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 كلمة افتتاحية

 

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

 .والتابعين وصحبه آله وعلى محمد رسوله على ونسلم ونصلي

 …وبعد 

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

 الدارسين،و  للباحثين القانوني الفكر مجال في بحثية آفاق فتح في بدورها لتساهم ،لخمسينا

 نافذةو  واملختصين، األكاديميين بين املعرفي التواصل ربط في فاعلة قناة تكون  أن نأمل كما

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

 الراهنة، ونيةالقان واملواضيع القضايا من واسعا طيفا يضم بشكل املجلة اهتمامات تتنوع

 يف املطروحة الجديدة السائد القانوني للفكر النقدية للدراسات مهما حيزا املجلة تمنح كما

 انونيةالق الكتب ومراجع والندوات، املؤتمرات بتقارير أيضا املجلة وترحب. التشريعية الساحة

 .عليها والتعليق الحديثة

 رونيااللكت بريدها عبر يتقدموا بأن لكراما قرائها إلى واألعمال القانون  مجلة إدارة تتوجه

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

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

 

 السبيل يهدي وهو القصد وراء من وهللا

 واالعمال لقانون ا مجلة إدارة

 



  

 محور الدراسات واألبحاث باللغة العربية
  



 

 

10 

 9102 نونبر 50العدد 
 

 املتقدم الوضع ضوء في قراءة: األوروبي واالتحاد املغرب عالقة في البيئي البعد

مجانية الرسم القضائي في قضايا الطالق والتطليق بين الغموض في النص 

 والحاجة إلى التوضيح

 

 

 

 

 

 مقدمة 

عمال، املقابل الذي يأخذه أعوان الدولة عن املبيعات أو عن األشياء يقصد بالرسم في ميدان األ 

، وفي امليدان 1)جمع مكوس( التي تدخل إلى الســــوق، قصــــد عرضــــها للبيع، وهو ما يصــــط   عليه باملكس

القضــائي هو املقابل الذي يتم دســديده من قبل املتقاضــين لفائدة صــندوق املحكمة نظير االســتفادة من 

 القضائي.خدمة املرفق 

فــاملحكمــة ال تبــاشـــــــــــــر واليتهــا إال عنــد تقــديم طلــب لهــا ألن الخصـــــــــــــومــة ال تبــدأ أمــام املحكمــة إال 

بـاملطـالبـة القضـــــــــــــائيـة التي يعتبر مفتـاحهـا تقييـد الـدعوى بمقت ـــــــــــــ   مقـال افتتـا ي مؤدى عنـه اال مـا تم 

بموجبه تم اعفاء الذي  9113للســـــــنة املالية  23.12اســـــــتمناضه بمقت ـــــــ   قوانين خاصـــــــة، كالقانون رقم 

 املطلقات واملهجورات من اداء الرسم القضائي .

لكن بالرغم من اســــتمناء هذا الصــــنف من النســــاء من اداء الرســــم القضــــائي بمقت ــــ   القانون 

املشـــــار إليه أعاله  اال انه يبقى املقصـــــود باملطلقات واملهجورات يكتنفه الغموض الن املشـــــرع لم يفصـــــل 

ملهجورات ولم يحدد املقصـــــــــــــود باملطلقات واملهجورات ، هل هن النســـــــــــــاء جيدا في صـــــــــــــنف املطلقات وا

                                                           
 019، ص 9102/ 2محمد أوراغ ، مدونة األسرة والرسوم القضائية بين اإلعفاء وإلزامية األداء، مقال منشور بمجلة القضاء املدني، عدد - 1

وبكر امزيانياألستاذ:ب 

 عدل موثق متمرن /  باحث في العلوم القانونية 
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اللوادي هاجرهن ازواجهن بحيث ال يقطن الزوج مع زوجته تحت ســــــــقف واحدا أم هن النســــــــاء اللوادي 

هاجرهن ازواجهن في فراش الزوجية بحيث يقطن الزوج مع زوجته تحت ســــقف واحدا أم هن النســــاء 

 ملدة طويلةا أم هن النساء اللوادي امسك االزواج عنهن النفقة االلوادي غاب عنهن ازواجهن 

االفتقار لألجوبة القانونية لهذه االسئلة ادى بدوره باملحاكم الى االجتهاد في تفسير عبارة املطلقات 

املهجورات، فنجد بعض االحكام يتم فيها اعفاء الزوجات اللوادي يتقدمن بطلب التطليق للغيبة فقط 

ت االخرى، بينما بعض املحاكم دعفي النساء  اللوادي يتقدمن بطلبات التطليق لعدم دون الطلبا

 االنفاق دون الطلبات االخرى.

 ول حديث أكثر عن هذا املوضوع ارتأينا أوال تقسيمه إلى مطلبين على الشكل التالي :

 املطلب األول : ماهية الرسم القضائي

احل التقاضــــــــ ي، وفي مختلف القضــــــــايا فهو واجب الرســــــــم القضــــــــائي له أهمية كبيرة في جميع مر 

، 2األداء عن كل إجراء قضائي، أو غير قضائي يتم استيفاضه لفائدة الخزينة كما هو منظم في هذا امل حق

وعليــــه فــــصن كــــل ىـــــــــــــخص يقيم دعوى أمــــام املحــــاكم، أو يطلــــب تحرير عقــــد غير العقود التي يحررهـــــا 

ســـــــليم نتـــــــخة أو ترجمة، أو ي جأ بوجه عام إلى كتابة الضـــــــبط املوثقون، أو القيام بصجراء قضـــــــائي، أو بت

 .3بصحدى املحاكم من أجل االستفادة من خدماتها، يجب أن يؤدي رسما يدعى الرسم القضائي

 ويتميز الرسم القضائي بما يلي:

                                                           
من مدونة التتجيل والتنبر، تحت عنوان: أحكام تطبق على املصاريف القضائية في القضايا املدنية والتجارية واإلدارية  0من امل حق  0فصل انظر ال - 2

بة قانون ، بمثا0231ابريل  02في  0.31.71وعلى اإلجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها املوثقون، الصادر بشأنه الظهير الشريف رقم 

، كما غير وتمم بمجموعة من القوانين كان آخرها 791، ص 0231ابريل  92مكرر بتاريخ  2221، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 0231املالية لسنة 

الجريدة الرسمية عدد ، املنشور ب9112دجنبر  92، بتاريخ 0.12.900الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  9113للسنة املالية  23.12قانون املالية رقم 

 . 1117ص  9112دجنبر  20في  7720
 من امل حق املنظم للمصاريف القضائية. 7من الفصل  0انظر الفقرة  - 3
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 ضرورة األداء املسبق له 

  وعدم قابليته لالسترداد 

عاوى الكيدية، واإلســـــــــــهام ولو رمزيا من كما أن فرض الرســـــــــــم القضـــــــــــائي يكمن من ورائه رد الد

قبل األىــخاص في نفقات التقاضــ ي خاصــة إنا علمنا أن الرســوم املدفوعة ال تمثل إال جزءا بســيطا إنا 

 .4ما قورنت مع ما تتحمل الدولة من نفقات لتسيير وتمويل وزارة كوزارة العدل والحريات

ذه األخيرة أشمل من األولى، ويتحملها ويختلف الرسم القضائي عن املصاريف القضائية في أن ه

ثم إن الرســـــــوم القضـــــــائية دشـــــــكل  5الطرف الخاســـــــر للدعوى ســـــــواء كان من الخواص أم إدارة عمومية،

جزء من املصــــــــــــــاريف القضــــــــــــــائيـة، وهو مـا أكـده املجلس األعلى في أحـد قراراتـه حيـث نهـب فيـه إلى أنـه: 

ابل الرســــــــوم القضــــــــائية وأ عاب الخبير ...يقصــــــــد بمصــــــــاريف الدعوى الري يتحملها من خســــــــرها  مق

 .6من ق م م ..." 095والترجمان وتقع تصنيفها طبقا للفصل 

وعلى هذا األســـــــــــــاس، فصن الوصـــــــــــــف القانوني الذي دعتمده املحاكم الوطنية عندما ال يتم أداء 

الرســوم القضــائية أو عدم تكملتها هو عدم قبول الدعوى شــكال، وهو الوصــف الذي قضــت به املحكمة 

بخصـــــــــــــوص الدعوى املقابلة بالرجوع إلى بيت الزوجية التي  02/11/9111االبتدائية بالناضـــــــــــــور بتاريخ 

                                                           
وما  201، ص 9102نورة غزالن شنوي، التنظيم القضائي للمملكة دراسة من صميم اإلصالح الشامل للقضاء املغربي، مطبعة الورود انزكان،طبعة  - 4

 يليها.
 من قانون املسطرة املدنية: 091جاء في  الفصل  - 5

 " يحكم باملصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية 

 يجوز الحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم املصاريف بين األطراف كال أو بعض."
 وما يليها.  11، ص 21، منشور بمجلة قضاء املجلس األعلى، عدد 31122، ملف عدد 007، تحت عدد19/39/ 91قرار املجلس األعلى، بتاريخ - 6
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إن هـــذل الـــدعوى لم تؤد عرهـــا الرســـــــــــــوم القضـــــــــــــــائيـــة لـــذا يتعين تقـــدم بهـــا الزوج حيـــث جـــاء فيـــه: "... 

 .7التصريح بعدم قبولها شكال..."

املنظم من امل حق  8طبقا للفصـــــل األول غير أن الرســـــوم القضـــــائية إن كان األصـــــل فيها هو األداء 

للمصــاريف القضــائية في القضــايا املدنية والتجارية واإلدارية لدى محاكم االســترناف وغيرها من محاكم 

فصن االسـتمناء هو اإلعفاء من أداء هذه الرسـوم القضـائية في بعض القضـايا املتعلقة بالازاعات اململكة، 

  حق املنظم للمصاريف القضائية.من امل 9األسرية حسب الفصل الثاني

 املطلب الثاني: القضايا املشمولة باإلعفاء من الرسم القضائي

من خالل اســـــتقرائنا للفصـــــول الواردة في امل حق املنظم للمصـــــاريف القضـــــائية نجد أن الفصـــــل 

جع راالثاني منه اســـتثم  مجموعة من القضـــايا نات االرتباط باألســـرة من أداء الرســـوم القضـــائية، وهذا 

إلى الخصـــــــــــــوصـــــــــــــية التي تتميز بها الازاعات األســـــــــــــرية إن البد من مراعاة ظروف فئة من املواطنين الذين 

فرضــــــــــــــت عليهم الظروف أحيـانـا ال جوء إلى القضــــــــــــــاء، ل حصـــــــــــــول على حق ضــــــــــــــائع، أو دفع ظلم جـائر، 

 اء حقوقهموإعفاضهم  من أداء الصوائر القضائية يسهل عليهم سرعة ولوج باب القضاء من أجل استيف

 املشروعة .

                                                           
، منشور لدى محمد أوراغ ، مدونة األسرة 119/11، امللف الشرعي عدد 221، رقم 9111 11/ 02حكم املحكمة االبتدائية بالناضور،  بتاريخ  - 7

 . 012والرسوم القضائية بين اإلعفاء وإلزامية األداء، مرجع سابق، ص 
 ينص هذا الفصل على أنه :   - 8

 دستوفى لفائدة الخزينة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه و كل إجراء غير قضائي الرسوم املنصوص عليها في هذا امل حق"."
 استمناء من األحكام الواردة في الفصل األول من امل حق تتمتع باإلعفاء من الرسوم القضائية: - 9

 ةك( الطلبات املتعلقة بالنفق

 م( جميع الدعاوي املرتبطة بقضايا األحوال الشخصية التي تقدمها النساء

 املطلقات أو املهجورات.
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ومن بين القضـــــايا املعفاة من أداء الرســـــموم القضـــــائية نات االرتباط بموضـــــوعنا تلك الواردة    

 في الفقرة )م( من الفصل الثاني من امل حق وهي:

 الطلبات املتعلقة بالنفقة 

  قدمن بها النساء املطلقات أو املهجورات.تالتي ي الطلبات 

 املهجورة البد أن يتوفر فيها شرطان أساسيان:فلكي دستفيد املطلقة أو  

 .أن تكون من النساء املطلقات أو املهجورات 

  .أن تكون الدعوى املراد الفصل فيها لها عالقة بقضايا األحوال الشخصية 

لكن غالبا ما يثير هذا البند إشـــكاال قانونيا حول املقصـــود بالنســـاء املطلقات، هل هن املطلقات 

املطلقات طالقا بائناا وهل يشمل نلك النساء اللوادي يتقدمن ألول مرة بطلب الطالق طالقا رجعياا أم 

أو التطليقا أم أن األمر يقتصر فقط على الطلبات التي يتقدمن بها بعد صدور حكم الطالق أو التطليق 

 ا 

من  900وهل هن اللوادي يتقدمن بالطلبات في إطار املادة  10تم ما املقصود بالنساء املهجوراتا

م.أ التي تتحدث عن اإليالء والهجرا أم أن األمر يمتد إلى باقي الحاالت األخرى كالحالة املنصـــــــــــــوص عليها 

التي تتحــدث عن التطليق  011التي تتحــدث عن إمكــانيــة التطليق لعــدم اإلنفــاق، واملــادة  019في املــادة 

 للغيبةا

                                                           
 70 – 71محمد بفقير، قضايا األسرة والرسوم القضائية، منشورات دراسات قضائية، الجزء الخامس.ص  - 10
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فيها املرأة صـــــــــفة املهجورة إال بعد  بل إن جميع الحاالت املشـــــــــار إليها أعاله ال يمكن أن تكتســـــــــب

صـــــــدور الحكم بالتطليق من قبل املحكمة، وأداء الرســـــــم القضـــــــائي من قبل هذا الصـــــــنف من النســـــــاء، 

 .11ونفس الش يء ينطبق على حاالت الغيبة وعدم اإلنفاق

وأمام هذا الغموض الذي لم نجد له تفســـــــــــــيرا ال في امل حق املنظم للمصـــــــــــــاريف القضـــــــــــــائية، وال 

ت الوزارية نات الصــــــلة، فصن الصــــــنف األول من النســــــاء صــــــنف النســــــاء املطلقات حســــــب بنود الدوريا

مدونة األســـــــرة يمكن أن يتمثل في النســـــــاء اللوادي قد رفعن الدعاوى املرتبطة بالحضـــــــانة أجرة وســـــــكنا، 

النساء بوالدعاوى املتعلقة بتحديد ومراجعة املستحقات املترتبة عن الطالق، أما الصنف الثاني املتعلق 

 املهجورات فيمكن أن يشمل مجال اإلعفاء النساء اللوائي غاب عنهن أزواجهن ملدة سنة كأقل تقدير.

أمــــا الحــــاالت األخرى املتعلقــــة بعــــدم اإلنفــــاق  فتوجــــه القضــــــــــــــــاء فيــــه هو االزدواجيــــة بين األداء 

د القضـايا املشـمولة واإلعفاء من الرسـوم القضـائية، بالرغم من أن امل حق أدخل دعاوى النفقة في دعدا

باإلعفاء، إال أن نلك ال ينتبه له في بعض االحكام القضــــــــائية كما هو الشــــــــأن لحكم صــــــــادر عن ابتدائية 

"...بناء على املقال االفتتاحي للدعوى الذي تقدمت به املدعية بواســـــــطة نائ ها انزكان الذي جاء فيه: 

عنه الرســــــــوم القضــــــــائية والذي  عرض  واملؤدى 51/12/9102إلى كتابة ضــــــــبح هذل املحكمة بتاري  

فيه أنها متزوجة باملدعى عليها غير أنه أهملها وتركها دون اإلنفاق عليها مما أحدث بها ضــــــــــــررا بليغا  

من مـــدونـــة  22وأن اإلخالل بواجـــب اإلنفـــاق واملعـــاشـــــــــــــرة هو إخالل بـــاملقتضـــــــــــــيـــات الواردة في املـــادة 

 12.عى عليه لعدم اإلنفاق"األسرة... لهذا تلتمس الحكم بتطليقها من املد

وفي حكم آخر للمحكمة نفســــــــها نهبت فيه إلى إعفاء الزوجة من أداء الرســــــــم القضــــــــائي، حيث 

"... بناء على املقال االفتتاحي للدعوى الذي تقدمت به املدعية بواســـــــطة نائ ها لدى جاء في حيمياته: 

                                                           
 .013داء، م. س، ص محمد أوراغ،  مدونة األسرة والرسوم القضائية بين اإلعفاء وإلزامية األ  - 11
 ، غير منشور.01/00/9101بتاريخ  0912رقم  371/01حكم ابتدائية انزكان ملف عدد  - 12



 

 

16 

 9102 نونبر 50العدد 
 

لقضــــــــائية والذي  عرض فيه واملعفى من الرســــــــوم ا 01/15/9105كتابة ضــــــــبح هذل املحكمة بتاري  

وتلتمس الحكم  10/12/9115أنها متزوجة من املدعى عليه وأنه أمســـــك عن اإلنفاق عليها منذ تاري  

 13"عليه بأدائه لها نفقتها...

من خالل هذين الحكمين يتضــــــــ  اجم التضــــــــارب الذي خلفه الغموض الذي يكتنف الفصــــــــل 

ت واملهجورات على مستوى املمارسة القضائية، إن إن الثاني من امل حق الذي حدتنا عن النساء املطلقا

موظفي كتابة الضبط غالبا ما يجدون صعوبة في فهم مقصود هذا املقت   ، لهذا ي جؤون إلى االجتهاد 

الشـــــختـــــ ي لتفســـــير غموض هذا النص كل حســـــب اجتهاده، مما أدى إلى نوع من االزدواجية بين اإلعفاء 

 نوع من القضايا.واألداء للرسم القضائي على هذا ال

وتفاديا لهذه االزدواجية وهذا التضـــــــــــــارب، البد من املشـــــــــــــرع املغربي التدخل لفك هذا الغموض 

وتحديد املقصـــــــــــود بفئة النســـــــــــاء املهجورات بشـــــــــــكل واســـــــــــ  ال ل س فيه، وتوحيد اإلجراءات واملســـــــــــاطر 

ة يق النصــــــــوص القانونياملعمول بها أمام مختلف املحاكم في هذا األمر، دون أن تنفرد جهة للعمل بتطب

 حسب تأويلها الخاص به.

أمـــا بـــالنســـــــــــــبـــة لألزواج، فـــصن دعـــاوى الطالق أو التطليق التي يتقـــدمون بهـــا أمـــام القضـــــــــــــــاء غير 

مشــمولة باإلعفاء من الرســوم وفق مقتضــيات امل حق املنظم لهذه الرســوم، ومن شــواهد نلك ما ورد في 

... بناء على الطلب الذي تقدم به املدعي إلى  فيه: حيميات حكم املحكمة االبتدائية بسطات حيث جاء

واملؤدى عنــه الرســـــــــــــوم القضــــــــــــــائيــة يلتمس من خاللــه تطليقــه  05/00/9112كتــابــة الضـــــــــــــبح بتــاري  

 .14للشقاق من زوجته...

                                                           
 ، غير منشور.91/11/9101بتاريخ  391عدد  223/07حكم ابتدائية انزكان ملف رقم  - 13
، ص 9112األسرة العدد الرابع والخامس، فبراير  ، منشور بمجلة قضاء99/19/9112بتاريخ  139/11/11حكم املحكمة االبتدائية بسطات عدد   - 14

 وما يليها. 912
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وفي حكم آخر يشار فيه إلى أن الزوج قد أدى فعال الرسم القضائي على الطلب الذي رفعه أمام 

: ...بنـاء على طلـب اإلذن بـاإلشـــــــــــــهـاد على الطالق لميم، حيـث جـاء في هـذا الحكماملحكمـة االبتـدائيـة بك

 .15املقدم من طرف الزوج إلى كتابة ضبح املحكمة املؤدى عنه الرسم القضائي..."

انطالقا من القانون املنظم للرســــوم القضــــائية وانطالقا من ظاهر هذه االحكام يمكن القول إن 

رض أداء الرســــــــــم القضــــــــــائي على األزواج يتجه نحو عدم إعفائهم من توجه محاكم اململكة في قضــــــــــية ف

األداء طبقا ملقتضـــــــيات امل حق املنظم للرســـــــوم القضـــــــائية، وهذا إن كان يدل على  ـــــــ يء فصنما يدل على 

 مبدإ املالءة التي هي مفترضة في األزواج قبل، وبعد تكوين األسرة.

  

                                                           
 ، غير منشور 92/12/9102بتاريخ  023/9102ملف  070حكم املحكمة االبتدائية بكلميم عدد  - 15
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 املتخصصة الدولية الوكاالت تأسيس باتفاقيات املضمن التحكيم شرط

التعديل االنفرادي للعقد اإلداري سلطة اإلدارة في   دراسة مقارنة 

 

  زهير مصطفى صالحالدكتور 

 محامي، ودكتور في الحقوق 

  كنداـ أوتاوا          

 

 

 املقدمة:

ـــن أدى توســـــــــع املرافـــــــــق العامـــــــــة ، وتنـــــــــوع الخـــــــــدمات التـــــــــي تقـــــــــدمها للمـــــــــواطنين، وانتشـــــــــارها علـــــــــى مســـــــــاحات  ــ ــ ــــعة مــ ــ واســـ

الـــــــبالد ، إلــــــــى دفــــــــع الدولــــــــة للبحــــــــث عــــــــن الكفــــــــاءات والخبـــــــرات ومصــــــــادر التمويــــــــل الالزمــــــــة للنهــــــــوض بهــــــــذه املرافــــــــق عبــــــــر 

 ألهميـــــــة الـــــــدور الـــــــذي يلعبـــــــه املرفـــــــق العـــــــام فـــــــي حيـــــــاة املـــــــواطنين، وخضـــــــوعه لقاعـــــــدة 
ف
إبـــــــرام  العقـــــــود اإلداريـــــــة. ونظـــــــرا

ــــديمها ت ــ ــ ــــوم بتقـ ــ ــ ـــي يقـ ــ ــ ـــــدمات التــ ــ ـــي الخــ ــ ــ ـــــديل فــ ــ ـــر والتبــ ــ ــ  لتبـــــــــدل حاجـــــــــات الســـــــــكان وتطورهـــــــــا ممـــــــــا فـــــــــرض علـــــــــى التغييــ
ف
بعـــــــــا

اإلدارة ال جــــــــــوء إلــــــــــى دعــــــــــديل العقــــــــــد اإلداري بــــــــــاإلرادة املنفــــــــــردة األمــــــــــر الــــــــــذي أثــــــــــار العديــــــــــد مــــــــــن املشــــــــــكالت للمتعاقــــــــــد 

 معها.

وملـــــــا لهـــــــذا املوضـــــــوع مـــــــن أهميـــــــة فقـــــــد عملـــــــت األنظمـــــــة القانونيـــــــة املقارنـــــــة علـــــــى توضـــــــيح مفهـــــــوم التعـــــــديل االنفـــــــرادي 

 داري، واألساس القانوني الذي يستند إليه، والنطاق الذي يعمل فيه، والقيود الواردة عليه.للعقد اإل 

 أهمية الدراسة:

ـــــــــ تحديـــــــــد مفهـــــــــوم ســـــــــلطة التعـــــــــديل االنفـــــــــرادي للعقـــــــــد اإلداري، واألســـــــــاس القـــــــــانوني الـــــــــذي دســـــــــتند إليـــــــــه اإلدارة فـــــــــي   ـ

 ممارسة هذه السلطة.
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إلدارة دعـــــــــــديل عقودهـــــــــــا اإلداريـــــــــــة بصرادتهـــــــــــا املنفــــــــــــردة، ودون ــــــــــــ دســـــــــــليط الضـــــــــــوء علـــــــــــى النطـــــــــــاق الـــــــــــذي يحـــــــــــق فيـــــــــــه لـــــــــــ

 موافقة املتعاقدة معها.

 ـ الوقوف على القيود التي تحد من سلطة اإلدارة في دعديل العقد اإلداري.

 املترتبة على ممارسة اإلدارة لسلطة دعديل العقد اإلداري.ـ اإلحاطة بالنتائج 

 مشكلة الدراسة:

ـــــث الرئ ــ ــ ـــــكلة البحـــ ــ ــ ـــــت خص مشـــ ــ ــ يســــــــــــية فــــــــــــي دراســــــــــــة " مــــــــــــدى قــــــــــــدرة اإلدارة علــــــــــــى إجــــــــــــراء التعــــــــــــديل االنفــــــــــــرادي للعقــــــــــــد تــ

 اإلداري دون موافقة املتعاقد معها" ويتفرع عن مشكلة البحث الرئيسية، األسئلة الفرعية التالية:

ـــــــــــ مــــــــــا املقصــــــــــود بالتعــــــــــديل االنفــــــــــرادي للعقــــــــــد اإلداري، ومــــــــــا هــــــــــو األســــــــــاس القــــــــــانوني الــــــــــذي دســــــــــتند عليــــــــــه اإلدارة فــــــــــي 

 مارسة سلطتها في التعديل.م

 ـ ما النطاق الذي يحق فيه لإلدارة دعديل عقودها اإلدارية بصرادتها املنفردة.

 ـ ما القيود التي تحد من سلطة اإلدارة في التعديل االنفرادي للعقد اإلداري.

 . ـ ما النتائج املترتبة على ممارسة اإلدارة لسلطة دعديل العقد اإلداري باإلرادة املنفردة

 منهج الدراسة:

دعتمــــــــــــد هــــــــــــذه الدراســــــــــــة علــــــــــــى املــــــــــــنهم التحليلــــــــــــي املقــــــــــــارن للنصــــــــــــوص القانونيــــــــــــة علــــــــــــى ضــــــــــــوء آراء الفقــــــــــــه، وأحكــــــــــــام 

 القضاء، ونصوص القانون، وتطبيقاتها على بعض العقود اإلدارية.  

 حدود الدراسة:

ي فــــــــي القــــــــانون الســــــــوري تقتصــــــــر حــــــــدود الدراســــــــة مــــــــن الناحيــــــــة املوضــــــــوعية علــــــــى التعــــــــديل االنفــــــــرادي للعقــــــــد اإلدار 

 واملقارن) الفرنس ي، واملصري(.

 خطة الدراسة:
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 تتكون هذه الدراسة من مقدمة ومبحثين وخاتمة. على النحو التالي:

 املقدمة: 

 مفهوم دعديل العقد اإلداري، وأساسه القانوني، ونطاقه.ـ املبحث األول: 

 ، وتطبيقاته.ـ املبحث الثاني: القيود الواردة على دعديل العقد اإلداري 

 ـ الخاتمة.

 املبحث األول 

 مفهوم  عديل العقد اإلداري 

 وأساسه القانوني  ونطاقه.

إن اإلحاطـــــــــــة بســـــــــــلطة اإلدارة فـــــــــــي التعـــــــــــديل االنفـــــــــــرادي للعقـــــــــــد اإلداري دســـــــــــتلزم تحديـــــــــــد املقصـــــــــــود بالعقـــــــــــد اإلداري، 

ســــــــــــلطة التعــــــــــــديل دون أخــــــــــــذ والتعـــــــــــديل الــــــــــــذي يقــــــــــــع عليــــــــــــه، واألســـــــــــاس القــــــــــــانوني الــــــــــــذي يخــــــــــــول اإلدارة، أو يمنحهـــــــــــا 

 ملـــــــا هـــــــو ســـــــائد فـــــــي عقـــــــود القـــــــانون الخـــــــاص الـــــــذي تقـــــــوم علـــــــى قاعـــــــدة العقـــــــد شـــــــريعة 
ف
موافقـــــــة املتعاقـــــــد معهـــــــا، خالفـــــــا

 املتعاقدين، وكذلك تحديد النطاق الذي يحق فيه لإلدارة ممارسة سلطة التعديل.

ول الــــــــــذي نــــــــــدرس فيــــــــــه مفهــــــــــوم واســــــــــتنادا ملــــــــــا تقــــــــــدم فــــــــــصن تناولنــــــــــا لهــــــــــذا املوضــــــــــوع ســــــــــيكون مــــــــــن خــــــــــالل املطلــــــــــب األ 

التعـــــــــديل و أساســــــــــه القــــــــــانوني. أمــــــــــا فــــــــــي املطلـــــــــب الثــــــــــاني فنســــــــــلط الضــــــــــوء علــــــــــى النطـــــــــاق الــــــــــذي تمــــــــــارس مــــــــــن خاللــــــــــه 

 اإلدارة سلطة التعديل.

 املطلب األول 

 مفهوم التعديل  وأساسه القانوني

ت بعــــــــــد إبرامــــــــــه دون كثيــــــــــرا مــــــــــا تضــــــــــطر اإلدارة إلــــــــــى دعــــــــــديل العقــــــــــد اإلداري أثنــــــــــاء تنفيــــــــــذه ملواجهــــــــــة ظــــــــــروف اســــــــــتجد

أخـــــــــذ موافقـــــــــة الطـــــــــرف اوخـــــــــر، ممـــــــــا يـــــــــدفع إلـــــــــى التســـــــــاضل حـــــــــول ماهيـــــــــة هـــــــــذا التعـــــــــديل، واألســـــــــاس القـــــــــانوني الـــــــــذي 

 دستند عليه اإلدارة في إسباغ صفة املشروعية عليه. 
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ولإلحاطـــــــة بهـــــــذا املوضـــــــوع فـــــــصن دراســـــــتنا لـــــــه ســـــــتكون مـــــــن خـــــــالل الفـــــــرع األول الـــــــذي نبحـــــــث فيـــــــه املقصـــــــود بالتعـــــــديل 

ـــــر  ــ ــ ــ ادي للعقــــــــــــد اإلداري. أمــــــــــــا فــــــــــــي الفــــــــــــرع الثــــــــــــاني فنتنــــــــــــاول النطــــــــــــاق الــــــــــــذي تمــــــــــــارس مــــــــــــن خاللــــــــــــه اإلدارة ســــــــــــلطة االنفـ

 التعديل.

 الفرع األول 

 مفهوم التعديل االنفرادي للعقد اإلداري 

عقـــــــــد يبرمـــــــــه ىـــــــــخص مــــــــــن أىـــــــــخاص القـــــــــانون العـــــــــام مــــــــــع عـــــــــرف مجلـــــــــس الدولـــــــــة الفرنســـــــــ ي العقــــــــــد اإلداري بأنـــــــــه "  

ـــــيير أو تن ــ ـــــد دســ ــ ـــــر بقصــ ــ ـــخص آخــ ــ ــ ـــلوب ىــ ــ ــ ـــــذ بأســ ــ ــــه، لألخــ ــ ــ ــــة أطرافـ ــ ــ ـــــر نيـ ــ ـــــام تظهــ ــ ـــق عــ ــ ــ ـــــيير مرفــ ــ ــــي دســ ــ ــ ـــــاهمة فـ ــ ـــــيم أو املســ ــ ظــ

. أمـــــــــا املحكمـــــــــة اإلداريـــــــــة العليـــــــــا املصـــــــــرية فقـــــــــد عرفـــــــــت العقـــــــــد اإلداري بأنـــــــــه " كـــــــــل اتفـــــــــاق يبرمـــــــــه (16)القـــــــــانون العـــــــــام"

أحــــــــد األىـــــــــخاص املعنويــــــــة العامـــــــــة لغـــــــــرض دســــــــيير مرفـــــــــق عــــــــام علـــــــــى أن تظهـــــــــر فــــــــي االتفـــــــــاق نيــــــــة الشـــــــــخص املعنـــــــــوي 

 غيـــــــر مألوفـــــــة فـــــــي عقـــــــود القـــــــانون العـــــــ
ف
ام فـــــــي األخـــــــذ بوســـــــائل وأحكـــــــام القـــــــانون العـــــــام، إمـــــــا بتضـــــــمين االتفـــــــاق شـــــــروطا

ـــــام" ــ ـــق العــ ــ ــ ـــــيير املرفــ ــ ــــي دســ ــ ــ ـــــرة فـ ــ ـــتراك مباشــ ــ ــ ـــــا باالشــ ــ ـــــد معهــ ــ ـــماح للمتعاقــ ــ ــ ـــــاص، أو الســ ــ  الخـــــــــتالف العقـــــــــود (17)الخــ
ف
. ونظـــــــــرا

عاقـــــــدين، ال يجـــــــوز نقضـــــــه، وال دعديلـــــــه،  اإلداريـــــــة عـــــــن العقـــــــود املدنيـــــــة التـــــــي تقـــــــوم علـــــــى فكـــــــرة أن العقـــــــد شـــــــريعة املت

. ممـــــــــا يفـــــــــرض تخويـــــــــل اإلدارة مجموعـــــــــة مـــــــــن الســـــــــلطات (18)إال باتفـــــــــاق الطـــــــــرفين أو لألســـــــــباب التـــــــــي يقررهـــــــــا القـــــــــانون 

ـــــرادي  ـــــديل االنفــ ـــلطة التعــ ــ ـــلطات ســ ــ ـــــذه الســ ـــم هــ ــ ـــــن أهــ ـــيره، ومــ ــ ـــــمان ســ ـــــام، وضــ ـــق العــ ــ ـــــة املرفــ ــــاء بحاجــ ــ ـــــتمنائية للوفـ االســ

 . (19)الرئيس ي لنظام العقود اإلداريةللعقد اإلداري والتي تمثل الطابع 

وقـــــــد انقســـــــم الفقـــــــه الفرنســـــــ ي فـــــــي موقفـــــــه مـــــــن مســـــــألة تمتـــــــع اإلدارة بســـــــلطة التعـــــــديل االنفـــــــرادي للعقـــــــد اإلداري إلـــــــى 

 :(20)عدة اتجاهات

                                                           
ناقصــــــــــــات إبــــــــــــراهيم طــــــــــــه الفيــــــــــــاض، العقــــــــــــود اإلداريــــــــــــة ، النظريــــــــــــة العامــــــــــــة وتطبيقاتهــــــــــــا فــــــــــــي القــــــــــــانون الكــــــــــــويتي، واملقــــــــــــارن، مــــــــــــع شــــــــــــرح قــــــــــــانون امل - 16

 .10، ص0230، 0، مكتبة الفالح، الكويت، ط0211لسنة  22الكويتي، رقم 
 .722، ص 910املحكمة اإلدارية العليا املصرية، مجموعة أحكام اإلدارية العليا، السنة  - 17
 من القانون املدني السوري. 013املادة  - 18
 ألحكــــــــــام قــــــــــانون امل - 19

ف
، ص 9119ناقصــــــــــات واملزايــــــــــدات الجديــــــــــد، منشــــــــــأة املعــــــــــارف، اإلســــــــــكندرية، أحمــــــــــد محمــــــــــود جمعــــــــــة، العقــــــــــود اإلداريــــــــــة طبقــــــــــا

109. 
دراســــــــة مقارنــــــــة، دار   BOTللتوســــــــع أكثــــــــر حــــــــول هــــــــذا املوضــــــــوع أنظــــــــر مؤلفنــــــــا مظــــــــاهر ســــــــلطات اإلدارة فــــــــي عقــــــــد البنــــــــاء والتشــــــــغيل والتحويــــــــل  - 20

 وما بعدها.   239، ص 9102الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، 
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االتجـــــــــــاه األول: ويؤيـــــــــــد فكـــــــــــرة التعـــــــــــديل ويمثلـــــــــــه الفقيـــــــــــه الفرنســـــــــــ ي هوريـــــــــــو.  أمـــــــــــا االتجـــــــــــاه الثـــــــــــاني: فيعـــــــــــارض فكـــــــــــرة 

ـــــديل ويمث ــ لــــــــه الفقيــــــــه الفرنســــــــ ي لولييــــــــه، وأخيــــــــرا االتجــــــــاه الثالــــــــث: ويقصــــــــر حــــــــق اإلدارة فــــــــي التعــــــــديل علــــــــى عقــــــــود التعـ

 األشغال العامة، والتزام املرافق العامة.

 لســـــــلطة اإلدارة فــــــــي التعـــــــديل حيــــــــث عـــــــرف ســــــــلطة 
 
أمـــــــا موقـــــــف الفقــــــــه املصـــــــري مــــــــن هـــــــذه املســــــــألة فقـــــــد جـــــــاء مؤيــــــــدا

تعـــــــــــديل العقــــــــــد بصرادتهـــــــــــا املنفـــــــــــردة أثنـــــــــــاء التنفيـــــــــــذ بصـــــــــــورة لـــــــــــم تكـــــــــــن التعــــــــــديل بأنهـــــــــــا املكنـــــــــــة التـــــــــــي دســـــــــــمح لـــــــــــإلدارة ب

،  كمـــــــا اعتبـــــــر أن هـــــــذه الســـــــلطة مـــــــن النظـــــــام العـــــــام ال يجـــــــوز لـــــــإلدارة أن تتنـــــــازل عنهـــــــا (21)معروفـــــــة وقـــــــت إبـــــــرام العقـــــــد

، وأن العقـــــــــود اإلداريـــــــــة ال يجـــــــــوز أن تتضـــــــــمن عالقـــــــــة ثابتـــــــــة بـــــــــين طرفيهـــــــــا ال يمكـــــــــن املســـــــــاس بهـــــــــا بـــــــــل إن العالقـــــــــة (22)

. وتتمتــــــــع اإلدارة بســــــــلطة التعــــــــديل حتــــــــ  (23)ب أن تكــــــــون مرنــــــــة يمكــــــــن دعــــــــديلها مــــــــن قبـــــــل اإلدارة بصرادتهــــــــا املنفــــــــردةيجـــــــ

 (24)ولو لم بنص على نلك في العقد أو في دفاتر الشروط

وفــــــــي ســــــــورية أخــــــــذ الفقــــــــه الســــــــوري بمــــــــا ســــــــار عليــــــــه الفقــــــــه املصــــــــري، وغالبيــــــــة الفقــــــــه الفرنســــــــ ي حيــــــــث أقــــــــر لــــــــإلدارة 

 دون حاجة لنص دشريعي، أو عقدي بناء على مقتضيات املص حة العامةحق دعديل العقد ا
ف
 .(25)نفراديا

نخلــــــــص ممـــــــــا تقـــــــــدم إلـــــــــى أن اإلدارة تتمتــــــــع بســـــــــلطة التعـــــــــديل االنفـــــــــرادي للعقــــــــد اإلداري دون وجـــــــــود اتفـــــــــاق دعاقـــــــــدي 

ـــير ا ــ ـــن سـ ــ ــى حسـ ــ ـــهر علــ ــ ـــن السـ ــ ـــــا مــ ـــــتمنائية تمكنهـ ـــلطات اسـ ــ ـــا بسـ ــ ـــــرض تمتعهـ ـــا يقــ ــ ـــــام ممـ ــــاملرفق العـ ـــــد بــ ــــلة العقـ ـــق لصــ ــ ملرافــ

 العامة.

 الفرع الثاني

 األساس القانوني لسلطة اإلدارة

 في  عديل العقد اإلداري 

                                                           
، الكتــــــــــاب 9111أبــــــــــو العينــــــــــين، العقــــــــــود اإلداريــــــــــة وقــــــــــوانين املزايــــــــــدات واملناقصــــــــــات فــــــــــي قضــــــــــاء وإفتــــــــــاء مجلــــــــــس الدولــــــــــة حتــــــــــ  عــــــــــام محمـــــــــد مــــــــــاهر  - 21

 لقانون املزايدات واملناقصات رقم 
ف
 .012، ص 9112، دار الكتب املصرية، 0223لسنة  32الثاني، تنفيذ العقد اإلداري طبقا

 وما بعدها. 997،  ص 9112، 0دار الفكر العربي، مصر، ط محمود عاطف البنا، العقود اإلدارية، - 22
 .71، ص 0227علي عبد العزيز الفحام، سلطة اإلدارة في دعديل العقد اإلداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،  - 23
 .111، ص 9117، ، دار الفكر العربي، القاهرة 7سليمان محمد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، ط - 24
 .221، ص 0229، منشورات جامعة دمشق، 1عبد هللا طلبه، مبادئ القانون اإلداري، الجزء الثاني، ط - 25
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انقســــــــم الفقــــــــه فــــــــي موقفــــــــه مــــــــن فكــــــــرة األســــــــاس القــــــــانوني الــــــــذي تقــــــــوم عليــــــــه ســــــــلطة اإلدارة فــــــــي التعــــــــديل االنفــــــــرادي 

 للعقد اإلداري إلى اتجاهين:

 االتجال األول ـ  السلطة العامة:

ـــر عـــــن هـــــذا اال ــــي فرنســـــة عبــ ـــ ي    فـ الـــــذي رأى أن ســـــلطة اإلدارة فـــــي Pequignot  GEORGE تجـــــاه الفقيـــــه الفرنســ

دعــــــــــديل عقودهـــــــــــا مظهـــــــــــر مـــــــــــن مظـــــــــــاهر الســـــــــــلطة العامـــــــــــة فـــــــــــي العقـــــــــــود اإلداريـــــــــــة تباشـــــــــــره باســـــــــــتعمال امتيـــــــــــاز التنفيـــــــــــذ 

ـــــر ــ ــ ــ ــــه (26)املباشــ ــ ــ ــ ــ الــــــــــــــذي اعتبــــــــــــــر أن حــــــــــــــق اإلدارة فــــــــــــــي دعــــــــــــــديل شــــــــــــــروط العقــــــــــــــد دون حاجــــــــــــــة لرضــــــــــــــا  FLAMME، والفقيــ

ـــــرف األ  خــــــر هــــــو حــــــق أصــــــيل لهــــــا مســــــتمد مــــــن صــــــفتها كســــــلطة عامــــــة ال يمكنهــــــا أن تاــــــزل عنــــــه، ولــــــيس بحاجــــــة إلــــــى الطـ

 . (27)النص عليه صراحة في العقد

أمـــــــا فـــــــي مصـــــــر فقـــــــد نهـــــــب العديـــــــد مـــــــن الفقهـــــــاء إلـــــــى أن فكـــــــرة الســـــــلطة العامـــــــة  تقـــــــوم علـــــــى النشـــــــاط اإلداري الـــــــذي 

املألوفــــــــة فــــــــي عقــــــــود القــــــــانون الخــــــــاص بصــــــــفتها ســــــــلطة تمارســــــــه اإلدارة ودســــــــتعمل فيــــــــه وســــــــائل القــــــــانون العــــــــام غيــــــــر 

ـــــة ــ ــ ـــــال  الخاصــ ــ ــ ـــى املصــ ــ ــ ــ ـــــا علــ ــ ــ ــــة، وتر حهــ ــ ــ ـــــال  العامـــ ــ ــ ـــــا املصــ ــ ــ ــــي دائمــ ــ ــ ـــــة تراعـــ ــ ــ . وأن قيـــــــــــام اإلدارة بتعـــــــــــديل عقودهـــــــــــا (28)عامــ

بصرادتهـــــــــا املنفـــــــــردة هـــــــــو مظهـــــــــر مـــــــــن مظـــــــــاهر الســـــــــلطة العامـــــــــة، تمارســـــــــها اإلدارة فـــــــــي نطـــــــــاق العقـــــــــود اإلداريـــــــــة، وأنهـــــــــا ال 

 لهــــــــا باعتبارهــــــــا ســــــــلطة عامــــــــة"دســــــــتخدم امتيــــــــازا دعا
ف
 مقــــــــررا

ف
ــــة (29)قــــــــديا، وإنمــــــــا دســــــــتعمل حقــــــــا ــ ــــلطة العامــ ــ ـــــذه الســ ــ . وهـ

ـــــام  ــ ـــــام العــ ــ ـــــن النظـــ ــ ــــع مــ ــ ــ ــــديل تنبــ ــ ــ ـــي التعـ ــ ــ .   واملعيــــــــــار األسامـــــــــ ي الــــــــــذي يميـــــــــز العقــــــــــود اإلداريـــــــــة هــــــــــو معيـــــــــار الســــــــــلطة (30)فــ

ـــــاع العامـــــــــــة الـــــــــــذي دســـــــــــتعمل فيـــــــــــه اإلدارة الشـــــــــــروط االســـــــــــتمنائية، تلـــــــــــك الشـــــــــــروط التـــــــــــي تف ـــــــــــ  عـــــــــــن نيتهـــــــــــ ــ ــ ــــي اتبــ ــ ــ ــ ا فـ

أســـــــــلوب القـــــــــانون العـــــــــام ســـــــــواء بتقريــــــــــر امتيـــــــــازات اســـــــــتمنائية لهـــــــــا، أو بتحميـــــــــل املتعاقــــــــــد التزامـــــــــات غيـــــــــر مألوفـــــــــة فــــــــــي 

 .(31)عقود القانون الخاص

                                                           
26 - 369.                    -PÉQUIGNOT George, Contribution à la théorie générale du contrat administratif, Thèse Montpellier, 1944, p367 

(M.A) Traite Theorique Et Pratique Des Marches Publiques Tomez Bruxelles 1969 : P 49. FLAMME  -27 
 31، ص 9112مفتاح خليفة، إنهاء العقد اإلداري، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  - 28
 .003، ص0219محمد كامل ليلة، نظرية التنفيذ املباشر في القانون اإلداري، دون ناشر،  - 29
 وما بعدها. 031، ص املرجع السابقإبراهيم طه الفياض،  - 30
 .920، دون ناشر، ص 0220ثروت بدوي،  القانون اإلداري،  - 31
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 االتجال الثاني ـ  احتياجات املرفق العام:

ــــه   ــ ــــب الفقيـ ــ ــــة نهـ ــ ــــي فرنسـ ــ أن إلـــــــى القـــــــول بـــــــأن اإلدارة دســـــــتطيع بأوضـــــــاع وبشـــــــروط معينـــــــة DE LAUBADERE فـ

تفــــــــرض علـــــــــى املتعاقـــــــــد معهــــــــا أعبـــــــــاء جديـــــــــدة لـــــــــم بــــــــنص العقـــــــــد عليهـــــــــا ولكنهـــــــــا أصــــــــبحت ضـــــــــرورية إلشـــــــــباع الحاجـــــــــات 

ـــــة ــ ــ ــ ــ ـــــه  (32)العامـ ــ ــ ــ ــ ـــا الفقيـ ــ ــ ــ ــ ــ فقـــــــــــــــد اعتبــــــــــــــر أن اإلدارة تملـــــــــــــــك ســــــــــــــلطة التعـــــــــــــــديل االنفــــــــــــــرادي لشـــــــــــــــروط  PEQUIGNOT، أمــ

ـــــدأ  العقــــــــــــد املتصــــــــــــلة بــــــــــــاملرفق العــــــــــــام وأن هــــــــــــذه الســــــــــــلطة نابعــــــــــــة مــــــــــــن فكــــــــــــرة مرونــــــــــــة العقــــــــــــد اإلداري  ــ ــ ــ ــــة للمبـ ــ ــ ــ واملقابلــ

ــــة (33)الســــــــــــائد فــــــــــــي عقــــــــــــود القــــــــــــانون الخــــــــــــاص واملتمثــــــــــــل بــــــــــــالقوة امللزمــــــــــــة للعقــــــــــــد ــ ــ ــ ــــس الدولــ ــ ــ ــ ـــاز مجلــ ــ ــ ــ ــ ــــاء أجـ ــ ــ ــ ـــي القضــ ــ ــ ــ ــ .وفـ

الفرنســـــــ ي لـــــــإلدارة أن تقــــــــوم بتعـــــــديل التزامــــــــات املتعاقـــــــد معهــــــــا ســـــــواء بالزيـــــــادة أو النقصــــــــان بمـــــــا يــــــــتالءم مـــــــع حاجــــــــات 

 .  (34)املرفق العام

ـــ ــ ــ ـــــة القضـ ــ ـــــت محكمـ ــ ـــــد عرفـ ــ ـــــر فقـ ــ ـــي مصـ ــ ــ ـــا فـ ــ ــ اء اإلداري  املرفــــــــق العــــــــام بأنــــــــه كــــــــل مشــــــــروع تنشــــــــئه الدولــــــــة، أو دشــــــــرف أمـ

. (35)علــــــــــــى إدارتــــــــــــه، ويعمـــــــــــــل بانتظــــــــــــام واســــــــــــتمرار، ويســـــــــــــتعين بســــــــــــلطات اإلدارة لتزويــــــــــــد الجمهـــــــــــــور بالخدمــــــــــــة العامـــــــــــــة

 لــــــــــرأي الفقــــــــــه فــــــــــصن لــــــــــإلدارة ســــــــــلطة دعــــــــــديل عقودهــــــــــا اإلداريــــــــــة، وإن هــــــــــذا التعــــــــــديل نتيجــــــــــة مباشــــــــــرة لفكــــــــــرة 
ف
ووفقــــــــــا

ــــيات ح ــ ــ ــــاممقتضــ ــ ــ ـــق العــ ــ ــ ــ ـــير املرفــ ــ ــ ــ ـــن سـ ــ ــ ــ ــــة (36)ســ ــ ــ ـــق العامـــ ــ ــ ــ ــــات املرافــ ــ ــ ـــــا احتياجــ ــ ــ ـــــرادي مناطهــ ــ ــ ـــــديل االنفـ ــ ــ ـــلطة التعــ ــ ــ ــ ، وإن ســ

ــــت (37)فهــــــــــي نتيجــــــــــة مالزمـــــــــــة لفكــــــــــرة املرفـــــــــــق العــــــــــام الـــــــــــذي ترجــــــــــع إليــــــــــه معظـــــــــــم قواعــــــــــد القـــــــــــانون اإلداري  ــ ــ ـــا نهبـــ ــ ــ ــ ، كمـ

ـــــاص املحكمــــــــــة اإلداريــــــــــة العليــــــــــا املصــــــــــرية إلــــــــــى القــــــــــول " إن العقــــــــــود اإلداريــــــــــة تتميــــــــــز عــــــــــن العقــــــــــود املد ــ ــ ـــــابع خـ ــ ــ ــــة بطـ ــ ــ نيــ

ـــ حة  ــ ــ ـــى مصـ ــ ــ ـــة علـ ــ ــ ـــ حة العامـ ــ ــ ـــــه املصـ ــ ــــب وجـ ــ ـــــييره، ودغليــ ــ ـــــد دسـ ــ ــــتهدف العقـ ــ ـــــذي يســ ــ ـــــام الـ ــ ـــق العـ ــ ــ ــــات املرفـ ــ ـــــه احتياجــ ــ مناطـ

األفــــــــراد الخاصــــــــة. ويترتــــــــب علــــــــى نلــــــــك أن لــــــــإلدارة..... حــــــــق دغييــــــــر شــــــــروط العقــــــــد وإضــــــــافة شــــــــروط جديــــــــدة، بمــــــــا قــــــــد 
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 مـــــــــــــع الصـــــــــــــال  العـــــــــــــام دون أن يحـــــــــــــتج الطـــــــــــــ
ف
ـــــريعة يترائـــــــــــــي لهـــــــــــــا أنـــــــــــــه أكثـــــــــــــر اتفاقـــــــــــــا ــ ــ ــ ـــــد شــ ــ ــ ــ ـــــدة أن العقــ ــ ــ ــ ـــــر بقاعــ ــ ــ ــ رف اوخــ

 . (38)املتعاقدين"

أمــــــــا فــــــــي ســــــــورية فقــــــــد اعتبــــــــر الفقــــــــه أن أســــــــاس التعاقــــــــد اإلداري يقــــــــوم علــــــــى ضــــــــرورة الوفــــــــاء بحاجــــــــة املرفــــــــق العــــــــام، 

وتحقيـــــــــــق املصـــــــــــ حة العامـــــــــــة، ممـــــــــــا يترتـــــــــــب عليـــــــــــه تمتـــــــــــع اإلدارة باعتبارهـــــــــــا مســـــــــــؤولة عـــــــــــن تنظـــــــــــيم املرافـــــــــــق وتحديـــــــــــد 

ـــــديل الع ــ ـــق دعــ ــ ــ ـــا بحــ ــ ــ قـــــــــد بمـــــــــا يحقـــــــــق تلـــــــــك املصـــــــــ حة، وأن اإلدارة ال يجـــــــــوز أن تتقيـــــــــد بشـــــــــكل محـــــــــدود بعقـــــــــود حاجاتهــ

 .(39)صارت غير متكيفة مع حاجات املرفق 

ويــــــــرى الباحــــــــث أن األســــــــاس القــــــــانوني لســــــــلطة اإلدارة فــــــــي التعــــــــديل االنفــــــــرادي للعقــــــــد اإلداري يقــــــــوم علــــــــى املــــــــزج بــــــــين 

ـــــام ألن امل ــ ــ ــ ـــق العـ ــ ــ ــ ــ ــــات املرفــ ــ ــ ــ ــــة، واحتياجــ ــ ــ ــ ــــلطة العامـــ ــ ــ ــ ـــــرة الســ ــ ــ ــ ـــــا  فكـ ــ ــ ــ ــــي عملهــ ــ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ــ ـــق العامـــ ــ ــ ــ ــ ـــــتمرار املرافـ ــ ــ ــ ــــى اســ ــ ــ ــ ـــــة علــ ــ ــ ــ حافظــ

 ملوجبــــــــــات ســــــــــير املرافــــــــــق العامــــــــــة ممــــــــــا يفــــــــــرض علــــــــــى 
ف
يفتــــــــــرض حصــــــــــول دغيــــــــــر فــــــــــي ظــــــــــروف العقــــــــــد، ومالبســــــــــاته، طبقــــــــــا

 اإلدارة أن تملك السلطة في حق دعديل تنظيم قواعد دسيير املرفق العام بما يتالءم مع املص حة العامة.

 املطلب الثاني

 النفرادي للعقد اإلداري نطاق التعديل ا

 

تتمتــــــــع اإلدارة بســــــــلطة التعــــــــديل االنفــــــــرادي للعديــــــــد مــــــــن البنــــــــود التــــــــي يتضــــــــمنها العقــــــــد اإلداري، ومــــــــن هــــــــذه البنــــــــود، 

مقــــــــدار أو اجــــــــم االلتزامــــــــات امللقــــــــاة علــــــــى عــــــــاتق املتعاقــــــــد، والبنــــــــد املتعلــــــــق بطــــــــرق ووســــــــائل تنفيــــــــذ التعاقــــــــد اإلداري، 

 املدة املتفق عليها بين ا
ف
 لطرفين لتنفيذ التعاقد.وأخيرا

ولإلحاطــــــــة بهــــــــذا املوضــــــــوع فــــــــصن تناولنــــــــا لــــــــه ســــــــوف يكــــــــون مــــــــن خــــــــالل الفــــــــرع األول الــــــــذي نبحــــــــث فيــــــــه دعــــــــديل مقــــــــدار 

التزامــــــات املتعاقــــــد. أمــــــا فــــــي الفــــــرع الثــــــاني فنتنــــــاول التعــــــديل فــــــي طــــــرق ووســــــائل التنفيــــــذ. ثــــــم نبحــــــث فــــــي الفــــــرع الثالــــــث 

 التعديل في مدة تنفيذ العقد.
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 الفرع األول 

  عديل مقدار التزامات املتعاقد

دســــــــــتطيع اإلدارة أثنــــــــــاء تنفيــــــــــذ العقــــــــــد اإلداري دعــــــــــديل البنــــــــــد املتعلــــــــــق ب جــــــــــم، أو مقــــــــــدار التزامــــــــــات املتعاقــــــــــد معهــــــــــا 

 بالزيادة أو النقصان.

ففــــــــي فرنســــــــة ق ــــــــ   مجلــــــــس الدولــــــــة الفرنســــــــ ي فــــــــي نــــــــزاع يتعلــــــــق بطلــــــــب اإلدارة املتعاقــــــــدة مــــــــن املــــــــورد أن يزيــــــــد مـــــــــن 

 للتعاقــــــــد، بــــــــأن مثــــــــل  كميــــــــة الــــــــواردات
ف
املطلوبــــــــة منــــــــه بمــــــــا يجــــــــاوز ثالثــــــــة أضــــــــعاف ال جــــــــم األصــــــــلي الــــــــذي كــــــــان محــــــــال

 .(40)هذا اإلجراء من اإلدارة والذي تجاوز املطلوب تفسره الحاجة ملواجهة املستلزمات الجديدة

ـــــدار االلتزا  ـــى مقـ ــ ـــــرد علـ ـــــذي يـ ـــــديل الـ ــــو التعـ ـــــا هــ ــــود هنـ ــــديل املقصــ ــــه أن التعــ ـــر الفقــ ــ ـــــد اعتبـ ـــــر فقـ ـــي مصـ ــ ـــا فـ ــ ـــــيس أمـ ـــــات ولـ مـ

، (41)علــــــــــى نوعهــــــــــا حيــــــــــث تكــــــــــون الزيــــــــــادة أو النقصــــــــــان املطلــــــــــوب مــــــــــن نفــــــــــس طبيعــــــــــة االلتزامــــــــــات املــــــــــزادة أو املنقوصــــــــــة

 ملــــــــــــا تقــــــــــــدم نهبــــــــــــت املحكمــــــــــــة اإلداريــــــــــــة العليــــــــــــا املصــــــــــــرية إلــــــــــــى القــــــــــــول " أن األعمــــــــــــال اإلضــــــــــــافية فــــــــــــي عقــــــــــــود 
ف
وتطبيقــــــــــــا

كــــــون الزيــــــادة فـــــــي الكميــــــة أو اجــــــم العقـــــــد األعمــــــال يجــــــب أن تكـــــــون مــــــن نات نــــــوع وجـــــــنس األعمــــــال األصــــــلية بحيـــــــث ت

 مــــــــــع املتعاقــــــــــد األصــــــــــلي عليهــــــــــا عــــــــــن نات الفئــــــــــات واألســــــــــعار الخاصــــــــــة بكــــــــــل نــــــــــوع أو 
ف
قابلــــــــــة للتنفيــــــــــذ واملحاســــــــــبة ماليــــــــــا

 .(42)جنس من األعمال اإلضافية املماثلة لألعمال األصلية

 للمــــــــــادة  
ف
ـــنة ل 32مــــــــــن الالئحــــــــــة التنفيذيــــــــــة لقــــــــــانون املناقصــــــــــات املصــــــــــري رقــــــــــم  23ووفقــــــــــا ــ ــ ــ الصــــــــــادرة بقــــــــــرار   0223سـ

ـــنة  0212وزيــــــــــــر املاليــــــــــــة  رقــــــــــــم  ــ ــ ــ ــ ـــق  0223لسـ ــ ــ ــ ــ ل جهــــــــــــة اإلداريــــــــــــة دعــــــــــــديل كميــــــــــــات أو اجــــــــــــم عقودهــــــــــــا بالزيــــــــــــادة أو  "يحـ

ـــــدود ) ــ ــ ــ ــــي حـ ــ ــ ــ ـــــنقص فــ ــ ــ ــ ( بالنســــــــــــبة لكــــــــــــل بنــــــــــــد بــــــــــــذات الشــــــــــــروط واألســــــــــــعار دون أن يكــــــــــــون للمتعاقــــــــــــد مــــــــــــع هــــــــــــذه %97الـ

ت الضــــــــــرورة وبموافقــــــــــة املتعاقــــــــــد تجــــــــــاوز الجهــــــــــات الحــــــــــق فــــــــــي املطالبــــــــــة بــــــــــأي دعــــــــــويض عــــــــــن نلــــــــــك. ويجــــــــــوز فــــــــــي حــــــــــاال 

ــــت النســـــــــــبة الـــــــــــواردة بــــــــــــالفقرة الســـــــــــابقة ...". وهــــــــــــذا التعـــــــــــديل مرهــــــــــــون بحاجـــــــــــة املرفــــــــــــق العـــــــــــام حيــــــــــــث  ــ ــ ــ ــــة نهبـ ــ ــ ــ محكمــ

                                                           
 .999ـ  990علي عبد العزيز الفحام، املرجع السابق، ص  - 40
 .999، ص 0222أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 41
، 27، املوسوعة اإلدارية الحديثة، جزء 0/2/0231ق جلسة  20، لسنة 771الحكم الصادر عن املحكمة اإلدارية العليا املصرية في الطعن رقم  - 42

 .221، ص 001قاعدة 
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القضــــــــــاء اإلداري املصــــــــــرية إلــــــــــى القــــــــــول "أن لــــــــــإلدارة أن دعــــــــــدل العقــــــــــد بصنقــــــــــاص الكميــــــــــة املتعاقــــــــــد عليهــــــــــا، أو زيادتهــــــــــا 

 . (43)مت  اقتضت نلك حاجة املرفق...." 

