مسؤوليته املهنية املدنية والجنائية عند أهمها تلك األ 

إخالله بضوابط وقوانين مهنته" بتزويره لعقوده أو إهماله عن قصد او غير قصد إلجراء من اإلجراءات 

 من االغيار وضدالقانونية"، وذلك بإدانته او براءته عند رفع الدعاوى عليه من زبنائه املتعاقدين أو 

 عقوده التي حررها في مكتبه3

تجدر اإلشارة في االخير الى ان هذه الرقابة تتجاوزها الى رقابة محكمة النقض على عقود املوثق 

وبمدى انضباطه فيها لقوانينه املهنية، او من خالل قراراتها املتخذة عند نظرها في الطعون املقدمة من 

تى من املوثق نفسه ضد القرارات الصادرة عن محاكم املوضوع، امور املتعاقدين او من االغيار بل ح

                                                           
 130- املختار اعميرة،دراسة ثغرات مهنة التوثيق العصري -)الحلقة الثالثة(،01 ابريل 1100 عن موقع:

  http://www.assabah.press.ma/?view=article&tmpl=component&layout=default&id=8531 تاريخ الزيارة: 11/10/01

http://www.assabah.press.ma/?view=article&tmpl=component&layout=default&id=8531
http://www.assabah.press.ma/?view=article&tmpl=component&layout=default&id=8531
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نقول من خاللها على انه تبقى ملحكمة النقض ادوار مهمة في رقابة عقود املوثق وأعماله التوثيقية وكثيرة 

 هي القرارات الصادرة عنها بخصوص املوثق وعقوده3

 

 المن التوثيقي التعاقدياملطلب الثاني: الرقابة على العمل التوثيقي وضرورة ا

نظرا للمسؤولية امللقاة على عائق املوثق وخطورة مهامه في إضفاء الصبغة الرسمية على 

تعاقدات األفراد والخدمة التي يقدمها لزبنائه املتعاقدين، سيما وفي ظل صالحياته الواسعة التي أناطه 

تعاقدي لحقوق وتعامالت زبنائه، انطالقا ، وأهمية عقوده في توفير امن توثيقي 11311بها قانون التوثيق

من رسميته وجودة عقوده وخدماته، كل ذلك كان دافعا إلخضاع أعماله للرقابة بمختلف انواعها 

وعقود املوثق فيها، لذلك وبهدف مقاربتنا ألهمية  11311تحقيقا لهذه الغايات املرجوة من تكريس قانون 

ا في تهييئ عقود توثيقية ذات جودة يقدم من خاللها خدماته هذه الرقابات وتجلياتها ونجاعتها واثاره

لزبنائه مستهلكي خدمة التوثيق، سنتناول في نقطة اولى الرقابة على عقود املوثق ودورها في تحقيق االمن 

 التوثيقي التعاقدي، وفي نقطة ثانية عن املقاربة الحقيقية لتحقيق النجاعة في مراقبة العمل التوثيقي3

 : الرقابة بين دورها في تفعيل العمل التوثيقي وضرورة األمن التوثيقي التعاقديالولىالفقرة ا

ال أحد ينكر الدور الهام الذي يلعبه املوثق في تأمين وتحصين حقوق املتعاقدين وتوفير عدالة توثيقية  

قة في تداول ز الثوقائية تجعل األطراف املتعاقدة تحس بأمن قانوني توثيقي وتعاقدي في تعامالتها، وتعزي

 أموالهم وتخليق التجارة التعاقدية التي تمر عبر مكتب املوثق3

ونظرا لجسامة وخطورة املهام املنوطة باملوثق كان لزاما على املشرع أن يخضع العمل التوثيقي 

ين دللرقابة وهي ليست من منطق الشك في نزاهته، بقصد معاقبته وإنما لحماية املهنة والرقي بها واملستفي

من خدماتها وتفادي املساس بسمعة املهنة وشرفها، لذلك كان من الضرورة بما كان إخضاع عمل املوثق 
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للرقابة بمختلف أنواعها "الخارجية والداخلية" ال سيما منها الرقابة الذاتية للمجالس الوطنية والجهوية 

مساهمته في النسيج التنموي للموثقين، األمر الذي ما سيمكن املوثق من ضبط استقرار املعامالت و 

املنشود، وسيجعل من مهنته، مهنة االئتمان على الحقوق واألمانة في اإلجراءات والصدق في التعامل، 

وبالتالي توفيره للسلم القانوني بشكل يحفظ التوازن االقتصادي واالجتماعي بين املتعاقدين، وتعزيز نوع 

 من الثقة بينهم واملوثق3

اية  املوثق من كل انزالق قد يقع فيه رهين يتأطر وتقنين آليات املراقبة على فتخليق املهنة وحم

عمله، هذه املراقبة التي تعد من ايجابيات هذا القانون الجديد إن كان جديد أنها لم تبقى حكرا على 

 يأجهزة خارجية املتمثلة في النيابة العامة بل أصبحت  تختص بها أيضا الهيئة الوطنية للموثقين وه

 1313هيئة وطنية تنتمي إلى جسم أسرة التوثيق

فالطابع الرسمي الذي يضفيه املوثق على عقود املتعاقدين، وامام صالحياته الواسعة 

واختصاصاته النوعية واملكانية بالعقود، ما سيحقق به أمنا تعاقديا وقانونيا يجعل األطراف في مأمن 

عالة على عمله التوثيقي وعقوده سواء منها رقابة األجهزة على حقوقهم، والذي يبقى رهينا بلزومية رقابة ف

 املهنية أو الرقابة الخارجية لوكيل امللك ووزارة املالية3

وبالتالي فإن كل إخالل في هذه الرقابة سيؤدي إلى زعزعة الثقة بين املوثق وبين املتعاقدين، 

في تعطيل عجلة التنمية ولن يحقق وإحجام الكثيرين عن تداول أموالهم مما سيكون له األثر السلبي 

 االئتمان العقاري والتجاري الذي تسعى األطراف املتعاقدة لتحقيقه باستقرار معامالتها3

من  11إلى  07وبقراءة القانون الجديد في بابه املتعلق بالرقابة على العمل التوثيقي من الفصل 

اء ووزارة العدل ومفتشية الضرائب واملجلس ، نجده قد تبنى املراقبة املشتركة بين القض11-11القانون 

                                                           
 013-01-1100، تاريخ 1011قانون الجديد تحمي املوثق، جريدة الصباح العدد أحمد أمين الوزاني، مقتضيات ال -131 
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الوطني  للتوثيق، إال انه في الجانب املالي أبقى ذلك تحت مراقبة مزدوجة يتوالها الوكيل العام للملك 

لدى محكمة االستئناف أو من ينوب عنه التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب املوثق، والوزارة املكلفة باملالية 

راقبة في املجال التوثيقي أن مختلف التشريعات اختلفت بشأن إسناد هذه وما يالحظ حول أجهزة امل

الرقابة إلى عدة أجهزة مختلفة مشتركة فيما بينها كما فعل املشرع املغربي، إال أن النادر من املشرعين 

 1323من أوكل هذه الرقابة لألجهزة املهنية فقط، كما هو الحال عليه بالنسبة النجلترا واللكسمبورغ

مراقبة العمليات  11-11من ق  07ن أهم ما تشمله هذه الرقابة وحسب ما تنص عليه م وم

الحسابية والقيم واألموال املودعة لدى املوثقين، وصحة عقودهم وفي مدى احترامهم ألعراف املهنة 

 والقانون3

 ومن ايجابيات هذا القانون أنه نص على حضور رئيس املجلس الجهوي أو من ينوب عنه أطوار 

هذه املراقبة وأرض ى املوثقين بتخويلها لهذا املجلس الذي يعد من أسرة التوثيق وعارف بخباياه لقول 

املثل أهل مكة أدرى بشعابها، إذ بتفعيل رقابة هذا املجلس على العمل التوثيقي ما سيجعل املوثقين 

 يطمئنون في ممارسة مهامهم وفي احترام  تام ملبادئهم التوثيقية3

قبة وكيل العام للملك لعمل املوثق تتمثل في توليه ومراجعته مرة في كل سنة على لذلك فمرا

األقل صناديق املوثقين وحالة اإليداع لديهم، كما يمكن ملمثل الوزارة املكلفة باملالية حق البحث 

كية نوالتفتيش واإلطالع على أصول العقود والسجالت والسندات والقيم واملبالغ النقدية والحسابات الب

والبريدية ووثائق املحاسبة، كما يلزم املوثق باإلجابة على كل األسئلة املوجهة إليه واالستجابة ملا يقتضيه 

التفتيش، وبخصوص هذا املقتض ى فإن املوثقين يرون فيه مساسا باستقاللية مهنتهم وهو ما يمس 

الهم ثابة فقدان للثقة في أعمبمبدأ فصل السلط الدستوري واملعتمد باملواثيق الدولية، لذلك فهو بم

                                                           
بعنوان إصالح مهنة التوثيق في ظل تحديات العوملة منشورات  1111نونبر  1من أعمال الندوة الدولية املنعقدة ملعهد العالي للقضاء بالرباط،  -132

 3 10ص  1101الطبعة األولى  01الساعة عدد املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية سلسلة مواضيع 
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وكل ذلك ينفي الحماية املخولة للموثق التي يتحدثون عنها والتي جاء قانون التوثيق لتكريسها وكأحد 

 مبادئه االساسية3

وبخصوص املراقبة على الودائع املمسوكة من طرف املوثق لكونها تتعلق بحقوق األغيار والدولة 

رقابة شديدة ثالثية األضالع بين النيابة العامة ووزارة املالية والهيئة ، فقد فرضت عليها  ورقابة حساباته

، حيث أن الودائع تمسك وفق نظام 133الوطنية مع تفعيل مسطرة التأديب كلما اقتض ى األمر ذلك

من قانون التوثيق أن يتسلم  11محاسباتي وإجراءات مشددة، بحيث تمنع على املوثق بمقتض ى الفصل 

ل فوائد أو يتصرف فيها مؤقتا، أو يستعملها ملا لم تخصص له، كما يمنع عليه االحتفاظ هذه الودائع مقاب

بها ألكثر من شهر إذ عليه وضعه بداخل صندوق اإليداع والتدبير تحت طائلة املخالفة التأديبية والتي 

الثة ا ثقد تصل إلى حد الفعل الجرمي بحسب تكييف النيابة العامة له،  هذه الرقابة التي تتقاسمه

أطراف النيابة العامة، ووزارة املالية، والهيئة الوطنية، وأهم ما يمكن مالحظته  على هذه  األخيرة أنه 

أصبح لرئيس املجلس الوطني للموثقين إضافة إلى التعيين والنقل واإلعفاء من البث في املتابعات التأديبية 

ك، وثقين ورفع تقرير بشأنها إلى الوكيل العام للملللموثق، وكذا إبداء النظر في الشكايات املوجهة ضد امل

وبخصوص هذا املقتض ى االيجابي للموثقين والذي يشكل ضمانة لهم في تحصين حقوق األطراف 

املتعاقدة وإشاعة األمن التعاقدي بينها والتي قد ترجع للرقابة الفعالة لرئيس هذا املجلس في تفعيل 

 3 134العمل التوثيقي

ليها سيما تلك املتعلقة برقابة االجهزة الخارجية التي أوكلها قانون التوثيق رقابة ما يؤاخذ ع

مراقبة أعمال املوثق، سيما تلك املتعلقة برقابة الوكيل العام للملك املفاجئة وأسئلته التي تلزم  11311

مر الذي وهو األ املوثق باإلجابة عليها، ونوع هذه الرقابة التي قد تتجاوز عقود املوثق الى شؤونه الخاصة، 

                                                           
 603عبدهللا درميش، اخالقيات مهنة التوثيق وسلطة التنظيم، م س، ص:  -133 

 663-61عبد هللا درميش، أخالقيات مهنة التوثيق وسلطة التنظيم م س، ص  -134
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يقتض ي و من وجهة نظرنا تحديد هذه الرقابة وبنص قانوني واضح يرض ي شخص املوثق تعزيزا لكرامته، 

كاالستماع اليه من طرف النيابة العامة ودون حضور الضابطة القضائية، االمر الذي ما سيساعده في 

ثيقي ملراحل التي يمر منها العقد التو تجنب اي انزالق قد يقع فيه عند تحريره وتوثيقه للعقود وعلى طول ا

 حتى صيرورته رسميا حافظا لحقوق زبنائه3 

هذا ومما يؤاخذ على هذه الرقابة الخارجية ويمس باستقاللية املوثق، ان عقود املشاركة التي 

 متبرم بين املوثقين ما تخضع ملراقبة وزير العدل، الذي خوله املشرع حق مطالبة املوثق بتغيير اتفاقاته

، رقابة نرى من وجهة نظرنا أن األجهزة الداخلية واملهنية تبقى االدرى 135فيما يعتبر مخالفا لقواعد املهنة

 بها ألنها مشاركة غالبا ما تنظم بأنظمة داخلية3

وبالتالي أمكننا القول وبقراءتنا الحكام هذه الرقابة التي كرسها مشرع قانون التوثيق، انها تبقى 

ركة ما ساهمت في تفعيل العمل التوثيقي وانضباط عقود املوثق فيها، وهو ما كان رقابة متعددة ومشت

له من االثر على حقوق زبنائه املتعاقدين، ولألمن لتوثيقي التعاقدي الذي يوفره برسميته وجودة عقوده، 

ق أدوارا ثيلكن ومما يؤاخذ على هذه الرقابة رغم ايجابياتها عدم منحها لألجهزة واملؤسسات املهنية للتو 

مهما في رقابة عقود املوثق التي تبقى وفقط رقابة شكلية استشارية، مقارنة بالرقابة التي تمارسها االجهزة 

 الخارجية التي تبقى تقريرية في إدارة شؤون املوثق وفعالية عقوده من عدمها3

 الفقرة الثانية: أية مقاربة لتحقيق النجاعة في مراقبة العمل التوثيقي

لقول على انه بصدور قانون التوثيق الجديد كثر الحديث بين املوثقين واملهنيين وذلك بين يمكن ا

معارض ومؤيد ملقتضياته، وخصوصا الجدل الذي وقع بين املوثقين حيث البغض منهم رأى أنه جاء 

                                                           
 ص311 135
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ة فلصون مصداقية املهنة وحماية املواطن  بينما رأى البعض اآلخر من املوثقين انه تضمن نصوصا مجح

 1363تس يء ملهنة التوثيق أكثر مما تخدمها

فاملقاربة الحقيقية لتحقيق النجاعة في مراقبة العمل التوثيقي على اعتبار خطورة املهام املنوطة 

باملوثق تقتض ي وجود رقابة على أعماله سواء منها الرقابة اإلدارية أو القضائية، وعلى وجه الخصوص 

الرقابة الداخلية لألجهزة املهنية وأن يكون لها دور ريادي سواء في وكما ينادون به جل املوثقين تفعيل 

إعداد القوانين التي تنظم )املهنة أو في كل ما يتعلق بتسيير شؤون املهنة بدءا من التعيين والتكوين إلى 

 املراقبة على العمل التوثيقي، وهنا يطرح تساؤل مهم عن أية حماية لحقوق املواطنين خاصة املتعاقدين

من جشع بعض املوثقين إذا لم يكن هناك قانون جديد يضمن كافة الحقوق بين املوثق واملتعاقد ويوازن 

 بينهما اساسها الرقابته على عقوده؟

هنا اإلجابة بسيطة ومن القانون نفسه إذ أن االنزالقات واإلختالالت التي يقع فيها املوثق ناتجة 

م مهنة التوثيق، الن املوثق غالبا ما ال يعرف حدود تدخله عن فراغ تشريعي في هذا القانون الذي ينظ

وعمله فيتخذ إجراءات ويباشر مسطرة من املساطر ويعتبر ذلك الصواب، وعندما تحال القضية إلى 

 القضاء يتولد لدى هذا األخير تأويل معاير ملا ذهب فيه املوثق وفكر فيه3

ت مهنية تكون في األصل راجعة إلى إغفال هذا واعتبر جل املوثقين على أن ما يحدث من إخالال 

املشرع لنقط من النقاط الهامة في تنظيم هذه املهنة، والتي قد ترجع إلى خلل في النص القانوني، أو 

 137لخلل في الرقابة املسندة لجهات خارجة عن أسرة التوثيق وباألخص سلبية التنظيم القانوني للتوثيق

قط والتي تبين القصور والخلط الذي وقع فيه املشرع والتي وهو ما سنتحدث عنه في عديد من الن

تستوجب عليه العمل على تضمين ما ينادي به أهل التوثيق في الجانب املتعلق بالرقابة على عقود املوثق 

                                                           
 013-01-1101تاريخ  1011 محمد البودالي، جدل بين املوثقين بسبب القانون الجديد جريدة الصباح عدد -136 

 محمد البودالي، جدل بين املوثقين بسبب القانون الجديد جريدة الصباح ، نفس املرجع السابق3 -137 
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فيها، ألن هؤالء هم أدرى بشعاب املهنة وبمشاكلها وإال فإنه لن نتحدث عن عديد من املفاهيم التي ظهرت 

ع خروج هذا القانون كمفهوم األمن التعاقدي واألمن القانوني، وتفعيل العمل التوثيقي333، وهي باملوازاة م

كلها مفاهيم سامية رهينة بإدخال تعديالت وحذف نصوص في هذا القانون الجديد في جانبها املتعلقة 

 بالرقابة3

سليم وإيداع بمسألة تفمن النقط التي أثارت الجدل في صفوف املهنيين واملوثقين، تلك املتعلقة 

درهم خالل شهر من تاريخ اإليداع بحساب صندوق اإليداع  011األموال املودعة لدى املوثق التي تفوق 

والتدبير، والتي ال تتالءم مع ما تنص عليه مدونة تحصيل الديون العمومية وذلك نظرا لألعمال الهامة 

قة بالعقارات واألموال التجارية، وباعتبار الدور التي يقوم بها في أداء الضرائب ومختلف القروض املتعل

الذي يلعبه املوثق باعتباره رافدا من روافد إصالح القضاء ومساعدا له في التخفيف من العبء امللقى 

على القضاء والتي ترجع إلى العدالة التوثيقية الوقائية التي يوفرها للمتعاقدين3 من خالل الصبغة 

تعاقداتهم من جهة، ولألمن التعاقدي والقانوني الذي يضفيه على تصرفاتهم الرسمية التي يضفيها على 

، ولعل تحقيق هذه األهداف رهين بما ينبغي أن يكون عليه 138في حماية وتحصين حقوقهم من الضياع

 القانون الجديد وبما تنادي به أسرة التوثيق وذلك من خالل النقط التالية:

ونية للموثق في مواجهات الشكايات الكيدية ومنع اعتقال بحيث ينبغي تكريس الحماية القان -

املوثق إال بإخبار وأخذ رأي الهيئة الوطنية واملجالس الجهوية للتوثيق بذلك، وبرقابة قبلية ناجعة لالجهزة 

 الداخلية على عقوده3

                                                           
، ص: ستوفيق عزوزي، التقرير التمهيدي للندوة العلمية املنعقدة باملعهد العالي للقضاء بعنوان إصالح مهنة التوثيق في ظل تحديات العوملة م  -138

06 3 
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قق حإن حماية املوثق والتي اعتبرت من أهداف خروج هذا القانون إلى حيز الوجود هي صعبة الت -

واقعا، نظرا للغرامات والعقوبات املضاعفة في حق املوثقين وللمتابعات املجحفة من طرف النيابة العامة 

 والتي تكرس عدمية وجود هذه الحماية وفقدان الثقة في املوثق والعقد التوثيقي3

فيها،  اتفعيل دور املجالس الوطنية والجهوية وتدخلها في حل كل املشاكل التي تكون الهيئة طرف -

وما يالحظ حول هذه النقطة نجد غياب أي تصور واضح حول الدور الذي ينبغي أن تلعبه هذه املجالس 

في مجال تمثيل هذه املهنة والدفاع عنها وتنظيمها ومراقبة اعمال املوثق فيها، حيث في الوقت الذي أصبح 

ية، ت املجتمع املدني والهيئات املهنفيه دور الدولة يتراجع في ميادين تدبير الشأن العام لصالح فعاليا

نالحظ تكريس تدخل الدولة في ميادين املراقبة والتأديب في غياب شبه تام لدور الهيئات املهنية وذلك 

خالفا ملا تقتضيه مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية والتشاركية، وهو نفس املبدأ الذي تنهجه الدول 

 في إطار ما يعرف بالتنظيم املشترك3 التي أخذت بنظام التوثيق الالتيني

وإلعداد قانون توثيق  يحقق نوع من التوازن بين حماية حقوق املوثق ومصالح املتعاقدين،  -

ينبغي استشارة الهيئات املهنية وذلك عند وضع القوانين وتفعيل دورها في الرقابة على عمل املوثقين، 

 نظر في املتابعات املثارة ضد املوثقين والطعن في قراراتوأن يكون للمجلس الوطني للموثقين حق إبداء ال

 اللجنة الخاصة بتأديب املوثقين أمام املحاكم اإلدارية 3

يمكن اعتبار املقتضيات التي نص عليه قانون التوثيق الجديد على أنها تمس بصميم السر  -

نهي ال إذ أن املحافظة على السر املاملنهي للموثق في غياب  املؤسسات املهنية في سن القوانين واملراقبة، 

تتم إال باملراقبة الصارمة على عمل املوثقين وخصوصا من طرف هذه املؤسسات الن احترام هذه 

 3 139املقتضيات رهين بأخالقيات املهنة وليس بالقواعد القانونية التي تظل جامدة

                                                           
 113عبدهللا درميش، اخالقيات مهنة التوثيق وسلطة التنظيم، م س، ص:   -139 
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رع ق األمن التعاقدي أن املشوإنه ملن أهم العوائق التي تحول دون تفعيل العمل التوثيقي وتحقي -

ركز املراقبة على عمل املوثق في املراقبة البعدية عوض املراقبة القبلية مع العلم أن هذه األخيرة هي 

الكفيلة بتحقيق التوازن بين حماية املوثق وحقوق املتعاقدين وال أدل ذلك من بينته تجربة عديد من 

 الدول التي أخذت بهذه املراقبة القبلية3

إن تدخل وزارة العدل في التعيين والتأديب والنيابة العامة قد يحد من استقاللية عمل املوثق،  -

 ومساسها بمبدأ فصل السلط كما نص على ذلك الدستور واملواثيق الدولية3

والواقع على أن عمل الهيئة الوطنية للموثقين لها دور في الرقابة على عمل املوثق، لكن الواقع  -

ها أي سلطة من هذا القبيل، إذ ال يتم إال رفع التقرير الناتج عن التفتيش إلى رئيس املجلس أنها ليست ل

الوطني للموثقين دون أن تكون له أية سلطة تقريرية في التأديب والتعيين او تاثيره على اصدار االحكام 

 التي قد تتخذ في حق املوثق،

، يأمل املوثقون بأن تسند مهام مراقبتهم ولكون املثل الذي يقول أن أهل مكة أدرى بشعابها -

وتفتيشهم ألجهزة هيئاتهم بدال من تركها ألجهزة خارجية سواء النيابة العامة، أو وكيل العام للملك، ألن 

التجربة قد دلت كما لوحظ في فرنسا أن رقابة الهيئة أشد تأثيرا على املوثق من رقابة األجهزة الخارجية، 

ئة أعرف بخبايا ممارس ي مهنة التوثيق وأقدر على اكتشاف االخالالت التي قد يقع كما أن أجهزة هذه الهي

 1403فيها املوثق ولعل هذا هو مظهر من مظاهر املراقبة القبلية إلي ينبغي أن تطبع العمل التوثيقي

يجب االستماع إلى املوثق من طرف النيابة العامة دون حضور الضابطة القضائية تعزيزا  -

 نة واستقاللها3لكرامة امله

                                                           
، بعنوان اصالح مهنة 1111محمد القدوري، الحماية القانونية للموثق، من اعمال الندوة الدولية العلمية املنعقدة باملعهد العالي بالرباط سنة  -140

 713، ص: 1101، الطبعة االولى 01الدارة املحلية والتنمية، عدد التوثيق في ظل تحديات العوملة، منشورات املجلة املغربية ل
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هذا ومن النقط االخرى التي ما أثارت الجدل وفي عالقة بالرقابة التي تمارس على عقود املوثق، -

ما يتعلق بمبدأ إحالة قانون التوثيق للمقتضيات الزجرية في القانون الجنائي والحال انه ولخصوصية 

 وثق3عمل املوثق فان االمر يقتض ي تكريس نصوص زجرية خاصة بمتابعة امل

يجب إلغاء املقتض ى املتعلق بالتفتيش املفاجئ ملكاتب املوثقين ملا فيه من مس باسقاللية املهنة  -

 واسرار زبنائه واسناده لالجهزة املهنية3 

لتبقى من النقط املثيرة للجدل والتي لم يحددها قانون التوثيق وبشكل دقيق وبخصوص هذه -

مل كل العقود وكل ما يوجد في مكتب املوثق، أم أنها رقابة الرقابة، في كونها هل هي رقابة عامة تش

مرتبطة بنوع معين من العقود وال تشمل الرقابة الشخصية للموثق، وهو ما يقتض ي من قانون التوثيق 

 إضافة نصوص او مرسوم تطبيقي يحدد نوع هذه الرقابة3

الذي  وتعامالته وبالشكل خاتمة القول وتحقيقا للرقابة بالشكل الذي نرتضيه على عقود املوثق

يخدم هذه املهنة ومصالح الزبناء فيها، وبجودة في العقد التوثيقي الذي يكون منطلقا لتكريس امن 

توثيقي تعاقدي ومن منطلق الرقابة على أعمال املوثق، إنما أمور وغايات رهينة بتفعيل الرقابة على 

 ية العارفة بخبايا املهنة وأعرافها3 عقود املوثق سيما تلك املتعلقة برقابة االجهزة املهن
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 خاتمة:

ال يخفى على أحد ما للموثق من مكانة ووقار ومن أهمية واعتبار في صون حقوق املتعاقدين 

وإشاعة األمن التعاقدي بينهم، ولكون املهام املنوطة به في إضفاء الصبغة الرسمية على العقود  مهمة 

عماله للرقابة سواء منها الذاتية، أو اإلدارية، أو القضائية، وهي ومسؤولية خطيرة كان لزاما إخضاع أ

رقابة ليست في منطق الشك في نزاهته، وال تهدف ملجرد كشف أخطائه لغرض معاقبته، وإنما بهدف 

تفعيل العمل التوثيقي وحماية املهنة واملستفيدين من خدماتها، ومساعدة املوثق قصد الرقي باملهنة 

االئتمان لدى املتعاملين معه في ضبط حقوقهم وإشاعة األمن التعاقدي والقانوني واكتساب الثقة و 

 بينهم، وكذا تفادي املساس بسمعة املهنة وضمان سيرها3

لذلك فجودة العقد التوثيقي وتجلياته في ضمان حقوق الزبناء وضمانه المن توثيقي تعاقدي 

ى عقارات الغير والتي قد يكون املوثق احد االطراف لحقوق هؤالء، سيما وفي ظل تنامي ظاهرة االستيالء عل

املشاركة فيها اما عن اهمال او عمد، اال وسببا في ضرورة رقابة عقود املوثق السيما منها تلك الرقابة 

القبلية خاصة لتلك االجهزة الداخلية التي تنتمي لجسم التوثيق، سيما وفي ظل القصور الذي طال 

ها تفعيل العمل التوثيقي وبالتبعية تلك املتعلقة باهداف املوثق وادواره تحقيق الرقابة البعدية ومحدوديت

 امن توثيق تعاقدي للتعامالت املعروضة على مكتبه3 

وفي األخير فإن تحقيق هذه األهداف السامية رهين بتفعيل الرقابة على العمل التوثيقي خاصة 

 خراط املمتهنين سواء عند وضع القوانين أو في التسيير منها الرقابة الذاتية ألسرة التوثيق، إضافة إلى ان

والرقابة لتنظيم هذه املهنة3 ليبقى سؤال عريض يفرض نفسه بمجرد خروج هذا القانون الجديد إن 

كان جديد، هل بالفعل أن هذا القانون هو  مستجد وجاء لحماية املهنة وحقوق املتعاقدين أم هو 

لفرنس ي سواء في مظهره االيجابي والسلبي، وهل من ضرورة وتفعيال استمرار وتبعية لقانون التوثيق ا
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للعمل التوثقي ضمانا لالمن لتوثيقي التعاقدي احاطة عقود املوثق بهذه الرقابة املتعددة، ام ان االمر 

 يقتض ي وفقط تكريس الرقابة بيد االجهزة املهنية كما توصلنا لذلك في عديد تشريعات التوثيق املقارنة؟3  

       

 الئحة املراجع

 الكتب:

ومشروع قانون تنظيم املهنة،  0117ماي  6احمد أبو العالء، مبادئ التوثيق العصري من خالل قراءة نقدية لظهير  -

 م3 1110ه"/  0618الطبعة األولى 

 01113حسن الصفريوي، الوجيز في القانون الخاص التوثيقي باملغرب مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء  -

 11013عبد املجيد بوكير، التوثيق العصري املغربي، الطبعة الثانية، -

 املجالت والندوات

بعنوان إصالح من التوثيق في ظل  1111نونبر  1من أعمال الندوة الدولية املنعقدة ملعهد العالي للقضاء بالرباط،  -

الطبعة األولى  01سلسلة مواضيع الساعة عدد تحديات العوملة منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية 

11013 

محمد مومن، نحو تشريع عقاري جديد، أشغال الندوة العلمية الوطنية التي نظم محتبر الدراسات  -محمد بونبات

 181ص: 1100—11، سلسلة الندوات واأليام الدراسية العدد 1100أبريل  11و 11القانونية املدنية والعقارية يومي 

 :الجرائد

 013-01-1100، تاريخ 1011أحمد أمين الوزاني، مقتضيات القانون الجديد تحمي املوثق، جريدة الصباح العدد  -

 013-01-1101تاريخ  1011محمد البودالي، جدل بين املوثقين بسبب القانون الجديد جريدة الصباح عدد  -

 القوانين:

 املتعلق بمهنة التوثيق  11-11قانون  -

 املتعلق بخطة العدالة3 11-00قانون  -

 11183قانون املالية لسنة  -

 النظام األساس ي لرجال القضاء3 -

 01173ماي  16ظهير  -

 املواقع االلكترونية:

 ، عن موقع:1100ابريل  07)الحلقة األولى(،-املختار اعمرة، دراسة: ثغرات مهنة التوثيق العصري  -

 http://www.assabah.press.ma/index.php? 