ـــنة  70مــــــــن قــــــــانون العقــــــــود املوحــــــــد الســــــــوري رقــــــــم  19وفــــــــي ســــــــورية وبحســــــــب الفقــــــــرة أ مــــــــن املــــــــادة  ــ ــ ـــــر  9111لسـ ــ " ومـ

ـــــرف  ــ ـــــد  %21زيــــــــادة الكميــــــــات املتعاقــــــــد عليهــــــــا أو إنقاصــــــــها خــــــــالل مــــــــدة تنفيــــــــذ العقــــــــد بنســــــــبة ال تتجــــــــاوز الصـ ــ ـــــل بنـ ــ لكـ

لعقـــــــد ودون حاجـــــــة إلـــــــى عقـــــــد جديـــــــد أو مـــــــادة مـــــــن التعهـــــــد علـــــــى حـــــــدة ونلـــــــك بـــــــنفس الشـــــــروط واألســـــــعار الـــــــواردة فـــــــي ا

 ملــــــــــــا تقــــــــــــدم  %97علـــــــــــى أال تتجــــــــــــاوز قيمــــــــــــة مجمــــــــــــوع الزيــــــــــــادة أو الــــــــــــنقص 
 
مـــــــــــن القيمــــــــــــة اإلجماليــــــــــــة للعقــــــــــــد". وتطبيقــــــــــــا

نهبـــــــت املحكمـــــــة اإلداريـــــــة العليـــــــا الســـــــورية إلـــــــى القـــــــول " إن تكليـــــــف املتعهـــــــد فـــــــي أثنـــــــاء التنفيـــــــذ بأعمـــــــال إضـــــــافية غيـــــــر 

مــــــــن بنـــــــــود األعمـــــــــال يوجــــــــب علـــــــــى اإلدارة دفـــــــــع  %21زادت علـــــــــى نســـــــــبة م حوظــــــــة فـــــــــي دفتــــــــر الشـــــــــروط وأعمـــــــــال أخــــــــرى 

 . (44)قيمتها"

ـــزام ــ ـــــد االلتــ ــــي عقــ ــ ـــــد فـ ـــــات املتعاقــ ـــــدار التزامــ ـــــق بمقــ ـــــد املتعلــ ـــــديل البنــ ـــــة لتعــ ـــــات العمليــ ـــن التطبيقــ ــ ، حـــــــق اإلدارة فـــــــي (45)ومــ

ــــي العقــــــد  ــــه فــ ـــر مــــــن الحــــــد األقتــــــ   املتفــــــق عليــ ـــن العربــــــات أكبـــ ــــدد مـــ ـــل دســــــيير عــ ـــزم النقـــ ـــى ملتـــ رغبــــــة منهــــــا أن تفــــــرض علـــ

ـــــة(46)فــــــــي تلبيـــــــــة حاجـــــــــات الجمهـــــــــور املتزايـــــــــدة ــ ــــغال العامــ ــ ـــــد األشـــ ــ ــــي عقــ ــ تملـــــــــك اإلدارة إنقـــــــــاص كميـــــــــة األعمـــــــــال أو  (47)، وفـــ

 .(49)، دستطيع اإلدارة أن تخفض أو تزيد في الكميات املطلوبة من املورد(48)زيادتها وفي عقد التوريد 

ـــــد  ونخلــــــــــص مــــــــــن مجمــــــــــل مــــــــــا تقــــــــــدم أن النطــــــــــاق الــــــــــذي تمــــــــــارس فيــــــــــه اإلدارة ــ ــ ـــــرادي للعقـ ــ ــ ـــــديل االنفـ ــ ــ ـــي التعـ ــ ــ ــ ـــلطتها فـ ــ ــ ــ سـ

اإلداري ينصــــــــــــــب علــــــــــــــى مقــــــــــــــدار التزامــــــــــــــات املتعاقــــــــــــــد حيــــــــــــــث دســــــــــــــتطيع اإلدارة زيــــــــــــــادة هــــــــــــــذه االلتزامــــــــــــــات أو إنقاصــــــــــــــها 

                                                           
 .971، ص 039ق بند  3لسنة  1312، في القضية رقم 1/1/0210الحكم الصادر عن محكمة القضاء اإلداري بجلسة   - 43
 .0231لسنة  100في الطعن رقم  921كم الصادر عن املحكمة اإلدارية العليا السورية رقم  الح - 44
 كان أو شركة، على مسؤوليته إدارة مرفق عام اقتصادي واستغالله مقابل - 45
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 .013الطماوي، املرجع السابق، ص 
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 .192السابق، ص 
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 .77، ص 9112القاهرة، 
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لضـــــــــرورات املصـــــــــ حة العامـــــــــة، إال أن ســـــــــلطتها ليســـــــــت فـــــــــي نلـــــــــك مطلقـــــــــة بـــــــــل مقيـــــــــدة بقواعـــــــــد القـــــــــانون الـــــــــذي حـــــــــدد 

  جمالي العقد.نسب الزيادة أو النقصان وقيمتها بالنسبة إل 

 الفرع الثاني

 التعديل في وسائل وطرق تنفيذ العقد

ال تقتصـــــــــر ســـــــــلطة اإلدارة فـــــــــي التعـــــــــديل االنفـــــــــرادي للعقـــــــــد اإلداري علـــــــــى البنـــــــــد املتعلـــــــــق بمقـــــــــدار التزامـــــــــات املتعاقـــــــــد، 

 بـــــــل تمتـــــــد إلـــــــى البنـــــــد املتعلـــــــق بطـــــــرق ووســـــــائل تنفيـــــــذ التعاقـــــــد، ونلـــــــك بهـــــــدف اســـــــتعمال وســـــــائل فنيـــــــة حديثـــــــة وأكثـــــــر 

 مـــــــــن تلــــــــك التـــــــــي نــــــــص عليهـــــــــا العقــــــــد أو دفتـــــــــر الشـــــــــروط ونلــــــــك ملســـــــــايرة التطــــــــور الفمـــــــــي
ف
ـــق (50)تقــــــــدما ــ ــ ــــه يحــ ــ ـــــاء عليـــ ــ ، وبنـ

لــــــــإلدارة أن تفــــــــرض علــــــــى املتعهــــــــد  أن يحــــــــل طريقــــــــة فنيــــــــة محــــــــل طريقــــــــة أخــــــــرى ســــــــبق اســــــــتعمالها فــــــــي أحــــــــد مراحــــــــل 

ـــل ت ــ ــ ــ ـــــاء محـ ــ ـــناعة أو البنـــ ــ ــ ـــل للصـــ ــ ــ ــ ـــــادة أفضـ ــ ـــــتعمل مـــ ــ ــ ــــه أن يسـ ــ ــ ـــــرض عليــ ــ ــ ــــد، أو أن تفـ ــ ــ ـــــذ العقــ ــ ــــي تنفيـــ ــ ــ ـــا فــ ــ ــ ـــــق عليهـــ ــ ــ ــــك املتفـ ــ ــ لــ

ـــــا ـــرم بينهمــ ــ ـــــد املبــ . وتتقيـــــــد التعـــــــديالت التـــــــي تجرنهـــــــا اإلدارة فـــــــي أســـــــلوب تنفيـــــــذ العقـــــــد بمقتضـــــــيات حســـــــن ســـــــير (51)العقــ

 .(52)املرفق العام

ومــــــــن التطبيقــــــــات العمليــــــــة لســــــــلطة اإلدارة فــــــــي التعــــــــديل االنفــــــــرادي لوســــــــائل وطــــــــرق تنفيــــــــذ العقــــــــد اإلداري فــــــــي عقــــــــد 

ـــــد با ــ ــ ـــــزام للمتعهــ ــ ــ ـــزام إلــ ــ ــ ــ  مـــــــــــن الغـــــــــــاز، أو تحســـــــــــين أوضـــــــــــاع اســـــــــــتغالل املرفـــــــــــق االلتــ
ف
ســـــــــــتعمال الكهربـــــــــــاء لإلضـــــــــــاءة بـــــــــــدال

 بتغييــــــــر فــــــــي املــــــــواد (53)كصلزامــــــــه بتدفئــــــــة القطــــــــارات
ف
. أمــــــــا فــــــــي عقــــــــد األشــــــــغال العامــــــــة فتســــــــتطيع اإلدارة أن تــــــــأمر أحيانــــــــا

خـــــــــر
 
ـــــا(54)املســـــــــتعملة، أو دعـــــــــديل مقاســـــــــات األشـــــــــغال أو إحـــــــــالل نـــــــــوع مـــــــــن األســـــــــمنت محـــــــــل ا ــ ـــــذلك احتفــ ــ ظ اإلدارة ، وكــ

بحقهـــــــــا فـــــــــي فـــــــــرض التعـــــــــديالت الالزمـــــــــة علـــــــــى الرســـــــــومات أثنـــــــــاء التنفيـــــــــذ، وحقهـــــــــا بـــــــــأن تلـــــــــزم املقـــــــــاول املتعاقـــــــــد معهـــــــــا 

                                                           
، ص 9113سعيد عبد الرزاق باختيرة، سلطة اإلدارة الجزائية في أثناء تنفيذ العقد اإلداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عنابة، سنة  - 50
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 مــــــــن تلـــــــــك التـــــــــي كانـــــــــت محــــــــل االتفـــــــــاق فـــــــــي العقــــــــد 
ف
.وفـــــــــي عقـــــــــد التوريـــــــــد (55)بــــــــصحالل مـــــــــواد أكثـــــــــر جــــــــودة وأفضـــــــــل نوعـــــــــا

 .(56)التي تأدي منها تلك املواد دستطيع اإلدارة أن تطلب تحسين نوع املواد ودغيير مصدر الجهة 

ويـــــــــرى الباحـــــــــث أن املشـــــــــرع مـــــــــنح اإلدارة ســـــــــلطة التعـــــــــديل االنفـــــــــرادي لطـــــــــرق ووســـــــــائل تنفيـــــــــذ العقـــــــــد اإلداري بهـــــــــدف 

مســـــــــايرة التطـــــــــور الصـــــــــناعي والتكنولـــــــــواي، وتوظيـــــــــف هـــــــــذا التطـــــــــور فـــــــــي خدمـــــــــة العقـــــــــد اإلداري لضـــــــــرورات املصـــــــــ حة 

 العامة. العامة املتمثلة في تلبية متطلبات الحاجات

 الفرع الثالث

 التعديل في مدة تنفيذ العقد

تتمتــــــــع اإلدارة بســــــــلطة التعــــــــديل االنفــــــــرادي للبنــــــــد املتعلــــــــق باملــــــــدة فــــــــي العقــــــــد اإلداري مهمــــــــا كــــــــان نــــــــوع هــــــــذا العقــــــــد أو 

ــــوعه  ــ  إنا أف ــــــــحت جهــــــــة اإلدارة (57)موضــ
ف
، ويكــــــــون صــــــــريحا

 
 وقــــــــد يكــــــــون ضــــــــمنيا

ف
، وتمديــــــــد العقــــــــد قــــــــد يكــــــــون صــــــــريحا

نح املتعهــــــــد مهلــــــــة إضــــــــافية، وعــــــــادة مــــــــا يكـــــــون نلــــــــك بنــــــــاء علــــــــى طلــــــــب صــــــــريح مــــــــن املتعهــــــــد بالتمديــــــــد. عـــــــن إرادتهــــــــا بمــــــــ

 إنا النت اإلدارة بالصــــــــــمت، ولــــــــــم تتخــــــــــذ أي إجــــــــــراء بحــــــــــق املتعهــــــــــد املقصــــــــــر
ف
ـــــام (58)ويكــــــــــون التمديــــــــــد ضــــــــــمنيا ــ ــ ، وإن قيـ

ـــــذه الجهــــــــــة اإلداريــــــــــة بتعــــــــــديل العقــــــــــد عبــــــــــر زيــــــــــادة اجــــــــــم العمــــــــــل يســــــــــتوجب إضــــــــــافة مــــــــــدة زمنيــــــــــة كافيــــــــــة لت ــ ــ ـــــذ هـ ــ ــ نفيـ

ــــلية ــ ــ ـــــد األصــ ــ ـــــذ العقـــ ــ ـــــدة تنفيـــ ــ ــــس مــ ــ ــ ـــالل نفــ ــ ــ ـــافة خـــ ــ ــ ـــال املضــ ــ ــ ـــــذ األعمـــ ــ ـــــد بتنفيـــ ــ ــــة املتعاقــ ــ ــ ـــن مطالبــ ــ ــ ـــال إن ال يمكـــ ــ ــ ، (59)األعمــ

ـــــادة  ــ ـــن املــ ــ ــ ـــــرة ب مــ ــ ــــت الفقــ ــ ــــث نصـــ ــ ـــــال  مـــــــــن قـــــــــانون العقـــــــــود املوحـــــــــد الســـــــــوري علـــــــــى أن " 19حيـــ ــ ــــي حــ ــ ـــــد فـــ ــ ـــــى املتعهــ ــ يعطــ

  أجل هذه الزيادة فقط".الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار هذه الزيادة، ونلك من 

 ملــــــــا تقتضــــــــيه الضــــــــرورات 
ف
 ونلــــــــك وفقــــــــا

ف
ودســــــــتطيع اإلدارة إطالــــــــة مــــــــدد التنفيــــــــذ أو تقصــــــــيرها أو وقــــــــف التنفيــــــــذ مؤقتــــــــا

ـــــة ــ ــــة والفنيــ ــ ــ ، ويمكنهـــــــــا خـــــــــالل املـــــــــدة األصـــــــــلية أو املعدلـــــــــة إدخـــــــــال التعـــــــــديالت التـــــــــي تراهـــــــــا ضـــــــــرورية للمرفـــــــــق (60)العمليـ
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ــــات املتع ــ ــ ـــــدار التزامــ ــ ـــــة مقــ ــ ــــواء لجهـــ ــ ــ ـــــام سـ ــ  (61)اقـــــــــد، أو لجهــــــــــة الطـــــــــرق والوســــــــــائل املتعلقـــــــــة بتنفيــــــــــذ االلتـــــــــزامالعــ
ف
، ووفقــــــــــا

للمحكمـــــــــة اإلداريـــــــــة العليـــــــــا املصـــــــــرية فـــــــــصن مـــــــــن طبيعـــــــــة العقـــــــــود اإلداريـــــــــة أن تتضـــــــــمن تحقيـــــــــق التـــــــــوازن بـــــــــين األعبـــــــــاء 

مـــــــع اإلدارة التـــــــي يتحملهـــــــا املتعاقـــــــد مـــــــع اإلدارة واملزايـــــــا التـــــــي ينتفـــــــع بهـــــــا، فـــــــصنا ترتـــــــب علـــــــى دعـــــــديل التزامـــــــات املتعاقـــــــد 

زيــــــادة فــــــي أعبائــــــه املاليــــــة، أو فــــــي مــــــدة تنفيــــــذ املشــــــروع فصنــــــه لــــــيس مــــــن العــــــدل، وال مــــــن املصــــــ حة العامــــــة، أن يتحمــــــل 

املتعاقـــــــــد نفســـــــــه تلـــــــــك األعبـــــــــاء، بـــــــــل يكـــــــــون لـــــــــه فـــــــــي مقابـــــــــل نلـــــــــك أن يحـــــــــتف  بـــــــــالتوازن املـــــــــالي للعقـــــــــد، أو بمـــــــــنح مـــــــــدة 

 .(62)إضافية للتنفيذ

ــــلطة اإل  ــــة لســـ ـــــات العمليـــ ـــن التطبيقــ ــ دارة فـــــــي دعـــــــديل بنـــــــد املـــــــدة فـــــــي العقـــــــود اإلداريـــــــة قـــــــدرتها فـــــــي عقـــــــد االلتـــــــزام علـــــــى ومــ

اســـــــــترداد املرفـــــــــق قبـــــــــل نهايـــــــــة املـــــــــدة إنا فـــــــــي حـــــــــال دغييـــــــــر طريقـــــــــة االلتـــــــــزام والتحـــــــــول إلـــــــــى اإلدارة املباشـــــــــرة أو الهيئـــــــــات 

ــــة  ــ ـــا أو . أمــــــــا فــــــــي عقــــــــد األشــــــــغال العامــــــــة فتســــــــتطيع اإلدارة أن تطلــــــــب مــــــــن املتعهــــــــد وقــــــــف األعمــــــــا(63)العامــ ــ ــ ل أو تأجيلهـ

ــــغال (64)تـــــــــأخير تنفيــــــــــذها عــــــــــن املــــــــــدد املتفـــــــــق عليهــــــــــا فــــــــــي العقــــــــــد لضــــــــــرورات املصـــــــــ حة العامــــــــــة ــ ــ ـــف األشــ ــ ــ ـــأمر بوقـــ ــ ــ .أو أن تـــ

ـــــة ـــي امليزانيــ ــ ــــة فــ ــ ــــادات املاليـ ــ ــــة االعتمـ ــ ــــدم كفايـ ــ ـــ ب عـ ــ ــــة بســ ، وفـــــــي عقـــــــد التوريـــــــد يحـــــــق لـــــــإلدارة أن تقـــــــوم بوضـــــــع (65)العامـــ

 .(66)ل قبل غيرهانظام أولويات في تنفيذ بعض التوريدات، أو األعما

ويــــــــــــرى الباحــــــــــــث أن تمكــــــــــــين اإلدارة مــــــــــــن ممارســــــــــــة التعــــــــــــديل االنفــــــــــــرادي للبنــــــــــــد املتعلــــــــــــق باملــــــــــــدة فــــــــــــي العقـــــــــــــد اإلداري 

تفرضـــــــــه ضـــــــــرورة تجـــــــــاوب العقـــــــــد مـــــــــع متطلبـــــــــات املصـــــــــ حة العامـــــــــة، خاصـــــــــة علـــــــــى ضـــــــــوء قـــــــــدرة اإلدارة علـــــــــى دعـــــــــديل 

 ديل طرق ووسائل تنفيذ العقد. مقدار التزامات املتعاقد بالزيادة أو النقصان، وتمكنها من دع

 املبحث الثاني

 القيود الواردة على  عديل العقد اإلداري 
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 واآلثار املترتبة عليه

علــــــــــى الـــــــــــرغم مـــــــــــن أن اإلدارة تتمتـــــــــــع بســــــــــلطة التعـــــــــــديل االنفـــــــــــرادي للعقـــــــــــد اإلداري إال أن حريتهــــــــــا فـــــــــــي ممارســـــــــــة هـــــــــــذا 

ــــود ال ــ ــــوابط والقيـــ ــ ـــن الضـــ ــ ــ ـــــد مــ ــ ـــع للعديــ ــ ــ ـــــل تخضــ ــ ــــة بــ ــ ـــــت مطلقـــ ــ ــــديل ليســ ــ ـــــا ، التعــ ــ ـــــد بهــ ــ ـــا التقيــ ــ ــ ـــين عليهــ ــ ــ ـــــي يتعــ ــ ــــة التــ ــ قانونيـــ

ويترتـــــــــــــب علـــــــــــــى مخالفـــــــــــــة اإلدارة لهـــــــــــــذه الضـــــــــــــوابط إبطـــــــــــــال التعـــــــــــــديل الصـــــــــــــادر عنهـــــــــــــا، أو فتـــــــــــــ  العقـــــــــــــد مـــــــــــــع الحكـــــــــــــم 

 للمتعاقد بالتعويض.

 ألهميــــــة هــــــذا املوضــــــوع فــــــصن تناولنــــــا لــــــه ســــــيكون مــــــن خــــــالل املطلــــــب األول الــــــذي نعــــــرض فيــــــه للقيــــــود الــــــواردة 
 
ونظــــــرا

ــــلطة اإلدا ــ ــ ــــى سـ ــ ــ رة فـــــــــي التعـــــــــديل االنفـــــــــرادي للعقـــــــــد اإلداري. أمـــــــــا فـــــــــي املطلـــــــــب الثـــــــــاني فنتنـــــــــاول اوثـــــــــار املترتبـــــــــة علــــــــــى علـ

 مخالفة اإلدارة للقيود الواردة على سلطتها في التعديل االنفرادي للعقد اإلداري.

 املطلب األول 

 القيود الواردة على سلطة اإلدارة 

 في التعديل االنفرادي للعقد اإلداري 

ــــلطة  ــ ــ ـــع ســـ ــ ــ ــ اإلدارة فـــــــــــي التعـــــــــــديل االنفــــــــــرادي للعقـــــــــــد اإلداري للعديـــــــــــد مـــــــــــن القيــــــــــود والضـــــــــــوابط القانونيـــــــــــة ومـــــــــــن تخضـ

هــــــــذه القيــــــــود ضــــــــرورة صــــــــدور قــــــــرار التعــــــــديل فــــــــي إطــــــــار مبــــــــدأ املشــــــــروعية  اإلداريــــــــة، وتــــــــوافر االعتمــــــــاد املــــــــالي لتغطيــــــــة 

ــــى نفقـــــــــــات التعـــــــــــديل، وأن يحـــــــــــدث دغبيـــــــــــر فـــــــــــي ظـــــــــــروف التعاقـــــــــــد دســـــــــــتدعي التعـــــــــــديل، وأن ال يـــــــــــؤثر  ــ ــ ــ ــــديل علـ ــ ــ ــ ـــــرار التعـ ــ ــ قــ

 موضوع العقد، وأن يقتصر قرار التعديل على شروط العقد املتصلة باملرفق العام.

 ـ صدور قرار التعديل في إطار مبدأ املشروعية اإلدارية:
ف
 أوال

إن قـــــــــــرار التعـــــــــــديل الـــــــــــذي تصـــــــــــدره اإلدارة هـــــــــــو قـــــــــــرار إداري ممـــــــــــا يفـــــــــــرض أن تتـــــــــــوافر فيـــــــــــه مقومـــــــــــات وأركـــــــــــان العقـــــــــــد 

صــــــــــدوره عــــــــــن  ىــــــــــخص مخــــــــــتص بصصــــــــــداره ، وفــــــــــي إطــــــــــار القواعــــــــــد القانونيــــــــــة أو الالئحيــــــــــة التــــــــــي  اإلداري مــــــــــن حيــــــــــث

تحكــــــم موضــــــوع التعــــــديل ، وأن يســـــــتند إلــــــى ســــــ ب قـــــــائم يبــــــرره يتمثــــــل فــــــي دغيـــــــر الظــــــروف التــــــي أبـــــــرم فــــــي ظلهــــــا العقـــــــد 

ــــة ، وأن يصـــــــــدر وفقــــــــــا للشــــــــــكل واإلجــــــــــراءات املقـــــــــررة ، وأن يكــــــــــون دافــــــــــع قــــــــــرار التعـــــــــديل تحقيــــــــــق املصــــــــــ حة الع ــ ــ  .(67)امــ
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وعنــــــــدما تتعاقــــــــد جهــــــــة إداريـــــــــة ضــــــــمن صــــــــالحياتها فـــــــــال يجــــــــوز لجهــــــــة أخـــــــــرى إجــــــــراء دعــــــــديل الحـــــــــق علــــــــى نلــــــــك العقـــــــــد 

حتــــــــ  ولـــــــــو كـــــــــان األمـــــــــر يتعلـــــــــق بشـــــــــأن مـــــــــن شـــــــــؤونها مـــــــــا لـــــــــم يفـــــــــوض إليهـــــــــا نلـــــــــك مـــــــــن قبـــــــــل الجهـــــــــة اإلداريـــــــــة املختصـــــــــة 

ـــرت املحك(68)فتمــــــــارس بمقت ــــــــ   هــــــــذا التفــــــــويض إجــــــــراء التعــــــــديل املطلــــــــوب ــ ــ ـــــد اعتبـ ــ مــــــــة اإلداريــــــــة العليــــــــا املصــــــــرية ، وقـ

 لنصـــــــوص العقـــــــد املبـــــــرم بينـــــــه وبـــــــين اإلدارة ومـــــــا قـــــــد 
ف
" أن حقـــــــوق املتعاقـــــــد مـــــــع جهـــــــة اإلدارة والتزاماتـــــــه تتحـــــــدد طبقـــــــا

يطــــــــرأ عليـــــــــه مـــــــــن دعـــــــــديالت والعقـــــــــد اإلداري ال ينشـــــــــأ وال يعـــــــــدل إال بـــــــــصرادة صـــــــــحيحة مـــــــــن جهـــــــــة اإلدارة صـــــــــادرة ممـــــــــن 

 هــــــــــذا يملــــــــــك التعبيــــــــــر عــــــــــن هــــــــــذه اإلرادة وال ي
ف
مكــــــــــن إبــــــــــرام العقــــــــــود اإلداريــــــــــة أو دعــــــــــديلها إال ممــــــــــن أنــــــــــيط بهــــــــــم قانونــــــــــا

 .(69)االختصاص ...."

نخلــــــــص ممــــــــا تقــــــــدم أن قــــــــرار التعــــــــديل الــــــــذي تصــــــــدره اإلدارة بصرادتهــــــــا املنفــــــــردة يجــــــــب أن تتــــــــوافر فيــــــــه جميــــــــع أركــــــــان 

 ومقومات القرار اإلداري تحت طائلة إلغاء القرار.

 ـ توافر االعتماد املالي:  9

يتعــــــــين علــــــــى اإلدارة عنــــــــد ممارســــــــة ســــــــلطتها فــــــــي التعــــــــديل االنفــــــــرادي للعقــــــــد اإلداري تــــــــوافر االعتمــــــــاد املــــــــالي الــــــــالزم فــــــــي 

ـــــي (70)امليزانيـــــــــة لتغطيــــــــــة النفقــــــــــات املترتبـــــــــة علــــــــــى التعــــــــــديل حتــــــــــ  ال يكـــــــــون فــــــــــي التعــــــــــديل إرهاقـــــــــا ل خزانــــــــــة العامــــــــــة ــ ، ففـــ

هـــــــــــذه النفقــــــــــة، وهـــــــــــذا االعتمـــــــــــاد يجـــــــــــب أن يكـــــــــــون فرنســــــــــة إن أي إنفـــــــــــاق عـــــــــــام يقابلـــــــــــه اعتمــــــــــاد فـــــــــــي املوازنـــــــــــة يرصـــــــــــد ل

 مـــــــــن الجهـــــــــة املختصـــــــــة ســـــــــواء كـــــــــان البرملـــــــــان أو املجـــــــــالس املحليـــــــــة
ف
، أمـــــــــا فـــــــــي مصـــــــــر فقـــــــــد أوجـــــــــب القـــــــــانون (71)مرخصـــــــــا

املـــــــالي علـــــــى الجهـــــــات اإلداريـــــــة قبـــــــل إبـــــــرام أي عقـــــــد، أو اتفـــــــاق مـــــــالي الحصـــــــول علـــــــى إقـــــــرار كتـــــــابي مـــــــن املســـــــؤولين عـــــــن 

 بقيمــــــــــة هــــــــــذا االرتبـــــــــاط نظـــــــــام االرتباطــــــــــات بســـــــــماح البنــــــــــد
ف
. وفــــــــــي ســــــــــورية (72)املخــــــــــتص الجـــــــــائز الخصــــــــــم عليــــــــــه قانونـــــــــا
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دعقــــــد النفقـــــــة اســـــــتنادا لالعتمــــــاد املخصـــــــص لهـــــــا فــــــي املوازنـــــــة العامـــــــة ، ويجــــــب أال يرتـــــــب عقـــــــد النفقــــــة التزامـــــــات علـــــــى 

 .(73)السنوات التالية املقبلة

 ـ 
 
 أن يحدث دغيير في ظروف التعاقد دستدعي التعديل:ثالثا

ـــترط مل ــ ــ ــ مارســـــــــــة اإلدارة لســـــــــــلطة التعـــــــــــديل أن يطـــــــــــرأ دغيـــــــــــر الحـــــــــــق علـــــــــــى الظـــــــــــروف االجتماعيـــــــــــة، أو االقتصـــــــــــادية أو يشــ

ـــــد ـــا العقــ ــ ـــــرم فيهــ ـــي أبــ ــ ـــــة  التــ ، إن أن بقـــــــاء الظـــــــروف التـــــــي أبـــــــرم فيهـــــــا العقـــــــد علـــــــى حالهـــــــا ال يســـــــوغ لـــــــإلدارة (74)التكنولوجيــ

ـــا  ــ ــ ـــن توافرهــ ــ ــ ـــــد مــ ــ ـــــتعمال البــ ــ ــــي اســ ــ ــ ــــلطة دواعـ ــ ــ ـــل سـ ــ ــ ـــــد فلكــ ــ ــــى العقــ ــ ــ ــــديل علـ ــ ــ ـــــراء أي دعـ ــ ـــــديل (75)إجــ ــ ـــم التعــ ــ ــ ــــف اجــ ــ ، ويختلـــ

ـــــر  ــــى آخــ ـــــد إلـــ ـــن عقــ ــ  مقتضـــــــيات تنظـــــــيم املرفـــــــق العـــــــام، واملصـــــــ حة العامـــــــة األمـــــــر الـــــــذي يســـــــتحق مـــــــن اإلدارة أن مــ
ف
وفقـــــــا

ـــا (76)تـــــــــــولي موضـــــــــــوع التعـــــــــــديل األهميـــــــــــة القصـــــــــــوى التـــــــــــي يســـــــــــتحقها ــ ــ ــ ـــار هنــ ــ ــ ــ ـــــذي يثــ ــ ــ ــــؤال الــ ــ ــ ــ ـــر ، والسـ ــ ــ ــ ـــم تتغيــ ــ ــ ــ ــــو لــ ــ ــ ــ ـــــانا لـ ــ ــ مــ

ـــــراء الظــــــروف وبقيــــــت علــــــى حالهــــــا لكــــــن اإلدارة اكتشــــــفت أنهــــــا  ـــــا إجـ ـــق لهـ ــ ـــل يحـ ــ ـــــة هـ ـــ حة العامـ ــ ــــدير املصـ ــــي تقــ ـــــأت فــ أخطـ

 التعديلا

أن انقســـــــــمت مواقـــــــــف الفقـــــــــه فـــــــــي اإلجابـــــــــة علـــــــــى هـــــــــذا الســـــــــؤال إلـــــــــى عـــــــــدة أراء حيـــــــــث نهـــــــــب الـــــــــرأي األول إلـــــــــى القـــــــــول 

 فصنهــــــــــا ال دســــــــــتطيع أن دســــــــــتند علــــــــــى خط هــــــــــا وتفــــــــــرض علــــــــــى 
ف
 ســــــــــليما

ف
اإلدارة إنا لــــــــــم تقــــــــــدر مصــــــــــال  الجماعــــــــــة تقــــــــــديرا

ـــــديل  ـــــد دعــ  قبــــــــل التعاقـــــــداملتعاقــ
ف
 أمـــــــا الـــــــرأي الثــــــــاني فيـــــــذهب إلـــــــى القــــــــول  .(77)العقـــــــد وعليهــــــــا أن تـــــــدرس حاجاتهـــــــا جيـــــــدا

إنا أخطــــــــــأت اإلدارة فــــــــــي تقــــــــــدير مقتضــــــــــيات ســــــــــير املرافــــــــــق العامــــــــــة فلــــــــــم تقــــــــــدرها التقــــــــــدير الســــــــــليم فــــــــــي العقــــــــــد فصنهــــــــــا 

ـــــد ــ ـــــنا بصـ ــ ـــا لسـ ــ ــ ـــــث أننـ ــ ـــــام حيـ ــ ـــق العـ ــ ــ ــــة للمرفـ ــ ـــــات الحقيقيــ ــ ـــع الحاجـ ــ ــ ـــــق مـ ــ ـــا يتفـ ــ ــ ـــــد بمـ ــ ـــــديل العقـ ــ ــــك دعـ ــ د عقــــــــاب اإلدارة تملــ

 .(78)على خطأها

أمــــــا الباحـــــــث فيؤيـــــــد الـــــــرأي الثـــــــاني ويــــــرى أن طبيعـــــــة واجـــــــم املهـــــــام التـــــــي تــــــنهض بهـــــــا اإلدارة فـــــــي خدمـــــــة املرفـــــــق العـــــــام، 

 تبرر لها خطأها في تقدير املص حة العامة، مما يجيز لها دعديل العقد بصرادتها املنفردة .

                                                           
 .0212لسنة  29من القانون املالي األسام ي السوري الصادر باملرسوم التشريعي رقم  2املادة  - 73
 .919، ص9112محمد الحسين، مهند مختار نوح ، العقود اإلدارية، جامعة دمشق،  - 74
 .912عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرجع السابق، ص  - 75
 .073،ص 0220، 0طة اإلدارة في دعديل شروط العقد اإلداري، بحث منشور في مجلة العلوم اإلدارية، عمصطفى كمال وصفي، حول سل - 76
 .010، ص 0222ثروت بدوي،  النظرية العامة في العقود اإلدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 77
 .171سليمان محمد الطماوي، املرجع السابق، ص  - 78
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ـ أن ال يؤثر قرار التعديل على موضوع 
ف
 العقد:رابعا

ال يكــــــــــون دعـــــــــــديل اإلدارة للعقـــــــــــد بصرادتهـــــــــــا املنفـــــــــــردة صـــــــــــحيحا إال إنا تضــــــــــمن عـــــــــــدم الخـــــــــــروج علـــــــــــى موضـــــــــــوع العقـــــــــــد، 

 ولم يتجاوز إمكانيات املتعاقد املالية واالقتصادية والفنية:

 أ ـ عدم خروج التعديل على موضوع العقد:

 غ
ف
 جديـــــــــدا

ف
ــــه يشـــــــــترط ل ـــــــــحة التعـــــــــديل أن ال يـــــــــؤدي إلـــــــــى إعطـــــــــاء العقـــــــــد محـــــــــال ــ ــ ــــت إليـ ــ ــ ـــــذي اتجهـ ــ ـــــلي الــ ــ ـــل األصــ ــ ــ ـــر املحــ ــ ــ يــ

 علـــــــــى نفـــــــــس املحـــــــــل وعلـــــــــى نفـــــــــس الســـــــــ ب(79)إرادتـــــــــا الطـــــــــرفين املتعاقـــــــــدين
ف
ـــي (80). وأن يكـــــــــون قائمـــــــــا ــ ــ ــــة التــ ــ ــ ـــن األمثلـ ــ ــ . ومــ

ـــــد  ـــزام عقـ ــ ـــــد االلتـ ـــبح عقـ ــ ـــأن يصـ ــ ــــوعه بـ ـــــد وموضــ ــــوع العقـ ـــر نــ ــ ــــى دغييـ ـــــديل إلــ ـــــل التعـ ـــــد أن يصـ ـــل العقـ ــ ـــر محـ ــ ــــى دغييـ ــ ــــؤدي إل تــ

 مـــــــن البضـــــــائعتوريـــــــد، أو أن يكـــــــون موضـــــــوع عقـــــــد النقـــــــل 
ف
 بـــــــدال

ف
، وقـــــــد اعتبـــــــرت املحكمـــــــة اإلداريـــــــة العليـــــــا (81)أىخاصـــــــا

إن دعــــــــــديل ســــــــــماكة البيتــــــــــون فــــــــــي األرضــــــــــيات يعتبــــــــــر عمــــــــــال جديــــــــــدا يســــــــــتوجب تقــــــــــدير ســــــــــعر لهــــــــــذا العمــــــــــل الســــــــــورية .

 املعدل بتاريخ تنفيذه.

ــــتعانة ــــــــ إنا قـــــــام نـــــــزاع بـــــــين الطـــــــرفين حـــــــول تحديـــــــد الســـــــعر يعـــــــود للمحكمـــــــة املختصـــــــة تحديـــــــد هـــــــذا الســـــــعر ب ـــــد االســـ عــ

 .(82)بالخبرة الفنية

 ب ـ عدم تجاوز إمكانيات املتعاقد املالية والفنية واالقتصادية:  

  

يتعــــــــين علــــــــى اإلدارة عنــــــــد إجــــــــراء التعــــــــديل عــــــــدم املســــــــاس بــــــــاملركز املــــــــالي للمتعاقــــــــد، وأن اســــــــتعمال اإلدارة لســــــــلطاتها 

ات بمــــــــا يــــــــؤدي إلــــــــى إخــــــــالل التــــــــوازن املــــــــالي مقيــــــــد بمــــــــا يرســــــــمه القــــــــانون لهــــــــا، فــــــــال يجــــــــوز لهــــــــا اســــــــتعمال تلــــــــك الســــــــلط

 علـــــــى عقـــــــب
ف
 لـــــــإلدارة تجـــــــاه (83)للعقـــــــد أي قلـــــــب التزامـــــــات املتعاقـــــــد رأســـــــا

ف
. وإنا كانـــــــت ســـــــلطة التعـــــــديل االنفـــــــرادي حقـــــــا

 تجاههـــــــــا أن ال يخـــــــــل هـــــــــذا التعـــــــــديل بـــــــــالتوازن املـــــــــالي للعقـــــــــد ممـــــــــا قـــــــــد 
ف
املتعاقـــــــــد معهـــــــــا فـــــــــصن هـــــــــذا األخيـــــــــر يملـــــــــك حقـــــــــا

ـــم ــ ــ ــــة لـــ ــ ــ ــــائر فادحــ ــ ــ ــــه خســ ــ ــ ـــق بــ ــ ــ ـــــد ي حـــ ــ ــــاء التعاقـــ ــ ــ ـــا أثنــ ــ ــ ــ  ملــــــــــا تقــــــــــدم نهبــــــــــت (84)يتوقعهـ
ف
محكمــــــــــة القضــــــــــاء اإلداري ، وتطبيقــــــــــا

                                                           
 .021اب والقبول في العقد اإلداري، املرجع السابق، ص ـ مهتد مختار نوح، اإليج 79
 .232، ص0221، 7أحمد محيو، محاضرات في املؤسسات اإلدارية، ترجمة محمد عرب صاصيال، ديوان املطبوعات الجامعية، ط - 80
 .111، ص 9111، الجزائر، 0ناصر لباد، القانون اإلداري، النشاط اإلداري، الجزء الثاني، ط - 81
 .0231لسنة  013في الطعن  092كم الصادر عن املحكمة اإلدارية العليا السورية، رقم  الح - 82
 وما بعدها. 073مصطفى كمال وصفي، املرجع السابق، ص  - 83
84 -  ،

ف
 .73، دون ناشر، ص 9112عبد العزيز عبد املنعم خليفة،  تنفيذ العقد اإلداري ودسوية منازعاته قضاء وتحكيما
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املصــــــــــرية إلــــــــــى القــــــــــول" ... أنــــــــــه إنا كــــــــــان مــــــــــن شــــــــــأن التعــــــــــديل زيــــــــــادة أعبــــــــــاء املتعاقــــــــــد مــــــــــع اإلدارة إال أنــــــــــه ال ي ــــــــــ  أن 

ـــا  تجـــــــــاوز األعبـــــــــاء الجديـــــــــدة الحـــــــــدود الطبيعيـــــــــة املعقولـــــــــة فـــــــــي نوعهـــــــــا وفـــــــــي أهميتهـــــــــا أو أن تفـــــــــوق قيمتهـــــــــا ــ ــ ـــــا مــ ــ أو نتائجهــ

 علــــــــى عقــــــــب، بحيـــــــــث 
ف
 فـــــــــي العقــــــــد بدرجــــــــة كبيـــــــــرة، أو أن يكــــــــون مــــــــن شـــــــــأنها أن تقلــــــــب العقــــــــد رأســـــــــا

ف
اتفــــــــق عليــــــــه أصــــــــال

 . (85)يصبح املتعاقد وكأنه أمام عرض جديد أو دغير في موضوع العقد أو محله ...."

 ـ أن يقتصر قرار التعديل على شروط العقد املتصلة باملرفق العام:
ف
 خامسا

ـــتر  ــ ط ل ــــــــحة قــــــــرار التعــــــــديل أن يقتصــــــــر علــــــــى الشــــــــروط التــــــــي تمــــــــس تنظــــــــيم املرفــــــــق العــــــــام وتتعلــــــــق باحتياجاتــــــــه ، يشـــ

ومــــــــــن األمثلــــــــــة علــــــــــى تلــــــــــك الشــــــــــروط أســــــــــلوب العمــــــــــل بــــــــــاملرفق، وطريقــــــــــة تنفيــــــــــذ العقــــــــــد اإلداري والجــــــــــداول الزمنيــــــــــة 

ـــي . أمـــــــا الشـــــــروط التـــــــي ال تت(86)ملعـــــــدالت التنفيـــــــذ، والجوانـــــــب الفنيـــــــة واإلداريـــــــة للتنفيـــــــذ ــ ـــــام والتــ ـــق العــ ــ ـــير املرفــ ــ ـــق بســ ــ علــ

ال يجــــــــــــوز لــــــــــــإلدارة أن دعــــــــــــدلها بصرادتهــــــــــــا املنفــــــــــــردة فهــــــــــــي الشــــــــــــروط املتعلقــــــــــــة باملزايــــــــــــا املتفــــــــــــق عليهــــــــــــا للمتعاقــــــــــــد وعلــــــــــــى 

ـــــه ــ ــ ـــــق عليـ ــ ــ ـــالثمن املتفـ ــ ــ ــ ـــــد كـ ــ ــ ــــي العقـ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ـــــر املاليــ ــ ــ ـــــص العناصـ ــ ــ ، واألربــــــــــاح التــــــــــي يســــــــــتحقها املتعاقــــــــــد مــــــــــن ممارســــــــــة (87)األخـ

 .(88)زم اإلدارة بتقديمهانشاطه، أو القروض والفوائد التي تل

نخلــــــــص ممــــــــا تقــــــــدم إلــــــــى أن ســــــــلطة اإلدارة فــــــــي التعــــــــديل االنفــــــــرادي للعقــــــــد اإلداري ليســــــــت مطلقــــــــة، تمارســــــــها كيفمــــــــا 

ضــــــــــرورة صــــــــــدور قــــــــــرار التعــــــــــديل فــــــــــي إطــــــــــار مبــــــــــدأ  دشــــــــــاء، وكمــــــــــا يحلــــــــــو لهــــــــــا بــــــــــل مقيــــــــــدة بضــــــــــوابط معينــــــــــة تتمثــــــــــل فــــــــــي

ة نفقـــــــــات التعـــــــــديل، وأن يحـــــــــدث دغبيـــــــــر فـــــــــي ظـــــــــروف التعاقـــــــــد املشـــــــــروعية  اإلداريـــــــــة، وتـــــــــوافر االعتمـــــــــاد املـــــــــالي لتغطيـــــــــ

دســــــــــتدعي التعــــــــــديل، وأن ال يــــــــــؤثر قــــــــــرار التعـــــــــــديل علــــــــــى موضــــــــــوع العقــــــــــد، وأن يقتصـــــــــــر قــــــــــرار التعــــــــــديل علــــــــــى شـــــــــــروط 

 ، ويترتب على مخالفتها حق املتعاقد في مراجعة القضاء إلنصافه. العقد املتصلة باملرفق العام.
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 املطلب الثاني

 تبة على ممارسة اإلدارة لسلطة التعديل االنفراديالنتائج املتر 

يترتــــــــــب علــــــــــى عــــــــــدم مراعــــــــــاة اإلدارة للضــــــــــوابط القانونيــــــــــة عنــــــــــد اســــــــــتعمال ســــــــــلطتها فــــــــــي التعــــــــــديل االنفــــــــــرادي للعقــــــــــد 

اإلداري، حــــــــق املتعاقــــــــد معهــــــــا فــــــــي ال جــــــــوء إلــــــــى القضــــــــاء للمطالبــــــــة بصلغــــــــاء التعــــــــديل الــــــــذي أجرتــــــــه علــــــــى العقــــــــد ، كمــــــــا 

 ت  العقد والتعويض إن كان له مقت   .يستطيع املطالبة بف

ــــــــ حـــــــق املتعاقـــــــد فـــــــي طلـــــــب إلغـــــــاء التعـــــــديل الجـــــــاري علـــــــى العقـــــــد:  يعـــــــرف اإللغـــــــاء بأنـــــــه جـــــــزاء علـــــــى مخالفـــــــة القـــــــرار 
ف
أوال

 وال 
ف
 قانونــــــــا

ف
للقواعـــــــد  التــــــــي أوجــــــــب القــــــــانون إتباعهـــــــا بحيــــــــث إنا لــــــــم تــــــــراع قواعـــــــد الفــــــــانون فــــــــي تكوينــــــــه فـــــــال ينــــــــتج أثــــــــرا

 .(89)زامينش ئ عنه حق أو الت

 ويحكم القاض ي بصلغاء قرار التعديل االنفرادي للعقد اإلداري من جانب اإلدارة في الحاالت التالية:

ـــــــــــ عـــــــــــدم مراعــــــــــاة قواعـــــــــــد املشـــــــــــروعية اإلداريــــــــــة عنـــــــــــد التعـــــــــــديل:  وفــــــــــي هـــــــــــذه الحالـــــــــــة يجــــــــــوز للمتعاقـــــــــــد أن يتمســـــــــــك 0

 . (90)ببطالن كل دعديل 

إبـــــــــرام العقـــــــــد : إنا ث ـــــــــت أن الظـــــــــروف التـــــــــي تـــــــــدعي اإلدارة  ــــــــــ أن ال يكـــــــــون التعـــــــــديل بســـــــــ ب ظـــــــــروف اســـــــــتجدت بعـــــــــد9

أنهــــــــا قــــــــد اســــــــتجدت كانــــــــت موجــــــــودة عنــــــــد إبــــــــرام العقــــــــد أو أن اإلدارة ال دســــــــتهدف مــــــــن التغييــــــــر مقتضــــــــيات املصــــــــ حة 

العامـــــــــــة وضـــــــــــرورة دســـــــــــيير املرافـــــــــــق العامـــــــــــة، إنمـــــــــــا دســـــــــــعى لتحقيـــــــــــق مصـــــــــــال  خاصـــــــــــة فـــــــــــصن للمتعاقـــــــــــد أن ي جـــــــــــأ إلـــــــــــى 

 .(91)على التعويض املناسبالقضاء اإلداري ل حصول 

 ـ حق املتعاقد في طلب فت  العقد: 
ف
 ثانيا

ــــة،  ــ ــــة التعاقديـــ ــ ـــل للرابطـــ ــ ــ ــــة حــ ــ ـــ  بمثابـــ ــ ــ ـــر الفتــ ــ ــ وإن قيـــــــــام اإلدارة بالتعـــــــــديل االنفـــــــــرادي للعقـــــــــد بصـــــــــورة تـــــــــؤدي إلـــــــــى يعتبــ

ـــــق .(92)قلـــــــب اقتصـــــــادياته وإلحـــــــاق الضـــــــرر باملتعاقـــــــد يجيـــــــز لـــــــه طلـــــــب فتـــــــ  العقـــــــد واملطالبـــــــة بـــــــالتعويض ـــل حــ ــ  إن يقابــ

                                                           
 .992القاهرة، ص ، جامعة 0223محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة لاللتزامات، القاهرة،  - 89
 .013، ص0230عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد اإلداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 90
 012،  9100، 0مازن ليلو راض ي، العقود اإلدارية، دار قنديل للنشر والتوزيع، ط - 91
 .223زهير مصطفى صال ، املرجع السابق، ص  - 92
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اإلدارة فــــــــــي دعــــــــــديل العقــــــــــد اإلداري أثنــــــــــاء التنفيــــــــــذ حــــــــــق املتعاقــــــــــد معهــــــــــا فــــــــــي املحافظــــــــــة علــــــــــى التــــــــــوازن املــــــــــالي للعقــــــــــد 

ودعويضـــــــــه عـــــــــن اوثـــــــــار املترتبـــــــــة علـــــــــى هـــــــــذا التعـــــــــديل فـــــــــصنا تجـــــــــاوز التعـــــــــديل الحـــــــــدود املألوفـــــــــة فللمتعاقـــــــــد أن يطلـــــــــب 

 عــــــــن االســــــــتمرار فــــــــي تنف
ف
ـــــدفتــــــــ  العقــــــــد إنا جعلتــــــــه تلــــــــك التعــــــــديالت عــــــــاجزا ــ ـــــذ العقـ ــ ، وان تخطــــــــي اإلدارة للقيــــــــود (93)يـ

القانونيـــــــــة املفروضـــــــــة عليهــــــــــا عنـــــــــد دعـــــــــديل العقــــــــــد اإلداري يتـــــــــيح للمتعاقــــــــــد ال جـــــــــوء  إلـــــــــى القضــــــــــاء للمطالبـــــــــة بفتــــــــــ  

 .(94)العقد

 ـ حق املتعاقد في التعويض:
 
 ثالثا

ـــ ته  اختلــــــــف الفقهــــــــاء فــــــــي مســــــــألة أســــــــاس التعــــــــويض الــــــــذي يســــــــتحقه املتعاقــــــــد مــــــــن اإلدارة فــــــــذهب بعضــــــــهم إ ــ ــ ــــى نسـ ــ لــ

أو . (96)، فيمــــــــــا نهــــــــــب الــــــــــبعض اوخــــــــــر إلــــــــــى القــــــــــول بــــــــــالتوازن املــــــــــالي للعقــــــــــد (95)لفكــــــــــرة املســــــــــؤولية التعاقديــــــــــة لــــــــــإلدارة 

ـــــه ــ ــ ـــــاء بالتزامــ ــ ــ ــــي الوفــ ــ ــ ـــــد فـــ ــ ــ ـــــتمرار املتعاقــ ــ ــ ــــي اســ ــ ــ ــــة فـــ ــ ــ ـــــردة والرغبـــ ــ ــ ـــــة املجــ ــ ــ ـــق (97)العدالــ ــ ــ ــ ـــــا لحــ ــ ــ ـــــل مــ ــ ــ ــــويض الكامــ ــ ــ ـــمل التعـــ ــ ــ ــ ، ويشــ

 ملــــــا تقــــــدم املتعاقــــــد مــــــن خســــــارة ومــــــا فاتــــــه مــــــن كســــــب
 
نهبــــــت املحكمــــــة اإلداريــــــة العليــــــا الســــــورية إلــــــى القــــــول  وتطبيقــــــا

"يعــــــــود للمحكمــــــــة تقــــــــدير التعــــــــويض املســــــــتحق للمتعهــــــــد بعنصــــــــرية مــــــــا فاتــــــــه مــــــــن كســــــــب ومــــــــا لحــــــــق بــــــــه مــــــــن خســــــــارة 

لالحتفــــــــاظ بـــــــــالتوازن املـــــــــالي للعقـــــــــد إنا قامـــــــــت الجهـــــــــة اإلداريـــــــــة بتعــــــــديل العقـــــــــد وإنقـــــــــاص مقـــــــــداره بمـــــــــا يجـــــــــاوز نســـــــــبة 

 .(98)من مواد العقد" 97%

ـــــد و  ـــــرادي للعقــ ـــــديل االنفــ ـــــرار التعــ ــــاء قــ ــ ـــــة بصلغـ ــــاء للمطالبــ ــ ـــى القضـ ــ ــ ـــوء إل ــ ـــــتطيع ال جــ ـــــد يســ ـــــدم أن املتعاقــ ـــا تقــ ــ ـــــتنتج ممــ نســ

 املطالبــــــــــــة بفتــــــــــــ  
ف
الصــــــــــــادر عــــــــــــن اإلدارة فــــــــــــي حــــــــــــال مخالفتــــــــــــه لقواعــــــــــــد املشــــــــــــروعية اإلداريــــــــــــة، كمــــــــــــا يســــــــــــتطيع أيضــــــــــــا

ل إخــــــالل اإلدارة بــــــالتوازن املــــــالي العقــــــد، واملطالبــــــة بــــــالتعويض عمــــــا فاتــــــه مــــــن ربــــــح ومــــــا لحــــــق بــــــه مــــــن خســــــارة فــــــي حــــــا

 للعقد. 
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 .193سليمان محمد الطماوي، نفس املرجع السابق، ص  - 95
 .011 091عمار بوضياف، املرجع السابق، ص  - 96
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 .0231لسنة  22في الطعن رقم  922الحكم الصادر عن املحكمة اإلدارية العليا السورية رقم  - 98
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 الخاتمة

 ـ النتائج:
ً
 أوال

يقصـــــــــــــد بالتعـــــــــــــديل االنفـــــــــــــرادي للعقـــــــــــــد اإلداري قـــــــــــــدرة اإلدارة علـــــــــــــى دعـــــــــــــديل بعـــــــــــــض بنـــــــــــــود العقـــــــــــــد دون موافقـــــــــــــة  ــــــــــــــ0

 لـــــــرأي بعـــــــض الفقـــــــه فـــــــصن األســـــــاس القـــــــانوني للتعـــــــديل يســـــــتند علـــــــى فكـــــــرة 
 
املتعاقـــــــد معهـــــــا علـــــــى هـــــــذا التعـــــــديل. ووفقـــــــا

ـــــام، الســـــــ ـــق العـــ ــ ـــــرة املرفـــ ــــى فكـــ ــ ــــوم علــ ــ ـــــديل يقــ ــــاس التعـــ ــ ـــار أن أســ ــ ـــى اعتبـــ ــ ـــــر إلـــ ــــبعض اوخـــ ــ ــــب الــ ــ ـــين نهــ ــ ــــي حـــ ــ ــــة، فــ ــ لطة العامــ

 أما الرأي الرا   فيقوم على املزج بين الفكرتين السابقتين في تأسيس سلطة اإلدارة في التعديل. 

ت، وطـــــــــــرق ووســـــــــــائل ــــــــــــ إن ســـــــــــلطة اإلدارة فـــــــــــي التعـــــــــــديل االنفـــــــــــرادي للعقـــــــــــد تنصـــــــــــب علـــــــــــى اجـــــــــــم ومقـــــــــــدار االلتزامـــــــــــا9

 تنفيذ االلتزام التعاقدي، واملدة الالزمة للتنفيذ. 

ـــــــــــ تتقيــــــــــد ســــــــــلطة اإلدارة فــــــــــي التعــــــــــديل االنفــــــــــرادي للعقــــــــــد اإلداري بضــــــــــرورة صــــــــــدور قــــــــــرار التعــــــــــديل فــــــــــي إطــــــــــار مبــــــــــدأ 2

 املشـــــــــروعية  اإلداريـــــــــة، وتـــــــــوافر االعتمـــــــــاد املـــــــــالي لتغطيـــــــــة نفقـــــــــات التعـــــــــديل، وأن يحـــــــــدث دغبيـــــــــر فـــــــــي ظـــــــــروف التعاقـــــــــد

دســــــــــتدعي التعــــــــــديل، وأن ال يــــــــــؤثر قــــــــــرار التعـــــــــــديل علــــــــــى موضــــــــــوع العقــــــــــد، وأن يقتصـــــــــــر قــــــــــرار التعــــــــــديل علــــــــــى شـــــــــــروط 

 ،العقد املتصلة باملرفق العام.

ــــــــ ينــــــــتج عــــــــن عــــــــدم مراعــــــــاة اإلدارة للقيــــــــود القانونيــــــــة عنــــــــد ممارســــــــة ســــــــلطتها فــــــــي التعــــــــديل حــــــــق املتعاقــــــــد معهــــــــا فــــــــي 1 ـ

 البة بالتعويض في حاالت معينة.طلب إلغاء قرار التعديل، او فتخه مع املط

 ـ التوصيات:
َ
 ثانيا

 لتعســـــــــــــفها فـــــــــــــي 
ف
ــــــــــــــ توصـــــــــــــ ي الدراســـــــــــــة بعـــــــــــــدم توســـــــــــــيع ســـــــــــــلطة اإلدارة فـــــــــــــي التعـــــــــــــديل االنفـــــــــــــرادي للعقـــــــــــــد اإلداري منعـــــــــــــا

 استعمال هذا الحق.

ـــــــ توصـــــــ ي الدراســـــــة بتفعيـــــــل وتوســـــــيع دور الرقابـــــــة القضـــــــائية علـــــــى اإلدارة ل حـــــــد مـــــــن ســـــــلطتها فـــــــي التعـــــــديل االنفـــــــرادي  ـ

 للعقد اإلداري.

ـــــــ توصـــــــ ي الدراســــــة باعتمـــــــاد اإلدارة مـــــــع املتعاقــــــد معهـــــــا ملبــــــدأ الشـــــــفافية فـــــــي إحاطتــــــه بتكـــــــاليف العقــــــد والســـــــلطة التـــــــي 

 تتمتع بها اتجاهه.
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ــــــــــ تقنـــــــــين القيـــــــــود التـــــــــي يتعـــــــــين علـــــــــى اإلدارة مراعاتهـــــــــا عنــــــــــد ممارســـــــــة ســـــــــلطتها فـــــــــي دعـــــــــديل العقـــــــــد اإلداري فـــــــــي قــــــــــانون 

 .9111لسنة  70العقود املوحد السوري رقم 

 

 املراجع

 ـ الكتب واملؤلفات القانونية:
ً
 أوال

 ـ باللغة العربية:0

إبــــــــراهيم طــــــــه الفيــــــــاض، العقــــــــود اإلداريــــــــة ، النظريــــــــة العامــــــــة وتطبيقاتهــــــــا فــــــــي القــــــــانون الكــــــــويتي، واملقــــــــارن،   -

 .0230، 0، مكتبة الفالح، الكويت، ط0211لسنة  22مع شرح قانون املناقصات الكويتي، رقم 

ـــــرا - ــ ــ  للقـــــــــــانون رقـــــــــــم إبــ
ف
ـــنة  32هيم محمـــــــــــد علـــــــــــي، آثـــــــــــار العقـــــــــــود اإلداريـــــــــــة وفقـــــــــــا ــ ــ ــ ـــــات  0223لســ ــ ــ ـــأن املناقصــ ــ ــ ــ بشــ

 .9112واملزايدات والئحته التنفيذية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

أحمـــــــــــد عثمـــــــــــان عيـــــــــــاد، مظـــــــــــاهر الســـــــــــلطة العامـــــــــــة فـــــــــــي العقـــــــــــود اإلداريـــــــــــة، دار النهضـــــــــــة العربيـــــــــــة، القـــــــــــاهرة،  -

0222. 

ــــة، ا - ــ ــ ــــود جمعـ ــ ــ ـــــد محمـ ــ  ألحكـــــــــام قـــــــــانون املناقصـــــــــات واملزايـــــــــدات الجديـــــــــد، منشـــــــــأة أحمــ
ف
لعقـــــــــود اإلداريـــــــــة طبقـــــــــا

 .9119املعارف، اإلسكندرية، 

أحمــــــــد محيـــــــــو، محاضـــــــــرات فـــــــــي املؤسســــــــات اإلداريـــــــــة، ترجمـــــــــة محمـــــــــد عــــــــرب صاصـــــــــيال، ديـــــــــوان املطبوعـــــــــات  -

 .0221، 7الجامعية، ط

 ، دون ناشر.0220ثروت بدوي،  القانون اإلداري،  -

 .0222النظرية العامة في العقود اإلدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،   ............... -

جمــــــــال عبــــــــاس أحمــــــــد عثمــــــــان، النظريــــــــة العامــــــــة وتطبيقاتهــــــــا فــــــــي مجــــــــال إلغــــــــاء العقــــــــود اإلداريــــــــة فــــــــي الفقــــــــه  -

 .9112وقضاء مجلس الدولة، املكتب العربي الحديث، اإلسكندرية، 

 .0210، القاهرة، 0رة في العقد اإلداري ، طحسين درويش، السلطات املخولة لجهة اإلدا -

دراســـــــــة   BOTزهيـــــــــر مصـــــــــطفى صـــــــــال  مظـــــــــاهر ســـــــــلطات اإلدارة فـــــــــي عقـــــــــد البنـــــــــاء والتشـــــــــغيل والتحويـــــــــل  -

 .9102مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، 

ســــــــــعيد نجيلــــــــــي، عيســــــــــ   الحســــــــــن، العقــــــــــود اإلداريــــــــــة، منشــــــــــورات جامعــــــــــة حلــــــــــب، مركــــــــــز التعلــــــــــيم املفتــــــــــوح،  -

9112.   

ـــاهرة ، 7ســــــــــــــليمان محمــــــــــــــد الطمــــــــــــــاوي، األســــــــــــــس العامــــــــــــــة للعقــــــــــــــود اإلداريــــــــــــــة، ط - ــ ــ ــ ــ ــ ــــي، القـ ــ ــ ــ ــ ـــــر العربــ ــ ــ ــ ــ ، دار الفكـ

9117  . 

 .0220سمير صادق، العقد اإلداري في مبادئ اإلدارية العليا، الهيئة املصرية العامة للكتاب،  -

ــــــر، عبـــــــــــد العزيـــــــــــز عبـــــــــــد املـــــــــــنعم خليفـــــــــــة ، األســـــــــــس العامـــــــــــة للعقـــــــــــود اإلداريـــــــــــة ، دار الكتـــــــــــب القانو  - ــ ــ ـــــة، مصـ ــ ــ نيــ

  .9117املحلة الكبرى، سنة 

-  ،
ف
، 9112عبــــــــــد العزيــــــــــز عبــــــــــد املـــــــــــنعم خليفــــــــــة،  تنفيــــــــــذ العقــــــــــد اإلداري ودســـــــــــوية منازعاتــــــــــه قضــــــــــاء وتحكيمـــــــــــا

 دون ناشر.
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 .0229، منشورات جامعة دمشق، 1عبد هللا طلبه، مبادئ القانون اإلداري، الجزء الثاني، ط -

 0230ري، دار النهضة العربية، القاهرة، عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد اإلدا -

 .9100، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 9عمار بو ضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، ط -

 .9100، 0مازن ليلو راض ي، العقود اإلدارية، دار قنديل للنشر والتوزيع، ط -

 .9112للطباعة والنشر، ماهر صال  عالوي ، مبادئ القانون اإلداري ، دراسة مقارنة ، دار الكتب  -

 .9112محمد الحسين، مهند مختار نوح ، العقود اإلدارية، جامعة دمشق،  -

 .0222محمد عبد الحميد أبو زيد، أثر التفويض في اإلصالح اإلداري، مكتبة املدينة،  -

 .0219محمد كامل ليلة، نظرية التنفيذ املباشر في القانون اإلداري، دون ناشر،  -

ــــو الع - ــ ــ ـــاهر أبـ ــ ــ ـــــد مــ ــ ينـــــــــين، العقـــــــــود اإلداريـــــــــة وقـــــــــوانين املزايـــــــــدات واملناقصـــــــــات فـــــــــي قضـــــــــاء وافتـــــــــاء مجلـــــــــس محمــ

ـــــام  ــ ـــ  عـــ ــ ــ ــــة حتـــ ــ ــ  لقــــــــــانون املزايــــــــــدات واملناقصــــــــــات 9111الدولـ
ف
، الكتــــــــــاب الثــــــــــاني، تنفيــــــــــذ العقــــــــــد اإلداري طبقــــــــــا

 .9112، دار الكتب املصرية، 0223لسنة  32رقم 

ــــة لاللت - ــ ــــة العامــ ــ ــــي النظريــ ــ ــــوجيز فــ ــ ـــي، الــ ــ ــ ــــدين زكـ ــ ـــــال الــ ــ ــــود جمـ ــ ـــاهرة، محمــ ــ ــ ـــــات، القـ ــ ـــاهرة، 0223زامـ ــ ــ ـــــة القـ ــ ، جامعـ

 .992ص 

 .9112، 0محمود عاطف البنا، العقود اإلدارية، دار الفكر العربي، مصر، ط -

 .9112مفتاح خليفة، إنهاء العقد اإلداري، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  -

 .9117، 0قوقية، طمهند مختار نوح، اإليجاب والقبول في العقد اإلداري، منشورات الحلبي الح -

 .9111، الجزائر، 0ناصر لباد، القانون اإلداري، النشاط اإلداري، الجزء الثاني، ط -

 ـ باللغة الفرنسية:9

- De Laubadere (A) Trait  Theorique et Pratique des control Administratifes ( L.G.D.I ) Le Ed T3 

1956.                                               

- FLAMME (M.A) Traite Theorique Et Pratique Des Marches Publiques Tomez Bruxelles 1969 .    