-http://www.assabah.press.ma/?view=article&tmpl=component&layout=default&id=8531 

http://www.assabah.press.ma/index.php?
http://www.assabah.press.ma/?view=article&tmpl=component&layout=default&id=8531
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 ت التجاريةالرقابة الداخلية على الشركا

 

                     حمزة اوحاني 

 باحث في القانون الخاص

 

 مقدمة :      

 

 تقديـــــــــم

من املعلوم على أن ازدهار الدولة وفرض سيادتها في املجتمع الدولي راجع باألساس لعدة 

أو  141لها الفرديعوامل، لعل أبرزها العامل االقتصادي الذي يتكون أساسا من املقاوالت سواء في شك

الجماعي، والذي يتمثل في الشركات التجارية، حيث أولى لها املشرع اهتماما بالغا باعتبارها وحدة 

اقتصادية تقوم بإنتاج السلع والخدمات، وتحمل عبئا ثقيال على الدولة في ميدان التشغيل، وذلك من 

دوار حتى تقوم الشركة التجارية باأل خالل توفير مناصب الشغل، وبالتالي التقليص من نسبة البطالة3 و 

لحكامة االتي يتوخى املشرع املغربي تحقيقها، فقد تم ابتداع مصطلح جديد في الساحة القانونية أال وهو "

"، وذلك عبر "انتهاج سياسة حديثة بعيدة عن الطريقة النمطية في التسيير واالحتكام إلى الجيدة

تي تمس الهياكل الداخلية للمقاولة، بل أكثر من ذلك التعامل املوضوعية والحذر في اتخاذ القرارات ال

                                                           
في  نوهي األصل التجاري والمقاول الذاتي وشركة المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد، رغم أن التسمية الدقيقة لهاته األخيرة يجب أن تكو -141

 « EURL« Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitéeهاته الصيغة "المقاولة الفردية ذات المسؤولية المحدودة" 
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، سواء فيما 142بمنطق الجودة والترشيد وتثمين املوارد البشرية إضافة إلى إعادة النظر في سبل تسييرها"

يتعلق بالتسيير توافقيا أو نظاميا من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز آليات الرقابة داخل الشركات التجارية 

 قق معه الشفافية وتحقيق مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة3بشكل تتح

إذا كانت أجهزة التسيير في الشركات التجارية تنفرد في هاته األخيرة بتسيير األموال واألصول و 

التي يمتلكها هذا الشخص املعنوي، فإنه باملقابل يتم مراقبة هاته األجهزة من قبل جهات داخلية في 

، وكذا بغية حماية املصالح العليا للشركة 143أجل املحافظة على ميزان القوى الشركة نفسها، وذلك من 

من خالل خلق الشفافية وربط املسؤولية باملحاسبة اللتان تمثالن أسمى صور الحكامة الجيدة في 

لذلك أوجد املشرع املغربي العديد من الجهات الرقابية من داخل أسوار الشركة نفسها، حيث املقاوالت، 

، هي من املراقبة،  SURVEILLANCE(la(الرقابة بين األجهزة املهيكلة، و كذا األجهزة املرنة، لذلك فتتوزع 

حيث تعتبر من اآلليات التي كرسها املشرع املغربي في نصوص متفرقة بهدف ضمان تحقيق التسيير 

ة تكون أجهزة رقابي " وبالتالي فإن عدم توفير يسير ما ال يملكالرشيد واملعقلن واملسؤول، ألن املسير "

بمثابة عين على الجهات التسييرية داخل الشركة، فإن هاته األخيرة سيتسم تسييرها بنوع من العبث 

والالمباالة لوضعية الشركة، لذلك يمكن القول أن الرقابة على الشركات هي عبارة عن مجموعة من 

ى مراقبة الشركة وتتبعها بهدف السهر األجهزة والجهات سواء من داخل الشركة أو من خارجها، التي تتول

 على حسن التسيير من قبل الجهات املكلفة بذلك، وكذا التأكد من تحمل املسؤوليات داخلها3

ويرجع التأصيل التاريخي للشركات وخصوصا الكبرى منها إلى فترة االكتشافات 

ي لها ومن ضمنها القانون ، وهو مجموعة من الدول تسارع عبر العمل على توفير نظام قانون144الجغرافية

                                                           
 12، العدد الثاني، ص 2015الحسين الصفاوي، الحكامة والتأطير مدخل لتأهيل المقاولة، مجلة القانون التجاري، سنة  -142

143 - Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE, 2017, page 9 

  - OCDE : l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques « منظمة التعاون االقتصادي والتنمية » 
وما  21، ص 1122عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية في ضوء آخر التعديالت القانونية، الطبعة الثانية، مطبعة سجلماسة، مكناس، سنة  -144

 يليها
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، حيث 145ق ل ع 111املغربي، ولعل أبرز تعريف أعطاه املشرع املغربي للشركة هو املوجود في الفصل 

كانت الرقابة تمارس من داخل الشركة، لكن مع بروز العوملة وخصوصا في فترة الثمانينات، أصبح 

سياسة التقويم الهيكلي التي نهجها " من جهة، ومن جهة أخرى الحكامةالحديث عن ما يسمى بمفهوم "

 08146-17املغرب، حيث كان لزاما إيجاد نصوص قانونية مالئمة لهذا املفهوم، وهذا ما تولد عنه قانون 

املنظم لباقي الشركات، واللذان أتوا بمفاهيم جديدة في  17147-10املنظم لشركات املساهمة وقانون 

 ابة على الشركات التجارية3ساحة الشركات املغربية، وخصوصا في مجال الرق

وتكمن أهمية املوضوع في كونه حديث الساعة، ليس فقط على الصعيد الوطني، بل على 

الصعيد الدولي أيضا، موضوع يشغل عقول الفقهاء وكذا رجال القضاء في التشريع املغربي أو املقارن، 

واجتماعية محضة، إذ أن أهمية حيث أن املوضوع املطروح في هذا الصدد ذو أبعاد قانونية واقتصادية 

الرقابة بشكل عام تجلى من خالل منظورين اثنين، األول نظري، حيث أنه على املستوى التقني، 

لكن أمام ضخامة املشاريع  فاألشخاص املكلفين بالرقابة على الشركة هم املساهمين أنفسهم،

، لذلك الرقابة تستعص ي أمام املساهميناالقتصادية التي قد تتولى الشركات الكبرى القيام بها، فإن تلك 

كان الهدف هو إيجاد جهات أخرى تراقب أيضا؛ أما الثاني العملي فيكمن في تعدد الجهات التي ترتبط 

بالشركة التجارية، سواء من داخلها عبر الشركاء أو املساهمين الصغار فيها وما قد يواجهونه من تعسف 

لكين ألغلبية الرأسمال، أو من خارجها عبر األغيار الراغبين في املساهمة أمام باقي املساهمين أو الشركاء املا

في رأسمالها أو املتعاملين معها وحاجتهم إلى املعلومات الكفيلة بإعطائهم صورة واضحة عن الوضعية 

 الحقيقية للشركة3

                                                           
 المنظم لشركة المسؤولية المحدودة. 2111المنظم لشركة المساهمة وقانون  1121دون نسيان القانون الصادر سنة  -145
القول  نوهذا القانون باعتباره القالب القانوني الذي يعد مرجعا لباقي القوانين المنظمة للشركات التجارية، فإنه خضع بدوره لعدة تعديالت يمك -146

جاء ليكرس المزيد من حكامة التسيير "حسن التسيير"، أما التعديل بموجب  11-10جب قانون أنها جاءت معنونة بما تحمله في طياتها، فالتعديل بمو

 فجاء ليؤكد على الشفافية. 82-21قانون 
كة ريعد هذا القانون هو المنظم لباقي أنواع الشركات في القانون المغربي، وقد ركز المشرع المغربي في تعديالته لذا النص القانوني على "ش -147

اعا بولية المحدودة"، حيث تعتبر الشركة المثلى للراغبين في االستثمار من خالل المقاوالت الصغرى والمتوسطة، وقد جرى تعديل هذا القانون تالمسؤ

 .12-21وكذا  12-10بموجب قانون 
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لكن رغم هاته األهمية، فإن الخيال النظري للقانون املغربي يواجه بالواقع الحقيقي 

للميدان الرقابي في الشركات التجارية، سواء من حيث قلة الجهات املتدخلة أو من حيث النسبة املفرطة 

إذ أنه عند القيام بمقارنة بسيطة مع القانون الفرنس ي الذي يستقي  املطلوبة للقيام بأي تحرك رقابي،

ب ساسة فيما يتعلق بالجانمنه القانون املغربي قواعده القانونية، يالحظ أن هناك بعض الفروقات الح

الرقابي املنصب على املقاوالت، ألن هاته األخيرة أصبحت تعتبر من النظام العام، وعليه فإن اإلشكالية 

 التي يمكن أن تثار في هذا الصدد هي:

 كيف تتجسد الرقابة الداخلية الواردة على الشركات التجارية في القانون املغربي؟

 مجموعة من التساؤالت الجزئية املتمثلة أساسا في:وتتفرع عن هاته اإلشكالية 

 ما هي مستويات الرقابة الداخلية في الشركات التجارية ؟ 

  هل نجح املشرع من خالل األجهزة الرقابية في تحقيق "حسن التسيير" في الشركات

 التجارية ؟

 :تيلإلجابة على هاته اإلشكالية أعاله، سوف يتم إعمال تصميم مبسط على الشكل اآل

 املطلب األول: الرقابة املهيكلة على الشركات التجارية

 املطلب الثاني: الرقابة املرنة على الشركات التجارية
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 املطلب األول: الرقابة املهيكلة على الشركات التجارية

يقصد بالرقابة املهيكلة في هذا الصدد، تلك الرقابة املتمثلة في أجهزة، هاته األجهزة تتلخص 

ي مجلس الرقابة )الفقرة األولى( املحدث في شركات املساهمة وشركات التوصية في األسهم فقط، أساسا ف

وكذا لجنة تدقيق الحسابات )الفقرة الثانية( التي تهم شركات املساهمة ذات األسهم املسعرة في بورصة 

ت املساهمة، الذي تمم وعدل قانون شركا 81-01القيم، والتي تعتبر أهم مستجد حملته طيات قانون 

 3تحقيق رهان الحكامة الجيدةوذلك بهدف 

 : رقابة مجلس الرقابةولىالفقرة األ 

مجلس الرقابة باعتباره من األشكال الجديدة املبتدعة في تدبير شركات املساهمة، فقد عمل 

إلى جانب الشكل الكالسيكي  0110املشرع املغربي على تنظيمه في إطار قانون شركة املساهمة لسنة 

ملعروف واملتمثل في مجلس اإلدارة، لذلك وبغية اإلحاطة بشكل دقيق بهذا الجهاز، فسيتم التطرق إلى ا

 تنظيمه )أوال(، ثم التطرق بعد ذلك إلى مهامه وصالحياته )ثانيا(3

 أوال: تنظيم مجلس الرقابة

هذا  وليد القانون األملاني، حيث ابتدع (Conseil de Surveillance)يعتبر مجلس الرقابة 

كشكل جديد لتدبير  0107سنة  مجلس الرقابةاألخير شركة املساهمة ذات مجلس اإلدارة الجماعية ذات 

شركات املساهمة بالخصوص، والذي أخذته فرنسا وتبنته في قانونها، ليقتبسه القانون املغربي كذلك؛ 

ن سلطات املجلس اإلداري و"قد تم االهتداء إلى هذا النوع من اإلدارة لتفادي الخلط الذي كان يقع بي
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في اإلدارة الكالسيكية، وسلطات رئيس املجلس اإلداري، فجاء هذا الشكل الجديد من اإلدارة لوضع حد 

 1483واضح بين اختصاصات مكونات التسيير في شركة املساهمة"

املتعلق بشركة املساهمة، فإن عدد أعضاء مجلس  17-08من قانون  11وحسب املادة 

املساهمين في الشركة؛ يساوي تماما عدد املتصرفين في الشكل الكالسيكي لتسيير منهم  الرقابة، والذين

عضوا، ويرتفع  01أعضاء إلى  1شركة املساهمة أال وهو مجلس اإلدارة، حيث أن عددهم يتراوح بين 

 ،عضوا إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم، وفي حالة االندماج بين شركتين 07العدد إلى 

عضوا،  18عضوا، وإذا كانت إحدى الشركتين أسهمها مسعرة، فإن العدد يصل إلى  16يرتفع العدد إلى 

عضوا؛  11أما إذا كانت كلتا الشركتين أسهمهما مسعرة في بورصة القيم، فإن العدد يصل هاهنا إلى 

األقص ى حدده في أعضاء لكن العدد  1ويالحظ أن القانون الفرنس ي قد حدد هو كذلك الحد األدنى في 

عند تطرقها لتعيين  17-08من قانون  11؛ غير أن املادة 149عضوا من بينهم رئيس املجلس ونائبه 01

رئيس مجلس الرقابة، فهي جعلت تعيين نائبه عند االقتضاء فقط، وفي الحقيقة فإن ذلك يعد بمثابة 

ون الفرنس ي الذي أوجب فراغ قد ينجم عنه مشاكل في حالة غياب رئيس مجلس الرقابة، عكس القان

 1503ضرورة تعيين نائب الرئيس أيضا

ويجب أن يكون كل عضو في مجلس الرقابة مالكا لعدد من أسهم الشركة واملحدد في النظام 

األساس ي ملنح املساهمين حق حضور الجمعية العامة العادية، عكس القانون الفرنس ي الذي اعتبر أن 

من نفس القانون، فإن  18؛ وحسب املادة 151يكونوا مساهمينأعضاء مجلس الرقابة ليسوا ملزمين أن 

سنوات، أو من قبل الجمعية العامة العادية  1هؤالء األعضاء يتم تعيينهم إما في النظام األساس ي ملدة 

                                                           
 112عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص  -148

149- SINE Lauré, Droit des Société, 6éme édition, Dunod, paris, 2015, page 52 
 وتجدر اإلشارة أنه حسب نفس المادة المذكورة، يجب أن يكون رئيس مجلس الرقابة ونائبه شخصين طبيعيين تحت طائلة بطالن تعيينهما. -150

151- GRANDGUILLOT Francis, L'essentiel du droit des sociétés, GUALINO EDITIONS, 2016, page 82 
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سنوات؛ وفي حالة االندماج أو االنفصال، فإن الجمعية العامة غير العادية هي من تتولى تعيينهم،  0ملدة 

عيين شخص معنوي في مجلس الرقابة، فيجب عليه أن يعين حاال شخصا طبيعيا يمثله وإذا ما تم ت

 نفسها3 11، وهذا ما سارت عليه املادة 152باسمه الخاص

وتنتهي عضوية املساهم في مجلس الرقابة إما بانتهاء مدة انتدابه دون إعادة تجديدها عبر 

تنتهي عضويته كذلك إن قامت الجمعية انتخابه مجددا إن كان النظام األساس ي يسمح بذلك، وقد 

 من قانون شركات املساهمة3 18العامة العادية بعزله في أي وقت شاءت حسب الفقرة الثالثة من املادة 

 ثانيا: سير ومهام مجلس الرقابة

مادام أن مجلس الرقابة في تكوينه شبيه باملجلس اإلداري الكالسيكي سواء من حيث 

به من حيث سير األعمال، حيث يتكلف رئيس مجلس الرقابة أو نائبه بدعوة األعضاء، فإنه أيضا شبيه 

املجلس لعقد اجتماعات دورية، وهذا االنعقاد ال يكون صحيحا إلى بحضور نصف أعضائه على األقل 

ما لم ينص النظام األساس ي على أغلبية تزيد على النصاب املذكور؛ ويمكن لعضو مجلس الرقابة أن 

آخرا لتمثيله في جلسة من جلسات مجلس الرقابة، كما يمكنه املشاركة في هاته  يوكل كتابة عضوا

البصرية، ويتم مسك سجل الحضور ويوقع من لدن كل  –الجلسات عبر تقنيات االتصال السمعية 

الحضور، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين أو املمثلين ما لم ينص النظام األساس ي على خالف ذلك، 

اوي األصوات، يرجح صوت رئيس الجلسة، وفي األخير يجب على كل الحاضرين املحافظة وفي حالة تس

 1533على الطابع السري الذي يغلف الجلسة

                                                           
152- DALION Patrick, LE DILY Jérôme, SABATHIER-UE Sophie, Droit des sociétés, Série 2, Cnam Intec, 2013, 

page 55 
من نفس القانون فيما يتعلق بسير أعمال مجلس الرقابة، والتي هي نفسها  02و 01من قانون شركات المساهمة على المادتين  12أحالت المادة  -153

 لمجلس اإلداري كما ذكر أعاله.المتعلقة بسير أعمال ا
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، فهي في الحقيقة متعددة، حيث أن أولى هذه 154أما فيما يتعلق بصالحيات مجلس الرقابة

عين دارة الجماعية للشركة، ويالصالحيات وانطالقا من تسميته هي املراقبة الدائمة على تسيير مجلس اإل 

أيضا أعضاء مجلس اإلدارة الجماعية ويعين أحدهم رئيسا، وإذا كان هذا األخير يمارس لوحده مهام 

"، كذلك يمكن ملجلس الرقابة أن يعزل مدير عام وحيداإلدارة الجماعية، فإنه في هاته الحالة يسمى "

حيد إذا أتاح النظام األساس ي للمجلس ذلك، على أنه أعضاء مجلس اإلدارة الجماعية أو املدير العام الو 

 إذا كان العزل تعسفيا ودون سبب مشروع، آنذاك يمكن طلب تعويض3

والنظام األساس ي قد يحدد مجموعة العمليات التي يتوقف إبرامها الحصول على ترخيص 

د البث فيه، من لدن مجلس الرقابة، وفي حالة رفضه ذلك، يعرض الخالف على الجمعية العامة قص

كما قد يكون محل ترخيص من قبل مجلس الرقابة تفويت الشركة لعقارات بطبيعتها وكذا التفويت 

الكلي أو الجزئي للمساهمات املدرجة في أصولها الثابتة333، ويمكن ملجلس الرقابة القيام بعمليات الفحص 

ئدة الع على الوثائق التي يرى فيها فاواملراقبة التي يراها وذلك في أي وقت من السنة، وكذلك يمكنه االط

أشهر على األقل يتلقى مجلس الرقابة تقريرا من قبل مجلس اإلدارة الجماعية،  1إلنجاز مهمته؛ وكل 

أشهر املوالية مجموعة من الوثائق املنصوص  1ويقدم للمجلس كذلك عند نهاية كل سنة مالية وداخل 

مة من قبيل "قائمة 333 أعضاء مجلس اإلدارة الجماعية من قانون شركة املساه 060عليها في املادة 

ومجلس الرقابة، وإن اقتض ى الحال معلومات تخص املترشحين للعضوية في هذه املجالس" وكذا "الجرد 

والقوائم التركيبية للسنة املالية املنصرمة كما حصر ذلك 333 مجلس اإلدارة الجماعية، وإن اقتض ى الحال 

 3مالحظات مجلس الرقابة

ولكن ما يالحظ في هذا الصدد، أن رغم هاته املهام املسندة ملجلس الرقابة، فإنه في الواقع 

تعتبر نوعا ما محدودة إذا ما قورنت بنظيرتها في القانون الفرنس ي، ولعل أبرز مثال على ذلك حالة دعوة 

                                                           
 المتعلق بشركات المساهمة. 10-28من قانون  210و  212و  21و  81راجع المواد  -154
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حددت جهتين  من قانون شركة املساهمة 000الجمعية العامة العادية لالنعقاد، حيث أن املادة 

أساسيتين هما مجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة الجماعية، وإن تقاعست إحداهما عن دعوة الجمعية 

لالنعقاد آنذاك يمكن لباقي الجهات املذكورة في نفس املادة أن تتخذ املبادرة، وفي حالتنا هاته مجلس 

عي وليس أصلي، في حين نجد أن الرقابة، ما يعني أن حقها في دعوة الجمعية العامة العادية هو حق فر 

 :155القانون الفرنس ي حدد صالحيات عامة وأخرى خاصة ملجلس الرقابة والتي يمكن تبيانها كاآلتي

  فبالنسبة للصالحيات العامة، فمجلس الرقابة في القانون الفرنس ي يمارس الرقابة

معية جعلى مجلس اإلدارة الجماعية فيما يتعلق بالتسيير، وكذلك عليه أن يقدم لل

العامة العادية تقريرا حول ممارسات مجلس اإلدارة الجماعية مع إبدائه ملالحظاته 

 عليه3

  أما بالنسبة للصالحيات الخاصة ملجلس الرقابة، فإن أهمها هي دعوة الجموع

العامة لالنعقاد، وكذلك يقوم بتعيين أعضاء مجلس اإلدارة الجماعية، وكذا تعيين 

 333رئيس مجلس الرقابة ونائبه

 : لجنة تدقيق الحساباتالثانيةالفقرة 

الصادر سنة  81-01تعتبر لجنة تدقيق الحسابات من أهم املستجدات التي جاء بها قانون 

، حيث جاءت خصيصا لشركات املساهمة ذات األسهم املسعرة في 17-08واملعدل واملتمم لقانون  1107

قا من تركيبته )أوال(، ثم التطرق بعد ذلك بورصة القيم، وسيتم دراسة هذا الجهاز الهيكلي انطال

 لصالحياته )ثانيا(3

                                                           
155- SINE Lauré, op cit, page 66 

-  GRANDGUILLOT Francis, op cit, page 83 
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 أوال: تركيبة لجنة تدقيق الحسابات

من متصرفي مجلس اإلدارة أو أعضاء  (un Comité d’Audit)تتألف لجنة تدقيق الحسابات 

مجلس الرقابة حسب شكل اإلدارة الذي أخذت به شركة املساهمة، الذين ليست لهم مهمة أو وظيفة 

داخل شركة املساهمة املقيدة أسهمها في بورصة القيم، وذلك حسب مضمون الفقرة الثالثة من املادة 

مكررة، "ويفسر شرط االستقاللية هذا بضمان النجاعة واملسافة الضرورية ملمارسة أعمال الرقابة  010

 1563القيم"املالية واملحاسبة على جهاز التسيير بشركة املساهمة املسعرة أسهمها في بورصة 

ولم يتوقف األمر عند هذا الحد فحسب، بل إن املادة املذكورة أعاله في فقرتها الرابعة 

أوجبت على أعضاء اللجنة أن يكونوا من ذوي التجربة الكافية في امليدان املالي أو املحاسباتي حتى تكون 

ة ء األعضاء باالستقالليرقابتهم تتسم بالدقة والفعالية، ولكن فاألهم من هذا كله هو أن يتسم هؤال

التامة عن أحد املجلسين حسب الحالة، وانطالقا من معايير يضعها املجلس املذكور ويعمل على نشرها 

الهيئة املغربية لسوق حسب الكيفيات املحددة من قبل الجهة التي تراقب السوق املالي أال وهي "

 1573"الرساميل

الذي  01-81ات التي جاءت بموجب قانون وبالتالي يظهر أنه لعضوية لجنة تدقيق الحساب

عمل على زيادة التكريس والتأكيد على قواعد الفعالية في تسيير شركات املساهمة الكبرى، فإن ذلك 

 يستوجب شرطين اثنين أساسيين هما:

 3أن يكون املعني باألمر عضوا في مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة ولم تسند له أي مهمة 

 عقولة في املجال املالي أو املحاسباتي3أن يكون ذو تجربة م 

                                                           
 111عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص  -156

157- l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux « AMMC » 
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، (Comité/Organe)واملالحظ أن القانون الفرنس ي عندما تطرق لهاته اللجنة / التنظيم 

فإنه لم يضع حدودا للدخول في عضويتها عبر اشتراط عضوية املعني باألمر في مجلس اإلدارة أو مجلس 

والسبب هو ضرورة السهر على تحقيق االستقاللية  ،158الرقابة، وإنما أن "تتم إدارتها من قبل مساهمين"

(indépendance)3 

 ثانيا: صالحيات لجنة تدقيق الحسابات

مكررة التي تؤطر لجنة تدقيق الحسابات، فإنها قد قامت  010بالعودة مرة أخرى إلى املادة 

 بتعداد مجموعة من الصالحيات التي يمكن حصرها أساسا في أربعة:

 ومات املوجهة للمساهمين وللعموم وللهيئة املغربية لسوق الرساميل، متابعة إعداد املعل

وذلك عبر التأكد من صدقيتها وصحتها، والهدف من ذلك هو زيادة التأكيد على الشفافية 

سواء من حيث التسيير، وكذا من حيث املعلومات املقدمة لكافة الجهات باملعنية بشركة 

 املساهمة هاته3

 ظمة املراقبة الداخلية، وتدقيق الحسابات الداخلية وعند االقتضاء متابعة مدى فعالية أن

تسيير املخاطر املرتبطة بالشركة، فبالنظر إلى تسميتها فهي جهاز داخلي للرقابة الذاتية، أي 

أن ما يفهم من هاته الصالحية أنه جهاز رقابة على رقابة في نواة واحدة خصوصا عند اعتماد 

، ولم تنحصر وظيفتها عند هذا الحد، بل يمكن لها أن تتولى التسيير الشكل الثاني من التدبير

في حالة وجود مخاطر، وعليه يمكن القول أنها كجهاز تسيير احتياطي يشتغل عند تحقق 

أزمات ومخاطر؛ على أنه تقوم هاته اللجنة بالتقديم املنتظم لتقارير عن أداء مهامها إلى 

 حالة مواجهتها لصعوبات فإنها تقوم بتبليغه فورا3 مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة، وفي

                                                           
158- Transparence et diffusion de l’information, Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE, op 

cit,  page 51 
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  متابعة املراقبة القانونية لحسابات الشركة والحسابات املدمجة، حيث أنه يمكن القول في

هاته الحالة تعتبر كمساند مستقل ملراقب الحسابات عبر التدقيق في حسابات الشركة بهدف 

 الشركة وكذا العموم الراغبين في االكتتابتوفير املعلومة الصحيحة والدقيقة للمساهمين في 

 في رأسمال شركة املساهمة ذات األسهم املسعرة3

  دراسة ومتابعة استقاللية مراقبي الحسابات، السيما فيما يتعلق بتقديم خدمات إضافية إلى

الجهة الخاضعة للرقابة، واألهم أن هاته اللجنة تقوم بتقديم توصية إلى الجمعية العامة 

قبي الحسابات الذين تم اقتراح تعيينهم، وذلك إما بهدف تزكية تعيينهم انطالقا من حول مرا

 استقالليتهم، أو العكس3

 

 املطلب الثاني: الرقابة املرنة على الشركات التجارية

الرقابة املرنة هاهنا، هي رقابة ال تكون في شكل جهاز أو لجنة، وإنما تقوم بها جهات متعددة 

يقوم بها الشريك أو املساهم أو املتصرف )الفقرة األولى(، أو قد تكون جماعية سواء أكانت فردية 

س تكريمتجسدة في شكل تجمعات منضوية تحت لواء الجمعية العامة )الفقرة الثانية(3 وذلك بهدف 

 3الديمقراطية املقاوالتية

 : الرقابة الفرديةولىالفقرة األ 

الفردية يتولى القيام بها أساسا طرفان، حيث  في هذا الصدد، فإن الرقابة الداخلية املرنة

أن األول يتجلى في الشريك أو املساهم في إطار حقوقها املشتركة في قوانين الشركات، أو عبر الرقابة الذاتية 

التي تتخذ صورتين اثنتين )أوال(، أو قد يقوم بها املتصرف في مجلس اإلدارة في إطار الرقابة الذاتية 

 أو يقوم بها مجلس اإلدارة نفسه )ثانيا(3املعترف له بها، 
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 أوال: الرقابة عبر الشريك أو املساهم

في سياق تعزيز حوكمة الشركات التجارية، فقد تم االعتراف للشريك واملساهم بمجموعة 

من الحقوق التي تنصب في تعزيز الهدف املذكور، حيث يمكن للمساهم ممارسة هاته الحقوق إما بشكل 

، وهذه الحقوق يمكن القول معها أنها ما هي 159وكيل مفوض عنه تفويضا قانونيا شخص ي أو بواسطة

 Droit d’Intervention dans)160" حق التدخل في حياة الشركةإال ترجمة لحق واحد جوهري أال وهو "

la Vie Sociale) وعليه فهذه الحقوق املتفرعة عن ذاك الحق أعاله يمكن التفصيل فيها على الشكل ،

 اآلتي:

 يعتبر هذا الحق من أهم الحقوق املعترف بها للشريك في مختلف أنواع الحق في اإلعالم :

"حرص القانون املغربي على تمكين الشريك غير املسير بإعالم جيد يروم  ، حيث161الشركات

تمكينه من قضايا وتفاصيل حياة الشركة حتى تكون مساهمته في تدبيرها إما بشكل فردي 

؛ وقد ترجم هذا 162تبنى على أسس متينة ورؤية واضحة" ارات الجماعية،أو املشاركة في القر 

؛ ففي 10-17أو في قانون  17-08الحرص في العديد من النصوص القانونية سواء في قانون 

قانون شركة املساهمة فإن تقرير التسيير ملجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجماعية يجب أن 

ئدة للمساهمين حتى يتمكنوا من تقييم نشاط الشركة يتضمن كل املعلومات التي تشكل فا

، أما 163خالل السنة املالية املنصرمة والعمليات املنجزة والصعوبات التي اعترضت الشركة333

، فإن الشريك يتم إعالمه عبر توجيه تقرير التسيير والجرد 164في إطار قانون باقي الشركات

                                                           
 من قانون شركات المساهمة 201الفقرة األولى من المادة  -159

160 - DALION Patrick, LE DILY Jérôme, SABATHIER-UE Sophie, Droit des sociétés, Série 1, Cnam Intec, 2013, 

page 160 
 822، ص 1121عالل فالي، الشركات التجارية، الجزء األول )المقتضيات العامة(، دون ذكر الطبعة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، سنة  -161
 184عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص  -162
 من قانون شركات المساهمة 221قرة األولى من المادة الف -163
المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة  10-11أي قانون  -164

 المحاصة
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نص التوصيات املقترحة وعند االقتضاء تقرير  والقوائم التركيبية التي يعدها املسيرون وكذا

؛ 165يوما على األقل 07مراقب أو مراقبي الحسابات قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة ب 

ويمكن القول أن هذا الحق ال يكتمل حتى يتم اإلرسال التلقائي ملجموعة من الوثائق إلى 

لحسنة والشفافية داخل النية احتى يتم تجسيد وتكريس 166املساهمين على حساب الشركة

 3أسوار الشركة

 ويتجلى هذا الحق واقعيا في العديد من املقتضيات الحق في االطالع على وثائق الشركة :

القانونية التي تنظم مجال الشركات التجارية، حيث أن كل مساهم يحق له ابتداء من دعوة 

يخ االجتماع، االطالع بنفسه يوما السابقة لتار  07الجمعية العادية السنوية وعلى األقل خالل 

في املقر االجتماعي على ومجموعة من الوثائق من قبيل )جدول أعمال الجمعية، قائمة 

املتصرفين في مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة الجماعية ومجلس الرقابة وإن اقتض ى 

ية للسنة ركيبالحال معلومات تخص املترشحين للعضوية في هاته املجالس، الجرد والقوائم الت

املالية املنصرمة كما حصر ذلك مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجماعية وإن اقتض ى الحال 

السابقة على انعقاد أي جمعية أن  07مالحظات مجلس الرقابة333( كما يحق للمساهم خالل 

يطلع في عين املكان على نص مشاريع القرارات وتقرير مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة 

؛ كما يمكن للمساهم 167جماعية وعند االقتضاء على تقرير مراقب أو مراقبي الحساباتال

أيضا أن يعرف قائمة املساهمين مع بيان عدد وفئات األسهم التي يمتلكها كل مساهم من 

؛ وكذلك الشريك في إطار شركة 168خالل االطالع على القائمة املتضمنة لتلك املعلومات

ح له املشرع باالطالع متى شاء بالنسبة للسنوات املالية املسؤولية املحدودة حيث سم

                                                           
 10-11من قانون  81الفقرة الثانية من المادة  -165
 ساهمةمن قانون شركات الم 202المادة  -166
 من قانون شركات المساهمة 222المادة  -167
 من قانون شركات المساهمة 220المادة  -168
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املحاسبية الثالث األخيرة على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير املسير وإن اقتض ى 

الحال على تقرير مراقب الحسابات ومحاضر الجمعيات العامة، وله الحق في الحصول على 

؛ واألهم 169من اختياره عند اطالعه على الوثائقنسخة أيضا مع إمكانية استعانته بمستشار 

تحقيق الشفافية داخل أن هذا الحق يمكن القول معه أنه من النظام العام، والغاية هي 

 الشركة.

 يمكن لكل شريك في شركة املسؤولية املحدودة أن يضع أسئلة كتابية الحق في املساءلة :

، حيث يمكن للشريك غير املسير أن 170يةيكون املسير ملزما بالجواب عنها عند انعقاد الجمع

، وبالتالي فالقانون املغربي سار على نهج 171يساءل املسير كتابيا مرتين في  كل سنة محاسبية

الذي أعطى للشريك الحق في طرح السؤال كتابيا مرتين في السنة إلى  172القانون الفرنس ي

اإلدارة أو مجلس  ، كما يمكن كذلك للمساهم وضع أسئلة كتابية تجاه مجلس173املسير

،على أنه 174اإلدارة الجماعية للرد عليها عند انعقاد الجمعية، وذلك ملرتين اثنتين في السنة

من األنصبة على  87%يمكن عزل املسير بقرار يتخذه الشريك أو الشركاء املالكين لنسبة 

 ربط املسؤولية باملحاسبة.؛ والهدف من هذه املساءالت هو 175األقل

 في إطار الصعوبات التي قد تواجه ة في إطار الوقاية من صعوبات املقاولةالحق في الرقاب :

تعترض املقاولة أو الشركة، فإن رئيس املقاولة إذا لم يقم تلقائيا بالعمل على تصحيح اإلخالل 

                                                           
 10-11من قانون  81الفقرة الرابعة والخامسة والسادسة من المادة  -169
 10-11من قانون  81الفقرة الثالثة من المادة  -170
 10-11من قانون  22المادة  -171
172- 36-art L.223 رنسية:من مدونة التجارة الف 

« Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature 

à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux 

comptes. » 
173- GRANDGUILLOT Francis, op cit, page 66 

- DALION Patrick, LE DILY Jérôme, SABATHIER-UE Sophie, Droit des sociétés, Série 1, Cnam Intec, 2013, 

page 160 
174- GRANDGUILLOT Francis, op cit, page 88 

 10-11من قانون  11المادة  -175
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الذي من شأنه أن يسقط تلك الوحدة االقتصادية في بحر التوقف عن الدفع، فإن الشريك 

أيام تبتدأ من تاريخ  1طة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل يبادر إلى تبليغه بواس

وينصب ذلك في إطار ؛ 176اكتشاف ذلك الخلل، ويدعوه فيها إلى تصحيح ذلك االختالل

 3الحفاظ على املقاولة كوحدة اقتصادية

 ثانيا: الرقابة الذاتية

 أو من قبل الجهة املكلفةالرقابة الذاتية في هذا اإلطار، هي التي تتم من خالل مجلس اإلدارة 

بالتسيير، رغم "أن حقيقة ممارسة مجلس اإلدارة للمراقبة قد تبدو للوهلة األولى غير مستساغة، حيث 

أن املهمة الرئيسية له تتجلى في مجال التسيير، لكن طبيعته الجماعية إضافة للطريقة التداولية في 

، يمكن القول أنها تتم من خالل منظورين أو 177بية"اتخاذ القرارات هي التي تفرض فيه هذه املهمة الرقا

انطالقا من مستويين، إذ قد تباشر من داخل املجلس اإلداري عبر بعض متصرفيه، أو قد يقوم بها 

 املجلس اإلداري بنفسه عندما يتعلق األمر ببعض االتفاقات املنظمة3

س إلدارة / املجلفاملتصرف هي تلك التسمية التي تطلق على كل مساهم عضو في مجلس ا

اإلداري، حيث أنه من املعلوم أن هذا املجلس يعتبر من األشكال الكالسيكية للتسيير النظامي لشركة 

املساهمة، وكل متصرف ينتمي لهذا املجلس تناط به مهمة معينة، لكن قد يبقى أحد املتصرفين بدون 

 178ه وكما ذكر أعاله فإن شركة املساهمةمهمة، فهنا يقوم بالرقابة على املجلس اإلداري من داخله؛ إذ أن

                                                           
المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر  10-20كتاب الخامس من القانون رقم الذي نسخ وعوض ال 88-28من قانون رقم  028المادة  -176

الصادرة  1118(، الجريدة الرسمية عدد 1122أبريل  21) 2281شعبان  1الصادر في  2-22-11صعوبات المقاولة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

 1822إلى ص  1820(، من ص 1122أبريل  18) 2281شعبان  1بتاريخ 
لية ك زكرياء بوزيدي، آليات التسيير والرقابة في شركات المساهمة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون والمقاولة، جامعة المولى اسماعيل، -177

 22، ص 1120/1121العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، مكناس، السنة الجامعية 
 متصرفا، للتعمق أكثر راجع: 22متصرفين إلى  8في شركة المساهمة محدد ما بين وفق القانون الفرنسي، فإن عدد المتصرفين  -178

- DALION Patrick, LE DILY Jérôme, SABATHIER-UE Sophie, Droit des sociétés, Série 2, Cnam Intec, 2013, 

page 27 

- SINE Lauré, op cit, page 55 

- GRANDGUILLOT Francis, op cit, page 76 
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ذات األسهم املسعرة في البورصة تقوم بإحداث لجنة تدقيق الحسابات مؤلفة من متصرفين أو أعضاء 

 مجلس الرقابة، أما إذا لم تكن الشركة ذات أسهم مسعرة، فهنا يتم االكتفاء فقط بالرقابة الذاتية3

من خالل متصرفيها، حيث أن املقاوالت تتشبه ويالحظ أن املقاوالت الكبرى تتم مراقبتها 

مقاولة عمالقة  111من  17%شيئا فشيئا إلى نظام مغلق مراقب من قبل املتصرفين، حيث أن نسبة 

 1793مقاولة بالضبط( تتم مراقبتها من قبل اإلدارة نفسها 081أمريكية )

والتي تمكن الشركة  ةفالرقابة عبر مجلس اإلدارة هو من تطبيقات الحكامة الجيدة في املقاول

، حيث يقوم املتصرف بمراقبة 180من التأكد على أن مسؤوليات التسيير قد حددت تماما داخل التنظيم