                                                       

 ـ الرسائل الجامعية:
ً
 ثانيا

 ـ باللغة العربية: 0

تنفيذ العقد اإلداري، رسالة دكتوراه، كلية  سعيد عبد الرزاق باختيرة، سلطة اإلدارة الجزائية في أثناء -

 .9113الحقوق، جامعة عنابة، سنة 

علـــــــــي عبـــــــــد العزيـــــــــز الفحـــــــــام، ســـــــــلطة اإلدارة فـــــــــي دعـــــــــديل العقـــــــــد اإلداري، رســـــــــالة دكتـــــــــوراه، كليـــــــــة الحقـــــــــوق،  -

 .0227جامعة عين شمس، 

 ـ باللغة الفرنسية: 9

- Badaoui (S):  Le fait du Prince dans les contrats Administratifes en droit francais et droit egyptien ,  these . 

Parise 1954. 

 -PÉQUIGNOT George, Contribution à la théorie générale du contrat administratif, Thèse Montpellier, 

1944.                    
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 ـ املقاالت واألبحاث املنشورة في املجالت والدوريا
ً
  ت :ثالثا

علي خطار شطناوي، صالحية اإلدارة في فرض غرامات التأخير بحق املتعاقد معها، مجلة الحقوق، جامعة  -

 . 9111الكويت، مارس 

مصطفى كمال وصفي، حول سلطة اإلدارة في دعديل شروط العقد اإلداري، بحث منشور في مجلة العلوم  -

 .0220، 0اإلدارية، ع

 ـ مجموعات االجتهادات وال
َ
 فتاوى القضائية:رابعا

 . 00، 3مجموعات أحكام محكمة القضاء اإلداري املصرية عن السنوات  -

 . 20، 00، 01املصرية عن السنوات  مجموعات أحكام املحكمة اإلدارية العليا -

 .0231مجموعة األحكام الصادرة عن املحكمة اإلدارية العليا السورية لسنة  -

  ـ القوانين واألنظمة:
َ
 خامسا

 .9111لسنة  70ود املوحد السوري رقم قانون العق -

 0212لسنة  13القانون املدني السوري رقم  -

 0212لسنة  29القانون املالي األسام ي السوري الصادر باملرسوم التشريعي رقم   -

 ، والئحته التنفيذية.0223لسنة  32قانون املناقصات واملزايدات املصري رقم  -

 0230لسنة  092القانون املالي املصري رقم  
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 إشكالية حماية املستهلك في التجارة االلكترونية

 

 ماجدة سعيد:  ةاألستاذ  

 باحثة في سلك الدكتوراه

 

 مقدمة:

أنتج االنفتاح االقتصادي على التقنية العاملية آثارا ومستجدات فرضت نفسها بقوة على مختلف األنظمة 

ا من السابق، كما أن ممارستها أصبحت تتم وفق طرق القانونية الحديثة، فاألنشطة التجارية أصبحت أكثر تنوع

 مستجدة، وبيئة االستثمار كذلك نمت وسط مساحات افتراضية وفرت لها فرصا عديدة لعقد الصفقات وإتمام األعمال.

والتعاقد عبر االنترنت يستعمل عادة كمرادف "للتجارة االلكترونية" حيث يتخذ أنماطا عديدة ومختلفة، فمن  

ع والخدمات عبر االنترنت، وإجراء بيوع الوصف عبر مواقع الشبكة العاملية، إلى تلقي العروض وإبرام عرض السل

التعاقدات، مرورا بمختلف عمليات الشحن والتفريغ والتسليم واألداء الرقمي، كلها عمليات تندرج في نطاقها العديد 

 .99من صور وتطبيقات التجارة اإللكترونية

لتحول الرقمي املذكور شمل عدة مجاالت من النظرية العامة للعقود لاللتزامات، فقد والجدير بالذكر أن ا

أوجد وسائل جديدة إلبرام العقود، وكيفية التعبير عن الرضاء، بل إنه أحدث أنظمة معلوماتية قادرة على أن تحل 

 . 100ل اإللكترونيمحل الشخص املعبر عن الرضاء تبعا ملا يسم  بنظام البيانات املؤقت أو نظام الوكي

                                                           
 .2ص 9102موالي حفي  علوي قادري، إشكاالت التعاقد في التجارة االلكترونية، نشر وتوزيع الشركة املغربية لتوزيع الكتاب، الطبعة األولى  -99 

اصدارات فريق البحث في  9101مي، التحوالت االقتصادية وانعكاساتها على ظهير االلتزامات والعقود املغربي، مطابع الرباط نت، أحمد ال جا-100 

 .  21تحديث القانون والعدالة دون نكر العدد ص 
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إن أهمية موضوع الدراسة تظهر ويكبر اجم اإلشكاالت والصعوبات القانونية والتقنية التي تتمحور في 

مجموعها حول أثر استخدام الوسائل االلكترونية في تنفيذ األنشطة التجارية وحماية الزبون املستهلك اإللكتروني، من 

كون هذا األخير يفتقر إلى املعلومات التقنية بالطرق االلكترونية مما يجعله  هنا تأدي أهمية حماية املستهلك االلكتروني

عاجزا عن التفاعل مع املواقع التجارية عبر شبكة االنترنت ما قد يحرمه من اختيار األفضل لكونه الطرف األقل خبرة 

 . 101ودراية بالتعامالت االلكترونية واألضعف قوة في املعادلة االقتصادية

املفاهيم الجديدة الرامية إلى حماية سالمة املستهلكين واملستعملين للمنتوجات الخطرة واملعيبة فصن  ففي إطار 

 . 102املشرع املغربي بادر إلى جعل املسؤولية املترتبة عن اإلخالل بعناصر هذه السالمة من النظام العام

ق لتسليم أو بتوريد الخدمة والتي تطبحيث وباإلضافة إلى املقتضيات القانونية والقواعد العامة املتعلقة با

عموما على جميع املعامالت التجارية برزت إلى الوجود العديد من التنصيصات القانونية الخاصة بالتعاقد االلكتروني 

 .103لحماية املستهلك والتي وجب الرجوع إليها لزاما كلما دعلق األمر بمعامالت تجارية الكترونية

تي يطرحها التعاقد في التجارة اإللكترونية تتركز في مدى حماية املستهلك الذي يعتمد إن اإلشكالية األساسية ال 

 باألساس التقنية الحديثة ووسائل االتصال املتطورةا

وهل اعتماد القواعد القانونية الحالية توفر ضمانات كافية للزبون املستهلك في ظل املعامالت التجارية  

 االلكترونيةا .

 اإلشكاليات سأقوم بدراسة املوضوع وفق التقسيم التالي : لإلجابة على هذه

 املطلب األول: االلتزام العام بالتسليم أو بأداء للخدمة

  املطلب الثاني: االلتزام التبعي في اإلعالم والخصوصية

  

                                                           
 71-01ص 9100برشمس الدين عبداني، أية حماية للمستهلك االلكتروني املغرب مجلة قانون األعمال العدد الثاني، دجن -101

 102 .101ص  9107مطبعة األمنية، الرباط، الطبعة الرابعة  -املسؤولية املدنية-عبد القادر العرعاري -

 103 . 092موالي حفي  علوي قادري، نفس املرجع، ص  -
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 املطلب األول: االلتزام العام بالتسليم أو بأداء للخدمة

لتحديات القانونية للتجارة االلكترونية، على إدراج املشكالت أجمعت جميع الدراسات الحديثة املرتبطة با

املتعلقة بااللتزام بالتسليم أو بالتوريد داخل نطاق ما أصبح يعرف بحماية الزبون، املستهلك في مجال التعاقد االلكتروني 

ت في مجال املعامال  وفي هذا اإلطار تم إدراج العديد من التحديات التي أصبحت تفرض نفسها بقوة على شيوع الثقة

 االلكترونية كت يان ظروف التسليم )الفقرة األولى(، أو توفير الخدمة وما يرتبط بها من أمور تكميلية )الفقرة الثانية( .

 الفقرة األولى : اإللتزام بتسليم السلعة : 

صفة ة املنظمة للعقود بيعد االلتزام بالتسليم أهم التزامات التي تقع على عاتق املورد في إطار القواعد العام

عامة، وتزداد هذه األهمية في العقود املوجهة بوسائل الكترونية بصفة خاصة سواء من حيث موضوع التسليم وطبيعته 

 أو زمان ومكان التسليم .

من قانون االلتزامات والعقود املغربي على أنه " ال تبرأ نمة املدين إال بتسليم ما ورد في  919نصت املادة 

زام . قدرا وصنفا ال يحق له أن يجبر الدائن على قبول   يء آخر غير املستحق له، كما أنه ليس له أن يؤدي االلتزام االلت

 بطريقة تختلف عن الطريقة التي حددها أمام السند املنش ئ لاللتزام أو العرف عند نشوء هذا السند".

 أنه " يتحمل البائع بالتزامين أساسيين :  من نفس القانون والخاصة بعقد البيع على 123كذلك نصت املادة 

 * االلتزام بتسليم الش يء املبيع .

 * االلتزام بضمانه .

فالتزام املعلن املتعاقد بتسليم السلعة أو البضاعة هو في صميم مقتضيات العقد االلكتروني، بل هو أهم 

ون ابع الغير املادي للعقد االلكتروني والذي يكالتزامات البائع التي تترتب على العقد ولو لم ينص عليه فيه، ولعل الط

فيه اإليجاب مجرد معلومات على الشاشة، يصعب معها مالمسة املبيع أو معاينته مباشرة، كان الس ب وراء توفير 

 حماية قانونية للزبون املستهلك طيلة مراحل تنفيذ العقد وحت  في مرحلة الحقة لهذا التاريخ .
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لتسليم يتفرع عن االلتزام بنقل امللكية، فقد كان منطقيا أو يجعل املشرع تبعة الهالك ونظرا ألن االلتزام با 

مرتبطة بالتسليم وليس بانتقال امللكية، فالبائع يلتزم بتسليم املبيع وبضمانه أيضا حت  ولو كانت امللكية قد انتقلت 

عال تسليم ولو لم تكن امللكية قد انتقلت له ففعال للمشتري، واملشتري هو الذي يتحمل تبعة الهالك الذي يحدث بعد ال

من البائع، ومؤدى نلك أن االلتزام بالتسليم هو التزام بتحقيق نتيجة وليس فقط ببذل عناية، فمادام أن التسليم لم 

 .104يتم فعال ال يكون البائع قد نفذ التزامه

 أوال: موضوع التسليم

عليها في عقد البيع االلكتروني والسلعة موضوع البيع،  يكون موضوع التسليم هو السلعة املعروضة واملتفق

قد تكون نات طبيعة مادية، كاوالت والتجهيزات االلكترونية أو كتب أو أشرطة......إلى غير نلك من املنقوالت نات الكيان 

نا بالذات كان معي املادي املحسوس. ويكون التزام البائع في هذه الحالة هو دسليم الش يء نفسه املضمن في اإليجاب إنا

في العقد، أما إنا كان معينا بالنوع فيبقى الرجوع إلى شروط العقد ضروريا لتحديد النوع املعم  بالتعاقد، كما قد 

يساعد العرف واملعاملة السابقة في حالة غياب مثل هذا التحديد في العقد االلكتروني، وفي كلتا الحالتين يبقى التزام 

نات صنف متوسط الجودة يراعى فيه الثمن املقدم، وثمن السوق . أما إنا كانت السلعة نات املعلن بتسليم السلعة 

طبيعة معنوية أي كانت نات كيان معنوي غير محسوس كالبرمجيات مثال أو مصنفات صوتية أو مرئية فاملبيع يأدي 

 عامة، مطابقا لألوصاف التي تضمنها اإليجاب .

يم لحالة التي كانت عليه وقت العقد هو التزام بتحقيق نتيجة، فالبائع يلتزم بتسلوالتزام البائع بتسليم املبيع با

املبيع ناته وليس شيئا آخر ولو كان أفضل منه، فال يجبر املشتري على قبول   يء آخر غير الذي التزم به املعلن ولو كان 

 هذا الش يء أفضل.

 .105سليمه كله إلى املشتري ال بجزء منهكذلك إنا كان املبيع معينا بالنوع فصن البائع يلتزم بت 

وفي حالة عدم مطابقة املبيع للمواصفات عند التسليم، حين يكون بصمكان املستهلك أن يرفض التسليم ويدرج 

مالحظاته في وثيقة التسليم، وإنا حصل أو دسلم املستهلك املبيع ووقع على وثيقة التسليم ثم اكتشف بعد نلك عدم 

                                                           
 093موالي حفي  علوي قادري، مرجع سابق، ص -104 

 .129-128موالي حفي  علوي قادري، مرجع سابق، ص  -105 
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فمن املعلوم أن قوانين االستهالك الحديثة تمنح للمشتري في سائر العقود املبرمة عن بعد مطابقته للمواصفات، 

االستفادة من حق الرجوع، لكن ينبغي مع نلك االنتباه إلى الشروط العامة للعقد واعتبار أيضا أن شروط ممارسة هذا 

 .106الحق ونطاقه قد تتغير أو تختلف حسب جنسية املوقع االلكتروني

م دسليم األشياء املبيعة على عدة دفعات، فصن عدم دسليم الدفعة األولى يرتب نفس األشياء كلها ما وإنا لز 

 لم يتفق األطراف على العكس.

وإنا أخل املشتري بالتزاماته العقدية، بأن امتنع أو تأخر عن دسليم الش يء املبيع واملوعد املحدد له ، فصنه  

ة هالك الش يء ودعيبه، وال يكون البائع مسؤوال إال عن تدليسه أو خطئه يعتبر في حالة مطل وتقع عليه مسؤولي

 . 107الجسيم

يتم االلتزام بالتسليم حين يتخلى البائع أو نائبه عن الش يء ويضعه تحت تصرف املشتري، بحيث يستطيع هذا 

 األخير حيازته بدون عائق.

يع من املاديات فصن التسليم يتم بصحدى وتختلف طرق التسليم تبعا لطبيعة املبيع، فصنا كان الش يء املب

 الطريقتين:

بالنسبة للعقارات : يكون التسليم بتخلي البائع عنها، أو بتسليم مفاتيحها إنا كانت من املباني بشرط أال  -

 يكون ثمة عائق يمنع املشتري من وضع اليد عليها. 

وعة بتسليم مفاتيح العمارة أو الصندوق املوضبالنسبة للمنقوالت: فالتسليم يقع بمناولتها من يد إلى يد أو  -

فيه أو بأي وجه آخر جرى به العرف . أما إنا كان املنقول املادي موجودا في مستودع عام، فصن حوالة أو مناولة شهادة 

 إيداعه أو تذكرة ىحنه تكون بمثابة دسليمه.

                                                           
ة كلي جامعة محمد األول،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،  -دراسة مقارنة-ختاري، حماية املتعاقد في التجارة االلكترونيةفدوى م -106 

 .  292ص  9109 -9100العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة 

جارية والبنكية على ضوء املستجدات التشريعية و االجتهادات القضائية، نورة غزالن الشنيوي، الوسيط في العقود الخاصة: العقود املدنية والت -107 

  . 030ص 9102مطبعة األمنية الرباط الطبعة األولى 
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جه موجودا من قبل في يد املشتري على و ويتم التسليم في كلتا الحالتين بمجرد رضا الطرفين، إنا كان املبيع 

 آخر.

كما يجب أن يشتمل التسليم باإلضافة إلى السلعة، م حقاتها إنا كان لها م حقات وهو ما نص عليه صراحة 

 من قانون االلتزامات والعقود.  701الفصل 

عنه أو   يمكن فصلهاوم حقات املبيع أو توابعه هي كل األشياء املعدة بصفة دائمة الستعمال املبيع، بحيث ال 

اعتبارها جزءا مستقال، وال دعد من م حقات املبيع أجزاء املبيع ناته، فاألجزاء دعتبر من أصل الش يء املبيع وليست من 

 م حقاته.

كذلك املنقوالت الغير مادية تبقى لها توابعها أيضا، كمفاتيح وشفرات الدخول أو تزيل أنظمة قبلية للقراءة، 

 واتصل بالش يء املبيع وكان مخصصا الستعماله. وعموما كل ما أعد

 ثانيا: زمان ومكان التسليم

العقد املبرم بين املتعاقدين هو الذي يحدد زمان التسليم وقد يكون نلك فور إبرام العقد أو بعد إبرامه في 

رام ر االنتهاء من إبأجل معمي أو في آجال متتالية، فصنا لم يوجد اتفاق على زمان التسليم فيجب أن يتم التسليم فو 

العقد، ما لم تق  ي طبيعة الش يء املبيع أو العرف وقتا آخر، بينما كان املشرع الفرنس ي واسحا أكثر في تحديده وجال 

 التسليم حماية لحقوق املستهلك الذي ينوي الشراء عبر االنترنت باعتباره الحلقة األضعف في عملية البيع االلكتروني.

لى أنه "يجب أن يتم التسليم في املكان الذي كان الش يء موجودا فيه عند البيع ما ع 719كما ينص الفصل 

لم يتفق على غير نلك"، فاألصل في تحديد مكان العقد هو العقد ناته، إال أنه في غياب هذا التنصيص صراحة في 

جد ود، فمكان التسليم هو مكان تواالعقد، البد من الرجوع إلى املقتضيات القانونية الواردة في قانون االلتزامات والعق

 .108املبيع وقت انعقاد البيع، وخارج هذا املقت    وجب على البائع أو ينقل املبيع إلى املكان املبين بالعقد

                                                           
 .  020-021موالي حفي  علوي قادري، مرجع سابق، ص -108 
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وبناء عليه، فقد يكون األطراف على جوهرية الوقت بشكل صريح، فصنا لم يكن كذلك يتعين الرجوع لشروط  

البضاعة، فصنا تم اعتبار الوقت عنصرا جوهريا جاز للمشتري التمسك  العقد لتفحص طبيعة العقد وخصائص

 .109بمخالفة هذا االلتزام كأساس للمطالبة بالفت 

 ثالثا: نفقات التسليم

 .110تكون نفقات دسليم املبيع على البائع في األصل، إال إنا كان هناك اتفاق أو نص بغير نلك

ستهلك بمن يتحمل نفقات التسليم، إال أن هذا الشرط يمكن إن املشرع لم يشر صراحة إلى وجوب إعالم امل 

أن يفهم من مقتضيات أخرى منها ما تحيل صراحة على ضرورة تضمين الغرض االلكتروني شرط بيع السلعة، ومن 

شروط البيع معرفة على من تؤول نفقات التسليم لتأثير نلك على الثمن الحقيقي للسلعة، كما أن هناك مقت    

ر نص عليه املشرع في باب إبرام العقد بشكل إلكتروني حيث اشترط ل حة إبرام العقد أن يكون من أرسل قانوني آخ

العرض إليه قد تمكن من التحقق من تفاصيل اإلنن الصادر عنه ومن السعر اإلجمالي ومن ت حيح األخطاء املحتملة، 

ر اإلجمالي يشتمل إضافة إلى ثمن السلعة النفقات ونلك قبل تأكيد اإلنن املذكور ألجل التعبير عن قبول مفهوم السع

اإلضافية واملرتبطة بها، كنفقات التسليم ونفقات مرور السلعة أو الرسوم الجمركية، والتكاليف الضري ية التي قد 

 .111يخضع لها الش يء املبيع

 الفقرة الثانية: االلتزام بتقديم الخدمة

الخدمات، ونلك في إطار سعي منظمة التجارة العاملية إلى صنفت التجارة االلكترونية عامليا ضمن مفهوم 

إيضاح طبيعتها وإطارها القانوني، وقد تقرر نلك في التقرير الصادر عن مجلس منظمة التجارة الدولية الخاص بالتجارة 

ر إلى أن واملقدم إلى املجلس العام ملنظمة التجارة الدولية، حيث نهب هذا التقري 02/2/0222في الخدمات بتاريخ 

                                                           
)اتفاقية 0231ية األمم املتحدة للبيع الدولي للبضائع دراسة في القانون االنجليزي و اتفاق –نسرين سالمة محاسنة، التزام البائع بالتسليم واملطابقة  -109

 . 017ص  9100فينا( دار الثقافة للنشر والتوزيع 

من قانون االلتزامات والعقود على أنه" مصروفات الوفاء تقع على عاتق املدين، ومصروفات القبض تقع على عاتق الدائن، ونلك  971تنص املادة -110

  ادة بخالفه ومع استمناء الحاالت التي يق  ي فيها القانون بحكم مخالف".ما لم يشترط عكسه أو تجري الع

 . 022-029موالي حفي  علوي قادري، نفس املرجع، ص  -111 
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( باعتبار أن Gats"تزويد الخدمات بالطرق التقنية يقع ضمن نطاق االتفاقية العامة للتجارة عن الخدمات )جادس، 

 .112االتفاقية تطبق على كافة الخدمات بغض النظر عن طريقة تقديمها"

تم إبراز ، كما سيوسيتم في هذه الفقرة توضيح طبيعة االلتزام بتقديم الخدمة في عقود التجارة االلكترونية

 أشكال الخدمات التي يمكن توريدها عبر الخط في إطار هذه العقود.

 أوال: طبيعة االلتزام بتقديم الخدمة

نالح  أن االلتزام بتقديم خدمة يعد التزاما مستمرا زمنيا، حيث غالبا يستمر هذا االلتزام فترة من الزمن، 

نترنت ليس عقد فوري في تنفيذه ولكنه عقد متتابع في التنفيذ إن فاالشتراك مثال في بنك املعلومات على شبكة اال 

يستغرق فترة زمنية من الوقت، لذا يظل االلتزام بالتعاون أهميته لحسن تنفيذ العقد والوصول إلى الغرض املنشود، 

من  تمكن املتعاقد نلك أن دعاون العميل مع املورد يقابله التزام هذا األخير باإلعالم وتقديم النصائح الفنية التي

الحصول على أفضل خدمة من خالل الحصول على املعلومات التي يحتاج إليها، فمثال ين حه بشراء املعدات الالزمة 

واملناسبة حيث يسهل حدوث اتصال وتفاعل بينه وبين بنك املعلومات، وكذلك الوثائق واملستندات التي يمكن أن تكون 

لى منطقة داخل قاعدة املعلومات، كذلك يجب تدريب وإعداد العميل فنيا سواء دليال في هذا الصدد حيث الوصول إ

 عن طريق إرسال خبراء إلى العميل في محل عمله أو عن طريق بت دورات دعليمية من خالل شبكة االنترنت .

أو  وكقاعدة عامة فصن التزام املورد بأداء الخدمة هو التزام بتحقيق نتيجة ما لم يتض  من نصوص العقد

طبيعة االلتزام أن األمر يتعلق بتحقيق غاية وال يستطيع املورد التخلص من املسؤولية إال بصثبات الس ب األجنبي املتمثل 

 في القوة القاهرة أو خطأ الزبون أو خطأ الغير.

ا ر كما يلتزم مورد املعلومة بتوريد معلومات صحيحة وحديثة وليست بآلية، وأن تكون املعلومة شاملة وأخي 

 يلتزم مورد املعلومة بالحفاظ على سرية مطالب العميل بشأن املعلومة املوردة.

 ثانيا: أشكال االلتزام بتقديم الخدمة

                                                           
  . 012، ص 9102أبو بكر مهم، حماية املستهلك املتعاقد، دار اوفاق املغربية للنشر والتوزيع الدار البيضاء، الطبعة األولى  -112 
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في مجال البيع مثل الهاتف، الفاكس وخاصة  télécommunication)عرف استعمال بعض وسائل االتصال)

د من البيوع أكثر ادساعا من البيع باملراسلة أطلق عليه التلفون نموا كبيرا وتنوعا سرعا، مما أدى إلى ظهور نوع جدي

 . 113(distanceاسم "البيع عبر املسافات" أو "العقود املبرمة عن بعد)

وبهذا أصبحت شبكة االنترنت تقدم العديد من الخدمات، ومن نلك على س يل املثال ال الحصر عقود إنشاء 

 تراك في بنوك املعلومات إلى غيرها من العقود واملختلفة واملتنوعة.املتاجر االفتراضية، وعقود اإليواء، وعقود االش

 عقد اإليواء: -0

يلتزم فيه املعلن بتقديم إمكانياته الفنية والتقنية أو جزءا منها فقط تحت تصرف الزبون ليستعملها في 

 أغراضه وتحقيق مصالحه، ووفق الرضية التي تناسبه.

املشترك، يمكن لهذا األخير االنتفاع بالتجهيزات واألدوات والتقنيات املتوفرة  فمقابل األداء الذي يقوم به الزبون 

لدى مقدم الخدمة، سواء كانت تكنولوجيا معلوميات أو تكنولوجيا االتصال، ومن أمثلة هذه العقود التزام املعلن 

الء من ع الكترونية للعمبتخصيص حيز من مساحة قرصه الصلب للبريد االلكتروني الخاص بالزبون، أو بتوفير مواق

خالل جهاز الحاسب اململوك للمعلن واملتصل بشبكة االنترنت بحيث يتمكن من التعامل بشأن هذا املوقع من خالل 

 نلك الجهاز. 

ويرى البعض أن عقد اإليواء يعد بمثابة عقد إيجار لألشياء وليس من ضمن عقود املقاولة، ونلك على أساس 

نياته الفنية وبعض أجهزته تحت تصرف املشترك، وبالتالي يكون املشترك مسئوال أمام الغير أن مقدم الخدمة يضع إمكا

 .114عن إساءة استعمال هذه األجهزة أو هذه الوسائل

 عقد إنشاء املتجر االفتراض ي:-9

 إنشاء املتجر االفتراض ي خدمة الكترونية يقدمها املعلن في نوعين :

                                                           
  . 012، صرجع سابقمأبوبكر مهم، -113 

 .  027-021موالي حفي  علوي قادري، مرجع سابق، ص  - 114
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ركز التجاري ودسليمه على دعامة الكترونية للزبون، هذا األخير الذي سوف النوع األول : االكتفاء بصنشاء امل 

 يتحمل عبء تحمله ودشغيله عبر االنترنت .

النوع الثاني : يقت  ي من املعلن باإلضافة إلى إنشاء املتجر االفتراض ي، االلتزام أيضا باإلشراف عليه وتأمين 

 ي تمر عبره وحمايته من أعمال القرصنة واالعتداء.ربطه بالشبكة العاملية وتنظيم جميع العالقات الت

وعقد إنشاء باملتجر االفتراض ي هو عقد من عقود الخدمات االلكترونية ويطلق عليه البعض عقد املشاركة 

وفيه يلتزم مقدم الخدمة أو صاحب املركز بأن يسمح للمشارك فتح متجر أو بوتيك افتراض ي في املركز االفتراض ي الذي 

لك بأن يرخص له باستخدام برنامج خاص يتيح له ممارسة األعمال التجارية على شبكة االنترنت نظير مقابل يملكه، ون

 مادي يدفعه إلى صاحب املركز االفتراض ي.

 عقد الدخول إلى الشبكة: -5

وهو عقد يبرم بين العميل أو املشترك، وبين متعهد الربط والذي هو الشركة التي تقدم خدمة االتصاالت، 

 التي يطلق عليها البعض متعهد الوصول أو عامل االتصاالت كما يسميها البعض اوخر.و 

ومتعهد الوصول مرتبط بعقد مع مورد املعلومات أو منتجها وكذلك مرتبط بعقد مع مستخدم شبكة االنترنت، 

ئل فنية استخدام وسا وبمقتضاه يلتزم املتعهد بصمداد مستخدم الشبكة باملعلومات التي يوردها من الشبكة عن طريق

مقابل سداد مبلغ نقدي يلتزم كل من مورد املعلومة واملستهلك بدفعه، ويالح  أن دور متعهد الوصول ما هو إال دور 

وسيط بين مستخدم الشبكة ومورد املعلومات، وبالتالي فهو غير مسئول أمام الغير عن صحة أو دقة أو سالمة املعلومات 

 أن يسأل فيه هو اإلخالل بمسؤوليته التعاقدية سواء أمام املستخدم للشبكة أو املورد. التي ينقلها، وكل ما يمكن

 

 املطلب الثاني: االلتزام التبعي في اإلعالم والخصوصية

تنطلق حماية املستهلك في البيئة الرقمية من رضيا محددة املعالم واسحة األهداف باتخان حزمة من الوسائل 

ها بالخصوص الحق في إعالم املتعاقد إعالما كامال وإجباريا )الفقرة األولى(، أو الحق في حماية واإلجراءات القانونية ومن

الخصوصية لدى املتعاملين بوسائل االتصال الحديثة وما ينتج عن هذا االستعالم من اطالع على العديد من األمور 
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ل وتقنية لشيوع الثقة بين املتعاملين في املجا والجوانب الشخصية لدى األفراد، مما يتحتم معه توفير حماية قانونية

 االلكتروني )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: الحق في اإلعالم

يعد االلتزام بصعالم املتعاقد قبل أن يتعاقد مع البائع أو املنتج على شبكة االنترنت من إحدى املبادئ املتفرعة 

، كما يحتمل أن يكون إيجابا باملعم   115التي دسبق إبرام العقدعن مبدأ حسن النية الذي يجب أن يسود املفاوضات 

، وتأدي 116القانوني، كما يحتمل أن يكون مجرد دعوى للتفاوض أو التعاقد، دون أن يرقى إلى درجة اإليجاب الحقيقي

واملشتري  البائع أهمية إعالم املستهلك بالسلعة أو الخدمة في مجال املبادالت االلكترونية على األخص، ونلك ألن كال من

يوجدان في مكان بعيد عن اوخر، والسلعة املعروضة على شبكة االنترنت ال يستطيع املشتري معاينتها على الطبيعة، 

والتأكد من سالمتها ومالءمتها الحتياجاته الشخصية، ويالح  أن التشريعات العربية ومنها التشريع املغربي، لم تتناول 

ستعالم عن السلعة أو الخدمة قبل التعاقد، ونلك عكس التشريع الفرنس ي الذي نص على كفاية حق املستهلك في اال 

 وجوب إعالم املستهلك بالسلعة من قبل البائع وخاصة في البيوع عبر الخط . 

 أوال : ممارسة حق الرجوع

قوانين  يعتبر حق الرجوع اجز الزاوية في نظام العقود املبرمة عن بعد وآلية حمائية مهمة، حيث تمنح

االستهالك املعاصرة أجال محددا لفائدة املستهلك للرجوع عن العقد إن حق املستهلك في الرجوع عن العقد يعمي إعادة 

املتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ويكون بأن يرد املستهلك املنتوج الذي تم دسليمه إليه، مادام أن ثمة 

 مبررا معقوال.

ية هذه املسألة والتعاقد عن بعد يعد خاليا من مضمونه حيث يتسم بعدم الفعالية بصدد غير أن خصوص

 تجارة االلكترونيات في حد ناتها حيث الخاصية الالمادية تحول دون تنفيذ املستهلك ألثر ممارسة حقه في العدول.

                                                           
 .  021-027موالي حفي  علوي قادري، مرجع سابق، ص  - 115
 كلية جامعة محمد األول،بحث لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص،  -دراسة مقارنة-عبد الرحمان البازي، حماية املستهلك في العقد اإللكتروني - 116

  . 22ص 9109-9100العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية وجدة 
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صور البيع بحكم بل وهناك من اعتبر حق الرجوع رخصة وليست حقا، منحها املشرع للمستهلك في بعض 

 . 117طبيعتها إنا كان رضا املستهلك يشوبه عيب ال دعالجه القواعد العامة

إن دعديل أحكام الضمان القانوني تكون إما بالزيادة في مبلغ التعويض املستحق للمستهلك بس ب العيب، أو  

الحالة نكون أمام ما يسم  عن طريق تمديد مهل التقادم املقررة لرفع الدعوة الناشئة عن وجود العيب وفي هذه 

 . 118بتشديد الضمان

أما في القواعد الخاصة بحماية املستهلك سلك كل من املشرع اليممي واملغربي نفس النهم في اعتبار كل شرط  

دعسفي يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير نلك مما يتعلق بالتعاقد مع املستهلك باطال بطالنا مطلقا، وهذه السلطة 

مها وشمولها أداة قوية في يد القاض ي يحمي بها املستهلك من الشروط التعسفية التي تفرضها عليه شركات في عمو 

االحتكار، والقاض ي هو الذي يملك حق تقدير ما إنا كان الشرط دعسفيا وال معقب ملحكمة النقض على تقديره مادامت 

ل أثر التعسف، بل له أن يلغيه، ويعفي الطرف املذعن عبارة العقد تحتمل املعم  الذي أخذ به فله أن يعدله بما يزي

 .119منه

والشك أن إعطاء القضاء هذه الصالحية يجد تبريره في غياب املساواة االقتصادية والقانونية بين املنهي 

 واملستهلك في املمارسة التعاقدية، هذا الغياب طال حت  املجال اإلجرائي حسب رأي محكمة العدل األوروبية حيث جاء

في إحدى قراراتها " أن الوضعية الخاصة للمستهلك باعتباره طرف ضعيف يعطي مبررا للتدخل اإليجابي للقاض ي في 

 إثارة الشرط التعسفي بمناسبة دعوى جارية".

أما في القانون املغربي فصنه ليس هناك نص صريح يعطي للقضاء حق التدخل التلقائي في املنازعة املتعلقة 

، لكن يمكن أن نفهم بأن املشرع املغربي ملا جعل القسم الثالث املتعلق بحماية املستهلك من بالشروط التعسفية

                                                           
  .210-211فدوى مختاري، مرجع سابق، ص -117 

 د األول،جامعة محمرسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص،  -دراسة مقارنة-سميرة املسادي، الضمان التعاقدي في قوانين حماية املستهلك  -118

 . 22ص 9101-9102ونية واالقتصادية و االجتماعية وجدةكلية العلوم القان

لية ك جامعة محمد األول،الوفاء االلكتروني وحمايته القانونية، أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه في القانون الخاص،  -أيمن علي حسين الحوثي -119 

  .912ص 9100-9101واالقتصادية واالجتماعية وجدة  القانونيةالعلوم 
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الشروط التعسفية من النظام العام بأنه مؤشر وإشارة للقضاء بأن يلعب هذا األخير دورا إيجابيا في حماية النظام 

 .120العام، والتي تجسد حماية املستهلك من الشروط التعسفية أحد مكوناته

فهذا الحق يعد من أكثر وسائل حماية رضا املستهلك مالئمة لخصوصية التعاقد عبر االنترنت، كون هذا النوع 

من العقود يتم بين غائبين نقل فيه اإلمكانية املتاحة للمستهلك في االطالع على السلعة محل العقد، ويضاف لذلك 

 ؤدي إلى اندفاع املستهلك وإبرامه للعقد.اإلغراء الذي يتعرض له نتيجة الدعاية واإلعالنات، مما ي

 ثانيا : أحكام حق الرجوع

املتعلق بتحديد تدابير  13-20من الباب الثاني املتعلق بالعقود املبرمة عن بعد من القانون  21أعطت املادة 

 لحماية املستهلك، للمستهلك أجل : 

 سبعة أيام كاملة ملمارسة حقه في التراجع . -

حقه في التراجع في حالة ما لم يف املورد بالتزامه بالتأكيد الكتابي للمعلومات املنصوص يوم ملمارسة  21- 

 من نفس القانون. 29و 92عليها في املادتين 

 ونلك دون الحاجة إلى تبرير نلك أو دفع غرامة باستمناء مصاريف اإلرجاع إنا اقت    الحال نلك.

م ابتداء من تاريخ دسليم السلعة أو قبول العرض فيما يتعلق بتقديودسري اوجال املشار إليها في الفترة السابقة 

 الخدمات .

من نفس القانون يجب على املورد أن يرد إلى املستهلك املبلغ  22وعند ممارسة حق التراجع بمقت    املادة 

ة الحق املذكور، وبعد يوما املوالية للتاريخ الذي تمت فيه ممارس 07املدفوع كامال على الفور وعلى أبعد تقدير داخل 

 انصرام اوجال املذكور تترتب بقوة القانون على املبلغ املستحق فوائد بالسعر القانوني املعمول به.

من قانون حماية املستهلك إال إنا اتفق الطرفان على  23غير أنه ال يمكن ممارسة حق التراجع بمقت    املادة 

 خالف نلك.

                                                           
  019ص 1-7وممي، املنازعة املتعلقة بالشروط التعسفية في القانون املغربي، املجلة املغربية للقانون االقتصادي عدد مزدوج يوسف امل -120
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بس ب عدم توفر املنتوج أو السلعة أو الخدمة املطلوبة، يجب أن يبلغ نلك  في حالة عدم تنفيذ املورد للعقد 

يوما املوالية ألداء  07إلى املستهلك وعند االقتضاء، أن ترد إليه املبالغ التي دفعها على الفور وعلى أبعد تقدير خالل 

 11ادة ئد بالسعر القانوني ونلك بمقت    املاملبالغ املذكورة، وبعد انتهاء األجل املذكور تترتب على املبالغ املذكورة فوا

 .121من نفس القانون 

ومع نلك وعلى الرغم من أهمية الحق في التراجع في مجال حماية املستهلك فصنه ال يسمح مبدئيا للمستهلك أن 

 من قانون حماية املستهلك .  10يفرض استبدال املنتوج إال في الحالة الخاصة الواردة في املادة 

وم فصن عدم معاينة السلع بحكم املسافات التي تفصل بين البائع واملشتري في هذا النوع من العقود وعلى العم

يجعله في الغالب يصدر رضاء يطبعه التسرع وال يكون نهائيا، ألنه لم تتوفر له حين إصداره لهذا الرضا كل املعلومات 

قترحة، لذلك تدخلت العديد من التشريعات ملنح الالزمة لتكوين فكرة جيدة حول املنتوج املعروض أو الخدمة امل

 . 122املستهلك الحق في الرجوع في املبيع بعد معاينته لتلك السلعة أو الخدمة عند التسليم

وفي هذا الصدد، ال يسعفنا إال أن ننوه باملقت    الهام الذي جاء به قانون تدابير حماية املستهلك من خالل 

برت شرطا دعسفيا، كل إلغاء أو عرقلة لحق املستهلك في إقامة دعوى قضائية من خالل التي اعت 03واملادة  02الفقرة 

الحد بوجه غير قانوني من وسائل اإلثبات املتوفرة لديه أو إلزامه بعبء اإلثبات الذي يقع عادة على طرف آخر في 

 . 123العقد

 الفقرة الثانية: الحق في الخصوصية

ماية الحياة الخاصة واحدا من بين حقوق اإلنسان املعترف بها، فقد يعد الحق في الخصوصية أو الحق في ح

أظهر الواقع العملي وجوب التدخل التشريعي لتنظيم أنشطة معالجة البيانات املتصلة بالشخص، وتنظيم عمليات 

توى ت محتخزينها في بنوك وقواعد املعلومات وعمليات تبادلها، وهذا التنظيم التشريعي ليس مجرد إفراد قواعد نا

                                                           
  . 211فدوى مختاري، مرجع سابق، ص  -121 

  . 099أبوبكر مهم، مرجع سابق، ص -122 
بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون  -بنكية نمونجاالخدمات ال -عمر وحجي، دور األمن القانوني والقضائي وحماية املستهلك  -123

 .  22ص 9107-9101كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية وجدة جامعة محمد األول، الخاص،
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تنظيمي، بل امتد إلى إفراد قواعد تتصل باملسؤولية املدنية والجزائية عن أنشطة مخالفة قواعد التعامل مع البيانات 

الشخصية سواء ما يرتكب من قبل القائمين على هذه األنشطة أم من قبل الغير، إضافة إلى التدخل التشريعي لتنظيم 

، كما أن املشرع املغربي اعتمد األداة 124ملتصلة باملصال  الحكومية املختصةاستخدام ونقل وتبادل وكشف املعلومات ا

الزجرية من خالل النص على تجريم مجموعة من األفعال التي ترتكب في هذا الصدد ويمكن أن تهدد استقرار االقتصاد 

 .125الوطمي والنظام االجتماعي للدولة

 أوال: مبادئ الخصوصية

زنهة في نطاق خصوصية املعلومات أو حماية البيانات الشخصية خمسة مبادئ تحكم املمارسات العادلة والا

 أساسية:

* اإلخطار: ويراد بهذا املبدأ أن مستخدمي املواقع يتعين إبالغهم من قبل مزود الخدمة أو املوقع ما إنا كان 

 البيانات ودستخدم . املوقع أو مقتضيات الخدمة ينطويان على جميع البيانات الشخصية وإلى أي مدى تجمع هذه

* اإلختيار: يوجب هذا املبدأ التزام الشركات صاحبة املواقع أو مزودي الخدمة بتوفير خيارات للمستخدم 

 بشأن استخدام بياناتها فيما يتجاوز غرض جمعها االبتدائي.

 .ا وتحديثهاصحته ناتهم والتث ت من* الوصول إلى البيانات: يوجب هذا املبدأ قدرة للمستخدمين الوصول إلى بيا

* األمن: ويتعلق هذا املبدأ بمسؤوليات جهات جمع البيانات، مواقع أو مزودي الخدمات بشأن معايير األمن 

 املتعين تطبيقها بضمان سرية البيانات وسالمة االستخدام.

ير لجهات غ* تطبيق القانون: يتعلق هذا املبدأ باوليات املناسبة املتعين اعتمادها لغرض الجزاءات على ا

 املتوافقة مع املبادئ املتقدمة وما يتصل بها من املمارسات الازنهة بشأن جمع البيانات الشخصية في البيئة الرقمية . 

 ثانيا: حماية الخصوصية

                                                           
  . 019موالي حفي  علوي قادري، مرجع سابق، ص  -124
 01ص  9101وسائل الحديثة، الجزء األول، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة األولى إدريس النوازلي، اإلثبات الجنائي لجرائم األعمال بال -125

.  



 

 

57 

 9102 نونبر 50العدد 
 

أظهرت الدراسات في بيئة التجارة االلكترونية مخاطر عدم ثقة املستخدمين باالنترنت بس ب الخصوصية 

ع محمل الجد وأحيانا كعامل خطير نهدد أعمالها باعتبار أن عدم الثقة بالتجارة االلكترونية وأصبح يشكل هذا املوضو 

 .126بس ب الخشية على الخصوصية يمثل عائقا فاعال للتجارة االلكترونية ناتها والبيئة الرقمية ككل

تية مع الحق ائم املعلوماوفي إطار مكافحة الجرائم املعلوماتية يتعين تتبعها تصادم التفتيش عن األدلة في الجر 

في الخصوصية املعلوماتية، نظرا لشيوع التش يك بين الحواسيب وانتشار الشبكات الداخلية على مستوى املنشآت 

 .127والشبكات املحلية واإلقليمية والدولية

ن عكما أنه ال بد من رفع تحديات السوق العاملية وتبمي إصالحات جذرية، لتكريس حماية املبدع واملبتكر 

طريق دشجيع الخلق واإلبداع، وحماية املستهلك بغية تحسيسه باالطمئنان تجاه نوعية املنتوجات الثقافية واالقتصادية 

 .  128لخلق ثقافة االستهالك لدى الفرد

إنه صحيح أن األىخاص املعنوية كما الحرفيين والتجار هم في حاجة إلى الحماية ولكن ال يجب أن يبحثوا 

 . 129في قانون املستهلك ولكن لهم الحق في قانون مشترك خاص بهذه العقودعن هذه الحماية 

إن تنظيم مجال حماية املستهلك في املغرب أصبحت ضرورة م حة خاصة للعموم وهذا يجد تفسيره في كثرة 

جيب توتنوع العروض مع منافسة القوية في مجال التجارة الحرة هذه الوضعية دستدعي وجود هياكل قضائية متميزة يس

 . 130للعالقات التعاقدية

ومن هنا ظهرت عشرات املبادرات للتنظيم الذادي، وهي وسائل قانونية، تحظى باحترام املستهلكين واألفراد في 

العالم املتقدم، وتقوم على وضع مدونات سلوك مدونات لزمة لقطاع معين، وفق رضية هذا القطاع، فيلزم نفسه بما 

                                                           
  .012-019موالي حفي  علوي قاديري، مرجع سابق، ص -126 

  .212، ص 9100يوسف حسن يوسف، الجرائم الدولية لالنترنت، املركز العربي لإلصدارات القانونية، الطبعة األولى  -127

 .31، ص91غربي، االعتداء على املصنفات األدبية والفنية املنشورة على االنترنيت، مجلة القانون املغربي، العدد طارق امل -128 

129- YOUSSEF OUAHABI -AL MILAF-revue juridique N°22/ juin 2014page 13-14.  

130 -GUY RAYMAND –Droit de la consummation -2eme edition 2011 page 32.  
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يم الذادي في بيئة أعمال االنترنت لتعزيز الخصوصية، مبادرة الثقة االلكترونية ترستي يخدمه، ومن قبيل تجارب التنظ

(TRUSTE)(ومجلس األعمال لبرنامج الخصوصية على الخط ،Better Business Bureau’s On Line  ( 

 ( ، وغيرها .Online Privacy Allianceواتحاد الخصوصية على الخط )

لعاملة وبيئة االنترنت وتزايد الجهات العاملة في حقل األمن والخصوصية نجد ومع تزايد الشركات والجهات ا

عشرات مبادرات التنظيم الذادي حت  أننا نجد آالف مواقع تروح لخدمات حماية الخصوصية تحت عناوين متعددة 

ر لتجارية عبدشير إلى تقديم منتجات وخدمات تحمي الخصوصية والبيانات الحساسة، كما أن كثيرا من الشركات ا

االنترنت من غير العاملة في خدمات األمن والخصوصية دستخدم شعارات الخصوصية نفسها في خططها التسويقية 

 .131وموادها اإلعالنية وتتسابق في إظهار ما يستخدمه من تقنيات لحماية الخصوصية على الخط

 خاتمة

د من اإلشكاالت نلك أن انعكاساتها على من خالل ما سبق تبين أن مسألة التعاقد االلكتروني تثير العدي

االستقرار االقتصادي وعلى مصال  األطراف املتعاقدة طرح العديد من اإلشكاليات حول حماية املستهلك عبر االنترنت 

بخصوص مراجعة األنظمة القانونية ومالءمتها مع متطلبات العصر الرقمي، بل إن املزاوجة بين األنظمة الرقمية 

اط التجاري أصبحت في جل األنظمة القانونية مقترنة بشرط توفير الحماية الكاملة واملتكاملة للمستهلك وممارسة النش

بدء من اإلعالم الجيد والازيه عن الخدمة وانتهاء بحماية الخصوصية وكل املعطيات الشخصية من االعتداء إال أن ما 

يجب التعامل معه وال يتم استبعاده رغم جل الصعوبات يجب التأكيد عليه هو أن التجارة االلكترونية أصبحت واقعا 

القانونية والتقنية التي تواجه املتعاملين بها، لذلك يجب مضاعفة الجهد واالهتمام بمواكبة القوانين وضمان التنسيق 

ز الجانب يبين االتفاقيات الدولية، وكفالة توحيد تطبيق تلك االتفاقيات لتساهم في تطوير التجارة االلكترونية ودعز 

التقمي بدعم ودعزيز التجارة االلكترونية وفق اقتصاد متطور نو قاعدة إنتاجية متسعة ومتطورة يلعب فيها العنصر 

 ال شري وشبكة االتصال دورا مهما من أجل تطويرها واالبتكار املستمر في آلياتها، ووسائل عملها املختلفة. 

 

                                                           
  .011ي حفي  علوي قاديري، نفس املرجع، ص موال  -131 
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 النيابة العامة بين االستقاللية واملحاسبة

 

 أنس برزجو:  األستاذ 

 العلوم الجنائية و الدراسات األمنية باحثة في 

 

 

يجتاز العالم اليوم عصـــــرا جديد يصـــــط   عليه ب " عصـــــر ثورة املعلومات " بحيث غدت املعلوميات وســـــيلة نحو الرقي 

ين املعطيـــات الحضــــــــــــــــاري واالقتصــــــــــــــــادي، وغمرت الحواســــــــــــــيـــب مختلف نوا ي الحيـــاة، نظرا لقـــدرتهـــا الهـــائلـــة على تخز 

واسترجاعها وأدائها ملهام عديدة، بدقة وسرعة متناهيتين، فعلى جميع املستويات يتشكل اليوم عالم جديد على أسس 

تختلف عما ســــــبق وبقدرات كبيرة، من حيث ربط شــــــرائح املجتمع الدولي الى بعضــــــها البعض، ومن حيث جعل الســــــعي 

 نحو التحرير واالنفتاح خيارا ال محيد عنه.

هذا التطور التكنولواي الذي اجتاح العالم في اوونة األخيرة غير الكثير من املفاهيم التي كان مســــــــــــــلما بها من قبل، ان 

فلم دعد املعلوميات بدعة جديدة، دخيلة علينا، وانما أصبحت ضورة م حة تفرض نفسها بقوة بحكم حاجة االنسان 

ـــبحت ج ــ ــ ــ ـــتخدامها، فأصــ ــ ــ ــ ـــــة اليها، حيث دعددت أوجه اســ ــ ــ زءا ال يتجزأ من الحياة اليومية، نظرا للدور الكبير الذي املاســ

ـــــريع وتيرة نمو  ــ ــ ــ ـــــاالت الى دســـ ــ ــ ــ تقوم به في جل املجاالت. وقد أدى التفاعل ما بين تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا االتصـــ

، واضــــفاء هاوتطور النظم املعلوماتية، وتقديم خدمات جليلة لإلنســــانية تتمثل في دقة وســــرعة جمع املعطيات ومعالجت

صــــفة النســــ ية على مفاهيم اعتبرت الى وقت قريب مفاهيم مطلقة، من بينها فكرة الحدود الجغرافية للدول، ومفهوما 

الزمن واملســــــــــــافة، وكنتيجة لهذا التفاعل ظهرت مجموعة من األنظم املرتبط بالتقنية املعلوماتية كالتجارة اإللكترونية 

االلكترونية والتوقيع اإللكتروني... ونظر ألهمية هذه األنظمة التي أفرزها التطور  ونظام التبادل االلكتروني للمعطيات

التكنولواي كان من الضــــــــــــــروري على املنتظم الدولي من تأطيرها من خالل مجوعة من االتفافيات ســــــــــــــواء تلك املرتبط 

 بالجانب الزجري لردع صور التعدي على هذه املعطيات، أو تلك املتعلق بالتنظيمها.
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ـــــن مجموعة من القوانين التي تنظم النظم املعلوماتية،   ــ ــــــجام املغرب مع هذه اإلتفافيات الدولية قام بســ ــ وفي إطار انتـ

املتعلق بـــالتبـــادل االلكتروني للمعطيـــات  72.17وهـــذا مـــا اســــــــــــــتجـــاب لـــه املشــــــــــــــرع املغربي من خالل ســــــــــــــن القـــانون رقم 

ـــخاص 12.13القانونية والقانون رقم  ــ ــ ــ ـــ ي،  املتعلق بحماية األىــ ــ ــ ــ ــــختــ ــ ــ ــ الذاتيين تجاه معالجة املعطيات نات الطابع الشـ

بتتميم مجموعة  12.12القاضـــــــ ي بتحديد تدابير املســـــــتهلك. وكان قد صـــــــدر قبل نلك القانون رقم  20.13والقانون رقم 

بمكافحة املتعلق  12.12القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم املتعلقة بنظم املعالجة اولية للمعطيات، والقانون رقم 

املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجـــاورة،  9.11القـــاضــــــــــــــ ي بتغيير وتتميم القـــانون رقم  21.17االرهـــاب، والقـــانون قم 

 املغير واملتمم ملدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة...  22.19والقانون رقم 

مـاتيـة مع املعـايير الـدوليـةا وللمحـاولـة وهـذا مـا يجعلنـا نتســـــــــــــــائـل حول مـدى مالئمـة التشــــــــــــــريعـات املتعلقـة بـالنظم املعلو 

اإلملام بهذا املوضـــــــوع ســـــــوف نقســـــــم هذا املوضـــــــوع إلى محورين األول نخصـــــــصـــــــه ل حديث عن أهم التشـــــــريعات املتعلق 

بالنظم املعلوماتية على املســــــــــــــتوى الدولي و الوطمي فيما نبحث في املحور الثاني عن  مدى اإلســــــــــــــتحابة املشــــــــــــــرع املغربي 

 ة ونلك من خالل تقيم الوضعية القانونية لتشريعات املتعلقة بالنظم املعلوماتية مع املعايير الدولية.للمعايير الدولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 املحور األول: التشريعات املتعلق بالنظم املعلوماتية على املستوى الدولي و الوطني.
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املســــتوى االقتصــــادي و الســــيامــــ ي عرف العالم في أواخر التســــعينيات القرن املاضــــ ي مجموعة من التحوالت ســــواء على 

وظهر ما يعرف بالعوملة والذي كان له تأثير مباشــــــــر على االقتصــــــــاديات الدول العالم نتيجة ظهور الثورة التكنولوجية و 

العلمية وكذا التطور على املســــتوى االتصــــاالت و املواصــــالت كلها عوامل أدت الى تحرير التجارة العاملية وانفتاح العالم 

 وإزلة الحدود بين الدول.على بعضه 

وضهور نوع آخر متعلقة بوسائل االتصال واملعلومات، نتيجة التطور الذي تجسد أساسا في انتشار أجهزة حاسب آلي 

نات مستوى عالي متطورة بشكل مستمر، وبرامج متقدمة، وشبكات اتصال قربت ماليير ال شر بعضهم البعض، وأتاحت 

ات وتبادلها، وحت  التفاوض وإبرام عقود مختلفة خصوصا عبر شبكة االنترنت، بل فرصا جديدة لالطالع على املعلوم

األكثر من نلك يمكن عبر هذه األخيرة دسليم املنتجات كالبرامج أو القطع املوسيقية أو ال حف االلكترونية أو تقديم 

 132الخدمات مثل االستشارات القانونية أو الطبية

عرفه العالم مكان عليه إال أن يقوم بتنظيم و تأطير هذا التطور التكنولواي، ونلك  وفي ظل هذه التحوالت الكبرى الذي

من خالل ابرام عديد من االتفاقيات سواء منها املتعلقة بحماية التجارة اإللكترونية، تلك املتعلقة بحماية الخصوصية 

طورات أجل تفير الحماية الجنائية لهذه الت الشخصية، او تلك التي تتعلق بتبادل اإللكتروني للمعلومات القانونية، ومن

التي أفرزتها التكنولوجيات الحديثة سارع املنتظم الدولي إلى إبرام مجموعة من االتفاقيات من أجل محاربة الجرائم 

 املعلوماتية.

 ومما السك فيه فصن هذه التطورات قد سايرها املشرع املغربي و نلك من خالل املصادقة على مجوعة من هذه

 013االتفاقيات،  كاالتفاقية بودابست املتعلقة بمكافحة الجريمة املعلوماتية ، مصادقة على اإلتفاقية األووبية رقم

 متعلقة بحماية املعطيات الشخصية...

املتعلق بتبادل اإللكتروني  72.17وفي إطار مالئمة التشريع املغربي مع هذه اإلتفافية بادر املغرب إلى إصدار قانون 

املتعلق بحماية املعطيات  12.13املتعلق باملس بالنظم املعالجة االلية للمعطيات،  12.12طيات القانونية، للمع

 . 20.13الشخصية، قانون حماية املستهلك 

                                                           
  79ص  0221محمد سامي الششوا، " ثورة املعلومات وإنعكاستها على القانون العقوبات"، دار النهضة العربية القاهرة  132
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وهذا ما سوف نحاول إبرازه من خالل هذا املحور الذي خصصته ل حديث عن التشريعات املتعلقة بالنظم املعلوماتية 

لي و الوطنين حيث سوف أقسمه إلى فقرتين أولى خصصتها ل حديث عن اإلطار الدولى املتعلق بهذه على املستوى الدو 

 التشريعات فيما عرجت في الفقرة الثانية عن الحديث عنها على املستوى الوطمي.

 .الفقرة األولى: االتفاقيات الدولية املتعلق بالنظم املعلوماتية

ـــــر في هذه الفقرة الحديث     ــ ــ ــــوف أقتصـ ــ ــ ــــت" املتعلقة بالجرائم املعلوماتية )أوال(، اإلتفاقية  ســ ــ ــ عن اإلتفاقيات "بودابســ

ــــا(،  013األروبـيـــــــة رقـم ــ ـــــانـيـ ـــــة )ثــ ــــيــ ــ ــ ــ ــ ـــــخصـــ ــ ــ ــ ــ ــــات الشــ ـــــة املـعـطـيـــ ـــــايــ ـــــة بـحـمــ لـجـنـــــــة األمـم املـتـحـــــــدة لـلـقـــــــانـون الـتـجـــــــاري مـتـعـلـقــ

 التوجيهات األروبية بشأن حماية التجارة اإللكترونية )رابعا(.الدولي"األونسترال")ثالثا(، 

 اإلتفاقيات "بودابست" املتعلقة بالجرائم املعلوماتية.أوال: 

تتجلى محاربة الجرائم اإللكترونية على الصــــــــعيد الدولي من خالل اإلتفاقيات املبرمة بين الدول ســــــــواء الثنائية     

برز أو الجماعية، وكذلك القرارات الصـــــــــــــادرة عن الجمعية العامة لألمم املتحدة وأيضـــــــــــــا املؤتمرات الدولية، ومن أ

، اتفاقية األمم املتحد ملكافحة 0221133أبريل 07هذه اإلتفاقيات نجد إتفاقيات الكاط املنعقدة بمراكش بتاريخ 

ـــــتغالل تكنولوجيــا املعلومــات األهــداف 134الجريمــة عبر الوطنيــة ــ ــ ــ ، قرار الجمعيــة العــامــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اســـ

ــــنــــة  ــ ــ ــ ــ ـــــر حــــديــــث عن اتفــــاقيــــات 0221135إجراميــــة، مؤتمراألمم املتحــــدة الثــــامن بهــــافــــانــــا ســ ــ ــ ــ ــــوف أقتصـــ ــ ــ ــ ــ ... إال أني ســ

ـــــت ــ ــ التي دعتبر من أهم اإلتفاقيات التي ترمي إلى مكافحة الجرائم اإللكترونية عن طريق التعاون الدولي،  136بودابســ

من طرف الدول األعضـــــــــــاء في مجلس أروبا، ونلك  بهدف وضـــــــــــع ســـــــــــياســـــــــــة  92/00/9110تم إبرامها بتاريخ بتاريخ 

                                                           
 912ص 9101 حليمة بن حفو " محاربة الجرائم اإللكترونية على الصعيد الدولي واقع وأفاق" مجلة العلوم الجنائية العدد األول  133
 911حليمة بن حفو، نفس املرجع سابق ص للمزيد من املعلومات رجوع إلى  مرجع   134
 917حليمة بن حفو، نفس املرجع سابق صللمزيد من املعلومات رجوع إلى  مرجع 135
ريعية ية، و استكمال املبادرات التشفي إطار تأكيد اإلقتناع بضرورة إتباع سياسة جنائية مشتركة تهدف إلى حماية املجتمع ضد الجريمة اإللكترون136

، تم  عليةالدولية و الوطنية في هذا الصدد السيما فيما يخص دعم األبحاث و اإلجراءات الجنائية املتعلقة بالجرائم اإللكترونية و جعلها أكثر فا

، و التي رأت في إقرارها تحقيق التعاون  2001 نونبر 8 ريخاعتماد اإلتفاقية املتعلقة بالجريمة اإللكترونية من طرف لجنة الوزراء باملجلس األوروبي بتا

 الدولي و كبح جماح مجرمي الكمبيوتر ألغراض غير مشروعة.

ين التشريعات ب فهذه اإلتفاقية تهدف إلى توحيد السياسة الواجب إتباعها في مكافحة الجرائم املعلوماتية املرتكبة في الفضاء اإلفتراض ي و إلى التنسيق

 ةلتسهيل مكافحة اإلجرام املعلومادي، و تطبيق إجراءات تحقيق و مالحقة تتالءم مع الفضاء االفتراض ي ووضع نظام دعاون دولي يتميز بالسرعالوطنية 

 و الفعالية في التنفيذ.



 

 

63 

 9102 نونبر 50العدد 
 

مالحقة املخلين باألمن املعلومادي، وتنســـــــــــــيق التعاون القضـــــــــــــائي وخاصـــــــــــــة على مســـــــــــــتوى  جنائية موحدة تمكن من

 تحقيق في الجرائم التي ترتكب عن طريق استخدام وسيلة إلكترونية.