، وهذا ما ذهب إليه املشرع املغربي 181سير أعمال الشركة عندما ال يكون مكلفا بالتسيير اليومي للمقاولة

ن مفهوم الحكامة في الشركات، حيث كرس ، عندما بدأ الحديث ع0110في قانون شركة املساهمة لسنة 

من القانون نفسه، حيث يكلف داخل  80هاته الصالحية أو هذا األسلوب الرقابي الجديد في املادة 

املجلس املتصرفون غير املسيرين خصوصا بمهام مراقبة التسيير ومتابعة تدقيق الحسابات الداخلية 

 يما بينهم لجنة لالستثمار وأخرى لألجور واملكافآت3والخارجية، ويمكنه كذلك أن يتكتلوا ويكونوا ف

، فيالحظ أنه وفي إطار عمليات التسيير التي تتم من داخل شركة 7-10وبخصوص قانون 

التضامن، ففي الحالة التي يتعدد فيها املسيرون، وخصوصا عندما يقوم أحدهم بأحد أعمال التسيير 

الهدف على أية عملية قبل إبرامها؛ و  يتعرضاقي املسيرين أن غير املحددة في النظام األساس ي، فإنه يحق لب

 1823بطبيعة الحال هو استحضار مصلحة الشركة

                                                           
179- MINTZBERG Henry, Pouvoir et gouvernement d’entreprise, Éditions d’Organisation, Paris, 2004, page 20 

180 -Responsabilités du conseil d’administration, Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE, 

page 57 
181- GRANDGUILLOT Francis, op cit, page 78 

 0-11من قانون  8الفقرة األولى والثانية من المادة  -182 
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أما االتفاقات املنظمة فهي كل اتفاق بين شركة مساهمة وأحد متصرفيها أو مديرها العام 

يها فيها املالك ف أو مديرها العام املنتدب أو مديريها العامين املنتدبين حسب الحالة أو أحد املساهمين

من ٍرأسمال الشركة أو من حقوق التصويت؛ وكذا في الحالة  7%بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 

التي يبرم فيها اتفاق بين شركة مساهمة ومقاولة يكون أحد املتصرفين أو مديرها العام أو مديرها العام 

يرا لشركة مالكا لتلك املقاولة أو شريكا فيها أو مساملنتدب أو مديريها العامين املنتدبين حسب الحالة في ا

لها أو متصرفا فيها أو مديرا عاما لها أو عضوا في جهاز إدارتها الجماعية أو في مجلس رقابتها؛ حيث يجب 

 أن يعرض على مجلس اإلدارة للترخيص به مسبقا3

ات باالتفاق ونفس األمر في شركة املسؤولية املحدودة، حيث يجب عرض التقرير املتعلق

الحاصلة بين الشركة وأحد املسيرين أو الشركاء، على الجمعية العامة التي تبث في هذا التقرير دون أن 

يشترك املعني بتلك االتفاقات في التصويت، حيث ال تؤخذ أنصبته عند احتساب النصاب واألغلبية، 

الكتفاء في هذه الحالة باإلشارة وإذا تعلق األمر بشركة مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد فإنه يتم ا

؛ مع اإلشارة إلى أن هناك ما يسمى باالتفاقات املمنوعة التي يكون مضمونها 183إلى ذلك في سجل املداوالت

هو االقتراض، حيث يمنع على املسيرين أو الشركاء الطبيعيين أو املمثلين القانونيين للشركاء املعنويين 

 1843ن العقداالقتراض من الشركة تحت طائلة بطال 

 الفقرة الثانية: الرقابة الجماعية

الرقابة الجماعية في هذا اإلطار هي تلك املمارسة من قبل الجمعية العامة، حيث أن هاته 

األخيرة هي السلطة العليا داخل محيط الشركة، والتي تتشكل من كافة املساهمين أو الشركاء في الشركة 

تطرق لكافة األمور واملسائل التي تتعدى صالحية اإلدارة، لذلك التجارية، إذ تنعقد بشكل سنوي بغية ال

                                                           
 10-11من قانون  12المادة  -183 

 10-11من قانون  11المادة  -184 
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خصص لها املشرع املغربي حيزا مهما في قوانين الشركات املغربية، بدءا من تعدد قنوات انعقاد الجمعية 

 العامة وسيرها )أوال(، وصوال إلى السلطات التي تمتلكها )ثانيا(3

 أوال: قنوات انعقاد وسير الجمعية العامة

اعتبار أن الجمعية العامة هي التي تحدد مصير الشركة وتحدد السلط، ومؤهلة قانونا ب

، فقد قام القانون املغربي بتعداد قنوات متعددة النعقادها 185التخاذ كل القرارات التي تخص الشركة

يوما على األقل  07سنويا؛ فبخصوص شركة املسؤولية املحدودة فيالحظ أن الشركاء يتم استدعائهم 

قبل انعقاد الجمعية العامة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل تتضمن جدول األعمال؛ وتنعقد 

من لدن شريك أو " أو "مراقبي الحسابات إن وجدوا –من قبل املسير أو مراقب الجمعية العامة إما "

لدن  من"" أو أكثر مالكين لنصف األنصبة أو ربعها في الحالة التي يمثلون ربع الشركاء على األقل

شريك بعد توجيهه لطلب للمسير يبقى دون جدوى، حيث يطلب من رئيس املحكمة تعيين وكيل يكلف 

"؛ وعند انعقاد الجمعية العامة، يحق لكل شريك املشاركة في اتخاذ بدعوة الجمعية العامة لالنعقاد

زوجه  يمثل بواسطةالقرارات، حيث يكون صوته مساويا لعدد األنصبة التي يملكها، ويمكن للشريك أن 

أو بواسطة شريك آخر مالم الشركة مؤسسة من قبل شريكين، و يمكنه كذلك أن يمثل من قبل شخص 

آخر شريطة أن يكون النظام األساس ي يسمح بذلك، وفي الحالة التي يوكل فيها الشريك وكيال ينوب عنه، 

يت الجزء اآلخر للوكيل للتصو  فإنه ال يحق له أن يحتفظ بجزء من األنصبة للتصويت به على أن يبقى

؛ على "أن اتخاذ القرارات ال يصح إال من طرف الشريك أو الشركاء 186ألن ذلك يعد من باب العبث

املمثلين ألكثر من نصف الحصص االجتماعية، وإذا لم يتحقق هذا النصاب توجه دعوى ثانية لعقد 

                                                           
 221، ص 1122عز الدين بنستي، الشركات في القانون المغربي، الطبعة األولى، سنة  -185
 11-10من قانون  82و  81و  82راجع المواد  -186
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؛ وتجدر اإلشارة إلى 187كان عدد املصوتين" الجمع العام وفي يوم االجتماع تتخذ القرارات بأغلبية كيفما

 1883أنه ال يترتب عن احترام هذه املقتضيات بطالن القرارات املتخذة من كرف الجمعية العامة

أما بخصوص شركة املساهمة باعتبارها شركة صممت كقاطرة استثمار، فقد أولى لها 

عام العادية تنعقد بمقتض ى دعوة املشرع املغربي أهمية بالغة من حيث التشريع، حيث أن الجمعية ال

من مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجماعية، وفي الحالة التي يتقاعسون فيها عن دعوة الجمعية العامة 

مراقب أو مراقبوا الحسابات بعد أن يطلبوا دعوتها من قبل مجلس العادية، فهنا يمكن أن يدعوها 

كل من يهمه األمر أن يوجه طلبا لرئيس ، أو ماعيةاإلدارة أو مجلس الرقابة أو مجلس اإلدارة الج

، وكذلك من رأسمال الشركة 01/0بطلب من مساهمين يملكون عشر ، أو املحكمة الذي يعين وكيال

املساهمين املالكين لألغلبية في رأس املال أو في حقوق التصويت على إثر عرض عمومي ، أو املصفون 

 مجلس، أو إثر تفويت كتلة سندات تغير مراقبة الشركةبالشراء أو عرض عمومي للتبادل أو على 

 1893الرقابة

ويتم دعوة الجمعيات لالنعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر اإلعالنات 

القانونية، وإذا كانت األسهم إسمية، يمكن استدعاء إلى كل مساهم على حدة، أما إن كانت الشركة 

يوما قبل االنعقاد في إحدى  11عن عقد الجمعية العامة يكون  تدعو الجمهور لالكتتاب فاإلعالن

الصحف، وإذا كانت الشركة أسهمها مقيدة في بورصة القيم، فيجب أن تنشر على موقعها االلكتروني 

يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة؛ ويجب أن يكون هذا اإلعالن بصفة عامة مرفقا  10خالل 

وثائق من قبيل العدد اإلجمالي لحقوق التصويت املتوفرة، وكذا عدد األسهم بمجموعة من املعلومات وال

                                                           
، منشور على 1812/2112/1121في الملف رقم  22/11/1121بتاريخ  8112ستنناف التجارية بالدار البيضاء عدد قرار صادر عن محكمة اال -187

 موقع:

http://www.caccasablanca.ma/ar/document/decision/2016/12_2016.pdf 
 112عز الدين بنستي، مرجع سابق، ص  -188
 من قانون شركات المساهمة 221المادة  -189
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املكونة للشركة، الوثائق التي ستعرض على الجمعية وكذا نص مشاريع التوصيات التي ستعرض على 

؛ وذلك حتى يتمكن الشريك من املشاركة ومن التعبير بكل حرية عن 190الجمعية وغيرها من البيانات

 1913ع القرارات والتوصيات املعروضة للمناقشة والتداول داخل الجمعيات العامةموقفه من مشاري

ويتم حصر جدول أعمال الجمعية من طرف موجه الدعوة، ولكن إذا كان مساهم أو عدة 

من رأسمال الشركة أن يطلبوا إدراج مشروع أو عدة مشاريع  7%مساهمين يملكون نسبة ال تقل عن 

ماليين  7إذا كان رأسمال الشركة يتعدى  1%تنخفض هاته النسبة إلى توصيات في جدول األعمال، و 

درهم؛ وتنعقد الجمعية العامة في املقر االجتماعي للشركة أو في أي مكان آخر يقع في مدينة املقر االجتماعي 

ما لم ينص النظام األساس ي على خالف ذلك، ولحضور الجمعية العامة يجب أن يكون كل مساهم مالكا 

أسهم، وإذا تعذر على املساهم  01من األسهم محدد في النظام األساس ي شريكة أال يتعدى العدد لعدد 

أن يصل إلى هذا العدد، فيمكنه أن ينضم إلى مساهم أو مساهمين آخرين للتكتل بغية الوصول إلى 

زوجه أو العدد املطلوب على أن يمثلهم واحد منهم؛ كما يحق للمساهم أن يمثل من قبل مساهم آخر أو 

فروعه أو أصوله بمقتض ى توكيل موقع من قبله ويكون صالحا لجمعية عامة واحدة، على أن يتم ترأس 

الجمعية من قبل رئيس مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة أو من قبل الشخص املعين في النظام األساس ي، 

شخاص الذين دعوها أو من قبل مراقب أو مراقبي الحسابات أو وكيل قضائي أو املصفين أو أحد األ

لالنعقاد، أو تقوم الجمعية بانتخاب رئيس لها؛ وفي األخير فإنه يحق للمساهم التصويت باملراسلة 

البصرية في ظل الواقع االقتصادي الذي  –بواسطة استمارة، وكذا بواسطة وسائل االتصال السمعية 

؛ واألهم أن مداوالت الجمعية ال 192فرض على املشرع املغربي تطوير وسائل املشاركة في الجموع العامة

تكون صحيحة إال إذا كان املساهمون الحاضرون أو ممثلوهم مالكين لربع األسهم املالكة لحق التصويت 

                                                           
 من قانون شركات المساهمة 211مكررة و  212و  221المواد  -190
 800عالل فالي، مرجع سابق، ص  -191
زعات اعبد الحق العمرتي، ممارسة الرقابة القبلية في الجموع العامة من خالل آلية المشاركة في صنع القرار : شركة المساهمة نموذجا، مجلة من -192

 22، العدد الثالث، ص 1122األعمال، دجنبر 
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3 رغم أن القانون 193على األقل في الدعوة األولى، أما الدعوة الثانية فال يفترض فيها بلوغ أي نصاب

يره املغربي متمثل في خمس األسهم املالكة لحق الفرنس ي قد اشترط نصابا قانونيا أقل من نظ

 1943التصويت

 ثانيا: سلطات الجمعية العامة العادية

تعتبر الجمعية بمثابة حماية للمساهمين، حيث تقدم لهم فرصة ملساءلة اإلدارة، لذلك 

محددة أساسا إما في تعديل النظام األساس ي أو 195مادامت اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

يير رأسمال الشركة بالزيادة أو التخفيض، وكذا في حالة اندماج و انفصال شركتين، فإن ذلك يعني تغ

؛ وبالتالي فهي تعتبر بذلك 196أن باقي السلطات تدخل ضمن نطاق اختصاصات الجمعية العامة العادية

م هاته ؛ ولعل أه197صاحبة السلطة ملراقبة أعما التسيير وكذا اتخاذ القرارات التي تهم الشركة

 االختصاصات تتمثل في:

  املصادقة على تقرير مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجماعية ومجلس الرقابة حول تسيير

 الشركة3

 3املصادقة على تقرير مراقبي الحسابات بشأن امليزانية وحساب األرباح والخسائر 

 3تعيين وعزل أعضاء مجلس اإلدارة ومجلس الرقابة ومراقبي الحسابات 

  أعضاء مجلس اإلدارة الجماعية بناء على اقتراح مجلس الرقابة3 عزل 

 3منح اإلبراء إلى مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجماعية ومجلس الرقابة 

                                                           
 من قانون شركات المساهمة 280و  281مكررة و  282و  282و  211و  218و  211و  228و  222اد المو -193

194- GRANDGUILLOT Francis, op cit, page 87 
195- Assemblée générale extraordinaire 
196-Assemblée générale ordinaire 

 324عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص  -197
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 1983اتخاذ القرارات في األمور التي تخرج عن اختصاص هيئات اإلدارة 

 ة يس مجلس اإلدار املوافقة على االتفاقات املرخص بها من قبل مجلس اإلدارة، حيث "يخبر رئ

داخل ثالثين يوما  70ومراقب أو مراقبي الحسابات بكل االتفاقات املرخص بها بمقتض ى املادة 

 1993تبتدئ من تاريخ إبرامها ويعرضها على موافقة الجمعية العامة العادية املقبلة"

ت اوتجدر اإلشارة إلى أن الجمعية العامة في شركات املسؤولية املحدودة لها نفس الصالحي

كذلك لنظيرتها في شركات املساهمة، حيث لها أن تعزل املسير كذلك، حيث أن لجوء الشريك لقضاء 

املوضوع مباشرة لعزل املسير دون الدعوة النعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها يعد طلبا 

 "2003سابقا ألوانه ويتعين عدم قبوله

ركات قد حدد ثالث أصناف من الجموع، وختاما لهذه النقطة، فإن القانون املغربي للش

وهي الجمعية العامة العادية والعامة غير العادية والجمعية الخاصة؛ لكن في القانون الفرنس ي فقد حدد 

أربعة أصناف من الجموع، إذ أنه إضافة للجمعيات الثالث املذكورة، هناك جمعية رابعة هي الجمعية 

ة املدرجة في البورصة والتي تدعو الجمهور لالكتتاب؛ حيث أن املساهم التأسيسية؛ والتي تتعلق بشركات

شركة املساهمة عندما تكون مؤسسة بناء على دعوة الجمهور لالكتتاب في رأسمالها فإن الجمعية 

 2013التأسيسية يتم استدعاؤها من قبل املؤسسين لالنعقاد

 

                                                           
، 1121د معالل، شرح القانون التجاري الجديد، الجزء الثاني )الشركات التجارية(، الطبعة الخامسة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، فؤا -198

 111ص 
، منشور على 822-0-1118في الملف رقم  1112/21/12، صدر بتاريخ 2280قرار صادر عن محكمة االستنناف التجارية بمراكش، رقم  -199

 موقع:

www.jurisprudencemaroc.com 
 ، منشور بموقع:228/1122في الملف رقم  11/21/1122الصادر بتاريخ  2882قرار صادر عن محكمة االستنناف التجارية بفاس، رقم  -200

www.jurisprudencemaroc.com 
201- MERLE Philipe, Droit Commercial «SOCIETES COMMERCIALES», 18 Ed, Dalloz, 2015, P 568 
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 خاتمـــــــــة

ربي قد عمل على توفير نوع من التعدد على ختاما لهاته الدراسة املتواضعة، فإن املشرع املغ

مستوى الجهات الرقابية على الشركة، سواء من حيث داخل الشركة أو من خارجها، والغاية هي تحقيق 

أو على األقل االقتراب من مفهوم الحكامة الجيدة في املقاوالت املغربية، التي برهنت والزالت وستبقى 

يل وبالتالي مواجهة البطالة وخلق الثروة3 لكن رغم كل هذا فإن الحل األمثل للدولة في سياسة التشغ

القانون املغربي الزال نوعا ما بعيدا عن تحقيق مراده، ليس السبب هو قلة الجهات الرقابية، وإنما 

السبب هو قلة الجهات التي يمكنها أن تتدخل إلثارة الرقابة تجاه املقولة، ألن املشرع املغربي وهذه 

يستقي قواعده القانونية من القانون الفرنس ي، وهذا األخير وفر والزال يوفر مزيدا من  حقيقة، فإنه

الرقابة على املقاوالت، ألنه أصبح يعتبرها من النظام العام املقاوالتي، ولعل خير دليل على ذلك هو تدخل 

ب إلى رئيس املحكمة لطلب تعيين خبير تسيير بناء على طل (AMF)النيابة العامة وهيئة األسواق املالية 

 2023التجارية

بالتالي وانطالقا مما سبق ذكره أعاله، فإنه يستنتج في هذا اإلطار مجموعة النقاط التي 

 سيتم االقتصار على أهمها وأشدها تركيزا:

  أن املشرع املغربي الزال نوعا ما متقوقعا من حيث أنواع الشركات التجارية التي يوفرها للراغب

عمال، خالفا لنظيره الفرنس ي الذي تمرد بشكل خيالي على القواعد املنظمة في دخول عالم األ 

                                                           
تعتبر خبرة التسيير من الحقوق المعترف بها لحماية األقلية، حيث يمكن لهم أن يطلبوا من رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا لألمور  -202 

إن المشرع فالمستعجلة تعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات متعلقة بالتسيير، حيث أنه في إطار شركات المساهمة 

، أما في إطار القانون المنظم لباقي الشركات وخصوصا في حالة شركة 21/2اشترط تقديم الطلب من المساهم أو المساهمين المالكين لعشر الرأسمال 

ث اشترط نسبة أقل، حي من الرأسمال بغية تقديم الطلب من قبل الشريك أو الشركاء، لكن القانون الفرنسي 2/2المسؤولية المحدودة فإنه اشترط نسبة 

؛ ولم يقف األمر عند هذا الحد، بل منح 21من الرأسمال، أما في شركة المسؤولية المحدودة فإنه اشترط نسبة % 0في شركات المساهمة اشترط %

مة مدرجة في البورصة، فإن من لدن لجنة المقاولة، وكذا النيابة العامة بخصوص جميع الشركات، وإذا تعلق األمر بشركة مساه إمكانية تقديم الطلب

 للتعمق أكثر راجع: Autorité des Marchés Financiers الطلب يمكن تقديمه من لدن "هينة األسواق المالية"

- SINE Lauré, op cit, page 104 

- GRANDGUILLOT Francis, op cit, page 91 
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للشركات التجارية، ولعل خير دليل عندما أتى بشكل جديد من الشركات شبيه بشركة م م ذات 

  شركة املساهمة املبسطة ذات الشخص الوحيد"الشريك الواحد، حيث أن هذا النوع هو "

 SASU «2033 «والتي تسمى اختصارا 

  التنصيص على نسب مرتفعة نوعا ما باملشرع الفرنس ي فيما يتعلق بصحة انعقاد الجمعية

العامة العادية، أو فيما يتعلق بتعيين خبير تسيير من قبل رئيس املحكمة التجارية بناء على طلب 

 الشركاء أو املساهمين3

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
التي ظهرت كشكل جديد من الشركات التجارية في  "Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU)هاته الشركة " -203 

مع إمكانية  ISالقانون الفرنسي، يمكن إنشاؤها من قبل شخص واحد سواء أكان طبيعيا أو معنويا، حيث تخضع هاته الشركة للضريبة على الشركات 

أنشأها هو رئيسها بطبيعة الحال، حيث يحدد بحرية رأسمال سنوات، وذلك الشخص الوحيد الذي  0لمدة ال تتجاوز  IRخضوعها للضريبة على الدخل 

راقب ا أن مالشركة، مع العلم أن القانون الفرنسي لم يحدد الحد األدنى لهاته الشركة، واألهم أن الحصة الصناعية يمكن قبولها في هاته الشركة، كم

كانت الغاية من إيجاد هاته الشركة في الساحة القانونية هو خلق  الحسابات ليس ضروري التعيين بخصوص الشركات الصغيرة في هذه الحالة، وقد

 ؛ للتعمق أكثر راجع:EURLالتنافس بينها وبين 

- DENOS Pascal, Guide Pratique de la SAS et de la SASU, 4° Edition, EYROLLES, Paris, 2016, P 187 - 202 
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 الئحة املراجع املعتمدة:

 باللغة العربية 

 املراجع العامة

 تبالك 

الثانية، مطبعة  عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية في ضوء آخر التعديالت القانونية، الطبعة 

 1101سجلماسة، مكناس، سنة 

 1106عز الدين بنستي، الشركات في القانون املغربي، الطبعة األولى، سنة  

طبعة، مطبعة املعارف عالل فالي، الشركات التجارية، الجزء األول )املقتضيات العامة(، دون ذكر ال 

 1100الجديدة، الرباط، سنة 

فؤاد معالل، شرح القانون التجاري الجديد، الجزء الثاني )الشركات التجارية(، الطبعة الخامسة، مطبعة  

 1100النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

 املراجع الخاصة

 :الرسائل 

 معة ، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون واملقاولة، جازكرياء بوزيدي، آليات التسيير والرقابة في شركات املساهمة

 ،1107/1100املولى اسماعيل، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، مكناس، السنة الجامعية 

 :املقاالت 

 : ركة ش عبد الحق العمرتي، ممارسة الرقابة القبلية في الجموع العامة من خالل آلية املشاركة في صنع القرار

 ، العدد الثالث1106املساهمة نموذجا، مجلة منازعات األعمال، دجنبر 

  العدد 2015الحسين الصفاوي، الحكامة والتأطير مدخل لتأهيل املقاولة، مجلة القانون التجاري، سنة ،

 الثاني

 باللغة الفرنسية 

 Les Ouvrages 

 GRANDGUILLOT Francis, L'essentiel du droit des sociétés, GUALINO EDITIONS, 2016 

 MINTZBERG Henry, Pouvoir et gouvernement d’entreprise, Éditions d’Organisation, Paris, 2004 

 SINE Lauré, Droit des Société, 6éme édition, Dunod, paris, 2015 

 MERLE Philipe, Droit Commercial «SOCIETES COMMERCIALES», 18 Ed, Dalloz, 2015 

 DENOS Pascal, Guide Pratique de la SAS et de la SASU, 4° Edition, EYROLLES, Paris, 2016 

 DALION Patrick, LE DILY Jérôme, SABATHIER-UE Sophie, Droit des sociétés, Série 1, Cnam Intec, 

2013 

 DALION Patrick, LE DILY Jérôme, SABATHIER-UE Sophie, Droit des sociétés, Série 2, Cnam Intec, 

2013 

 Les articles 
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 Responsabilités du conseil d’administration, Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de 

l’OCDE, 2017 

 Transparence et diffusion de l’information, Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de 

l’OCDE, 2017 

 

 التصميم املعتمد

 املطلب األول: الرقابة املهيكلة على الشركات التجارية

 : رقابة مجلس الرقابةولىالفقرة األ 

 أوال: تنظيم مجلس الرقابة

 ثانيا: سير ومهام مجلس الرقابة

 : لجنة تدقيق الحساباتالثانيةالفقرة 

 أوال: تركيبة لجنة تدقيق الحسابات

 الحسابات ثانيا: صالحيات لجنة تدقيق

 املطلب الثاني: الرقابة املرنة على الشركات التجارية

 : الرقابة الفرديةولىالفقرة األ 

 أوال: الرقابة عبر الشريك أو املساهم

 ثانيا: الرقابة الذاتية

 الثانية: الرقابة الجماعية الفقرة

 أوال: قنوات انعقاد وسير الجمعية العامة

 اديةثانيا: سلطات الجمعية العامة الع
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 55.07إحداث املقاوالت بطريقة الكترونية على ضوء مشروع القانون 

 

 

                                                                                                 بثينة الحجي 

 طالبة باحثة بماستر القانون املدني و األعمال

 -ةطنج-جامعة عبد املالك السعدي  

 

 

  املقدمة

 لقي االنترنيت قبوال وشعبية طاغية على كل املستويات فأضحى يستخدمه األفراد و الشركات         

والحكومات و املنظمات وغيرها، إذ أدى التطور التكنولوجي إلى إنشاء بيئة افتراضية تضاهي الواقع 

، وبالتالي 204ة التي تمارس عن بعدامللموس في شتى امليادين، وأصبحت قادرة على استيعاب جل األنشط

أصبح من غير املعقول أن تقف الدول العربية بما فيها املغرب مكتوفة األيدي، بل بات من الضروري أن 

   تجد لها مكانا في هذا العالم املتسارع الخطى نحو الرقمية، خاصة وان مؤشر الرقمنة العالمي صنف 

على درجة منخفضة لكنها تتطور بسرعة، وهي مرتبة  املغرب بخانة البلدان )بريك آوت( الحاصلة

 2053متوسطة

 

                                                           
  204إيهاب السنباطي" الموسوعة القانونية للتجارة االلكترونية"، دار الجامعة الجديدة، طبعة 8002، ص 401

  205 المحجوب داسع"مؤشر الرقمنة العالمي يصنف المغرب في مرتبة متوسطة "صادر بجريدة فبراير يوم 02 اكتوبر8042
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ومن أهم الخطوات التي خطاها املغرب في اتجاه تحسين أوضاعه، هو اعداد ثالث مشاريع قوانين     

تتعلق بمجال إحداث املقاوالت بطريقة الكترونية وبمدونة التجارة، والتي تهدف باألساس إلى تقليص 

قاوالت وتطوير وتشجيع وإنعاش االستثمار املغربي، ويتعلق األمر بمشروع القانون آجال وكلفة إحداث امل

املتعلق بإنشاء املكتب املغربي للملكية الصناعية  01311القاض ي بتغيير وتتميم القانون  18308رقم 

ذا وكاملتعلق بإحداث املقاوالت بطريقة الكترونية ومواكبتها،  11308والتجارية، ومشروع القانون رقم 

 املتعلق بمدونة التجارة3 07317القاض ي بتغيير وتتميم القانون  11308مشروع القانون رقم 

 

وكل هذا يندرج في إطار السياسة الحكومية التي تقوم على مخطط متكامل ومندمج يروم تحقيق    

صعيدين المجموعة من األهداف وتحسين تنافسية االقتصاد الوطني حتى يتبوأ مكانته الالئقة به على 

القاري و الدولي، كما أن وعي وزارة العدل بهذه الرهانات والتزامها املسؤول باالنخراط في دينامية التنمية 

في ظل التوجيهات السامية لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، جعلها تفتح عدة اوراش إصالحية 

مول القانونية ببالدنا لكي تساير ما هو مع تهم منظومة العدالة في منظور شمولي بما يحقق تعزيز الترسانة

 2063به في الدول املتقدمة عامليا

 

وتتجلى أهمية إحداث املقاوالت بطريقة الكترونية في كونها أصبحت معيارا معترفا به من لدن الهيئات    

 فيةكيواملؤسسات الدولية املتخصصة، وبقدر ما لهذا املوضوع من أهمية بقدر ما يدفع للتساؤل عن 

اعتماد الطريقة االلكترونية كوسيلة للقيام باإلجراءات املتعلقة بإحداث املقاوالت؟ ثم أهم 

 اإلشكاالت التي يثيرها إحداث املقاوالت الكترونيا ؟ 

 ولإلجابة عن هاته التساؤالت سنتناول :

                                                           
 كلمة السيد وزير العدل األستاذ محمد اوجار بمناسبة ندوة حول موضوع "مفهوم المقاولة من الممارسة االقتصادية إلى التكييف القانوني" من تنظيم وزارة العدل

  يومي 04 و 08 مارس 8042 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط. 206



 

 

176 

 9102 بريلأ واألربعين ثالثال  العدد

 أوال: الطبيعة القانونية إلحداث املقاوالت بطريقة الكترونية3    -   

 شكاالت التي يثيرها إحداث املقاوالت بطريقة الكترونية3    ثانيا: اإل  -   

 

 

 أوال: الطبيعة القانونية إلحداث املقاوالت بطريقة الكترونية

 

إن إحداث املقاوالت بطريقة الكترونية ومواكبتها أضحى أمرا ملحا تفرضه التحوالت املتسارعة للعالم   

 خراط املقاولة في الفضاء االقتصادي الوطنيالرقمي بعد أن أصبح مؤشرا حاسما في عملية ان

 2073والدولي، كما انه أصبح معيارا معترفا به من لدن الهيئات واملؤسسات الدولية املتخصصة 

 

املتعلق بإحداث املقاوالت بطريقة الكترونية ومواكبتها إلى اعتماد  11308ويهدف مشروع القانون رقم    

لقيام باإلجراءات املتعلقة بإحداث املقاوالت، باإلضافة إلى تبسيط الطريقة االلكترونية كوسيلة وحيدة ل

املساطر وتقليص اآلجال املتعلقة بمختلف مراحل إحداث املقاوالت بغية تنمية االستثمارات الوطنية 

واألجنبية وتشجيعها وإنعاشها وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ األعمال، وكذا تحسين مرتبة املغرب 

ئات الدولية، السيما في مؤشر إحداث املقاولة املعتمد من طرف البنك الدولي )دوين في تقارير الهي

 2083بيزنس(

 

وبالرجوع للمادة األولى من هذا املشروع نجدها قد عرفت املقاولة بأنها:" كل شخص ذاتي او اعتباري     

املتعلق بمدونة  07317يمارس بصفة اعتيادية او احترافية نشاطا تجاريا طبقا ملقتضيات القانون رقم 

                                                           
  207 "إحداث المقاوالت بطريقة الكترونية ومواكبتها أضحى أمرا ملحا تفرضه التحوالت المتسارعة للعالم الرقمي" منشور بموقع االتحاد العام لمقاوالت المغرب.

  208مذكرة تقديم لمشروع القانون رقم 22.42 المتعلق بإحداث المقاوالت بطريقة الكترونية ومواكبتها.
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التجارة"، وبتأمل مقتضياته يمكن رصد اإلجراءات املتطلبة إلحداث املقاولة على مستوى منصة 

يتولى املكتب املغربي للملكية الصناعية  -209وهي عبارة عن نظام الكتروني لتقديم املعلومات -الكترونية 

 والتجارية مسكها وتدبيرها لحساب الدولة3

 

ية إحداث املقاوالت منح مشروع هذا القانون إمكانية مباشرة اإلجراءات القانونية عبر فتسهيال لعمل    

املنصة االلكترونية واملرتبطة بإيداع جميع العقود والتقارير والقوائم التركيبية ومحاضر املداوالت 

ل القيام محاسب معتمد( او من خال -خبير -محام -واملقررات القضائية؛ إما عن طريق املهنيين )موثق

باإلجراءات من املعنيين أنفسهم او بواسطة وكيل بمقتض ى وكالة خاصة، وقد مدد املشروع آجال 

 3 210التصريح والتقييد الالحق و اإليداع إلى أول يوم يلي استئناف املنصة تقديم خدماتها بكيفية عادية

 

أيام( من تاريخ  01تودع داخل اجل )كما يتعين على املقاولة املعنية بعد عملية اإليداع االلكتروني أن    

 اإليداع املذكور لدى احد املراكز الجهوية لالستثمار او إحدى ملحقاتها الوثائق التالية على دعامة ورقية:

 + نسخة مطابقة لألصل من النظام األساس ي للشركة او من التعديالت املدخلة عليه عند االقتضاء3 

 ية العامة للشركة او من قرار الشريك الوحيد3+ نسخة مطابقة لألصل من محضر الجمع 

+ تصريح بصحة الوثائق و املعلومات املدلى بها وفق النموذج املوضوع رهن إشارة املعني باألمر يتم تحميله  

 2113من موقع املنصة االلكترونية

 

                                                           
209 « Definition of Electronic Platform » published on lawinsider.com. 
210 “Adoption de trois projets de loi relatives à la création des entreprises par voie électronique et au 

code de commerce” publié le 05 juin 2018 par LA QUOTIDIENNE. 

  211انظر المادة 3 من مشروع القانون 22.42 المتعلق بإحداث المقاوالت بطريقة الكترونية ومواكبتها. 
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ات ن تدعم مجهودوهي تدابير من شانها أن تعمل على تحفيز رجال املال و األعمال على خلق املقاوالت، وا   

 جلب االستثمار وخلق فرص الشغل، وبالتالي اإلسهام في تحقيق التنمية االقتصادية3

 

وال شك أن خلق منصة الكترونية إلنشاء املقاوالت عبر الخط يشكل مستجدا وقيمة إضافية من اجل    

ك تلعب دورها كشباتبسيط العملية الطويلة واملعقدة إلنشاء املقاوالت، الن من شان هذه املنصة أن 

 وحيد من اجل إيداع ملفات إحداث املقاولة عبر الخط ودورا رياديا لدى األطراف املتدخلة في العملية3

 

على  11308ومن اجل تكريس النجاعة وتعزيز الحكامة الجيدة، تم التنصيص في مشروع القانون   

يقة يات إحداث املقاوالت بطر إحداث لجنة وطنية للتتبع والتنسيق تضطلع على الخصوص بتتبع عمل

الكترونية، ومواكبة و تنسيق مختلف اإلدارات والهيئات املعنية بها، وتقييم سير عمل املنصة االلكترونية 

 وتتألف هذه اللجنة من : في سبيل الرفع من جودتها،

 ممثلي اإلدارات املعنية بإحداث املقاولة 3 -

 التجارية3ممثل املكتب املغربي للملكية الصناعية و  -

 ممثل املنظمة املهنية للمشغلين األكثر تمثيلية3 -

 ممثل الوكالة املغربية لتنمية الصادرات3 -

 ممثل وكالة التنمية الرقمية3 -

 ممثل الوكالة الوطنية للنهوض باملقاوالت الصغرى و املتوسطة3 -

 2123ممثل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي -

 

                                                           
  212انظر المادة 48 من مشروع القانون 22.42 المتعلق بإحداث المقاوالت بطريقة الكترونية ومواكبتها. 
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ا مع مشروع إحداث املقاوالت بطريقة الكترونية وألجل مالءمة مهام املكتب وفي هذا اإلطار وتجاوب    

املغربي للملكية الصناعية والتجارية مع االختصاصات التي أسندت له ، تمت إضافة مهام جديدة 

القاض ي بإحداث املكتب  01311املغير واملتمم للقانون  18308للمكتب بمقتض ى مشروع القانون رقم 

 ية الصناعية و التجارية وتتجلى في :املغربي للملك

 إمساك السجل التجاري املركزي االلكتروني3 -

القيام لحساب الدولة بتدبير املنصة االلكترونية إلحداث املقاوالت بطريقة الكترونية ومسك قاعدة  -

 املعطيات املتعلقة بها واستغاللها وضمان استعمالها من قبل املتدخلين بطريقة آمنة3

اء الرسوم واألجور عن الخدمات وجميع املستحقات املتعلقة بإحداث املقاوالت بطريقة الكترونية استيف -

املتعلق  07317وكذا تلك املتعلقة بالتقييدات في السجل االلكتروني املنصوص عليه في القانون رقم 

 بمدونة التجارة3

 ي3املحافظة على نظائر العقود املتعلقة بالسجل التجاري االلكترون -

تلقي تصاريح التقييد في السجل التجاري سواء تعلق األمر بالتسجيالت او بالتقييدات املعدلة لها أو  -

بالتشطيبات املتعلقة بها، والعمل على تقييدها في السجل التجاري املركزي االلكتروني وفق أحكام 

 املتعلق بمدونة التجارة 3 07317القانون رقم 

املعنية من ولوج املنصة االلكترونية، قصد القيام باإلجراءات املندرجة ضمن  تمكين اإلدارات والهيئات -

مجال اختصاصها، فيما يخص إحداث املقاوالت وانجاز التقييدات الالحقة املتعلقة بها في السجل 

 التجاري االلكتروني3
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القاض ي  11308رقم وفي ذات الصدد وفي تناسق مع مقتضيات املشاريع األخرى، جاء مشروع القانون   

املتعلق بمدونة التجارة بمجموعة من األحكام املتعلقة بالسجل التجاري  07317بتغيير وتتميم القانون 

 االلكتروني يمكن إجمالها في ما يلي:

 يحدث سجل تجاري الكتروني تمسك من خالله السجالت التجارية املحلية والسجل التجاري املركزي3 -

سجل التجاري االلكتروني من خالل النافذة املخصصة في املنصة االلكترونية تتم التقييدات في ال -

 لكتابة الضبط باملحكمة التي يقع بدائرة نفوذها املركز الرئيس ي للشركة 3

السجل املركزي عمومي يتم االطالع عليه من خالل املنصة االلكترونية إلحداث املقاوالت بطريقة  -

 الكترونية ومواكبتها 3

جوز تسجيل التاجر بالسجل التجاري االلكتروني إال بناء على طلبه او طلب وكيله الذي يتوفر على ال ي -

 وكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب3

 

ومما ال شك فيه أن إحداث سجل تجاري الكتروني يتكون من سجل تجاري مركزي يقوم بتدبيره    

بط الت تجارية محلية تقوم بتدبيرها مصالح كتابة الضاملكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية، وسج

 بسائر املحاكم املختصة، سيكون له انعكاس ايجابي على مسلسل عصرنة كتابة الضبط بهذه املحاكم3

 

أيضا "التوطين"، الذي يسمح للتجار واملقاولين  11308ومن بين املستجدات التي جاء بها مشروع القانون 

بمحل السكنى بالنسبة لألشخاص الذاتيين، او لدى إحدى الشركات الخاصة  بتثبيت عنوان املقر سواء

بالتوطين التي توفر جميع أشكال الخدمات الالزمة للمقاولين، وتظهر أهمية التوطين من خالل مواكبة 

 2133ومصاحبة املقاوالت املبتدئة في نشاطها عبر منحها عنوانا موجها لالستعمال في التعامل مع االغيار

                                                           
   213كريم مفتاح "توطين المقاوالت التجارية على ضوء مشروع القانون رقم 21.42 القاضي بتغيير وتتميم

www.droitentreprise.com المتعلق بمدونة التجارة" منشور بمجلة القانون واألعمال. 41.11القانون رقم   
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 يا: اإلشكاالت التي يثيرها إحداث املقاوالت بطريقة الكترونيةثان

 

إشكال التماطل والعراقيل في تنزيل املقتضيات القانونية لكي يكون املغرب بالفعل وعمليا بلد جدب  -

واستقطاب لالستثمار ومسهال للمأمورية أمام املقاوالت، لذلك ال بد أن تتضمن املقتضيات القانونية 

درجات االنسجام مع مساطر إحداث املقاوالت و التعديالت املتعلقة بها على الصعيد  األخرى أقص ى

الوطني، و التنسيق مع مختلف املتدخلين فيما يتعلق بإحداث املقاوالت على الخط، وتسهيل إجراءات 

ومساطر إحداث املقاوالت، ووضع تصور تقني سهل وميسر موجه "ملحدثي املقاولة" لتدبير املنصة 

 لكترونية، وأيضا أن تكون  هناك إجراءات مواكبة أخرى مسطريا، إداريا ضريبيا، قضائيا 333 اال

فهذه النصوص التشريعية التي هي في طور املصادقة تحتاج إلى مواكبة وتحفيز ودعم مؤسساتي من 

ية و طرف الدولة، تنخرط فيه كل القطاعات الحكومية بشكل فعلي وجدي، بل و تحتاج إلى اإلرادة الق

في زمن يعرف فيه عالم املقاولة و االقتصاد تحوالت جذرية كبيرة و متسارعة ومعقدة في ظل عوملة 

االقتصاد وانتشار وسائل االتصال والتكنولوجيات الجديدة، التي تفرض على املقاوالت املغربية مواكبة 

 التحديات املترتبة عن هذه التحوالت الكبرى3

 

تأهيل املوارد البشرية وتطوير الكفاءات في زمن العوملة والتطورات اإلشكال املرتبط بتكوين و  -

التكنولوجية، والتي تجعل من االستثمار في العنصر البشري مسالة أساسية وجوهرية  -االقتصادية

 حاسمة لوضع األطر والكفاءات املؤهلة رهن إشارة هذه املقاوالت3
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املساعدة على ربح الوقت وتسريع وتيرة انجاز املشاريع قد ساهم في  11308إذا كان مشروع القانون رقم  -

مما انعكس إيجابا على النموذج التنموي الجديد، فان املركزية تشكل اكبر عائق لنموه االقتصادي 

وإقالعه الحقيقي، وبالتالي وجب وضع سطر بالخط العريض تحت "مفهوم تعزيز الالمركزية والجهوية 

 املوسعة"3

 

هو تبسيط إجراءات إحداث املقاوالت  11308س ي الذي يسعى إليه مشروع القانون لعل الهدف األسا -

لكن السؤال الذي يطرح هنا هو هل الرقمنة لوحدها كافية لتبسيط هذه اإلجراءات ؟ الجواب ال لكون 

، إذ من الضروري تبسيط العديد من  214الرقمنة مجرد مظهر من مظاهر التغيير العميق الذي نحتاجه 

مات اإلدارية للمقاولين؛ فعلى سبيل املثال عندما ترغب املقاوالت الصغرى واملتوسطة فتح حساب االلتزا

مصرفي، أو إنشاء عقد تامين أو التسجيل بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي، يجب أن تزود جميع 

ن م هاته املؤسسات واإلدارات بملف قانوني كامل يشمل: نسخة أصلية من عقد التأسيس، مستخرج

السجل التجاري 333 باإلضافة إلى وثائق أخرى حسب الشكل القانوني للشركة، وهي في الواقع إجراءات 

طويلة ومعقدة، الش يء الذي يمكن معه القول أن الرقمنة ليس لها لوحدها إزالة كل هذه العراقيل 

 والقيود3

 

 

 

 

                                                           
214 Khalid Lahbabi « Numériser la création d’entreprise un vernis si on ne simplifie  

pas tout le processus » publié le 20 juin 2018 par TELQUEL. 
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ث هاته، والتي تندرج في صلب الجهود في الختام يمكن أن نخلص إلى أن اعداد مشاريع القوانين الثال     

الرامية لبلورة النموذج التنموي، يبقى الهدف األساس ي من وراءها هو تحسين مناخ االستثمار، وخلق 

فرص الشغل، وتأهيل االقتصاد الوطني، باإلضافة إلى تحسين ترتيب املغرب في التصنيف السنوي، إال 

وإيجاد حلول للمشاكل و التحديات التي تعاني منها املقاولة،  أن الرقمنة  لوحدها  غير كافية لتحقيق ذلك

لدى يتعين مضاعفة الجهود من اجل رفع منسوب الثقة لدى االستثمار الوطني واألجنبي في املؤهالت 

االقتصادية واالستثمارية والبشرية التي تزخر بها اململكة، ولن يتأتى ذلك إال بوضع إطار قانوني مالئم 

اريع القوانين املتعلقة بمدونة التجارة وحاجيات املقاولة، عالوة على تجويد هذه ومنسجم مع مش

 النصوص وإحاطتها بكل ضمانات النجاعة ومحاولة تدارك الثغرات التي يمكن أن تشوبها3
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 الهوامش

 

 

 016، ص 1111طبعة جامعة الجديدة، إيهاب السنباطي" املوسوعة القانونية للتجارة االلكترونية"، دار ال -

  1108اكتوبر 18جريدة فبراير يوم املحجوب داسع"مؤشر الرقمنة العالمي يصنف املغرب في مرتبة متوسطة "صادر ب -

كلمة السيد وزير العدل األستاذ محمد اوجار بمناسبة ندوة حول موضوع "مفهوم املقاولة من املمارسة االقتصادية  -

 باملعهد العالي للقضاء بالرباط3 1101مارس  11و  10وزارة العدل يومي إلى التكييف القانوني" من تنظيم 

"إحداث املقاوالت بطريقة الكترونية ومواكبتها أضحى أمرا ملحا تفرضه التحوالت املتسارعة للعالم الرقمي" منشور -

 االتحاد العام ملقاوالت املغرب3 بموقع

 الت بطريقة الكترونية ومواكبتها3بإحداث املقاو املتعلق  11308مذكرة تقديم ملشروع القانون رقم  -

-« Definition of Electronic Platform » published on lawinsider.com. 

-“Adoption de trois projets de loi relatives à la création des entreprises par voie électronique et au code de 

commerce” publié le 05 juin 2018 par LA QUOTIDIENNE. 

 ت بطريقة الكترونية ومواكبتها3 املتعلق بإحداث املقاوال  11308من مشروع القانون  1انظر املادة  -

 3 املتعلق بإحداث املقاوالت بطريقة الكترونية ومواكبتها 11308من مشروع القانون  01انظر املادة  -

 القاض ي بتغيير وتتميم  11308شروع القانون رقم كريم مفتاح "توطين املقاوالت التجارية على ضوء م -

www.droitentreprise.com املتعلق بمدونة التجارة" منشور بمجلة القانون واألعمال3 07317القانون رقم 

-Khalid Lahbabi « Numériser la création d’entreprise un vernis si on ne simplifie  

pas tout le processus » publié le 20 juin 2018 par TELQUEL. 

 

 النصوص التشريعية

 

املتعلق بإنشاء املكتب املغربي للملكية الصناعية  01311القاض ي بتغيير وتتميم القانون  18308مشروع القانون رقم  -

 والتجارية3

 املتعلق بإحداث املقاوالت بطريقة الكترونية ومواكبتها3 11308مشروع القانون رقم  -

 املتعلق بمدونة التجارة 07317القاض ي بتغيير وتتميم القانون  11308نون رقم مشروع القا -
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 عامال النظام بمفهوم وعالقتها اإلداري  القضاء طرف من تلقائيا املثارة املوضوعية األسباب أهم

 حقوق األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في التشريع الفلسطيني  أية حماية؟
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 ـــــــــــــــــــــــة:مقدمــــ

إن األطفال ذوي االحتياجات الخاصة هي فئة من فئات املجتمع أصابها القدر بإعاقة قللت من قدرتهم     

على القيام بأدوارهم االجتماعية على الوجه األكمل مثل األشخاص العاديين، هذه الفئة هي أحوج إلى 

تفرضه اإلعاقة من ظروف جسمانية ومواقف أن نتفهم بعض مظاهر الشخصية لديهم نتيجة ملا 

اجتماعية وصراعات نفسية، وهذه الفئة لهم متطلبات مختلفة في شتى مجاالت الحياة تختلف عن 

 لنوع اإلعاقة وما يترتب عليها من مؤثرات3
ً
 املتطلبات األخرى لألطفال العاديين وتختلف هذه املتطلبات تبعا

 والعناية باألطفال ذوي االحتي      
ً
 أخالقيا

ً
اجات الخاصة كفئة إصابتها درجة من درجات العجز واجبا

 تفرضه القيم الدينية واألخالقية واإلنسانية املختلفة، ومن ثم فإن لكل طفل من األطفال ذوي 
ً
إنسانيا

 في الرعاية الصحية والتعليمية والتأهيلية في جميع مراحل نموه وله الحق في 
ً
االحتياجات الخاصة حقا

  نضال محمود البدوي 

 طالب باحث في سلك الدكتوراه            

 بمختبر األسرة والطفل والتوثيق           

 بكلية الحقوق بفاس            
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والتمتع بكافة الحقوق املادية واالجتماعية والقانونية لألطفال العاديين، وأن تجاهل هذه الحقوق  الحياة

 فيصبحون 
ً
 عندما تزداد أحوال هذه الفئة تدهورا

ً
أو إغفالها يؤدي إلى أن يدفع املجتمع الثمن باهظا

 ويجب على املجتمع أن عائق على ذويهم ومجتمعاتهم، كما يكونوا عرضة لالنحراف االجتماعي واألخالقي

 يفهم هذه الحقوق3

وحقوق األطفال ذوي االحتياجات الخاصة تعد من أهم حقوق اإلنسان، التي تلتزم الدولة بحمايتها،       

وتضع اآلليات فعالة لتفاديها، لذا فقد اهتمت الدول بتوفير الرعاية والحماية القانونية لذوي االحتياجات 

وقيع على املواثيق الدولية التي تناولت جوانب هذه الحماية على املستوى الخاصة، وذلك من خالل الت

الدولي، كما نصت كثير من الدول في دساتيرها على التزام الدولة بحماية ورعاية ذوي االحتياجات 

الخاصة، وأصدرت التشريعات التي تحدد مسؤولية الدولة تجاه ذوي االحتياجات الخاصة، وأوجه 

ة التي تكلفها لهم، والعمل على دمجهم باملجتمع، وتحسين مستوى معيشتهم، ورعايتهم الرعاية والوقاي

، وتوفير أوجه الحماية املختلفة لهم، وعدم االنتقاص من حقوقهم القانونية بأي شكل 
ً
 واجتماعيا

ً
صحيا

  من األشكال3

األردنية  ، وبقيت القوانينوقد حال االحتالل اإلسرائيلي دون تطوير التشريعات والقوانين في فلسطين     

سارية في الضفة الغربية، والقوانين االنتدابية واملصرية سارية  0108التي سنت قبل حرب حزيران عام 

في قطاع غزة، ووقع الشعب الفلسطيني تحت طائلة األوامر العسكرية اإلسرائيلية، التي فرضت بعد 

ولم تكن هناك قوانين أردنية أو مصرية ذات على الضفة الغربية وقطاع غزة،  0108حرب حزيران عام 

 01083عالقة باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة قبل حزيران 

لذلك لم تكن هناك أي قوانين يمكن أن يستفيد منها األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في  

ة بشكل جزئي، لفلسطين خالل فترة االحتالل، باستثناء القوانين اإلسرائيلية التي طبقت في القدس املحت
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وبعد تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية، تم تطوير بعض املرجعيات القانونية التي يمكن اعتبارها 

 لضمان حقوق ذوي االحتياجات الخاصة وتوفير الحماية الكافية لفئة األطفال ذوي 
ً
 نظريا

ً
إطارا

 يتعرض إليه3 االحتياجات الخاصة داخل املجتمع الفلسطيني وحمايته من أي استغالل قد

وبالتالي ما هي أوجه الحماية التي يوفرها املشرع الفلسطيني لحقوق األطفال ذوي االحتياجات       

 الخاصة من خالل القوانين الفلسطينية؟ 

 :سنتطرق له عبر التصميم األتي وهذا ما

 : القانون األساس ي وقانون حقوق املعوقين الفلسطيني3 املطلب األول 

 قانون الطفل الفلسطيني3 :املطلب الثاني

 : القانون األساس ي وقانون حقوق املعوقين الفلسطينياملطلب األول 

ن حقوق (، وقانو الفقرة األولىسوف يتم التطرق في هذا املطلب للقانون األساس ي الفلسطيني ) 

 التي(، من خالل الوقوف على بعض املقتضيات الفقرة الثانية) 0111لسنة  6املعوقين الفلسطيني رقم 

جاءت بها هذه القوانين فيما يتعلق بحماية حقوق األطفال ذوي االحتياجات الخاصة داخل املجتمع 

 الفلسطيني3

 215القانون األساس ي الفلسطيني الفقرة األولى:

                                                           
 2151881111511811188115

81186



 

 

188 

 9102 بريلأ واألربعين ثالثال  العدد

 مهما في تحديد توجهاته في ظل  
ً
أقر املشرع الفلسطيني القانون األساس ي، حيث أنه يشكل مرجعا

هذه املرحلة بالذات، وتضمن هذا القانون العديد من املواد التي توفر حماية االحتالل اإلسرائيلي في 

 2163لحقوق ذوي االحتياجات الخاصة بما فيهم فئة األطفال بشكل مباشر أو غير مباشر ضد التمييز

فقد تناول القانون األساس ي الفلسطيني احترامه حقوق ذوي االحتياجات الخاصة بما فيهم  

جزء من املجتمع الفلسطيني ويتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها األشخاص األطفال باعتبارهم 

العاديين، حيث نص على احترام حقوق اإلنسان وحرياته من خالل نصه "حقوق اإلنسان وحرياته 

األساسية ملزمة وواجبة االحترام، تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على االنضمام إلى 

 2173واثيق اإلقليمية والدولية التي تحمي حقوق اإلنسان"اإلعالنات وامل

 عةاملادة التاسكما ركز القانون على مبدأ املساواة بين جميع فئات املجتمع، حيث نص من خالل  

على أنه "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو 

أو اإلعاقة"، كما وتناول القانون الخدمات االجتماعية التي يجب أن تقدم لكافة الدين أو الرأي السياس ي 

 حيث نص على أنهفئات املجتمع بمن فيهم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة من أجل العيش بكرامة، 

"ينظم القانون خدمات التأمين االجتماعي الصحي ومعاشات العجز والشيخوخة ورعاية أسر الشهداء 

ورعاية الجرحى واملتضررين واملعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية  واألسرى 

 2183لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي واالجتماعي"

                                                           

، صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، في فلسطينفي التشريعات السارية  حقوق ذوي االحتياجات الخاصة216 
500218، بتاريخ آب 52سلسلة التقارير القانونية رقم 
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باإلضافة إلى أنه ركز على الحق في التعليم لجميع الفئات بما فيهم األطفال ذوي االحتياجات من  

"التعليم حق لكل مواطن وإلزامي حتى  نص القانون على أنهحيث أجل سهولة إدماجهم داخل املجتمع، 

، وركز القانون 219نهاية املرحلة األساسية على األقل ومجاني في املدارس واملعاهد واملؤسسات العامة"

"العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى  حيث نص على أنهأيضا على الحق في العمل، 

 2203ادر عليه"السلطة الوطنية إال توفيره لكل ق

اض ي "التق وذلك بنصه على أنهكما أكد هذا القانون على الحق في التقاض ي لجميع املواطنين،  

حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون 

وصيانة كافة  ، من أجل توفير حماية كافية221إجراءات التقاض ي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا"

 الحقوق أمام القضاء لجميع الفئات بما فيهم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة3

ومن خالل ما سبق يتبين أن جميع نصوص القانون األساس ي الفلسطيني جاءت عامة، حيث  

تشير إلى عدم التمييز بين املواطنين بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياس ي أو 

إلعاقة، وكذلك صيانة حقوق كافة املواطنين داخل املجتمع الفلسطيني بما فيهم األشخاص ذوي ا

االحتياجات الخاصة خاصة فئة األطفال منهم، من أجل مسايرة ما جاءت به االتفاقيات الدولية في هذا 

 املجال من حماية للحقوق والحريات3
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 222والئحته التنفيذية قانون حقوق املعوقين الفلسطيني الفقرة الثانية:

يعتبر قانون حقوق املعوقين والئحته التنفيذية اإلطار القانوني األشمل الذي يلزم مختلف الجهات  

الفلسطينية باحترام حقوق ذوي االحتياجات الخاصة بما فيهم األطفال ملا لهذه الفئة من خصوصية 

ان ى القيام باإلجراءات الالزمة لضمداخل املجتمع الفلسطيني، ويحث السلطة بمؤسساتها املختلفة عل

هذه الحقوق، وال يستثني القانون املؤسسات األهلية والخاصة واألفراد من مسؤولياتهم تجاه تلك 

 2233الحقوق 

 حيث نص على أنهلقد قام القانون على تعريف املقصود بذوي االحتياجات الخاصة )املعاق(،  

خلقي وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدرته  "الشخص املصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير 

الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى املدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف 

، 225، وتناولت الالئحة التنفيذية للقانون تصنيف اإلعاقات إلى ستة أنواع224أمثاله من غير ذوي اإلعاقة"

من حقوق ذوي االحتياجات الخاصة ومنها الحق بالحياة والحق بالعيش  كما ركز القانون على جملة

الكريم، وعلى املساواة مع املواطنين من غير ذوي اإلعاقات بأن له نفس الحقوق والواجبات في حدود 

 في عدم تمكنه من 
ً
قدراته وإمكاناته، وحذر القانون من عدم املساواة بسبب اإلعاقة حتى ال تكون سببا

 2263لى حقوقهالحصول ع
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وأشار القانون إلى مسؤولية الدول في حماية حقوق ذوي االحتياجات الخاصة، وتسهيل الحصول  

عليها، وتقوم وزارة الشؤون االجتماعية مع الجهات ذات العالقة بإعداد برامج التوعية لكل الجهات ذات 

حق األشخاص ذوي  ، وتناول القانون 227الصلة فيما يتعلق بالحقوق املنصوص عليها في القانون 

 ألحكام القانون 
ً
، من أجل ممارسة 228االحتياجات الخاصة في تكوين منظمات وجمعيات خاصة بهم وفقا

كافة النشاطات الخاصة بهم، وتوفير ما قد يحتاجونه من أدوات وغيرها عن طريق هذه الجمعيات 

 واملنظمات3

بأشكاله املختلفة لذوي االحتياجات كما أكد القانون بأنه يقع على عاتق الدولة تقديم التأهيل  

 لطبيعة اإلعاقة وبإسهام منه ال يزيد على )
ً
( من التكلفة، ويعفى ذوي االحتياجات %17الخاصة وفقا

، باإلضافة إلى أن القانون أعفى الشخص ذوي 229الخاصة بسبب مقاومة االحتالل من هذا اإلسهام

املواد التعليمية والطبية والوسائل املساعدة  االحتياجات الخاصة من رسوم الجمارك والضرائب لجميع

ووسائط النقل الالزمة ملدارس ومؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة املرخصة ووسائل النقل الشخصية 

، ووضحت الالئحة التنفيذية األجهزة والوسائل املعفية 230الستعمال األفراد ذوي االحتياجات الخاصة

"تعفى جميع األجهزة والوسائل التعليمية الخاصة لخدمة  حيث نصت على أنهمن الجمارك والرسوم، 

األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وجميع األجهزة الطبية واألدوية والوسائل املساعدة من كراس 

متحركة وعكازات، نظارات طبية، معينات سمعية، مساعد وقوف، أطراف صناعية، أجهزة عالج وظيفي 
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انب الطبي لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، ووسائل النقل وكل ما يتعلق بأمور أخرى تخدم الج

الشخصية الالزمة الستعمال األفراد ذوي اإلعاقة الشخصية، وذلك من خالل بطاقة املعوق املخصصة 

الستخدامه الشخص أو من ينوب عنه، ويتم ذلك بالتعاون ما بين وزارة الشؤون االجتماعية والصحية 

 2313واملالية واملواصالت

ا دعا القانون إلى حماية األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة من جميع أشكال العنف كم 

، وأكد ذلك على حقهم في الحصول على 232واالستغالل والتمييز وترك للدولة وضع األنظمة والضوابط

 لذوي 
ً
الرعاية الصحية وضمان الخدمات الصحية املشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجانا

خاصة وألسرته، وتوفير األدوات واألجهزة الطبية الالزمة ملساعدة ذوي االحتياجات الخاصة، االحتياجات ال

وتقديم الخدمات الوقائية والعالجية التي تهدف إلى تقليل نسبة اإلعاقة في املجتمع، وإصدار بطاقة 

 2333املعوق 

يث حلتعليم، كما ركز القانون على حق ذوي االحتياجات الخاصة وبالخصوص فئة األطفال في ا 

"ضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول على فرص متكافئة  نص في املادة العاشرة منه على

لاللتحاق باملرافق التربوية والتعليمية وفي الجامعات ضمن إطار املناهج املعمول بها في هذه املرافق، نوه 

ناهج إلعاقة وبيان درجتها، وتوفير املالقانون أيضا على توفير التشخيص التربوي الالزم لتحديد طبيعة ا

والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيالت املناسبة، وتوفير التعليم بأنواعه ومستوياته املختلفة لذوي 

 لتعليم األشخاص ذوي اإلعاقة كل حسب إعاقته"، 
ً
اإلعاقة بحسب احتياجاتهم، وإعداد املؤهلين تربويا
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بية والتعليم لتأمين بيئة مناسبة الحتياجات املعوقين في املدارس والكليات باإلضافة إلى أن تعمل وزارة التر 

 2343والجامعات

 "يطبق قانون التعليم حيث نصت على أنهوأكدت الالئحة التنفيذية على الحق في التعليم،  

اإللزامي ضمن فلسفة وزارة التربية والتعليم مع مراعاة وضع الطفل ذوي اإلعاقة وقدراته الذهنية 

الحركية والحسية والنفسية وأن تعطى الجامعات فرصا متكافئة لألشخاص ذوي اإلعاقة لاللتحاق و 

ضمن إطار املناهج املعمول بها، وأن ال تشكل اإلعاقة في حد ذاتها سببا في رفض طلب االنتساب أو 

ليم والتع الدخول إلى مؤسسة تربوية أو تعليمية رسمية أو خاصة، وإنشاء قسم خاص في وزارة التربية

 2353لالهتمام باحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة"

وعالوة على ذلك طلبت الالئحة التنفيذية وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي على  

تأمين بيئة تعليم تتناسب مع احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة في املدارس والكليات والجامعات 

"تكون طرقها وممراتها مرصوفة وصالحة  ملادة السادسة على أننصت عليه ا واملعاهد من خالل ما

الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة في املدارس، كما تطرقت إلى وجود مصعد كهربائي مالئم الستخدام 

ذوي اإلعاقة، ومقاعد دراسية مالئمة للشخص ذوي اإلعاقة، وتوفير أجهزة تكنولوجية لألشخاص ذوي 

اقتهم، ودورات مياه مالئمة للشخص ذوي اإلعاقة ويسهل استخدامها والوصول اإلعاقة بما يتالءم مع إع

إليها، ومقصف مالئم لحركة الشخص ذوي اإلعاقة، وساحات وغرف رياضية يسهل التحرك فيها، 

والسماح ملرافق بالتواجد مع الشخص ذوي اإلعاقة إذا كان بحاجة إلى ذلك، إضافة إلى أن تكون قاعات 
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وات وورش العمل والتجمعات موائمة للشخص ذوي اإلعاقة ويمكن الوصول إليها املؤتمرات والند

 والتحرك فيها"3

وبالتالي فإن قانون حقوق املعوقين قد كفل لذوي االحتياجات الخاصة بمن فيهم األطفال  

مجموعة من الحقوق التي تسمح له بالعيش بكرامة وحرية ومساواة مع باقي املواطنين في املجتمع 

سطيني، وعلى الرغم من أن بنود القانون تغطي احتياجات تربوية وتعليمية هامة لذوي االحتياجات الفل

الخاصة، إال أنه يؤخذ عليه عدم وضوح النظم واللوائح التنفيذية التي تضمن إمكانية تطبيقه، والجهة 

  مان تنفيذهالتنفيذية املكلفة بمراقبة مدى التزام املؤسسات الحكومية واألهلية بالقانون وض
ً
عمليا

وبشكل كامل، حيث كان من الضروري تضمين القانون مواد تنظم آليات املساءلة والعقاب على أفراد 

 تجاه األطفال 
ً
ومؤسسات القطاع الخاص الذين ال يلتزمون بتطبيق التزاماتهم املفروضة عليهم قانونا

 ذوي االحتياجات الخاصة3

 9111236لسنة  7ي رقم قانون الطفل الفلسطين املطلب الثاني:

سوف يتم التطرق في هذا املطلب ملاهية قانون الطفل الفلسطيني وأهدافه التي جاء بها من أجل  

(، والوقوف على املقتضيات الخاصة الفقرة األولىضمان حقوق األطفال ذوي االحتياجات الخاصة )

(، الفقرة الثانيةئة األطفال )بحقوق األطفال ذوي االحتياجات الخاصة من خالل هذا القانون الخاص بف

 من أجل حمايته من كافة أشكال العنف واالستغالل وغيره داخل املجتمع الفلسطيني3

 : ماهية قانون الطفل الفلسطيني وأهدافهالفقرة األولى

 ماهية قانون الطفل الفلسطيني: 
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حدة املت فقد صادق رئيس منظمة التحرير الفلسطينية السيد ياسر عرفات على ميثاق األمم 

وبمناسبة يوم الطفل الفلسطيني تم تبني الوثيقة بشكل  0117، وفي سنة 0110لحقوق الطفل في سنة 

قانوني وملزم، والتأكيد على ذلك في الجلسة الخاصة للجمعية العامة لألمم املتحدة حول األطفال في 

إعداد الخطة الوطنية  ( وتم8تم اعتماد قانون الطفل الفلسطيني رقم ) 1116، وفي سنة 1111أيار 

 من وزارة 
ً
لحقوق الطفل الفلسطيني من قبل سكرتارية الخطة الوطنية لحقوق الطفل والتي كانت جزءا

انتقال ملف حقوق الطفل لوزارة الشؤون االجتماعية،  1111التخطيط في ذلك الوقت، حيث تم في سنة 

ل الفلسطيني لضمان اإللزامية والتي قامت بدورها بمتابعة موضوع التعديالت على قانون الطف

 1101واملسؤولية ومزيد من التوافق واالنسجام مع ميثاق األمم املتحدة لحقوق الطفل، وفي سنة 

أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية تقريرها األول حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في األراض ي 

 1101ينية ذات العالقة، وفي سنة الفلسطينية املحتلة بجهود وطنية ضمت جميع املؤسسات الفلسط

تم االعتراف بدولة فلسطين كدولة بصفة مراقب في الجمعية العامة لألمم املتحدة، وكان على قائمة 

أولويات الدولة متابعة موضوع االعتراض الرسمي بميثاق األمم املتحدة لحقوق الطفل وغيره من املواثيق 

 2373التزامات على الدولة املوقعة عليها واالتفاقيات الدولية وما يترتب على ذلك من

بالرغم من االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ووجود العديد من القوانين والتشريعات  

والسياسات والخطط واالستراتيجيات والبرامج الوطنية الفلسطينية، إال أن الواقع على األرض ال ينفي 

ى أراضيها ومواردها الطبيعية وحدودها، بسبب محدودية سيادة وصالحيات الدولة الفلسطينية عل

االحتالل اإلسرائيلي العسكري وإجراءاته، وسياسة اإلغالق وفصل األرض واملناطق وتعزيز االنقسام من 

خالل الحواجز العسكرية والبوابات اإللكترونية وجدار الفصل العنصري وغيره، مما يؤدي إلى تدهور 

                                                           

 رام اهلل، سنة-، صادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فلسطين5022واقع الطفل الفلسطيني لسنة 237 
502216
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الجتماعية ويؤثر سلبيا على حصول األطفال الفلسطينيين على األوضاع السياسية واالقتصادية وا

حقوقهم، من حيث الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والحماية االجتماعية والترفيهية واملشاركة 

واألمن واألمان، مما يعزز الفجوات بين الفئات املختلفة من الشعب الفلسطيني، ولعل األكثر تأثرا هم 

حتياجات الخاصة، مما يضع الحكومة الفلسطينية أمام تحد أكبر لضمان املساواة األطفال ذوي اال 

والعدالة في الوصول للخدمات، بل والتمييز اإليجابي أحيانا لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، من خالل 

توفير كافة املتطلبات لهم، والحرص على تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل وفق السياق الفلسطيني 

، ومراقبة تنفيذ القانون، وتوثيق االنتهاكات بحق األطفال 238وقانون الطفل الفلسطيني املعدل

الفلسطيني وخاصة ذوي االحتياجات الخاصة، وجمع البيانات ورفع مراجعة القوانين واألنظمة السارية 

وق دة لحقحاليا لضمان توافقها ومواءمتها مع قانون الطفل الفلسطيني املعدل وميثاق األمم املتح

الطفل، وتحديد املسؤوليات واملحاسبة، لضمان رفاه وحقوق وحماية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

 2393في فلسطين

 أهداف قانون الطفل الفلسطيني: 

 من القانون إلى مجموعة املادة الثانيةيهدف قانون الطفل الفلسطيني من خالل ما نصت عليه  

الكافية لحقوق األطفال الفلسطيني وخاصة األطفال ذوي  من األهداف من أجل توفير الحماية