وقد عالجت هذه اإلتفاقية في الفصــل الثاني الجرائم املســتحدثة التي ينبغي على القانون  الجنائي أخذها بعين     

 بات املطبقة على مرتكبها، وهكذا فقد دعرضت ملجموعة من الجرائم التي يمكن أن نذكر منها:اإلعتبار و العقو 

 (.9النفان  غير القانوني) املادة  -

 (.2اإلعتراض غير القانوني)املادة  -

 (. 1التدخل في البيانات)املادة  -

 (.7التدخل في النظام) املادة   -

 (.1إساءة اإلستخدام األجهزة) املادة   -

 (.2املتصل بالكمبيوتر)املادة التزوير   -

 137(.3اإلحتيال املتصل بالكمبيوتر)املادة  -

ـــــت و نلك من       ــ ــ ـــمن أحكام اتفاقية بودابســـ ــ ــ ــ ــــيات املتعلقة بالقواعد اإلجرائية حيزا هاما ضـــ ــ ــ ــ و قد اتخذت املقتضــ

صل الثاني، مادة مكونة لإلتفاقية املذكورة للقواعد اإلجرائية من خالل الف 48  مادة من أصل 22 خالل تخصيص

حيث تم التأكيد عند تحديد نطاقها على ضـــــــــــــرورة اعتماد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير دشـــــــــــــريعية و تدابير 

أخرى إلقرار القواعد اإلجرائية الواردة في اإلتفاقية ألغراض األبحاث و اإلجراءات الجنائية، وقد تضمنت اإلتفاقية 

حيث يمكن  21 إلى 16 لخاصــــــــــــــة بالبحث و التحري من خالل املواد مناملذكورة مجموعة من القواعد اإلجرائية ا

 :138إجمالها فيما يلي

 إصدار األوامر. -

  سرعة التحف  على بيانات الكمبيوتر املخزنة.  -

                                                           
منشور بموقع اإللكتروني  037لجنة وزراء مجلس أوروبا" التقرير التفسيري لإلتفاقية الجريمة اإللكترونية" سلسلة املعهدات األروبيية رقم  137

arabic/16807391-in-convention-budapest-report-https://rm.coe.int/explanatory . 
دوات سلسلة ن  حاولة ملقاربة مدى مالئمة القانون الوطمي مع املعايير الدولية"،م-هشام مالطي  "خصوصية القواعد اإلجرائية ل جرائم املعلوماتية138

 30.،ص2014محكمة االسترناف بالرباط ، العدد السابع ،

https://rm.coe.int/explanatory-report-budapest-convention-in-arabic/16807391
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 إجبار مقدمي الخدمات على التزويد باملعلومات املطلوبة. -

  تفتيش و مصادرة بيانات الكمبيوتر املخزنة. -

 لكمبيوتر و إمكانية اعتراض هذه البيانات.التجميع الفوري لبيانات ا -

ـــمنت اإلتفاقية قواعد إجرائية متعلقة باإلختصــــاص القضــــائي في املادة   ـــاص  99 كما تضـ منها ضــــوابط ســــريان اإلختصـ

ـــــائي على الجريمة اإللكترونية ــ ، مؤكدة على ضــــــــرورة اعتماد الدول األطراف على ما يلزم من تدابير دشــــــــريعية و  139القضـ

وضـــعت مجموعة من املعايير و   22 إلقرار اإلختصـــاص القضـــائي على الجرائم الواردة في اإلتفاقية ، فاملادةتدابير أخرى 

ندما ترتكب ونلك ع التي بمقتضــاها تنســق األطراف املتعاقدة حدود صــالحياتها املتعلقة بالجرائم الواردة في اإلتفاقية، 

ــــفن الت ــ ــ ــ ــ ـــــجلـة بموجـب الجريمـة في إقليم الـدولـة أو على متن إحـدى الســ ــ ــ ــ ي ترفع علمهـا أو على متن إحـدى الطـائرات املتـــ

قوانينها و كذا على كل جريمة مرتكبة من جانب أحد مواطنيها إنا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب القانون الجنائي 

م عدبمكان ارتكابها أو في حالة ارتكاب الجريمة خارج اإلختصــــــــــــــاص القضــــــــــــــائي ألية دولة ، كما نصــــــــــــــت اإلتفاقية على 

اســــــــــــــتبعـــاد اإلختصــــــــــــــــاص الجنـــائي الـــذي ينص عليـــه أحـــد األطراف وفقـــا لقـــانونـــه الوطمي و مطـــالبـــة الـــدول األطراف في 

اإلتفـاقيـة بـالتشـــــــــــــــاور حول اإلختصـــــــــــــــاص القضـــــــــــــــائي األكثر مالءمـة ملحـاكمـة مرتكبي الجرائم اإللكترونيـة في حـالـة دعـدد 

 .140ينةاملطالبة من طرف األطراف باختصاصه القضائي حول واقعة مع

كما أن ما تضــــــــــــــمنته هذه اإلتفاقية من آليات في مجال التعاون بين الدول في مجال اإلجراءات  حيث يمكن إلحدى     

الجهـــات أن تطلـــب من جهـــة أخرى من أن تـــأمر أو تفرض حمـــايـــة ســــــــــــــريعـــة و بطريقـــة مختلفـــة لبيـــانـــات مخزنـــة في نظم 

  البحث عنها و الوصول إليها.معلوماتية داخل حدود هذه الجهة الثانية لتسهيل عملية 

 متعلقة بحماية املعطيات الشخصية. 018ثانيا: اإلتفاقية األروبية رقم

حضـــــــية الحماية القانونية للمعطيات الشـــــــخصـــــــية إهتمام كبيرا من طرف املنتظم الدول، و نلك من خالل العديد من 

األفراد فيمــــا يتعلق بــــالتجهيز اولي للبيــــانــــات االتفــــاقيــــات الــــدوليــــة وتوجيهــــات املجلس األوروبي ومنهــــا اتفــــاقيــــة حمــــايــــة 

ـــــخـاص تجـاه املعـالجـة اولية  013(، و بروتكول اإلضـــــــــــــــافي لالتفـاقيـة  013الشــــــــــــــخصــــــــــــــيـة ) رقم  ــ ــ ــ ـــــة بحمـايـة األىـــ ــ ــ ــ ــ الخـاصــ

                                                           
 73.انظر التقرير التفسيري املشار إليه أعالء إلتفاقية بودابست ، القسم الثالث املتعلق باإلختصاص، ص139
 30هشام مالطي ، مرجع سابق ص 140
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ـــلطات املراقبة والتدفقات عبر الحدود. و التوجيه  ـــ ي، واملتعلق بســـ ــــختـــ الصــــــادر  CE/11/27للمعطيات نات الطابع الشــ

واملتعلق بحماية األىخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات  0227أكتوبر  91روبي واملجلس األوروبي في عن البرملان األو 

 141نات الطابع الشخت ي وحرية التنقل.

ودعتبر اتفــاقيــة مجلس أوروبــا الخــاصــــــــــــــــة بحمــايــة األىــــــــــــــخــاص الــذاتيين تجــاه املعــالجــة اوليــة للمعطيــات نات الطــابع  

تضـــمن هذه االتفاقية لجميع األىـــخاص الذاتيين املتواجدين على إقليم كل دولة الشـــختـــ ي، إحدى هذه االتفاقيات.و 

ـــــة حقهم في الحياة  ــ ــ ــ ـــــية، وخاصــ ــ ــ ــ ـــــاســ ــ ــ ــ ــــيتهم أو إقامتهم، احترام حقوقهم وحرياتهم األســ ــ ــ ــ ــ طرف فيها، بغض النظر عن جنسـ

 الخاصة تجاه املعالجة اولية للمعطيات نات الطابع الشخت ي.

اسية الخاصة بحماية املعطيات أهمها التزام كل دولة طرف بالتنصيص في قوانينها وحددت هذه االتفاقية املبادئ األس

الداخلية على التدابير الضــــرورية لحماية املعطيات نات الطابع الشــــختــــ ي ســــواء من الناحية املوضــــوعية أو اإلجرائية، 

ـــــة من كل وإدراج التدابير األمنية ضــــــــــمن قوانينها، حماية للهوية والحقوق والحريات الفردية و  ــ ــ الجماعية والحياة الخاصـ

 ما من شأنه أن يمس بها عبر استخدام املعلوميات.

منا أن هذه  االتفاقية  دعتبر الصــــــــــــــك الدولي األول الذي يحمي الفرد من اإلســــــــــــــاءات التي قد يتعرض لها بســــــــــــــ ب جمع 

ضــمانات  قت. كما أنه بوفر ومعالجة البيانات الشــخصــية والتي دســعى إلى تنظيم تدفق البيانات الشــخصــية في نفس الو 

خاصـــــة بجمع ومعالجة البيانات الشـــــخصـــــية ، فصنها تحظر معالجة البيانات "الحســـــاســـــة" القائم على التمييز العنصـــــري 

ـــمانات القانونية. كما تكرس االتفاقية حق الفرد في معرفة أن املعلومات مخزنة عليه،  والتــــــجل الجنائي في غياب الضـــ

ـــــحيحها.  ــ ــ ونصــــــــــــت على عدم امكانية فرض أية قيود على الحقوق املنصــــــــــــوص عليها في االتفاقية إال وإنا لزم األمر، لت ـــ

 142عندما تكون املصال  املهيمنة على املحك.

ـــــابقة من خالل  ــ ــ ــ مادة أهداف وأغراض االتفاقية والتعاريف للمصـــــــــــــط حات األســـــــــــــاســـــــــــــية في  92وعالجت االتفاقية الســ

ـــــية في حم ـــــاســ اية البيانات وجودتها وواجبات األطراف وحقوقهم، ونصـــــــص بشـــــــكل االتفاقية، وعالم كذلك املبادئ األســ

                                                           
(: من موقع   9103 – 12 – 91نة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات نات الطابع الشخت ي، نصوص وقوانين على املستوى الدولي، ب ت ، ) ال ج141

lois.html-et-juridique/textes-http://www.cndp.ma/ar/espace 

/conventions/treaty/108-list/-https://www.coe.int/en/web/conventions/full142 

http://www.cndp.ma/ar/espace-juridique/textes-et-lois.html
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108
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صــريح على عدم جواز معالجة البيانات التي تضــم بيانات قد تكون عنصــرية لبعض األفراد، وجاء بتدابير لتعزيز حماية 

 143اضافية للبيانات، وقامت كذلك بتنظيم طرق نقل البيانات عبر الحدود.

 نون التجاري الدولي "األونسترال"ثالثا: لجنة األمم املتحدة للقا

بالرغم من إصدار ال جنة عقدا نمونجيا الستخدام املعطيات اإللكترونية، فصنها كانت دعمل بشكل متواز، وفي 

نات الوقت، على إيجاد قانون موحد بشأن التجارة اإللكترونية، وقد اتفق على أن يكون نلك في صورة )قانون نموناي(، 

شاملة من القواعد التي تنظم جميع جوانب التجارة اإللكترونية، ودعديل القواعد اإللكترونية  ونلك لتهيئة مجموعة

 القائمة التي دشكل عقبة أمام إستخدام وسائط غير ورقية لإلتصال واإلبالغ وتخزين املعلومات.

لتاسعة والعشرين، وفعال كرست ال جنة جهودها بهذا اإلتجاه طيلة الدورات من الخامسة والعشرين إلى ا      

 0227وأقر مشروع قانون بهذا الشأن من قبل الفريق املكلف بذلك واعتمدته ال جنة ابان دورتها الثامنة والعشرين عام 

 0221(، ومن ثم تم اعتماد ما تبقى من املواد في في الدورة التاسعة والعشرين في العام 00-0وكان يتضمن املواد من )

توجت هذه ال جنة أعمالها وجهودها بصصدار القانون النموناي في مجال التجارة اإللكترونية،  مع دليله التشريعي، هكذا

 01/09/0221والذي سمي بشكل نهائي ب "قانون األونسترال النموناي بشأن التجارة اإللكترونية، والذي تم اعتماده في

 .01/09/0221( في 70/019ونلك بقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة املرقم )

فضال عن الدليل  مادة 01وقد تضمن هذا القانون النموناي جزأين من األحكام القانونية موزعة على       

مادة موزعة على فصول  07التشريعي لهذا القانون والذي أعدته األمانة العامة ل جنة األونسترال. ويتضمن الجزء األول 

)تطبيق اإلشتراطات القانونية على رسائل البيانات( والثالث بعنوان  ثالثة األول خصص لألحكام العامة والثاني سمي ب

 )إبالغ رسائل البيانات(. 

من هذا القانون واملخصصة لتحديد نطاق تطبيقه على أن )يطبق على أي نوع من  املادة األولىوقد نصت       

تضمنت هذه املادة حواش أربعة املعلومات يكون في شكل رسالة بيانات مستخدمة في سياق أنشطة تجارية( وقد 

لتوضيح منطوق النص الوارد فيها. فقد أشارت الحاشية األولى إلى أن هذا القانون من حيث املبدأ ينطبق على كال 

اإلستعمالين الدولي واملحلي لرسائل البيانات، ويجوز يقييد نلك في النطاق الدولي فقط، أما الحاشية الثانية فتشير إلى 

                                                           
 (. 013اتفاقية حماية األفراد فيما يتعلق بالتجهيز اولي للبيانات الشخصية ) رقم 143
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ن ال يمنع تطبيق أية قواعد قانونية دستهدف حماية املستهلك، مع ترك أمر حماية املستهلك إلى دشريعات أن هذا القانو 

كل دولة، أما الحاشية الثالثة فتشير إلى إمكانية تطبيق هذا القانون خارج نطاق املجال التجاري، وهذا يكون مفيدا 

ستقلة، وأخيرا فصن الحاشية الرابعة تتعلق ب يان املقصود للبلدان التي ليست لدنها مجموعة من القوانين التجارية امل

بمصط   )األنشطة التجارية( الواردة في متن املادة، وتؤكد أنه ينبغي تفسير هذا املصط   تفسيرا واسعا بحيث يشمل 

ض هذه جميع املسائل نات الطابع التجاري سواء أكانت دعاقدية أم غير دعاقدية، وقد أشارت هذه الحاشية إلى بع

 األعمال أو األنشطة التي دعد تجارية على س يل املثال.

أما الجزء الثاني من هذا القانون فقد جاء تحت عنوان )التجارة اإللكترونية في مجاالت متعددة( وتتضمن       

االت ضافة مجفصال واحدا عنوانه )نقل البضائع( يتكون من مادتين. ومما يالح  على هذا الجزء أنه يو ي إلى إمكانية إ

أخرى، ونصوص أخرى إلى هذا الجزء، ومما يؤكد نلك أنه تضمن فصال واحدا سمي باألول مما يعمي إمكانية إستحداث 

 فصال ثانيا وثالثا... وهكذا.

وكما سبقت اإلشارة، فقد اشفع هذا القانون بدليل سمي )دليل دشريع قانون األونسترال النموناي بشأن       

( ونلك ملساعدة الدول في سن هذا القانون وتطبيقه، ونكر أيضا أن هذا الدليل الذي يستمد 0221ونية التجارة اإللكتر

في الجانب األكبر منه من األعمال التحضيرية ملشروع القانون يمكن أن يفيد أيضا مستعملي التبادل اإللكتروني للبيانات 

تولى صياغة القانون عدم حسم عدد املسائل في متن القانون والباحثين في هذا املجال، مما أتاح للفريق العامل الذي 

 وإنما أودعت في الدليل لغرض إرشاد الدول. مما يجعله مكتمال للقانون النموناي. 

وقد حقق هذا القانون النموناي نجاحا كبيرا الستخدامه واإلسترشاد به في غالبية الدول التي سنت قوانين       

 .144ة بشأن التجارة اإللكتروني

 رابعا: التوجيهات األروبية بشأن حماية التجارة اإللكترونية.
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 0230دجنبر  00إن القوانين الدولية التي اهتمت بالتجارة اإللكترونية إبتدأت بتوجيهات مجلس دول أوروبا املؤرخة في 

 جية علومادي واإلعتراف بوالتي تهدف إلى دفع الدول إلى توحيد قوانينها، الســــــــــــــيما في اتجاه إعتماد وســــــــــــــائل اإلثبات امل

 145التتجيالت

دعد الجهود التي تبذلها املنظمات األوروبية هي األبرز في هذا املجال، فظال عن ريادتها في هذا املضمار. إن يعتبر املجلس 

 ،األوروبي من أولى الهيئات الدولية التي بحثت في مســــــــــألة قبول املســــــــــتندات املأخونة من الحواســــــــــيب اولية في اإلثبات

فقد تم نلك من خالل دراســـة اعدتها لجنة خبراء تابعة للمجلس، وبناء عليها أوســـحتاوصـــت ال جنة الوزراء في املجلس 

بتوصــــــــية دولية مهمة، موجهة إلى دول األعضــــــــاء تتعلق بضــــــــرورة التنســــــــيق بين دشــــــــريعاتها في مجال اإلثبات  0230عام 

ــــجيالت املعل ــ ــ ـــ  والتتـ ــ ــ وماتية في اإلثبات، وطلبت كذلك من الدول األعضـــــــــاءأن تحدد )الكتابي(، ودعت إلى إعتماد النتــ

ــــوب، ومن ثم إجراء عملية املراجعة عليها على  ــ ــ ــــجيلها على الحاسـ ــ ــ ـــتندات والبيانات التي يمكن دتـ ــ ــ الكتب والوثائق واملســ

يفترض و  األقل كل خمس ســـنوات، ما عداها يكون إثباته بالكتابة. وســـوف تقبل هذه الوثائق في اإلثبات أمام املحاكم،

أن تكون مســـــــــتنتـــــــــخة وتمثل دتـــــــــجيل ســـــــــليمة وكاملة وكاملة للمســـــــــتند األصـــــــــلي واملعلومات التي يتضـــــــــمنها ما لم يث ت 

العكس. وكانت قد دعت هذه التوصــية الدول أن تحدد فترة زمنية ال تتجاوز العشــر ســنوات كمهلة لإلحتفاظ اإلجباري 

 بالكتب واملستندات والوثائق.

ر رائدة، ولها أهمية بالنسبة للمؤسسات، وخاصة نات النشاط الدولي، باعتبارها دعترف بالقيمة إن هذه التوصية دعتب

القانونية للتتـــــجيالت املعلوماتية كصثبات املعامالت التجارية، وتطالب بالتوفيق والتنســـــيق بين الدول األعضـــــاء. غير أن 

نلك على رأي البعض، إلى أنها كانت توصية مبكرة  هذه التوصية لم يتبعها أي تدبير دشريعي على مستوى الدول ويرجع

نســــــــ يا باعتبارها أن ظاهرة اســــــــتخدام الحاســــــــوب واملعلومات املســــــــتخرجة منه في التجارة كانت ال تزال في التكوين ولم 

 تتبلور بشكل نهائي بعد. 

ــع برنامج عمل اطلق عليه )انظمة التبادل في املعل ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادية، تم وضــ ــ ــ ــ ومات الخاصــــــــــــــة بالتجارة وفي إطار الجماعات اإلقتصـــ

، وقــد قــد تم 0232، ونلــك بنــاء على قرار من مجلس الجمــاعــات األوروبيــة في العــام TEDIS)146اإللكترونيــة( ويعرف ب)

                                                           
 10ص 9101الطبعة األولى  –مراكش  –املطبعة الوطنية الوداديات  –التعاقد اإللكتروني في القانون املغربي )دراسة مقارنة(  –د.العربي جنان  - 145
 " .de Electronic Data Interchange SystemsTreوهي اختصار لعبارة " - 146
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، وانته  0220وتبعتهــا مرحلــة ثــانيــة تم البــدء بتنفيــذهــا في العــام  0232إلى  0233إنجــازه على مرحلتين األولى من عــام 

ــــاء أنظمة وقواعد التبادل اإللكتروني للبيانات في املجموعة ، وكا0221البرنامج في العام  ــ ــ ــ ــ ـــمان بدء إنشــ ــ ــ ــ ــ ن نهدف إلى ضـــ

 األوروبية بشكل أفضل. وعلى املستوى القانوني فقد كانت هناك حوالي ثمانية أعمال فيما يخص التجارة اإللكترونية. 

ـــعوبات هذا وقد أظهرت التقارير والدراســــــــات التي تمت من قبل الدول والجماعات األور  ــ ــ وبية آنذاك، أن هناك ثالثة صـ

قانونية رئيســـــــــية في مجال التبادل اإللكتروني للبيانات وهي: مدى صـــــــــالحية وامكانية قبول املســـــــــتندات اإللكترونية غير 

 املادية، ومدى اجية هذه املستندات، ومسألة تكوين وابرام العقود اإللكترونية. 

ـــــاديين  0221دشـــــــرين األول عام  02في وضـــــــمن هذا التوجه فقد أصـــــــدر املجلس األوروبي  ـــــية تدعو املمثلين اإلقتصــ توصــ

ـــــره من قبل املجلس،  ـــــتخدام نمونج العقد الذي تم نشــ ـــتفيد من تبادل البيانات اإللكترونية إلى إســ ــ واملنظمات التي دســ

ها لكما تضــــمت التوصــــية هذه شــــرح وتفســــير لبعض املفردات، إضــــافة إلى تضــــمنها لبعض الفقرات التي يســــتوجب إكما

من قبـــل أطراف عقـــد التبـــادل اإللكتروني للبيـــانـــات، ودعتبر هـــذه التوصــــــــــــــيـــة موجهـــة إلى مجموعـــة من الـــدول من أجـــل 

 . 147دسهيل التبادل اإللكتروني للبيانات التجارية 

 الفقرة الثانية: القوانين الوطنية متعلقة بالنظم املعلوماتية.

ـــــريع املغربي مع هــذه اإلتفــافيــ ــ ــ ــ املتعلق بتبــادل  72.17ة الــدوليــة  بــادر املغرب إلى إصــــــــــــــــدار قــانون وفي إطــار مالئمــة التشـــ

املتعلق بـــاملس بـــالنظم املعـــالجـــة االليـــة للمعطيـــات)ثـــانيـــا(،قـــانون  12.12اإللكتروني للمعطيـــات القـــانونيـــة )أوال(،قـــانون 

 )رابعا(. 20.13املتعلق بحماية املعطيات الشخصية)ثالثا(، قانون حماية املستهلك 12.13

 املتعلق بتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية. 55.15انون أوال: ق

لقـد تمخض عن التطور املتنـامي للمبـادالت أن ظهرت بـدائـل جـديـدة للتواصـــــــــــــــل التقليـدي، تمثلـت في وســـــــــــــــائـل وآليـات 

قــادرة على تنظيم مختلف جوانــب التجــارة اإللكترونيــة، التي يشــــــــــــــهــدهــا العــالم اليوم بخطوات رهيبــة ومتســـــــــــــــارعــة، فال 

ينبغي، والحالة هذه، أن تبقى املجتمعات املدنية، بمنآى عن مسايرة التطور الرقمي، حبيسة قواعدها التقليدية، التي 

 صارت اون عاجزة عن ضبط وتنظيم األساليب الحديثة  لهذا النوع من التجارة.

                                                           
 . 33ص:  –مرجع سابق  –د.هادي مسلم يونس ال شكاني  - 147
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عطيات ل اإللكتروني للمتدخل املشــــــــــــرع املغربي، مســــــــــــتجيبا ملتطلبات التطور، فأصــــــــــــدر دشــــــــــــريعا نظم بمقتضــــــــــــاه التباد

، الذي شــــــــــــمل عدة موضــــــــــــوعات تخص التجارة اإللكترونية، وهي املعادلة، من حيث 72-17القانونية بموجب القانون 

اإلثبــات، بين البيــانــات املحمولــة على دعــامــة ورقيــة و البيــانــات املحمولــة على دعــامــة إلكترونيــة، وكيفيــة إبرام العقود 

 .148، والتوقيع اإللكتروني واملصادقة اإللكترونية وغيرهااإللكترونية، ودشفير البيانات

، يكون املغرب قد دخل العهد الرقمي بشـــــــكل ال ل س فيه، إن يندرج هذا القانون في 72-17وبصـــــــدور القانون رقم       

، رى إطار مســعى ســيامــ ي عام، نهدف من جهة، الى دشــجيع ولوج املغرب إلى تكنولوجيا اإلعالم واالتصــال، ومن جهة أخ

ـــــرعة والفعالية في النظام القانوني، لكن في مقابل نلك، فصن إعداد  ــ ــ ــ ـــين للســ ــ ــ ــ ــ ـــــتجابة لتطلعات املتعاملين املتعطشــ ــ ــ ــ لالســ

وصــــــــــــــياغة هذا القانون، اقتضــــــــــــــت اعتماد مقاربة قانونية مختلفة، دســــــــــــــعى لوضــــــــــــــع قواعد تؤطر مجاال يتميز بالتطور 

د تقنية دشــريعية خاصــة، اعتمدت الجمع بين مقتضــيات متممة املتالحق والســريع وبطبيعته غير املادية، ومن تم اعتما

ومعدلة لبعض فصــــول ظهير اإللتزامات والعقود، والتي توخت وضــــع األســــاس للتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية، 

باعتبار هذا التبادل هو موضـــــــوع القانون املذكور ومحوره، ومقتضـــــــيات أخرى خاصـــــــة، تهدف إلى تنظيم هذا املوضـــــــوع 

، عدة نتائج وآثار مختلفة ، تفتح 149من حيث املضــــــــــــــمون والوظائف واإلجراءات، الشــــــــــــــ يء الذي ترتب عن هذه التقنية

املجال للتســـاضل عن مدى نجاعتها وكذا موقع الشـــق املنفصـــل عن هذا القانون، ودور كل نلك، في التأثيث وبناء اإلطار 

 ارة اإللكترونية بصفة خاصة.املناسب لبلوغ املجتمع الرقمي بصفة عامة، وتطوير التج

الخــاص  72.17إن التعــديالت القــانونيــة التي أتــت اســــــــــــــتجــابــة ملتطلبــات التجــارة اإللكترونيــة، والتي أقرهــا القــانون رقم 

بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية، قد ســــــــــــــارت نحو تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق في تبادل البيانات 

ــــيات ظهير االلتزامات واملعطيات عبر ال ــ ــ ــــالفة على دغيير وتتميم بعض مقتضـــ ــ ــ ــــائل اإللكترونية، وتقوم التعديالت الســـ ــ ــ وســـ

والعقود، وإضـــــــــــافة مقتضـــــــــــيات أخرى تتولى جملة من األهداف، وبذلك يكون املشـــــــــــرع املغربي قد أحدث دغييرا جذريا 

غير  بالتطور املتالحق والســـــــريع وبطبيعتهونلك باعتماد مقاربة قانونية دســـــــعى لوضـــــــع قواعد قانونية تؤطر مجاال يتميز 

                                                           
، مطبعة النجاح، الدار 09نورالدين الناصري، املعامالت واإلثبات في مجال االتصاالت الحديثة، سلسلة الدراسات القانونية املعاصرة، العدد 148

 2، ص 9112البيضاء، الطبعة األولى، 
،  يكمن في الحفاظ على وحدة املوضوع 72-17تجدر اإلشارة على أن مبرر ال جوء إلى هذه التقنية، ونلك حسب النص التقديمي ملشروع القانون  -149

 ومعالجته بكيفية متناسقة من مختلف جوانبها. 

 .9112يناير  99بتاريخ  010صادية العامة، محضر الجلسة ، النص الذي تقدم به السيد وزير الشؤون االقت9111مداوالت مجلس النواب، أكتوبر  -    



 

 

71 

 9102 نونبر 50العدد 
 

ـــترال النمونجية  ــ ــ ــ ــ ـــــريعية الحديثة للقوانين الوطنية، املن ثقة من قواعد االونســ ــ ــ ــ ــــايرا بذلك االتجاهات التشــ ــ ــ ــ ــ املادية، مسـ

وتوصـــــــــــــياتها من جهة، وكذا تكييف وتطويع ظ.ل.ع مع هاته التحوالت التي تفرضـــــــــــــها ســـــــــــــرعة تطور التقنيات الحديثة، 

، والتي يمكن إجمالها ، في تنظيم العقد املبرم أو املوجه 72.17دات املرتبطة بالجوانب القانونية لقانون وتتمثل املستج

ـــــرفــات القــانونيــة، وبــالتــالي  ــ ــ ــ ـــــريح بــالكتــابــة أو الوثيقــة اإللكترونيــة الثبــات التصـــ ــ ــ ــ بطريقــة إلكترونيــة، حيــث االعتراف الصـــ

ـــــتجدات م ــ ـــــا مســ ــ ـــــداقية عليها، وهناك أيضــ ــ ـــــفاء ال جية واملصــ ــ ـــــرع املغربي من إضــ ــ رتبطة بالجوانب التقنية، حددها املشــ

خالل القــانون املتعلق بــالتبــادل االلكتروني للمعطيــات القــانونيــة، ونلــك في القســــــــــــــم الثــاني منــه خــاصــــــــــــــــة البــاب األول 

ا هوالثاني، حيث نجد املشـــرع يتحدث عن التوقيع االلكتروني املؤمن والتشـــفير ثم املصـــادقة االلكترونية، والتي من شـــأن

ــــلهـا يتمتع هـذا التوقيع االلكتروني بقوتـه الثبوتيـة ــ ــ ــ ــ ، إال أن هـذا القـانون بـدوره عرف قصــــــــــــــور على مســــــــــــــتوى 150أو بفضــ

 نصوصه والذي سوف نتعرض لها في املحور الثاني.

 املتعلق باملس بالنظم املعالجة األلية للمعطيات. 11.15ثانيا: قانون 

قة باملكافحة الجريمة املعلوماتية كان من من االزم على املغرب بعد مصادقة املغرب على إتفاقية بودابست املتعل

أن يالئم دشريعاته مع املعاير الدولية ولسد الفراغ التشريع كذلك خصوصا وأن املغرب عرف مجموعة من الجرائم 

مد على ى يعتاملعلوماتية ونظرا لغياب نص قانوني يجرم هذه األفعال كان القضاء املغربي في كثير من الحالت يقوم عل

القواعد و القوانين التقليدية في معاقبة الجناة لكن أمام تطور التكنولواي املتزايد ظهرت الحاجة امل حة ملثل هذه القوانين 

املتعلق باملس بنظم املعالجة األلية للمعطياتو  12.12من خالل قانون  9112و هو ما قم بصصداره املشرع املغربي سنة 

 .151املجموعة الجنائية املغربية من خالل الباب العاشر من الجزء األول من الكتاب الثالث الذي تمت إضافته إلى

املتعلق باملس بالنظم املعالجة آلية للمعطيات  12.12ووعيا من املشعر املغربي بخطورة الجريمة قام بوضع قانون 

لهذه الجريمة إلى أنه في هذا القانون لم من ق.ج وبتالى يكون قد وضع اإلطار القانوني  112-00إلى  112-2من الفصول 

يورد املشرع دعريف ل جريمة اإللكترونية ونلك راجع لطبيعة وخاصية الجريمة اإلكترونية وقام بحصر مجموعة من صور 

الذي يمكن أن تتخذها الجريمة اإللكترونية، و الذي يمكن أن نذكر منها: الدخول االحتيالي إلى مجموع أو بعض نظام 

                                                           
 . 91نورالدين الناصري، مرحع سابق ص  150
 . 22، ص9101مجلة العلوم الجنائية العدد األول خالد عثماني" مكافحة الجريمة اإللكترونية في ضوء التشريع املغربي" 151
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جة اولية للمعطيات، البقاء في نظام للمعالجة اولية للمعطيات بعد الدخول خطأ فيه، حذف أو دغيير املعطيات للمعال

 .152املدرجة في نظام املعالجة اولية للمعطيات أو التس ب في اضطراب في سيره

ات في نظام للمعالجة اولية ، إدخال معطي153العرقلة العمدية لسير نظام املعالجة اولية للمعطيات أو إحداث خلل فيه   

للمعطيات أو إتالفها أو حذفها منه أو دغيير املعطيات املدرجة فيه، أو دغيير طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها بشكل 

 .احتيالي، التزوير أو التزييف لوثائق املعلوميات أيا كان شكلها إنا كان من شان التزوير أو التزييف الحاق ضرر بالغير

ستعمال وثائق معلوميات مزورة أو مزيف، صنع تجهيزات أو أدوات أو إعداد برامج للمعلوميات أو أية معطيات ا      

أعدت أو اعتمدت خصيصا ألجل ارتكاب هذه الجرائم أو تملكها أو حيازتها أو التخلي عنها للغير أو عرضها رهن إشارة 

 ابة أو اتفاق ألجل اإلعداد لواحدة أو أكثر من هذه الجرائم.الغير، محاولة ارتكاب الجرائم املذكورة املشاركة في عص

مجوعة من العقوبات الزجرية لكل جريمة، وبتالى يكون املشرع قد سد  12.12ولقد وضع املشرع املغربي في قانون      

من الصور األخرى نوع ما الفراغ التشرعي الذي كان يحدثه هذا النوع من اإلجرام إال أن الجرام املعلومادي عرف مجوعة 

 والذي يكون راجع إلى موضوع الجريمة و الوسيل الذي أرتكبت به.

قد أغفل بعض األفعال لم يضمها ضمن دائرة التجريم وكذلك في ما يخص  12.12إال أن املشرع الغربي عند سنه لقانون 

نا تطرق إليها في املحور الثاني عند تقيمالقواعد اإلجرائية  التي يتم إعملها في هذا النوع الخاص من الجرائم والذي سوف ن

 للوضعية القانونية لنظم املعلوماتية .

 املتعلق بحماية املعطيات الشخصية. 12.18ثالثا:قانون 

-02بعد أن قام املغرب باملصادقة على اإلتفاقية األروبية املتعلق بالحماية املعطيات الشخصية بموجب قانون رقم 

املتعلقة بحماية األىخاص الذاتيين تجاه املعالجة اولية  013فاقية األوروبية رقم ، يوافق بموجبه على االت11

                                                           
درهم أو بصحدى هاتين العقوبتين  01111إلى  9111ثالثة أشهر وبالغرامة من  ق.ج  على ما يلي" يعاقب بالح س من شهر إلى 112-2ينص الفصل 152

 .فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام املعالجة اولية للمعطيات عن طريق االحتيال

 .ر مخول له حق دخولهويعاقب بنفس العقوبة من بقي في نظام للمعالجة اولية للمعطيات أو في جزء منه, كان قد دخله عن طريق الخطأ وهو غي

 تضاعف العقوبة إنا نتج عن نلك حذف أو دغيير املعطيات املدرجة في نظام للمعالجة اولية للمعطيات، أو اضطراب في سيره"
 :ق.ج فينص على ما يلي  112-7الفصل  153

 سير نظام درهم أو بصحدى هاتين ال 911111إلى  01111"يعاقب بالح س من سنة إلى ثالث سنوات وبالغرامة من 
ف
عقوبتين كل من عرقل عمدا

 للمعالجة اولية للمعطيات أو أحدث فيه إخالال"
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، في اطار الوضع املتقدم الذي منح للمغرب 0230يناير  93للمعطيات نات الطابع الشخت ي، املوقعة بستراسبورغ في 

ت بية بشكل تدريجي لعدد من اتفاقيافي عالقاته مع دول االتحاد األوروبي، اقترح مجلس أوروبا بانضمام اململكة املغر 

ودعتبر اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بحماية األىخاص   هذا املجلس املفتوحة في وجه الدول غير األعضاء في االتحاد،

الذاتيين تجاه املعالجة اولية للمعطيات نات الطابع الشخت ي، إحدى هذه االتفاقيات، وتضمن هذه االتفاقية لجميع 

اتيين املتواجدين على إقليم كل دولة طرف فيها، بغض النظر عن جنسيتهم أو إقامتهم، احترام حقوقهم األىخاص الذ

 وحرياتهم األساسية، وخاصة حقهم في الحياة الخاصة تجاه املعالجة اولية للمعطيات نات الطابع الشخت ي.

ا تزام كل دولة طرف بالتنصيص في قوانينهوحددت هذه االتفاقية املبادئ األساسية الخاصة بحماية املعطيات أهمها ال

الداخلية على التدابير الضرورية لحماية املعطيات نات الطابع الشخت ي سواء من الناحية املوضوعية أو اإلجرائية، 

وإدراج التدابير األمنية ضمن قوانينها، حماية للهوية والحقوق والحريات الفردية والجماعية والحياة الخاصة من كل ما 

 شأنه أن يمس بها عبر استخدام املعلوميات.من 

ــــاحة القانونية املغربية في عام  ــ ــ ـــهدت الســ ــ ــ ــ ــــاس شـ ــ ــ ـــــخاص  12.13والدة قانون  9112وعلى هذا األســ ــ ــ املتعلق بحماية األىـ

الذاتيين تجاه معالجة املعطيات نات الطابع الشخت ي، فحماية الهوية والحقوق والحريات والحياة الخاصة منصوص 

ـــــل  ــ وجاء هذا القانون لحماية الفصــــــــل الســــــــابق تجاه أي اعتداء عليها ولكن  154من الدســــــــتور املغربي. 91عليها في الفصـ

 خصص لالعتداء املعلومادي على الحقوق والحريات.

ويقوم هذا القانون على تحديد الحق في الولوج إلى القواعد التي تتضــــــمن املعطيات الشــــــخصــــــية، والتعرض على بعض 

ـــ ـــالحيتها أو التي تم تحقيق الغاية عمليات املعالجة، وطلب ت ــ ـــ  املعطيات التي انتهت صــ حيح املعطيات الخاطئة أو متــ

 155من معالجتها.

                                                           
 من الدستور املغربي: " لكل ىخص الحق في حماية حياته الخاصة ". 91الفصل 154
(، من :  9103- 12 – 92الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات، حماية املعطيات الشخصية، ب ت ، ) 155

http://www.invest.gov.ma/index.php?Id=34474&lang=ar 

 

http://www.invest.gov.ma/index.php?Id=34474&lang=ar
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ــــبعة أبواب، وقام من خاللها بتحديد نطاق تطبيق هذا  12 12.13وفي هذا االطار تضــــــــمن قانون  ــ ـــمة على ســ ــ مادة مقســـ

املعطيــات املراد معــالجتهــا والشــــــــــــــروط القــانونيــة  القــانون والتعريفــات الالزمــة من أجــل انزالــه على أرض الواقع وطبيعــة

 (. 1الى  0الواجب توافرها وضرورة وجود الرض   الصريح من طرف املعمي باألمر فيه في الباب األول منه ) املواد 

(، الى حقوق الشــــــــــــــخص املعمي باألمر  - 00الى  7املواد  –مواد  2أما في الباب الثاني فتتطرق من خالل مجموع مواده ) 

في الباب الثالث   91الى  09حول معالجة معطياته الشــــــخصــــــية والحقوق التي يتوفر عليها في حدود معالجتها. أما املواد 

 فقام من خاللها بتناول الواجبات التي تقع على عاتق املسؤول عن املعالجة.

ـــ ي وقام في كل من الباب الرابع والخامس بالنص على ال جنة الوطنية ملراقبة حماية املع ــ ــ ــ ــ ــــختــ ــ ــ ــ ــ طيات نات الطابع الشــ

وتناول فيه اختصـــــــــــاصـــــــــــاتها وأعضـــــــــــائها وطرق دشـــــــــــكيلها والوضـــــــــــعية القانونية لهم، وفي الباب الخامس تناول آلية نقل 

 املعطيات الشخصية نحو بلد أجنبي.

ـــــجالت  ــ ـــــتعمال التــ ــ ـــــية وحدود إحداثه و اســ ــ ـــــخصــ ــ ــــــجل الوطمي لحماية املعطيات الشــ ــ ـــــادس نص على التـ ــ وفي الباب الســ

ص فيــه أنــه يعهــد بمســــــــــــــكــه إلى ال جنــة الوطنيــة التي تقوم بوضــــــــــــــعــه تحــت رهن اشـــــــــــــــارة العموم، ونص على مركزيــة ون

املعلومات الواجب تقييدها في هذا التـــــــــــجل، وترك الباب الســـــــــــابع من أجل العقوبات للمخالفين ألحكام هذا القانون، 

 والباب الثامن واألخير خصصه لألحكام االنتقالية.

ـــــرع املغربي  ــ ــ بأنشــــــــــــاء أحكام القانون الســــــــــــابق وفق العديد من االتفاقيات الدولية وتوجيهات املجلس األوروبي وقام املشـــ

(، و بروتكول اإلضـــــافي لالتفاقية  013ومنها اتفاقية حماية األفراد فيما يتعلق بالتجهيز اولي للبيانات الشـــــخصـــــية ) رقم 

ـــخاص تجاه املعالجة اولية للمعطيات نا 013 ـــلطات املراقبة الخاصــــــة بحماية األىـــ ـــ ي، واملتعلق بســـ ــــختـــ ت الطابع الشــ

 0227أكتوبر  91الصــــــــــــــــادر عن البرملـــان األوروبي واملجلس األوروبي في  CE/11/27والتـــدفقـــات عبر الحـــدود. و التوجيـــه 

 156واملتعلق بحماية األىخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات نات الطابع الشخت ي وحرية التنقل.

 

                                                           
(: من  9103 – 12 – 91ال جنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات نات الطابع الشخت ي، نصوص وقوانين على املستوى الدولي، ب ت ، ) 156

lois.html-et-juridique/textes-http://www.cndp.ma/ar/espace 

http://www.cndp.ma/ar/espace-juridique/textes-et-lois.html
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 لق بحماية التجارة اإللكترونية.رابعا: القوانين املتع

لقد أظهر املشرع املغربي إصرار نحو تبمي إسترتيجية سليمة في التعامل مع تحديات القانون في عصر التقنية، 

، والتي من خاللها تقوم بتنظيم 157وقد صدر عنه مجموعة من التشريعات نات الصلة الوثيقة باملعامالت اإللكترونية

تجد اإلشارة هنا على أن التجارة اإللكترونية دعرف على مستوى تنظيمها شتات على مستوى التجارة اإللكترونية، و 

املتعلق باإلخالل بنظم سير  12.12، والقانون 20.13القوانين ومن قبيل هذه التشريعات نجد قانون حماية املستهلك 

ين إتجاه معالجة املعطيات نات الطابع املتعلق بحماية األىخاص الذاتي 12.13املعالجة اولية للمعطيات، والقانون 

 ... 72.17الشخت ي،وقانون 

املتعلق بحماية  20.13وبما أن هذه القوانين سالفة الذكر قد قمت بتفصيل فيها سوف أقتصر فقط على قانون 

ن مخاطر ما ماملستهلك، نظرا للمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها العملية اإلستهالكية في جميع مراحلها لوقاية املستهلك 

يقتنيه من سلع وخدمات ولوقايته من شر الوقوع سحية لازعته اإلستهالكية، لذلك وجب على القانون أن يتعرض 

لحماية املستهلك في العامالت اإللكترونية إلستخراج اوليات الالزمة إلعادة التوازن في العالقات اإلستهالكية بما يرفع 

دعي توحيد النظام القانوني الدولي بهدف التنسيق بين املراكز القانونية الضرر والخطر عن املستهلك، مما يست

. وهذا ما تادى من خالل تدخل املشرع املغربي عبر قانون 158للمتعاقدين وادساع نطاق الحماية القانونية للمستهلك 

ى حماية املتعاقد وسن مجوعة من النصوص القانونية املنظمة للتجارة اإللكترونية، والتي تهدف أساسا إل 20.13

 .159إلكترونيا 

 املحور الثاني: تقيم الوضعية القانونية لتشريعات املتعلقة بالنظم املعلوماتية مع املعايير الدولية.

بعد أن قمنا بمحاولة دراسة اإلطار القانوني لتشريعات املتعلقة بالنظم املعلوماتية سواء على املستوى الدولي 

املبرم، وعلى املستوى الوطمي من خالل التطرق ملختلف هذه التشريعات التي نص عليها ونلك بتطرق ألهم اإلتفاقيات 

                                                           
ة عرض في إطار التكوين املستمر بمحكمة اإلسترناف التجاري –ال جية القانونية للمستندات اإللكترونية في التشريع املغربي  –ن.زينب بنعومر  - 157

 .7ص:  – 9100-0-92بمراكش في 
 . 77ص:  – 9101الطبعة األولى  –مراكش  –املطبعة والوراقة الوطنية  –حماية عقود التجارة اإللكترونية في القانون املغربي  –ن.إدريس النوازلي  - 158
 مقال أشير إليه سابقا حول التنظيم القانوني للتجارة اإللكترونية باملغرب على الرابط التالي: 159

w.w.w.masterdroitfes.blogspost.com 
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املشرع من خالل مجموعة من القوانين، سوف نقوم بمحاولة تقيم هذه الوضعية القانونية، ومحاولة مقرناتها بالتشريع 

األولي(، إقتراح بعض الحلول من أجل الدولي ومدى إستجابتها للمعاير الدولية، مع إبراز أهم أوجه القصور )الفقرة 

 دعزيز الترسنة القانونية لهذه التشريعات) الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: أهم أوجه القصورفي القوانين الوطنية املتعلقة بالنظم املعلوماتية.

و )ثانيا( بالنسبة )أوال(،  12.12سوف نبرز هذه أوجه القصور على املستوى املوضوعي و اإلجرائي بالنسبة لقانون 

 و )ثالثا( بالنسبة لتجارة اإللكترونية. 72.12لقانون 

 أوال: بالنسبة لقانون املس بالنظم املعالجة األلية للمعطيات.

عرف قانون املس بالنظم املعالجة األلية للمعطيات بعد صـــدوره قصـــورا ســـواء على املســـتوى القواعد املوضـــوعية أو   

 ية والتي يمكن رصدها كاألدي:على مستوى القواعد اإلجرائ

 على مستوى القواعد املوضوعية. -أ

 في مايلى:  12.12يمكن أن نجمل أهم أوجه القصور املالح  من خالل قانون 

 إعتماد صياغة عامة وفضفاضة في نص التجريم: -0

ص القانوني من املســــــــــــــلم به أن قواعد القانون الجنائي يجب أن تكون واســــــــــــــحة وبســــــــــــــيطة الفهم إنا عدنا إلى بنية الن

ق.ج   112-2املنظم ل جرائم املعلوماتية نجده يســــــــتعمل بعض املصــــــــطالحات وصــــــــيغ عامة ومنها ما هو وارد في الفصــــــــل 

حيث أن صــــــــــــــيغة النص جاءت عامة فيما يتعلق بالركن املادي ل جريمة املتمثل في الدخول إلى نظام املعالجة و الذي 

ـــل يتحقق بأي صـــــورة من صـــــور التعدي وبغض النضـــــر ع ـــ يء بنجده في الفصــ  112-7ن الوســـــيلة املســـــتعملة ونفس الشــ

املتعلق بعرقلة ســـير النظام حيث جاءت هي األخرى عامة فاملشـــرع لم يشـــترط وســـيلة معينة لحصـــول العرقلة، 160ق.ج،

ـــــل  ــ ــ ــ ــ ــ ــــوص الفصـ ــ ــ ــ ــ ق.ج  املتعلق بـــاإلحتيـــال املعلومـــادي فقـــد نص على الركن املـــادي ل جريمـــة و املتمثـــل في  112-1وبخصــ

، الحـذف، التغيير لكنـه لم ينص على الركن املعنوي في الفصـــــــــــــــل الســـــــــــــــابق، كـذلـك في مـايخص جريمـة التزوير اإلدخـال

                                                           
مطبعة  9101رشيد وظيفي" اإلطار القانوني ل جريمة اإللكترونية في التشريع املغربي" سلسلة ندوات محكمة اإلسترناف بالرباط، العدد السابع 160

 21الرباط  ص -األمنية
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ـــل  ــ ــ ــــوص عليها في الفصــ ــ ــ ــــيلة التي يمكن بها التزوير مما يطرح  112-2املعلومادي املنصـ ــ ــ ـــــر التزوير وال الوسـ ــ لم يحدد عناصــ

 .161من ق.ج 272-272إشكال حول  إمكانية تطبق الفصول 

 لجنائي عن اإلحاطة ببعض صور الجرائم املعلوماتية.قصور النص ا -9

تتعـــــدد صــــــــــــــور وتفريعـــــات اإلجرام املعلومـــــادي التي تقع خـــــارج دائرة التجريم والعقـــــاب ومنهـــــا عـــــدم التجريم اإلعتراض 

 الغيراملشروع أو ما يعرف تقنية التقاط البيانات املعلوماتية عن طريق دبدبات الحقل املغناطيس ي .

ــــت االتفا ــ ــ ــ ــ قيات الدولية وبعض التشــــــــــــــريعات املقارنة على تقنية التقاط البيانات املعلوماتية باعتبارها جريمة ولقد نصــ

يتضـــ  أنها  162مســـتقلة عن باقي أنواع الجرائم املعلوماتية، فبالرجوع إلى اتفاقية بودابســـت املتعلقة باإلجرام املعلومادي

ي االتفاقية بتجريم الدخول غير املشــــــــــــروع ألنظمة املعالجة بعد أن نصــــــــــــت في مادتها الثانية على إلزام الدول األطراف ف

اولية للمعطيات، نصــــــــــــــت في املادة الثالثة على ضــــــــــــــرورة قيام الدول األطراف بتجريم االعتراض غير املشــــــــــــــروع، ونلك 

بتضــــمين دشــــريعاتها الوطنية نصــــوصــــا تق ــــ ي بأنه دعتبر جرائم العمليات التي ترتكب عن عمد بغية اعتراض خط ســــير 

لبيانات دون وجه حق، ونلك اعتمادا على الوســــــــــــــائل التقنية بما في نلك ما يتعلق بما ينبعث من منظومة الكمبيوتر ا

 .163من موجات كهرومغناطيسية

من قانون املســـــــــــطرة الجنائية قد نصـــــــــــت على نلك وإنا كان هذا  007وعلى مســـــــــــتوى التشـــــــــــريع املغربي نجد املادة 

، إال أنه ربط هذه العملية باملراســـالت أو االتصـــاالت املنجزة أو املرســـلة بواســـطة النص قد جرم عملية االلتقاط صـــراحة

وســائل االتصــال عن بعد، حســب ما يســتنتج من ربط النص لاللتقاط بهذا النوع من املراســالت، ومن تنصــيصــه على أن 

 للمقتضـــيات املشـــار إ
ف
ملادة ليها في املواد الســـابقة على االتجريم والعقاب في هذه الحالة متوقف على إنجاز االلتقاط خالفا

املذكورة، علما أن املواد املذكورة تنظم مســــــــطرة التقاط املكاملات واالتصــــــــاالت املنجزة بوســــــــائل االتصــــــــال عن بعد  007

تحت مراقبة الســــــــــــلطات القضــــــــــــائية املختصــــــــــــة وبأمر منها كما يدل على نلك عنوان الباب الخامس من قانون املســــــــــــطرة 

ـــطة  007يعمي أن املادة  الجنائية، وهو ما ــ ــ ــ ــ ـــالت املنجزة بواســـ ــ ــ ــ ــ ـــــالفة الذكر تقدم حال جزئيا نهم حالة التقاط املراســـ ــ ــ ــ ــ السـ

                                                           
   21-29رشيد وظيفي ،نفس مرحع سابق، ص  161
 .9110نبر  نو  92االتفاقية األوربية املوقعة ببودابست في  -162
مطبعة  9101عبد الرحمان املتوني"  اإلجرام املعلومادي بين ثبات النص وتطور الجريمة" سلسلة ندوات محكمة اإلسترناف بالرباط، العدد السابع 163

  12الرباط ص -األمنية
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ـــ ي فصنها تتحقق حت   ــ ــــوب عن طريق دبدبات الحقل املغناطيسـ ـــال عن بعد، أما حالة التقاط بيانات الحاســ ــ ـــــائل االتصـ وسـ

ـــــبكــة االنترنــت، وحت  لو كــانــت البيــانــات م ــ ــ ــ ــــوب غير مرتبط بشـــ ــ ــ ــ ــ ــــوع االلتقــاط بيــانــات مخزنــة في ناكرة ولو كــان الحــاســ ــ ــ ــ ــ وضــ

الحاســـــــــــوب أو غير مرســـــــــــلة أو معدة لإلرســـــــــــال، وهو ما يقت ـــــــــــ ي تدخل املشـــــــــــرع لتجريم هذه الصـــــــــــورة من صـــــــــــور اإلجرام 

 .164املعلومادي بنص صريح ومستقل وفق ما تنص عليه االتفاقيات الدولية في هذا الباب

ـــيـــــب البيـــــانـــــات ومن الجرائم األخرى التي لم يجرمهـــــا املشــــــــــــــرع املغرب ــ ــ ــ ــ ي نجـــــد فيروس البريـــــد االلكتروني الـــــذي يصـــ

ـــــتغال فيروس البريد االلكتروني أنه من التقنيات التي ال يمكن أن تدخل تحت  ــ ـــ  من خالل طريقة اشـ ــ ــ املعلوماتية، ويتضـ

ـــلين  ــ ــ ــــوص عليها وعلى عقوبتها في الفصـ ــ من  112-1و 112-2مظلة جرائم الولوج إلى نظام املعالجة اولية للمعطيات املنصــ

القانون الجنائي، وإنما يمكن اعتبارها من جرائم عرقلة ســير نظام املعالجة اولية للمعطيات املنصــوص عليها في الفصــل 

 .165من القانون السالف الذكر 7-112

ـــــرع يعاقب على  7-112غير أن ما يحول دون إعمال أحكام الفصــــــــــل  ــ ـــــأن فيروس البريد اإللكتروني، هو أن املشـــ ــ بشـــ

ـــير نظام  املعالجة اولية للمعطيات ككل، بينما تتميز تقنية فيروس البريد اإللكتروني بكونها دعطل جزء من هذا عرقلة ســـ

النظـــام فقط، نلـــك أن املشــــــــــــــرع عنـــد معـــاقبتـــه على الولوج دون وجـــه حق لنظـــام املعـــالجـــة اوليـــة للمعطيـــات، نص على 

ــــواء كان كليا أو جزئيا، بينما عندما نظم أفعال عر  ــ ــ ــ ــ ـــير نظام املعالجة اولية للمعطيات تحدث معاقبة الولوج ســ ــ ــ ــ ــ قلة ســـ

النظــام ككــل و لم يــدرج عبــارة "عرقلــة النظــام جزئيــا"، على نحو يمكن القول معــه أن الــدفع بــالشــــــــــــــرعيــة الجنــائيــة و مــا 

ــــطة فيروس البريد  ــ ــ ــ ــــأنه أن يخرج االعتداءات التي تتم بواســـ ــ ــ ــ ـــــيق للنص و تحريم للقياس، من شـــ ــ ــ ــ ـــير ضــ ــ ــ ــ ــ ـــــه من تفســ ــ ــ ــ تفرضــ

ــــطة تكنولوجيا املعلوميات،  االلكتروني من ــ نطاق التجريم و العقاب، و ي حقها بالئحة االعتداءات الخطيرة التي تتم بواســ

 .166دون أن تطالها يد العدالة الجنائية

ـــــألــة مــدي مالئمــة عــدم مالئمــة جرائم األموال  12.12وممــا ال شـــــــــــــــك فيــه أن من أجــه القصــــــــــــــور القــانون  ــ ــ ــ ــ كــذلــك هي مســ

م املعلومادي خصوصا في جريمة سرقة وما تثيره من إشكال حول مفهوم املادي لألموال الكالسيكية مع خصوصية اإلجرا

 167في جريمة السرقة...

                                                           
 .11عبد الرحمان املتوني، مرجع سابق ص 164
 12عبد الرحمان املتوني، مرجع سابق ص165
 13ني، مرجع سابق صعبد الرحمان املتو 166
 . 11-70املتوني، مرجع سابق ص للمزيد من التوضيح راجع عبد الرحمان  167
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 على مستوى القواعد اإلجرائية. -ب

من خالل محاولة تقريب وضـــــــــعية أحكام قانون املســـــــــطرة الجنائية إزاء ما نص عليه املنتظم الدولي، ال ســـــــــيما اتفاقية 

علوماتية، يمكن القول عموما على أن القواعد العامة الواردة في قانون املسطرة الجنائية بودابست ملكافحة الجريمة امل

تنطبق نســـ يا مع ما أقره املنتظم الدولي من معايير خاصـــة بالقواعد اإلجرائية، غير أنها تحتاج إلى دعديالت تضـــفي على 

ضــــــــــــــــائي، أو أليـــات التعـــاون الـــدولي، نوعـــا من اإلجراءات املتعلق بـــالبحـــث و التحري، أو تلـــك املتعلق بـــاإلختصــــــــــــــــاص الق

ــــالفة الذكر ــ ـــــبة لهذه اإلجراءات الســ ــ ـــــريعي بالنسـ ــ ـــــد الفراغ التشـ ــ ـــــية تالئم طبيعة هذه الجريمة ودسـ ــ ــــوصـ ــ ، فعلى 168الخصــ

من إتفــاقيــات  02و  01مســــــــــــــتوى البحــث و التحري نجــد أن التحف  على البيــانــات كمــا هو منصــــــــــــــوص عليــه في املــادة 

ـــ يا مع ــ ــ ـــــت يتطابق نسـ ــ من قانون املســــــــطرة الجنائية إال أنه ما يالح  عد التنصــــــــيص على  07و املادة  72املادة  بودابسـ

ــــف مقدم  ــ ــ ــ ــ ـــــرعة الحف ، وفي ما يتعلق بكشــ ــ ــ ــ ـــــف عن البيانات وكذلك عدم التأكيد على ســـ ــ ــ ــ إلزام مقدم الخدمة بالكشـــ

نفس اإلتفاقية ال تتطابق من  03الخدمة للبيانات املطلوبة من الســــــــلطات البحث و التحري املنصــــــــوص عليها في املادة 

من اإلتفـــاقيـــة التي ال تتطـــابق مع  02من ق.م.ج، ونفس املالح  فيمـــا يتعلق بـــصجراء التفتيش في مـــادة  001مع املـــادة 

من نفس اإلتفـــاقيـــة التي تتحـــدث عن تجميع الفوري للبيـــانـــات ال تتطـــابق مع  91من ق.م.ج، وكـــذلـــك املـــادة  11املـــادة 

على غرار اإلجراءات املتعلق بــاإلختصـــــــــــــــاص و أليــة التعــاون التي نالح  أن هنــاك نوع من  من ق.م.ج. وهــذا 013املــادة 

 .169التطابق بين املقتضيات اإلتفاقيات بودابست و قانون املسطرة الجنائية

 ثانيا: بالنسبة لقانون املتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية.

تقنية دشـــــــــريعية خاصـــــــــة، اعتمدت مقاربة الجمع بين مقتضـــــــــيات متممة  لقد اعتمد املشـــــــــرع، في إصـــــــــدار هذا القانون،

ــــاس للتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية، 170لبعض فصــــــــــــــول قانون االلتزامات والعقود ــ ــ ــ ــ ـــع األســ ــ ــ ــ ــ ، والتي توخت وضـــ

باعتبار هذا التبادل موضــــــــوع القانون املذكور ومحورها ومقتضــــــــيات أخرى خاصــــــــة تهدف إلى تنظيم هذا املوضــــــــوع من 

                                                           
 32هشام مالطي، مرجع سابق، ص  168
 011-22هشام مالطي، مرجع سابق ص  169
 .72.17من القانون  7و 1و 2و 9ونلك بمقت    املواد  -170



 

 

80 

 9102 نونبر 50العدد 
 

حيث املضــــمون والوظائف واإلجراءات، ويكمن مبرر ال جوء إلى هذه التقنية، حســــب النص التقديمي ملشــــروع القانون 

 .171، في الحفاظ على وحدة املوضوع، ومعالجته بكيفية متناسقة من مختلف جوانبه72.17

، ليه بعض أوجه القصـــور والتي تبقى محل نظر، يتـــجل ع إال أنه وبصـــرف النظرعن هذه التقنية التشـــريعية الخاصـــة،

 والتي يمكن اثارة أهمها كالتالي:

اختار املشــــــــــــــرع لهذا القانون عنوانا ضــــــــــــــيقا، وهو "التبادل االلكتروني للمعطيات القانونية"، ويتأكد ضــــــــــــــيقه  -0

بـاملـادة األولى منـه، التي تنص على أنـه:" يحـدد هـذا القـانون النظـام املطبق على املعطيـات القـانونيـة التي يتم 

ـــــمولـــه فقط عمليـــة التبـــادل املتمثلـــة في التوجيــه تبـــادل ــ ــ ــ هـــا بطريقـــة إلكترونيـــة..." وهو عنوان يو ي ظـــاهره بشـــ

واالســـــــــتالم، وال يتســـــــــع لبعض العمليات األخرى مثل اإلعداد )اإلنشـــــــــاء(، والتخزين، والحف ، ولعمليات من 

تي لكتروني، وعلى العمليــــات القبيــــل املعــــادلــــة بين الوثــــائق الورقيــــة والوثــــائق االلكترونيــــة، وعلى التوقيع اال

يقوم بها مزودو خدمات املصـــادقة االلكترونية، ولذلك عملت التشـــريعات األخرى، التوجيهية منها والوطنية، 

على اختيار عناوين أكثر ســــــــــــــعة وشــــــــــــــمولية، كالتجارة االلكترونية، املعامالت والتجارة االلكترونية، املبادالت 

 .172االلكترونية، الثقة في االقتصاد الرقمي، وغيرها والتجارة االلكترونية، املعامالت

، رهين بمراســـــــــــيم تتخذ لتطبيقه، وهو ما لم ي جل به حت  72.17جعل املشـــــــــــرع تطبيق بعض مواد القانون  -9

 01و 02، املتعلق بتطبيق املواد 9112ماي  90الصادر بتاريخ  3-9-307اون، باستمناء إصداره املرسوم رقم 

 نون املذكور.من القا 92و 90و 07و

، ونذكر على 173غموض بعض النصــــــــــــوص القانونية، ونلك راجع إما لخطأ في الصــــــــــــياغة أو لخطأ في الترجمة -2

ـــ يل املثال، الفقرة الثالثة من الفصـــــل  من ظ.ل.ع، التي تنص على ما يلي:" يصـــــبح املرســـــل إليه فور  17.7ســ

                                                           
 .9112يناير  99بتاريخ  010د وزير الشؤون االقتصادية والعامة، محضر الجلسة ، النص الذي تقدم به السي9111مداوالت مجلس النواب أكتوبر  -171
محمد الكشبور ومصطفى مالك، "قراءة في القانون املغربي للتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية" مقالة منشورة بموقع:  -172

tartimes.com/fhttp://www.s.aspx?t=30259704. 

)والذي ليس سوى وسيلة  Echange de données) informatiséesوفي هذا الصدد يجب أن يراعى عدم الخلط بين نظام "التبادل االلكتروني للبيانات" 

 تكوين املعلومات، دون تدخل بشري. وبينإلكترونية تتمثل في نقل املعلومات إلكترونيا من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه ل

بالنطاق الذي حدده له املشرع املغربي في املادة األولى  (Echange électronique des données juridiques)"التبادل االلكتروني للمعطيات القانونية" 

 السابقة الذكر.
ية ي، تتعلق األولى بظاهرة استمرارية هيمنة إعداد مشاريع النصوص التشريعيالح  بعض الفقه، ظاهرتين أساسيتين تكتنف اإلطار التشريعي املغرب -173

مثل في طرح توالتنظيمية باللغة الفرنسية، نتيجة هيمنة ظاهرة االقتباس او النقل عن القوانين األجن ية، وخاصة منها الفرنسية. والظاهرة الثانية ت

 ظرا ملا قد يكتنف دعريب النصوص من خلط وعدم الدقة في ضبط املصط حات واملفاهيم.إشكالية ترجيح الصيغة العربية على الصيغة الفرنسية ن

http://www.startimes.com/f.aspx?t=30259704
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هذه الفقرة غامض وغير منطقي،  دســـــــــــلم العرض ملزما به بشـــــــــــكل ال رجعة فيه" فاملعم  املســـــــــــتفاد من نص

غامض، لكون النص القانوني يقصد إلزامية قبول العرض ال إلزامية العرض، وغير منطقي ألن املرسل إليه 

 ال يلتزم بالعرض املوجه إليه بمجرد دسلمه.