 :وهذه األهداف هياالحتياجات الخاصة، 

 االرتقاء بالطفولة في فلسطين بما لها من خصوصيات3 -0 

                                                           
 238781118118

دراسة في واقع المعاقين في المجتمع الفلسطيني )تحديات وطموحات( ، صادر عن وزارة الشؤون 239
 50028687رام اهلل، تشرين الثاني -االجتماعية، فلسطين
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تنشئة الطفل على االعتزاز بهويته الوطنية والقومية والدينية وعلى الوالء لفلسطين أرضا  -1 

 وتاريخا وشعبا3

لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التالزم بين الوعي  إعداد الطفل -1 

 بالحقوق وااللتزام بالواجبات وتسوده قيم العدالة واملساواة والتسامح والديمقراطية3

 حماية حقوق الطفل في البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة3 -6 

 نطاق ممكن باستخدام الوسائل املناسبة3 توعية املجتمع بحقوق الطفل على أوسع -7 

إشراك الطفل في مجاالت الحياة املجتمعية وفقا لسنه ودرجة نضجه وقدراته املتطورة حيث  -0 

 ينشأ على خصال حب العمل واملبادرة والكسب املشروع وروح االعتماد على الذات3

 طه العائلي واالجتماعي3تنشئة الطفل على األخالق الفاضلة وبخاصة احترام أبويه ومحي -8 

 : املقتضيات الخاصة بحقوق األطفال ذوي االحتياجات الخاصةالفقرة الثانية

فقد تناول قانون الطفل الفلسطيني احترامه حقوق األطفال ذوي االحتياجات الخاصة داخل  

ية ااملجتمع الفلسطيني، من خالل مجموعة من النصوص القانونية الخاصة بهم، من أجل توفير الحم

حيث نص قانون الطفل الكافية لهم ومالئمة النصوص الوطنية مع ما جاء في االتفاقيات الدولية، 

"تتخذ الدولة اإلجراءات والتدابير املناسبة لضمان  الفلسطيني من خالل املادة الثامنة منه على أنه

 اصة التعليم والصحةتمتع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة بالرعاية الالزمة في املجاالت كافة وبخ

 والتأهيل املنهي لتعزيز اعتمادهم على النفس وضمان مشاركتهم الفاعلة في املجتمع"3

كما تطرق القانون أيضا إلى حق األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في الحصول على املساعدات  

هم أثناء ممارسة حياتاالجتماعية التي توفرها الدولة لهم من أجل العيش الكريم واالعتماد على أنفسهم 
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"وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الدول ومؤسساتها لألطفال ذوي  حيث نص على أنهاليومية، 

 2403اإلعاقات أو املرض بأمراض مزمنة الحق في الحصول على املساعدات االجتماعية

التعليم للطفل ذوي االحتياجات الخاصة الحق في  -0" من القانون على أنه 10نصت املادة كما  

في حاالت اإلعاقة االستثنائية تلتزم الدول بتأمين  -1والتدريب بنفس املدارس واملراكز املعدة للتالميذ، 

 التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مراكز خاصة شريطة أن:

 تكون مرتبطة بنظام التعليم العادي ومالئمة لحاجات الطفل3 -أ 

 الوصول إليها3تكون قريبة من مكان إقامته وس -ب 
ً
 هال

 توفير التعليم بأنواع ومستوياته حسب احتياجاتهم3 -ج 

 توفير املؤهلين تربويا لتعليمهم وتدريبهم حسب إعاقتهم3 -د 

إن توفير الحق في التعليم لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة يتطلب من الدولة اتخاذ سلسلة  

لتعليم لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة على اختالف من اإلجراءات على أرض الواقع التي تضمن توفير ا

أنواع إعاقتهم، وال يكفي مجرد النص على ضمان حق التعليم لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة بل البد 

 2413من توفير موازنة عامة من أجل حماية هذا الحق بالشكل املطلوب

 

الل نصوصه القانونية كفل ، نستطيع القول أن قانون الطفل الفلسطيني من خفي األخيرو 

للطفل ذوي االحتياجات الخاصة مجموعة من الحقوق األساسية من أجل العيش الكريم، وضمان 

                                                           
 24011

 241

88811888
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صيانة هذه الحقوق من طرف الدولة واملؤسسات الساهرة على حماية هذه الفئة في املجتمع الفلسطيني، 

ق الدولية في مجال حماية األطفال وكذلك مالئمة النصوص الوطنية مع ما جاء في االتفاقيات واملواثي

 ذوي االحتياجات الخاصة من كافة أشكال االستغالل والعنف وغيره3

 خاتمـــــــــــــــــــــــة:

وفي األخير، البد من مجموعة االقتراحات من أجل تجاوز الصعوبات التي يعاني منها األطفال      

طيني، من أجل أن تساهم في الرفع من ذوي االحتياجات الخاصة على مستوى التشريع الفلس

 :تتمثل فيما يليمستوى الحماية املقدمة لهؤالء األطفال، 

يجب تفعيل وإصدار القوانين التي تكفل حقوق األطفال ذوي االحتياجات  -

الخاصة، من خالل مالئمة التشريعات الداخلية مع ما جاء في االتفاقيات 

 ؤالء األطفال3واملواثيق الدولية في مجال حماية حقوق ه

ضرورة العمل على إدراج قضية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة على سلم  -

اولويات الحكومة الفلسطينية، من أجل توفير الحماية الكافية لحقوق هؤالء 

األطفال، وتوفير بيئة مالئمة وشاملة تحتوي على الكوادر والوسائل التأهيلية 

 املختلفة لخدمتهم3

اء على جميع أشكال التمييز ضد األطفال ذوي يجب العمل على القض -

االحتياجات الخاصة، باالعتماد على مبدأ املساواة وتعزيز اعتماد هؤالء األطفال 

على ذاتهم واستقالليتهم ومشاركتهم الكاملة في جميع مجاالت الحياة داخل 

 املجتمع الفلسطيني3
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من  توفير بيئة خاليةالبد من السعي لوضع القوانين التي من شأنها أن تسهم في  -

العوائق لدمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة بصورة طبيعية في املجتمع 

الذي يعيشون فيه، وذلك من خالل حرية التنقل واستخدام وسائل االتصال 

املختلفة، والتأكيد على حق هؤالء األطفال في التعليم املناسب واملالئم لقدراتهم، 

طبية والعالجية والرعاية الصحية وإعادة التأهيل وتوفير الخدمات املجانية ال

 الصحي لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة3

يجب دعم مؤسسات املجتمع املدني في عملية التوعية واإلرشاد األسري  -

واالجتماعي، بهدف تغيير املفهوم السلبي السائد حول اإلعاقة لدى األطفال ذوي 

 هيل املجتمعي لهم3االحتياجات الخاصة بما يضمن تحقيق التأ

البد من دعم مراكز األبحاث وتشجيعها على إعداد وتنفيذ أبحاث متخصصة في  -

مختلف املجاالت ذات الصلة باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، وإنشاء قواعد 

 للمعلومات لالستفادة منها عند التخطيط لبرامج هؤالء األطفال3

األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، ضرورة العمل على تغيير نظرة املجتمع اتجاه  -

وتغيير نظرة الطفل ذوي االحتياجات الخاصة لنفسه، من خالل وسائل اإلعالم 

 الفلسطينية والندوات واملؤتمرات والحمالت التحسيسية3

يجب مالئمة كافة املؤسسات التعليمية لولوج األطفال ذوي االحتياجات  -

من أجل تسهيل ولوج هؤالء الخاصة بما يتناسب مع طبيعة اإلعاقة لديه، 

 األطفال للمؤسسات التعليمية3
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ضرورة إنشاء مراكز لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة تعنى بالجانب التأهيلي،  -

مزودة بكافة األجهزة واملعدات الطبية الالزمة، وتوفير الدعم املالي الكافي لهذه 

جات الخاصة وجعلهم املراكز من أجل تطوير خدماتها اتجاه األطفال ذوي االحتيا

 مواطنين فاعلين في املجتمع الفلسطيني3

يجب وضع وتبني استراتيجية وطنية لتأهيل األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  -

 في فلسطين، من أجل النهوض بحقوق هؤالء األطفال وصيانة كافة حقوقهم3

 يجب إجراء الدراسات واألبحاث حول قضية األطفال ذوي االحتياجات  -
ً
وأخيرا

الخاصة، وتأمين التمويل الالزم لها وتسليط األضواء على اعاقتهم واحتياجاتهم 

 الخاصة3
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 تدخل القضاء في إطار صعوبات املقاولة

 

                                                                                                                     سعيد  ماجدة 

 ثة بسلك الدكتوراه باح

    

 مقدمة

تقتض ي طبيعة الحياة التجارية، ولوج عالقات متنوعة ومختلفة، تقوم على عنصر االئتمان الذي 

يلعب دورا أساسيا وفعاال في تحريك الدورة التجارية، إال أن استغالله بشكل س يء، قد يسبب بعض 

وبالنتيجة عدم الوفاء بديونه، لذلك تدخل االختالالت قد تؤدي إلى اضطراب الوضعية املالية للتاجر 

املشرع لحماية مصالح دائني التاجر الذي توقف عن دفع ديونه وذلك من خالل وضع نظام خاص يندرج 

في إطار ما يسمى بمساطر نظام صعوبات املقاولة يهدف حماية املقاولة وتشجيع االئتمان التجاري واختيار 

 الحل املالئم لوضعيتها3

ياق تطرح عدة أسئلة حول املنجزات التي يحققها القضاء في معالجة صعوبات في هذا الس

 املقاولة؟3

ومدى نجاعة اإلمكانيات والتقنيات املسطرية التي يوفرها القانون التجاري للقضاء في إطار هذا 

 النظام؟3

 ةلدراسة هذا املوضوع سوف أركز االهتمام على الهياكل القضائية املسؤولة عن تسيير مسطر 

معالجة صعوبات املقاولة، تلك األجهزة التي تحدد مصير املقاولة، من خالل التطرق إلى دور القضاء 



 

 

203 

 9102 بريلأ واألربعين ثالثال  العدد

الفردي في مساطر الوقاية من صعوبات املقاولة، والقواعد املسطرية التي وضعها املشرع في خدمة نظام 

 ي الواقع العملي3 معالجة صعوبات املقاولة و كذا اإلشكاالت القانونية التي يمكن أن تطرحها ف

كما سأركز على دور القضاء الجماعي في مساطر املعالجة من صعوبات املقاولة من خالل التركيز 

على مسطرة التسوية القضائية التي تطرح عدة إشكاالت على مستوى األحكام و القرارات القضائية 

 كتطبيق عملي لهذا النظام و ذلك وفق التقسيم اآلتي:

 ر القضاء الفردي في مساطر الوقاية من صعوبات املقاولة.املطلب األول: دو 

 املطلب الثاني: دور القضاء الجماعي في مساطر املعالجة من صعوبات املقاولة.

 

 املطلب األول: دور القضاء الفردي في مساطر الوقاية من صعوبات املقاولة.

 بات املقاولة املغربي، فهيتعتبر املحكمة التجارية جهازا محوريا وأساسيا في إطار قانون صعو 

محور املسطرة وهي املسؤولة عن اتخاذ القرارات الحاسمة في مساطر املعالجة في إطار تشاركي يجمع بين 

عدة أجهزة بهدف تقويم املقاولة اقتصاديا وماليا واجتماعيا إلنقاذها وإيجاد السبل الكفيلة بتسوية 

شرفة على مساطر معالجة صعوبات املقاولة يتم عبر وضعيتها، وعليه فإن تدخل األجهزة القضائية امل

آليات قضائية، كجهاز رئيس املحكمة املشرف على مسطرة الوقاية من الصعوبات )الفقرة األولى(، إضافة 

إلى مؤسسة القاض ي املنتدب )الفقرة الثانية( كمسئول عن تدابير املسطرة وحماية املصالح املتواجدة 

 طلبات واملنازعات في نطاق اختصاصاته3والبت بمقتض ى أوامر في ال

 

 



 

 

204 

 9102 بريلأ واألربعين ثالثال  العدد

 الفقرة األولى : رئيس املحكمة التجارية

تعتبر مساطر الوقاية الخارجية من صعوبات املقاولة هي املجال الرئيس ي لتدخل رئيس املحكمة 

التجارية، له صالحية تحريكها بعد إخباره إما من طرف مراقب الحسابات أو من رئيس املقاولة التجارية، 

أو بتدخل منه إذا تبين له من كل تصرف أو من كل وثيقة أو إجراء أن املقاولة التجارية تواجه صعوبات 

من شأنها أن تخل باستمرارية االستغالل كما يلعب رئيس املحكمة التجارية دورا مهما في اختيار الوقت 

 3 242املناسب لتدخل

لة في حالة توقف عن الدفع تعين عليه املحكمة لفتح مسطرة املعالجة، فإذا اتضح له أن املقاو 

إحالة امللف مباشرة إلى املحكمة لتفتح مسطرة املعالجة، أو إحالته إلى النيابة العامة لتطلب فتح مسطرة 

 املعالجة، وهو بذلك يقوم بدور غير مباشر في تحريك املسطرة3 

قت ، وذلك باختصار الو كما يلعب رئيس املحكمة التجارية دورا فعاال في تسريع مسطرة املعالجة

الذي يمكن أن تستغرقه مسطرة الوقاية خاصة إذا كانت غير مالئمة لوضعية املقاولة من أجل إنقاذها 

وحمايتها من الوصول إلى مرحلة الصعوبات، التي ال يمكن التغلب عليها والتي قد تؤدي إلى إخضاع 

 3 243املقاولة إلى مسطرة التصفية القضائية

تلف الدول إلى القضاء لتطبيق الكثير من هذه الضمانات، كما أن املشرع عهد املشرع في مخ

ووعيا منه بالبطء والذي قد يعرفه البت في هذا النوع من القضايا الهامة من طرف قضاء املوضوع، 

فإنه قد أحال الكثير من قضايا الشركات التي ال تحتمل التأخير على القضاء االستعجالي ضمانا دائما 

                                                           
عائشة بلقاض ي، وظيفة القضاء التجاري في مساطر صعوبات املقاولة بين القانون واملمارسة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  -242

  683ص1106-1101كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة،  محمد األول، جامعةالقانون الخاص،
 3 61عائشة بلقاض ي، مرجع سابق، ص -243
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صلحة املقاولة التي تشتغل على مصالح كل الفاعلين داخل املقاولة من الشركاء أو املساهمين لحماية م

 2443واملسيرين واألجراء واملتعاملين مع املقاولة ودائنيها

رغم أن هناك بعض الفقه خاصة في فرنسا لم يقتنع بأهمية الدور الذي يقوم به رئيس املحكمة 

ومعنوية أكثر منها قضائية وعملية، واعتبر أن دور مسطرة الوقاية  التجارية واعتبره ذو طبيعة أخالقية

دور قاصر ودور الرئيس فيها دور سلبي ال يملك أية سلطة تفرض على املسيرين التزامات تجبرهم على 

تصحيح وضعية املقاولة، إال أنه  و بالرغم من هذه اآلراء الناتجة عن فشل مسطرة الوقاية من الصعوبات 

تعتبر هذه املسطرة هي مسطرة من نوع خاص ال عالقة لها بالنزاع وسلطة البت و التنفيذ،  في فرنسا،

وبذاك فرئيس املحكمة التجارية هو الذي ييهئ املعطيات الالزمة ويختار الوقت املناسب الذي يشعر فيه 

ي عن فاملحكمة بضرورة افتتاح مسطرة التسوية الودية، خاصة أن املشرع لم يتطرق إلمكانية الط

 2453القرارات التي يتخذها رئيس املحكمة في حالة رفض إجراء التسوية الودية 

و هو ما يدل على عدم قابليتها للطعن، و لعل ذلك لكي ال تتحول هذه املسطرة إلى مسطرة  

قضائية، فإخضاعها إلى االستئناف والنقض يطيل املسطرة ويضر بمصالح األطراف ويعطل اإلنقاذ 

يعة مسطرة تفاوضية وتعاقدية تهدف إلى تحقيق اتفاق ودي ال يرتبط بأي نزاع قضائي ويتنافى مع طب

يستلزم البت، ما يزيد من مسؤولية رئيس املحكمة التجارية في هذه املسطرة هو تقديره جدية الطلب 

أن  هالخاص بإجراء التسوية الودية، فله أن يقبل فتح إجراء التسوية الودية ويعين املصالح إذا تبين ل

وضعية املقاولة في حالة تخفيض الديون أو إعادة جدولتها بموجب اتفاق مع الدائنين، كما يمكن له 

رفض التسوية الودية إذا تبين له أن الهدف منها هو فقط اإلضرار بالدائنين والتهرب من مساطر املعالجة 

                                                           
عبد اللطيف الشنتوف، خبرة التسيير وحق االطالع كآليتين من آليات القضاء االستعجالي ملصلحة املقاولة، مجلة املعرفة القانونية -244

  073، ص1108ول والقضائية، العدد األ 

  .61عائشة بلقاض ي، مرجع سابق، ص -245 
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االتفاق الودي في أجل االستحقاق أو في حالة عدم أداء الديون الناجمة عن االلتزامات املبرمة في إطار 

 املتفق عليه في هذا االتفاق، وهو من األسباب التي تؤدي بحكم القانون إلى فتح مسطرة املعالجة3

وفي إطار مسطرة املعالجة يقوم رئيس املحكمة التجارية بمساعدة األجهزة القضائية الرئيسية  

كولة لها، حيث يمكن لرئيس املحكمة أن يقوم واملشرفة على املسطرة دون أن يتخطى االختصاصات املو 

بتقديم النصح لرئيس املقاولة، وذلك باستدعائه إلى مكتبه عن طريق كاتب الضبط فور استسالم الطلب 

قصد تلقي شروحه واقتراحاته بخصوص تصحيح وضعية املقاولة، في نهاية اجتماعه برئيس املقاولة 

قتضيات تشريعية مخالفة، أن يطلع على املعلومات التي من يمكن لرئيس املحكمة وعلى الرغم من أية م

شأنها إعطاؤه صورة صحيحة عن الوضعية االقتصادية واملالية للمدين من أية جهة دون أن يكون لها 

االحتجاج بأي مقتض ى يتعلق بالسر املنهي، كما يمكن لرئيس املحكمة أن يكلف خبيرا ليعد تقريرا حول 

 2463جتماعية واملالية للمقاولةالوضعية االقتصادية واال 

وفي نفس النطاق تثار إشكالية هامة، تتعلق بالوسائل القانونية التي يملكها رئيس املحكمة 

التجارية لحمل املؤسسات البنكية أو املالية أو اإلدارات أو الهيئات العمومية، أو ممثل العمال أو أي 

دالء بها وما العمل في حالة رفض االنصياع شخص آخر، ترغب املحكمة في أن يزودها بمعلومات لإل 

 ألوامر القضاء؟

لقد سكت املشرع عن تقديم جواب لهذه اإلشكالية، ولم يضع جزاءات تزجر املخالفين، وقد 

استقر الرأي على عدم اتخاذ إجراءات زجرية ضد هذه املؤسسات مادات املسطرة ودية ال تتعلق بنزاع 

، 247الستشارة أو االطالع على املعلومات جوازي لرئيس املحكمة التجاريةقضائي، زيادة على أن إجراء هذه ا

                                                           
  .011-011، ص 1107صليحة حاجي، التسوية الودية في صعوبات املقاولة واقع وآفاق، دون ذكر املطبعة، الطبعة األولى  -246
 كلية العلوم القانونية األول،أحمد ميدة، دور القضاء في إنقاذ املقاولة، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، جامعة محمد -247

 113ص1100-1101واالقتصادية واالجتماعية، وجدة 
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كما يمكن تأويل سكوت املشرع هذا، بأنه ينم عن رغبته في إخضاع قرار رئيس املحكمة التجارية القاض ي 

برفض فتح إجراء التسوية الودية للقواعد العامة املتعلقة بالطعن في األوامر املبنية على طلب واملنصوص 

ليها في قانون املسطرة املدنية من جهة، ومن جهة ثانية، يمكن تفسير موقف املشرع هذا، بعدم قابلية ع

القرار املذكور سلفا، للطعن بأي طريق من طرق الطعن املنصوص عليها قانونا، خاصة وأن بعض الفقه 

د التسوية الودية، يعيرى أن طلب رئيس املقاولة املقدم إلى رئيس املحكمة التجارية بشأن فتح إجراء 

طلبا عاديا وليس قضائيا، بحيث ال يتعلق بأي نزاع، ثم إن نية املشرع لو كانت تنصرف إلى إمكانية 

وما بعدها من مدونة  811إخضاع هذا القرار للطعن، لنص على ذلك صراحة كما فعل بمقتض ى املادة 

 2483ة الصعوبات والتصفية القضائيةالتجارة، بشأن األحكام واألوامر الصادرة في مادة مسطرة معالج

 الفقرة الثانية : دور القاض ي املنتدب في مساطر املعالجة من صعوبات املقاولة

بمجرد أن تتخذ املحكمة قرارها بفتح املسطرة الجماعية وذلك بعد توفر الشروط املوجبة لذلك، 

رة مهمة اإلشراف على املسط يجب عليها أن تعمد في حكمها بهذا الخصوص إلى انتداب أحد قضاتها لتولي

 ومراقبة سيرها3 

تتجسد وظيفة القاض ي املنتدب في اإلدارة العامة للمسطرة من خالل الفصل في نزاعات قضائية 

"واملساهمة في ظهور القاض ي Statut en opportunitéوإجراء اختيارات اقتصادية والبث في املالءمة    "

 Economie magistrature «2493 «قضاء االقتصادي " وإبراز مفهوم الJuge managerاملدبر"

لكن هذا االختصاص القضائي القطعي الذي أصبح يتمتع به القاض ي املنتدب، كجهة قضائية 

مستقلة، ال يجعل منه "محكمة والية عامة" للبت في كل طارئ أو صعوبة تثار أثناء مسطرة املعالجة، بل 

                                                           
زكريا العماري، مدى قابلية قرار رئيس املحكمة التجارية برفض طلب افتتاح إجراء التسوية الودية للطعن باالستئناف، مجلة القضاء  -248

 0113-018، ص 1101ربيع  -، شتاء0التجاري عدد
  67-66-18جع سابق،ص عائشة بلقاض ي، مر -249
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اصة، وال يملك من االختصاصات إال ما أشير إليه يتحدد نطاق اختصاصه بالنصوص التشريعية الخ

 3 250صراحة فيها

وفي نفس سياق املوضوع الخاص بتعيين القاض ي املنتدب فاملالحظ غموض التشريع املغربي في 

موقفه اتجاه ذلك، حيث لم ينص عما إذا كان من الضروري تعيينه من بين قضاة املحكمة التجارية 

 أصدرت الحكم القاض ي بفتح املسطرة؟ الذين ينتمون إلى الهيئة التي

 أو جواز تعينه من بين القضاة الذين ينتمون إلى هيئة الحكم؟

وفي هذا اإلطار تدخل القضاء، وتباينت األحكام، فبعض املحاكم تقوم بتعيين القاض ي املنتدب 

ن املحكمة صادر عمن بين الهيئة التي تبث في الدعوى الرامية إلى فتح املسطرة وكمثال على ذلك الحكم ال

 01113أبريل  8الصادر بتاريخ 11/ 0التجارية بمراكش في امللف عدد 

ومحاكم أخرى تعين هذا األخير ضمن القضاة الذين ال ينتمون إلى الهيئة التي أصدرت الحكم 

القاض ي بفتح املسطرة وكمثال على ذلك، الحكم الصادر عن املحكمة التجارية بالدار البيضاء 

وبذلك يبقى املجال مفتوحا أمام الحالتين معا بالنسبة  1111يوليوز 1الصادر بتاريخ  088/1111عدد

 2513للمحاكم 

كما يطرح تعيين القاض ي املنتدب تساؤال آخر حول سلطة محكمة االستئناف التجارية في 

 ةالتعيين، عندما يكون الحكم الصادر عن املحكمة التجارية االبتدائية موضوعا للطعن أمامها، خاص

عندما تعمد إلى إبطال الحكم املستأنف لفتح املسطرة، فهل يمكنها أن تعمل مباشرة على هذا التعيين 

                                                           
عبد العزيز حضري، الطعن في أوامر القاض ي املنتدب في مساطر معالجة صعوبات املقاولة، مجلة القانون االقتصادي، العدد األول -250

  013، ص 1118دجنبر 

  .60عائشة بلقاض ي، مرجع سابق،ص-251 
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وتختار بنفسها القاض ي املنتدب من بين قضاة املحكمة التجارية املصدرة للحكم؟ أم البد لها أن تحيل 

 على هذه املحكمة أمر مباشر تسمية القاض ي املنتدب؟3

ي املغربي فيالحظ أن محاكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء، من خالل العمل القضائ

وحسب التوجه املتواتر في عملها، تقوم بتعيين القاض ي املنتدب بعد إبطال الحكم القاض ي بالتصفية 

القضائية والتصدي والحكم من جديد بالتسوية القضائية قرار محكمة االستئناف التجارية بالدار 

، وغالبا ما يكون هو نفسه القاض ي الذي سبق 10/10/1111صادر بتاريخ  1101/1111البيضاء، رقم 

تعيينه في الحكم االبتدائي، أما فيما يتعلق باألحكام الصادرة عن نفس املحكمة املذكورة والقاضية 

بإبطال الحكم الرافض لفتح املسطرة والتصدي والحكم بفتحها من جديد، فلم نجد قرارات تقض ي 

 2523ض ي املنتدب في هذه الحالة بتعيين القا

و في نفس املوضوع تطرح إشكالية منح القاض ي املنتدب صالحيات قاض ي املستعجالت في مساطر 

 صعوبات املقاولة؟3 

لإلجابة على هذا ا إشكال نجد أن موقف االجتهاد القضائي املغربي حيال مسألة اختصاص 

ا عن القاض ي االستعجالي العادي هو موقف القاض ي املنتدب للبت في اإلجراءات االستعجالية عوض

متباين يختلف باختالف درجة املحاكم التجارية إذ أنه وفي غياب موقف واضح ملحكمة النقض من شأنه 

تنزع عن القاض ي املنتدب صفة  253توحيد هذا االجتهاد فإن محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء

املحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجالت، بينما تذهب  القاض ي االستعجالي وتبقيها لفائدة رئيس

                                                           

  61-61عائشة بلقاض ي، مرجع سابق، ص-252 

اورده عبد اللطيف  1110/1111/00ملف رقم 11/11/1110تاريخ  160/10رية بالدار البيضاء عددقرار محكمة االستئناف التجا -253 

نحو منح القاض ي املنتدب صالحيات قاض ي املستعجالت في مساطر صعوبات املقاولة، مجلة القانون املغربي العدد –الشنتوف في املقال 

 13ص  1101يونيو 10
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إلى منح القاض ي املنتدب هذه الصفة، وقد انعكس هذين املوقفين  254محكمة االستئناف التجارية بفاس

 على املحاكم التجارية حيث نجد لكل محكمة رأيها الخاص3

 موقف القضاء من التوقف عن الدفع : 

نقطة انطالق مسطرة معالجة املقاولة وشرطا جوهريا يعتبر مفهوم التوقف عن الدفع 

وموضوعيا لبدء اإلجراءات الجماعية فاملشرع املغربي عندما نص على عنصر التوقف عن الدفع في املادة 

من مدونة التجارة، فإنه لم يحدد ال مفهومه وال كيفية إعماله، كشرط لفتح مساطر معالجة  701

ديد، مما جعل الفقه والقضاء يعمالن على تقص ي األسس القريبة صعوبات املقاولة في القانون الج

 2553والبعيدة لتحديد مفهوم فكرة التوقف عن الدفع

و في هذا اإلطار تدخل القضاء التجاري في إطار صعوبات املقاولة لتحديد التوقف عن الدفع من 

مادها ن الحيثيات التي يتم اعتخالل تكريس مجموعة من املعايير يتم تعليل األحكام والقرارات بها ومن بي

 لتحديد معايير التوقف عن الدفع نجد األمثلة اآلتية :

أن يكون هناك دين او ديون ثابتة وحالة ومستحقة األداء ومطالب بها وأن املقاولة أصبحت -

 عاجزة عن سداد هذه الديون3

 أن يكون هناك اختالل في املوازنة املالية3-

 لذي كانت تتوفر عليه املقاولة3فقدان االئتمان التجاري ا-

  املطلب الثاني: دور القضاء الجماعي في مساطر املعالجة في صعوبات املقاولة

                                                           

نفس املقال  -أورده عبد اللطيف الشنتوف  1117/16ملف عدد 11/10/1117تاريخ  60س عددقرار محكمة االستئناف التجارية فا -254 

 13ص  -

  255.-عائشة بلقاض ي، مرجع سابق، ص 3071   
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تعتبر مساطر معالجة صعوبات املقاولة من النظام العام، كما أن تدخل األطراف هدفه تحقيق 

التي  يات والسلطاتمصلحة عليا تتمثل في إنقاذ املقاولة وتصحيح وضعيتها، وهو ما يفسر مدى صالح

أصبحت يتمتع بها القضاء الجماعي )الفقرة األولى(، من خالل اقتراح مخطط للتسوية يمكن من 

 استمرارية املقاولة وذلك عبر آليات قانونية تساعد على تحديد مآل املقاولة )الفقرة الثانية(3

 الفقرة األولى: دور القضاء الجماعي في الحكم بفتح مسطرة املعالجة

ح املشرع املغربي القضاء صالحية تحريك مسطرة معالجة صعوبات املقاولة وذلك بوضع اليد من

على مكامن الخلل التي أدت بهذه املقاولة إلى مرحلة التوقف عن الدفع، وذلك عن طريق تشخيص 

 وضعيتها االقتصادية واالجتماعية وإيجاد السبل الكفيلة بمعالجتها، ومن أهم اآلليات التي يملكها

القضاء، نجد التدخل التلقائي الفتتاح املسطرة وتفادي الخلل الذي يمكن أن ينجم عن إهمال املقاول 

املدين التصريح شخصيا لحالة التوقف عن الدفع التي وصل إليها، وكذا تقاعس الدائنين عن ممارسة 

د الضرورية التي قالحق الذي خولهم إياه القانون في طلب فتح املسطرة، أو إغفالهم إحدى الشكليات 

تؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكال، فهي ملك للمصلحة العامة االقتصادية واالجتماعية والوطنية هذا 

و الذي جاء فيه 11/01/1111صادر بتاريخ 0111ما أكدت عليه محكمة النقض في أحد قرارتها عدد 

ي فتح ن فيه بشأن تدخلها التلقائي ف"لكن حيث ما قررته املحكمة االبتدائية املؤيد حكمها بالقرار املطعو 

من مدونة التجارة والتي أعطت  701مسطرة معالجة صعوبات املقاولة يجد أساسه في مقتضيات املادة

الحق للمحكمة بأن تقض ي من تلقاء نفسها بفتح تلك املسطرة كلما توفرت لديها املبررات لذلك، وأن ما 

رها بشأن أحقيتها في تحريك هذه املسطرة يجد مبرره نهجته املحكمة بهذا الخصوص وما عللت به قرا

 2563هو أن هذه املسطرة تعتبر من النظام العام االقتصادي"

                                                           

  11عائشة بلقاض ي، مرجع سابق، ص  -256 
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إال أن اإلشكال املطروح بخصوص هذه النقطة، هو عدم توفر القضاء التجاري املغربي على جهاز 

طالع على مجموعة من مؤهل لتتبع املقاوالت ومختلف الظروف التي تمر منها، ذلك ألنه ومن خالل اال 

األحكام القضائية الصادرة على املحاكم التجارية نجد أن نسبة ضئيلة جدا من القضايا الرائجة أمام 

 املحاكم التجارية هي التي تكون فيها املحكمة صاحبة املبادرة فيها،

 فلتكوين قناعة املحكمة و مساعدتها على وضع يدها على الوضعية الحقيقية للمقاولة، حتى

تتمكن من تأسيس حكمها على أسس قانونية يمكنها االستماع مثال ملمثلي العمال أو البنوك أو موظفي 

 2573إدارة الجمارك، أو املصالح إذا تعلق األمر بفتح املسطرة للتوقف عن األداء

وبالنظر إلى كون افتتاح مسطرة املعالجة تلقائيا من طرف القضاء يرى فيه البعض تهديدا 

قوق التي يتمتع بها املدين في ظل القانون املدني أو التجاري كحق امللكية، والحرية التعاقدية ملختلف الح

 وغيرها من املكتسبات واملراكز القانونية3 

لذلك أورد املشرع املغربي ضمانات هامة من أجل صيانة حقوق الدفاع حيث نص على أن 

 لرئيس املقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أماماملحكمة ال تثبت بشأن فتح املسطرة إال بعد استماعها 

 2583غرفة املشورة

ما يمكن اإلشارة إليه في هذا الخصوص هو أن الواقع العملي في كثير من القضايا يبين أن الدافع 

الحقيقي وراء لجوء بعض رؤساء املقاوالت في غالب األحيان إلى طلب فتح املسطرة هو التهرب من املتابعة 

االستفادة من االمتيازات التي يمنحها الكتاب الخامس بهذا الخصوص، حيث إن القضاة كانوا الفردية و 

مع دخول الكتاب الخامس حيز التنفيذ يقبلون معظم الطلبات التي كانت تطلب ود املحكمة لقبول فتح 

                                                           
 ي، العدد الثاني نوفمبرأحمد أبران، التوقف عن الدفع إثباته، تقديره من طرف املحكمة، وتحديد تاريخه، مجلة القانون االقتصاد-257

  .078-070ص1111

  .011-010عائشة بلقاض ي، مرجع سابق، ص-258 



 

 

213 

 9102 بريلأ واألربعين ثالثال  العدد

عان ر مسطرة املعالجة، لكن ومع وعي القضاة بأن معظم املدينين يتعسفون في استعمال هذه آلية فس

ما بدؤوا يرفضون قبول الطلبات التي كانت ترمي إلى طلب فتح املسطرة حيث تم تسجيل مع دخول سنة 

 3 259رفض عدد كبير من الطلبات الرامية إلى فتح املسطرة 1101

 الفقرة الثانية : دور القضاء الجماعي في الحكم املحدد ملآل املقاولة

في عملية التنمية تحديد املسطرة العالجية الواجب يتولى القضاء باعتباره شريكا فعاال أساسا 

تطبيقها بناء على معطيات موضوعية تنسجم مع الظروف االقتصادية واإلمكانات املتوفرة لدى املقاولة، 

ومن هذا املنطلق يمكن اعتماد القضاء ملخطط االستمرارية كإجراء أولي في مواجهة املقاولة )أوال(، عبر 

 3آليات قضائية )ثانيا(

 أوال : مخطط االستمرارية :