ء بمحرر والذي ينص على ما يلي:" عندما يكون اإلدال 72.17من ظ.ل.ع، املضاف بموجب القانون  9-0وكذلك الفصل 

مطلوبا إلثبات صــــحة وثيقة قانونية، يمكن إعداد هذا املحرر وحفظه بشــــكل إلكتروني وفق الشــــروط املنصــــوص عليها 

 أدناه". 102-9و 102-0في الفصل 

فقد تو ي هذه الفقرة أن املحرر االلكتروني مطلوب لإلثبات فقط، ب جتين: ب جة اســــــــــــــتعمال لف  اإلثبات، وب جة 

على شـــروط الفصـــلين املذكورين املتعلقين باإلثبات، ولكن روح النص تخالف هذا التفســـير، فلف  إحالة هذه الفقرة 

، فليس املقصود إثبات التصرف لذاته، وإنما إثبات صحته، 174اإلثبات لم ترد بالنص الفرنس ي املقابل للفقرة املذكورة

 الطبيعة اإلثباتية، ولكن ألجل اســـتعارة شـــروط ثم إن اإلحالة على الفصـــلين املشـــار إليهما، لم تتم من أجل التطابق في

الفصــــلين، لكون هذه الشــــروط هي من صــــميم الوثيقة االلكترونية مهما كان الغرض منها، إثباتيا أو تكوينيا، ناهيك أن 

 .175الفقرة املذكورة أضيفت إلى الفصل الثاني من ق.ل.ع الذي ينظم األركان الالزمة ل حة االلتزامات

لم  72.17وحســـــب بعض الفقه، فصن عدة مفاهيم ومصـــــط حات وظفت في ترجمة القانون عالوة على نلك،  -1

 (acte)يتم اســتيعابها، نذكر منها اإليجاب والقبول، التمييز بين شــكلية االنعقاد وشــكلية اإلثبات، التمييز بين 

ـــــيات بمعم  التصـــــــــــــرف، الخلط بين الوثيقة واملحرر والورقة، الخلط  (acte)بمعم  الوثيقة، وبين ــ ــ ــ بين املقتضــ

 .176القانونية واملقتضيات التنظيمية

وبصـــــــــــــرف النظر عن كون بعض النصـــــــــــــوص في القانون املذكور تنطوي على بعض األخطاء في الصـــــــــــــياغة )أو  -7

ـــــرع بوقوفه عند حدود  ــ ــ ــ ــــود من النص القانوني،فصن املشـــ ــ ــ ــ ــ ـــلبي على املعم  املقصــ ــ ــ ــ ــ الترجمة(، مما كان له أثر ســـ

                                                           
 حيث كل ما نكر هو عبارة: -174

, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique 1: «-Article 2

conditions prévues aux articles 417-1 et 417-2 ci-dessous. » 
 . 3،ص مرجع سابقمحمد الكشبور ومصطفى مالك، -175
على قانون االلتزامات  72.17تأمالت حول قانون التبادل االلكتروني للمعطيات القانونية"، عناصر ملناقشة مدى تأثير القانون أحمد ادريوش، " -176

 .27ص  9113شتنبر  -، ماي07-01املغربية لقانون االعمال واملقاوالت، العدد والعقود مقال منشور باملجلة 
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ومعــــادلتــــه املحرر االلكتروني بــــاملحرر الورقي، يو ي بترك بــــاقي أحكــــام هــــذا كيفيــــة إبرام العقــــد االلكتروني، 

العقد، للقواعد العامة الواردة في قانون االلتزامات والعقود، وفي القوانين الخاصــــــــــــــة، والدليل على نلك أن 

ـــــل 72.17من القــانون  7املــادة  ــ ــ ــ ــ ن من ظ.ل.ع، تنص على أنــه:" إنا لم يحــدد القــانو  102، التي عــدلــت الفصــ

قواعـد أخرى ولم تكن هنـاك اتفـاقيـة صــــــــــــــحيحـة بين الطرفين، قـامـت املحكمـة بـالبـث في املنـازعـات املتعلقـة 

 .177بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة"

 ثالثا: التجارة اإللكترونية.

كاالت وضوع يعرف اشبموجب هذه الدراسة السطحية للنظام القانوني للتجارة اإللكترونية يتبين لنا أن هذا امل

عديدة ومتشعبة سواء على املستوى النظري أو التطبيقي بالخصوص ال سيما أنه يعد من مواضيع الساعة التي دسعى 

مجمل التشريعات على مواكبة التطورات التي دعرفها لتحقيق األمن القانوني واإلنفتاح على التجارة العاملية اإللكترونية 

 بالدرجة األولى . 

ومن اإلشكاالت التي تطرح نفسها والتي واكبناها من خالل هذه الدراسة نجد إشكال تنازع القوانين في       

التجارة اإللكترونية وملا يعرفه هذا املوضوع بالخصوص من إشكاالت سواء على مستوى معرفة القانون الواجب 

ى مستوى بصبرام العقد أو تنفيذه أو تفسيره، أو علالتطبيق في املنازعات التي تنش ئ عن العقد اإللكتروني والتي قد تتصل 

 املعامالت اإللكترونية بصفة عامة في الساحة الدولية.

كما نجد أيضــــــــــــــا إشــــــــــــــكاالت على مســــــــــــــتوى تحديد طبيعة العقد اإللكتروني، والتوقيع اإللكتروني، واجية الوثائق       

ة عن طريق التعمق في خصــــــوصــــــيات التجارة اإللكترونية اإللكترونية في اإلثبات...، كلها مواضــــــيع تحتاج لدراســــــة دقيق

ومحاولة إيجاد مقاربة قانونية لإلشكاالت التي تطرحها لتحقيق الغاية املرجوة واملتمثلة في تحقيق التوازن القانوني بين 

 مختلف الجهات املتدخلة في التجارة اإللكترونية بشكل عام.

                                                           
(، دراسة تحليلية نقدية، املطبعة والوراقة 72.17العربي جنان، التبادل االلكتروني للمعطيات القانونية )القانون املغربي رقم العربي جنان،  -177

 .22ص ،9113الوطنية، مراكش، الطبعة األولى، 
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 ير نظ رســــــــــوما تؤدي ال  كما للدولة  الضــــــــــريبية للرقابة املجال في النشــــــــــيطة املواقع من الكثير  خضــــــــــوع عدمكذلك 

 الدولة خزينة على يضـــــــــــيع ما وهو  مهمة  معامالت أرقام املواقع بعض تحقيق مع خاصـــــــــــة اإللكترونية  املعامالت

 العربية اللغة إلى للبيع التعاقدية الشروط ترجمة غياب وكذا للغاية  هامة مداخيل

 بين قةث بأزمة يتعلق بات األمر  أن  خصــوصــا للمســتهلك  بالنســبة الســيما اإللكتروني  للنشــاط حمائية نظم غياب

 ةاألخالقيـ األبعـاد ذات الرقميـة الجرائم وكـذا والتالعـب االحتيـال حوادث تنـامي مع وزبنـاههـا والشـــــــــــركـات املقـاوالت

 .واملالية والتجارية واالقتصادية

 ية القانونية لنظم املعلوماتية.الفقرة الثانية: بعض اإلقتراحات لتعزيز الوضع

 في ما يخص بعض اإلقترحات لتعزيز الوضعية القانونية لهذه التشريعات فهي كاالدي:

 .11.15أوال: بالنسبة لقانون 

من خالل هـــذه الـــدراســــــــــــــــة املتواضــــــــــــــعـــة لقـــانون املتعلق بـــاملس بـــالنظم املعـــالجـــة األليـــة للمعطيـــات، وشــــــــــــــــابـــه من أوجـــه 

قواعد اإلجرائية أو املوضــــوعية، فصنه يتعين على مســــتوى املوضــــوعي أن يتم توســــيع دائرة قصــــورســــواء على املســــتوى ال

التجريم و العقاب في املادة املعلوماتية، ونلك من خالل تجريم التقاط البيانات املعلوماتية عن طريق دبدبات الحقل 

ـــ ي كما جاءت في املادة  ق.م.ج غير كافي إلحتواء هذه الجريمة، من  007من إتفاقية بودابســــت، ألن الفصــــل  9املغناطيسـ

كذلك تجريم تخريب البيانات و النظم اإللكترونية التي تتم من خالل فيروس البريد االلكتروني، وكذلك ما يقع خارج 

، إضافة إلى نلك مالئمة بعض الجرائم الكالسيكية املتعلق باألموال مع الجرائم 178نطاق التجريم ظاهرة الصفع املبهم

 تية خصوصا وأن مختلف الجرائم التقليدية يمكن أن ترتكب بواسطة جهاز الحسوب و خصوصا السرقة .املعلوما

أمـا على املســــــــــــــتوى القواعـد اإلجرائيـة فمن إجـل أن تكون هـذه أخيرة متمـاشــــــــــــــيـة مع مـا أقره املنتظم الـدولي من معـايير 

 :179بخصوص هذه الجرائم فصنه يعين إتخان مجموعة من التدابير إضافية

                                                           
 . 13مان املتوني، مرجع سابق، ص عبد الرح178
 . 019-010هشام املالطي، مرجع سابق، ص  179
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عة التحف  على البيانات الكمبيوتر املخزونة، و اتخان ما يلزم من تدابير لطلب التحف  اإلســــت جالي على ســــر  -

البيانات الكومبيوتر، و التزام الشـــخص املوجودة بحوزته البيانات على حف  ســـالمة بياناتها و كشـــف الجزئي 

 لها.

من خالل تأمين عملية التفتيش و الدخول  وضع قواعد خاصة بالتفتيش و ال جز بيانات الكومبيوتر املخزنة، -

على أي نظام كومبيوتر، وضــــــــــــمان عملية البحث أو الدخول املماثل بســــــــــــرعة على نظام كومبيوتر إضــــــــــــافة إلى 

 زيادة منح صالحية لضبط و تأمين البيانات و أخذ نت  منها.

 وجودة على كومبيوتر.منح السلطات املختصة صالحية إصدار األوامر إلى األىخاص لتقديم البيانات امل -

 صالحية السلطة املختصة في التجميع الفووري للبيانات. -

 صالحية إعتراض على محتوى البيانات املخزونة على كومبيوتر. -

 دعزيز التعاون املتعلق بمجاالت التعاون و املساعدة املتبادلة بخصوص اإلجراءات التحفظية، -

ـــــاعدة ألغراض التحقيقات او خلق نقط اتصــــــــــــــال دائمة على املســــــــــــــتوى الوطمي، لتســــــــــــــ - ــ ــ ــ ــ هيل تنفيذ طلبات املسـ

 اإلجراءات خاصة بالجريمة املعلوماتية وجمع األدلة املتعلقة بها وتوفير املشورة الفنية.

 .55.15بالنسبة لقانون  ثانيا:

إن قانون التبادل االلكتروني للمعطيات القانونية، كقانون متخصـــــــــــص، دعتبر مقتضـــــــــــياته غير كافية ملواكبة 

طور التكنولواي، وما وصلت إليه دشريعات الدول املتقدمة، وبعد أن قمنا بمحاولة لرصد أهم أوجه القصورسوف الت

، ونلك على النحو 72.17نحاول إدراج أهم اإلقتراحات و بعض الجوانب التي لم يتطرق إليها املشــــــــــــــرع من خالل قانون 

 التالي:

ــــامين ب72.17لم يتضـــــمن مطلع القانون  - عض املصـــــط حات التقنية الواردة به، وإن كان قد قام ، تحديدا ملضـ

بـــذلـــك فعال في بعض األعمـــال التشــــــــــــــريعيـــة التي أصــــــــــــــــدرهـــا مؤخرا، فمثـــل هـــذا التبـــاين في املنهم، رغم اتحـــاد 

ـــــريع الذي يتطلب مثل هذا التحديد  ـــــناعة التشـــ ــــط  ، غير محمود، بل إنه يخالف التوجه الحديث في صـــ ــ املصــ

 طبيق السليم للقانون.االصطال ي، ونلك لضمان الت

لم يتضــــــمن القانون املذكور أي مقت ــــــ   متعلق بصشــــــكالية الوفاء االلكتروني، والذي يعتبر أســــــاســــــيا لضــــــمان  -

 الثقة لدى املتعاقد، وبالتالي اإلقبال بكل حرية على التجارة االلكترونية.
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ـــــرع املغربي مطالب اون على األقل، بتنظيم مختلف العقود االلكترونية وآ - ــ ــ ــ  ثارها القانونية، وإعداد نظاماملشـــ

للمســــــــــــــؤولية االلكترونية التعاقدية والتقصــــــــــــــيرية على حد ســــــــــــــواء، وأن يوســــــــــــــع مجال حماية حقوق امللكية 

الفكرية، لتشمل تداول كافة املصنفات األدبية والفنية والعلمية على األنترنت، وأن يطال العقاب كل األفعال 

 .180شبكة، سيما جرائم األموال والغش املعلومادي وغيرهااإلجرامية االلكترونية املرتكبة على ال

ـــــرع أدى ببعض  - ـــــاص في العقد االلكتروني، وإن كنا نالح  أن املشــ ــــيات متعلقة بتنازع االختصــ غياب أي مقتضـــ

واملتعلقة بشروط االعتماد الكتساب صفة مقدم  72.17من القانون  90اإلجراءات حينما نص في إطار املادة 

ـــــادقة ا ــ ـــــب الفقرة خدمات املصــ ــ من نفس املادة: "... بصخبار  2-2اللكترونية، على أن هذا األخير يعد ملتزما حســ

ـــــادقة  ــ ــ ــ ـــهادة الكترونية كتابة بما يلي قبل إبرام عقد تقديم خدمات املصــ ــ ــ ــ ــ ــــليمه شــ ــ ــ ــ ــ ـــــخص الذي يطلب دسـ ــ ــ ــ الشــ

 .." إال أنكيفيات املنازعة وطرق دســـــــوية الخالفات. -كيفيات وشـــــــروط اســـــــتعمال الشـــــــهادة، ب -االلكترونية: أ

ـــــا إنا دعلق األمر بغيــاب أي اتفــاق متعــدد أو ثنــائي األطراف يتعلق  ــ ــ ــ ــ ــــوصــ ــ ــ ــ ــ هــذه اإلجراءات دعتبر غير كــافيــة خصــ

 .181باالعتراف املتبادل بين املغرب وباقي الدول األخرى العتماد مقدمي الخدمة

ـــبحت مرتبطة بعالم التكنولوجيا واملعلومي - ــ ــ ــــألة أصـــ ــ ــ ـــــل التحديث، الذي يعد مســ ــ ـــلســـ ــ ــ  ات، فقد باتفي إطار مســـ

اإلقرار بنظام التبليغ االلكتروني، أمرا ضــــــــــروريا يســــــــــتدعي إضــــــــــفاء الشــــــــــرعية عليه من قبل املشــــــــــرع، واعتباره 

بالتالي طريقة من طرق التبليغ القانونية، نظرا ملا ســــوف يحققه من فوائد في إطار مســــطرة التبليغ القضــــائي، 

 في س يل الوصول إلى قضاء إلكتروني.

 

 لتجارة اإللكترونية. ثالثا: بالنسبة

 92و 93و 92و 91 املواد السـيما املسـتهلك، لحماية تدابير  بتحديد القاضـ ي 20.13 رقم القانون  دعديل ضـرورة -0

 دمةخ تقديم أو  ســـلعة أو  منتج لتوريد إلكترونية بواســـطة بعد عن التجارية األنشـــطة بممارســـة املتعلقة 21و

                                                           
 .31العربي جنان، م.س، ص  -180
 للمزيد من االطالع حول تنازع االختصاص في العقد االلكتروني، انظر: -181

 . 9111لعربية، القاهرة ط.االولى، احمد عبد الكريم سالمة، القانون الدولي الخاص النوعي االلكتروني السيا ي البيئي، دار النهضة ا -

السكندرية، ا محمد ابراهيم موم  ، التطويع القضائي للقواعد القانونية الواجبة التطبيق في مجال عقود التجارة الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، -

9117 . 

 . 9119سكندرية، هشام خالد، االختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربية، دار الفكر الجامعي، اال  -
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ــــتهلـــك، ــ ــ ــ ــ ـــــر  والتي للمســ ــ ــ ــ ـــــيح على تقتصـــ ــ ــ ــ  هــةوالج املوردة الجهـــة بين اإللكترونيـــة املعـــاملـــة طوشــــــــــــــرو  طبيعـــة توضـــ

ــــتهلكة، ــ ــ ـــكل الزجرية، اإلجراءات إلى اإلشــــــــــارة دون  املســ ــ ــ ــ ـــــريح، بشـ ــ ــ ـــجيل حال في صـ ــ ــ ــ  اتإثب وكيفية مخالفات، دتـ

 .املختصة الجهات لدى املخالفات هذه ومتابعة

 يعبالب خاصة تجاريةال باملحاكم أقسام أو  متخصصة ومحاكم االفتراضية، السوق  لهذه شاملة مدونة ووضع -9

ـــــراء ــ ــ ــ ــــــتقبــل، في مهيكــل غير  قطــاع إلى تحولــه دون  ل حيلولــة األنترنــت، عبر  والشـــ ــ ــ ــ ـــــة املســ ــ ــ ــ ــ  ماج تنــامي مع خــاصـــ

ـــجيل اإلكترونية العمليات ــ ــ ــ ـــــخمة معامالت أرقام ودتــ ــ ــ ــــتهالكية كاملواد القطاعات، بعض في ســ ــ ــ ــ  ةواألل ســـــــــــ االسـ

 . اإللكترونية والتجهيزات

ــــانةبت الرقمي التطور  مواكبة ضـــــرورة -5 ـــكل تتخذ قانونية رسـ ـــمن رقمية مدونة شــ  قميينالر  املتعاملين حقوق  تضــ

ــــتهلكين ــ ـــــية الحمالت ودعزيز  واملوردين(، )املســ ــ ـــــيسـ ــ ـــــتعمال أجل من التحسـ ــ ــــواء لألنترنت، أنجع اسـ ــ  ألمر ا دعلق ســ

ـــــتعانة العمليات، من غيرها أو  اإللكترونية بالتجارة ــ ــــائل واالسـ ــ ـــ يل على اإلعالم بوســ ــ ــ ـــــيح املثال سـ ــ  قوق ح لتوضـ

ــــتهلكين وتوجيـــه األنترنـــت، عبر  املتعـــاملين وواجبـــات ــ ــ ــ ــ ـــــأن، هـــذا في املســ ــ ــ ــ ــ ــ  رتبطـــةامل التحـــديـــات رفع إلى داعيـــا الشـ

 .الرقمية والكفاءات بالحكامة

 

 

 

 

 

 الئحة املراجع 

 الكتب:

  محمد سامي الششوا، " ثورة املعلومات وإنعكاستها على القانون العقوبات"، دار النهضة العربية القاهرة

0221. 

 املطبعة الوطنية الوداديات  –التعاقد اإللكتروني في القانون املغربي )دراسة مقارنة(  –لعربي جنان ا– 

 .9101الطبعة األولى  –مراكش 
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  مطبعة دار الكتب القانونية  –التنظيم القانوني للتجارة اإللكترونية  –هادي مسلم يونس ال شكاني– 

 مصر.

  ،(، دراسة 72.17االلكتروني للمعطيات القانونية )القانون املغربي رقم العربي جنان، التبادل العربي جنان

 .9113تحليلية نقدية، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة األولى، 

  ،احمد عبد الكريم سالمة، القانون الدولي الخاص النوعي االلكتروني السيا ي البيئي، دار النهضة العربية

 . 9111القاهرة ط.االولى، 

  محمد ابراهيم موم  ، التطويع القضائي للقواعد القانونية الواجبة التطبيق في مجال عقود التجارة

 . 9117الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، 

  ،9119هشام خالد، االختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربية، دار الفكر الجامعي، االسكندرية. 

  املطبعة والوراقة الوطنية  –ة عقود التجارة اإللكترونية في القانون املغربي حماي –إدريس النوازلي– 

 . 9101الطبعة األولى  –مراكش 

 ندوات و املجالت:

  رشيد وظيفي" اإلطار القانوني ل جريمة اإللكترونية في التشريع املغربي" سلسلة ندوات محكمة اإلسترناف

 الرباط .-ةمطبعة األمني 9101بالرباط، العدد السابع 

  عبد الرحمان املتوني"  اإلجرام املعلومادي بين ثبات النص وتطور الجريمة" سلسلة ندوات محكمة

 الرباط .-مطبعة األمنية 9101اإلسترناف بالرباط، العدد السابع 

 محاولة ملقاربة مدى مالئمة القانون -هشام مالطي  "خصوصية القواعد اإلجرائية ل جرائم املعلوماتية

مطبعة 2014سلسلة ندوات محكمة االسترناف بالرباط ، العدد السابع ،  ي مع املعايير الدولية"،الوطم

 الرباط.-األمنية

  حليمة بن حفو " محاربة الجرائم اإللكترونية على الصعيد الدولي واقع وأفاق" مجلة العلوم الجنائية

 .912ص 9101العدد األول 

 ية في ضوء التشريع املغربي" مجلة العلوم الجنائية العدد األول خالد عثماني" مكافحة الجريمة اإللكترون

9101. 

 " ،تأمالت حول قانون التبادل االلكتروني للمعطيات القانونية"، عناصر ملناقشة مدى تأثير أحمد ادريوش

، تعلى قانون االلتزامات والعقود مقال منشور باملجلة املغربية لقانون االعمال واملقاوال  72.17القانون 

 . 9113شتنبر  -، ماي07-01العدد 

  زينب بنعومر" ال جية القانونية للمستندات اإللكترونية في التشريع املغربي"عرض في إطار التكوين املستمر

 . 9100-0-92بمحكمة اإلسترناف التجارية بمراكش في 

 سات القانونية نورالدين الناصري، املعامالت واإلثبات في مجال االتصاالت الحديثة، سلسلة الدرا

 .9112، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، الطبعة األولى، 09املعاصرة، العدد 

 مواقع إلكترونية:
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  037التقرير التفسيري لإلتفاقية الجريمة اإللكترونية" سلسلة املعهدات األروبيية رقم . 

  (. 013اتفاقية حماية األفراد فيما يتعلق بالتجهيز اولي للبيانات الشخصية ) رقم 

  ( ،من : 9103- 12 – 92الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات، حماية املعطيات الشخصية ،) 

http://www.invest.gov.ma/index.php?Id=34474&lang=ar 

 ابع الشخت ي، نصوص وقوانين على املستوى الدولي،ال جنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات نات الط 

 (: من 9103 – 12 – 91) 

lois.html-et-juridique/textes-http://www.cndp.ma/ar/espace 

 كترونية باملغرب على الرابط التالي: مقال أشير إليه سابقا حول التنظيم القانوني للتجارة اإلل

w.w.w.masterdroitfes.blogspost.com. 

  

http://www.invest.gov.ma/index.php?Id=34474&lang=ar
http://www.cndp.ma/ar/espace-juridique/textes-et-lois.html
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 السعودي السياس ي الدستوري النظام في السلطة انتقال في النظامية الضوابح

 باملغرب: البعد البيئي للمسؤولية االجتماعية للمقـاوالت

 رهان االنتقال نحو التنمية املستدامة

 

 فالعزوزي يوس:  األستاذ 

 بسلك الدكتوراه  باحث

  جامعة عبد املالك السعدي طنجة                                                                      

                    

 مقدمة

دسعى املؤسسات االقتصادية على اختالف طبيعة نشاطها إلى تحقيق األداء االقتصادي الذي نهدف إلى دعظيم 

ال أنها تحدث خالل نشاطها مجموعة من اوثار السلبية على البيئة واملجتمع، وهو ما أدى إلى الحديث عن أرباحها، إ

عالوة على أدائها االقتصادي. ففي س يل إدماج البعد البيئي واالجتماعي في  182األداء البيئي واالجتماعي للمؤسسات 

مجموعة من اإلجراءات والتدابير لكي يتوائم نشاط  إستراتيجية املؤسسة االقتصادية، عمدت الحكومات إلى اتخان

 وتمثل السياسة البيرية الخطوة األولى لعملية التأسيس للبعد البيئي. املؤسسة االقتصادية وتحقيق التنمية املستدامة

هذه  يللمسؤولية االجتماعية حيث يتوجب على املدراء في أعلى املستويات التنظيمية بأن يكونوا معنيين مباشرة بتبم

 .السياسة 

وهكذا أصبحت املسؤولية البيرية واالجتماعية مفروضة على املؤسسات االقتصادية وباتت مؤشرا هاما في 

تنافسيتها ومتغيرا هاما من متغيرات التنمية املستدامة رغم طبيعتها الطوعية، وبالتالي فاعتمادها داخل املقاوالت 

 دعم املقاربة الوقائية لتدبير املجاالت البيرية وتحقيق التنمية املستدامة. واملؤسسات االقتصادية من شأنه أن يساهم في

                                                           
يه ف يشير األداء االجتماعي إلى النشاط الذي نهدف إلى دعظيم املساهمة االجتماعية للمؤسسة باعتبار أن املؤسسة جزء من املجتمع الذي تزاول  -182

ب أو التعاون مع السلطات نشاطها وبيئتها لترويج منتجاتها. أما عن األداء البيئي فيقصد به تحمل املؤسسات جزء من املبادرات األحادية الجان

رار في السابق. ضالعمومية تلتزم من خاللها باتخان التدابير الالزمة لتخفيف األضرار التي ت حقها بالبيئة بعدما كانت تتخذ موقفا دفاعيا تجاه هذه األ 

  «التنمية املستدامة "حالة سونا طراك" املسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل ملساهمة املؤسسة االقتصادية في تحقيق»أنظر: الطاهر خامرة، 

، ص:  9112-9111ورقلة، الجزائر، السنة الجامعية  -رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية، تخصص اقتصاد ودسيير البيئة، جامعة قاصدي مرباح

00. 
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وملا كان تحقيق التنمية املستدامة في املقاوالت واملؤسسات الصناعية يتطلب تحول اهتمامها إلى املدخل اإلداري 

 استخدام تكنولوجيا أكفأاملرتبط بالوقاية من التلوث من املصدر، من خالل دراسة الوضعية البيرية للمؤسسة، و 

وأنظف، فصن دمج هذه االهتمامات البيرية في األنشطة اإلنتاجية لهذه املؤسسات أدى إلى خلق مجموعة من األدوات 

 .واوليات كمبادرات طوعية واختيارية في إطار ما يسم  "بنظم إدارة البيئة" 

تحقيق التنمية املستدامة من خالل االلتزام فصلى أي مدى يمكن للمؤسسات الصناعية واملقاوالت أن دساهم في 

البيئي في إطار مسؤوليتها االجتماعيةا هل يمكن اعتبار املسؤولية البيرية واالجتماعية بديال عن أدوات الضبط التقليدية 

قاوالت للسياسة البيريةا وما هي املعايير واألدوات املحددة لاللتزام البيئي للمؤسسات االقتصاديةا وما مدى قدرة امل

 املغربية على االلتزام بحماية ودعزيز البعد البيئي ملسؤوليتها االجتماعية كمدخل لتحقيق التنمية املستدامةا.

 املقاربات النظرية للمسؤوليـة االجتماعيــة للمقـاوالت.أوال: 

وقاطع بشكل محدد  183حت  وقتنا الراهن لم يتم تحديد دعريف ملفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسة 

يكتسب بموجبه قوة إلزام قانونية وطنية أو دولية، حيث ال تزال هذه املسؤولية دستمد قوتها وقبولها وانتشارها من 

، ومن هنا دعددت صور املبادرات والفعاليات بحسب طبيعة السوق ونطاق نشاط -االختيارية-طبيعتها الطوعية

 184املؤسسة وما تتمتع به من قدرة مالية وبشرية.

 مسؤوليات –أشار أحد الباحثين في هذا املجال )وانغ دش ي يويه( في كتاب بعنوان "القدرة التنافسية  وقد 

                                                           
بها الشركات طوعا واختيارا، فالدولة لم تتدخل  إن املسؤولية االجتماعية للشركات ليست لها قوة إلزام قانونية فهي أدبية ومعنوية تبادر  - 183

صن ف لتنظيم هذه املسؤولية عن طريق النصوص القانونية التي يمكن االعتماد عليها ملساءلة الشركات كلما أخلت بمسؤولياتها االجتماعية. لذلك

دعمي أنه يجب على الشركات حتما ولزاما القيام بأعباء مصط   )املسؤولية االجتماعية للشركات(غير مناسب من الناحية القانونية ألن املسؤولية 

أن الواجب  ناجتماعية لصال  املجتمع أو الفئات املستهدفة وإنا لم تقم بذلك فصن الشركات تكون عرضة للمسائلة الجنائية واملدنية واإلدارية، في حي

زم. لهذا تم إقتراح استبدال مصط   "املسؤولية" بمصط   "املشاركة" امللقى على عاتق الشركات في هذا الشأن واجب أخالقي طوعي وليس قانوني مل

ها ب بحيث نقول )املشاركة االجتماعية للشركات( وليس) املسؤولية االجتماعية للشركات(. فتكييف املسؤولية االجتماعية على أنها مبادرة تقوم

ة للشركات سيكون على أساس واجب أخالقي وليس قانوني، ومع نلك فهناك الشركات بصفة طوعية يعمي أن التكييف القانوني للمسؤولية االجتماعي

ذا تنفيذ كبعض مظاهر وصور املسؤولية االجتماعية دعد واجبا قانونيا ملزما مثل دفع ورفع األضرار التي تحدثها الشركات باملستهلكين أو البيئة، و 

بادرة املسؤولية االجتماعية بين امل»ات نات الصلة بأعمال الشركات. أنظر: علوي فاطمة، القوانين واللوائح والتعليمات واملعايير واملقاييس واملواصف

، كلية العلوم 9109فبراير  01/07ورقة علمية مقدمة في إطار امللتقى الدولي الثالث حول "منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية"،   «والشرعية

 وما يليه. 9الجزائر. ص :  -بشارجامعة -االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

أورد الباحثون وجهات نظر متعددة بشأن مفهوم املسؤولية االجتماعية والبيرية للمؤسسات، ويعود هذا االختالف إلى التغيرات الجوهرية  - 184

صحاب املصال  الذين تتعدد والتطورات التي دشهدها املجتمعات، ما أفرز عدم توافق بشأن النقاط التي يشملها بس ب وجود عدد كبير من أ

أهدافهم وتتناقض أحيانا من جهة، ومن جهة ثانية وجود فجوة بين ما يتوقعه املجتمع من هذه املؤسسات وبين ما يتصوره رجال األعمال من 
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" الذي كان حصيلة مشروع بحوث حول املسؤولية االجتماعية للشركات، زار من خالله -الشركات املتعددة الجنسيات

لجنوبية، والواليات املتحدة، وأوروبا، وتحدثوا مع شركة متعددة الجنسيات في اليابان، وكوريا ا 21مع زمالئه أكثر من 

شركة أجن ية في الصين جاء فيه:" إن أهم التحديات التي تواجه املؤسسات االقتصادية الحديثة  31ممثلي أكثر من 

هي كيفية فهم مسؤولية املؤسسة"، ولهذا الس ب فصن هناك عدة دساضالت من قبل املؤسسات لتحديد املدى الذي 

 .185تصل إليه مسؤوليتهم االجتماعية واألفق الذي تنطلق منه هذه املسؤوليةيجب أن 

وبغض النظر عن غياب أساس موحد ملقاربة مفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصناعية أو الشركات 

ملشكالت ا فصن ما يمكن االتفاق بشأنه في هذا السياق هو كون املسؤولية االجتماعية برزت كرد فعل منطقي عملي على

التي بدأت تصيب املجتمع والتي كانت تؤول على أنها نتيجة العملية اإلنتاجية وأثرها السلبي على املجتمع، واستازاف 

 .186املوارد الطبيعية، والقصور في الخدمات االجتماعية، وتفاقم الفقر والبطالة

 ويات:وتحيل مختلف التعاريف التي أعطيت للمسؤولية االجتماعية على ثالث مست

 املستوى األول اقتصادي، حيث يجب على املؤسسة ضمان استمرارية نشاطها واستدامة العائد واألرباح. -

 املستوى الثاني اجتماعي، ويتمثل في ضمان مناصب العمل واملساهمة في البناء االجتماعي. -

 ة البيئة.املستوى الثالث بيئي، ويتجلى من خالل املحافظة على املوارد الطبيعية وحماي -

وهكذا غير املجال البيئي واالجتماعي من مسار واتجاه املنافسة االقتصادية التي ال دعترف بالقيود االجتماعية 

التي  غالبا ما كانت دعتبرها املؤسسات االقتصادية العائق الذي يخل بحركة نموها بدعوى أنها تتنافى وتحقيق األرباح 

                                                           
إال التزام املنشأة اتجاه  " أن املسؤولية اإلجتماعية "ما هيDrukerإمكانيات يمكن أن تقدمها مؤسساتهم للمجتمع. وفي هذا اإلطار يرى الباحث "

" أنها       "التزام على منشأة األعمال تجاه املجتمع الذي دعمل فيه ونلك عن طريق املساهمة  Holmsاملجتمع الذي دعمل فيه"، بينما يرى "

وحل مشكلة اإلسكان  بمجموعة كبيرة من األنشطة اإلجتماعية كمحاربة الفقر وتحسين الخدمات ال حية ومكافحة التلوث وخلق فرص العمل

" يرى أن مفهوم املسؤولية االجتماعية والبيرية لم تحدد أبعادها بدقة حت  يومنا هذا Steckmerواملواصالت وغيرها". غير أن بعض الباحثين ومنهم " 

الذي يجب أن تصل إليه بس ب دخول بعض املتغيرات الحضارية والثقافية..ال ، مما أدى إلى وجود حيرة لدى بعض املؤسسات لتحديد املدى 

املؤسسة بين تحقيق »مسؤوليتهم االجتماعية واألفق الذي تنطلق منه هذه املسؤولية. لالطالع أكثر، أنظر: عبد الغفور دادن، حفت ي رشيد، 

ل االقتصادية في ظ ورقة علمية مقدمة إلى املؤتمر العلمي الدولي حول " سلوك املؤسسة« التنافسية ومحددات املسؤولية االجتماعية والبيئية

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  -ورقلة-، جامعة قاصدي مرباح9109نونبر  91/90رهانات التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية" يومي 

 .111، ص : -الجزائر-التسيير

 .31مرجع سابق، ص:  الطاهر خامرة -185

 .991، ص:9101دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى « االقتصاد البيئي»منور أوسرير، محمد حمو،  -186
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تصادية نفسها أمام معادلة صعبة الحل وهي محاولة التوفيق بين أهدافها االقتصادية، حيث وجدت املؤسسات االق

 االقتصادية واألهداف         االجتماعية.

وعلى هذا األساس أصبح على عاتق املؤسسات من خالل البعد البيئي للمسؤولية االجتماعية تأمين األسس 

حمي املجتمع من أخطار التلوث الذي يخلفه نشاطها، الطبيعية ل حياة اإلنسانية بممارستها سلوكات بيرية مسؤولة ت

حيث يكون بصمكانها تحقيق هذا املسعى بت نيها لسياسة بيرية مسؤولة، والتي ال تنحصر فقط في معالجة األضرار البيرية 

ضف إلى أ املوجودة أصال، وإنما تتعدى نلك بتجنب املشاكل البيرية والتقليل من األخطار التي تنجم عنها قدر اإلمكان،

نلك سعيها الدائم إليجاد وتطوير الطرق الضرورية لحماية صحة اإلنسان وكل الكائنات الحية من كافة أشكال 

 .187التلوث

ويتوقف نجاح قيام املؤسسات بدورها في املسؤولية االجتماعية على التزامها بثالثة معاييرا االحترام واملسؤولية، 

ية )العاملين( والبيئة الخارجية )أفراد املجتمع( ومساندته، إضافة إلى حماية البيئة بمعم  احترام املؤسسة للبيئة الداخل

سواء من حيث االلتزام بتوافق املنتج مع البيئة أو من حيث املبادرة بتقديم ما يخدم البيئة ويحسن من الظروف البيرية 

اظ الوطيدة بين املسؤولية االجتماعية والحف في املجتمع، ومعالجة املشاكل البيرية املختلفة. ومن هنا تتض  العالقة

 188على البيئة من خالل تقديم منتجات تتوافق مع البيئة واملشاركة في حل املشاكل البيرية والتقليل منها.

، فاالستعمال املتواصل 189 املعضلة البيرية أصبحت دشكل تحديا استراتيجيا أمام املؤسسات االقتصاديةف

                                                           
ورقة علمية مقدمة  «املسؤولية االجتماعية كدافع لتبني سياسة بيئية مسؤولة من طرف منظمات األعمال»عمر شريف، بومدين بروال،  -187

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 9109فبراير  01/07في إطار امللتقى الدولي الثالث حول "منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية"، 

 .3الجزائر، ص :  -جامعة بشار-التسيير

دراسة حالة -دور الدولة في دعم تطبيق نظم إدارة البيئة لتحسين أداء املؤسسات االقتصادية»عمر صخري، عبادي فاطمة الزهراء،  - 188

مية محكمة سنوية تصدر عن كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة ، دورية أكادي00/9109مجلة الباحث، عدد « -الجزائر

 .072الجزائر، ص :  -ورقلة-قاصدي مرباح

 هناك أسباب عديدة دعوق انتشار املسؤولية االجتماعية للشركات في الدول العربية، ومن أهمها: - 189

 ت العربية.عدم وجود ثقافة املسؤولية االجتماعية لدى معظم الشركا -

 تغياب ثقافة العطاء للتنمية حيث أن معظم جهود الشركات تنحصر في أعمال خيرية غير تنموية مرتبطة بصطعام فقراء أو توفير مالبس أو خدما -

  .لهم دون التطرق إلى مشاريع تنموية دغير املستوى املعيش ي للفقراء بشكل جذري ومستدام

على وضع املقاييس واملعايير لقياس املجهودات، فهناك خلط حت  اون بين األعمال الخيرية واملسئولية  قلة الخبرات واملعرفة والقدرة العلمية -

 االجتماعية.
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فكثيرون يرون أن  ها دائمة انتقد في كثير من املواضع واستوجب إعادة النظر في هذا الطرح،للموارد الطبيعية واعتبار 

موضوع حماية البيئة سيكون عائقا أمام النمو االقتصادي وتحقيق الرفاهية، بينما يرى وآخرون أن حماية البيئة 

ية ة ألجل املحافظة على النظم البيرستشكل منطلقا جديدا في االستثمار والنمو. فالضغوطات القانونية واالجتماعي

 .190تضع املؤسسات أمام العديد من التحديات ال يمكن مواجهتها دون املساس بحقوقها في النشاط االقتصادي

فالعمل على جعل املقاولة شريكا حقيقيا وفعليا في التنمية املستدامة، ال يتأدى إال بجعل هذه املقاولة دستبدل 

ت أخرى تكون أكثر احتراما للبيئة، وهو ما يتطلب أيضا استثمارات هائلة في اتجاه جعل املقاولة التقنيات امللوثة بتقنيا

شريكا في التنمية البيرية. وأكيد أن نجاح هذا التوجه يظل رهينا باإلنخراط الجدي واملسؤول للنسيج املقاوالدي في إطار 

 .191لية غير مضرة بالبيئةاملقاولة املواطنة التي تراعي في إنتاجها استعمال مواد أو 

وقد أكد املشرع املغربي على البعد البيئي للمؤسسات واملقاوالت العمومية والخاصة، التي تزاول نشاطا صناعيا 

بمثابة امليثاق الوطمي للبيئة  22-09وتجاريا، وحثها على التقيد باملبادئ واألهداف املنصوص عليها في القانون اإلطار رقم 

مة، ونلك عبر اعتماد األنماط والطرق املسؤولة في مجاالت التموين واالستغالل واإلنتاج والتدبير التي والتنمية املستدا

دستجيب ملستلزمات التنمية املستدامة، وإجراء تقييم دوري لتأثير أنشطتها على البيئة، والعمل على التقليص إلى الحد 

 وساط واألنظمة اإليكولوجية ودشجيع املبادرات واألعمال التطوعيةاألدنى املمكن من التأثيرات السلبية ألنشطتها على األ 

 .192لفائدة البيئة والتنمية املستدامة، ونشر املمارسات الجيدة في املجال التطوعي وتقديم دعمها لتطبيق هذه املمارسات

امة لم تأخذ نمية املستدوتجدر اإلشارة إلى أن الصيغة النهائية املعتمدة للقانون اإلطار بمثابة ميثاق للبيئة والت

بمثابة امليثاق الوطمي  22-09حول مشروع القانون اإلطار رقم -بعين االعتبار رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 

                                                           
، ورقة «تفعيل دور املسؤولية االجتماعية للشركات في التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول العربية»أنظر: حسين عبد املطلب األسرج، 

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 9109فبراير  01/07مللتقى الدولي الثالث حول "منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية"، علمية مقدمة في إطار ا

 .3الجزائر، ص :  -جامعة بشار-وعلوم التسيير

، «طار البعد البيئي للمؤسسةاملسؤولية االجتماعية ودورها في تحقيق املركز التنافس ي للمؤسسات في إ»بونريع صليحة، منور أوسرير،  -190

، كلية العلوم االقتصادية 9109فبراير  01/07ورقة علمية مقدمة في إطار امللتقى الدولي الثالث حول "منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية"، 

 .13الجزائر، ص: -جامعة بشار-والتجارية وعلوم التسيير

رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون والعلوم االدارية للتنمية، جامعة عبد املالك السعدي، كلية  «البيئة والتنمية  أية عالقة؟»نوال البخاري،  -191

 .072، ص:9100-9101، السنة الجامعية -طنجة-العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  

 22.09( بتنفيذ القانون اإلطار رقم 9101مارس  1) 0127 جمادى األولى 01صادر في  0.01.12من الظهير الشريف رقم  22و   90أنظر املادتين  - 192

 (.9101مارس  91املوافق ل  0127جمادى االولى  03، 1911بمثابة ميثاق وطمي للبيئة والتنمية املستدامة. )الجريدة الرسمية عدد 
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، إن نص على تضمينها بمقتضيات تتعلق بصدماج معايير التنمية املستدامة 90بخصوص املادة  -للبيئة والتنمية املستدامة

روض العمومية، وبضرورة دشجيع املسؤولية االجتماعية والبيرية للمقاوالت العمومية والخاصة، ونلك في طلبات الع

عبر آليات تحفيزية، على شكل نظام لاللتزام االختياري املشجع ل حكامة الجيدة داخليا، وللتحسين املستمر للنتائج 

 .193العلمية، مما سيمكن من تحسين تنافسيتها على املستوى الدولي

لكن رغم نلك فقد برزت العديد من املؤشرات واألدوات املحددة للسلوك البيئي للمؤسسة، ولدرجة التزامها 

 البيئي بالوقاية من التلوث، ونلك بالنظر للميزة التنافسية التي أصبح يشكلها البعد البيئي داخل أنشطتها اإلنتاجية.

 

 باملغرب. الفرع الثاني: محــددات االلتزام البيئـي للمقاوالت

تتجه الكثير من املؤسسات الصناعية في الوقت الحاضر لالهتمام باالعتبارات البيرية في استراتيجيات أعمالها 

وخططها طويلة األجل. وهذا التوجه يعد أساسا لبقائها في السوق وتنافسها مع نظرائها من املهتمين بالبيئة، وكذلك 

ية في النشاطات املمارسة من قبل املؤسسات الصناعية، لذلك يجب أن نقطة انطالق لضمان تطبيق املواصفات البير

تتوفر هذه املؤسسات على إدارة بيرية نات مستوى متميز وفعال حيث دساعد في الرقابة والتخطيط وتطوير األداء البيئي 

 .194بما يتالءم مع السياسة البيرية في املؤسسة

لشركات فيما يتعلق بالبيئة يمكن وضعها في موقعين: وعموما، فصن االستراتيجيات املعتمدة من قبل ا

استراتيجيات دفاعية، واستراتيجيات استباقية. ويترجم كل نوع من هذه االستراتيجيات خيارات تكنولوجية وتنظيمية 

 .195محددة، حيث توجد بين هذين القطبين مجموعة أو طائفـة واسعة من املـواقف

إطار رسمي وتقنين أوجه وأبعاد املسؤولية االجتماعية وضعت عدة منظمات وبغية وضع املبادرات االجتماعية في 

                                                           
بمثابة امليثاق الوطني للبيئة والتنمية  22-09مشروع القانون اإلطار رقم »اململكة املغربية، املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي  -193

 .99.، ص: 0/9109، إحالة رقم «املستدامة

رسالة لنيل « EN.I.CA.BISKRAدراسة حالة مؤسسة -دور اإلدارة البيئية في تحقيق مزايا تنافسية للمؤسسة الصناعية»برني لطيفة  -194

كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر،  -بسكرة-جامعة محمد خيضر-تخصص اقتصاد دسيير املؤسسة -املاجستير في العلوم االقتصادية

 .12، ص: 9112-9111السنة الجامعية 

195-Abdelilah Baguare, «Aspects Economiques de la Gestion de L’environnement au Maroc» ,Thèse de Doctorat d’etat en Science 

Economiques, Université Mohammed IV Soussi- Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales- Salé, 2003, p: 166. 
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للمسؤولية  91111دولية مبادرات في هذا املجال منها املنظمة الدولية للتقييس التي أصدرت مؤخرا مواصفة االيزو 

شادية تمثل دليال الترخيص واملطابقة أو التشريع بل إر  االجتماعية، وهي مواصفة اختيارية ال ُيعمل بها ألغراض

 .196للمنظمات حول كيفية ت نيها ملفهوم املسؤولية االجتماعية

املتعلق بالتقييس والشهادة باملطابقة واالعتماد  09.11وتخضع أنشطة التقييس الطوعي باملغرب للقانون 

وتضطلع عدة  ،9100( الذي دخل حيز النفان في شهر مارس سنة 9101مارس  03بتاريخ  7399)الجريدة الرسمية عدد 

( الذي يقوم بوضع املرجعيات املعيارية IMANORمؤسسات بمهام تدبير التقييس منها املعهد املغربي للتقييس )

كما دشارك وزارة الصناعة باعتبارها القطاع الوص ي على  ،197والتصديق على االمتثال للمعايير واملعايير املرجعية 

(IMANORفي أعمال تحديد واملصادقة على امل ).عايير التنظيمية مع وزارة البيئة 

( الذي يعم  CSNCAوإلى جانب هذه املؤسسات نجد املجلس األعلى للتقييس والشهادة باملطابقة واالعتماد )

بمساعدة الحكومة في تحديد السياسة الوطنية للتقييس والشهادة باملطابقة واالعتماد ودعزيز الجودة، إضافة إلى لجان 

لجنة في مختلف  017( أكثر من IMANORلة عن إعداد مشاريع املعايير املغربية حيث يضم حاليا )( املسؤو CNالتقييس )

 .198منها تخص مجال البيئة بشكل مباشر 2مجاالت التقييس، 

حيث تمكن االتحاد  9111سنة  91111وقد عملت املقاوالت املغربية على التطبيق الفعلي للمعيار الدولي إيزو 

والتي دعتبر اعترافا رسميا باحترام مقاوالت املغرب اللتزاماتها بمراقبة  LABEL "199رب من إنشاء عالمة" العام ملقاوالت املغ

 وحماية ودعزيز املبادئ العاملية للمسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة خالل ممارستها ألنشطتها االقتصادية. 

                                                           
ورقة علمية مقدمة في إطار « في التعريف بمعايير املسؤولية االجتماعية 92111دور مواصفة االيزو »بحوص ي مجدوب، بخوش مديحة،  -196

جامعة -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 9109فبراير  01/07سؤولية االجتماعية"، امللتقى الدولي الثالث حول "منظمات األعمال وامل

 .2الجزائر، ص : -بشار

 لالطالع على فهرس املعايير املغربية أنظر : - 197

- Royaume du Maroc, institut Marocaine de normalisation (catalogue des normes Marocaines, édition Mai 2015. 

 أنظر الرابط التالي على املوقع اإللكتروني للوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة بالبيئة: -198

www.environnement.gov.ma/pdfs/Main-NormesAR.pdf. - 

لتجارة الدولية، ويقصد بها تلك العالمات التي يتم وضعها على من أشهر املعايير البيرية في ا ECO –LABELSدعد العنونة البيرية اإليكولوجية  - 199

ار البيرية ثاملنتج بهدف إعالم املستهلك بمدى مالئمته للبيئة عن غيره من املنتجات األخرى بهدف حماية البيئة عن طريق زيادة وعي املستهلكين باو

 على دعديل التصميم الصناعي للسلعة ليصبح أكثر مالئمة للبيئة. أنظر: إبراهيم املترتبة عن استهالكهم للسلع ودفعهم إلى دغيير سلوكهم بما يساعد

، ، 12-11املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية. عدد مزدوج   «آليات الوقاية والتمويل لحماية البيئة على ضوء القوانين الجديدة»  كومغار

 .001ص:
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بادرة إلى دعزيز عوامل جانبية االستثمار املنتج والنمو وقد سعى االتحاد العام ملقاوالت املغرب من خالل هذه امل

والذي   200على املدى البعيد ومن ضمنها حماية البيئة. ويعتبر ميثاق املسؤولية االجتماعية لالتحاد العام ملقاوالت املغرب 

ا امليثاق وفقا "، وتم تحديد هذLABELهو مرجعية عالمة " 9111دجنبر  01ت ناه املجلس الوطمي للمقاوالت بتاريخ 

للمبادئ األساسية لدستور اململكة ومقتضيات االتفاقيات الدولية املتعلقة بالحقوق األساسية لإلنسان وحماية البيئة 

 . 201والحكامة الجيدة واملنافسة العادلة

توجه بمثابة ميثاق للبيئة والتنمية املستدامة على هذا ال 22-09من القانون اإلطار رقم  20وقد أكدت املادة 

حيث نصت على" إحدث نظام العالمة اإليكولوجية بهدف دشجيع املنتوجات أو الخدمات نات التأثير املنخفض على 

البيئة وتلك التي دستجيب ملستلزمات التنمية املستدامة وتزويد املستهلكين بمعلومات علمية تتعلق بهذه املنتوجات 

 والخدمات."

من املؤسسة دغييرا في نمط دسييرها آخذة بعين االعتبار األبعاد البيرية وفي س يل تحقيق نلك فصن األمر يتطلب 

 ISO 14000واالجتماعية ونلك باعتماد طرق طوعية اختيارية تلتزم من خاللها بهذه األبعاد كتطبيق املعايير الدولية 

ها ية والعاملية، والتي ألزمت فيمن املواصفات القياسية لإلدارة البيرية على املستويات اإلقليم حيث دعتبر هذه األخيرة

كل املؤسسات بأن تكون منتجاتها تتالئم مع هذا املعيار، وهو ما يعتبر تحدي كبير أمام املؤسسات لزيادة تنافسيتها 

 .202خاصة بالنسبة للمنتجات التي تقوم بتصديرها

 يرية في املؤسسات، حيثوقد قارب عدد هذه املقاييس إحدى وعشرين مقياسا لتشكل األساس لنظام اإلدارة الب

دعد سلسلة من املقاييس لتقويم األداء البيئي للمؤسسة، وتحديد مدى توافقها مع املتطلبات الخاصة بأنظمة اإلدارة 

                                                           
حاد العام ملقاوالت املغرب تلتزم املقاوالت املنضوية في هذا االتحاد في الجانب املتعلق بحماية البيئة بما طبقا مليثاق املسؤولية االجتماعية لالت - 200

 يلي:

ع م تحديد برامج عمل لحماية البيئة حسب طرق تتكيف مع طبيعة املقاولة والتي تهدف على الخصوص إلى تحسين األداء البيئي، التواصل، التعاون  -

 السلطات العمومية وتحسين وتكوين األجراء.الجماعات املحلية و 

 التقليص من استهالك املاء والطاقة واملواد الخام و االنبعاثات امللوثة أو نات احتباس حراري. -

 دشجيع استعمال الطاقات املتجددة وتقييم وتقليل آثار املشاريع االستثمارية على البيئة. -

 األضرار الناتجة عن الحوادث التي ت حق بالبيئة أو ال حة أو السالمة. تحديد خطط تهدف إلى التفادي والتخفيف من -

 /http://www.cgem.maلإلطالع على ميثاق املسؤولية االجتماعية لإلتحاد العام ملقاوالت املغرب، أنظر: املوقع االلكتروني للمؤسسة: 

 .01.، ص:9109يونيو  -،«"91غرب  اإلنجازات واآلفاق من "ريو" إلى "ريو+التنمية املستدامة في امل»وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة،  -201

 .107عبد الغفور دادن، حفت ي رشيد، مرجع سابق، ص :  -202
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فتعتبر املواصـفة اإللزامـية الوحـيدة  ISO 14001البيرية. ودشمل السلسلة على مجموعة وثائق إرشادية، ماعدا املواصفة 

ت املتطلبات الخاصة بنظام اإلدارة البيرية، أما بقية املقاييس فهي مقاييس إرشادية دستخدمها التي تقدم للمؤسسا

وتقويم األداء البيئي، وتحليل  ،203املؤسسات للتأثير على جوانب العمل املتعلقة بمسؤولياتها البيرية، مثل التدقيق البيئي 

 .205لين والجمهور وتوفير املعلومات للعام ،204دورة حياة منتوجاتها وخدماتها 

وهناك عالمات دستند إلى نصوص قانونية تمنح لها صفة اإللزامية بحيث البد من إلصاقها على املنتوجات 

املعنية ونلك بعد االستجابة للشروط املحددة، كما أن بعض املؤسسات والشركات تقوم بخلق عالمات بيرية خاصة 

ذه املنتوجات للبيئة. وفيما يتعلق باستعمال العالمات البيرية بها تضعها على منتوجاتها شريطة التأكد من صداقة ه

الرسمية فصن نلك ال يتم إال بعد تقديم طلب وما يليه من فحص ومراقبة تجريه بعض املؤسسات العمومية املختصة، 

ها، مأو منظمات مستقلة لحماية املستهلك، حيث يتم إنجاز فحوص دقيقة في املجاالت اإليكولوجية ويعتبر من أه

" املستعمل بكثرة في مجال صناعة النسيج، EcoTex 100" و "EU Flower ،EcoTex 1000م" الفحص املعروف باس

ودعتبر من أهم وأكثر شهادات التوافق البيئي إنتشارا على املستوى الدولي. وبعد اجتياز املنتوج للفحص بنجاح يحصل 

 .206أكثر من عالمة على إحدى العالمات البيرية، ويمكن الحصول أيضا على

" السابق الذكر كانت هناك محاوالت أخرى لتحديد مؤشرات لتقييم األداء البيئي ISOإضافة إلى معيار اإليزو"

املستدامة والتي تقسم مؤشرات  أو الشركات كصرشادات الكفاءة البيرية ملجلس األعمال العالمي للتنمية للمنظمات

                                                           
بأنه :" تقنية دسمح في زمن محدد بتقدير التأثير املباشر أو غير املباشر على البيئة  –Audit de l’environnement -يمكن دعريف التدقيق البيئي - 203

ملقاولة وتفادي اإلنتاج كله أو بعضه داخل املقاولة". فالتدقيق البيئي له مضمون تدبيري أي تقنية للتدبير البيئي تهدف إلى مراعاة البعد البيئي داخل ل

انونية فمع ي من الناحية القاوثار الضارة لإلنتاج على البيئة، أو بعبارة أخرى تكييف اإلنتاج مع املتطلبات البيرية، ورغم عدم إلزامية التدقيق البيئ

راقبة ة ومنلك قد يكون آلية تمكن املقاوالت من املعرفة الدقيقة ملظاهر قوتها أو ضعفها في مجال املراقبة البيرية داخل املقاولة، من خالل معرف

ت ات اإلنتاج واالستهالك واستعمال آليامدى خطورة نفاياتها وملفوظاتها على البيئة، وتطوير أساليب بيرية تتعلق بصعادة استخدام وتدوير مخلف

 اإلنتاج النظيف. 

 .091للتفصيل أكثر، أنظر: إبراهيم كومغار، مرجع سابق، ص:

 مدشمل دراسة دورة حياة املنتج مراحل استخراج وإعداد املواد الخام ونقلها وتخزينها، ثم عمليات التصنيع في الوحدات اإلنتاجية واستخدا - 204

تدويرها أو التخلص منها بطرق آمنة بيريا. ودشمل دورة حياة املنتج خدمات املنتجات والتي تحظى حاليا باهتمام متزايد في أغلب  املنتجات ثم إعادة

املزيد من  حالدول العربية ويتجه التركيز في هذه الحالة إلى توفير خدمات اإلصالح والصيانة لزيادة العمر االفتراض ي للمنتجات الصناعية كبديل لطر 

ى عل املنتجات الجديدة سريعة االستهالك. وفي جوهر األمر فصن الصناعات الخدمية تقوم بتحقيق أحد أهم أهداف اإلنتاج األنظف أال وهو الحفاظ

 «كاملةتاإلدارة البيئية امل»املوارد وزيادة حياة املنتجات والتقليل من مخلفات اإلنتاج الصناعي. للمزيد من التفصيل، أنظر: سامية جالل سعد، 

 .972جمهوربة مصر العربية، ص: -9117-منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 .011الطاهر خامرة، مرجع سابق، ص:  -205

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون العام، جامعة محمد « السياسة البيئية املشتركة لإلتحاد األوروبي»رشيد أمحمدي،  -206

 .22، ص: 9112-9111الرباط،السنة الجامعية -كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، أكدال الخامس،
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 ة:التقييم البيئي إلى ثالثة مؤشرات أساسي

مؤشرات اإلدارة البيرية: والتي دشتمل على مجهودات اإلدارة للتأثير على األداء البيئي للمنظمة والتي دشمل  -

 اإلستراتيجية والسياسة، الهيكل التنظيمي لإلدارة البيرية، وااللتزام اإلداري الخاص باملسائل البيرية.

ة املحلية أو اإلقليمية أو العاملية للبيئة مثل ُسمك طبقة مؤشرات الحالة البيرية: والتي توفر معلومات عن الحال -

 األزون، متوسط الحرارة العاملية، وتركيز التلوث في الهواء والتربة واملاء.

 مؤشرات األداء البيئي: والتي تنقسم إلى قسمين هما: -

/ العملية س استعمال املنتجمؤشرات دشغيلية بيرية: وتتعلق بمجاالت املقاييس الفنية للمنتج/العملية ومقايي -0

 وتصريف املخلفات.

مؤشرات األثر البيئي: وتتعلق باملخرجات مثل إجمالي املخلفات، استهالك املواد واملياه والطاقة وانبعاث  -9

 .207الغازات

 يمكن القول أن االلتزام البيئي يعتبر جزء من االلتزام االجتماعي للمقاوالت ككل وال يكتمل إال به ومن ختاما

داخل املقاوالت والشركات واملؤسسات  اإلدارة البيرية وضع في النظر خالله، وهذا ما يقود إلى اإلشارة لوجوب إعادة

 أن يمكن التي املكاسب في بل ينظر فحسب، البيرية للقوانين ليس محترما وضعها يكون  أن البد إن الصناعية باملغرب،

 لبيرية في منتوجاتها.تجنيها من خالل تطبيق املعايير واملواصفات ا

 العمل أرباب لدى دعريف بأهمية هذه اولية يسبق نلك أن بد السياسة ال هذه مثل تبمي إلى نصل وحت  

 البيرية املسؤولية مفهوم القطاعات الصناعية واملقاوالت الصغرى واملتوسطة، مع ضرورة إرساء في واملسؤولين

 السياسة ألدوات وبديلة فعالة أداة لتصبح للمؤسسات االقتصادية خليةاألنظمة الدا في بتقنينها واالجتماعية، ونلك

 التنمية املستدامة. البيرية لتعزيز فرص تحقيق

فتحسين تنافسية املقاوالت باملغرب يبدأ من خالل دعبئة اإلدخار حت  يتم الرفع من وتيرة االستثمار وحل معضلة 

                                                           
دورية أكاديمية محكمة سنوية تصدر عن كلية  00/9109مجلة الباحث، عدد « الريادة في األداء البيئي: شركة نوكيا نموذجا »الطيب الوافي،  -207

 .  019: الجزائر، ص -ورقلة-التسيير،جامعة قاصدي مرباح العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم
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ولة مواطنة بل ينبغي أن يتم توجيهه إلى القطاعات املنتجة واألقل البطالة، ولكن ال يكفي االستثمار وحده لخلق مقا

ضررا في إنتاجها على البيئة، كما أن املقاولة املسؤولة اتجاه املجتمع ينبغي العمل على دشجيعها من خالل تخطي 

 .208النظام الضريبي ومنحها إعفاءات جبائية مشجعة 

واملؤسسات االقتصادية املتعلق بالبعد البيئي ملسؤوليتها  نجاح التوجه الجديد للمقاوالت الصناعية يبقىو  

، رهين االنخراط الجدي واملسؤول للنسيج املقاوالدي، في إطار املقاولة املواطنة التي تراعي في إنتاجها البعد االجتماعية

 جعل املقاولة دستبدل التقنيات امللوثة بتقنيات أخرى أكثر احتراما للبيئة. ، عبر البيئي

 
  

                                                           
نشير في هذا الصدد إلى كون التوصيات التي قدمها املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في هذا الجانب دعم  بثالث مستوياتا فمن  - 208

لبرامج بين الشركاء املعنيين من مقاوالت وجمعيات وجماعات ا -الضروري أوال العمل على إنعاش املسؤولية االجتماعية للمقاوالت أثناء وضع العقود

 محلية ومؤسسات تابعة للدولة، وينبغي بعد نلك تحديد اإلطار القانوني والتنظيمي الذي يتيح تحديد ودشجيع وتثمين املسؤولية االجتماعية

تثمرين على أن يضعوا في حسبانهم معايير واسحة وقابلة للقياس واالقتصادية للمقاوالت باحترام التزاماتهاا و يتعين في املقام الثالث حمل املس

الجتماعي والبيئي اللمسؤولية االجتماعية في قراراتهم وتوظيفاتهم املالية وفي تقييم استثماراتهم املالية. أنظر: اململكة املغربية، املجلس االقتصادي و 

 .22ص:"   9109"التقرير السنوي 
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 االستثمار عقد ألطراف القانوني األمان تحقيق في التشريعي الثبات شرط ور د

ةالخيار في الدعوى املدنية التابعحق   

 

 امنة بهوش –أحمد الزبا :  الباحثين 

 باحثين في قانون املنازعات و املهن القانونية

 

 مقدمــــــــــــة:

تمع، و بمجرد ارتكابها ينشأ للدولة الحق في عقاب من دشكل الجريمة الس ب الرئيس ي في فساد و انحالل املج 

 دس ب في وقوعها، ونلك من أجل تحقيق العدالة.