إذا كان حصر مخطط االستمرار يضع البنات األساسية التي تهدف من ورائها تصحيح وضعية 

املقاولة، فإن هذا املخطط ال يبقى جامدا بل يمكن تعديله وتغييره في ضوء الظروف الجديدة املحيطة 

، وعليه فإن محكمة 260من مدونة التجارة في فقرتها األولى 718باملقاولة من خالل ما نصت عليه املادة 

وحدها هي التي لها الصالحية لتغيير مخطط االستمرارية، بطلب من رئيس املقاولة بناء على تقرير 

 2613السنديك

                                                           
 07العثاني أيوب، لعبة تأثير وتأثر املدين بأحكام إجراءات الوقاية واملعالجة من صعوبات املقاولة، مجلة منازعات األعمال، العدد  -259

  .11ص 1100يوليوز 

من مدونة التجارة على أنه: " ال يمكن تغيير أهداف ووسائل مخطط االستمرارية إال بحكم من في فقرتها األولى  718نصت املادة  -260 

 املحكمة بطلب من رئيس املقاولة وبناء على تقرير السنديك"3

  863، ص1111محمد البوشواري، الوجيز في مساطر الوقاية ومعالجة صعوبات املقاولة، مطبعة وراقة تارودانت، الطبعة األولى -261
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فمن خالل مجموعة من األحكام والقرارات القضائية الصادرة عن القضاء التجاري وباالطالع 

اكم التجارية املتعلقة بصعوبات املقاولة، يظهر لنا جليا أن أيضا على اإلحصائيات املدرجة بسجالت املح

الحاالت التي يتم فيها نجاح مخطط االستمرارية نادرة إن لم تكن شبه منعدمة، فاملحكمة التجارية 

ملف في إطار مساطر معالجة  70ما يناهز  1111إلى حدود سنة 0111بطنجة راج أمامها من سنة 

ها برفض الطلب، والباقي قض ى فيه إما بالتسوية القضائية أو التصفية الصعوبات، وحكم أكثر من نصف

القضائية، وأغلب امللفات التي حكم فيها بالتسوية القضائية تم تحويلها إلى تصفية قضائية بعد مرور 

 مدة زمنية يسيرة3

باط، حفالسجالت املمسوكة بكتابة ضبط املحكمة التجارية بالدار البيضاء، تعكس أرقاما تثير اإل 

ملف حكم بالتسوية القضائية، لم  106ومن أصل  1111إلى  0111ذلك أنه خالل الفترة املمتدة من 

 2623ينجح مخطط االستمرارية إال في حالتين اثنتين

 سداد الخصوم : -أ

على العموم فإن اعتماد القضاء التجاري مخطط الستمرارية املقاولة املتعثرة البد من توفر 

للحكم باالستمرارية من خالل وجود إمكانية جدية لتسوية وضعية املقاولة والتأكد  شروط محددة قانونا

 من توفر األصول الكافية ملواجهة الخصوم3

إضافة إلى ذلك وباالطالع على مجموعة من القرارات القضائية الصادرة في املوضوع، تم التوصل 

ات جدية لتسوية وضعية املقاولة والتي يعتمد إلى مجموعة من املعايير واملؤشرات الدالة على وجود إمكاني

عليها القضاء التجاري للوقوف على ذلك وتتمثل في موافقة الدائن على تخفيض ديونهم وإعادة جدولتها 

                                                           
  .111عائشة بلقاض ي، مرجع سابق، ص  -262
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زمنيا، أو رهن الرسم العقاري في حالة وجوده للحصول على سيولة، أو إعادة ضبط محاسبة الشركة، 

 لسداد الخصوم باعتماد التقرير الذي يعده السنديك3 كما تتأكد املحكمة من توفر إمكانيات

يظهر  11/01/1100صادر بتاريخ 061/00والحكم الصادر عن املحكمة التجارية بمراكش عدد 

جليا عمل القضاء التجاري القائم على االختيار بين عدة عروض لالستمرارية من خالل إعمال أسلوب 

ن جهة أولى في ذلك الذي يسعى أكثر إلى تسوية وضعية املقاولة، املقارنة واختيار العرض األمثل املتجسد م

ويمكن الدائنين من استخالص ديونهم من جهة ثانية، وهو ما يعني أن سداد الخصوم بالنسبة للقضاء 

، و هي حماية 263وحصول الدائنين على مستحقاتهم، ال يقل أهمية عن تسوية املقاولة وضمان استمرارها

ستمرار والترقب كما أن موضوع القانون يجب أن يساير القانون التطبيقي حتى للحقوق من خالل اال 

 2643يمكن التدخل بكل ثقة

 مراعاة الطابع االقتصادي للمسطرة :-ب

البد من اإلملام بحقيقة الصعوبات التي تواجه املقاولة، وبطبيعة اإلمكانيات املتوفرة للتغلب 

ل تغليب خيار االستمرارية على خيار التفويت فإذا كان عليها، وكذا نسبة نجاح املخطط وذلك من خال

مخطط االستمرارية يستهدف استمرارية املقاولة في نشاطها فإن مخطط التفويت بدوره يسعى إلى تحقيق 

نفس األهداف حيث تعتبر عملية تفويت املقاولة حال واردا بمجرد افتتاح املسطرة، بمعنى أنه يمكن 

تاح مسطرة معالجة صعوبات املقاولة تجاه مقاولة معينة أن يتقدموا بعروضهم لألغيار بمجرد العلم بافت

إلى السنديك القتناء املقاولة املتعثرة، و يقوم عندئذ السنديك بدراسة هذه العروض وإرفاقها بالتقرير 

                                                           
  .111عائشة بلقاض ي، مرجع سابق، ص  -263
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الذي يعده وتقوم بعدها املحكمة بدراسة العروض، فتختار تبعا لذلك العرض الذي تشتمل على أفضل 

 2653عطيات التي تسمح بالحفاظ على استمرارية املقاولة من خالل استقرار التشغيل وسداد الديون امل

 11/16/1111بتاريخ 0/11وفي هذا اإلطار نجد حكم صادر عن املحكمة التجارية بمراكش عدد 

د حداختار بين مجموعة من عروض اقتناء املقاولة، حيث عمد إلى اعتماد مخطط الستمرارية املقاولة، و 

 سنوات3 01مدة املخطط في 

فالتشريع املغربي قيد عملية تفويت املقاولة عن طريق القضاء بمعيارين أساسيين يتمثالن في 

ضمان استقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين، وهو ما يعني بمفهوم املخالفة أن عدم االستجابة 

 بالتفويت3 لهذين الشرطين يؤدي إلى عدم قبول املحكمة للعرض املتعلق

 ثانيا : تفعيل القضاء آلليات االستمرارية :

منح املشرع صالحيات اقتصادية واسعة للقضاء التجاري في ميدان صعوبات املقاولة، تخوله 

اتخاذ قرارات هامة ومصيرية في ميدان التسيير وتدبير املقاوالت، وإعادة تنظيمها ولضمان نجاح هذه 

رمي في مجملها إلى توفير اآلليات القانونية الضرورية التي من شأنها املهمة وضع املشرع قواعد مهمة ت

، وفي هذا الصدد أشير أن 266تمكين القضاء التجاري من الخروج باملقاولة من الصعوبات واستمراريتها 

تجاهل املشرع املغربي العتماد نمط التسيير الحر راجع إلى تأثير واضعي النصوص باالنتقادات التي وجهت 

 3 267الفرنس ي فاستبعدوه نهائيا0108هذا النمط من التسيير في ظل قانون إلى 

 

                                                           
  .011ص  1108محمد أطويف، املوجز في إجراءات الوقاية واملعالجة من صعوبات املقاولة، الطبعة األولى سنة -265

 1113 -111-111ي، مرجع سابق، صعائشة بلقاض  -266 

امعة ج، استمرار نشاط املقاولة الخاضعة للتسوية القضائية، أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه في القانون الخاص، شيوكبعبد الحق -267

  013ص  1117-1116كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة  محمد األول،
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 إدخال تغييرات على هيكلة املقاولة : -أ

خول املشرع املغربي للمحكمة عند حصر مخطط االستمرارية، الحق في إدخال تغييرات على 

ير، رات على عملية التسيالنظام األساس ي إذا كان ضروريا لبقاء املقاولة، كما منحها صالحية إدخال تغيي

كتغيير أجهزة التسيير حيث يمكن للمحكمة إذا كانت استمرارية املقاولة تستدعي ذلك، أن تعلق مخطط 

التسوية على استبدال ميسر أو عدة مسيرين وذلك بناء على طلب السنديك أو تلقائيا فإذا كان األمر 

االستمرارية بيد املقاول املدين وال  يتعلق بشخص طبيعي، فإن النشاط يستمر في حالة حصر مخطط

يمكن للمحكمة أن تأمر باستبداله، كما ال يمكن لها استبعاده من عملية التسيير إال باعتماد مخطط 

 للتفويت بدل االستمرارية باعتبار أن املحكمة ليس لها الحق في تغيير شكل املقاولة3

استبدال مسير أو عدة مسيرين شريطة  أما إذا تعلق األمر بشخص معنوي، فاملحكمة لها صالحية

ذلك هو أن املحكمة قد يتبين لها أن  268أن يكون ذلك بهدف ضمان استمرارية املقاولة ولعل ما يبرر

 الصعوبات التي تعاني منها املقاولة املتعثرة سببها هو سوء اإلدارة والتدبير وانعدام الخبرة3

تحديد من بين األعضاء الحالين أو السابقين في كما ترك املشرع السلطة التقديرية للمحكمة في  

، ومنح للقضاء التجاري الصالحية 269مجلس إدارة الشركة امللزمين بتحمل النقص في أصول الشركة

الكاملة إلحداث التغييرات التي يراها ضرورية على النظام األساس ي بجميع مكوناته أو البعض منه، حيث 

 تغيير املقر االجتماعي للشركة، أو تغيير رأسمالها أو شكلها3 يمكن أن ينص مخطط االستمرارية على 

                                                           

 1173-116ص عائشة بلقاض ي، مرجع سابق،  -268 

أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه في القانون  -دراسة مقارنة-محمد حميدا، تمديد املسطرة للمسير في نظام معالجة صعوبات املقاولة-269 

  0103-017ص 1107-1106كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة جامعة محمد األول،الخاص، 
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فالدور االقتصادي الذي يتمتع به القضاء التجاري يتطلب تمتع هذا األخير بالصالحية الكاملة 

في الزيادة في رأسمال املقاولة أو إدخال التغييرات الالزمة على نظامها األساس ي وذلك بصورة تلقائية، 

 طوة أو هذا اإلجراء يهدف بالدرجة األولى إلى استمرارية املقاولة3باعتبار هذه الخ

 تدخل القضاء للحد من صالحيات املقاولة :-ب

يمكن للقاض ي التجاري أن يوقف أو يضيف أو يفوت بعض قطاعات النشاط الذي تمارسه 

ى ترخيص من ة علاملقاولة املتعثرة، حيث يتمتع بالحق في تعليق تفويت بعض األموال التي تخص املقاول

الحق في إصدار رأي أمر يوقف أثار املنع من إصدار الشيكات  270املحكمة وملدة تحددها هذه األخيرة كما له

 في الحالة التي تكون املقاولة ممنوعة من ذلك بناء على وقائع سابقة لحكم التسوية3

لضمان ضروريا كما تتمتع املحكمة بصالحية استبدال ضمان بآخر إذا كان امللك املثقل با

 من مدونة التجارة3 010الستمرارية املقاولة إعماال ملقتضيات املادة 

 توقيف أو ضم أو تفويت بعض قطاعات النشاط-0

تبادر املحكمة في إطار مخطط االستمرارية الذي تضعه إلى وقف بعض القطاعات من النشاط 

 ن ضم بعض الذي تمارسه املقاولة املتعثرة أو تفويتها، أو ترى أنه يتعي

 قطاعات النشاط التي تساعد املقاولة على الخروج من الصعوبات التي تعترضها3

قررت  18/16/11بتاريخ 0/1وفي هذا الصدد صدر عن املحكمة التجارية بمراكش حكم عدده 

فيه وقف الشركة التي تعاني من الصعوبات عن تسيير وحدتين فندقيتين والتي كان لها تأثير على التوازن 

 الي للشركة3امل

                                                           
  .101-118عائشة بلقاض ي، مرجع سابق، ص -270
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وحيث إنه ثبت من خالل تسيير هاتين الوحدتين زيادة األعباء املالية للشركة وإعماال ملقتضيات 

من مدونة التجارة، فإن نشاط املؤسسة بخصوص تسيير الوحدة الفندقية  711الفقرة الرابعة من املادة 

 أعاله يتعين توقيفه"3

كن ة واملتمثلة في ضم بعض قطاعات النشاط التي يمأما بالنسبة للصالحية التي تتمتع بها املحكم

في القرارات القضائية الصادرة  271أن تساعد املقاولة على الخروج من الصعوبات التي تعترضها، فلم نعثر

عن القضاء التجاري على حكم يقض ي باالستمرارية من خالل ضم أنشطة معينة إلى أنشطة الشركة، 

ورق لم يصل إلى درجة الوجود نظرا لصعوبة تطبيقه على أرض الواقع وهو ما يعني أنه مازال حبرا على 

رغم أهميته كتقنية فعالة قادرة على إخراج املقاولة من الصعوبات التي تواجهها وإعانتها على 

االستمرارية، ومن جهة أخرى فاملحكمة قد تلجأ إلى تفويت بعض قطاعات النشاط تفويتا جزئيا، وذلك 

ة املقاولة املتعثرة وتفويت أصولها، وعملية التفويت الجزئي هذه تمكن املقاولة من في إطار إعادة هيكل

التخلص من بعض قطاعات النشاط التي ال تحقق املردودية والتي تعتبر عاجزة عن توفير السيولة الكافية 

شاط من ن ملواجهة األعباء املالية التي تثقل كاهل املقاولة، وهذا التفويت الجزئي قد ينصب على جزء

معين من مجموع األنشطة التي تمارسها املقاولة، كما يمكن أن تنصب على قطاع معين يشكل نشاطا 

 مستقال بذاته يشتغل بوسائله الخاصة3

 املنع املؤقت من تفويت بعض األموال :-9

                                                           

  101-100-101عائشة بلقاض ي، مرجع سابق، ص -271 
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يلجأ القضاء من خالل الحكم القاض ي بحصر مخطط االستمرارية إلى تحديد أموال املقاولة التي 

نع بيعها دون ترخيص منها وذلك ملدة تحددها والتي غالبا ال تفوق مدة تنفيذ املخطط حفاظا على يم

 2723أموال املقاولة

إال أنه وبالرجوع إلى مجموعة من األحكام القضائية يالحظ أنه غالبا ما يتم منع تفويت األصل 

 061/00ار البيضاء رقم التجاري، وأسهم وحصص الشركة ففي حكم صادر عن املحكمة التجارية بالد

ارتأت املحكمة تحديد األموال التي ال يمكن تفويتها دون ترخيص من املحكمة  1100-01-11صادر بتاريخ 

وطيلة مدة املخطط وهي: األصل التجاري وحصص املسيرين في الشركة وتقييد ذلك بالسجل التجاري 

 للشركة3

ائي من التفويت، يخضع للسلطة التقديرية وهو ما يعني أن تحديد األموال الخاضعة للمنع القض

،ذلك أنه إذا تعلق األمر بشركة تجارية أو 273للمحكمة، شريطة أن تكون ضرورية الستمرارية املقاولة

 3 274بمجموعة ذات نفع اقتصادي لها غرض تجاري، فإن التفويت الكامل ألموالها يترتب عليه حله

 

 

 

 

                                                           

 1063-101عائشة بلقاض ي، مرجع سابق، ص: -272 
  1003-107عائشة بلقاض ي، مرجع سابق، ص-273
محمد لفروجي، صعوبات املقاولة و املساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى،  -274

  .606ص ،1111ايرفبر 
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 خاتمة :

املقاولة ليس بالجديد قطعا فلقد استمر هذا التدخل طيلة إن تدخل القضاء في إطار صعوبات  

سنوات، إال أن الجديد هو تنامي الصالحيات القضائية بشكل كبير عبر آليات تعكس صورة إيجابية 

 لوظيفة قضائية متميزة3

إن تدخل القضاء الفردي أو الجماعي يتم عبر آليات قانونية فرضتها طبيعة وأهداف مساطر 

هة، وضرورة االنسجام الذي يجب أن يحصل بين الوظيفة االقتصادية للقضاء مع هذا املعالجة من ج

النوع من املساطر من جهة أخرى بغية تحقيق إنقاذ املقاولة كأداة أساسية في النسيج االقتصادي املحلي، 

 الجهوي والوطني3
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De nos jours tout le monde parle de la crie de l’Etat275. Ce dernier perd  sous le poids de plusieurs 

facteurs le terrain pour laisser parler  d’un nouveau concept  dit démocratie participative qui donne plus de 

marge aux citoyens pour agir en matière de la gestion de la chose publique.  On constate, alors qu’il y a de 

plus en plus une nette avancée vers la modernisation et la démocratisation du champ de l’action publique. 

  En effet, on observe de plus en plus qu’il y a un nouvel esprit de démocratie276 qui est en train de 

prendre la surface et de dominer sur le cours des politiques publiques, selon une approche innovante basée 

sur les paramètres de la lisibilité, l’intégrité, la transparence, la territorialisation, la proximité, la bonne 

gouvernance et la participation citoyenne.  

Bien plus, l’implication des citoyens et des composantes de la société civile dans le processus 

décisionnel relatif à la cogestion du domaine public s’impose de nos jours comme une nécessité et une 

réalité incontournable. 

 Par ailleurs, il est opportun de signaler que cette intégration citoyenne a connu de grands succès dans 

certains pays démocratiques où les populations sont fortement associées à la prise de décasions concernant 

la gestion et le devenir de leur destin commun.  

En revanche et généralement dans les pays en voie de développement, la société civile ne joue qu’un 

rôle secondaire voire marginal dans la coproduction des politiques publiques locales. 

                                                           
275 - Voir. ROSANVALLON, Pierre, la crise de l’Etat providence, éditions Seuil, Paris, 4984 
276 - Pou en savoir plus, lire : Loïc Blondiaux, Le nouvel esprit de la démocratie, actualité de la démocratie 
participative, Editions du Seuil et La république des idées, mars 2008 
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Sur la géographié du tiers monde, la gouvernance participative souffre de certains 

dysfonctionnements d’ordre politique, juridique, culturel et social qui gênent le processus de la 

démocratisation de l’action publique. Alors que la réussite de la gestion participative en vue d’un 

développement durable suppose au préalable l’existence de certaines conditions propices à son démarrage. 

Effectivement,  l’Etat de droit, le respect des droits de l’homme et des libertés publiques, l’existence de 

la volonté politique en faveur du changement, la nature du système politique  capable  d’intégrer la 

participation citoyenne et toute une série de reformes constitutionnelles, juridiques et institutionnelles 

…sont autant de conditions nécessaires  constituant le socle de la démocratie participative, notamment à 

l’échelle locale où la démocratie s’impose avec force.  

Nonobstant, s’il fallait donner une appréciation sur la situation  actuelle de la démarche participative, 

on ne peut s’écarter loin de la position de P.Sadran  affirmant qu’il «  ne s’agit guerre, dans les faits, que d’une 

démocratie locale de délégation et tout reste à faire sur le plan de la démocratie participative 277».   

En fait, abondantes sont les recherches qui s’accordent sur le fait que l’émergence de la démocratie 

participative est généralement la résultante de l’inefficacité des institutions étatiques dans la concrétisation 

des attentes politiques et sociales des masses populaires.  Encore plus,  elle est aussi la conséquence de 

l’inertie des entités intermédiaires (partis politiques, associations, presse, syndicats…) entre les gouvernants 

et les gouvernés278.  

Dans cette perspective, Loïc Blondiaux pense que «  cette intervention citoyenne constituerait une 

réponse adaptée à une ou plusieurs évolutions structurelles de nos sociétés »279. 

 Ce théoricien de la participation en France  avance une série d’hypothèses et d’explications justifiant l’ 

« impératif participatif »280. Ainsi voit-il que « les sociétés contemporaines sont devenues de plus en plus 

complexes, divisées, réflexives, indociles, défiantes et ingouvernables281 ». Il en résulte la nécessité de 

chercher des solutions dans la démocratie participative citoyenne  pour dissiper les conflits et de créer des 

consensus autour de la gestion  du domaine collectif. 

  

                                                           
277 - SADRAN, P. la démocratie locale à l’âge du village planétaire, in  SEDJARI, Ali. Etat-nation et prospection 
des territoires, la GRET, Editions L’Harmattan, 4999, p. 31 
278 - BAQUE Marie-Hélène, REY Henri, SINTOMER Yves. La démocratie participative : complément ou inflexion 
de la démocratie représentative, in  revue problèmes politiques et sociaux, la documentation française, Paris 
n° 959, Avril 2009, pp : 20 -22. 
279 - BLONDIAUX, Loïc, Le nouvel esprit …op cit, p. 25  
280 - BLONDIAUX, Loïc, Le nouvel esprit …op cit, p. 45  
281 -Idem, pp : 25-28 



 

 

225 

 9102 بريلأ واألربعين ثالثال  العدد

 Dans ce sillage, il convient de noter que la participation civique à l’action publique ne répond pas 

forcément à des finalités communes et identiques, elle est plutôt animée par des enjeux distincts et 

contrastés.  

Ainsi, les enjeux visés par les pouvoirs publics et les élus sont en nette discordance avec les objectifs 

attendus  par les composantes de la société civile. Ceci dit, malgré l’intensité des hommages rendus aux 

vertus de l’empowerment et la capacitation citoyenne (I), une partie de la doctrine s’oppose à la 

participation citoyenne à la gestion des politiques publiques, en présentant  une série de critiques à 

l’encontre de la fameuse participation citoyenne qui n’est en réalité qu’injonction participative (II).  

  

I- l’ «  Empowerment » ou l’implication citoyenne dans les décisions 

 

La thèse idéaliste de la conception participative est toujours pour l’implication citoyenne dans la gestion 

de la chose publique. Cette démarche  engendre la politisation de la société civile et la socialisation politique 

des énergies territoriales écartées politiquement du processus de la fabrication des politiques publiques. 

Au départ, il est utile de mentionner  que l’engagement politique des citoyens et la reconnaissance de 

ce pouvoir d’action à l’égard de la population sont connus sous diverses expressions comme 

« émancipation  citoyenne » ou « pouvoir d’agir » ou encore «  capacitation » comme l’équivalent de 

l’appellation anglo-saxonne de l’ «  empowerment282  ».  

Tous les chercheurs reconnaissent que «L’empowerment» est une notion polysémique, qui obéit à 

plusieurs logiques découlant de la culture politique de chaque pays. 

 Concernant l’identification, la participation des citoyens à la gestion de la chose publique peut être 

définie globalement comme le fait de reconnaître le pouvoir d’action aux citoyens, aux habitants et aux 

associations de la société civile afin de prendre part aux décisions de  leurs affaires publiques locales. 

  Historiquement, le phénomène participatif au sens actuel du terme remonte aux années 1960 et 

1970. Cette période reste marquée dans l’histoire par une grande mobilisation sociale en faveur du 

mouvement féministe, de la condition raciale, de la reconnaissance régionales et de la protection de 

l’environnement...etc.  

                                                           
282 - Voir plus de détails sur les différentes approches de l’empowerment.  
…http://www.levidepoches.fr/weblog/2016/01/lempowerment-pouvoir-dagir-et-capacitation-au-
croisement-entre-mouvements-num%C3%A9riques-dune-part-et-mo.html  .Consulté le 12 juillet 2018 

http://www.levidepoches.fr/weblog/2016/01/lempowerment-pouvoir-dagir-et-capacitation-au-croisement-entre-mouvements-num%C3%A9riques-dune-part-et-mo.html
http://www.levidepoches.fr/weblog/2016/01/lempowerment-pouvoir-dagir-et-capacitation-au-croisement-entre-mouvements-num%C3%A9riques-dune-part-et-mo.html
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  En général, l’idée de l’émancipation des citoyens pour intervenir dans la sphère publique doit son 

origine à l’émergence du concept anglo-saxon d’ «empowerment». 

 Ce dernier signifie justement « renforcer ou acquérir du pouvoir» en renvoyant  à des principes, tels 

que «la capacité des individus et des collectivités à agir pour assurer leur bien-être ou leur droit de participer 

aux décisions les concernant »283. 

 Ainsi, L’empowerment est sollicité comme solution au recul de l’Etat dans la gestion du 

développement territorial pour faire appel à l’apport du rôle de la société civile comme nouvel acteur de 

l’action politique locale.  Parmi les auteurs qui soutiennent cette « capacitation  citoyenne », on cite 

Blondiaux mais aussi des chercheures comme Bacqué et Biewener qui pensent que  « les citoyens ont la 

capacité de construire des alternatives pour répondre aux défis multiples de la société ».284 

 Dans le même ordre d’idées, il s’avère  que  l’empowerment pourrait être « un levier capital pour la 

participation, puisqu’il implique le développement d’une capacité d’action individuelle reposant sur une 

capacité à faire des choix rationnels, utiles, effectifs ou intentionnels285 ».  

 Cette nouvelle technique a l’apanage de constituer aussi  « une approche stimulante de la 

participation en l’intégrant dans une chaîne d’équivalences liant les notions de justice et de solidarité 

sociale, de reconnaissance, d’émancipation, de démocratisation et de science citoyenne ».286 

 Au Maroc, « l’Empowerment » trouve son synonyme dans le terme « Tamkine/تمكين » qui veut dire 

littéralement «capacitation» et vise le   «renforcement des capacités des acteurs de la société civile pour leur 

permettre de jouer leur rôle de participation démocratique »287. 

A l’échelle des collectivités territoriales, la gouvernance locale, garantit aux citoyens et aux 

associations de la société civile l’implication dans la gestion de la chose publique et la participation à  la prise 

de décision concernant les affaires qui les intéressent. Cela signifie que la population a le pouvoir d’agir par 

le biais d’un ensemble d’instances et de mécanismes participatifs afin d’exercer de nouvelles attributions et 

                                                           
283 - SAIHI, Mouna, op.cit 
https://www.lemag.ma/lemag/c/0/i/18108818/lempowerment-ce-nouveau-levier-de-la-democratie-
participative-au-maroc.   Consulté le .20.juillet 2018 
284 - BACQUE, Marie-Hélène et BIEWENER, Carole,  L'empowerment, un nouveau vocabulaire pour parler de 

participation ? In  revue  « Idées économiques et sociales », N° 173, 3/2013, pp : 25-32  

285 - idem, p : 32 
286 - Idem 
287 - SAIHI, Mouna, op.cit, p : 1 

https://www.lemag.ma/lemag/c/0/i/18108818/lempowerment-ce-nouveau-levier-de-la-democratie-participative-au-maroc.%20%20%20Consulté%20le%20.20.juillet
https://www.lemag.ma/lemag/c/0/i/18108818/lempowerment-ce-nouveau-levier-de-la-democratie-participative-au-maroc.%20%20%20Consulté%20le%20.20.juillet
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de nouvelles fonctions relevant de l’élaboration, de contrôle, de suivi et d’évaluation des politiques 

publiques locales. 

 La démarche  émancipatrice des citoyens est apportée essentiellement par la révision 

constitutionnelle de 2011288. Le préambule de  la nouvelle constitution dispose clairement que « «fidèle à 

son choix irréversible de construire un Etat de droit démocratique, le Royaume du Maroc poursuit 

résolument le processus de consolidation et de renforcement des institutions d’un Etat moderne, ayant pour 

fondements les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance 289». 

 

De ce fait, La question de la participation de la société civile au domaine public se trouve 

actuellement au centre d’intérêt du pouvoir politique, étant donné que l’objectif recherché est la conciliation 

des gouvernés avec les gouvernants, d’où le souci d’imposer aux institutions constitutionnelles le respect 

de la volonté populaire en matière de la gestion publique.  

  En effet, concernant les aspects de la constitutionnalisation de la démarche participative, l’architecture 

de la constitution de 2011 enferme plusieurs aspects de la consécration du rôle de la société civile dans 

l’élaboration des projets de politiques publiques. On en cite en particulier les grandes lignes suivantes290 :  

1- La consécration de la démocratie  participative et de la bonne gouvernance :  

  Ce volet s’intéresse à la consécration du rôle central des partis politiques dans l’exercice de la 

démocratie, notamment leur rôle d’encadrement des citoyens  et la reconnaissance du statut et du rôle de 

la société civile et des ONG, en tant qu’acteurs de la démocratie participative, au niveau national et au 

niveau local et communautaire. A cet égard, le texte constitutionnel dispose : « Les partis politiques œuvrent 

à l’encadrement et à la formation politique des citoyennes et citoyens, à la promotion de leur participation 

à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques. Ils concourent à l’expression de la volonté des 

électeurs et participent à l’exercice du pouvoir, sur la base du pluralisme et de l’alternance par  les moyens 

démocratiques, dans le cadre des institutions constitutionnelles…291 ». En outre, la consécration du statut et 

du rôle des médias dans la promotion de la démocratie, des droits et des libertés des citoyens et la création 

de nouveaux espaces de la démocratie participative. A l’origine, «  les révolutions et soulèvements des 

                                                           
288 - Lire les articles 4, 42,43, 41, 45,27, 439 …..de la constitution relatifs à la démocratie participative et les 
nouvelles prérogatives reconnues à la société civile dans la gestion de u domaine public, au travers  une série 
de structure, d’instances et de dispositifs participatifs visant l’intégration de les citoyens dans le processus 
décisionnel. de  leur collectivités locales. 
289 -Extrait du préambule de la constitution de 2011 
290 - Cf. Nouvelle Constitution : Le grand tournant démocratique du Maroc 
http://www.ogfp.ma/uploads/files/Grandes%20lignes%20constitution_note1.pdf    consulté le  
291 -l’article 7 de la constitution de 2011.  

http://www.ogfp.ma/uploads/files/Grandes%20lignes%20constitution_note1.pdf
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« printemps arabes » ont offert une occasion inédite pour hisser les médias au rang d’acteur incontournable 

dans les mobilisations sociales292 ».  

2- La constitutionnalisation de la démocratie territoriale  

  La question de la participation de la société civile à la gestion des affaires publiques se pose par 

excellence au niveau des collectivités territoriales, car ces entités sont considérées comme des niveaux les 

plus appropriés à la démocratie participative et la participation citoyenne, eu égard aux vecteurs de la 

proximité et du capital social relatif aux territoires. La démocratie participation n’est-elle pas le 

prolongement  de l’exercice de la politique de la décentralisation. 

 En fait, la nouvelle constitution réorganise les compétences entre l’Etat, les régions et les autres 

collectivités en les transférant du centre aux périphéries territoriales  dans le cadre de la territorialisation de 

l’action publique, la mise en œuvre du principe de la subsidiarité et le renforcement de  la déconcentration. 

  Par conséquent,  « une charte des services publics fixe l’ensemble des règles de bonne gouvernance 

relatives au fonctionnement des administrations publiques, des régions et des autres collectivités 

territoriales et des organismes publics293 », en vue d’assurer une bonne gestion administrative des territoires 

avec l’implication active des populations concernés. 

 Vu l’importance de la participation qui constitue un élément de base dans l’organisation des 

territoires, les dispositions constitutionnelles n’ont pas omis de rappeler que « l’organisation territoriale du 

Royaume repose sur les principes de libre administration, de coopération et de solidarité. Elle assure la 

participation des populations concernées à la gestion de leurs affaires294 » 

3-  Le renforcement  de la protection des droits et des libertés publiques  

         La Constitution de 2011 a crée des instances indépendantes de protection et de promotion des droits 

de l’homme, comme le conseil  national des droits de l’Homme, le Médiateur,  le Conseil de la communauté 

marocaine à l’étranger, mécanismes  de bonne gouvernance  et le conseil  de la jeunesse et de l’action 

associative. 

 Ainsi, concernant le mouvement associatif et les conditions d’exercice de leurs actions associatives 

en matière de la conception des politiques publiques, la constitution révisée stipule que « les associations 

de la société civile …se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le respect de la 

Constitution et de la loi. Elles ne peuvent être suspendues ou dissoutes par les pouvoirs publics qu’en vertu 

d’une décision de justice…295 ». 

                                                           
292 - Cf. NAIMI, Mohamed, Liberté de presse écrite au Maroc : L’évolution au regard de l’évaluation. Open 
Edition, Editions CNRS, 2015, pp : 45-60 https://journals.openedition.org/anneemaghreb/2786  consulté le  
293 -l’article 457 de la constitution de 2044 
294 - l’article 436 de la constitution de 2044 
295 - l’article 42, al. 4 de la constitution de 2044 

https://journals.openedition.org/anneemaghreb/2786
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 Par ailleurs, qui dit implication civique dans la sphère de la gestion locale dit certainement partage 

d’informations publiques concernant la gestion de leurs territoires. De ce fait, « les citoyennes et les citoyens 

ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les 

organismes investis d’une mission de service public. Le droit à l’information ne peut être limité que par la 

loi, dans le but d’assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la sûreté intérieure et 

extérieure de l’Etat, ainsi que la vie privée des personnes, de prévenir l’atteinte aux droits et libertés énoncés 

dans la présente Constitution et de protéger des sources et des domaines expressément déterminés par la 

loi. 296». 

  

4-L'amélioration de la conduite de l’action publique. 

 Afin d’assurer les conditions  favorables à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des 

politiques publiques, «  les pouvoirs publics œuvrent à la création d’instances de concertation, en vue 

d’associer les différents acteurs sociaux à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques 

publiques297 ».  Ensuite et dans le but d’installer l’ambiance de communication, de confiance et de 

consultation entre les institutions étatiques et les citoyens, les administrations publiques sont tenues 

d’assurer le bon accueil des usagers et de  garantir la moralisation de leur service dans la transparence, la 

neutralité  et la responsabilisation.  

Ainsi la constitution révisée a mis l’accent sur l’exigence d’un bon fonctionnement des services publics, en 

stipulant : « les services publics sont organisés sur la base de l’égal accès des citoyennes et citoyens, de la 

couverture équitable du territoire national et de la continuité des prestations. Ils sont soumis aux normes 

de qualité, de transparence, de reddition des comptes et de responsabilité, et sont régis par les principes et 

valeurs démocratiques consacrés par la Constitution298 ». 