وال يتحقق الحكم بصدانة الجاني أو ببراءته إال عن طريق إقامة دعوى عمومية التي تباشرها النيابة العامة 

خر، حيث أنه في الكثير من الحاالت ينتج عن باعتبارها ممثلة عن املجتمع مت  تم تحريكها، إال أنه ل جريمة وجه آ

ارتكابها وقوع ضرر مادي أو معنوي يصيب الفرد، مما يخول للمضرور الحق في مطالبة الجاني بالتعويض عن الضرر 

 الذي أصابه من الجريمة، و ال يتحقق نلك إال من خالل رفع دعوى مدنية.

ملدني الذي يعد املرجع الطبيعي للنظر في دعوى املطالبة واألصل في الدعوى املدنية أنها ترفع أمام القضاء ا

 بالحق الشخت ي، فصنا أقام املدعي املدني دعواه أمام هذا األخير فصنها تخضع للقواعد العامة.

و لكن كما هو معروف لكل أصل استمناء، إن يجوز للطرف املدني إقامة دعواه أمام القضاء الجنائي، وهذا ما 

، مما يسمح للقاض ي 209من قانون املسطرة الجنائية 01و  02و  09و  00و  01و  2و  3و  2د نستشفه في نص املوا

الجنائي بالنظر في الدعوى املدنية مت  كانت تابعة للدعوى العمومية، و نلك ملا له من سلطات أوسع من سلطات 

 القاض ي املدني.

                                                           
املتعلق باملسطرة الجنائية، جريدة رسمية  99.10( بتنفيذ القانون رقم 9119أكتوبر  2)  0192من رجب  97صادر في  0.19.977ظهير شريف رقم 209 

 (.9112يناير  21)  0191ني القعدة  92بتاريخ  7123عدد 
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قضاء الجنائي، لكن هذا ال يعمي أنه حق مطلق، وعليه فللمدعي املدني الحق في الخيار بين القضاء املدني و ال 

فصقامة و مباشرة الدعوى املدنية التابعة تخضع لبعض القيود و اإلجراءات، كما أن القاض ي الجنائي ال يفصل في 

هذه الدعوى إال إنا كان موضوعها التعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة، فهو املوضوع الرئيس ي الذي تقوم عليه 

 دنية التابعة للدعوى العمومية.الدعوى امل

حيث أنه ومع إمكانية نشوء تبعية بين الدعويين إال أنه يوجد فرق واس  بينهما و نلك سواء من حيث الس ب 

 و املوضوع و األطراف مما قد يولد آثارا تميز الدعوى املدنية عن الدعوى العمومية.

تكتس ي أهمية بالغة و خاصة أن الدعوى املدنية  دراسة موضوع حق الخيار في الدعوى املدنية التابعة إن

التابعة وسيلة ي جأ إليها املضرور من الجريمة القتضاء حقه، و نلك ال يتأدى إال باإلدعاء املدني إما أمام قاض ي 

 و  التحقيق أو أمام املحكمة، و لهذا النوع من الدعاوى فوائد عملية دعود بالصال  على املضرور نلك أنها توفر الوقت،

 الجهد و املصاريف، كما أنها تمنع حصول تناقض بين األحكام الصادرة من جهات الحكم املختلفة.

أما عن إشكالية هذا املوضوع فتتمحور أساسا حول الحدود التي رسمها القانون للمضرور عند لجوئه إلى 

دى تكمن حرية املدعي املدني في م أيفإلى القضاء الجنائي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة، 

 مباشرة الدعوى املدنية أمام القضاء الجنائي؟

لإلجابة على اإلشكالية املطروحة و إيمانا منا للمنهجية القانونية األكاديمية التي تفرض علينا تناول هذا 

 املوضوع في شقين، لذلك ارتأينا تقسيمه إلى مبحثين أساسيين:

 املدنية التابعة املبحث األول: ماهية الدعوى 

 املبحث الثاني: ممارسة الدعوى املدنية التابعة

 املبحث األول: ماهية الدعوى املدنية التابعة 

عندما يتعرض أحد األىخاص إلى اإلصابة بضرر ناجم عن أفعال جرمية، فمن حقه هو أو من يقوم مقامه 

يل إلى نلك من حيث األصل أن يكون أمام أن يطلب من القضاء دعويضه عما لحقه من ضرر دعويضا مدنيا، والس 
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القضاء املدني، لكن القانون ومع نلك أجاز للمتضرر من الجريمة رفع دعواه املدنية أمام القضاء الجنائي بالتبعية 

 للدعوى العمومية، ويطلق على هذه اإلمكانية " خيار املتضرر بين الطريقين الجنائي واملدني".

بعة كغيرها من الدعاوى طرفان، أحدهما إيجابي يسم  باملدعي و ثانيهما سلبي و هو كما أن للدعوى املدنية التا

 .) املطلب األول(املدعى عليه 

و إنا كان موضوع الدعوى العمومية هو تطبيق العقوبة أو التدبير الوقائي على الجاني أو الجناة، فصن موضوع 

أن للدعوى املدنية التابعة موضوعا رئيسيا، و هو املطالبة  الدعوى املدنية التابعة أكثر دشعبا، و هكذا فصننا نجد

بالتعويض عن الضرر الحاصل من جراء اقتراف الجريمة، ومواضيع فرعية وهي الرد واسترجاع مصاريف الدعوى 

 )املطلب الثاني(.

 املطلب األول:  عريف الدعوى املدنية التابعة وأطرافها

 كما لها طرفان، املدعي) الفقرة األولى(   عن غيرها من الدعاوي األخرى  للدعوى املدنية التابعة دعريفا يميزها

 أو الطرف اإليجابي و املدعى عليه أو الطرف السلبي.

أما الطرف اإليجابي فهو الذي يقيم الدعوى املدنية ويمكن أن يكون هو سحية الجريمة أو ورثته كما قد يكون 

 هو أحد نوي حقوق الضحية من غير الورثة.

) ما الطرف الثاني فهو الذي تقام عليه الدعوى فقد يكون هو الجاني أو ورثته أو املسؤول املدني عنه. وأ

 الفقرة الثانية(.



 

 

103 

 9102 نونبر 50العدد 
 

 الفقرة األولى:  عريف الدعوى املدنية التابعة 

دعرف الدعوى املدنية التابعة بأنها مطالبة من لحقه ضرر من الجريمة، وهو املدعي املدني من املتهم أو 

سؤول املدني عن الحقوق املدنية أمام القضاء الجنائي بجبر الضرر الذي أصابه نتيجة الجريمة التي ارتكبها فأضر امل

 .210باملدعي املدني

كما دعرف أيضا بأنها دعوى الحق الشخت ي التي يرفعها املدعي املدني الناتجة عن نات الجريمة، و املوجهة إلى 

ملدنية أمام القضاء الجنائي للتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء الجريمة نفس املتهم، أو املسؤول عن الحقوق ا

 التي ارتكبها املتهم و أضرت به.

و عليه فصن هذه الدعوى لها مكانة أمام املحاكم الجنائية، و يفصل فيها بعد الفصل في دعوى الحق العام ) 

 الدعوى العمومية( لهذا يقال عنها أنها تابعة للدعوى العمومية.

و التبعية املقصود بها هنا هي التبعية اإلجرائية، و ليس التبعية املوضوعية، بحيث أطلق عليها هذا الوصف 

 بأنها ترفع أمام قضاء غير قضائها األصيل، و يفصل فيها قاض ي غير مدني.

 الفقرة الثانية: أطراف الدعوى املدنية التابعة  

 .)ثانيا(، ضد طرف آخر يسم  املدعى عليه )أوال(ملدعي كل دعوى تقام أمام القضاء يرفعها طرف يسم  ا 

 أوال: الطرف اإليجابي في الدعوى املدنية ) املدعي(

يرجع الحق في إقامة الدعوى املدنية للتعويض عن الضرر الناتج  جاء في املادة السابعة من ق.م.ج. ما يلي: "

أو مادي أو معنوي  سببت فيه الجريمة  عن جناية أو جنحة أو مخالفة لكل من  عرض شخصيا لضرر جسماني

 مباشرة.

                                                           
، ص 9107جديدة الطبعة الخامسة عبد الواحد العلمي " شرح في القانون الجديد املتعلق باملسطرة الجنائية، الجزء األول، مطبعة النجاح ال 210 

902. 
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يمكن للجمعيات املعلن بأنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفا مدنيا  إذا كانت قد تأسست بصفة 

قانونية منذ أربع سنوات على األقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي  وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل 

 دني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها املنصو  عليه في قانونها األساس ي.النيابة العامة أو الطرف امل

يمكن للدولة أو للجماعات املحلية أن تتقدم بصفتها طرفا مدنيا ملطالبة مرتكب الجريمة بأن يرد لها 

 ".املبالغ الري طلب مرها دفعها ملوظفين أو  لذوي حقوقهم طبقا للقانون الجاري به العمل

من نفس القانون لتمنح للمتضرر الخيار بين إقامة دعواه   211املادتان التاسعة و العاشرة وجاءت بعد نلك

 املدنية أمام املحكمة الزجرية املقامة لدنها الدعوى العمومية أو منفصلة عنها لدى املحكمة املدنية املختصة.

عويض عن الضرر الناجم عن نستخلص من املواد السابقة أنها تخول استعمال الدعوى املدنية للمطالبة بالت

جناية أو جنحة أو مخالفة لكل من لحقه ىخصيا ضرر نادي أو مادي أو معنوي دسب ت فيه الجريمة مباشرة و عليه 

 212يمكن إقامة الدعوى املدنية التابعة بدون إشكال من طرف الضحية التي تضررت ىخصيا ومباشرة من الجريمة

 وى املدنية التابعة فهي أهلية األداء،ال أهلية وجوب.أما بالنسبة لألهلية الالزمة في الدع 

إن يتعين على القاض ي عندما توجه إليه الدعوى املدنية من طرف الشخص الطبيعي أن يتحقق من توافر 

أهليته واملقصود هنا بالدرجة األولى طبعا هو أهلية األداء، ما دامت أهلية الوجوب معترف بها لكل األىخاص 

 الطبيعيين.

                                                           
وى تنص املادة التاسعة من ق.م.ج: " يمكن إقامة الدعوى املدنية و الدعوى العمومية في آن واحد أمام املحكمة الزجرية املحالة إليها الدع 211 

 العمومية.

دني. كما تختص بالنظر في القضايا املنسوبة  تختص هذه املحكمة سواء كان املسؤول عن الضرر ىخصا ناتيا أو معنويا خاضعا للقانون امل

 ألىخاص القانون العام في حالة ما إنا كانت دعوى املسؤولية ناتجة عن ضرر دسب ت فيه وسيلة من وسائل النقل."

 تصة.أما املادة العاشرة فتنص على أنه:" يمكن إقامة الدعوى املدنية، منفصلة عن الدعوى العمومية، لدى املحكمة املدنية املخ

 غير أنه يجب أن توقف املحكمة املدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إنا كانت قد تمت إقامتها".

. ص 0220محمد عياط، دراسة في املسطرة الجنائية املغربية، الجزء األول، شركة بابل للطباعة و النشر و التوزيع ) الرباط(، ط. األولى، سنة  212 

011. 
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، 213ت األهلية للشخص الطبيعي إن كان راشدا أو تم ترشيده حسب مقتضيات الواردة في مدونة األسرةوتث 

شريطة أن ال يكون به خلل عقلي من جنون أو عته أو يبلغ سن الرشد  وبه سفه، أو يكون قد سبق الحكم عليه 

 بعقوبة جنائية لم ينته تنفيذها عليه بعد.

بغي سماعها إال من الشخص الكامل األهلية، أما إنا كان الشخص املتضرر ومن ثم فصن الدعوى املدنية ال ين

فاقد األهلية أو ناقصها أو م جورا عليه لسفه أو عته أو جنون فصن ممثله القانوني هو الذي يرفعها نيابة عنه سواء 

 .  214دعلق األمر بوليه أو وصيه أو باملقدم عنه

ن املنظم له والذي بس به يعترف له بالشخصية االعتبارية يتحدد أما بالنسبة للشخص االعتباري، فصن القانو 

فيه الذي يكون له الحق في اإلدعاء عنه أمام القضاء، فتث ت له هكذا أهلية اإلدعاء عنه أمام القضاء الزجري 

كمطالب بالتعويض، واملحكمة بطبيعة الحال لكي تقبل تمثيل ىخص لشخص اعتباري عام )الدولة، الجماعات 

حلية...( أو خاص )شركة، جمعية، حزب سيام ي، نقابة...( تتأكد أوال من أن هذا الشخص االعتباري له أهلية امل

الوجوب التي يتطلبها القانون الكتساب الشخصية االعتبارية، ودستخلص من العقود أو القانون املنظم له من يمثله 

 . 215وعلى ضوء ما سبق تقبل تمثيله أو ترفضه

 سلبي في الدعوى املدنية التابعة)املدعى عليه(ثانيا: الطرف ال

 تنص املادة الثامنة من قانون املسطرة الجنائية على ما يلي: 

يمكن أن تقام الدعوى املدنية ضد الفاعلين األصليين أو املساهمين أو املشاركين في ارتكاب الجريمة " 

 ".وضد ورثتهم أو األشخا  املسؤولين مدنيا عرهم

وى العمومية تقام فقط ضد الفاعل واملساهم واملشارك، فصن الدعوى املدنية التابعة تقام في فصنا كانت الدع

 حق هؤالء وورثتهم واملسؤولين مدنيا عنهم.

                                                           
 9111فبراير  7بتاريخ  7031، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 9111فبراير  2في  0.11.99صادر بتنفيده الظهير الشريف رقم  21.12القانون رقم  213 

 .103ص. 

 .012محمد عياط ، م، س، ص  214 

 .903عبد الواحد العلمي، م.س، ص،  215 
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 ونلك ما سندرسه على التوالي:

 الدعوى املدنية املرفوعة ضد الجاني -0

من  3أو مشاركا )املادة  ترفع الدعوى املدنية دون إشكال ضد الجاني أيا كانت صفته فاعال أو مساهما

ق.م.ج(، ونلك ألن هؤالء هم املسؤولون عن الضرر الحاصل من الجريمة، وال نهم أن يكون الطرف املدعى عليه 

ىخصا طبيعيا أو ىخصا معنويا ألن نصوص القانون الجنائي املغربي تقرر املسؤولية الجنائية لألىخاص االعتبارية 

 .216أداء التعويضات املدنيةوال دستمنيها من إمكانية الحكم ب

وإنا دعدد املتهمون في الجريمة الواحدة ووقعت متابعتهم بدعوى عمومية واحدة، يكون للمتضرر من الجريمة 

الخيار في أن يطالب أيا منهم بالتعويض أو كلهم مجتمعين وال يجوز ملن وقعت مطالبته دون اوخرين الدفع بعدم 

ود مسؤولين آخرين معه عن التعويض لم يقع إدخالهم من طرف املتضرر في قبول الدعوى املدنية قبله بعلة وج

من مجموعة القانون الجنائي، الذي قرر  012217مطالبته، ألن حق الخيار في نلك مخول للمتضرر بصريح الفصل 

  تقاض التضامن في أداء التعويضات بين جميع املسؤولين في الجريمة الواحدة إن كل ما يجب هو أن املتضرر ال ي

من أي منهم أو كلهم، وإن هو أداه أحدهم ملطالبته لوحده به من قبل املتضرر، يكون له  218التعويض إال مرة واحدة

من قانون االلتزامات والعقود  023219حق الرجوع على باقي املسؤولين معه بنسبة منابة كما يق  ي بذلك الفصل 

 .220بتضامن املدينين في أداء الدينالذي يحيل على أحكام الوكالة و الكفالة فيما يتعلق 

 الدعوى املدنية املرفوعة على  ورثة الجاني -9

                                                           
ي على مايلي: " ال يمكن أن يحكم على األىخاص املعنوية إال بالعقوبات املالية و العقوبات ، من مجموعة القانون الجنائ092ينص الفصل  216 

 ".19و يجوز أيضا أن يحكم عليها بالتدابير الوقائية العينية الواردة في الفصل  21و من الفصل  2و  1و  7اإلضافية الواردة في األرقام 

جميع املحكوم عليهم من أجل نفس الجناية أو نفس الجنحة أو نفس املخالفة لى ما يلي: "من مجموعة القانون الجنائي ع 012ينص الفصل  217 

 يلزمون متضامنين بالغرامات والرد والتعويضات املدنية والصوائر  إال إذا نص الحكم على خالف ذلك".

التضامن بين املدينين، إنا كان كل منهم ملتزما ىخصيا  من قانون االلتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي: " يث ت011طبقا ملا جاء في الفصل  218 

 بالدين بتمامه وعندئذ يحق للدائن أن يجبر أيا منهم على أداء هذا الدين كله أو بعضه لكن ال يحق له أن يستوفيه إال مرة واحدة".

 أحكام الوكالة والكفالة". من ق.ل.ع ما يلي: " العالقات بين املدينين املتضامنين تنظم بمقت    023جاء في الفصل  219 

 .992عبد الواحد العلمي م. س. ص  220 
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إن الدين املتعلق بالتعويض دين مدني عالق بذمة الجاني وعليه إنا كان ورثة الجاني ال يمكن مساءلتهم من 

ي عويض املدني املترتب فالزاوية الزجرية عن الجريمة التي ارتكبها مورثهم فصنه على العكس من نلك يسألون عن الت

من ق.م.ج( يتم نلك في حدود التركة ويؤخذ منها ألنه دين عليها ال على الورثة  3نمته لضحية الجريمة)الفصل 

 .221أنفسهم وال ميراث عندنا إال بعد سداد ما يثقل التركة من ديون 

وقع تحريكها من قبل النيابة إنن قد تقع املطالبة املدنية من قبل املتضرر من الجريمة تبعا لدعوى عمومية 

العامة، ويحدث أن يتوفى املتابع فيها )املتهم بها( قبل صدور الحكم فيها، ففي هذه الحالة فصن الدعوى العمومية 

إذا من ق.م.ج التي صرحت بأنه: " 09دسقط بال خالف، ويتابع نظر الدعوى املدنية في مواجهة الورثة عمال باملادة 

تنظر في الدعوى العمومية والدعوى املدنية معا  فإن وقوع سبب مسقح للدعوى  كانت املحكمة الزجرية

 ".العمومية يترك الدعوى املدنية قائمة  وتبقى خاضعة الختصا  املحكمة الزجرية

 الدعوى املدنية املرفوعة ضد املسؤول املدني   -5

الضرر الذي يحدثه بفعله  لقد قرر قانون االلتزامات والعقود بأن الشخص ال يكون مسؤوال فقط عن

، وعبارة املسؤول املدني 222فحسب بل إنه يسأل أيضا عن الضرر الذي يحدثه األىخاص الذين هم في عهدته

دستعمل للداللة على نفر واسع من األىخاص تتسم مسؤوليتهم املدنية بسمة التبعية أي أنها تابعة ملسؤولية الجاني 

 ومنحدرة منها.

بأن املسؤول املدني هو كل ىخص طبيعي أو معنوي يكون ملزما بمقت    القانون  ويمكن القول بصفة عامة

أو االتفاق برقابة ىخص في حاجة إلى نلك، إما نظرا لصغر سنه أو بس ب حالته الجسمانية أو العقلية، وإما لكونه 

الذي كان بصمكانه تجنيب تابعا له، وبعبارة أخرى فصن املسؤول املدني في الدعوى املدنية التابعة هو نلك الشخص 

                                                           
 من قانون االلتزامات " في الجريمة وشبه الجريمة، تكون التركة ملزمة نفس التزامات املوروث". 017حيث جاء في الفقرة األولى من الفصل  221 

نص على ما يلي:"ال يكون الشخص مسؤوال عن الضرر الدي يحدثه بفعله من قانون االتزامات والعقود التي ت 37طبقا للفقرة األولى من الفصل  222 

 فحسب، لكن يكون مسؤوال أيضا عن الضرر الدي يحدثه األىخاص الدين هم في عهدته".
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املتهم اقتراف الجريمة اعتبارا ملا له من سلطة لرقابته ولم يقم بذلك فعال، إن مصدر مسؤوليته إنن هو ما يمكن أن 

 . 223ينسب إليه من خطأ في رقابة أو توجيه الجاني

ا جوز أن يضاف إليههذا ونشير إلى أن حاالت املسؤولية عن فعل الغير جاءت في القانون على س يل الحصر ال ي

 37و 22، وأهم صورها وردت في قانون االلتزامات والعقود في الفصول 224أىخاص آخرون إال بموجب نص قانوني

 مكرر. 37و

 يمكن إقامةاملعنوي العمومي فقد جاء في املادة التاسعة من ق.م.ج ما يلي: "  الشخص أما بالنسبة ملسؤولية

 آن واحد أمام املحكمة الزجرية املحالة إليها الدعوى العمومية. الدعوى املدنية والدعوى العمومية في

تختص هذل املحكمة سواء كان املسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو معنويا خاضعا للقانون املدني  كما 

ا كانت دعوى املسؤولية ناتجة عن نتختص بالنظر في القضايا املنسوبة ألشخا  القانون العام في حالة ما إ

 ".ت فيها وسيلة من وسائل النقلضرر  سبب

الدولة والبلديات مسؤولة عن األضرار الناتجة مباشرة عن  من ق.ل.ع ما يأدي: " 22كما جاء في الفصل 

 ". سيير إدارتها وعن األخطاء املصلحية ملستخدميها

العام كالدولة  هكذا يتبين لنا من املواد أعاله بأن املسؤول عن الحقوق املدنية إنا كان من أىخاص القانون 

والجماعات املحلية ومجالس العماالت والبلديات وكل مرفق عام متمتع بالشخصية القانونية، فصنها ال تطالب أمام 

املحاكم الزجرية إال إنا كانت الجريمة املقترفة من املتابع أمامها كانت بوسيلة من وسائل النقل كالسيارات والقاطرات 

نقل والتنقل لحساب الشخص املعنوي العام حيث يمكن مطالبتها حينئذ بالتعويض والحافالت التي دستعمل في ال

 .225باعتبار الضرر الحاصل ناتج عن دسيير مرافقها التي توسلت فيه تلك الوسائل للنقل التي حصل بها الضرر 

ت أما بخصوص الوضعية الخاصة بشركات التأمين  فاملالح  هو أن مدونة التأمينات ألزمت إدخال شركا

التأمين لزوما في كل مطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن حادثة سير، وسواء أمام القضاء الزجري أم املدني، 

                                                           
 . 031محمد عياط  م.س. ص.  223 

ق والازل مسؤولون عما يحكم به مدنيا من مجموعة القانون الجنائي الدي يستفاد منه أن أصحاب الفناد 219كما هو الشأن بالنسبة للفصل  224 

 للمتضرر من الجرائم التي يرتكبها الشخص الدي أقام عندهم بالفندق أو الازل وأغفلوا دتجيل هويته عمدا أو قيدوه تحت إسم زائف مختلق.

 .992عبد الواحد العلمي م.س. ص.  225 



 

 

109 

 9102 نونبر 50العدد 
 

من مدونة التأمينات، مما جعل املؤمن)شركات التأمين( بال جدال مدعى  092ونلك بمقت    الفقرة الثانية من املادة 

  226لقضاء الزجري بكل الحقوق الثابتة للمدعى عليه فيهاعليها في الدعوى املدنية التابعة املنظورة أمام ا

ويالح  أن لشركة التأمين املدخلة في الدعوى على هذا النحو مناقشة مسؤولية زبونها وشروط مسؤوليتها هي 

 كما أن لها استعمال طرق الطعن في الحكم كما لو دعلق األمر بأي مسؤول مدني عادي.

 دنية التابعةاملطلب الثاني: موضوع الدعوى امل

ملا كان س ب الدعوى املدنية هو الجريمة  التي ترت ت عنها أضرار للغير، فصنه من حق هذا األخير أن يطالب 

بتعويضه عنها، وبصصالح تلك األضرار وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة، و املطالبة كذلك 

دعى عليه في الدعوى املدنية التابعة هو الذي يلتزم بالتعويض و باملصروفات التي استلزمها حصوله على حقه و امل

 األداء.

وقد تنصب الدعوى املدنية على املطالبة بالتعويض عن الضرر وكذلك على استرداد ما تم اجزه) الفقرة 

 األولى(، وترمي كذلك إلى استرداد ما تم دفعه بمثابة مصاريف الدعوى )الفقرة الثانية(.

 : التعويض و الردالفقرة األولى

 من خالل هذه الفقرة سنتناول التعويض ) أوال(، لننتقل بعد نلك إلى الحديث عن الرد ) ثانيا(.

 أوال: التعويض

يعتبر التعويض املوضوع الرئيس ي للدعوى املدنية التابعة، كما أن التعويض املدني أمام املحكمة الجنائية 

، 227في املسؤولية التقصيرية املطالب به في إطار دعوى مدنية أصلية يخضع لنفس األحكام التي تطبق على التعويض

                                                           
 .929عبد الواحد العلمي، م، س، ص،  226 

 20الجزء األول، عدم نكر ط، م فضاللة، ص وزارة العدل، شرح ق.م.ج. 227 
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كما أنه يجب أن يكون دعويضا كامال عن الضرر الشخت ي الحال و املحقق الذي أصاب املتضرر من الجريمة كما 

 .228من مجموعة القانون الجنائي 013تق  ي بذلك املادة 

ر الذي لحق املضرور من الجريمة، و تقدير و تحدد املحكمة مقدار التعويض على أساس جسامة الضر 

 التعويض أمر موضوعي بيد محكمة املوضوع، و ال رقابة عليه من قبل محكمة النقض.

 .229وتجدر اإلشارة أن هذا املقابل قد يكون ماديا، كما قد يكون معنويا كطلب نشرحكم ضد املتهم في ال حف

 ثانيا: الرد

لقانون الجنائي، إعادة األشياء أو املبالغ أو األمتعة املنقولة من مجموعة ا 011الرد هو بحسب املادة 

املوضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها، فهو بمثابة إعادة األمور إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة، و 

ن امل جوزة م تجوز املطالبة بالرد من طرف الضحية أو حت  من طرف املتهم، ويمكن للمحكمة أن تحكم برد األشياء

 تلقاء نفسها أو برد ثمنها إنا كان قد تقرر بيعها خشية فسادها أو تلفها أو نتيجة دعذر االحتفاظ بها.

و يمكن للمحكمة أن تأمر بالرد ولو لم يطلبه صاحب الشأن، و هذا ما يميز الرد عن التعويض الذي يجب أن 

 مصاريف القضائية موضوع الفقرة املوالية.يطلبه املتضرر من الجريمة،  وهو نفس األمر بالنسبة لل

وفقا لقانون املسطرة الجنائية الجديد، فصن رد األشياء املحتف  بها لدى العدالة كأدوات اقتناع، أو التي 

ضبطت أثناء البحث إلى أصحاب الحق فيها مت  لم تكن الزمة لسير الدعوى أو خطيرة أو محال للمصادرة، وال تثار 

ملكيتها أو حيازتها، والرد يمكن أن يكون في مختلف مراحل القضية من طرف النيابة العامة )  منازعة جدية بشأن

 .231(211ومن طرف املحكمة ) املادة  230( 901و  019(، و من طرف قاض ي التحقيق ) املادتان 12و  11املادتان 

                                                           
من م.ق.ج: " التعويضات املدنية املحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر دعويضا كامال عن الضرر الشخت ي الحال املحقق الذي  013تنص املادة  228 

 أصابه مباشرة من الجريمة".

 . 97، ص 9102جنائية، ط السابعة، م قرطبة، سنة أستادنا إدريس الحياني، عمر أنجوم، محاضرات في قانون املسطرة ال 229 

 من نفس ق 901من ق.م.ج و املادة  019انظر املادة  230 

 

 من نفس ق 211انظر املادة  231 
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 الفقرة الثانية: مصاريف الدعوى 

، 232ملتزايدة إلى املال جعلتها دسعى إلى التخلي عن هذه  القاعدةالعدالة في األصل مجانية و لكن حاجة الدولة ا

و بذلك يستلزم دخول املدعي املدني أمام املحكمة الجنائية للمطالبة بتعويض عن األضرار التي لحقته من الجريمة، 

عبء تلك  أداء رسوم و مصاريف قضائية،   ومن الطبيعي أن يطالب باستردادها و على املحكمة أن تحدد من يتحمل

 املصاريف.

كل حكم بعقوبة أو تدبير وقائي  من مجموعة القانون الجنائي نجده يق  ي بأن: " 017و بالرجوع إلى الفصل 

من قانون  425و  541يجب أن يبت في الصوائر و مصاريف الدعوى طبق القواعد املنصو  عليها في الفصلين 

 املسطرة الجنائية.

 ".ذا اقتض ى الحال في طلبات الرد و التعويضات املدنيةو يجب أن يبت عالوة على ذلك  إ

 املبحث الثاني: ممارسة الدعوى املدنية التابعة

املبدأ العام أن الدعوى املدنية التابعة ترفع أمام املحاكم املدنية، لكن املشرع قد أوجد استمناء مهما في هذا 

عليها، وهكذا وعلى س يل االستمناء ي   للمتضرر  الباب عندما تكون الدعوى املدنية نابعة من الجريمة ومؤسسة

من الجريمة أن يقيم دعواه املدنية بحسب اختياره أمام القضاء املدني أو أمام القضاء الجنائي موازاة مع الدعوى 

ر كما أن هناك آثا )املطلب األول(من ق.م.ج  01و  2العمومية، وهذا ما يسم  بحق الخيار املنصوص عليه في املادتين 

قانونية مختلفة وهامة تترتب على إعمال حق الخيار، وهاته اوثار تبرز في شق منها العالقات الوثيقة التي تربط بين 

الدعوى الجنائية والدعوى املدنية التابعة، ولكي يتأدى استعراض أهم هاته اوثار القانونية الناتجة عن إعمال حق 

ون قد تم ال جوء فيها إلى الطريق الزجري والحاالت التي يسلك فيها الطريق الخيار ينبغي التمييز بين الحاالت التي يك

 )املطلب الثاني(.املدني 

                                                           
 .39عبد الوهاب حومد، الوجيز في املسطرة الجنائية، مكتبة التومي، عدم نكر ط و السنة، ص  232 
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 املطلب األول: حق الخيار في الدعوى املدنية التابعة

يمارس الخيار من خالل سلوك أحد الطريقين الجنائي واملدني، مع إمكانية الرجوع إلى الطريق اوخر إنا 

لرجوع، مع العلم أنه في حالة سلوك الطريق املدني فذلك يترتب عنه قاعدة أساسية متمثلة في توافرت شروط هذا ا

 كون الجنائي يعقل املدني.

 الفقرة األولى: كيفية إعمال حق الخيار وشكلياته 

للمتضرر من الجريمة إما التدخل في الدعوى الرائجة أمام قاض ي التحقيق، أو أمام املحكمة إنا كانت قد 

في مناقشة الدعوى، كما للمتضرر الحق في إثارة الدعوى العمومية بنفسه إدا لم تكن النيابة العامة قد  بدأت

حركتها من قبل، ويكون نلك إما عن طريق االدعاء أمام قاض ي التحقيق أو أمام هيئة الحكم)أوال(، لكن في جميع 

 هذه الحاالت يجب عليه أن يحترم مجموعة من الشكليات)ثانيا(.

 ال: كيفية إعمال حق الخيار  أو 

للمتضرر أن ي جأ إلى الطريق الزجري إما عن طريق التدخل في الدعوى الجنائية الرائجة أمام هيأة التحقيق أو 

 الحكم، وإما عن طريق اإلدعاء أي إثارة الدعوى بنفسه.

 طريق التدخل: -

ن هذا األخير هو الذي وضع يده على للمتضرر أن يتدخل في الدعوى الجنائية أمام قاض ي التحقيق عندما يكو 

القضية، أو أمام املحكمة إنا كانت قد اتصلت بالدعوى املقامة على املتهم، وي   للمتضرر أن ي جأ إلى التدخل في 

من قانون املسطرة الجنائية،  271233سائر مراحل الدعوى إلى أن يتم إغالق باب املناقشة، هذا ما صرحت به املادة 

 م املطالبة بالحق املدني في سائر أطوار املسطرة إلى غاية ختم املناقشات.  التي سمحت بتقدي

 طريق اإلدعاء: -

                                                           

 الذي الشخص أن اختتام املناقشات. غير غاية إلى املسطرة سائر مراحل في املدنية الدعوى  إقامة من ق.م.ج على ما يلي:" يمكن 271تنص املادة  233 

 .مدنيا" طرفا بصفته يتقدم أن نلك بعد يمكنه اليمين، ال أدائه بعد شاهدا بصفته بالجلسة إليه استمع
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أما إنا لم تكن الدعوى العمومية قد حركت من طرف النيابة العامة فصن املتضرر  يمكنه أن ي جأ إلى طريق 

 حكم.اإلدعاء، أي إثارة الدعوى العمومية بنفسه أمام قاض ي التحقيق أو أمام هيأة ال

وعلى أي فصن املطالب بالحق املدني سواء أقر أن يتدخل في الدعوى العمومية بعد إثارتها، أو ارتأى أن يثيرها 

 بمبادرة منه يتعين عليه أن يحترم بعض الشكليات.

 ثانيا: شكليات حق الخيار

جب تقديم الطلب ينبغي أن يكون الشخص الذي يريد أن يطالب بالحق املدني متمتعا بأهلية األداء وإال و  -

 .234لفائدته من طرف نائبه القانوني

يتعين على املطالب بالحق املدني أن يعين محال مختارا في دائرة  235من ق. م.ج 21نزوال عند مقتضيات املادة  -

نفون املحكمة التي يجري التحقيق فيها إن لم تكن سكناه في دائرة نفون هذه املحكمة، وهو إن لم يقم بذلك حرم من 

 . 236ية االحتجاج بعدم تبليغه بالوثائق التي يوجب القانون تبليغها إليهإمكان

البد أن يؤكد املطالب بالحق املدني تدخله بعد إحالة القضية على املحكمة بواسطة إيداع مذكرة )قبل  -

الجلسة لدى كتابة الضبط ( تكون مكتوبة ومرفقة بوصل أداء الرسم القضائي الجزافي ما لم يعفى من نلك 

صوله على املساعدة القضائية، وينبغي أن تكون هذه املذكرة شاملة لبيان تفصيلي بكل مطالبه وعلى الخصوص لح

مبلغ التعويض الذي يطالب به، وكل إهمال في تقديم هذه املذكرة أمام املحكمة املحالة عليها القضية يازل مازلة 

 التنازل عن املطالبة بالحق املدني.

                                                           
 قصوره، بس ب أو بس ب مرض عقلي بنفسه الطلب لتقديم مؤهل رغي الضرر  يدعي الذي الشخص كان إنا من ق.م.ج " 272وفقا ملا تنص عليه املادة  234

 العامة. النيابة من ملتمس على بناء خصوصيا وكيال الغرض لهذا له دعين أن فللمحكمة قانوني، ممثل له يكن ولم

 
ف
 خصوصيا

ف
 ائدته".ليقوم بتقديم املطالب املدنية لفيمكن لرئيس الهيئة املحالة عليها أفعال ارتكبها في حق قاصر ممثله القانوني، أن يعين له وكيال

من ق.م.ج على ما يلي: " يجب على كل طرف مدني ال يقيم داخل دائرة نفون املحكمة التي يجري فيها التحقيق أن يختار موطنا  21تنص املادة  235 

 بدائرة تلك املحكمة.

 القانون". بمقت    إليه تبليغها يجب كان التي ءاتاإلجرا تبليغه بعدم الدفع يمكنه فال موطنا، املدني الطرف يختر لم إنا 

 .202عبد الواحد العلمي م.س. ص.  236 
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إنا كان هو املثير للدعوى العمومية أمام قاض ي التحقيق عن طريق االشتكاء املرفق املطالب بالحق املدني  -

باملطالب املدنية، عليه أن يودع في كتابة الضبط املبلغ املالي املظنون بأنه الزم لصوائر الدعوى وإال فترد شكايته وال 

 .237اإلمكانيات املالية للمشتكيتقبل، وهذا املبلغ يحدده قاض ي التحقيق بأمر قضائي آخذا بعين االعتبار 

وهناك حالة أخرى قد يتدخل فيها املطالب بالحق املدني في الدعوى الرائجة أمام القضاء الزجري ليطلب له 

من  271الحكم بالتعويض، ففي هذه الحالة تكون النيابة العامة هي التي حركت الدعوى العمومية، وعمال باملادة 

ختيار بين تقديم مذكرة بمطالبه إما لدى كتابة الضبط أو بين يدي الرئيس أو يكتفي ، يكون على املتضرر اال 238ق.م.ج

فقط ب سطها شفويا أمام املحكمة، فيقوم كاتب الضبط بتدوينها ويكون هذا الحق مخوال له في سائر أطوار املحاكمة 

 .239لغاية اختتام املناقشات الجارية في القضية

 خيارالفقرة الثانية: شروط إعمال حق ال

 هناك على األخص ثالثة شروط تت خص فيما يلي:

                                                           

  27طبقا ملا نص عليه املشرع في الفقرة األولى من املادة  237 
ف
من ق.م.ج: "يجب على الطرف املدني عند إقامته للدعوى العمومية، ما لم يكن محصال

بط املبلغ الذي يفترض أنه ضروري ملصاريف الدعوى، ويحدد له أجل لإليداع ونلك تحت طائلة عدم على املساعدة القضائية، أن يودع بكتابة الض

 قبول شكايته، ويحدد هذا املبلغ بأمر من قاض ي التحقيق الذي عليه أن يراعي اإلمكانيات املالية للمشتكي".

 أمام هيئة يمكن للشخص املتضرر الذي لم يت من ق.م.ج على ما يلي: " 271تنص املادة  238 
ف
 مدنيا

ف
دخل أمام هيئة التحقيق أن يتقدم بصفته طرفا

 في.االحكم، إما حسب الشكل املنصوص عليه في املادة السابقة وإما بتصريح شفهي يتجله كاتب الضبط بالجلسة. وينذر ألداء الرسم القضائي الجز 

 الضرر  عنها املترتب الجريمة تبين وأن به، للتعريف الكفيلة البيانات املذكرة هذه تتضمن أن دعين مذكرة، إيداع طريق عن إنا أقام الطرف املدني دعواه

الذي يوجد فيه مقر املحكمة ما لم يكن الطالب مقيما  املكان في مختار موطن دعيين على تحتوي  وأن للطلب، املبررة واألسباب املطلوب، التعويض ومبلغ

 بدائرة نفونها.

 القانون". نصوص وفق له تبليغها يتعين كان التي اإلجراءات تبليغه بعدم يحتج أن املدني يمكن للطرف ال ار،املخت املوطن دعيين عدم حالة في

 من ق. م. ج. 271أنظر املادة  239 
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أوال: ينبغي أن يكون الضرر الحاصل للمدعي ناتجا عن الجريمة وأن تكون املطالبة بالتعويض عنه مؤسسة على 

 ذلك

الدعوى املدنية التي دعتبر من اختصاص القضاء الزجري بصفة استمنائية هي الدعوى الناتجة عن الضرر    

سب ت فيه الجريمة مباشرة، وعليه إنا لم يكن الضرر الالحق باملدعي ناشئا عن الجريمة فال يحق له الخاص الذي د

 240الخيار بين الطريقين الجنائي واملدني وال يبقى أمامه سوى نهم الس يل العادي ورفع الدعوى أمام القضاء املدني

دني هو الخطأ الجنائي ال الخطأ املدني، كما أنه يجب أن يكون األساس الذي ترتكز عليه املطالبة بالحق امل

وعليه فصنه ال يكفي أن يكون الضرر الخاص املطالب بالتعويض عنه ناتجا عن الجريمة بل ينبغي باإلضافة إلى نلك 

 استناد املطالبة بجبره إلى نفس الخطأ الجنائي ال إلى خطأ ني طبيعة مدنية فقط.

 وى العمومية متوفرةثانيا: ينبغي أن تكون إمكانية إثارة الدع

هذا الشرط متطلب ألن الدعوى املدنية الناتجة عن الجريمة هي دعوى مدنية تابعة وال يمكن رفعها بمفردها 

 أمام القضاء الزجري فصنا دعذرت إثارة الدعوى العمومية أصبح الطريق الجنائي مغلقا أمام املطالب بالحق املدني.

 تتأدى بصفة مؤقتة أو دائمة، فقد توجد موانع تحول بين النيابة وإمكانية تحريك الدعوى العمومية قد ال 

العامة وبين تحريك الدعوى العمومية، وهاته املوانع قد تكون مؤقتة أو نهائية ، كما أن الدعوى العمومية قد دسقط 

 .241قبل رفع الدعوى املدنية أمام القضاء الجنائي

وى العمومية يجب أن تتوفر قبل رفع الدعوى املدنية أمام إال أنه ينبغي التأكيد على أن أسباب سقوط الدع

القضاء الزجري، فلو أخذنا على س يل التوضيح حالة سقوط الدعوى العمومية بوفاة املتهم فصن هاته الوفاة يتعين 

 أن تكون قد طرأت قبل أن تكون الدعوى املدنية قد عرضت على املحكمة الجنائية بالفعل.

                                                           
 .911محمد عياط م. س. ص.  240 

دعوى املدنية التابعة فصنه ال يبقى في حالة تحقق أحد أسباب سقوط الدعوى العمومية املنصوص عليها في املادة الرابعة من ق.م.ج، قبل رفع ال 241

 للمتضرر إال سلوك الطريق العادي الذي هو األصل وهو الطريق املدني.
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العمومية والدعوى املدنية رائجة أمام القضاء الزجري فصن هذا األخير يظل مختصا أما إنا سقطت الدعوى 

، من قانون املسطرة 09242بالبت في الدعوى املدنية التي تبقى جارية وحدها أمامه، ويعمل بذلك تطبيقا للفصل 

 الجنائية. 

 الطريقان املدني والجنائي مفتوحين معا ثالثا: ينبغي أن يكون 

الشرط أن حق الخيار بين الطريقين الجنائي واملدني يعرف بعض االستمناءات وتتمثل هاته  يستفاد من هذا

األخيرة في أن املشرع العتبارات خاصة، قد يفرض على املدعي املدني ولوج س يل دون آخر ألن الس يل الباقي يكون 

 مغلقا في وجهه بمقت    القانون.

حكمتين الزجرية أو املدنية من االتصال بالدعوى املدنية وفي ما و بعبارة أخرى قد يكون املشرع منع إحدى امل

 يلي تفصيل نلك:

 الحاالت االستثنائية النغالق الطريق الزجري: -

وغالبا ما تكون تلك الحاالت أمام املحاكم االستمنائية كما هو الشأن أمام املحكمة العسكرية ما عدا في حالة  

من القانون العدل  097رر املطالبة بالتعويض بحسب ما يق  ي به الفصل طلب املراجعة أمامها، حيث يحق للمتض

أصبح  يمنح  9107، القديم، في حين أن بعد التعديل الجديد الذي أدخله املشرع على هذا القانون سنة 243العسكري 

الجديد ما يلي: "  2للمتضرر الحق في املطالبة املدنية أمام املحكمة العسكرية حيث جاء في  الفقرة األولى من الفصل 

يمكن لكل من تضرر مباشرة من جريمة تختص املحكمة العسكرية بالنظر فيها، أن ينتصب طرفا مدنيا أمام هذه 

  244املحكمة..."

 الحاالت اإلستثنائية النغالق الطريق املدني:   -

                                                           

،الذي يق  ي بأنه: "  242  
ف
 يترك العمومية للدعوى  مسقط س ب وقوع فصن إنا كانت املحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى املدنية معا

 الزجرية". املحكمة الختصاص خاضعة ىوتبق قائمة، املدنية الدعوى 

 

 .39أستادنا إدريس الحياني وعمر أنجوم، م، س ، ص  243 

 املتعلق بالقضاء العسكري. 013.02( بتنفيد القانون رقم 9101ديسمبر  01)  0121من صفر 02صادر في  0.01.032ظهير شريف رقم  244 
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ذا منع من اختيار هاألصل يق  ي بكونه الطريق العادي للفصل في الدعاوى املدنية، إال أن املدعي املدني قد ي

من قانون ال حافة، بخصوص  27الطريق في حاالت محدودة واستمنائية من بينها الحالة املنصوص عليها في املادة 

عدم إمكانية فصل متابعة الدعوى املدنية التابعة عن جنحة القذف الواردة في هذا القانون عن الدعوى العمومية 

 حالة العفو.إال في حالة وفاة مرتكب الفعل أو في 

 الفقرة الثالثة: عدم جواز الرجوع عن حق الخيار 

الخيار املخول للمدعي املدني في االختيار بين الطريقين الجنائي واملدني ليس حقا مطلقا وهذا يعمي أن املشرع 

ر حقا من الم يترك نلك ملحض إرادة املتضرر يختار كيف يشاء للطريق الذي يراه مناسبا ملص حته، وإنما اعتبر الخي

 الحقوق ال ينبغي أن يمارس بدون ضابط.

 ترتيبا على ما سبق نجد أن الخيار أضحى محكوما باملبدأين التاليين:

 املبدأ األول:

إنا اختار الطرف املدني الطريق الزجري فيمكن له تركه والرجوع إلى الطريق األصلي الذي هو الطريق املدني،  

سه باعتبار أن املتضرر ولو أنه اختار الطريق االستمنائي فصن نلك ال يسد عليه حق وهذا املبدأ ال يحتاج إلى نص يؤس

العودة للمرجع الطبيعي القتضاء حقوقه الذي هو الطريق املدني املختص أصال بالبت في الدعوى املدنية خصوصا 

ليه من جهة، في اإلفالت وأن هذا الرجوع ليس فيه أي ضرر على املتهم الذي قد يراه نوعا من تخفيف حمل العبء ع

من مواجهة خصمين )النيابة العامة واملتضرر( ومن جهة أخرى البطء الذي تتسم به إجراءات املحاكمة أمام 

 . 245املحكمة املدنية بس ب إعمال قاعدة الجنائي يوقف املدني

 املبدأ الثاني:   

بعد تحريك الدعوى العمومية من طرف  يلزم التمييز هنا بين حالتين حالة لجوء املتضرر إلى القضاء املدني

 النيابة العامة وحالة لجوئه لذلك القضاء قبل نلك.

                                                           
 .912عبد الواحد العلمي، م، س، ص،  245 
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إنا كانت النيابة العامة قد حركت الدعوى العمومية ضد املتهم، ولجأ املتضرر بعد نلك  في الوضعية األولى:

ه للقضاء املدني على إثر إثارة للقضاء املدني مطالبا بجبر الضرر الذي أصابه من الجريمة، هنا يمكن اعتبار لجوئ

من  00الدعوى الجنائية تنازال ضمنيا عن حقه في التدخل أمام القضاء الزجري ويستفاد نلك من صريح املادة 

 والحاصل أن خيار املدعي املدني في الحالة التي ندرسها ال رجعة فيه.  246ق.م.ج

املدني قبل أن تحرك النيابة العامة الدعوى فصن املتضرر يكون قد لجأ إلى القضاء في الوضعية الثانية: 

العمومية، وهنا إنا بادرت النيابة العامة إلى إثارة الدعوى الجنائية فصن من حق املتضرر إنا ارتأى نلك أن ينضم إليها 

الذي أشرنا إليه سلفا، وينبغي إناك  00عن طريق التدخل في تلك الدعوى ونلك ما تقره الفقرة الثانية من الفصل 

مراعاة شرط منطقي نكره الفصل املشار إليه وهو أال تكون املحكمة املدنية قد أصدرت حكمها في املوضوع، وتخويل 

املتضرر التراجع عن خياره هنا قد يكون القصد منه هو تالفي املساوئ الناجمة عن البت في الازاع الجنائي واملدني 

تلفتين واجتناب إرهاق املتضرر من جراء إعمال قاعدة املنحدر من واقعة واحدة من طرف جهتين قضائيتين مخ

 . 247إيقاف البت في الدعوى املدنية إلى أن يفصل في الدعوى الزجرية

 املطلب الثاني: آثار إعمال حق الخيار وسقوط الدعوى املدنية التابعة

الطريق اوخر إنا يمارس الخيار من خالل سلوك أحد الطريقين الجنائي أو املدني، مع إمكانية الرجوع إلى 

توافرت شروط هذا الرجوع، مع العلم أنه في حالة سلوك الطريق املدني فذلك يترتب عنه قاعدة أساسية متمثلة في 

 كون الجنائي يعقل املدني.

كما أن هناك عدة أسباب  ) الفقرة األولى( وإلعمال حق الخيار آثار قانونية مهمة سنعمل على توضيحها 

 ) الفقرة األولى(.قضاء الدعوى املدنية التابعة تؤدي إلى سقوط و ان

                                                           

 ال يجوز للطرف املتضرر الذي أقام دعواه لدى املحكمة املدنية املختصة أن يقيمها لدى املحكمة الزجرية. من ق.م.ج ما يلي :" 00جاء في املادة  246

 ".غير أنه يجوز له نلك إنا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى املحكمة الزجرية قبل أن تصدر املحكمة املدنية حكمها في املوضوع

 

 .900اط ، م، س، ص، محمد عي 247 
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 الفقرة األولى: آثار إعمال حق الخيار

تترتب على إعمال حق الخيار لصال  أحد الطريقين عدة أثار، ويمكن التمييز في هذا اإلطار بين الحاالت التي 

 ريق الجنائي ) ثانيا(.يتم ال جوء خاللها إلى الطريق املدني ) أوال(،  و الحاالت التي يسلك فيها الط

 أوال: آثار إعمال حق الخيار لصالح الطريق املدني

إنا تم ال جوء إلى الطريق املدني فصن اوثار القانونية تختلف اعتبارا لتعاقب الدعويين املدنية و الجنائية، أو 

 تزامن الدعويين.

 حالة  عاقب الدعويين املدنية و الجنائية -0

فع الدعوى املدنية إما في فترة سابقة أو في فترة الحقة على تحريك الدعوى يقصد بتعاقب الدعويين أن تر 

 الجنائية، أي أن الدعويين ال تكونان جاريتين معا في نفس الوقت.

و يجب التمييز هنا بين حالتين، حالة ما إنا رفعت الدعوى املدنية قبل إثارة الدعوى الجنائية، و حالة ما إنا 

 د صدور حكم بات في الدعوى الجنائية.رفعت الدعوى املدنية بع

 إذا رفعت الدعوى املدنية قبل إثارة الدعوى الجنائية -أ

يترتب على رفع الدعوى املدنية أمام القضاء املدني قبل إثارة الدعوى العمومية، اعتبار الدعوى املدنية 

، كما يترتب على 248دنية العاديةاملرفوعة أمام القضاء املدني دعوى مدنية صرفة شكال و موضوعا كسائر الدعاوى امل

نلك أيضا أن الحكم الصادر عن املحكمة املدنية ال اجية له فيما بعد على القاض ي الجنائي، أي أنه إنا تم تحريك 

الدعوى العمومية بعد صدور حكم في الدعوى املدنية، فصن القاض ي الزجري غير ملزم إطالقا بالتقيد بما قضت به 

 املحكمة املدنية.

 رفعت الدعوى املدنية بعد صدور حكم بات في الدعوى الجنائيةإذا  -ب

على العكس من الحالة السابقة، فصنا رفعت الدعوى املدنية بعد أن صدر حكم بات في الدعوى الجنائية، 

فيالح  هنا وجود قيد هام يغل يد القاض ي املدني يتجلى في ضرورة احترام هذا القاض ي ل جية األمر املق  ي به في 

                                                           
 .909محمد عياط، م.س، ص  248 



 

 

120 

 9102 نونبر 50العدد 
 

وى الجنائية، أي أن ما قضت به املحكمة الجنائية يلزمه عند الفصل في الدعوى املدنية و ال ي   له مناقضته، الدع

 و ترتبط هذه القاعدة أيضا بما ل جنائي من أولوية على املدني.

 حالة تزامن الدعويين -9

بل أن يتم الفصل فيها يحدث تزامن الدعويين، عندما ترفع الدعويان معا في نفس الوقت أو تثار إحداهما وق

 بحكم بات تثار الدعوى الثانية.

و في مثل هاته األحوال فصن الدعوى املدنية نظرا لكونها مترتبة عن الجريمة و تهدف إلى املطالبة بالتعويض عن 

قضاء لاألضرار الناتجة عنها تخضع لقاعددي الجنائي يعقل املدني و الجنائي يقيد املدني، ونلك نظرا إلعطاء أولوية ل

 الجنائي على القضاء املدني بقصد تالفي تناقض األحكام فيما بينهما.

هذا و تتفرع عن قاعدة الجنائي يعقل املدني نتيجتان هامتان، تجلى األولى في ضرورة إرجاء البث في الدعوى 

 ة.على الدعوى املدنياملدنية إلى أن يتم البث في الدعوى العمومية والثانية في اجية األمر املق  ي به في الجنائي 

 ثانيا: آثار إعمال الخيار لصالح الطريق الزجري 

 تتعلق بعض هاته اوثار بالدعوى العمومية، و بعضها اوخر يتعلق بالدعوى املدنية.

 اآلثار املتعلقة بالدعوى العمومية -أ

مومية، و إلعمال من أهم اوثار الناتجة عن إعمال حق الخيار لصال  الطريق الزجري، هو تحريك الدعوى الع

الخيار لصال  الس يل الجنائي عدة مزايا أهمها أن تحريك الدعوى العمومية على هذا الشكل فيه تلطيف لسلطة 

النيابة العامة في تقدير مالئمة املتابعة، باإلضافة إلى أنه يمكن املدعي املدني من االستفادة من سرعة و فعالية 

 الدعوى الجنائية، 

ر لصال  الجانب الزجري كما علمنا من قبل يجعل املطالب بالحق املدني طرفا في الدعوى إن استعمال الخيا

املدنية التابعة، فتصبح له حقوق منها ضرورة إعالمه باإلجراءات املنجزة من طرف قاض ي التحقيق أو هيأة الحكم، و 

 .249يأة الجنائيةإمكانية استعماله لطرق الطعن سواء في مقررات قاض ي التحقيق أو في أحكام اله

                                                           
 297، 291عبد الواحد العلمي، م.س، ص  249 
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 الفقرة الثانية: أسباب انقضاء الدعوى املدنية التابعة

الهدف املتولى من الدعوى املدنية التابعة وهو إلزام املتس ب في الضرر الناجم عن الجريمة بالتعويض، و 

 الحق في التعويض له طبيعة خاصة.

ى هذا األساس فصنه قد ينق  ي بأحد األسباب و بالتالي فصنه يعتبر دينا أو التزاما في نمة املسؤول عنه، و عل

 .250من ق.ل.ع 202العامة التي تنق  ي بها االلتزامات عادة و التي يحددها الفصل 

وإلى جانب هذه األسباب العامة التي ينق  ي بها الحق في التعويض بكيفية غير مباشرة و التي تبحث في نظرية 

نق  ي بها الدعوى املدنية املعروضة على القضاء الزجري تبعا االلتزامات عموما، هناك أسباب خاصة و مباشرة ت

، باستمناء 01و  02للدعوى العمومية  مستقلة عن األولى، وردت في قانون متعلق باملسطرة  الجنائية في املادين 

ما و  170صدور حكم بات في موضوع الدعوى املدنية الذي يرجع فيه للمبادئ العامة الواردة في ق.ل.ع ) الفصل 

 يليه(.

 أوال: ترك الدعوى املدنية التابعة

استعملنا في هذه الفقرة عبارة ترك الدعوى املدنية لجمع شتات وضعيات متقاربة تنق  ي بها الدعوى املدنية 

التابعة و هي املصالحة ) الص   ( و التخلي والتنازل و كل هذه الوضعيات تنحدر من املبدأ العام الذي يق  ي بأن 

 نية نظرا لطبيعتها الخاصة و املالية ملك للمتضرر يمكنه أن يتصرف فيها كما يشاء في الحدود القانونية.الدعوى املد

 

                                                           
 من ق.ل.ع على ما يلي: " تنق  ي االلتزامات بما يأدي: 202ينص الفصل  250 

 الوفاء -0

 استحالة التنفيذ -9

 اإلبراء االختياري  -2

 التجديد -1

 املقاصة -7

 اتحاد الذمة -1

 التقادم -2

 اإلقالة االختيارية". -3



 

 

122 

 9102 نونبر 50العدد 
 

 املصالحة ) الصلح(: -أ

ليس هناك أي مانع من أن يتصال  املتضرر بشأن حقوقه املدنية، و نلك في الحدود التي ال تخالف النظام 

رفع الدعوى املدنية أو بعد رفعها و يكون نلك غالبا مقابل دفع مبلغ ،  واملصالحة هذه أو الص   يتم إما قبل 251العام

من املال معلوم للمتضرر يتفق عليه بين هذا األخير و مرتكب الجريمة، و بمقت    هذا االتفاق يفقد املتضرر إمكانية 

انت عوى املدنية التي كاإلدعاء مدنيا بصورة نهائية قبل مرتكب الجريمة املتضرر منها أمام القضاء بس ب انقضاء الد

 .252له قبل التصال  مادام الضرر قد عوض اتفاقا بالتصال  عليه

 التخلي عن الحق في اإلدعاء:  -ب

خالفا للمصالحة التي يمكن أن دعقد قبل إثارة الدعوى املدنية أو بعد نلك، فصن التخلي عن الحق في اإلدعاء 

أن التخلي يجب أن يصدر عن املتضرر بصورة صحيحة و أن يكون قبل تحريك الدعوى املدنية، و يجب التأكيد على 

 يفهم منه بدون ل س أنه يسمح في حقه في االدعاء من الضرر الالحق به.

 التنازل  -ج

التنازل عن الدعوى املدنية حق عام و مطلق يملكه الطرف املدني، و إنا كان التخلي عن الدعوى املدنية يقع 

 د نلك.قبل تحريكها فصن التنازل يحدث بع

أما فيما يخص نطاق التنازل فصنه ينصب فقط على صفة املدعي كطرف مدني أمام الهيئة الزجرية، وال يمس 

، و من خالل استقرائنا لهذا النص نستفيد من 253من ق.م.ج 271أصل الحق في التعويض طبقا ملا نصت عليه املادة 

تمناء أمام القضاء الزجري فصنه قد ال ينهي حتما الحق في جهة بأن التنازل إنا كان منهيا للدعوى املدنية املقامة اس

التعويض النا  ئ عن الجريمة حيث يجوز و الحالة تلك للمتنازل أن يعرض مطالبه في التعويض أمام املحكمة املدنية 

 املختصة وال يحتج عليه بسبق تنازله.

                                                           
من ق.م.ج على ما يلي: " يمكن للطرف املتضرر ان يتخلى عن دعواه أو يصال  بشأنها أو يتنازل عنها دون أن يترتب عن نلك  02ملادة تنص ا 251 

 بعده". 229، مع مراعاة مقتضيات املادة 1انقطاع سير الدعوى العمومية أو توقفها، إال إنا سقطت هذه الدعوى تطبيقا للفقرة الثالثة من املادة 

 .219، 210عبد الواحد العلمي، م.س، ص  252 

من ق.م.ج على أنه: " ال يحول تنازل الطرف املدني عن طلبه دون إقامته الدعوى املدنية بعد نلك أمام املحكمة املدنية  271تنص املادة  253 

 املختصة".
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ومية التي تظل رائجة بدون إشكال ) املادة و أخيرا فصن التنازل عن الدعوى املدنية ال أثر له على الدعوى العم

 من ق.م.ج (. 02

 ثانيا: التقادم و صدور حكم بات في الدعوى املدنية التابعة

 التقادم -أ

 من ق.م.ج على أن تقادم الدعوى املدنية تتم وفقا للقواعد املعمول بها في القانون املدني. 01تنص املادة 

ينص على: "أن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة من ق.ل.ع نجده  011و بالرجوع إلى الفصل 

سنوات ت تدئ من الوقت بلغ فيه إلى علم الفريق املتضرر الضرر و من هو املسؤول عنه و تتقادم في  7تتقادم بم  ي 

 سنة ت تدئ من وقت حدوث الضرر". 91جميع األحوال بم  ي 

اجمة عن العمل غير املشروع مدتان إحداهما قصيرة و و ترتيبا على ما سبق أن لتقادم الدعوى املدنية الن

 األخرى طويلة.

سنوات البد من توافر الشرطين معا العلم بوقوع الضرر فعال و معرفة املسؤول  7بالنسبة للمدة األولى و هي  -

 يعمل به. عنه و هو الفاعل آو املساهم آو املشارك، و إنا توفر أحد هذين الشرطين فقط فصن األجل الثاني هو الذي

سنة فصنه يبدأ منذ حدوث الضرر، و ال أهمية لعلم املتضرر أو عدم علمه  91فيما يخص األجل الثاني و هو  -

 بحدوث الضرر.

 بات في الدعوى املدنية صدور حكم -ب

إن املدعي املدني الذي صدر ضده أو لفائدته حكم لم يعد يستطيع رفع دعواه املدنية مجددا، وهذا الحكم 

نت املحكمة التي أصدرت الحكم املدني زجرية أو مدنية على أنه يشترط أن تكون املحكمة قد بمت في جوهر وارد أيا كا

الدعوى و أنهت بذلك صلب الازاع، باإلضافة إلى الشرط التقليدي الذي هو ضرورة توفر وحدة األطراف و الس ب و 

 .254املوضوع

                                                           
 من ق.ل.ع. 170انظر الفصل  254 
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 الخاتمــــــــــــــــة:

أنه و بتطور املجتمعات في شت  ميادين الحياة ظهرت هناك الحاجة إلى سن قوانين  وختاما تجدر اإلشارة إلى 

بغية مواكبة هذا التطور، و من بين أهم املبادئ القانونية ممارسة الدعوى املدنية بالتبعية و التي مكنت التمييز بين 

مصدره الدعوى العمومية و  العقاب الذي هو حق خالص للمجتمع و بين التعويض الذي هو حق للمضرور، فاألول 

 الثاني نتيجة حتمية للدعوى املدنية.

و من خالل دراستنا ملوضوع حق الخيار في الدعوى املدنية التابعة نستنج أن هناك عالقة وطيدة و تبعية بين 

اءات الدعوى املدنية و الدعوى العمومية، نلك أن مصدرهما واحد وهو وقوع جريمة يتم الفصل فيهما بصتباع اإلجر 

 املستمدة من قانون املسطرة الجنائية، و التي يصدر بموجبها حكم واحد يتضمن تجريم املتهم و دعويض املضرور.

إن للدعوى املدنية التابعة عناصر ال يمكن قيامها  في غياب أحدها، و التي و كما سبق و أن تطرقنا إليها تتمثل 

يتحقق إال بوجود جريمة تؤدي إلى حدوث ضرر، أما العنصر الثاني  في الس ب، املوضوع، و األطراف. فالعنصر األول ال 

يتمثل في وجوب املطالبة بالتعويض، أما العنصر الثالث فهو وجوب رفع الدعوى املدنية التابعة من الشخص املضرور 

 أو ورثته على املدعى عليه أو ورثته أو املسؤول املدني.

 وى العمومية أو منفصلة عنها يولد أثرين هما: إن قيام الدعوى املدنية سواء متصلة بالدع

 امتثال القاض ي املدني لقاعدة الجنائي يوقف املدني. -           

 اجية الحكم الجنائي على القاض ي املدني. -        

 الئحة املراجع

  أحمد قيلش  مجيدي السعدية  سعاد حميدي  محمد زنون  الشرح العملي لقانون املسطرة

 .9102ملطبعة والوراقة الوطنية  الطبعة الثانية  الجنائية  ا
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  أستادنا إدريس الحياني  عمر أنجوم  محاضرات في قانون املسطرة الجنائية  ط السابعة  م

 . 9101قرطبة  سنة 

  الدليل العملي لوزارة العدل  شرح ق.م.ج. الجزء األول  عدم ذكر ط  م فضاللة 

 املغربية  الجزء األول  شركة بابل للطباعة و النشر و  محمد عياط  دراسة في املسطرة الجنائية

 التوزيع ) الرباط(  ط. األولى  سنة  

 0220 

  عبد الواحد العلمي " شرح في القانون الجديد املتعلق باملسطرة الجنائية  الجزء األول  مطبعة

 . 9105النجاح الجديدة الطبعة الخامسة 

 لكتاب الثاني  املسؤولية املدنية  مطبعة الكرامة عبد القادر العرعاري  مصادر االلتزام  ا

 .9100الرباط  الطبعة الثالثة  

 عبد الوهاب حومد  الوجيز في املسطرة الجنائية  مكتبة التومي  عدم ذكر ط و السنة 

لطيفة الداودي  دراسة في قانون املسطرة الجنائية وفق آخر العديالت  م الورقة الوطنية ط الخامسة 

 .9109سنة 
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 12.13 القانون  مقتضيات ضوء على دراسة اإللكترونية التجارة تجاه املستهلك لثقة أسام ي تحدي الشخصية املعطيات حماية

اهم القواعد االحترازية املقررة لحماية النشاط البنكي بين املقتضيات 

 التشريعية و االتفاقيات الدولية
 

 

 :عادل ابراغ األستاذ 

 كلية الحقوق السويس ي الرباط –باحث في قانون األعمال 

 

 مقدمة

ـــعى إلى حماية         ــ ـــــاهمين، كما دســـ ــ ـــعى إلى حماية املودعين و املسـ ــ ــــوابط قانونية دســـ ــ ــــاط البنكي لضــ ــ ــــع قيام النشــ ــ يخضــ

القضــائية، علما ان البنوك " تتعامل بالدرجة األولى  البنك نفســه من خطر العقوبات التأدي ية او الجنائية او التصــفية

طر، سـوء دعلقت هده املخاطر بمدين معين او بالقطاع الدي دعمل فيه او بظروف االقتصـاد املحلي او اوضـاع مع املخا

ـــــاد العالمي ــ ـــــرع الوطمي و الدولي ثلة من  "،255االقتصـ ــ ـــــيص املشـ ــ ــــوع تتجلى في اقرار و تخصـ ــ و تبعا لهذا فاهمية هذا املوضــ

ـــالمـة القطـاع البن ــ ــ ــ ــ ـــــمـان ســـ ــ ــ ــ ـــــتقرار القواعـد القـانونيـة حمـائيـة تهـدف الى ضـــ ــ ــ ــ ـــــمـان االســـ ــ ــ ــ كي و النهوض بـه ممـا يؤدي إلى ضـــ

ـــــكـال التـالي : ــ ــ ــ ــــادي و حمـايـة كـافـة املتعـاملين، و بهـذا يطرح االشـــ ــ ــ ــ ــ الى اي مدى اســـــــــــتطاعت القواعد القانونية  االقتصـــ

 االحترازية توفير ضمانات كافية لحماية النشاط البنكي من كل املخاطر املالية ؟

ـــــان او فقــــدان املالءة املــــاليــــة ملواجهــــة هــــذه ولئن كــــان من طبيعي دعرض البنوك للمخــــاط  ــ ــ ــ ــ ــ ر فــــصن من غير طبيعي نقصــ

ــــاط البنكي عبر الحفاظ على مالءة املالية للبنوك، و نلك من خالل  ــ ــ ـــعى بنك املغرب إلى حماية النشـ ــ ــ املخاطر، حيث يســ

ــــتوحاة من اتفاقيات و مبادئ لجنة بال للرقابة البنكية ــ ـــير و دعليمات مسـ ــ ـــــدار عدة مناشــ ـــا ) الفقرة  256اصــ ــ األولى( و ايضــ

                                                           
، 9111و الدول النامية "،دراسة أعدت ملجلس محافظي املصارف املركزية العربية  9ق بازل _ انظر : صندوق النقد العربي " املالمح األساسية التفا255 

 .9103_12_91تم االطالع بتاريخ  www.amf.org.ae / ملوقع االلكتروني لصندوق النقد العربي  7ص

مجموعة  الدول الصــــناعية العشــــر تهدف إلى وضــــع معيار موحد لرأس املال بين كافة البنوك، و  _ دعرف بأنها هي لجنة للرقابة املصــــرفية تتكون من256 

ع دريس جايضا دعرف انها عبارة عن لجنة تتكون من ممثلي محافظي البنوك املركزية بهدف مراقبة اعمال املصارف و اإلشراف عليه، من اجل املزيد را

 . 9النظم االحترازية في الجزائر "، جامعة بومرداس، ص رشيد و بحري سفيان " مقررات لجنة بازل و 

http://www.amf.org.ae/
http://www.amf.org.ae/
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يواجه النشــــــــــاط البنكي مخاطر جســــــــــيمة تتجلى في املخاطر الناجمة عن القروض و كذلك انخفاض او فائض في معدل 

 السيولة النقدية ) الفقرة الثانية(. 

 

 الفقرة األول : اعتماد آليات املالءة املالية

و االقتصـــادية للبلد، فقد  257ير في رســـم الســـياســـة النقديةاالخ اعتبارا للتحرير العمل البنكي و التموقع املنهي لهذا        

و تحــديــد مكونــاتــه و مــدى قــدرتــه على مواجهــة  258كــان من الضــــــــــــــروري وضــــــــــــــع حــد ادنى ملتطلبــات رضوس اموال البنوك

من القانون البنكي الحالي على ان البنوك املوجود  22و  21املخاطر التي تتعرض لها البنوك، و هكذا فقد اقرت املواد 

رها االجتماعي باملغرب او الفروع االجن ية بضـــــرورة التوفر على الرأســـــمال االدنى، يحدد مبلغه بمنشـــــور يصـــــدره والي مق

من القانون اعاله  21و اكد ايضــا في الفقرة الثانية من املادة  بنك املغرب بعد اســتطالع رأي لجنة مؤســســات االئتمان،

جد بين الشـــــــــخص االعتباري طالب االعتماد و اىـــــــــخاص اعتبارية ان ليس من شـــــــــأن روابط رأس مال التي يمكن ان تو 

 اخرى ان دعرقل املراقبة االحترازية لها من طرف بنك املغرب. 

و يلعب رأس مال دورا هاما في املحافظة على ســــــالمة و متانة وضــــــع البنوك و ســــــالمة النظام البنكي بشــــــكل عام،         

هـا البنـك و يحول دون تـأثر الودائع، األمر الـدي قـد يؤدي إلى حمـايـة حيـث يمكنـه ان يمتص أي خســـــــــــــــارة قـد يتعرض  ل

                                                           
ة، للتأثير ي_ يمكن دعريف السياسة النقدية بأنها مجموعة االجراءات و التدابير الالزمة التي دسمح بتدخل البنك املركزي، مستخدما كل آلياته النقد257 

 االقتصادية الكلية.  على اجم االئتمان في اطار توسعي او تقييدي، تحقيقا الهداف السياسية 

 مكونات رأس املال:_  258 

 :تم االتفاق في إطار مباحثات لجنة بازل على تقسيم رأس املال املصرفي إلى شريحتين ونلك ألهداف رقابية وإشرافية

املدفوع إضـــافة إلى االحتياطيات  ويشـــتمل على حقوق املســـاهمين / حقوق امللكية أو رأس املالCore Capital( ( الشـــريحة األولى: رأس املال األســـامـــ ي  -0

 .املعلنة واألرباح غير املوزعة أو املحتجزة

ويشــــــــــــــتمـــل على االحتيـــاطيـــات غير املعلنـــة، احتيـــاطيـــات إعـــادة تقييم  Supplementary Capitaالشــــــــــــــريحـــة الثـــانيـــة: رأس املـــال املســـــــــــــــــانـــد أو التكميلي - 2

اإلقراض متوســــــــط وطويل األجل من املســــــــاهمين، واألســــــــهم والســــــــندات التي تتحول إلى املوجودات، مخصــــــــصــــــــات االحتياطيات العامة للديون املتعثرة، 

من رأس املال األســـــــــامـــــــــ ي كحد أقتـــــــــ  ، وأن ال يزيد بند املديونية للغير) اي  % 011وقد اشـــــــــترطت أن ال يزيد رأس املال املســـــــــاند عن  .أســـــــــهم بعد فترة

 د.كحد أقت   من رأس املال املسان % 71سندات رأس املال( عن 
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، غير ان اهمية رأس مال بلغت نروتها بعد انتصــــــــــــــار الدبلوماســــــــــــــية البنكية، حيث عملت 259أموال املودعين و الدائنين

 . 260السلطات الرقابية على تقديم مقاييس مختلفة للمالءة كان ابرزها معيار كفاءة الرأس مال

و بهــذا فــصن موراد املؤســــــــــــــســــــــــــــــات البنكيــة تتكون في الغــالــب من االموال املودعــة من قبــل املودعين، امــا االموال         

الخاصة فليست إال الجزء القليل من هذه املعادلة، و التي تنعكس إما بالسلب او االيجاب على التوازن املالي و الضمان 

ـــــية الى ت ــ ــ ـــلطات الوصــ ــ ــ ــ ـــــرع الســ ــ ــ ـــلطات 261حقيق هذا التوازن العام، فكان ان دفع املشــ ــ ــ ــ ــــاس اتجهت الســ ــ ــ ، و على هذا االســـ

النقدية إلى تقوية النظام االحترازي من خالل ضـــــمان التوازن بين الرأس مال و الودائع، إ ن تتطلب القوانين في البنوك 

ـــــاهمين و عـدم اعتمـادهم على االموال املتلقـاة من الغ262التوفر على رأس مـال كـاف ــ ــ ــ ــ ير، كـل ، يعـد دليال على جـديـة املســ

هذه االعتبارات إضــــــــــــــافة إلى األموال املودعة قبلتها ضــــــــــــــرورة تدخل الســــــــــــــلطات النقدية ملراقبة لبنوك و حمايتها، تأمينا 

ــــواء أكانت تحت الطلب او  ــ ــ ــ ـــــبة للربط بين بين اموال البنك الحرة، و بين اجم الودائع لديه ســ ــ ــ ــ ـــع نسـ ــ ــ ــ ــ ـــحابها، بوضـ ــ ــ ــ ــ ألصـ

                                                           
"، منشورات مجلة العلوم –دراسة قانونية بين اليمن و املغرب  –_ عبد القادر محمد احمد عقبة " رقابة البنك املركزي على املؤسسات البنكية 259 

 .022، ص9107القانونية ، الطبعة األولى 

( ،هي نســـبة رأس مال البنك إلى مخاطره.وهو CRAR)oCapital to Risk (Weighted) adequacy Rati(، ودســـم  أيضـــا CAR_ نســـبة كفاية رأس املال )260 

 ةمصــــط   يوســــ  العالقة بين مصــــادر رأس مال املصــــرف واملخاطر املحيطة بموجودات املصــــرف وأي عمليات أخرى، ودعتبر نســــبة كفاية رأس املال أدا

 ملستقبل.لقياس مالءة املصرف أي قدرة املصرف على دسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في ا

عين دنســــــــــــــبة كفاية رأس املال هو الذي يحدد نســــــــــــــبة القدرة للبنك واملخاطر مثل مخاطر االئتمان، واملخاطر التشــــــــــــــغيلية وغيرها، ويحمي البنك واملو  -

حفـاظ على الثقـة في لحمـايـة املودعين، وبـالتـالي ال CARواملقرضــــــــــــــين اوخرين. دعمـل الجهـات الرقـابيـة املصــــــــــــــرفيـة في معظم البلـدان على تحـديـد ومراقبـة 

 النظام املصرفي.

 .097، ص 9111_ عائشة الشرقاوي املالقي " البنوك اإلسالمية التجربة بين الفقه و القانون و التطبيق "، املركز الثقافي العربي، الطبعة األولى 261 

بق هذا املعيار من طرف بنك االحتياط ال 0_ معيار كفاية رأس املال وفقا ملقررات بازل 262 
ُ
، وأوصت لجنة  0279فدرالي لوالية نيويورك منذ عام ط

من خالل  % 3بازل بأن يعمم على البنوك التي لها نشاط دولي أو ترغب في أن يكون لها نشاط دولي. يتم احتساب معيار كفاية رأس املال املحدد بنسبة 

جودات املر حة أو املوزونة حسب درجة املخاطرة، حيث تم ترجيح قسمة رأس املال املتاح للبنك أو ما يطلق عليه القاعدة الرأسمالية  على املو 

كت ر املوجودات املصرفية بأوزان مخاطر اختصرت بأربعة نسب وهي /صفر، عشرين، خمسين، ومائة في املائة/ شملت بنود داخل وخارج امليزانية، وت

 للسلطات النقدية في اختيار الوزن املناسب ملخاطر البعض ا
ف
 وخر.املجال مفتوحا

وقامت مقررات لجنة بازل على أساس هذا املعيار بتصنيف الدول إلى مجموعتين، املجموعة األولى متدنية املخاطر وتضم دول منظمة التعاون 

دول العالم  ةاالقتصادي والتنمية يضاف إلى نلك دولتان هما سويسرا واململكة العربية السعودية. أما املجموعة الثانية فهي عالية املخاطر، وتضم بقي

 ودسهيالت خالية من املخاطر، ولذلك ف
ف
منح ل حكومات والبنوك العاملة في دول املجموعة األولى دعتبر قروضا

ُ
نه ال يشترط صفالقروض والتسهيالت التي ت

ك أن االتفاق يتطلب من البنو فيها االحتفاظ بأية نسبة من رأس املال كضمان، أما بالنسبة لباقي القروض والتسهيالت لألفراد أو املشروعات فصن 

 من رأس املال. % 3تحتف  بنسبة 
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ول دون أن تتــأثر التزامــاتــه اتجــاه املودعين و دســــــــــــــم  بمعــامــل ألجــل، حيــث دغطي اي خســـــــــــــــارة قــد تصــــــــــــــيــب البنــك و تح

 .263املالءة

ـــــبة معينة بين          ــ ـــمان ودائع الزبناء، يجب مراعاة نسـ ــ ــــيطة مؤداها انه لضـــ ــ و عليه يقوم معامل املالءة على فكرة بســ

رأس مــال كلمــا اجم هــذه الودائع من جهــة و مقــدار رأس مــال البنــك الــدي يتلقــاهــا من جهــة اخرى، بحيــث يجــب رفع 

، و 264ارتفعت قيمة الودائع التي يتلقاها، و نلك المتصــاص الخســائر املحتملة من اعادة دشــغيل البنك لودائع الجمهور 

قد شــــــكل اعتماد املشــــــرع ألية املالءة ملواجهة املخاطر دعبيرا عن مســــــايرته غالبية الدول الحديثة و ايضــــــا انتــــــجاما مع 

ت مالءة البنوك بــاهتمــام دولي كبير خــاصـــــــــــــــة و ان املخــاطرعــدوى االفالس تنتقــل من املعــايير الــدوليــة إن حظيــت معــامال 

 بنوك دولة إلى دولة اخرى بفعل الروابط املالية و االقتصادية بين الدول.

ـــــراف و  265و قـد أدى االهتمـام االطراف الـدوليـة بـالنظـام البنكي الـدولي إلى ابرام اتفـاقيـة  لجنـة بـال  او بـازل          ــ ــ ــ إلشـــ

في  266، و تتجلى املهام الرئيسية ل جنة بازل 2او بال 9او بال 0ابة البنكية، هده االخيرة عرف عدة اصدرت سواء بالالرق

وضــــع حد ادنى لكفاية رأس مال و تحقيق العدالة التنافســــية في ميدان البنوك و تحقيق االســــتقرار في النظام املصــــرفي 

ضا التقليل من مخاطر االئتمان مثل مخاطر السيولة و مخاطر سعر العالمي من خالل التقليل من اجم املديونية، و اي

                                                           
ارة خس _ معامل املالءة هو نسبة الربط بين اموال البنك الحرة، و بين اجم الودائع لديه، سواء تحت الطلب او ألجل  تكون قادرة على دغطية أية263 

 قد تصيب البنك و تحول دون ان تتأثر الودائع بها.

ر البنك املركزي في مراقبة النشاط البنكي باملغرب "، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، تخصص قانون االعمال و _ ربيع كموح " دو 264 

 .21، ص 9112املقاوالت، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية السويس ي الرباط ، السنة الجامعية 

 265 _Bale  د اجتماع لجنة بازل بسويسرا.مكان انعقا 

تحت إشــراف بنك التســويات الدولية بمدينة بازل بســويســرا، نتيجة تفاقم ازمة املديونية الخارجية للدول النامية  0221_ لقد تأســســت لجنة بازل 266 

، و قد األروبية بســـــ ب نقص اموال تلك البنوكو تزايد اجم الديون املشـــــكوك في تحصـــــيلها و زيادة املنافســـــة القوية بين البنوك اليابانية و األمريكية و 

مبورغ دا و الكسضمت لجنة بازل ممثلين من مجموعة من الدول العشرة و هي الواليات املتحدة األمريكية و بريطانيا و فرنسا و إيطاليا و أملانيا و هوالن

زل باالجماع االعضـــــــاء، و لقد أنجزت لجنة تقريرها النهائي بعد و كندا و الســـــــويد و ســـــــويســـــــرا و اليابان، و تم االتفاق على ان تح ـــــــ ي توصـــــــيات لجنة با

، حيث وافق مجلس املحافظين للبنوك املركزية للدول الصناعية و كدا االتحاد االروبي على تقرير لجنة بازل 0233دراسة ما ورد من أراء و توصيات في 

البنوك العامة االلتزام بأن تصــــــــــل نســــــــــبة رأس مالها إلى مجموع اصــــــــــولها الخطرة الخاص باقتراح معيار موحد لكفاية رأس املال، حيث يتعين على كافة 

 .0229كحد ادنى مع نهاية  % 3بعد ترجيعها بأوزان املخاطرة االئتمانية إلى 

 أنظر:

Alain Du château " construction internationale des normes comptables et prudentielles" in "les banques entre droit et économie  "  

Ouvrage collectif librairie générale de droit  et de jurisprudence " paris 2006 p : 296.  
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ليســـت ســـلطة إلشـــراف دعلو الســـلط الوطنية، و قراراتها ال  268..إل ، و تجدر االشـــارة ان هده ل جنة267الفائدة و الصـــرف

ــــتقرار املالي للب ــ ــ ــ ـــين االسـ ــ ــ ــ ــــيات تهدف إلى تحســ ــ ــ ــ ـــــب قوة قانونية، و انما االمر يتعلق فقط بمعايير و توصـ ــ ــ وك و دعزيز نتكتســ

 .269التعاون الدولى في هذا املجال

ـــــمولية من اتفاقية بال  9و تجدر االشـــــــــارة ان اصـــــــــدار بال         ــ ــــغيل إلى جانب  0كانت اكثر شــ ــ ــ ـــــافتها للمخاطر التشـ ــ بصضــ

ـــــنة  2مخاطر الســـــــــــــوق و مخاطر االئتمان ثم بعده تم اصـــــــــــــدر اتفاقية بال  ــ ــ ــ في ظل األزمة املالية التي يعرفها كل  9101ســ

ــــع مجموعة من االقتراحات تطبق خالل فترة انتقالية ملدة العا ــ ــ ــ ــ ســــــــــــــنوات، تروم رفع معدل  3لم، و نلك من اجل وضــ

ـــــيص اموال احتياطية 01.7باملئة إلى  3كفاية الرأس مال من  ـــــا تخصـــ ــــلبية  -أموال أمان -باملئة و ايضـــ ــ ملقاومة االثار الســ

 النشاط البنكي.  للتقلبات القتصادية و املخاطر الحتمية الناتجة عن ممارسة

                                                           
 بازل  لجنة _ أهداف267 

  :التالية األمور  تحقيق إلى بازل  لجنة تهدف

الدولية  وبخاصة البنوك توسعت حيث النامية، لخارجية للدول ا املديونية أزمة تفاقم بعد وخاصة املصرفي العالمي، النظام استقرار تقوية في املساعدة -

  الســـــــبعينات خالل منها
ف
ــــــبة اجم وتزاُيد الدول، قروضـــــــها لهذه تقديم في كثيرا ـــكوك في الديون  ونسـ أضـــــــعف  مما البنوك، هذه بعض ودعثر تحصـــــــيلها املشــــ

 كبير. حد إلى املالية مراكزها

منافســـة  املالح  فمن املصـــرفي، املال رأس الوطنية بشـــأن الرقابة متطلبات في الفروق عن البنوك الناشـــئة بين العادلة غير للمنافســـة مهم مصـــدر إزالة - 

  أن اســــــتطاعت حيث اليابانية البنوك
 
ْنُفذ

 
 الســــــ ب هو هذا يكون  وقد الوقت، نلك واألوروبية في األمريكية للبنوك التقليدية األســــــواق كبيرة داخل بقوة ت

 .املال لكفاية رأس أدنى حد لتحديد األوروبي إلندفاعا وراء الرئيس ي الثاني

 من النقدية األســــــــــواق وتحرير املالي التحرير من تنبع املالية والتي العوملة مقدمتها وفي العاملية التغيرات املصــــــــــرفية مع للتكيف آليات إيجاد على العمل -

 .الثورة التكنولوجية ظل في العالم أنحاء عبر للبنوك النشاطاملصرفي ودعميق ساعاد من تحد التي واللوائح واملعوقات التشريعات نلك في بما البنوك،

 .املختلفة النقدية السلطات األساليب بين تلك حول  املعلومات تداول  عملية البنوك ودسهيل أعمال على للرقابة الفنية األساليب تحسين -

، حيث اصبحت تضم ايضا: استراليا و البرازيل و الصين و كوريا و الهند 9112مارس  00 و 01_ قررت ل جنة توسيع تركيبتها في اجتماعها املؤرخ في 268 

، اضـــــــــــافت إليها: هونغ كونغ و ســـــــــــنغافورة و بعض دول مجموعة العشـــــــــــرين و هي جنوب 9112يونيو  01و املكســـــــــــيك و روســـــــــــيا. وفي اجتماعها املؤرخ في 

 دونيسيا و تركيا.افريقيا و اململكة العربية السعودية و االرجنتين و ان

 انظر: 

Fiche d’information " comité de Bâle sur le contrôle bancaire  "Bank for International Set éléments.  

   www.bis.org .com                                                                                                 :تم االطالع بتاريخ 

97-12-9103                                                                                          

ـــر، الدول  بين اتفاق مجرد البنوك باعتبارها على القيود هذه إلى ُينظر يعد _ " لم269   بارهاباعت الدولي ينظر إليها املالي املجتمع أصـــــبح بل الصـــــناعية العشــ

 
ف
ـــالمة معيارا ـــالمة على عدم دليل هو الوطنية بنوكها في هذه النســـــــب مراعاة عدم أن ترى  دولة كل املصـــــــرفي، وأصـــــــبحت النظام لســــ  لهذه املالية املراكز ســــ

ـــالمة األدنى الحد هو ما يمثل بازل  لجنة حددتها كما املال رأس كفاية دعتبر أن العاملية والبنوك الدولية التمويل مؤســـــــــســـــــــات أصـــــــــبحت كما البنوك،  لســــــ

  تتحدد للدول  االقتراض على والقدرة الجدارة االئتمانية أصــــــبحت وبالتالي البنوك،
ف
 لجنة( تحول دور  نلك على وترتب املعايير، هذه مع التوافق ملدى وفقا

 املصرفي". كما جاء في الكلمة العمل سالمة على العالمي من الرقيب نوع إلى الصناعية املركزية البنوك ممثلي تجمع لجنة مجرد من )املصرفية للرقابة بازل 

 .1العدد  -الخامسة السلسلة2012 نوفمبر - الكويت املصرفية دولة الدراسات يصدرها معهد توعوية ألخيرة  لنشرة
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 النقدية  الفقرة الثانية :آليات تخفيف مخاطر القروض و السيولة

البنكيــة و التحكم فيهــا، و نلــك تجنبــا للوقوع في  270يولي البنــك املركزي و البنوك اهميــة خــاصـــــــــــــــة لتطور املخــاطر        

م االسباب األزمات هو تزايد املخاطر و صعوبات تهدد املودعين و املساهمين و االقتصاد الوطمي عموما، مع العلم ان اه

عدم ادارتها بصــــــورة جيدة، و دعتبر مخاطر االئتمان في املغرب " املصــــــدر الرئيســــــ ي للمتطلبات من االموال الذاتية، فقد 

 2باملئة من مجموع املخاطر املر حة، تليها مخاطر التشــــــــــغيل و مخاطر الســــــــــوق، بحصــــــــــص بلغت على التوالي  32بلغت 

باملئة"، و تنشــــأ مخاطر القروض نتيجة " عدم قدرة احد األطراف املقابلة على الوفاء بااللتزاماته تجاه البنك  1باملئة و 

"، و رغم احداث بنك املغرب للمصـــ حة املركزية للمخاطر التي دســـاعد البنوك على التعرف عن مالءة املقترضـــين، و  271

مخـــــاطر القروض، فقـــــد ظلـــــت البنوك دعـــــاني من مخـــــاطر رغم مراقبـــــة بنـــــك املغرب للبنوك بمـــــدى تقيـــــدهـــــا في تقييم 

القروض التي احتلـــت املرتبـــة االولى مقـــارنـــة مع بـــاقي املخـــاطر االخرى ) أ( و ايضــــــــــــــــا دعرف البنوك مخـــاطر اخرى تتعلق 

 بالسيولة النقدية )ب( و التي سعى املشرع ضبط و تحكم في هذه املخاطر من اجل حماية النشاط البنكي.

 خاطر القروضأ_ التخفيف من م

لقد بات املشــــــــــــــرع يدرك اهمية حماية النشــــــــــــــاط البنكي، من خالل العمل على توفير آليات لتخفيف من مخاطر         

املقترضـــــــين و نلك عبر توزيع مخاطر القروض، بعدم تركيزها لدى جهة واحدة ســـــــواء دعلق االمر بأفراد او مجموعات او 

فيدين تجمع بينهم روابط مالية او قانونية،  و قد نص املبدأ التاسع من قطاع معين او منطقة جغرافية معينة او مست

مبادئ الرقابة البنكية " يجب على الســلطات الرقابية ان تضــع حدودا قصــوى ل حد من مخاطر إقراض عميل واحد او 

و مجموعات "، علما ان خطر تمركز القرض ال ينتج فقط من اطراف مقابلة فردية ا 272مجموعات مرتبطة من العمالء

ـــا من اطراف مقابلة تنتمي لنفس مجال العمل او إلى نفس املنطقة الجغرافية، و من  ــ مترابطة العمالء، و انما ينتج ايضــ

اطراف مقابلة تكون نتائجها املالية متوقفة على نفس النشـــــــاط او نفس املادة االســـــــاســـــــية، و يتطلب هذا الخطر اعداد 

جهاز التســـيير و املصـــال  التشـــغيلية، و وضـــع ســـياســـات و اجراءات مالئمة لتدبير  مراقبة مالئمة من طرف جهاز االدارة و 

                                                           
 _ املخاطر هي الحدث االحتمالي الدي يؤدي وقوعه إلى التعرض ل خسائر.270 

 .32، ص 9101 -مراقبة مؤسسات االئتمان و انشطتها و نتائجها " _ انظر : بنك املغرب " التقرير السنوي حول 271 

مصــــر - ب_ صــــالح الدين حســــن الســــيســــ ي " معايير لجنة بازل لكفاية رأس املال و الرقابة الفعالة للمخاطر املصــــرفية "، الهيئة املصــــرية العامة للكتا272 

 .90، طبعة األولى، ص 9117
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خطر تركز االئتمان و التحكم فيه و التخفيف منه، كما يتطلب االمر كذلك يقظة جهاز الرقابة الداخلية و تبليغه عن 

 اي خلل او صعوبة دعترض نشاط املؤسسة في تدبير امللفات القروض.

ادة األولى من قرار وزير املالية، على انه " يجب على البنوك ان تراعي باســــــــــــتمرار وجود معامل اقتــــــــــــ   و اكدت امل        

لتوزيع االخطــار يتمثــل في نســــــــــــــبــة بين مجموعــة االخطــار التي يتعرض لهــا نفس املســــــــــــــتحق من جهــة، و اموالهــا الــذاتيــة 

ـــ ته في 273الصــــــــــافية من جهة اخرى  ــ ــ ــ ـــــنة باملئة بعد ان كان  91"، و قد حددت نسـ ــ ــ ـــنة  01في  0221محددا سـ ــ ــ ــ باملئة، وسـ

ـــنة  2في  0221 ــ ــ ــ ـــــبة الحالية 274باملئة 01في  0221باملئة، و سـ ــ ــ ــــتطيع  -باملئة  91إلى  01ما بين  -، و نعتقد ان النسـ ــ ــ ال دســ

توفير الحماية فعالة للبنوك من مخاطر تمركز القروض، و خاصــــــــــــــة في ظل الظرفية التي دعرف تزايد الديون املتعثرة، 

 09و  3األزمة املالية الدولية على االقتصـــــــــاد املغربي، و لعل هذا ما جعل بنك املغرب، يصـــــــــدر منشـــــــــورا رقم  بفعل تأثير 

، حيث اقرت املادة الثانية على انه " 9110و  2والذي ألغى املنشــــــــــــور رقم   275يتعلق باملعامل االقتــــــــــــ   لتوزيع املخاطر

و املحدد بالنسبة لبعض املستفيدين، او بالنسبة ملجموع  يجوز لبنك املغرب ان يفرض احترام معامل ادنى من املعدل

املســــــتفيدين التابعين ملؤســــــســــــة ما "، و قد اوســــــ  بنك املغرب املقصــــــود باملســــــتفيد بشــــــكل يتالءم مع طبيعة ممارســــــة 

 النشاط البنكي و حماية من مخاطر القروض.

 ب_ التحكم في مستوى السيولة ملؤسسات البنكية

ــــك فيه         ــ ــ ــ ــ ـــــات البنكية، و التي مما ال شــ ــ ــ ــ ــ ـــــسـ ــ ــ ــ ، ان تلقي االموال من العموم يبقى اهم العمليات التي تقوم بها املؤســـ

دعتمـد من اجـل القيـام بمختلف العمليـات االخرى و خـاصــــــــــــــة عمليـات اإلقراض، لكن من اجـل تفـادي اي  جز مفـاا  

لة ة معينة بين موجوداتها القابعن اداء التــحوبات في حالة التقلص الودائع، فهذه املؤســســات ملزمة باالحتفاظ بنســب

 لتسييل الفوري و بين االلتزاماتها على املدى القصير مثل الحسابات الجارية.

                                                           
يتعلق باملعامل االقت   لتوزيع اخطار مؤسسات  0102رمضان  02الصادر في  22-021ارات الخارجية رقم _ انظر: قرار لوزير املالية و االستثم273 

 (.9111اكتوبر 1)  0190رجب  3بتاريخ  0123/11االئتمان، املعدل بالقرار رقم 

 . 012، ص 9112الطبعة الثانية  –و النشر  _ راجع : عائشة الشرقاوي املالقي " الوجيز في القانون البنكي املغربي "، دار ابي رقراق للطباعة274 

املتعلق باملعامل االقت   لتوزيع املخاطر مؤسسات االئتمان، املصادق  9109ابريل  02الصادر بتاريخ  3/09_ انظر : منشور والي بنك املغرب رقم 275 

 07)  0121شوال  2بتاريخ  1023( ج ر عدد 9102يوز ) فاتح يول 0121شعبان  99، الصادر في 9111.02عليه بقرار وزير االقتصاد و املالية رقم 

 (. 9102غشت 



 

 

133 

 9102 نونبر 50العدد 
 

و يتمثل الهدف االسام ي في فرض معامل ادنى للسيولة، هو الزام البنوك بالحفاظ على سيوالت فورية او سيوالت      

ــــيولــة محتملــة األداء كــافيــة ملواجهــة طلبــات االداءات، و هــذا ــ ــ ــ ــ في حــالــة تقلص مســــــــــــــتوى  276مــا يجنــب البنوك خطر الســ

الودائع،  غير انه يجب ان كون االقتراضــــــات الضــــــرورية لتغطية حاجيات الســــــيولة محدودة في مبلغ يمكن للمؤســــــســــــة 

الحصـــــــول عليه في الســـــــوق ، كما يجب ان تحاف  املؤســـــــســـــــة على تنويع مصـــــــادر تمويلها و توفير اصـــــــول قابلة للبيع في 

 الحاجة و كذلك اإلملام بطبيعة مموليها و أدوات التمويل التي يفضلونها. الحال عند

ويرجع تدخل القوانين في إلزام البنوك باالحتفاظ بنسـبة من الودائع في شـكل سـيولة، إلى ضـرورة مواجهة السـعي        

يق االموال يضــــمن لها تحقاملســــتمر للمؤســــســــات البنكية إلى تحقيق الربح و إهمالها للســــيولة، ألن وضــــع أكبر اجم من 

اكبر قــدر من الربح و االنســــــــــــــيــاق وراء هــدا الهــاجس قــد يؤدي بهــا إلى موقف ال دســــــــــــــتطيع معــه تنفيــذ االلتزامــاتهــا تجــاه 

املودعين، وهي مسألة قد يقع تجاوزها عن طريق التسييل السريع لبعض املوجودات القابلة لذلك عن الطريق البيع و 

 .277الشراء

بق نكره في ضــمان ثقة املتعاملين باملؤســســات البنكية و حت  تجعلهم مطمئنين على ســالمة موقفها هذا و يســاهم ما ســ

املالي، خاصـــــة إنا توفرت هذه املؤســـــســـــة على الســـــيولة الضـــــرورية الكفيلة بجعلها و بشـــــكل مســـــتمر قادرة على مواجهة 

 .278طلبات التحب، هذا الس ب جعل السيولة هاجس املؤسسات البنكية

ـــــكلة للبنوك ألنها ال تنتج لها أية غي        ــ ــ ــ ــــيولة تخلق مشـ ــ ــ ــ ـــــتدعي االنتباه إليه، هو ان املبالغ املحتف  بها كســ ــ ــ ــ ر ان ما يسـ

ــــلبا على  ــ ــــات البنكية، مما قد ينعكس سـ ــ ــــسـ ــ ـــــبة للمؤسـ ـــــت لها اي فائدة بالنســ مردودية، و يمكن اعتبرها امواال ميتة ليســ

ــــاط البنكي و يحــد من فعــاليــة بنــك املغرب في هــذا امل ــ ــ ــ ــ ــ جــال، و نفس االمر في حــالــة عــدم االلتزام البنوك بشــــــــــــــروط النشـ

                                                           
 _ يمكن ان ينشأ خطر السيولة بس ب:276 

عدم قدرة املؤســــــســــــة على الحصــــــول على االموال الضــــــرورية ملواجهة املســــــتوجبات غير املتوقعة التي قد دســــــ ب فيها على االمد القصــــــير، بالخصــــــوص  -

 طوط االئتمان خارج الحصيلة.عمليات التحب املكثف للودائع و سحب خ

 تمويل األصول ألجل متوسط و طويل بواسطة الخصوم قصيرة األمد.  -

 .22_ ربيع كموح " دور البنك املركزي في مراقبة النشاط البنكي باملغرب "، مرجع سابق، ص 277 

رامها يوميا و بصــــــــــفة دائمة فيما بين اصــــــــــولها املتاحة و _ معامل الســــــــــيولة هو تلك العالقة او النســــــــــبة الدنيا التي يجب على املؤســــــــــســــــــــة البنكية احت278 

 القابلة للتحقيق في اجل قصير و بين االلتزاماتها املستحقة عند االطالع و األمد قصير، للمزيد من التفصيل حول معامل السيولة انظر: 

جامعة الحســــــــــــــن  -الجزء األول -وراه الدولة في القانون الخاصامحمد الفرواي " القانون البنكي املغربي و حماية حقوق الزبناء "، اطروحة لنيل دكت -

 .   0222-0221الثاني، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 
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املســــــــــاهمة في املقاوالت عبر تركيز مســــــــــاهمتها في مقاولة واحدة او مقاوالت تجمع بينهما روابط مالية او قانونية، مما من 

ور نشـــشـــأنه ان يصـــيب هاته البنوك مخاطر جســـيمة و خســـائر فادحة جراء عدم االلتزام بمقتضـــيات القانونية ســـيما م

 . 279والي بنك املغرب املتعلق بشروط مساهمة مؤسسات االئتمان في منشأت موجودة او مزمع احداثها

 مخاط

  

                                                           
تمان في منشــــــــأت موجودة او مزمع املتعلق بشــــــــروط مســــــــاهمة مؤســــــــســــــــات االئ 9111نوفمبر  21بتاريخ  G/9111/92_ منشــــــــور والي بنك املغرب رقم 279 

جمادى  90بتاريخ  7729( ج ر عدد 9112يناير  21)  0193محرم  01الصـــــادر في  902.12احداثها، املصـــــادق عليه بقرار وزير املالية و الخوصـــــصـــــة رقم 

 (.9112يونيو  2)  0193االولى 
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 التكنلوجيا نقل عقد ر
 

 النظام العام كآلية حمائية من الشروط الجزائية التعسفية

 بين القصور التشريعي واالجتهاد القضائي

 

  إبراهيم البعلياألستاذ 

 تخصص في املهن القضائية والقانونيةخريج املاستر امل

 مقدمة:

يعتبر النظام العام وسيلة فعالة يستعين بها القاض ي ملراقبة الشرط الجزائي، إن من خالله يراقب مدى صحته      

وسالمته، فكلما تبين لقاض ي املوضوع أن أحد أطراف العالقة التعاقدية قد اشترط على الطرف اوخر عدم تفعيل 

جهه للقضاء من أجل دعديل الشرط الجزائي املبالغ فيه أو الزهيد، إال وبسط رقابته عليه واعتبره باطال، إمكانية تو 

نظرا لتعلق نلك بالنظام العام، وهو ما يجلي مساهمة هذا األخير في توفير الحماية من التعسفات التي تطبع التعويضات 

 املتفق عليها املتداول دسميتها بالشرط الجزائي.

غير أن اإلشكال يطرح على مستوى تحديد املقتضيات املتعلقة بالنظام العام، هل هي تلك املرتبطة بحق األطراف      

 في ال جوء للقضاء ا أم سلطة املحكمة في مراجعة الشرط الجزائي بمجرد اإلطالع على العقد املتضمن له ا

شرع املغربي في ربط املقتضيات املتعلقة بالشرط وهو ما يمكن أن نعالجه من خالل التوقف على مدى توفق امل     

الجزائي بالنظام العام، وكذا التعرف على موقف االجتهاد القضائي املغربي من تلك املسألة، مقارنة مع التشريع والقضاء 

 الفرنسيين.

 لهذا املفهوم فدراسة هذا املوضوع تقت  ي تحديد مفهوم النظام العام، من خالل إيراد دعاريف فقهية وقضائية    

الزئبقي )الفقرة ألولى(، وت يان مدى مساهمته في توفير الحماية للطرف املتضرر من الشرط الجزائي التعسفي )الفقرة 

 الثانية(
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 الفقرة األولى: مفهوم النظام العام.

ات إال قدم املجتمعيعتبر مفهوم النظام العام من املفاهيم التي استعت   تحديدها، فبالرغم من ظهور املفهوم مع أ     

 .280أنه بقي متعاليا على كل الجهود املبذولة في س يل دعريفه، والس ب في نلك يعود إلى كونه فكرة واسعة ومرنة ومتغيرة

ولعل ما يدل على نلك هو اختالف الفقه حول تحديد مضمونه بشكل دقيق، ولم يسبق للفقهاء أن اختلفوا في      

الفهم في دعريف النظام العام، وتباينت بالتالي فكرة النظام العام من حيث نطاقها تبعا دعريف األفكار القانونية كاخت

 .281للازعة التي انبعثت عنها هذه التعريفات

 283بأنه مجموع القواعد اومرة التي ال يمكن مخالفتها من قبل األطراف، بينما عرفه آخر 282حيث عرفه أحد الفقهاء     

بها تحقيق مص حة عامة، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، تتعلق بنظام املجتمع األعلى بأنه تلك القواعد التي يقصد 

 ودعلو على مص حة األفراد، فيجب على جميع األفراد مراعاة هذه املص حة وتحقيقها.

ذه كانت ه: "بأنه مجموع األسس التي يرتكز عليها املجتمع ودعلو على مصال  األفراد، سواء 284وقد تم دعريفه أيضا     

األسس سياسية مثل نظام الحكم ودين الدولة، أو أسس اقتصادية مثل القواعد املحددة لسعر العملة، أو أسس 

 اجتماعية كتلك املتعلقة بحماية حقوق الطبقة العاملة".

م يرمي فهو فمن خالل اإلطالع على التعاريف التي وضعها الفقهاء نالح  أنها تتفق على كون مفهوم النظام العام م     

إلى حماية املجتمع الوطمي، فالنظام العام سواء في العالقات الداخلية أو الخارجية نهدف إلى حماية النظام القانوني 

 الوطمي، ومنع األفراد من مخالفة هذا النظام، إن يتصف النظام العام بصفة النس ية ألن نطاقه يختلف من بلد وخر.

في معناه نطاق القانون، حيث يمكن أن يقرر كذلك من طرف القاض ي، هذا األخير لذلك فالنظام العام يتجاوز      

الذي يملك صالحية تحديد مدى دعلق حكم معين بالنظام العام، وهو ما يسم  بالنظام العام غير النت ي، وفي مقابله 

                                                           
والعلوم  بجاية، كلية الحقوق-ة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبدالرحمان ميرةطيب كهينة وتماقيلت المية: "الملكية الصناعية والنظام العام" رسال -280 

 .50، ص: 5102-5102السياسية الجزائر، السنة الجامعية 
 . 020، ص:5100أحمد مفلح خوالده: "شرط اإلعفاء من المسؤولية العقدية: دراسة مقارنة"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ع.ذ.ط سنة: -281
نة س المختار بن أحمد العطار: "النظرية العامة لإللتزامات في ضوء القانون المغربي"، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة األولى -282

 .512، ص: 5100
 .652عبدالرزاق أحمد السنهوري: "الوسيط" الجزء األول، مصادر اإللتزام.م.س.ص:  -283
 .63محمد بنحساين:م.س.ص: -284
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صوص آمرة، وعليه فصن نجد النظام العام النت ي أي الذي يتدخل بمقتضاه املشرع ليحدد خاصية النظام العام في ن

النظام العام ال يمكن تصوره إال في نطاق قانوني يعترف بمبدأ سلطان اإلرادة أمام الحرية التعاقدية، وبالتالي فصن 

 .285وظيفة النظام العام تنحصر في الحد من الحرية التعاقدية

قد وصف الفقهاء هذه الصعوبة في ولكون النظام العام مفهوم متذبذب ونسبي ال يمكن دعريفه دعريفا دقيقا، ف     

بأن النظام العام يستمد قوته وعظمته من نلك الغموض الذي  286التحديد بعدة أوصاف، حيث عبر عنها أحد الفقهاء

يحيط به، ومن مظاهر سموه أنه ظل متعاليا على كل جهود الفقهاء في تحديد دعريفه، بينما وصفه آخر بأن تحديد 

" عريف النظام العام مغامرة على الرمال الزاحفة ومسلك محاط ، وقيل أيضا بأن ""عذاب حقيقي للفكرمفهومه: 

 .287باألشواك"

ونظرا ملرونة املفهوم وعدم دعريفه من طرف املشرع، تم فتح املجال أمام القضاء من أجل وضع محاوالته في تحديد      

 مفهوم النظام العام.

نظام العام يتكون من املبادئ األساسية الري يقوم عليها املجتمع اللبناني "الإن عرفته محكمة التمييز اللبنانية بأنه: 

والري يحميها القانون باسم املحافظة على هذا النظام يقتض ي املالحظة أن الحماية ال تقتصر فقح على املصالح 

ئ ا إخالال باملبادالري ورد بشأنها نص قانوني  بل إن كل مصلحة عامة قابلة للحماية فيها إذا اعتبر املساس به

 .288األساسية املعتمدة في املجتمع"

أما على مستوى القضاء املغربي فلم نعثر على أي حكم أو قرار يعرف النظام العام، بينما هناك مقررات صدرت      

م العام اترتيبا لنتائج الدفع بالنظام العام، ومن نلك ما جاء في قرار محكمة النقض املغربية، حيث أثارت املحكمة النظ

 املسطري بشكل تلقائي، ورت ت جزاء بطالن الجلسة لعدم تقيدها بشكليات تمس النظام العام.

                                                           
 .804حق الصافي: م.س.ص: عبد ال -285
ألولى ا إدريس العلوي العبدالوي: "شرح القانون المدني النظرية العامة لإللتزام، نظرية العقد"، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة -286

 .822، ص: 0332سنة 
 .56القولتين األخيرتين وردتا لدى: طيب كهينة وتماقيلت المية:م.س.ص:  -287
، ذكره مصطفى العوجي: "القانون المدني: الجزء األول: العقد" 0345آّذار  3، بتاريخ 0غرفة األولى لمحكمة التمييز اللبنانية، رقم قرار ال -288

 .818، ص: 5100منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان،الطبعة الخامسة، سنة:
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"حيث إن  شكيلة هيئة الحكم من النظام العام  وتثار مخالفتها في جميع املراحل ولو تلقائيا إن جاء في القرار:  

  فإن املحاكم اإلبتدائية 00\00\9115ي  بتار  15\05من التنظيم القضائي املعدل بقانون  4وبمقتض ى الفصل 

  عقد جلساتها بقاض منفرد....

وبذلك ينعقد إختصا  النظر في الدعوى للقضاء الفردي طبقا للفصل الرابع السابق مما يجعل الحكم اإلبتدائي 

قاعدة قا لباطال ومنعدما  وأن القرار اإلستئنافي بدل التصريح بذلك فصل في املوضوع مما يكون معه بدورل خار 

 .289لها مساس بالنظام العام لتعلقها بإجراءات التقاض ي وعرضه للنقض"

وفي نفس التوجه رت ت ابتدائية الرباط عدم قبول الدعوى النعدام الصفة ألنها تتعلق بالنظام العام، إن جاء في      

 الحكم:

 .290وى شكال""وحيث إن الصفة من النظام العام  مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدع

يتض  من خالل ما سبق أن مفهوم النظام العام مفهوم يعوزه التحديد والدقة، ويختلف من بلد وخر، فما يمكن      

اعتباره من النظام العام في دولة ما، قد ال يدخل في دائرة النظام العام بالنسبة لدولة أخرى، وكما قيل لدى أحد 

، 291ام العام فإنما تركب حصانا جامحا ال تدري على أي أرض سيلقي بك""إنك إذا حاولت  عريف النظ الدارسين:

ف "إن النظام العام يختلف باختال ونختم بمقولة توس  الصعوبة الكبيرة في تبمي مفهوم النظام العام، إن جاء فيها: 

 .292أرجل القضاة"

ام، فصننا نؤكد من جان نا أن النظام العام فرغم املحاوالت التي قام بها الفقه والقضاء في تحديد مفهوم النظام الع     

 س يل للتدخل في العقد إلنهائه في حالة كان يحمل في طياته تهديدا ألسس ومقدسات وركائز الدولة املغربية.

                                                           
، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، 5108\18\10بتاريخ  ،5106\2\0\6717، في الملف المدني عدد 072قرار محكمة النقض عدد  -289

 .025، ص: 5108، سنة 8، السلسلة 02الغرفة المدنية، الجزء 
. أورده: الكبير إسماعيني:"مدى ارتباط 54\12\5113، بتاريخ: 0\206\5112، في الملف رقم 0754حكم المحكمة اإلبتدائية بالرباط، رقم  -290

 .064، ص:5102، سنة 50.العدد:2العام". مقال منشور بمجلة نشرة قرارات محكمة النقض:الغرفة المدنية، السلسلة  التعويض اإلتفاقي بالنظام
 .58وردت القولة لدى: طيب كهينة و المية تماقيلت،م.س.ص: -291
 .27وردت القولة لدى عبد الرزاق أيوب.م.س.ص:  -292
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والسؤال املطروح في هذا السياق هو: ما مدى دعلق سلطة املحكمة في مراجعة الشرط الجزائي بالنظام العام ا      

هل يمكن ألطراف العالقة التعاقدية أن يقوموا باستبعاد سلطة املحكمة في مراجعة الشرط الجزائي ا وبصيغة أخرى 

 وهل يمكن للمحكمة أن دعدل الشرط الجزائي بشكل تلقائيا.

 هذا ما سنحاول اإلجابة عنه في النقطة املوالية.

 ية التعسفية.الفقرة الثانية: دور النظام العام في توفير الحماية من الشروط الجزائ

من ق.ل.ع. نجد أن فقرته الثانية سمحت لألطراف بصمكانية اإلتفاق على التعويض عن  911بالرجوع إلى الفصل      

األضرار التي قد ت حق الدائن من جراء عدم الوفاء باإللتزام األصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه، بينما أجازت 

للمحكمة تخفيض التعويض في حالتي املبالغة في تقديره أو تنفيذه بشكل جزئي، وزيادته الفقرة الثالثة من نفس الفصل 

 ."...يقع باطال كل اتفاق يخالف ذلك"إنا كانت قيمته زهيدة، لتأدي الفقرة الرابعة واألخيرة بهذا املقت   : 

على ما يلي:  2\991ملادة وهذا الحكم سارت عليه مختلف التشريعات العربية، حيث نص املشرع املصري في ا     

: 211، بينما نص على نلك املشرع األردني في املادة "...ويقع باطال كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين"

"...ويقع إن جاء فيها:  1\910، أما املشرع الفلسطيمي فقد قرر هذا في املادة "...ويقع باطال كل اتفاق يخالف ذلك"

 أحكام الفقرات السابقة".باطال كل اتفاق يخالف 

يتبين من خالل هذه العبارات أن مختلف التشريعات جعلت كل اتفاق من شأنه أن يستبعد سلطة املحكمة في      

إجراء التعديل يعتبر باطال لتعلق نلك بالنظام العام، فال يجوز اإلتفاق على حرمان املدين من التمسك بعدم استحقاق 

فاء الضرر، أو طلب تخفيضه في حالة التنفيذ الجزئي، أو إنا كان تقديره مبالغا فيه، فلو الشرط الجزائي في حالة انت

 .293تم اإلتفاق على نلك، كان هذا اإلتفاق باطال ملخالفته النظام العام

فالقانون يحمي املدين من خالل هذا الحكم، ويعتبر رضاه بمثل هذا اإلتفاق من قبيل اإلنعان، ولذا ال يجوز      

 .294رفين أن يضيفا إلى الشرط الجزائي أنه واجب الدفع على كل حالللط

                                                           
اسة تحليلية وتأصيلية في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي"، دار الجامعة الجديدة فؤاد محمود معوض: "دور القاضي في تعديل العقدد: در -293

 .652، ص:5118للنشر، اإلسكندرية، طبعة 
 .637أسامة الحموي:م.س.ص: -294
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والغاية من تلك املقتضيات هي حماية املدين من دعسف الدائن، إثر قبوله الرضوخ للشرط القاض ي بعدم قابلية      

ين دالشرط الجزائي للتخفيض، حيث جعلت مختلف التشريعات نلك القبول باطال وعديم األثر، بحيث يحتف  امل

 .295بحقه في املطالبة بتخفيض مقدار الشرط الجزائي كلما كان مبالغا فيه رغم اإلتفاق على حرمانه من هذا الحق

من  211من القانون املدني املصري، واملادة  991من ق.ل.ع. واملادة  911وعليه ال يجوز مخالفة أحكام الفصل      

املدني الفلسطيمي، باإلتفاق على عدم مطالبة املدين بزيادة قيمة الشرط  من القانون  910القانون املدني األردني، واملادة 

 .296الجزائي إنا كان مقدار الضرر يزيد عن قيمة الشرط الجزائي لتعلقها بالنظام العام

واإلشكال الذي يتعين معالجته في هذا السياق هو: هل يمكن للمحكمة إجراء دعديل الشرط الجزائي من تلقاء      

أم أن تلك السلطة ال يمكن مباشرتها إال بعد تقديم طلب من طرف ىخص املدين أو الدائن حسب كل حالة نفسها، 

 ا

إن النظام العام في النص الحالي املنظم للشرط الجزائي يتعلق بالتنازل املسبق عن حق اإلدعاء بفداحة الشرط      

نظام العام، فالحق في ال جوء إلى القضاء من أجل الجزائي وعدم تناسبه مع الضرر الحاصل فهذا هو ما يتعلق بال

دعديل الشروط الجزائية التعسفية يقرره القانون، ألن نلك هو الس يل الوحيد لرفع اإل حاف عنها وهذا الحق يتعلق 

 .297بالنظام العام، ولو اتفق املتعاقدان على غير نلك يقع اتفاقهما باطال

الجزائي في اعتقادنا ال تتعلق بالنظام العام، ألن نلك يتوقف على تقديم طلب أما سلطة املحكمة في دعديل الشرط      

 من أحد األطراف، وهذا ما يستفاد فعال من العبارات التي وظفتها مختلف التشريعات عند منح القضاء سلطة املراجعة.

ملشرع أما ا "يجوز للقاض ي"   "، بينما وظف املشرع املصري لف"يمكن للمحكمةإن استعمل املشرع املغربي عبارة      

، واملالح  من خالل هذه التعابير أنها تفيد الجواز واإلمكانية وليس "يجوز للقاض ي أن..."الفلسطيمي فقد نص على أنه 

 هناك ما يفيد الوجوب واألمر.

                                                           
 .24أمينة مجيدي و سعيدة علواني و لطيفة لمهر:م.س.ص: -295
 .070و  027و 087راجع عاصم حمودة أسعد شحيبر:م.س.ص:  -296
زمي البكري:"موسوعة الفقه والقضاء في القانون المدني: مصادر اإللتزام" المجلد الثالث، دار محمود للنشر والتوزيع.القاهرة، ع.ذ.س، محمد ع -297

 .822ص:
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عديل على الشرط أما املشرع األردني فقد كان واسحا في هذه النقطة حيث قرر أن املحكمة ال يمكنها إجراء أي د     

من القانون املدني األردني:  211الجزائي إال بناءا على طلب من أحد الطرفين، وهو ما يستفاد من الفقرة الثانية للمادة 

"ويجوز للمحكمة في جميع األحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن  عدل في هذا اإلتفاق بما يجعل التقدير مساويا 

 .يخالف ذلك"للضرر ويقع باطال كل اتفاق 

وبالتالي فسلطة املراجعة تتوقف ضرورة على تقديم طلب من املعمي باألمر، بعد أن يبين عناصر املبالغة أو التفاهة،     

ومن تم تبقى للمحكمة السلطة التقديرية في التخفيض أو الزيادة، فاإلمكانية التي تتحدث عنها معظم التشريعات 

 .298مدى صحة اإلدعاء الذي يتمسك به الطرف املعمي""مرتبطة بسلطة املحكمة في تقدير 

باعتباره نص  299وعليه ال يمكن للمحكمة أن تقوم بالتعديل تلقائيا، ونعزز موقفنا هذا بالفصل الثالث من ق.م.م     

 يتعلق بالنظام العام.

ب ه للشرط الجزائي بموجوتجدر اإلشارة إلى أن املشرع الفرنس ي كان موفقا في تنظيم هذه املسألة، فبعد تنظيم     

سنوات على تطبيقه، انتبه املشرع الفرنس ي للنقص الذي يعتري  01، وبعد مرور 0227الصادر سنة  27-722قانون رقم 

ليمنح  0920و  0079، الذي عدل بموجبه املادتين 0237أكتوبر  00النص وتدخل لتعديل القانون السابق الذكر في 

 ما يلي: 0079تلقائي، إن جاء في املادة  القاض ي سلطة إجراء التعديل بشكل

"عندما يتم اإلتفاق على أداء مبلغ معين مقابل األضرار في حالة عدم تنفيذ اإللتزام  فال يجوز دفع مبلغ أقل وال 

أكثر  ومع ذلك يمكن للقاض ي أن يعدل من قيمة الشرط الجزائي إذا كان مبالغا فيه بشكل مفرط  يقع باطال كل 

 .300شرط مخالف"

                                                           
 .23أمينة مجيدي و سعيدة علواني و لطيفة لمهر:م.س.ص: -298
غ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت ق.م.م: "يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات األطراف وال يسو 6الفصل  -299

 دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب األطراف ذلك بصفة صريحة".
300- Article 1152: "lorsque la convention porte que selui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme 

à titre de dommage-intérés; il ne peut étre alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre, néanmoins, 

le juge peut méme d'office, modérer au augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifistement 

excessive au dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite".  
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فاملالح  من خالل هذا النص أن القاض ي الفرنس ي يمكنه التدخل بشكل تلقائي، كلما رأى أن الشرط الجزائي      

مبالغ فيه أو زهيد، حت  لو لم يثر أحد األطراف نلك، فالقاض ي الفرنس ي يمارس سلطته في مراقبة الشرط الجزائي، 

 .301ين أو الدائنحيث أصبح نلك يدخل ضمن اختصاصه دون حاجة لطلب من املد

 وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها إن جاء فيه:     

من القانون املدني يخول للقاض ي إمكانية  عديل الشرط الجزائي مما يتعين معه الحكم بشرط  0059"الفصل 

 .302"...9112أكتوبر   91في اليوم ابتداءا من  £ 051جزائي قيمته 

إن جاء  0079مة اإلسترناف بباريس حيث استندت في مراجعتها للشرط الجزائي على نص الفصل وسارت عليه محك     

 في قرارها، مايلي:

 511من القانون املدني  فإنه يتعين تخفيض التعويض املستحق إلى  0059" تطبيقا للسلطة املستمدة من الفصل 

£"303. 

ة بالدار البيضاء من املحاكم التي تتدخل في الشرط الجزائي، وعلى مستوى القضاء املغربي دعتبر املحكمة التجاري     

 إن جاء فيه:  2012حت  لو لم يتقدم بذلك أحد األطراف، ومن بين أحكامها في هذا السياق نجد الحكم رقم 

من مجموع املبلغ % 09"حيث تضمن عقد القرض في بندل السادس أن املدين يكون ملزما بأداء  عويض يصل إلى 

 ألجل  غطية املصاريف الغير املسترجعة. املتبقي

                                                           
301- christine biquet-mathieu, op,cit: 13. 
302-"Que pour autant l'article 1152 du code civil autorise le juge, méme d'office, à modérer ou augmenter la 
peine, qu'un l'espéce, la condamnation à payer une somme de 150 par jour depuis le 57 octobre 5113,…"   
- cour de cassation, chambre commerciale, N: 14-13451, du mardi 7 juillet 2015. 
 ورد عند:  

م القانونية إبراهيم البعلي: "الشرط الجزائي بين النص القانوني والعمل القضائي" رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد الملك السعدي، كلية العلو

. 050ص:  5104\5107ادية واالجتماعية بتطوان، السنة الجامعية: واالقتص  
303-  "…faisant application du pouvoir modérateur tiré de l'article 0025 du code civil, réduite le montant de 
l'indemnité éventuellement due à la somme de 211 £…". 
- cour d'appel de paris, g1, audience publique du vendredi 4 mai 2018,n de RG:16/148807.   
 ورد عند:

.050إبراهيم البعلي: م.س. ص:   
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وحيث مادام أن األمر ال يتعلق بأصل الدين وتم اإلتفاق على هذا التعويض تحسبا إلخالل املقترض بالتزامه أداء 

األقساط في إبانها املتفق عليه  وهي بطبيعتها تدخل في باب الجزاءات عن عدم التنفيذ والري أعطى املشرع للمحكمة 

الحق  00\18\0225من قانون اإللتزامات والعقود بعد التعديل الذي أجري على هذا النص بظهير  924في الفصل 

 في  عديل التعويض اإلتفاقي.

وحيث إن املحكمة ارتأت إعمال سلطتها في تقدير التعويض املستحق للمدعية بعد مراعاتها لحجم الضرر الحاصل 

 .304درهم" 5111وقررت حصرل في مبلغ 

، والذي خولت من 9111قد أن توجه املحكمة التجارية بالبيضاء قد تأثر بقرار ملحكمة النقض الصادر سنة ونعت     

 "بخصو  ما أثير من خرق الفقرةخالله القضاء سلطة املراجعة بشكل تلقائي، وهو ما يتبين من خالل هذه الحيمية: 

نها  عطي للمحكمة إمكانية  عديل الشرط الجزائي من ق.ل.ع. فإنه بالرجوع إليها يتجلى بأ 924الثالثة من الفصل 

في إطار سلطتها التقديرية وليس بها ما يوجب أال يتم ذلك إال بطلب من طرف املتضرر مما يجعل القرار غير خارق 

 .305ألي مقتض ى ومعلال بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس"

ا نؤكد من زاويتنا على ضرورة جعل سلطة القضاء في التخفيض فصنا كان القضاء املغربي اجتهد في هذه املسألة، فصنن     

هو عدم إمكانية اإلتفاق على ال جوء إلى القضاء  911والزيادة من النظام العام، ألن ما يتعلق بالنظام العام في الفصل 

 واملطالبة بالتخفيض أو الزيادة، أما تدخل القضاء بشكل تلقائي فهناك قصور دشريعي بشأنه.