 Enfin,  il est fortement recommandé à l’administration publique d’être à l’écoute des administrés 

pour répondre à leur attente et assurer une cogestion efficace de la chose publique. A cet égard, le 

constituant de 2011 n’a pas passé cet aspect sous silence. Il précise que  «  les services publics sont à l’écoute 

de leurs usagers et assurent le suivi de leurs observations, propositions et doléances. Ils rendent compte de 

la gestion des deniers publics conformément à la législation en vigueur et sont soumis, à cet égard, aux 

obligations de contrôle et d’évaluation299 ».  

5- La constitutionnalisation de la participation à la gestion publique 

                                                           
296 - l’article 27 de la constitution de 2044 
297 -l’article 43 de la constitution de 2011 
298 -l’article 451 de la constitution de 2044 
299 -l’article 456 de la constitution de 2044 
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 Cet aspect couvre la prérogative de l’exercice du pouvoir législatif, un droit reconnu  aux citoyens 

de participer à la fabrique des lois. La constitution  permet aux citoyens de s’impliquer  dans l’exercice  de la 

fonction législative. Désormais,  les citoyens peuvent proposer  un texte de loi,  Ils sont en mesure  de 

prendre des initiatives en présentant leurs motions législatives à l’une des deux chambres du Parlement. La 

constitution dispose : « les citoyennes et les citoyens disposent, dans les conditions et les modalités fixées 

par une loi organique, du droit de présenter des propositions en matière législative. Un ou plusieurs groupes 

de la Chambre parlementaire concernée peut parrainer ces motions et les traduire en propositions de loi, 

ou interpeller le gouvernement dans le cadre des prérogatives conférées au Parlement300". 

 Pour autant,  la constitution  a accordé  à l’acteur associatif la possibilité de participer à la gestion 

publique et s’impliquer dans le processus décisionnel inhérent au domaine public : « … les associations 

intéressées à la chose publique, et les organisations non gouvernementales, contribuent, dans le cadre de la 

démocratie participative, à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des décisions et des projets des 

institutions élues et des pouvoirs publics…301 ».  

 Pour ce faire, la nouvelle constitution a imposé aux autorités publiques de prendre toutes les 

mesures possibles pour associer les composantes de la société civile au processus décisionnel de la gestion 

publique, en installant les structures nécessaires afin de faire entendre leurs avis. « Les pouvoirs publics 

œuvrent à la création d’instances de concertation, en vue d’associer les différents acteurs sociaux à 

l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques302 » 

 Par ailleurs et dans le même sillage de la constitutionnalisation de la démocratie participative  et 

l’institutionnalisation de la participation citoyenne à travers des mécanismes participatifs à la gestion du 

patrimoine public, la constitution a reconnu également aux citoyens le droit de pétition que les citoyens 

peuvent exercer : 

- A l’échelle nationale : « les citoyennes et les citoyens disposent du droit de présenter des pétitions aux 

pouvoirs publics. Une loi organique détermine les conditions et les modalités d’exercice de ce droit 303». 

- A l’ échelle régionale et territoriale, la constitution dispose : « des mécanismes participatifs de dialogue 

et de concertation sont mis en place par les Conseils des régions et les Conseils des autres collectivités 

territoriales pour favoriser l’implication des citoyennes et des citoyens, et des associations dans 

l’élaboration et le suivi des programmes de développement .Les citoyennes et les citoyens et les 

associations peuvent exercer le droit de pétition en vue de demander l’inscription à l’ordre du jour du 

Conseil, d’une question relevant de sa compétence 304». 

                                                           
300 - l’article 41 de la constitution de 2044 
301 -l’article 42, al.2 de la constitution de 2044 
302 - l’article 43 de la constitution de 2044 
303 - l’article 45 de la constitution de 2011 
304 -l’article 119 de la constitution de 8111 
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 Il va sans dire que la tranche des jeunes dont l’action et le dynamise sont primordiaux dans 

l’initiative populaire en vue du changement et la bonne gestion de l’administration publique, il est devenu 

indispensable d’installer les instances et les structures nécessaires pour la communication avec les jeunes 

afin de les impliquer dans le processus de la démocratisation.  

   

Ceci est dit concernant l’approche optimiste et idéaliste qui est pour la participation citoyenne. 

Néanmoins, une seconde thèse recommande d’être prudent et d’agir avec précaution quant à la démarche 

participative qui pourrait dans bien des cas aboutir à des résultats contraires. C’est à dire au lieu de 

démocratiser le processus décisionnel, on ne va  que renforcer l’ordre autoritaire traditionnel.   Alors de 

quoi s’agit-il au juste ? et comment cela arrive-t-il ? 

 

 

II- La participation citoyenne et la reproduction de l’autorité 

 et de la domination 

 

En parallèle à la théorie émancipatrice de la participation citoyenne, il y a une autre thèse sceptique qui 

voit dans la participation des populations aux actions publiques une « comédie »305 ou un outil à manœuvrer 

avec prudence.  

Ce courant critique considère la démarche participative comme un instrument de conservation d’un 

régime représentatif défaillant aspirant survivre davantage pour reproduire sa domination sur la société. 

Selon l’expression de Marion Carrel, « il s’agit de démarches qui jouent contre la démocratie, car accentuent 

les mécanismes de reproduction.306 »   

  En effet, ce courant trouve dans la participation le moyen de manipulation des citoyens par les 

gouvernants. En fait, il s’agit d’une  démarche complexe qui accentue la reproduction de la domination des 

élus.  Cette dernière doit être comprise, dans le contexte de notre recherche, comme  « mécanismes assurant 

la formation et la reproduction du consentement des dominés par une série de compromis divers. Souvent 

                                                           
305 - En référence au livre de Garnier et Goldschmidt en 1978, intitulé : » la comédie urbaine ou la cité sans 
classe », dans lequel ils présentent ce que le pouvoir public voulait par la participation citoyenne. 
306 -CARREL Marion, faire participer les habitants ? Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers 
populaires, intervention dans un séminaire, 2013. Consultable sur : 
 http://cosoter-ressources.info/doc_num.php?explnum_id=2781 
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dénommée « légitimation », « idéologie » ou encore « hégémonie », cette dimension souligne l’importance 

décisive de l’adhésion des individus aux différentes formes de contrôle dans les sociétés modernes 307».   

Aussi peut-on se servir des citoyens comme d'un outil utilisé par les élus à la poursuite d'un intérêt que l’on 

ne veut pas perdre. Autrement dit leur participation relève d'une stratégie, d’où la nécessité de manipuler 

avec  prudence ce nouvel outil de la participation publique. C’est ce que résume La Boétie dans ce constat : 

«  les hommes sont dominés soit parce qu’ils sont contraints, soit parce qu’ils sont trompés »308. 

 Dans le même ordre d’idées, Jacques Godbout a publié un important ouvrage portant un titre 

provocateur : « La participation contre la démocratie309 ».  L’auteur souligne dans son introduction 

que  « Participation contre démocratie, parce que l'utilisation des mécanismes de la participation diminue 

la plupart du temps l'utilité de l'institution démocratique, au sens qu'il est moins nécessaire d'y recourir dans 

la prise de décisions ». 

  Pour autant, participation contre démocratie, est aussi, interprétée par le même auteur  comme 

« mécanisme fondant la légitimité et l'autorité des gouvernants (d'une organisation ou d'une société) sur 

leur représentativité, telle qu'elle ressort du choix libre des gouvernants par l'ensemble des gouvernés - au 

moyen d'élections périodiques - est une technique très efficace pour maximiser le pouvoir en minimisant la 

participation310 ». 

  On constate à cet égard, que plusieurs études menées sur la participation vont dans le sens de 

l’hypothèse du « maintien en place des logiques et les structures de domination politique 

traditionnelles ».311  De fait, la vraie volonté de « faire participer » peut viser des finalités inverses en 

dépolitisant la société civile et en canalisant les actions sociales, dans le cadre d’une pure injonction 

participative.  

 Effectivement, « face à la montée en puissance du citoyen-surveillant, et afin de lutter contre la 

défiance qu’exprime son intense activisme, les gouvernants sont  naturellement portés à s’investir plus ou 

moins résolument dans la mise en place et le fonctionnement de dispositifs participatifs. Il en résulte une 

                                                           
307 -Cf.  MARTUCCELLI, Danilo, Figures de la domination, in  Revue française de sociologie, Editions Technip & 

Ophrys,2004/3, Vol. 45, p : 469.  

308 - Idem 

309 - GODBOUT, Jacques. La participation contre la démocratie, Montréal : Les Éditions Albert Saint-

Martin, Collection : Pratiques sociales. 1983.  

310 - Idem, op cit p : 8 
311 -BLONDIAUX, Loïc, op, cit, p : 11 

https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=OPH
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=OPH
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tension au sein même de ces dispositifs, qui tient au fait qu’ils sont le plus souvent institués  pour capter et 

neutraliser les ressources de la « souveraineté négative312 ». 

   En analysant ce nouveau paradigme participatif, Blondiaux se demande  s’il ne s’agit pas de  

« beaucoup de bruit pour rien ? »,313 ceci en raison de l’émergence des effets pervers : « l’attribution de droits 

nouveaux est censé aboutir, par un enchaînement de conséquences non voulues, à un résultat qui sera 

exactement contraire au but recherché …la démocratie participative ne ferait qu’instaurer un régime 

d’oppression et de tyrannie populaire 314». 

 

 Sur le plan empirique, l’équipe éditoriale de la revue Politex (qui a rassemblé les travaux menés sur 

les effets des instruments participatifs), confirme que « ces procédures (conseils de quartier, débat public, 

conférences de citoyens, sondages délibératifs, etc.) participeraient essentiellement d’un habillage  

idéologique nouveau de techniques de pouvoir anciennes »315. 

 Il s’agit, selon la même source, de « simulacres de démocratie », puisqu’on ne ferait que «  reproduire 

les logiques classiques de la domination politique par d’autres moyens » et que par conséquent « ces 

procédures  n’auraient, en réalité, aucune influence sur le cours de la décision 316». 

 

 En dépit de l’ancrage croissant de l’impératif participatif ou délibératif dans plusieurs expériences 

de gestion des affaires publiques à travers le monde, ce renouveau démocratique ne cesse d’être la cible de 

plusieurs critiques. 

  Les tenants de cette vision critique reproche à la participation le fait de viser l’inverse de ce que 

recherchent les citoyens, à tel point qu’on se demande s’il ne s’agit de : « la démocratie contre la 

démocratie ?»317, une manière de faire allusion à un éventail de limites à l’offre participative publique.  

 

                                                           
312- SAVIDAN, Patrick, Démocratie participative et conflit, Presses Universitaires de France | Revue de 

Métaphysique et de Morale ,2008/2 - n° 58, p : 177 

313 - BLONDIAUX, Loïc, FOURNIAU Jean-Michel, Un bilan  des recherches  sur la participation du public en 
démocratie : beaucoup de bruit pour rien ? in revue Participations N° 1, 2011, pp : 8-35 
314 - BORDIAUX Loïc. Le nouvel esprit de la démocratie op, cit. p : 64 
315 - Cf. Dispositifs participatifs, in  Revue Politex, N°75, 3/2006 p : 3 
316 -Idem 
317 -, BORDIAUX Loïc. op, cit. p : 63 
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  Ainsi, la plupart des expériences de la participation, de l’avis de plusieurs auteurs, ne se sont pas 

hissées à la hauteur des attentes du public qui aspire davantage à plus d’émancipation et de prise en main 

de ses affaires publiques locales. Cela crée une certaine déception chez les citoyens qui se sont rendu 

compte qu’il s’agit « d’une fausse promesse ou d’un simple simulacre de participation ou encore de « la 

participation contre la démocratie »318.  

Par voie de conséquence,  les adversaires de l’approche participative pointent certaines limites et 

répertorient des paradoxes et des effets indésirables liés à la participation citoyenne, en discutant « un 

possible retournement de la démocratie participative contre les objectifs dont elle se réclame ».319  

 A partir de ces constats, il parait que la participation présente en réalité de sérieuses dérogations ou 

exceptions à l’idéaltype de l’émancipation citoyenne dont rêvent les sociétés contemporaines. Il semble, 

comme le décrit un proverbe arabe, que « la gigantesque montagne  n’a accouché que d’une petite souris ». 

Ainsi, au moment où on s’attend à ce que la participation publique ait un impact notoire sur le déroulement 

de décision, on constate qu’il y absence d’influence sur les décideurs publics. 

  La participation civique n’est jusqu’à présent qu’ « une sorte de complément « vitaminé » de la 

démocratie représentative, elle ne peut donc trouver place qu’aux marges de la représentation politique, 

puisque elle se limite à l’espace lacunaire que lui laisse le jeu des assemblées, elle est reléguée à un rang 

symboliquement inférieur à celle de la démocratie représentative »320.  Dés lors, les élus prennent 

souvent leurs décisions avant même la phase de la consultation ou de la délibération avec la société civile 

ou les habitants. In fine, la consultation citoyenne n’est qu’une formalité sans importance ou une couverture 

de légitimité de la décision prise dans les coulisses. 

 Par ailleurs, peu de citoyens s’intéressent à la chose publique et participent à l’action politique à 

cause des inégalités sociales. Cette discordance sociale au sein d’un même groupe éloigne certains groupes 

de l’espace public (les femmes, les jeunes, les étrangers, les pauvres, les minorités…etc.) et rend leur 

communication avec les élus et les responsables peu fréquente, vaine et sans intérêt. 

 En bref, cette nouvelle démarche est soupçonnée d’avantager les couches les plus dotées en capital 

politique et social et de marginaliser celles qui se trouvent loin de la machine représentative. Blondiaux a 

raison de remarquer que l’intérêt pour la politique est plus une condition qu’un effet de la 

                                                           
318 -GODBOUT, Jacques, La participation contre la démocratie, Montréal, Editions coopérations Albert Saint-
Martin, 1983, in BLONDIAUX, op. cit, p : 65 
319 - BLONDIAUX, Loïc, op, cit. p : 10 
320 - GAUDIN, Jean-Pierre, La démocratie participative 2eme édition Armand Colin, Paris, 2013, p : 115  
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participation : « ceux qui participent aux dispositifs ont un profil homogène à ceux que les canaux de 

participation traditionnels intéressent déjà 321». 

  Par conséquent, il y a reconduction des mêmes démarches de gestion et de prise de décision 

traditionnelles, c'est-à-dire qu’il y a certes un certain renouvellement des pratiques et des figures mais 

l’esprit et la logique d’action reste les mêmes. 

Selon cette logique,  il ya  confirmation et la continuité de la domination de la démocratie 

représentative exprimée ici par Blondiaux dans les termes suivants : « les élus, pourtant commanditaires en 

nombre croissant de dispositifs participatifs ne semblent pas se rallier avec sérénité à la perspective d’une 

augmentation effective des pouvoirs d’action des citoyens322 ».  En revanche, « les populations démunies 

et précaires ont moins de chance d’influer sur les politiques publiques. Dés lors qu’elles sont mal 

représentées dans l’espace politique, d’où le renforcement des inégalités sociales323 ». 

 

 Encore faut-il citer une autre critique adressée à la participation publique en rapport étroit avec les 

précédentes. Il s’agit du reproche de l’institutionnalisation de la participation par référence à la réalité qui 

montre qu’il n’ y a pas une réelle volonté de faire participer les citoyens à la gestion de la chose publique.  

  Pour ce faire, les pouvoirs publics et les élus font appel à une série de manœuvres, telle que la 

cooptation des citoyens et l’invention de l’atmosphère démocratique pour donner l’impression que tout se 

passe conformément au principe de la participation citoyenne.  Ainsi tout porte à croire qu’il y a un 

consultation, délibération et codécision des différentes parties prenantes, alors que «  les citoyens admis à 

participer dans des commissions auxiliaires ne disposant même pas des apparences de l’autonomie324 ».

 Or, ce sont  « les élus qui définissent de manière unilatérale les règles du jeu, en empêchant l’auto 

saisine des instances participatives, en assurant la police des échanges dans les forums, maîtrise le calendrier 

et l’agenda de la discussion et pilotent efficacement cette dernière 325». Donc on est en train de passer de 

l’instrumentation à l’instrumentalisation pour installer et légitimer une fausse participation ou une 

                                                           
321 - Cf. BORDIAUX Loïc. Le nouvel esprit de la démocratie, op. cit, p : 72 
322 -Cf., BLONDIAUX, Loïc, la fabrique de l’opinion : une histoire sociale des sondages,  Editions Le Seuil, 
1998.  
323 - BLONDIAUX, le nouvel esprit de la démocratie, op. cit, p : 70 
324 -Cf. BLONDIAUX L. et LEVEQUE S, "La politique locale à l'épreuve de la démocratie : les formes 
paradoxales de la démocratie participative « 1997, Communication au colloque "La politique locale à 
l'épreuve de la démocratie", Roubaix. In Blondiaux, op cit, p : 75 
325 -  Idem p : 75 
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participation truquée. Telle est la thèse qui qualifie cette situation de la « comédie urbaine » ou 

de « l’injonction participative » ou d’ « instrument de manipulation »326. 

 Par ailleurs, on reproche encore à la participation l’absence d’effets sur les décisions et  les acteurs, 

la plupart des mécanismes participatifs ne permettent pas aux citoyens d’être déterminants dans les choix 

de projets des politiques publiques et leur élaboration.  C’est à Gaudin de le confirmer par ses dires : 

 «  On discute en effet longuement  dans des réunions ; la Commission du débat public établit ensuite un 

rapport de synthèse  et présente ses conclusions, mais ce sont les pouvoirs publics  qui décident, après coup, 

de poursuivre, de modifier  ou d’abondonner le projet 327».  

 En effet, la marge accordée à la société civile en matière de la gestion publique est négligeable 

comme elle n’intervient pas dans les grandes décisions publiques. Alors à quoi sert une mobilisation 

participative qui n’agit pas sur l’action et n’exerce aucune pression sur les décideurs locaux ? 

 Cette thèse critique de l’approche participation en tant qu’outil de préserver le monopole des élus 

dans la gestion de la chose locale n’est pas partagée de la même façon par tous les théoriciens 

participationnistes. 

 

  Pour sa part, Jean-Pierre Gaudin évoque plutôt l’idée de la contractualisation assurant le passage à 

la gouvernance des territoires décentralisés. Il présente la participation comme une apparence de 

démocratie visant à faire accepter le système oligarchique issu de la gouvernance urbaine : « la distance 

entre les intentions et la réalité se révèle en fait considérable. Malgré la nouveauté des procédures et des 

offres de débat, les effets de filtrage et de construction des interlocuteurs valables confirment des réseaux 

très éprouvés d’échange politique 328». 

  Donc, la démarche participative n’est en réalité qu’un rideau de fumée qui dissimule la complexité 

décisionnelle et cache les difficultés inhérentes à l’élaboration des politiques publiques par des élus 

critiqués et contestés par les populations. 

 

                                                           
326 -Cf.  CARREL, Marion, « Faire participer les habitants ?   Citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers 
populaires,   Synthèse d’intervention de Marion Carrel Séminaire ECLIPS du 6 février 2043 à Tours. 
http://cosoter-ressources.info/doc_num.php?explnum_id=2781 
 Consulté le 20juillet 2018 
327 - GAUDIN, Jean-Pierre, la démocratie participative, op cit, p : 55 
328 - GAUDIN, Jean-Pierre, Gouverner par contrat�, Presses de Sciences Po, «Démocratie et technotables »), 
col, Références, 2007, p242 

http://cosoter-ressources.info/doc_num.php?explnum_id=2781


 

 

237 

 9102 بريلأ واألربعين ثالثال  العدد

 

Conclusion 

En bref, il a été question dans le présent article de présenter les deux courants qui s’opposent quant 

à la démarche participative des citoyens et des  organisations de la société civile dans la gestion des actions 

publique. Ainsi, après avoir survolé tous les courants de pensées en la matière, nous avons  retenu deux 

thèses principales. 

 

 La première est idéaliste et optimiste quand à la participation du public à la gestion des affaires 

publiques, conformément au principe de l’empowerment et la capacitatation citoyenne reconnue aux 

populations et aux habitants de gérer les questions d’intérêt général de leurs collectivités locales. 

La seconde, au contraire, est méfiante à l’égard de la démarche de l’implication des citoyens dans 

l’élaboration des décisions des politiques publique. Ce courant ne voir dans  l’approche participative que 

simulacre de démocratie participative et qu’il n y a, en fait, aucune volonté politique de partager les pouvoirs 

d’actions avec les citoyen pour diriger le domaine public.  

 

Au Maroc, certes le principe de l’implication des citoyens dans la gestion de la chose publique est 

maintenant consacrée constitutionnellement, mais au niveau de la  réalité et eu égard aux dispositions et 

mesures prises sur le plan infra constitutionnel, la question de la démocratie participative exigerait peut être 

la réunion d’autres conditions d’accompagnements et d’autres modérations politique sociales et culturelles  

en faveur d’une véritable transition démocratique. 
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Le crédit-bail au Maroc comme sûreté : Limites et 

perspectives 

 

 

 

FARAJ Mounir  
 

Doctorant en laboratoire droit des affaires 

 

Introduction : 

 

"La richesse consiste bien plus dans l'usage que dans la propriété" 

Aristote 

Les mots « leasing », « to lease » veulent dire donner à bail, trouvent leur origine en Amérique. 

         Le crédit-bail appelé aussi leasing est un produit financier complexe assurant à la fois, le financement à 

moyen terme et la location. Le terme leasing est généralement employé pour désigner le leasing considéré 

comme une forme générique recouvrant des réalités très différentes, par opposition au crédit-bail qui 

désigne la forme française et par la suite la forme marocaine la plus proche. Il est caractérisé 

fondamentalement par la séparation entre la propriété juridique et la propriété économique d’un bien.  La 

dissociation de l’usage et de la propriété d’un bien est une pratique ancienne.  

         Le financement des biens en leasing trouve ses racines dans la civilisation sumérienne quelque 2.000 

ans avant J.C.329 

Aux Etats‐Unis, le crédit‐bail était initialement une technique destinée à améliorer les ventes, quis’est 

transformée en service financier spécialisé permettant d’intégrer les achats de matériel à unprogramme de 

                                                           
329 Pascal Philipossian, Le crédit-bail et le leasing, SEFI, 1998, page 6 
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financement équilibré. C'est dans les années 50 que naît, dans ce pays, le "leasing"pratiquement sous sa 

forme actuelle. Dix ans plus tard, il franchira l'Atlantique pour atteindre leRoyaume‐Uni puis la France où il 

prend le nom de crédit‐bail. 

Peu de temps après, en 1965, le crédit‐bail est introduit au Maroc à l'initiative conjointe de la Banquede 

Paris et des Pays‐Bas (dans le cadre de la réutilisation de la part locale de l'indemnité de rachatpar l'État 

marocain de l'Énergie Électrique du Maroc et des Chemins de Fer du Maroc) et de la BNDE(Banque 

Nationale de Développement Economique) soucieuse de renforcer le financement des biensd'équipement 

pour l'industrie marocaine naissante. Ainsi est constituée la première société deleasing, Maroc Leasing. 

L’opération de crédit-bail met, en principe, trois parties en présence : 

L’entreprise (le preneur ou le crédit-preneur) qui choisit chez un fournisseur donné un bien dont elle a 

besoin et dont elle aura la charge de l’entretien ; 

Le fournisseur qui reçoit de la société de crédit-bail la commande et le règlement du bien après accord du 

preneur sur sa conformité ; 

La société du crédit-bail (le bailleur ou le crédit bailleur) qui loue à l’entreprise le bien dont elle est 

propriétaire.  

L’opération crédit-bail représente un mécanisme relativement complexe et ambigu, qui s’explique par la 

disparité profonde et véritablement radicale entre la réalité économique et l’analyse juridique. 

Juridiquement, le vendeur consent la vente initiale d’un bien à l’établissement de crédit-bail et n’a aucun 

lien avec le client auquel ce bien est donné en location. Economiquement, la réalité est différente, les 

rapports se nouent en fait directement entre le vendeur et le client qui choisit le matériel comme acheteur ; 

c’est après avoir fait ce choix qu’il se tourne vers l’établissement de crédit-bail qui joue un rôle purement 

financier de bailleur de fonds. La propriété et le bail sont ainsi détournés de leur rôle naturel, prennent un 

nouveau sens et deviennent des sûretés. 

L’intérêt de traiter ce sujet réside dans l’évolution permanente de ce type de crédit dans le tissu économique 

marocain. 

 

Bien que financière cette opération revête un tissu juridique qui est le contrat de louage mais un 

louage spécifique ambigu et complexe.  
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A cet égard il est fondamental de s’interroger sur le développement du crédit-bail au Maroc et dans 

quelle mesure le crédit-bail constitue une sûreté pour le crédit-bailleur ?  

 

Pour aborder une telle problématique, nous allons décortiquer dans un premier temps, le cadre juridique 

du contrat de crédit-bail et financement de l’entreprise et dans un second temps Les effets du contrat de 

crédit-bail et sa fin. 

Ainsi le plan de ce travail se présente comme suit : 

Chapitre1 : Cadre juridique du contrat de crédit-bail : 

Charitre2 : Les effets du contrat de crédit-bail : 

 

Chapitre1 : Cadre juridique du contrat de crédit-bail : 

 

Le crédit-bail, vue sa nature complexe, apparaît comme un contrat sui generis ; c’est un contrat de son propre 

genre. Il présente trois éléments essentiels :  

• L’achat du bien par le crédit-bailleur.  

• La location du bien.  

• La promesse unilatérale de vente avec l’option d’achat.  

Par conséquent, le contrat de crédit-bail a ses principes et ses caractéristiques (section1), et son cadre légal 

(section 2). 

Section1 : principes et caractéristiques : 

En principe le contrat de crédit-bail met en relation trois acteurs : 

Le crédit-preneur fixe le choix sur un bien déterminé et fixe les conditions d’acquisition avant d’introduire 

une demande auprès d’un établissement de crédit-bail ; 

Le crédit-bailleur s’il est d’accord, achète le bien, le livre au preneur et perçoit des redevances périodiques ; 

Le distributeur. 
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   Au terme du contrat, l’option d’achat engage le bailleur à vendre le bien si le preneur lève l’option d’achat 

en manifestant l’intention d’acheter. En effet, le preneur a le choix entre : 

Acheter le bien moyennant le prix fixé auparavant dans le contrat ; 

Prolonger le contrat moyennant une redevance réduite ; 

Restituer le matériel à la société de crédit-bail. 

              Le crédit-bail se distingue des autres techniques de financement notamment la location pure et 

simple qui ne comporte pas d’option d’achat, et la location-vente330, qui est une location se transformant 

automatiquement en vente à la fin du paiement des loyers. « La différence est évidente par rapport à la vente 

assortie de crédit ;(la vente à tempérament). »331 

          Le crédit-bail se présente comme le moyen de financement le plus sollicité pour les entreprises en 

raison de ses avantages qui sont multiples : 

Le financement intégral des investissements ; ainsi le crédit-bail permet le financement intégral des 

investissements cependant le crédit classique ne couvre pas la totalité de ce dernier, 

« Une trésorerie préservée : en offrant un financement total de l’investissement, le crédit-bail permet de 

préserver la trésorerie de l’entreprise qui conserve ses fonds propres pour les affecter au financement  des 

besoins de son exploitation.  

Une fiscalité attrayante : le crédit-bail a été doté par le législateur d’un régime fiscal approprié. 

Une grande souplesse : le crédit-bail se distingue par sa souplesse dans la mise au point du contrat de 

location. Grâce à des barèmes personnalisés, il permet d’adapter au mieux le financement aux 

caractéristiques de l’activité professionnelle de l’entreprise et au cycle de vie du matériel à financer. »332 

            Le crédit-bail est un crédit qui repose sur la propriété juridique à titre de garantie pour le crédit 

bailleur. Elle est la meilleure des sûretés car le droit de propriété figure au sommet de la hiérarchie des droits 

réels, car le crédit- bailleur peut reprendre le bien mis à la disposition du preneur si ce dernier n’honore pas 

ses obligations ou s’il est frappé d’une procédure collective de règlement judiciaire ou de liquidation. 

                                                           
330 La loi 51-00 du 11 novembre 2003, relative à la location-vente. 
331 Mohamed Azzouzi article « le crédit-bail comme technique de financement de l’entreprise » revue 
semestrielle des juristes d’affaires, numéro 1 février 8118 p 183 
332 Mohamed Azzouzi article « le crédit-bail comme technique de financement de l’entreprise » revue 
semestrielle des juristes d’affaires, numéro 1 février 8118  p 113 



 

 

244 

 9102 بريلأ واألربعين ثالثال  العدد

            « Dans le contrat de crédit-bail, le droit de propriété sur le bien est dédoublé durant tout le 

déroulement de l’opération en raison des pouvoirs distincts que chacune des parties peut exercer sur les 

différentes qualités de la chose louée. »333 Ainsi le preneur jouit de l’usage de la chose pendant la durée 

irrévocable du contrat qui coïncide généralement avec l’épuisement de la substance et donc de toutes les 

utilités matérielles et économiques de la chose. Cependant le crédit- bailleur ne cherche dans la propriété 

du bien que la garantie de sa créance.  

             Alors la propriété se trouve donc temporairement dissociée en une propriété d’affectation dite « 

juridique » et une propriété d’exploitation dite « économique »334. 

            Après avoir évoqué les principes du contrat de crédit-bail, il nous parait judicieux de parler de ses 

caractéristiques. 

                Les principales caractéristiques du contrat de crédit-bail sont : 

Un contrat solennel : c'est-à-dire un contrat qui, en plus de l'échange des consentements, requiert 

l'accomplissement d'un formalisme de solennité afin d'être valide. La forme imposée est le plus souvent la 

rédaction d'un écrit, selon les cas notariés ou sous seing privé. Que le contrat nécessite une forme 

particulière (acte sous seing privé) ; 

Un contrat synallagmatique : c'est-à-dire un contrat bilatéral dans lequel le crédit-bailleur s'engage à délivrer 

le bien objet du crédit-bail et le crédit-preneur s'engage à payer le loyer pendant la durée de location ; 

Un contrat à titre onéreux : vu l'existence d'une prestation (bien) et d'une contre prestation (loyer) ; 

Un contrat commutatif : les prestations que chacune des parties s'est engagée à fournir à l'autre, sont d'une 

valeur équivalente puisque l'avantage réciproque des contractants est connu dès la conclusion du contrat 

(jouissance du bien et paiement des redevances) ; 

Un contrat de gré à gré : le contrat n'est valable que s'il y'a consentement des parties contractantes. 

Un contrat successif : Contrat qui implique pour son exécution l'écoulement d'un certain temps, soit que les 

prestations aient été échelonnées, soit qu'il existe entre les parties un rapport continu d'obligation (contrat 

de crédit-bail) puisque l'exécution du contrat de crédit-bail s'échelonne dans le temps. 

                                                           
333 Ahmed Bennouna « Aspects fondamentaux du crédit-bail mobilier au Maroc. Arbitrage entre le crédit-bail et 
l’emprunt » 2012 p 53 
334 Brigitte Raybaud – Revue Française de comptabilité n° 263 – page 85  
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Ainsi, la rédaction d'un écrit est donc nécessaire à la validité de ce contrat et il crée des obligations 

réciproques à la charge de chacune des parties. 

         Le contrat de crédit-bail est constitué : 

D’un contrat de vente entre le fournisseur du bien et la société de financement par crédit-bail qui a acheté 

le bien choisi par le preneur ; 

D’un contrat de location entre la société de crédit-bail (crédit bailleur) et le preneur (locataire ou crédit-

preneur) ; 

D’une promesse de vente entre la société de crédit-bail et le preneur. 

    Le noyau central du contrat de crédit-bail est toujours la conclusion du contrat de bail. Malgré ses 

caractéristiques, le contrat crédit-bail se colle au contrat de louage de choses tel que prévu par l’article 627 

et suivants du Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (B.O. 12 septembre 

1913)335. 

 Il faut préciser à cet égard, que le contrat de louage se trouve altéré à deux niveaux :  

D’abord l’irrévocabilité de la durée du crédit-bail ne respecte pas les dispositions du droit commun du bail, 

puisqu’elle commande une répartition des charges dérogatoires à ce droit ; les sociétés de leasing se 

déchargent des obligations qui incombent au bailleur à savoir la garantie de la jouissance paisible de la 

chose et son entretien, par des clauses insérées au contrat de crédit-bail ; 

Le lien de location est assorti d’une promesse de vente donnant au crédit preneur la possibilité d’acquérir 

tout ou partie des biens loués. 

Le consentement du crédit-preneur se trouve altéré car le contrat de crédit-bail est un contrat d’adhésion ; 

ainsi le locataire va donner son consentement à un contrat dont les clauses sont préétablies par le crédit-

bailleur et auxquelles il doit adhérer. 

        « D’où la réduction du champ de l’autonomie de la volonté dans cette opération qualifiée par certains 

auteurs comme abusive par ses clauses »336. 

En ce qui concerne l’objet du contrat, les opérations de crédit-bail prévues par le législateur ne portent que 

sur les objets mobilier ou immobilier. Il faut distinguer d’entre les objets mobiliers qui ont le caractère de 
                                                           

335Article 627 du DOC :«  Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties cède à l'autre la 
jouissance d'une chose mobilière ou immobilière, pendant un certain temps, moyennant un prix déterminé que 
l'autre partie s'oblige à lui payer ». 
336 Mohamed Ali LamtiriSaid avocat, revue l’actualité juridique n° 19,1999, p11 
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biens d’équipement et le matériel outillage. Encore, il faut distinguer d’entre les biens à caractère immobilier 

ceux à usage professionnel et ceux qui ne présentent pas cette qualification. 

       Alors, ils sont exclus du champ d’application de la loi, les opérations portant sur des biens qui par leur 

nature ne sont pas qualifiés de l’outillage ; du matériel d’équipement ou des immeubles à usage 

professionnel.  

        Qu’en est-il des véhicules automobiles de tourisme dont la location avec option d’achat qui est 

pratiquée sous la dénomination du crédit-bail par des sociétés commerciales qui ne sont pas des 

établissements de crédit. Cette position a été remise par un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier en date 

du 20 novembre 1973, qui  a précisé que le terme de « bien d’équipement » doit être entendu dans son sens 

le plus large et comprend tous les biens mobiliers équipant le locataire y compris les automobiles utilisées 

pour le fonctionnement de la société.337 De plus, la location de quelque nature que ce soit, qui ne comporte 

pas la clause d’option d’achat, n’entre pas dans le cadre de la réglementation du crédit-bail. 

        La jurisprudence marocaine s’est prononcée en la matière à travers l’arrêt n° 2896 en date du 29-05-

2012 de la Cour d’appel de commerce de Rabat. L’arrêt évoque : « Il résulte des pièces du dossier que 

l'ordonnance attaquée a fondé sa décision sur les dispositions de la loi n°31-08 édictant les mesures de 

protection du consommateur et a considéré que le contrat liant l'appelante au défendeur est un contrat de 

crédit à la consommation et qu'il nécessite l'application de l'article 202 de la loi précitée qui accorde la 

compétence territoriale au tribunal du domicile du consommateur ».  

       Quant à la cause du contrat, elle consiste à l’usage d’un bien par un crédit-preneur comme s’il était 

propriétaire pendant un certain délai et à un prix fixé d’avance. Cependant, pour la société de crédit-bail, 

d’assurer le recouvrement d’un montant de loyer pour une durée déterminée dite irrévocable. Et permettre 

au locataire d’acquérir, à la fin de cette période irrévocable, le bien loué pour une valeur résiduelle faible 

tenant compte des loyers perçus.   

       La remarque la plus pertinente c’est que les sociétés de crédit-bail marocaines ne pratiquent que le 

leasing mobilier. Le leasing immobilier, très courant aux Etats-Unis et dans certains pays européens, n’est 

pas encore développé au Maroc. 

         Par ailleurs, les garanties accompagnant le crédit-bail sont assez rares car les matériels restent la 

propriété des sociétés de leasing. On peut trouver des assurances couvrant les sinistres éventuels ainsi que 

les sûretés personnelles garantissant le déroulement normal des opérations (loyers). 

                                                           
337Mohamed Ali LamtiriSaid avocat, revue l’actualité juridique n° 19,1999, p14 
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          En outre, les sociétés de leasing prennent un risque lié à l’insolvabilité éventuelle des crédits-preneurs. 

Pour lutter contre une éventuelle insolvabilité du locataire, certaines formalités sont exigées avant la 

conclusion du contrat de crédit-bail : 

Le client est invité à remplir une demande de financement comprenant quatre volets : des informations sur 

l’identité de l’entreprise, son historique et ses principales caractéristiques, son patrimoine, ses moyens 

humains et matériels et l’objet de la location ; 

La conclusion du contrat est établie par écrit et contient des clauses couvrant le déroulement de l’opération 

de son début à sa fin ; ses clauses sont relatives à la commande du matériel de sa livraison, de son 

installation, la maintenance, la surveillance, l’assurance du matériel, l’expiration du contrat et l’option 

d’achat et le règlement des litiges. 

Pour les pièces complémentaires, le contrat de crédit-bail est complété par d’autres documents ayant pour 

objet de préciser certaines clauses et de définir leurs conditions d’application. Ces documents peuvent 

comprendre : la commande, les attestations de réception, la promesse de vente, les titres de paiement, les 

cautions …etc. 

       En ce qui concerne les conditions de fond, le contrat de crédit-bail doit remplir les conditions générales 

de droit commun : la capacité des parties contractantes, le consentement valable, la détermination de l’objet 

et la licéité de la cause du contrat.338 

         Après avoir évoqué les principes et les caractéristiques du contrat de crédit-bail, il fallait aborder son 

cadre légal. 

Section2 : le cadre légal du crédit-bail : 

Le cadre légal du contrat de crédit-bail s’étale sur la loi bancaire (1), le code commerce (2) et le régime fiscal 

des opérations (3). 

1) la loi bancaire 103-12 : 

  L’article 3 de la loi bancaire 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés a 

déterminé les opérations de crédit et parmi celles-ci, on trouve les opérations de crédit-bail339. Donc, le 

législateur marocain a qualifié l’opération de crédit-bail comme une opération de crédit. 

                                                           
338 Art 2 duDahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats. 
339 Article 3 du Dahir n° 1-14-193 du 1errabii 1er 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n 103-
12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. 
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        Alors que l’article 4 de cette même loi a déterminé les différents types de crédit-bail : Les 

opérations de location de biens meubles qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire 

la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire tout ou partie des biens pris en location, 

moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, de versements effectués à titre de 

loyers ;Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immeubles, achetés 

par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, 

permettent au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens pris en location, au plus 

tard à l’expiration du bail ;Les opérations de location de fonds de commerce ou de l’un de ses 

éléments incorporels qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité 

d’acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, le fonds de commerce ou l’un de ses éléments 

incorporels, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements 

effectués à titre de loyers,à l’exclusion de toute opération de cession bail, à l’ancien propriétaire, 

duditfonds ou l’un de ses éléments.340 

La cession bail est l’acte par lequel une entreprise utilisatrice vend un bien à une personne qui le lui 

donne aussitôt en crédit-bail.  

           Après avoir analysé les articles de la loi bancaire 103-12, il est temps de décortiquer les articles 

contenus dans le code de commerce du 1er août 1996 concernant le contrat de crédit-bail. 

2)le code de commerce 15-95 : 

         Le code de commerce 15-95 du 1er août 1996 a élargi le cadre juridique applicable au crédit-bail 

par le renforcement de la protection des intérêts des parties d’un contrat de crédit-bail à savoir : 

spécificité du contrat de crédit-bail par rapport à d’autres formes de location, institution d’une 

publicité des contrats de crédit-bail mobilier auprès des greffes des tribunaux. Il a déterminé, par 

ailleurs, les modalités de traitement des difficultés des entreprises, en l’occurrence du crédit-preneur. 

         Les articles 431 à 442 de la loi n° 15-95, formant code de commerce du 1er août 1996, ont 

confirmé la définition des opérations de crédit-bail et a renforcé la protection des intérêts des parties 

de ce contrat. Dans le cadre de cette loi, l’article 434 est considéré par les professionnels du crédit-bail 

le principal ressort du développement du crédit-bail immobilier.341 

                                                           
340 Article 4 du Dahir n 1-14-193 du 1errabii 1er 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-
12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
341 Article 434 de la loi 15-95 formant code de commerce : « Les dispositions du dahir du 18 rabii II 1372 (5 
janvier 1953) relatif à la révision périodique des prix de location des locaux à usage commercial, industriel ou 
artisanal, celles du dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d'immeubles à usage commercial, 



 

 

249 

 9102 بريلأ واألربعين ثالثال  العدد

          La première synthèse qu’on peut tirer des douze articles du code de commerce du 1er août 1996, 

c’est qu’ils sont calqués sur la loi française du crédit-bail de 1966. Le problème consiste dans le 

législateur marocain qui n’a pas introduit des amendements sur cette loi comme a fait le législateur 

français pour combler les lacunes constatées dans la pratique marocaine en s’inspirant de la 

jurisprudence marocaine et française.342 

        Dans la définition du crédit-bail relevé dans l’article 431 du code de commerce du 1er août 1996, 

le législateur marocain n’a pas visé seulement les biens mobiliers d’affectation professionnelle, par 

ailleurs, le code de commerce de 1988 a précisé la qualification professionnelle de biens d'équipement 

et de matériel ou d'outillage. C’est un pas en arrière sur cette qualification omise dans la version de 

1996 malgré que certains considèrent que « biens d’équipement et du matériel ou d’outillage » ne 

peuvent être que de qualification professionnelle. 

         Au contraire, le législateur français et égyptien ont doté l’opération de crédit-bail de lois contenant 

plusieurs articles qui dépassent les trentaines. Ils ont donné des définitions précises, un aménagement 

des relations contractuelles et les effets découlant de ces relations. 

         Le code de commerce marocain du 1er août 1996, dans ses douze articles n’a pas précisé le sort 

des biens mobiliers et qui sont attachés à un bien immobilier du crédit-preneur devenant ainsi un bien 

immobilier par destination. Ce qui pose un problème sur la qualification de l’opération toute entière ; 

est-ce que c’est un contrat de crédit-bail mobilier ou un contrat de crédit-bail immobilier. C’est vrai 

que la qualification de la nature juridique de l’opération se détermine au moment de la signature du 

contrat. 

        Le code de commerce du 1er août 1996 a institué une publicité juridique des contrats de crédit-

bail permettant ainsi l’identification des parties et des biens baillés. En effet, l’article 436 précise qu’en 

matière de crédit-bail mobilier, cette publicité est faite à la requête du bailleur sur un registre ouvert à 

cet effet au greffe qui tient le registre de commerce du crédit-preneur. 

        Le greffe compétent est celui auprès duquel le locataire est immatriculé à titre principal au registre 

de commerce. 

         Par ailleurs, l’article 437 précise que les modifications affectant les renseignements en cause sont 

publiées en marge de l’inscription existante. Et l’article 438 précise les modalités de radiation et de 

                                                           
industriel ou artisanal et celles de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les 
locataires des locaux d'habitation ou à usage professionnel promulguée par le dahir n° 1-80-315 du 17 safar 
1401 (25 décembre 1980), ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail immobilier. » 

، 8118، 6ي، عقد اإلتمان اإليجاري بين مدونة التجارة والقانون المنظم لمؤسسات اإلتمان، مجلة الحقوق المغربية، ع الدكتور رياض فخر342
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prescription de ces inscriptions. Précisant que, la radiation est effectuée sur la base de l’accord des 

parties ou en vertu d’une décision de justice en dernier ressort. Notons que les inscriptions se 

prescrivent par cinq ans sauf renouvellement. 

          Le défaut de publication du contrat de crédit-bail entraine son inopposabilité aux tiers, c’est ce 

qui précise l’article 439 de la même loi. Ainsi, la société de crédit-bail qui n’a pas accompli les 

formalités de publicité, ne peut opposer son droit de propriété aux tiers sauf si elle établit que les 

intéressés avaient eu connaissance de ce droit.343 

          Alors, l’opposabilité du droit de propriété du crédit-bailleur aux tiers est acquise lorsque toutes 

les formalités de publicité ont été accomplies. 

         Par ailleurs, l’article 441 du code de commerce du 1er août 1996, précise qu’en matière de crédit-

bail immobilier, le contrat de location ainsi que toute modification qui lui est apportée sont publiés à 

la conservation foncière conformément aux dispositions de la loi sur l’immatriculation des 

immeubles. Alors que, l’article 442 prévoit que le défaut de publication du contrat entraine son 

inopposabilité aux tiers. 

       La loi égyptienne n° 95 du 1995 concernant le crédit-bail, a consacré toute une partie pour cerner 

les rapports contractuels et les effets découlant du contrat. Ce vide juridique dans la législation 

marocaine, notamment dans l’aménagement des rapports contractuels entre le crédit-bailleur et le 

crédit-preneur, a conduit les sociétés de crédit-bail à se dispenser de la garantie des vices cachés 

prévue par le Dahir des obligations et des contrats dans son article 654 et qui précise que : « Le locateur 

est tenu envers le preneur pour tous les vices et défauts de la chose louée qui en diminuent 

sensiblement la jouissance, ou la rendent impropre à l'usage auquel elle était destinée, d'après sa 

nature ou d'après le contrat. Il répond également de l'absence des qualités expressément promises par 

lui, ou requises par la destination de la chose… ». Souvent, on trouve dans les contrats de crédit-bail 

des clauses qui dispensent le crédit-bailleur de la garantie des vices cachés sous prétexte que le crédit-

preneur a choisi lui-même le bien, c’est lui qui a déterminé ses caractéristiques et c’est lui-même qui 

prend livraison chez le fournisseur et par conséquent supporte l’apparition des vices cachés après la 

conclusion du contrat de crédit-bail. Par conséquent, le crédit-preneur, en cas d’un vice caché, doit 

revenir sur le fournisseur en personne même s’il n’y a aucune relation directe entre eux. Ainsi, le 

législateur marocain devait intervenir pour aménager cette relation en s’inspirant des législations 

étrangères et des conventions internationales tant que les juges et durant une longue durée ne 

                                                           
343 Article 440 du code de commerce du 1er août 1996. 
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dispensaient pas le crédit-bailleur de la garantie des vices cachés sauf si ces conditions sont 

remplies344 : 

 Si le crédit-preneur choisit librement le bien objet du crédit-bail, 

 Si le crédit-preneur prend livraison directement du fournisseur et établit le procès-verbal 

de réception en attestant que les caractéristiques techniques du bien sont conformes, 

 Si le crédit-bailleur mandate le crédit-preneur pour revenir sur le fournisseur en cas de vices 

cachés, 

 Si le fournisseur prend connaissance de ce mandat et en est d’accord. 

       Le législateur égyptien a donné au crédit-preneur le droit de revenir directement sur le fournisseur 

dans tous les recours concernant les vices cachés.345Par ailleurs, le législateur marocain n’a pas 

aménagé ce rapport entre le crédit-preneur et le fournisseur. 

        L’article 433 du code de commerce du 1er août 1996 précise que : « Les contrats de crédit-bail 

prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation et leur renouvellement 

pourront, le cas échéant, intervenir… ». Ainsi le législateur marocain a laissé la porte ouverte à 

l’autonomie de volonté et surtout la partie forte à savoir le crédit-bailleur qui impose souvent ses 

clauses concernant les cas de résiliation et aussi la clause pénale. Ce qui conduit le crédit-bailleur à 

réaliser son gain du contrat, et l’indemnisation et l’exécution du contrat. 

       L’alinéa 1er de l’article 435 du code de commerce du 1er août 1996 précise que : « En cas 

d'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles relatives au paiement des redevances 

de crédit-bail devenues exigibles, le président du tribunal statuant en référé est compétent pour 

prononcer la restitution de l'immeuble au vu du constat de non-paiement ». Cet article concerne les 

immeubles seulement sans parler des biens meubles. 

         La jurisprudence marocaine s’est prononcée en la matière dans une ordonnance du tribunal de 

commerce de Casablanca n° 821 en date du   15-03-2005 : « Le crédit-bail portant sur un véhicule 

permet au propriétaire, en cas de non-paiement par le locataire des échéances dues, de saisir le juge 

                                                           
، 8118، 6ان، مجلة الحقوق المغربية، ع الدكتور رياض فخري، عقد اإلتمان اإليجاري بين مدونة التجارة والقانون المنظم لمؤسسات اإلتم344

 . 97ص: 
بتاريخ  1981رقم  الرسميةمن عدد الجريدة  1188المنشور على الصفحة  8118لسنة  15 رقمالمصريقانون التأجير التمويليمن  11المادة 345

17/8/8118. 
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des référés à l'effet de constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et d'ordonner la 

restitution du véhicule ». 346 

           Après avoir traité et analyser les articles du code de commerce du 1er août 1996 régissant le 

contrat de crédit-bail, il fallait traiter le régime fiscal des opérations relevant de ce contrat.  

Charitre2 : Les effets du contrat de crédit-bail : 

Le contrat de crédit-bail est un contrat synallagmatique ; ainsi le crédit-bailleur et le crédit-preneur 

sont tenus par des obligations réciproques (section1), et pour s’assurer de l’exécution de ces obligations des 

garanties et sûretés sont établies (section 2). 

Section 1 : Obligations des parties : 

Tout d’abord le crédit-preneur a le droit de choisir le bien et a le droit à sa délivrance mais, en 

contrepartie il a assez d’obligations : 

           Le paiement des loyers est bien sûr l’obligation essentielle du crédit-preneur ; ainsi il a 

l’engagement de s’acquitter régulièrement des loyers. Il faut observer, en effet, que les loyers sont plus 

élevés en comparaison avec ceux dans une location ordinaire car ils dépendent d’un remboursement 

d’un crédit.A défaut de paiement des loyers, le crédit-bailleur peut s’adresser à la justice quand le 

montant de la redevance est exigible, et le bailleur justifie qu’il a épuisé toutes les modalités de 

règlement à l’amiable des litiges. 

           Ainsi, sont pris en compte les éléments suivants : prix initial du matériel, marge bénéficiaire, frais 

fixes de fonctionnement de l’établissement, frais de dossiers et d’enquêtes, frais de refinancement, 

etc… 

          La Cour d’appel du tribunal de Casablanca s’est prononcée en date 20/05/2014 sur l’affaire 

concernant le non-paiement des loyers, entre Maghrebail et la société marocaine des travaux 

électriques. Ainsi, le tribunal a ordonné la reprise du matériel par le crédit-bailleur(Maghrebail).  

         Cette obligation de payer les loyers est détachable de la jouissance du bien financé. Les 

redevances des loyers sont portables et non quérables.  

           On retrouve dans les conditions générales l’article suivant : « Par dérogations aux articles 643 et 

suivant de la loi formant code des obligations et contrats, le locataire ne peut prétendre à aucune 

                                                           
346Publié sur Site de Jurisprudence du Cabinet Bassamat&Associée - Avocats à Casablanca, date de 
consultation : 22/06/2016. 
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indemnité du bailleur, ni diminution de loyer, ni même droit à résiliation du contrat en cas d’arrêt 

d’utilisation du matériel pour quelque cause que ce soit y compris les cas de force majeure et ce quelle 

que soit la durée d’inutilisation du matériel 347». 

          Ces clauses dérogent au droit sur les contrats de bail classique, mais se justifient par la nature 

financière de l’opération de crédit-bail348. 

          Par ailleurs, la convention de crédit-bail est marquée d’intuitu personae, elle n’est cessible qu’en 

cas de stipulation de l’accord ultérieur des parties, il ne peut en outre ni le louer ni le nantir ou 

l’hypothéquer puisqu’il n’est pas le propriétaire. Cependant, le transfert de propriété du bien par la 

société du crédit-bail est permis par la loi ; l’article 432 du code de commerce prévoit que : « En cas de 

cession du bien compris dans une opération de crédit-bail, le cessionnaire est tenu, pendant la même 

durée de l’opération, des mêmes obligations que le cédant, lequel reste garant ». 

      Aussi, le locataire a l’obligation d’entretenir la chose louée et de la conserver en bon état. En plus, 

il doit souscrire une assurance pour couvrir les risques de destruction ou de détérioration349. Ainsi, le 

crédit-preneur assume une obligation générale d’information du bailleur sur tous les incidents. 

       Le crédit-preneur s’engage à restituer la chose louée au terme de la période convenue, sauf en cas 

de la levée de l’option d’achat qui sera acquis en payant une valeur résiduelle prédéterminée. 

       Par ailleurs, dans le cas d’une défaillance financière du crédit-preneur qui ne paie pas les 

redevances, le bailleur dispose en outre des actions ordinaires en paiement forcée350, ou le droit à la 

résiliation du contrat ; cette faculté est prévue par l’article 435 du code de commerce du 1er août 1996 

qui permet au président du tribunal de statuer en référé et de prononcer la résiliation. Mais ce recours 

ne peut intervenir qu’après épuisement des modalités de règlement à l’amiable. 

        En ce qui concerne les obligations comptables et fiscales, le mode de traitement du contrat de 

crédit-bail, préconisé par la loi comptable marocaine351 repose sur l’analyse juridique de la relation 

existant entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur et non sur l’analyse économique de l’opération. 

Ainsi, la normalisation comptable marocaine s’est fondée sur les aspects juridiques suivants : 

        Le contrat de crédit-bail est une opération de location de biens d’équipement meubles ou 

immeubles acquis par les sociétés de crédit-bail qui en gardent la propriété juridique entière, mais les 

                                                           
347 Convention de crédit-bail de sogelease, article 7 
348 Ahmed BENNOUNA, le crédit-bail au Maroc un mode de financement original, L’Harmattan, p 51    
349 Cohen(A), le crédit-bail immobilier, Dalloz, Paris, 1996, p : 57 
350 Arrêt n° 2501/2003 de la CAC de Casablanca en date du 29/03/2004, dossier n° 7362/2003/6. 
351 Loi 9_88 relative aux obligations comptables des commerçants. 
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donnent en location à d’autres entreprises, avec la possibilité de se porter acquéreurs de tout ou partie 

des biens loués, moyennant un prix convenu à l’avance, qui tient compte, des redevances qu’elles ont 

payées à titre de loyers. 

        De l’autre côté, le DOC précise que le droit de propriété d’un bien emporte celui de jouir et de 

disposer de ce bien de la manière la plus absolue. 

       Alors, le contrat de crédit-bail ne pourrait être traitée que sous la forme d’une convention de 

location assortie, le cas échéant, d’une promesse de vente à la fin du contrat et à un prix convenu à 

l’avance entre les parties. Donc, le bien utilisé par une entreprise par voie de crédit-bail, ne peut être 

appréhendé comme immobilisation de l’entreprise prenante et par conséquent, ne peut pas figurer à 

son actif tant qu’elle n’a pas levé l’option d’achat. 

       Lorsque l’entreprise aura levé l’option d’achat, elle doit faire figurer le bien parmi ses 

immobilisations pour sa valeur de rachat qui est la valeur résiduelle prévue dans le contrat de crédit-

bail, et l’amortir sur la durée prévisible d’utilisation. 

       Par ailleurs, les obligations du crédit-bailleur sont comme suit : 

        En premier lieu et selon les dispositions du DOC, le bailleur est tenu d’une obligation de délivrance 

de la chose louée. En réalité, le crédit-preneur bénéficie d’un mandat de la part du crédit-bailleur pour 

retirer la chose louée, c’est ainsi qu’il est usuel que le preneur renonce à tout recours contre le bailleur 

en cas de défaut de livraison ou de livraison partielle qui ne correspondrait pas aux spécificités 

contractuelles352. Ainsi, le crédit-preneur doit être vigilant lors de la signature du procès-verbal de 

réception, il lui appartient de formuler des réserves en cas de livraison de matériels non conformes à 

l’objet du contrat. 

        Comme tout bailleur, la société de crédit-bail est tenue de garantir une jouissance et une 

possession paisible de la chose louée en se conformant aux dispositions de droit commun, cependant, 

il faut bien voir que le choix de la technique de bail est seulement pour l’établissement du crédit au 

moyen d’avoir une garantie efficace en cas de non-paiement des loyers. En pratique, la société de 

crédit-bail rejette sur le fournisseur du bien loué ses obligations de garantie et la responsabilité qui 

pourra être liée à son manquement. 

                                                           
352Bénabent(A), Droit civil-les contrats spéciaux, Montchrestien, 1995, p : 517. 
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     Dans la pratique, le crédit-bailleur et le crédit-preneur peuvent insérer une clause au contrat qui 

permet au crédit-preneur d’exercer lui-même contre le fournisseur ou le constructeur les actions de 

garanties353. 

       Le crédit-bailleur s’est interdit de résilier arbitrairement le contrat. Il doit respecter l’option d’achat 

promise au début de l’opération en faveur du crédit-preneur. 

        Le crédit-bail fait courir un danger aux créanciers de l’entreprise locataire, ils peuvent croire que 

cette dernière est propriétaire du matériel alors qu’elle n’en a que la jouissance et dont la propriété 

reste exclusivement de la société du crédit-bail. C’est dans un souci de protection des tiers que le 

législateur a instauré une obligation de publicité du contrat de crédit-bail selon les dispositions de 

l’article 436 du code de commerce du 1er août 1996. 

        C’est une protection des tiers qui ne peuvent être induits en erreur par le locataire pour qu’il 

obtienne auprès d’eux un crédit ou autres, en lui faisant croire qu’il est propriétaire dudit matériel. 

Section 2 : garanties et sûretés : 

 Les sûretés peuvent être définies comme l’affectation au bénéfice du créancier d’un bien, d’un 

ensemble de biens ou d’un patrimoine par l’adjonction d’un droit d’action accessoire au droit de 

créance.Cette présentation permet de mettre en exergue certains éléments essentiels des sûretés qui 

confèrent, par essence, au créancier un pouvoir d’agir à titre par rapport au lien de droit existant déjà 

avec le débiteur « contrat de crédit-bail ». Les sûretés ont vocation à intervenir dans un second temps, 

après la naissance d’une obligation préalable ainsi sécurisée. Elles attribuent par là même un droit 

d’agir, c’est-à-dire un droit de poursuite contre une personne ou sur un bien déterminé, en conférant 

une situation privilégiée au créancier, qui n’a pas à subir la loi du concours avec les autres créanciers. 

                  Le crédit-bail peut porter sur un meuble, un immeuble ou un fonds de commerce. Le crédit-

bailleur qui est un établissement de crédit achète un bien à la demande de son client. Il acquiert 

ensuite la qualité de bailleur, mais par des clauses du contrat, il transfère en réalité sur le locataire 

l’essentiel des prérogatives reconnues à un propriétaire. Ayant conservé la propriété du bien loué, 

l’établissement de crédit n’a pas à craindre la défaillance de son client. La situation du crédit-bailleur 

est donc bien meilleure que celle d’un établissement de crédit qui aurait consenti un prêt permettant 

à son client d’acquérir le bien garanti par un nantissement sur le matériel. Cette sûreté n’offre en effet 

pas la même garantie au créancier.  

                                                           
353 Article 2 du contrat de crédit-bail mobilier n° 3459.001 en date du 21/07/2006 enregistré à Casa Ain Sebaa 
le 20/11/2006 sous n° 5768, contrat conclu entre Chaabi Leasing et Pharmacie Marhaba. 
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              Les conventions de crédit-bail sont en réalité des contrats de crédit qui reposent sur la propriété 

juridique à titre de garantie en faveur du crédit bailleur. 

              La propriété est la mesure la plus grande des pouvoirs que l’homme peut exercer sur les choses, 

elle peut être la plus efficace des garanties354. En retenant la propriété d’un bien à titre de garantie, les 

créanciers privés ont cherché refuge et sécurité ailleurs que dans le patrimoine de leurs débiteurs. 

Ainsi, le droit de propriété est mis en œuvre pour servir de garantie. 

              Effectivement, la propriété utilisée à titre de garantie est une « super-sûreté ». Elle est efficace 

dans la mesure où elle échappe aux procédures collectives et à tous les tiers créanciers du crédit-

preneur. Le crédit-bailleur -propriétaire d’un bien garantissant sa créance, n’entre pas en concurrence 

avec les autres créanciers du crédit-preneur ; le premier se paie sur son bien alors que les autres se 

paient sur les biens de leur débiteur. C’est une garantie simple car elle peut être exécutée par une 

simple procédure de référé ; ainsi, le créancier propriétaire peut sans autres formes de procès 

reprendre son bien entre les mains du crédit-preneur lorsque celui-ci manque à ses obligations355. La 

propriété utilisée à titre de garantie est parmi les seules garanties et sûretés à produire des effets dans 

les procédures collectives. 

             L’utilisation de la propriété comme une garantie prime sur les sûretés traditionnelles.  

            Le code de commerce du 1er août 1996 prévoit des mesures de publicité des contrats de crédit-

bail qui permettent à la société de crédit-bail d’opposer aux créanciers ou ayants causes à titre onéreux 

du crédit-preneur son droit de propriété356. 

           La supériorité du droit du crédit-bailleur sur celui du crédit-preneur trouve son explication dans 

l’efficacité de la garantie que la propriété juridique confère au bailleur. Alors, la propriété juridique 

permet de restreindre les pouvoirs et les prérogatives de son débiteur. 

          Les sociétés de crédit-bail, pour se prémunir contre toute insolvabilité du crédit-preneur, exigent 

d’autres sûretés. 

          Dans les débuts, la formule du crédit-bail au Maroc était presque inconnue au sein des tribunaux. 

Les juges l’assimilaient parfois à une location ou une vente à tempérament. Ainsi, ils condamnaient 

les preneurs à honorer les redevances de loyers impayées sans prononcer la restitution du matériel. 

                                                           
354 Au sommet de la hiérarchie des droits réels, figure ce droit réel par excellence qui est le droit de propriété 
c’est dans ce dernier que la notion de droit réel trouve son illustration la plus complète la plus puissante et la 
plus achevée. Voir « droit civil et droit commercial » Martin et Raiss. Collection C.I.F.P.B 1983 P.68. 
355 Ordonnance de référé 92/994 du 4 août 1993 du tribunal de 1ère instance de Casablanca « Wafabail et 
société Delta ». 
356 Article 440, Loi 15/95 du 1er août 1996. 
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Ils jugeaient en se référant au droit cambiaire. Par conséquent, le crédit-bailleur avait du mal à 

récupérer son bien en cas d’inexécution des obligations du crédit-preneur. Le droit de propriété du 

crédit-bailleur était controversé et son opposabilité n’a pas été reconnue. 

          Dès le début des années 90, nous constations une évolution intéressante dans les décisions des 

tribunaux marocains. Ces derniers consacraient la spécificité du contrat de crédit-bail en confirmant 

le droit de propriété du crédit-bailleur. 

           Le contrat de crédit-bail, comporte une opération de location, reste alors régi parle dahir formant 

code des obligations et contrats. Par conséquent, certaines obligations du droit commun s’appliquent. 

Il s’agit de l’obligation de garantie et les garanties supplémentaires qui peuvent être prévues 

notamment la caution et l’assurance des biens acquis en crédit-bail. 

La caution :  

L’intervention d’une personne physique ou morale est envisagée par les sociétés de crédit-bail pour 

cautionner les engagements contractés par le crédit-preneur dans le cadre du crédit-bail. Cet 

engagement de cautionnement fait l’objet de conventions séparées. Il a pour objet de faciliter la 

réalisation de l’opération de crédit-bail, il est ferme et irrévocable pour garantir la bonne exécution de 

tous les engagements du crédit-preneur qu’elle qu’en soit la nature dès l’instant où ilsdécoulent des 

conditions générales ou particulières du contrat de crédit-bail ou des avenants qui pourraient y être 

apportées. 

L’assurance des biens acquis en crédit-bail : 

               L’assurance des biens acquis en crédit-bail comporte l’assurance responsabilité civile et 

l’assurance responsabilité dommage et perte du matériel : 

L’assurance responsabilité civile compte de la date de mise à disposition du matériel jusqu’à la fin de 

la location. Le crédit-preneur, détenteur du matériel loué est gardien de son fonctionnement ; il est 

responsable de tous dommages causés par le matériel ou à l’occasion de son emploi, à des personnes 

ou à des biens, notamment si ces dommages résultent d’un vice de construction ou d’un défaut de 

montage. Par conséquent, le crédit-preneur s’engage à souscrire une police d’assurance qui garantit 

sa responsabilité civile de gardien utilisateur du matériel pris en location. Il s’engage à obtenir de ses 

assureurs que le bailleur bénéficie de la qualité d’assuré additionnel car il est le propriétaire du 

matériel. 

Quant à l’assurance responsabilité dommages et pertes du matériel, cette assurance dure de la date 

du transfert effectif de la propriété du matériel au crédit-bailleur et pendant toute la durée du contrat 
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de crédit-bail. Le crédit-preneur demeure responsable de tous les risques de détérioration ou de perte 

et/ou destruction partielle ou totale du matériel, quelle que soit la cause du dommage même s’il s’agit 

d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure : pour les matériels de transport, le crédit-preneur 

s’engage à souscrire une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile illimitée 

conformément à toutes les prescriptions édictées en matière d’assurance terrestre, les risques de vols, 

incendie, explosions et les personnes transportées. Par ailleurs, pour les matériels d’équipement et 

afin de garantir ce matériel aux mieux des intérêts des deux parties, le crédit-bailleur souscrit une 

police d’assurance dont les termes et les conditions dûment acceptés par le crédit-preneur sont 

précisés et lui sont signifiés à la signature du contrat de crédit-bail. Le règlement de l’ensemble des 

frais relatifs à cette police d’assurance est à la charge du crédit-preneur et effectué par lui dès réception 

des factures correspondantes. Il se peut que le crédit-bailleur puisse permettre au crédit-preneur de 

faire assurer le matériel auprès d’une compagnie d’assurance de son choix ayant l’agrément du crédit-

bailleur357.  

Conclusion 

      En guise de conclusion, le contrat de crédit-bail est essentiellement une opération de crédit qui est 

garantie par une sûreté originale. La propriété et le bail sont ainsi détournés de leur rôle naturel, prennent 

un nouveau sens et deviennent des sûretés. La propriété dite propriété juridique du crédit-bailleur est 

artificielle et a uniquement pour objet une garantie, la location de la chose est également assez fictive : les 

redevances loyers sont, non les revenus de la chose, mais les intérêts d’un capital prêté. L’opération de 

crédit-bail est une pratique réalisée par des établissements de crédit spécialisés, et pratiqués couramment 

par les entreprises.  

           Par ailleurs, le cadre juridique du contrat de crédit-bail présente un vide dans l’aménagement des 

relations contractuelles entre les parties d’où la naissance des litiges. Ainsi, l’intervention du législateur 

marocain pour combler ce vide est sollicitée. 

           Nous constatons que certaines sociétés de crédit-bail contractent avec des particuliers comme : 

les avocats, les médecins dentistes même-si ces derniers ne sont pas des commerçants. Ceci est 

considéré comme une évasion fiscale d’où la nécessité de cette intervention. Par ailleurs, les pertes que 

subissent les sociétés de crédit-bail à cause du non contrôle du matériel loué sont considérables. 

            D’un autre côté, les sociétés de crédit-bail doivent penser sérieusement à l’assurance-vie du 

crédit-preneur et précisément lorsque son âge dépasse soixante ans, car les sociétés d’assurance 

refusent souvent sa souscription, ajoutons que le cout de l’assurance tout risque et trop élevé ce qui 

                                                           
357 Bulletin d’information périodique, n° 86, juillet, août 1999 p : 35. 
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pousse le crédit-preneur à souscrire une assurance responsabilité civile seulement, ce qui peut 

entraîner des litiges lors des incendies et les catastrophes naturelles. 

           L’intervention du législateur marocain est sollicitée pour déterminer la durée légale à ne pas 

dépasser pour la restitution de la chose louée en crédit-bail.     

 Nous avons remarqué encore, lors de l’analyse des différents avantages de cette technique 

de financement, que cette dernière ne manque pas des risques et incidents qui peuvent entraver sa 

bonne marche. Ces risques peuvent être regroupés comme suit : 

 En cas d’ouverture de la procédure collective du crédit-preneur, les droits du crédit-bailleur se 

trouvent menacés si le juge décide un plan de continuité de l’entreprise et que le bien loué est 

nécessaire au maintien de l'activité de cette dernière. 

 Le deuxième risque que peut affronter le crédit-bailleur est la détérioration de la substance du 

bien loué auprès du crédit-preneur, dans cette situation, et vu la diminution de la valeur du 

bien, le crédit-bailleur n’a pas intérêt à sa restitution en cas de litige car cela représente un coût 

relativement plus élevé. 

          L’intervention du législateur marocain au niveau du règlement à l’amiable à travers 

l’instauration d’une procédure bien précise est sollicitée. En ce sens, nous recommandons aux 

étudiants chercheurs un sujet de recherche concernant le règlement à l’amiable des différends en 

matière de crédit-bail. Par ailleurs, comment l’arbitrage et la médiation peuvent jouer un rôle 

primordial dans le règlement des différends en la matière ? 
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