، 911إال أن املشرع املغربي لم يبادر إلى دعديل الفصل  92.27سنة على تطبيق القانون رقم  92بالرغم من مرور ف     

ويجعل سلطة املحكمة في دعديل الشرط الجزائي من النظام العام، وإننا ندعو املشرع املغربي من خالل هذا العمل 

انية التدخل في دعديل الشرط الجزائي، وجعل هذه السلطة املتواضع إلى تبمي موقف واس  وصريح في منح القضاء إمك

 ملا في هذا األخير من حماية ألطراف العالقة التعاقدية، من خالل مقاومة الشروط الجزائية التعسفية.  من النظام العام

 ق.ل.ع ليصبح هكذا: 911بناء على ما سبق نقترح على املشرع املغربي إجراء دعديل على الفصل 

                                                           
  .011، أورده عبد السالم خمال:م.س.ص:54\13\5101، بتاريخ: 3027حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء، رقم: -304
، 5114، سنة 24، منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى عدد 0608\66\0\5118، في  الملف التجاري عدد: 843قرالمجلس األعلى، عدد  -305

 .022، أشار إليه محمد بفقير:م.س، ص:008ص:
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و ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب مت  كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء باإللتزام، وتقدير "الضرر ه

الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة املحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ 

 املدين أو تدليسه.

ضرار التي قد ت حق الدائن من جراء عدم الوفاء باإللتزام األصلي كليا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن األ 

 أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه.

و الرفع أ إلى حد كبيرتخفيض التعويض املتفق عليه إنا كان مبالغا فيه  يجب على املحكمة ودون طلب من األطراف

ولها أيضا أن تخفض من التعويض املتفق عليه  ،بشكل واضح مقارنة مع الضرر املتحققمن قيمته إنا كان زهيدا 

أن تلجأ في سبيل ذلك إلى كل وسائل التحقيق بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي، ولها 

 املقررة في ق.م.م.

 يقع باطال كل شرط يخالف نلك".
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 القضائية واملمارسة الجنائية املسطرة ن قانو  مقتضيات بين العمومية الدعوى  في الجلسات عقد مراسم

أهم األسباب املوضوعية املثارة تلقائيا من طرف القضاء اإلداري وعالقتها 

 بمفهوم النظام العام
 

 أحمد بال :  األستاذ 

 قاض

 

 

 مقدمة

 أن املحكمة غالبا يثير القضاء اإلداري مجموعة من األسباب تلقائيا ودون أن يتمسك بها أحد األطراف، واملالح         

 ما تثير هذه األسباب إما لتعلقها بالنظام العام أو لغير نلك من الحاالت التي سوف نقوم باستعراضها.

فاألصل أن أطراف الدعوى هم من يثيرون جميع وسائل دفاعهم ويدفعون بما يرونه مناسبا لرد دعوى الخصم،     

من قانون املسطرة املدنية وتطبق القواعد  2األطراف طبقا للفصل  واملحكمة في ضوء نلك تقوم بالبت في حدود طلبات

القانونية املنتجمة مع الوقائع املعروضة أمامها، ومن هذا املنطلق يتبين أن إثارة املحكمة لبعض األسباب تلقائيا ودون 

النص القانوني الواجب حاجة لتمسك أحد األطراف بها إما لتعلقها بالنظام العام وإما إلن املحكمة تتدخل لتطبيق 

 على النازلة املعروضة أمامها.

فاملالح  أن تطبيق مقت    قانوني على نازلة معينة هو في حد ناته تازيل ملفهوم النظام العام، ولعل خير مثال على 

 نلك بخصوص املنازعات اإلدارية هو تطبيق نظرية الدعوى املوازية كما سارى نلك الحقا.

وتحديد املفاهيم والتطبيقات املرتبطة بها سوف نعمل على تحديد مفهوم الس ب املثار تلقائيا  ولتفصيل هذه املسألة 

 ثم نبين مفهوم النظام العام، قبل أن نستعرض بعض التطبيقات القضائية لكال املفهومين.

 / مفهوم السبب املثار تلقائيا وتطبيقاته القضائية:0       

 أ/ مفهوم السبب املثار تلقائيا:
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تقنية إثارة املحكمة لس ب ما تلقائيا وبدون تمسك األطراف به تمكن من مواجهة دعوى الطرف املدعي بقاعدة     

قانونية تصطدم بطلبات هذا األخير، كما لو أن املدعي لم يؤطر دعواه بشكل سليم أو خرق مقت    قانوني معين سواء 

القانون هو من يقرر نلك الحكم الذي يقتصر دور القاض ي في كان مرتبطا بالنظام العام أو غير متصل به، طاملا أن 

شأنه باإلعالن والكشف عنه وإبرازه كوسيلة وحيدة ترد دعوى املدعي أو خصمه، ويمكن فهم تقنية إثارة الس ب من 

من قانون املسطرة املدنية الذي ينص على أن القاض ي يطبق القواعد  2خالل كونها مجرد تطبيق ملقتضيات الفصل 

 القانونية الالزمة على الازاع املعروض عليه.

فصثارة القاض ي التلقائية لس ب ما ودون تمسك األطراف به يشكل في واقع األمر مجرد تطبيق منه للمقتضيات      

القانونية املرتبطة بالنازلة املعروضة أمامه، ويؤيد هذا الطرح ما جاء في قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 

02/11/9101 : 

 في وسائل الطعن مجتمعة :" 

حيث يعيب الطاعن القرار املطعون فيه في وسيلتي النقض األولى والثانية: بخرق الفصل الثالث من قانون املسطرة       

املدنية وانعدام التعليل نلك أن القرار املطعون فيه أثار عبء انعدام التعليل الذي طال صلب القرار اإلداري املطلوب 

غم أن املطلوب في النقض لم يثره ورغم انه ال يتعلق بالنظام العام وانه القرار اإلداري أحال من حيث أسبابه إلغاضه ر 

على محضر املجلس التأديبي وبذلك تكون الغاية قد تحققت وان املشرع حصر الزامية التعليل في القرارات السلبية 

 والقرار املطعون فيه ال يدخل في زمرة هذه القرارات.

إذ أنها ملا أثارت تلقائيا عدم  عليل القرار حيث إن محكمة املوضوع طبقت صحيح املقتضيات القانونية  لكن     

اإلداري تكون بذلك قد انساقت وراء مقتضيات الفصل الثالث من قانون املسطرة املدنية الذي يلزمها بالبت 

بتنفيذ القانون رقم  9119يوليوز  92نية فان ظهير ، ومن جهة ثاطبقا للقوانين املطبقة ولو لم يطلب األطراف ذلك

املتعلق بتعليل القرار اإلداري ينص فيما ينص عليه من وجوب التعليل على  القرارات اإلدارية القاضية بصنزال  10-12

رجة فانه دعقوبة إدارية أو تأدي ية وملا كان الوضع في النازلة يتعلق بقرار إداري ق    بقهقرة املطلوب في الطعن في ال

يدخل بداهة في عداد القرارات املشمولة بوجوب التعليل  وبذلك تكون املحكمة عندما قضت بصلغاء املقرر اإلداري 
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، 122لعيب في الشكل لعدم إفصاح اإلدارة عن س ب إنزال العقوبة، قد عللت قرارها دعليال صحيحا." )قرار عدد 

 ، "غير منشور".023/1/0/9112، في امللف اإلداري 02/11/9101الصادر بتاريخ 

 ب/ تطبيقات السبب املثار تلقائيا:

: أثارت محكمة النقض تلقائيا باعتبارها آنذاك درجة إشـــــــــــكالية الحكم على جهة إدارية غير ذات صـــــــــــفة   

ثانية من درجات التقاضــــــــ ي أن الحكم على مرفق من مرافق اإلدارة غير متمتع باالســــــــتقالل املالي والشــــــــخصــــــــية املعنوية 

ـــل ي ــ ـــكل خرقا للفصـــ ــ من قانون املســــــــطرة املدنية، مما جعلها تثير هذا الســــــــ ب تلقائيا، وتقوم على إثر نلك وبعد  707شـــ

ثبوت اســــــــــــــتنفاد أطراف الدعوى ألوجه دفاعهم في املرحلة االبتدائية بالتصــــــــــــــدي والحكم بعدم قبول الدعوى بعلة أن 

ــــوع  ــ ــ ــ ــ التعويض املطالب به. وهذا اتجاه مخالف لالتجاه الذي الطرف املدعي لم يحدد الجهة القانونية املخاطبة بموضــ

 تذهب فيه محكمة االسترناف اإلدارية بمراكش.

ـــــدد     ـــــة الــنــقــض عــ ـــــاء فــي قــرار مــحــكــمــ فــي املــلــف اإلداري عـــــــدد  01/00/9112الصــــــــــــــــــــادر بــتـــــــاريــخ  0117جــ

 )غير منشور( ما يلي:  0112/1/9/9117

 " في السبب املثار تلقائيا من املجلس األعلى :

حيث ان الحكم املستانف ق    على اإلدارة املدعى عليها وزارة ال حة في ىخص السيد وزير  ال حة بادائها لفائدة     

املدعي نيابة عن ابنته القاصرة التعويض املذكور اعاله في حين ان وزارة ال حة ليست سوى مرفق من مرافق الدولة 

من قانون املسطرة املدنية قد نص على ان الدعوى  707ن الفصل ال تتمتع باالستقالل املالي والشخصية املعنوية وا

ترفع ضد الدولة املغربية في ىخص الوزير االول وله ان يكلف بتمثيله الوزير املختص عند االقتضاء مما كان معه 

 املذكور وواجب االبطال . 707الحكم املستأنف عندما ق    في مواجهة وزارة ال حة قد خالف مقتضيات الفصل 

حيث ان االطراف قد استنفذوا ما لدنهم من اوجه دفع او دفاع مما تكون معه القضية جاهزة للبت في الجوهر عمال     

 من قانون املسطرة املدنية . 011بمقتضيات الفصل 

 وحيث ان املستأنف عليه التمس بمقاله االفتتا ي للدعوى الحكم بتحميل املوظفين املدعى عليهم كامل مسؤولية    

ما دعرضت له ابنته من  بتر ضدها اليمم  وبالزامهم بادائهم لها بواسطة والدها دعويضا مؤقتا ... واحالل اإلدارة املشغلة 

محل موظفيها في اداء ما سيحكم به من دعويضات لفائدتها ، وقد اكد في مذكرة طلباته بعد الخبر ة على ملتمس الحكم 
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مي بالناضور عن االضرار الجسيمة الالحقة بابنته والحكم تبعا لذلك بتعويض بتحميل كامل املسؤولية للمستشفى الحس

عن هذه االضرار دون  بيان فيه ل جهة املطالبة قانونا باداء هذا التعويض والى طلب الدولة املغربية في ىخص الوزير 

 األول وليست املعيار املبين اعاله مما تكون معه الدعوى غير مقبولة."

، في 01/12/9101، بتاريخ 0112االتجاه، جاء في قرار صادر عن محكمة االسترناف اإلدارية بالرباط عدد وفي نفس     

 ، )غير منشور( ما يلي:02/02/01امللف عدد 

في السبب املثار تلقائيا من طرف املحكمة لتعلقه بالنظام العام: "  

دعي )املستأنف فرعيا( التمس الحكم على املكتب الوطمي حيث إنه بالرجوع إلى املقال االفتتا ي للدعوى يتض  أن امل    

للمطارات بتسوية الوضعية املادية ملعاشه ونلك بصدماج كل من مكافأة الخدمة وعالوة الكفاءة وفي تصفية راتب تقاعده 

 رهم.د 71.111,11والحكم له بتعويض عن الضرر بس ب التماطل قدره  9112من تاريخ إحالته على التقاعد في يناير 

وحيث استند املدعي في دعواه إلى كونه ظل يستفيد من املنحتين املذكورتين طوال حياته اإلدارية سواء أثناء عمله     

لدى إدارته األصلية وزارة النقل أو بعد إلحاقه لدى املكتب الوطمي للمطارات إلى حين إحالته على التقاعد وكانتا 

ار باقي العناصر املكونة ألجرته، ومع نلك لم يتم إدماجهما ضمن مكونات تخضعان لالقتطاع من أجل املعاش على غر 

احتساب معاشه كما هو الشأن بالنسبة لكافة التقنيين من متقاعدي املكتب، أي أنه  ينازع في كيفية تصفية معاشه 

ة أساسية ضد دعوى بصفوليس في عدم تمكينه من املقابل املادي لهاتين املنحتين، وبالتالي كان يتعين عليه توجيه ال

الجهة اإلدارية التي تتولى عملية التصفية املذكورة وهي الصندوق املغربي للتقاعد  الذي يعيب عليه عدم احتساب 

جميع مكونات أجرته عند دسوية راتب معاشه وليس املكتب الوطمي للمطارات الذي لم يبين املستأنف عليه وجه الخطأ 

نه لئن كان قد أشار إلى الصندوق املذكور في ديباجة املقال ضمن أطراف الدعوى إال أن الذي ارتكبه في هذا الشأن، وأ

إدخاله لم يكن بصفته املدعى عليه وإنما كطرف مطلوب حضوره فقط كما أنه في  ملتمسه النهائي التمس الحكم على 

ف ملا ق    بخالف نلك لم املكتب وليس الصندوق مما تبقى معه الدعوى موجهة ضد غير ني صفة والحكم املستأن

 يطبق القانون على وجه صحيح ويتعين إلغاضه والحكم تصديا بعدم قبول الطلب." 

فهل الس ب املتعلق بتوجيه الدعوى ضد غير ني صفة س ب متعلق بالنظام العاما أم مجرد س ب يرتبط بتطبيق     

                                نص قانوني معينا وملانا الحديث عن س ب يتعلق بالنظام العاما    
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: تقدمت شركة بطلب أمام املحكمة اإلدارية بمراكش يرمي إلى إثارة وجود دعوى موازية تلقائيا من طرف املحكمة    

القاض ي بفت  بيع قطعة أرضية مخزنية بمراكش بالتجزئة  91/09/9110إلغاء قرار وزير االقتصاد واملالية بتاريخ 

 21ية، التي فوتت لها إلقامة فندق سيا ي تحت شرط فاس  بصنجاز املشروع داخل أجل أقصاه الفندقية بالسمالل

شهرا ابتداء من تاريخ توقيع العقد، أجابت اإلدارة بأن الشركة املدعية لم تف بالتزامها لوجود خالفات بين الشركاء، 

منها " أن إنذار املتعاقد بواسطة رسالة وبعد املناقشة قضت املحكمة بصبطال قرار الفت  موضوع الدعوى، بعلة مض

أشهر من تاريخ التوصل، طبقا للمسطرة املحددة  2مضمونة مع االشعار بالتوصل من أجل تنفيذ التزاماته داخل أجل 

من دفتر الشروط العامة، )...( يعتبر من اإلجراءات الشكلية واألساسية، وأن اإلخالل به من شأنه أن  17في الفصل 

رمان املتعاقد مع اإلدارة من حقه في الدفاع عن مصالحه )...( مما يكون معه قرار الفت  غير قائم على يؤدي إلى ح

 أساس سليم."

وبعد استرناف الحكم أمام محكمة النقض )باعتبارها محكمة ثاني درجة( قضت هذه األخيرة بواسطة قرارها عدد     

، ص 22)منشور بمجلة قضاء املجلس األعلى عدد  0191/1/0/9111في امللف عدد  0/2/9112الصادر بتاريخ  972

 وما بعدها( بما يلي: 920

 في السبب املثار تلقائيا:" 

الطعن ، فصن قرار فت  عقد التفويت )املطعون فيه( غير قابل لالنفصال عن العقد، سيما وأن حيث من جهة   

 روعية.ولم يتم االستناد فيه إلى مخالفة املش، مستمد من مخالفة العقد

وحيث من جهة أخرى، حيث إن دعوى اإللغاء )املاثلة( لم تتحول إلى دعوى القضاء الشامل ملجرد أداء الرسوم    

مادام الطاعن قد احتف  بموضوعها األصلي وظلت قاصرة على طلب  -كما نهب إلى نلك الحكم املستأنف –القضائية 

 تعبير اإلبطال.إلغاء القرار الطعين، وهو ما قضت به املحكمة ولو ب

من القانون املحدث للمحاكم اإلدارية، فصنه ال يقبل الطلب الهادف  92وحيث إنه تطبيقا للفقرة األخيرة من املادة    

إلى إلغاء قرارات إدارية إنا كان في وسع املعنيين باألمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق عن طريق الطعن العادي أمام 

 املستأنف ملا نحى خالف نلك، لم يجعل ملا ق    به أساسا من القانون. القضاء الشامل، والحكم
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 ق    املجلس األعلى بصلغاء الحكم املستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب."     

 استنتاج:

املالح  أن تأسيس دعوى إلغاء قرار إداري متصل بالعقد )أي بالدفع بخرق بند من بنوده( على عدم مشروعيته   

 ل طلب إلغائه حسب ما يستشف من قرار محكمة النقض.يؤدي إلى قبو 

فصنا تبين أن دعوى القضاء الشامل لن دسعف الطرف املدعي في الوصول إلى النتائج التي كان يتوخاها من دعوى   

اإللغاء، كما في حالة تأسيس دعوى إلغاء قرار عدم الفت  على إحدى عيوب املشروعية بعيدا عن الحديث على 

م تنفيذ املدعى عليه لبنود االتفاقية، فصن قاض ي اإللغاء يق  ي بقبول الطلب وينتقل إلى فحص مشروعية التمسك بعد

 القرار اإلداري ال غير.

، في امللف اإلداري عدد 71رقم  92/9/0232وفي هذا الصدد، صادفنا قرارا صادرا عن محكمة النقض بتاريخ    

، أوس  هذه 033ص  0232، نونبر 011/010لة القضاء والقانون العدد )الرئيس:األستان أزوالي( منشور بمج 2993/30

 املسألة بشكل شاف، إن جاء فيه :

" لكن، حيث إنه ال يمكن التصريح بعدم قبول دعوى اإللغاء على أساس وجود دعوى موازية إال إنا كانت هذه الدعوى  

ت نفس النتائج التي تتوخاها من طلب اإللغاء في حين األخيرة أمام القضاء الشامل من شأنها أن تحقق بالنسبة للطاعنا

أن الدعوى املست جلة التي سجلتها الطاعنات أمام قاض ي املست جالت كانت ترمي إلى اإلنن باسترناف أشغال البناء 

ه نالتي توقفت بعد أن توصلت املدعيات باملقرر اإلداري الصادر عن رئيس املجلس البلدي أما طلب اإللغاء الحالي فص

يرمي إلى إلغاء القرار املذكور الذي أمر الطاعنات بحذف كل من الطابقين الثاني والثالث من العمارة األمر الذي ال يمكن 

أن تصل إليه الطاعنات إال عن طريق دعوى اإللغاء لعدم وجود دعوى موازية في هذا املجال وبذلك فصن الدفع ال يرتكز 

 على أساس."

دعوى املوازية ال يمكن أن ينصرف بتاتا إلى اإلضرار باملعمي باألمر، وبالتالي فصن إثارة هذه املسألة إنن فجوهر فكرة ال     

تلقائيا من طرف املحكمة مرتبطة بوجود دعوى موازية تحقق نفس الغايات واوثار التي كان املتضرر يسعى إليها عن 

 طريق دعوى اإللغاء.
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وازية وبالتالي الحكم بعدم قبول دعوى اإللغاء، ما جاءت به محكمة النقض وكمثال متميز لتحقق شروط الدعوى امل    

 )غير منشور( من أنه:  9192/1/9/9111في امللف عدد  2/01/9112الصادر بتاريخ  370في قراراها عدد 

 " في السبب املثار تلقائيا من طرف املجلس األعلى لتعلقه بالنظام العام:

دعوى اإللغاء، انعدام الدعوى املوازية ونلك طبقا ملقتضيات الفقرة األخيرة من املادة  حيث انه من بين شروط قبول    

 املحدثة بموجبه املحاكم اإلدارية. 10-21من القانون رقم  92

إلى إلغاء القرار اإلداري السلبي برفض إرجاع املبلغ املقتطع من التعويض عن وحيث ترمي الدعوى الحالية      

)املستأنف عليها( التي كانت مستخدمة لدى  ة برسم الضريبة العامة على األجر املمنوح للمدعيةاملغادرة الطوعي

املؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشمالية الوسطى وهي منازعة ضري ية تندرج ضمن القضاء الشامل التي 

ء مما يكون معه الطلب غير مقبول والحكم التي ترمي إليها دعوى اإللغا الحصول على نفس النتائجتمكن الطاعنة من 

 املستأنف القاض ي بخالف نلك مجانبا للصواب ومعرضا لإللغاء." .

الصادر بتاريخ  720ولتتض  الصورة أكثر، نسوق مثال آخر موضوعه القرار الصادر عن محكمة النقض عدد      

 يه ما يلي: )غير منشور( جاء ف 019/1/0/9100في امللف اإلداري عدد  13/13/9109

تقدم املطلوبون أمام  9112يونيو  92"حيث يستفاد من أوراق امللف ومن ضمنها القرار املطعون فيه أنه بتاريخ        

املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء بمقال افتتا ي عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع ورثة آخرين القطعة األرضية 

غير محفظة وهي قطعتان : األولى مساحتها هكتار والثانية مساحتها أربع هكتارات، كائنة  الفالحية املسماة "املسكينية"

بدوار العكبان جماعة شراط، آلت إليهم من والدهم العرجوني العيا  ي، وورثة آخرين آلت إليهم من والدهم العرجوني 

من عمه التهامي ونال من نفس القطعة العربي،  وأن العرجوني محمد اشترى نصف هكتار من القطعة أعاله من والده و 

هبة من مكفولته خديجة بنت عبد السالم زوجة جده األعلى، وأن عمهم باع قيد حياته هكتارا واحدا إلى كل من عبد 

العالي السالوي وسعيدة وريدي، وأنهم فوجئوا بهما يقومان بأشغال الحفر والبناء في القطعة الذكورة بالرغم من كونها 

الشياع مع جميع الورثة، وأن البائع باع أكثر مما يملك، والتمسوا إلغاء القرار الصادر عن رئيس الجماعة  مملوكة على

القاض ي بمنح رخصة لبناء دار سكم  في األرض الفالحية "املسكينية"  01تحت عدد  9117مايو  92القروية شراط بتاريخ 

القانون املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية البالغة مساحتها هكتارا واحدا، لخرقه قانون التعمير و 
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وتقسيم العقارات، وبعد جواب الجماعة املطلوبة في الطعن باإللغاء وتمام اإلجراءات قضت املحكمة اإلدارية بصلغاء 

ة املذكورة ماعالقرار املطعون فيه مع ما يترتب على نلك قانونا، بحكم استأنفه السيد عبد الغمي السالوي ومن معه والج

أمام محكمة االسترناف اإلدارية بالرباط، التي قضت بموجب قرارها املشار إلى مراجعه أعاله بتأييد الحكم املستأنف، 

 وهو القرار املطعون فيه بالنقض.

 في الوسيلتين األولى والثانية لالرتباط :

ازلة انعدامه وبعدم االرتكاز على أساس قانوني، حيث دعيب الطاعنة القرار املطعون فيه بنقصان التعليل املازل م    

بدعوى أن املحكمة لم تجب على دفعها املتعلق بوجود دعوى موازية، واملتمثل في كون املطلوبين يرغبون من خالل 

مقالهم االفتتا ي في قسمة العقار موضوع رخصة البناء، وأنه كان في وسعهم ال جوء إلى القضاء الشامل للمطالبة برفع 

لضرر عنهم عند االقتضاء، وأن الطالبة سلمت رخصة البناء بناء على طلب وقرارها مشروع ومبمي على وثائق صحيحة ا

 ال يمكن الطعن فيها إال بالزور، مما يعرض القرار املطعون فيه للنقض.

القرار املطعون  حيث ص  ما عابته الطاعنة على القرار املطعون فيه، نلك أنها دفعت بوجود دعوى موازية وبأن    

فيه مشروع ومبمي على وثائق صحيحة، ونلك في مقالها االسترنافي، واملحكمة اكتفت باإلشارة إلى هذه الدفوع ولم تجب 

 عنها باملرة، مما يعد خرقا لحقوق الدفاع ومبررا للنقض."

ت رخصة البناء ملن تقدم يتبين من خالل هذا القرار أن توجيه الدعوى في مواجهة الجماعة باعتبارها من سلم    

بطلبها، ال يستقيم ولو ت ت أن طالب الرخصة مجرد مالك على الشياع وطلب رخصة للبناء في ملك مشاع غير مفرز، 

وبالتالي فصن هذه الدعوى في واقع الحال تهدف إلى قسمة العقار بين الورثة وال يمكن أن دسأل إزائها الجماعة في منح 

فصن الدعوى املقدمة أمام القضاء اإلداري تبقى غير مقبولة، مادام بوسع املعمي باألمر اقتضاء  الترخيص بالبناء، ومن تم

 حقوقه عن طريق القضاء املدني بواسطة دعوى القسمة.

فهنا مص حة الطرف املتضرر في طلب القسمة أقوى بكثير من مص حته في إلغاء قرار الترخيص بالبناء للمالكين معه     

ل تتمثل في إيقاف أشغا-عند ثبوت عدم مشروعيته–على اعتبار أن اوثار الناجمة عن إلغاء القرار اإلداري على الشياع، 

 البناء تبعا إللغاء قرار منح الرخصة.
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لكن رب قائل يقول بأن استمرار املالك على الشياع املستفيد من رخصة البناء في أشغال البناء قد يؤثر على طبيعة    

عملية قسمته املرتقبة، وبالتالي إمكانية اعتماد قسمة التصفية بدل القسمة العينية، وهو ما يبرر وجاهة  العقار وبالتالي

 طلب إلغاء قرار الترخيص بالبناء لتجنب آثار االستمرار في البناء، والتي يصعب توقعها مسبقا.

 عليه، فصثارة وجود دعوى موازية تلقائيا من املحكمة مقترن بمعيارين:    

: الحصول على نفس النتائج. )النتائج املرجوة من طلب اإللغاء يمكن اقتضائها عن طريق دعوى املعيار األول        

 القضاء الشامل(.

املعيار الثاني: عدم تأسيس دعوى اإللغاء على أحد عيوب املشروعية، خاصة عيب االختصاص والشكل وانعدام       

 التعليل.

عرضت على املحكمة اإلدارية بأكادير نازلة تت خص وقائعها في أن جمعية تقدمت بمقال دعرض في هذا االتجاه أيضا،     

من خالله أنها أبرمت اتفاقية مع القيادة الجهوية للوقاية املدنية ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا والتي نصت 

مقابل نلك قامت الجمعية بتنفيذ ما التزمت به على وضع املدعى عليها املسبح الواقع بتكنتها رهن إشارة الجمعية و 

بمقت    االتفاقية بصجراء إصالحات للمسبح باستثمارات مالية مهمة إال أن القيادة الجهوية لم تتقيد بما التزمت به إن 

ة سشرعت في البداية في عرقلة عمل الجمعية بصغالق املسبح من حين وخر قبل أن تقدم على إغالقه بصفة نهائية، ملتم

إلغائه ألنه مشوب بعيب مخالفة القانون وعيب الس ب وانعدام التعليل، وبعد املناقشة قضت املحكمة اإلدارية بأكادير 

 بصلغاء القرار اإلداري املطعون فيه مع ما يترتب عن نلك قانونا استنادا إلى الحيميات التالية: 

املتعلق بصشغال االمالك العمومية مؤقتا  1918/06/30" وحيث إن البين من مقتضيات الظهير الشريف املؤرخ في   

املشار اليه اعاله ان سحب رخصة االحتالل املؤقت للملك العام يجب ان دسند دائما ألسباب مرتبطة باملص حة العامة 

ية نونوان يكون هذا التحب ــــ الذي يجب ان يتجسد في قرار صادر عن الجهة املرخصة ــــ مسبوقا بتبليغ بالطرق القا

 للتبليغ للمستفيد من الترخيص باالحتالل املؤقت للملك العام بصنذار كتابي.

وحيث ان الثابت من وثائق امللف ان الطاعنة تربطها مع القيادة الجهوية للوقاية املدنية باكادير اتفاقية تتعلق طبقا    

 تدريب على السباحة والغوص وصيانة املعداتللبند االول من فصلها االول باتفاقية شراكة ودعاون وتكوين في مجال ال
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البحرية، ونلك بان تضع ادارة الوقاية املدنية باكادير رهن اشارة الطاعنة املسبح الواقع بثكنة الوقاية املدنية وباملقابل 

 دستفيذ االدارة من حصص التكوين والتدريب على السباحة والغوص وصيانة املعدات.

وحيث يستفان مما نكر اعاله، أن الطاعنة ولئن كانت جمعية مؤسسة في اطار ظهير الجمعيات، اال انه بالنظر ملا تقدمه 

لالدارة من مهام وملنخرطيها من خدمات دعتبر في حكم املقدم لخدمة مرفقية عامة نظرا لسهرها طبقا للبند االول من 

ن االتفاقية  على تقديم تداريب لفائدة موظفي الوقاية املدنية لجهة الفصل االول والبند االول من الفصل الثالث م

سوس ماسة والجهات املجاورة، واللتزامها طبقا للبند االول من الفصل الخامس باملساهمة في عمليات االغاثة واالنقان 

 تحت االشراف املباشر الدارة الوقاية املدنية.

بين الطاعنة والقيادة الجهوية  02/17/9102الشراكة قد ابرمت منذ  وحيث ان الثابت من وثائق امللف ان اتفاقية

للوقاية املدنية باكادير في ىخص قائدها، واستمر طرفيها على تنفيذ التزاماتهما الى ان تفاجئت الطاعنة بقرار اغالق 

الصمت طيلة هذه املدة دون  باقرار من املطلوبة في الطعن، وان التزام االدارة 9101املسبح في وجهها خالل شهر فبراير  

ان تبادر الى سلوك املساطر القانونية اللغاء تلك االتفاقية في أوانها يازلها مازلة املوافق واملصادق على تلك االتفاقية، 

مما يجعل دفعها بانعدام صفة القائد الجهوي للوقاية املدنية باكادير في ابرام االتفاقية واحتجاجها بقرارات وزير 

ة بتفويض االمضاء وباعفاء القائد املذكور من مهامه غير منتج، طاملا انها كانت عاملة بمضمون االتفاقية الداخلي

املذكورة وبامكانها مباشرة االجراءات الالزمة البطال مفعول االتفاقية، ونلك احتراما للمبدأ العام املتعلق بعدم جواز 

 ونية ما لم يث ت وجود غش او تدليس في اكتسابها.  املساس بالحقوق املكتسبة واستقرار املراكز القان

وحيث ان األصل في العقود واالتفاقيات أنها مت  نشأت صحيحة، فصنها دستقر بها العالقة بين الطرفين وتصير ملزمة 

ع في جلطرفيها باعتبارها قانونهما حيث تقوم نصوصها مقام القانون في الدائرة الت  يجيزها، وتصبح االتفاقية هي املر 

بيان نطاق التعاقد وشروطه وتحديد حقوق والتزامات طرفيها، وأنه يجب تنفيذ االتفاقية وفقا ملا اشتملت عليه 

شروطها وبما يتفق بحسن النية فال يجوز نقضها أو دعديلها إال باتفاق الطرفين أو وفقا للقانون، وكلما نشأ العقد 

 صحيحا ملزما كان تنفيذه واجبا.

نظر للمهام املرفقية التي تقوم بها الطاعنة، وكان الفصل السادس من االتفاقية الرابطة بين الطرفين وحيث انه وبال

ينص على ان دستمر هذه االتفاقية مدة ثالث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ويجب على الطرف الذي يعتزم انهاء هذه 
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الطعن عن االدالء بما يفيد سلوك مسطرة االشعار الشراكة ان يخطر الطرف االخر باشعار ، فان تخلف املطلوبة في 

في مواجهة الطاعنة داخل االجل التعاقدي املحدد في الفصل السادس اعاله رغم تمسكها بذلك في مذكرتها الجوابية،وما 

يفيذ توفر الشروط واالجراءات املنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل السادس من الظهير الشريف املؤرخ في 

أمام خلو  -املتعلق بصشغال االمالك العمومية مؤقتا املذكورة اعاله،يجعل موقف املطلوبة في الطعن  1918/06/30

بمثابة موافقة ضمنية على تجديدها ملدة  –امللف من هذا االشعار  الذي يعكس عدم رغبتها في تجديد االتفاقية 

سبح واغالفه في وجهها غير مؤسس قانونا ومتمسا بالتجاوز في مماثلة، ويكون تصرفها وقرارها بمنع ولوج الطاعنة الى امل

 استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون وانعدام الس ب.

وحيث يتعين تبعا ملا نكر اعاله،الحكم بصلغاء القرار اإلداري الصادر عن املدعى عليها بصغالق املسبح و منع الطاعنة  من  

في امللف عدد  92/09/9101، الصادر بتاريخ 0221" )حكم عدد  استغالله مع مايترتب عن نلك قانونا.

 )غير منشور(. 0192/2001/9101

 

 0922وبعد استرناف الحكم أمام محكمة االسترناف اإلدارية بمراكش قضت هذه األخيرة بواسطة قرارها عدد     

  )غير منشور( بما يلي: 0910/2917/9102في امللف عدد  91/12/9102الصادر بتاريخ 

 حول سبب االستئناف املثار تلقائيا الرتباطه بالنظام العام:" 

       )..( 

وحيث إن إقدام إدارة الوقاية املدنية بأكادير على منع الجمعية املستأنف عليها من استغالل املسبح الواقع بتكنتها     

ر فقه والقضاء اإلداري دأبا على اعتباينطوي على قرار إداري ضممي بفت  االتفاقية التي تجمع الطرفين ومعلوم أن ال

أن قرارات فت  العقود اإلدارية ال تقبل في حد ناتها الطعن باإللغاء ألنها قرارات متصلة بالعقود ورقابة القضاء على 

 بمشروعيتها وسببها ومدى مالءمتها لخطأ املتعاقد ال تمتد إلى إلغائها وإنما تقتصر على التأكد من تلك املشروعية وترتي

أحقية الطرف املتعاقد مع اإلدارة في املطالبة بالتعويض لجبر األضرار الالحقة به في حال ادسام القرار بأحد عيوب 

املشروعية وبالتالي فصنه ملا التمست الجمعية املستأنف عليها الحكم بصلغاء قرار املنع دون التقيد بما نكر تكون قد 
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ة األولى بقبولها تكون قد جانب الصواب فيما قضت به مما يتعين معه جعلت دعواها معيبة وملا قضت محكمة الدرج

 إلغاء الحكم املستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى."

يجب التأكيد على أن الطرف املدعي يريد الوصول بطلب اإللغاء في نازلة الحال إلى إلغاء القرار اإلداري املتسم بأحد     

دة من آثار هذا اإللغاء باالستمرار في االستفادة من املسبح، وال يريد الوصول إلى عيوب املشروعية ونلك لالستفا

الحصول على دعويض، فمحكمة االسترناف اإلدارية أعملت ضمنيا نظرية الدعوى املوازية وقاعدة أن مسألة تقدير 

 ويض.مشروعية القرار اإلداري املتصل بالعقد من صالحية القضاء الشامل في إطار دعوى التع

يتبين أن توجه محكمة االسترناف اإلدارية بمراكش يسير نحو إلغاء أي إمكانية للطعن باإللغاء في مواجهة قرارات   

فت  العقود اإلدارية بصفة عامة، استنادا إلى كونها قرارات متصلة بالعقود وأن رقابة القضاء على مشروعيتها ال تمتد 

ن تلك املشروعية، ويبقى للمتضرر حق رفع دعوى التعويض أمام القضاء الشامل، إلى إلغائها وإنما يقتصر على التأكد م

أن طلب إلغاء قرار فت  عقد  0/2/9112في حين أنه يستشف من قرار محكمة النقض املشار إليه أعاله الصادر بتاريخ 

 ى التعويض أمام القضاءإداري مت  كان مستندا على مخالفة املشروعية فصنه يمكن قبول طلب إلغائه، بمعزل عن دعو 

 الشامل املحفوظة للطرف املتضرر.

فهي إنن ليست قاعدة عامة، بل مرتبطة وجودا وعدما بموضوع طلب اإللغاء واألساس القانوني املعتمد في الدعوى    

وب يوالعيوب املثارة في مقال الدعوى )كمثال على نلك التمسك بعيب عدم االختصاص أو عيب انعدام التعليل، فهي ع

 ال يمكن بحثها ومراقبتها إال عن طريق دعوى اإللغاء وبالتالي يتعين التصريح بقبول الطعن املؤسس عليها(.

في هذا املثال السابق، نالح  بأن مفهوم النظام العام لصيق أيضا بتطبيق القواعد القانونية وما تواتر عليه االجتهاد     

و تطبيق اجتهاد قضائي متواتر عليه على نازلة معينة يشكل مسألة من القضائي، أي أن كل إعمال ملقت    قانوني أ

النظام العام وعلى املحكمة أن تثيرها تلقائيا، وكأن املحكمة هنا تطبق القواعد القانونية الواجبة التطبيق على الواقعة 

 املعروضة أمامها ال غير. فلمانا نتحدث إنن عن النظام العاما

 املنفصل: مناقشة فكرة القرار     

 رأي األستان  محمد املنتصر الداودي رئيس الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض سابقا:   
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يقول األستان الداودي في هذا الصدد أنه " إنا كانت القاعدة تق  ي بأن الطعن باإللغاء ال يمكن تصوره إال ضد    

ركبة وأهمها العقود اإلدارية التي تتكون من عدة القرارات اإلدارية مما يعمي عدم إمكان سلوكه بالنسبة للعمليات امل

مراحل دشمل كل مرحلة منها عدة قرارات إدارية وهي بهذه الصفة تخرج عن نطاق دعوى اإللغاء إال أنه ما دامت دسهم 

 في صنعها قرارات إدارية ينظر القاض ي إلى كل منها على وجه االستقالل فصنه يقبل الطعن فيها باإللغاء، ولعل أوس 

مثال على نلك العقد الذي تبرمه اإلدارة والذي ال يتأدى الطعن فيه باإللغاء باعتباره عمال قانونيا من جانبين اثنين 

وليس من جانب اإلدارة وحدها حت  ولو كان عبارة عن عقد إداري فاملنازعات بشأنه ترفع عن طريق دعوى العقد أي 

لك فهناك الكثير من القرارات اإلدارية التي ترتبط به ويمكن الطعن دعوى القضاء الشامل وليس دعوى اإللغاء. ومع ن

فيها باإللغاء وهو ما يعرف بنظرية القرارات املنفصلة أو القابلة لالنفصال، وتظهر فكرة القرار النهائي املنفصل على 

 وريا."تب بذاته اثرا قانونيا فالخصوص في اإلجراءات التي دسبق القرار النهائي والتي يمكن عزلها عن كان هذا اإلجراء ير 

فالقرار املنفصل يقول األستان الداودي قرار يسهم في تكوين العقد ويستهدف إتمامه إال أنه ينفصل عن هذا العقد     

 وينفرد عنه في طبيعته فيجوز الطعن فيه استقالال.    

 مثال تطبيقي للقرارات املتصلة بالعقد غير القابلة للطعن باإللغاء:   

تطلب فيه إلغاء قرار عدم االستجابة لطلب  99/12/11تقدمت شركة بمقال أمام املحكمة اإلدارية بمراكش بتاريخ      

إعفائها من نعيرة التأخير في اإلنجاز موضوع رسالة رئيس دائرة األمالك املخزنية بأكادير، نلك أنه سبق لها أن اشترت 

مترا حسب دفتر التحمالت وااللتزامات امل    اإلمضاء بتاريخ  9111ا عن طريق التراض ي قطعة أرضية مخزنية مساحته

شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع على  03مع التزامها بتنفيذ املشروع املتفق عليه داخل أجل محدود ال يتعدى  11/10/22

ارة بمراكش بعد استش العقد، مع إمكانية استفادتها من اجل إضافي أقصاه سنة يمنحه رئيس دائرة األمالك املخزنية

من ثمن بيع القطعة األرضية   % 9لجنة خاصة  بالتتبع وموافقة مدير األمالك املخزنية، ونلك تحت طائلة نعيرة قدرها 

عن كل شهر تأخير ابتداء من تاريخ انتهاء األجل املمنوح، وأن لإلدارة الحق في إعفاء امللتزم من أداء تلك الذعيرة إنا كانت 

ي حالت دون إنجاز املشروع داخل األجل أسباب خارجة عن إرادته، ونلك بواسطة قرار يصدره وزير املالية األسباب الت

بعد استشارة ال جنة الخاصة باالنجازات، وان الشركة ألزمت بأداء الذعيرة التعاقدية رغم أن عدم  انجازها للمشروع 

عيرة لكون التأخير الحاصل في املشروع يرجع إلى املقاول، يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادتها والتمست إعفاءها من الذ
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وهو طلب رفضته اإلدارة، مما أدى إلى إقامة دعوى التمست فيها إلغاء مقرر ال جنة القاض ي برفض طلب اإلعفاء، وبعد 

ارة، دجواب اإلدارة والتماسها رفض الطلب، أصدرت املحكمة اإلدارية بمراكش حكما مستجيبا للطلب، استأنفته اإل 

فأصدرت محكمة االسترناف اإلدارية بمراكش قرارها القاض ي بصلغاء الحكم املستأنف والحكم تصديا بعدم قبول 

 الطلب، طعنت فيه الشركة بالنقض.

، في امللف اإلداري عدد 90/10/9101الصادر بتاريخ  71وجاء موقف محكمة النقض من خالل قراراها عدد    

 كالتالي:، )غير منشور( 222/1/0/9112

 في وسائل النقض مجتمعة الرتباطها :  

حيث تنعى الشركة الطاعنة على القرار املطعون فيه، عدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق قاعدة مسطرية أضرت      

من قانون املسطرة املدنية، نلك انه وحسب طالبة النقض فان القرار املطعون فيه  217و 219بها وخرق الفصلين 

القول بان املستأنف عليها وهي الشركة "التمست التأييد، إن لو أورد القرار مضمن الوقائع كما يوجبها الفصالن اكتفى ب

 من قانون املسطرة املدنية ، ألجاب عما ورد وتم تقدير مشروعية القرار املنفصل . 217و 219

ا، فصنه بالرجوع إلى القرار املطعون حيث إنه بالرغم من عدم وضوح ما تمسكت به طالبة النقض في وسائله لكن    

فيه يتبين بكل وضوح أنه استنتج بأن اإلدارة املطلوبة في الطعن قد استندت في اتخان قرارها املذكور على العقد املبرم 

 بين الطرفين وخاصة الفصلين الثالث والعاشر منه، وهو بذلك يعتبر من القرارات املتصلة بالعقد والتي ال تدخل املنازعة

بشأنها في نطاق قضاء اإللغاء، وأن تقديم هذه الدعوى في إطار قضاء اإللغاء يجعلها معيبة شكال وغير مقبولة، مما 

 "   يكون معه ما تمسكت به الطاعنة في وسائلها عديم األساس.

 

 / مفهوم النظام العام وتطبيقاته القضائية:9       

 أ/ مفهوم النظام العام:
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العام مفهوم مركب ويصعب تحديد ماهيته وطبيعته القانونية، بحيث شبهه األستان عبد هللا درميش مفهوم النظام       

بكونه كحبة رمل تحركها رياح ال حراء، ومعم  نلك أن هذا املفهوم مفهوم يتغير بتغير الظروف واملعطيات املحيطة 

 بل يتميز بطابع مرن ومتغير.به، وبالتالي يصعب اإلمساك بماهيته، فهو ليس مفهوما جامدا وثابتا، 

ملفهوم النظام العام معنيين معم  ضيق يشمل كل ما تنظمه القواعد اومرة ومعم  واسع يشمل إلى جانب املجال       

األول، املبادئ األخالقية والدينية التي يكيف املجتمع سلوكه وفقا لها، والتي ال يمكن السماح بمناهضتها بواسطة 

 رمها األفراد، أو التي يعبرون عنها بصرادتهم املنفردة.االتفاقات التي يب

 والنظام العام على هذا األساس يمثل قيدا على مبدأ سلطان اإلرادة، ويعتبر مسألة نس ية تختلف في املكان والزمان.    

كاد صره، وهو يوالقاض ي حسب الفقيه عبد الرزاق السنهوري " هو الذي يفسر النظام العام التفسير املالئم لروح ع   

يكون مشرعا في هذه الدائرة املرنة، بل هو مشرع يتقيد بآداب عصره ونظم أمته األساسية ومصالحها العامة"، واستنادا 

 إلى نلك فصن املسائل املتعلقة بالنظام العام دعتبر مطروحة على قاض ي املوضوع ولو لم يثرها الخصوم.

( ما يلي: "بما أنه یمكن التأكید، بادئ  0232/ 09/ 02بتاریخ  02اللبنانیة رقم )هكذا، جاء في قرار محكمة التمیيز         

ولیس  «ني بدء، أن املخالفة للنظام العام یجب أن تكون موجهة، بصورة أساسیة، نحو املص حة العامة للمجتمع، 

 لنا  ئ عن مخالفة قانون منضد املص حة الخاصة لألفراد، وأن الس ب املتعلق بالنظام العام، بالتالي، هو الس ب ا

 لرعایة املص حة العامة في املجتمع، وهذا الوصف للقانون قد ینتج إما عن نص 
ف
النظام العام، أي قانون صادر أساسا

صریح فيه، وإما عن إجتهاد محكمة التمیيز التي تضفي هذا الوصف على قواعد قانونیة دعتبرها نات طابع جوهري 

یوس  املشرع ما إنا كان لها مثل هذه الصفة أم ال، أو حت  في قوانين دعم  في األصل  خاص ولو وردت في قوانين لم

بمصال  خاصة إال أنها، في الوقت نفسه تمس املص حة العامة من حیث أن تطبیقها یضع موضع البحث مبادئ عامة 

مستندة في نلك إلى األفكار  «. كبرى وأساسیة يسعى املجتمع إلى املحافظة عليها، كما سبقت اإلشارة إلى نلك أعاله،

 األساسیة التي تن ثق عن التشریع في زمن معين."

في   10/12/9113، الصادر بجميع الغرف املؤرخ في 0112/2/13وطبقت محكمة النقض املغربية في قرارها عدد      

فهوم النظام العام .( م999، ص 9112، 071)منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد  3122/13امللف الجنائي عدد 

من القانون الجنائي  19فيما يتعلق بمصادرة املمتلكات عندما اعتبرت أنه إنا كان الغرض من املصادرة في حكم الفصل 
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 تكون وجوبية يقتضيهاهو تمليك الدولة جزءا من أمالك املحكوم عليه أو بعض أمالك له معينة، وهو مبدأ عام، فصنها 

هذا ما يتعلق إن شرنا القول بالنظام العام االجتماعي. وفيما يتعلق يق الحياة العامة. النظام العام لتعلقها بتخل

جاء فيه ما  91/11/9101بالنظام العام االقتصادي نورد مثاال ساقه حكم صادر عن املحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 

 يلي:

فصن الحكم القاض ي بفتح -م العام االقتصادياملعتبرة من النظا–من مدونة التجارة  172" وحيث إنه عمال باملادة 

املسطرة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم بذلك كلما كانت الدعوى 

 ترمي إلى الحكم على املدين بأداء مبلغ من املال.

، وأن الثابت من 02/13/9109وتاريخ  13/01/9109وحيث إن الكمبيالتين موضوع طلب األداء مستحقتين بتاريخ 

املدلى به من الطرفين واملعتبر اجة على وقائعه أن املدعى عليها تم فتح  02/11/9101الصادر بتاريخ  93الحكم عدد 

، أي أن الدين نا  ئ قبل فتح مسطرة التسوية، وأن املطالبة بالدين 97/12/9101مسطرة التسوية في حقها بتاريخ 

مما يكون معه الدين نا  ئ قبل  92/10/9101حسب البين من صدر املقال لم يكن إال بتاريخ:املذكور في الكمبيالتين 

الحكم بفتح املسطرة وحال بمنع املطالبة به ويتعين تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الطلب تطبيقا للمقتضيات أعاله." 

 منشور( ، غير 013/3912/01، في امللف عدد 91/11/9101، الصادر بتاريخ 0711)حكم عدد 

وتقوم فكرة النظام العام أيضا على مراعاة استقرار املراكز القانونية، بحيث جاء في قرار صادر عن محكمة النقض     

املحدثة بموجبه  10-21من قانون  92ما يلي: " )...( باعتبار أن هذا األجل املنصوص عليه باملادة  1/2/9101بتاريخ 

، في 1/2/9101، الصادر بتاريخ 072لتعلقه باستقرار املراكز القانونية." قرار عدد املحاكم اإلدارية من النظام العام 

 ، غير منشور.0921/1/0/9112امللف عدد 

صعوبة تحديد مفهوم النظام العام أدت إلى اختالف بين مجلس الدولة الفرنس ي ومحكمة النقض الفرنسية في     

إلى  9102صصوا يوما دراسيا ملناقشة هذا اإلشكال، وخلصوا سنة تحديد طبيعة ومفهوم فكرة النظام العام، بحيث خ

أن مفهوم النظام العام يبقى مفهوما مرنا ومتغيرا، ويستحيل اإلحاطة به من جميع الجوانب، وهو يقوم أساسا على 

تصادية االقفكردي القواعد اومرة واملبادئ التي تحكم مسألة من املسائل الجوهرية املرتبطة باملجتمع في الجوانب 

 والسياسية والدينية واالجتماعية.
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 ب/ تطبيقات السبب املثار تلقائيا لتعلقه بالنظام العام:   

استقر قضاء محكمة النقض على اعتبار أن عدم  اآلجال الواردة في املدونة العامة للضرائب من النظام العام:    

إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، مثال نلك قرار محكمة النقض  التقيد باوجال الواردة في املدونة العامة للضرائب يؤدي

 )غير منشور(، جاء فيه ما يلي "  2102/1/9/9117، في امللف اإلداري عدد 91/19/9113، الصادر بتاريخ 070عدد 

 في السبب املثار تلقائيا من طرف املجلس األعلى:

 أي مرحلة من مراحل التقاض ي. حيث ان آجال الدعوى من النظام العام تثيرها املحاكم في  

بتظلم الى مدير الضــــــــــــــرائب حول ضــــــــــــــريبة االرباح العقارية  92/0/0222وحيث تقدم املســــــــــــــتأنف عليه بتاريخ 

 3/2/0222وضــــــــــــريبة التضــــــــــــامن الوطمي املتنازع بشــــــــــــانهما ، وانته  اجل جواب اإلدارة على التظلم املذكور في 

ــــيات املادة  2/3/0222خ وكان آخر اجل لرفع الازاع الى القضــــــــاء بتاري ــ من القانون رقم  001ونلك طبقا ملقتضــ

من الظهير رقم  012املتعلق بالضـــريبة العامة على الدخل طبقا للتعديل املدخل عليها بمقت ـــ   املادة  32-02

بمثابة مدونة تحصــــــــــــــيل الديون  07-22الصــــــــــــــادر بتنفيذ القانون رقم  2/7/9111الصــــــــــــــادر بتاريخ  027-11-0

 ما يكون معه الحكم القاض ي بقبول الدعوى مجانبا للصواب وواجب اإللغاء." .العمومية ، م

: طبقت محكمة االســــــــــــــترناف اإلدارية عدم التقيد بشـــــــــــكليات رفع الدعوى يعد ســـــــــــببا من النظام العام   

)غير منشــــــــــــور( إن جاء  923/01/2في امللف عدد  92/19/9109بتاريخ  270بالرباط هذا املبدأ في قراراها عدد 

 يه ما يلي: ف

"حيــث إنــه بمقت ــــــــــــــ   مقــال افتتــا ي للــدعوى متــــــــــــــجــل أمــام املحكمــة اإلداريــة بــالــدار البيضــــــــــــــــاء بتــاريخ       

، التمس املســـــــــتأنف عليهم الحكم بصلغاء الواجبات التكميلية املفروضـــــــــة عليهم برســـــــــم الضـــــــــريبة 02/0/9112

ـــــاعة 9111على األرباح العقارية برســــــم ســــــنة  ــــتهم املشـ في العقار ني الرســــــم العقاري عدد  عن عملية بيع حصــ

 ، واحتياطيا إجراء خبرة عقارية لتحديد القيمة التجارية للعقار املبيع.017.137/09

ال يمكن تقديم الدعوى من طرف من قانون املسـطرة املدنية، فصنه  01وحيث طبقا ملقتضـيات الفصـل       

، وال يحكم انتهائيا في الطلب إال مشـــــتركعدة مدعين بمقتضـــــ ى عريضـــــة واحدة  إال إذا كان يجمعهم ســـــند 

 إنا كان نصيب كل واحد منهم يزيد عن القدر املحدد ل حكم انتهائيا.
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وحيــث في نــازلــة الحــال، فــالثــابــت من أوراق امللف أن الفرض الضــــــــــــــريبي املطعون فيــه تم في مواجهــة كــل      

ـــمن مبلغ ضـــــريبي مغاير ملا تم واحد من املســـــتأنفين بشـــــكل مســـــتقل، وبجدول ضـــــريبي مختلف عن اوخر وي تضــ

فرضه على الباقي، أي أن األمر يتعلق بضرائب مستقلة عن بعضها البعض وتخاطب أىخاص متعددين، مما 

ينتفي معه الســـــــــــند املشـــــــــــترك الذي يســـــــــــمح للمســـــــــــتأنف عليهم بالطعن فيها بمقت ـــــــــــ   دعوى واحدة، والحكم 

ـــــائ ــ ــ ــ ـــــتأنف عندما نهب في غير هذا املنحى لم يجعل لقضـــ ــ ــ ــ ه أســــــــــــــاســــــــــــــا من القانون، ويتعين إلغاضه والحكم املســـ

 تصديا بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

: مثال نلك ما جاء في قرار محكمة االســـــــــــــترناف اإلدارية الحكم بأكثر مما طلب ســـــــــــبب متعلق بالنظام العام

 ، )غير منشور(:279/09/2، في امللف عدد 20/12/9101بتاريخ  0191بالرباط عدد 

 " في سبب االستئناف املثار تلقائيا من طرف املحكمة لتعلقه بالنظام العام:   

حيث إن الثابت من املقال االفتتا ي للدعوى أن طلب املدعي انصـــــــب فقط على الضـــــــريبة املهنية والضـــــــريبة  

ل العامة على الدخل دون املســــــــــاهمة اإلبرائية على الضــــــــــريبة العامة على الدخل املضــــــــــمنة في مســــــــــتخرج جدو 

، مما يكون الحكم املستأنف ملا ق    بتقادم  0223/0222الضرائب املرفق باملقال املفروضة برسم سنوات 

 تحصيل هذه األخيرة قد ق    بأكثر مما طلب ويتعين إلغاضه في هذا الشق."

)ارتبــاطــا بفكرة القرار اإلداري املعــدوم في : معــاينــة بطالن العقــد ســـــــــــبــب متصـــــــــــــل بقواعــد النظــام العــام

 نازعات اإلدارية(امل

، الصــــــــــادر بتاريخ 0901كمثال على نلك ما جاء في حكم حديث صــــــــــادر عن املحكمة التجارية بأكادير، عدد     

 ، )غير منشور(:002/3910/01، في امللف عدد 01/17/9101

ـــــمن بعقــد ال جز وإفــادة الطرفين أن املــدعي منح للمــدعى عليهــا مبلغ   ــ ــ ــ  "وحيــث يتبين من خالل االتفــاق املضـــ

درهم كتســـــــــ يق عن شـــــــــقة ســـــــــكنية الزالت قيد البناء أثناء حصـــــــــول االتفاق مما يكون معه التكييف  11111

 من ق ل ع. 0-103ال حيح للعقد هو بيع العقار في طور اإلنجاز بمفهومه الوارد بالفصل 

ون ه بالقانالسـاري املفعول حينئذ وقبل دغييره وتتميم-من نفس القانون  3-103وحيث إنه عمال بالفصـل     

فــصنــه يعــد بــاطال كــل طلــب أو قبول ألي أداء كيفمــا كــان قبــل التوقيع على عقــد البيع االبتــدائي. - 012.09رقم

''وقد اســــــــــتعمل املشــــــــــرع عباردي ''طلب'' و ''قبول'' وكالهما فعالن يخصــــــــــان البائع مما يعمي أنه املعمي بالدرجة 
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ي أداء من املشـــــتري قبل التوقيع على العقد االبتدائي األولى بحكم الفصـــــل املذكور ويتحمل مســـــؤولية قبول أ

ولو كان هذا األخير هو الذي قدمه بمحض إرادته )فدوى العماري: الضـــــــــمانات القانونية في بيع العقار في طور 

رسالة لنيل دبلوم الدراسات املعمقة في قانون العقود والعقار'' جامعة محمد األول،  -دراسة مقارنة–اإلنجاز 

 (77، ص:  9117-9111لعلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة ، السنة الجامعية كلية ا

وحيث إن تحرير العقد االبتدائي لبيع العقار في طور اإلنجاز يقت ــــــــــــ ي احترام الشــــــــــــكليات املنصــــــــــــوص عليها في 

ن ير العقد ومضمو من القانون املشار إليه تحت طائلة البطالن بما فيها الشخص املؤهل لتحر  2-103الفصل 

ال يمكن إبرام العقد االبتدائي لبيع العقار  7-103العقد وشـــكلياته تحت طائلة البطالن، وأنه حســـب الفصـــل 

في طور اإلنجاز إال بعد االنتهاء من أشــــــــــــغال األســــــــــــاســــــــــــات على مســــــــــــتوى الطابق األرضــــــــــــ ي وهي التزامات لم يتم 

 احترامها في التعاقد موضوع الازاع.

ـــ  العقد وحيث إنه لئن كا ــ ــ ــ وأن املحكمة تقضـــــــــ ي في حدود طلبات األطراف ن املدعي قد التمس في طلبه فتــ

يتعلق بعقــد بــاطــل  والقــاعــدة أن البطالن من ، فقــد تبين للمحكمــة أن األمر من ق م م 5وفقــا للفصــــــــــــل 

ت قضــــــــــــــ . جاء في قرار ملحكمة النقض ما يلي: ''إن املحكمة ملاالنظام العام تثيرل املحكمة من تلقاء نفســـــــــــها

من ق ل ع بعلة أن  211بصرجاع األطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد طبقا ملا ينص عليه الفصــــــــــــــل 

من ق ل ع فصنها تكون قد طبقت األثر الناتج عن هذا التكييف  2-103القانون املطبق على النازلة هو الفصل 

 2-103يحرر وفق الشــــــــــــــكلية الواردة في الفصــــــــــــــل الذي يجعل العقد الرابط بين الطرفين باطال مادام أنه لم 

في امللف التجـــاري عـــدد  9107/أبريـــل 10الصــــــــــــــــادر بتـــاريخ  21أعاله ولم تقض بـــأكثر ممـــا طلـــب '' القرار عـــدد 

 .009الصفحة  92منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة التجارية العدد  237/2/0/9101

ـــترداد مـــا دفع بغير حق تنفيـــذا لـــه وحيـــث إن االلتزام البـــاطـــل بقوة القـــانون ال  ــ ــ ــ ــ يمكن أن ينتج أي أثر، إال اســـ

 211ويتعين بـالتـالي ترتيـب األثر والحكم على املـدعى عليهـا بـصرجـاع املبـالغ املقبولـة منهـا للمـدعي عمال بـالفصــــــــــــــل 

 من ق ل ع.

ســابق وال ل الوحيث إنه ال ينتج عن التصــريح بالبطالن ســوى اســترداد املبالغ املدفوعة بغير حق، عمال بالفصــ

مجــال للمطــالبــة بــالتعويض عن مبــالغ مترتبــة في نمــة املــدعى عليهــا بنــاء على عقــد بــاطــل إال إنا كــان نــاتجــا عن 

عمل تقصــــــيري غير مشــــــروع وأث ت املدعي أركان املســــــؤولية التقصــــــيرية من خطأ وضــــــرر وعالقة ســــــب ية خارج 
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ــــوص. جاء في قرار ملحكمة إطار التعاقد وهو أمر غير ثابت، وبالتالي يتعين رفض الطلب ــ ــ ــ ــ ات املتعلقة بهذا الخصــ

النقض '' ملا كان موضــــوع الدعوى تم على شــــكل وصــــل خالفا للمقتضــــيات اومرة املنصــــوص عليها في الفصــــل 

من ق  ل  ع ، ولم يتم توثيقــه من قبــل إحــدى الجهــات املؤهلــة قــانونــا لــذلــك فــصنــه يكون بــاطال بقوة  103-2

 211حق املشـــــتري في اســـــترداد ما دفع بغير حق وبدون دعويض عمال بالفصـــــل  القانون ، وال يترتب عنه ســـــوى 

، منشور  222/2/0/9101في امللف التجاري عدد  9107أبريل  10الصـادر بتاريخ  12من ق ل ع.'' القرار عدد 

 ."11الصفحة  92بنشرة قرارات محكمة النقض ، الغرفة التجارية العدد 

ن نصــــادف بعض العقود اإلدارية الباطلة الختالل شــــرط من شــــروطها خاصــــة إنا كان أمام القضــــاء اإلداري يمكن أ    

هذا الشــرط يتصــل بقواعد النظام العام، فهل نصــرح ببطالن العقد اإلداري كما صــرحت بذلك املحكمة التجاريةا أم 

 أن للقضاء اإلداري خصوصيةا

 القرار اإلداري املعدوم:  

كرة القرار اإلداري املعدوم الذي طبقتها الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض في قرارها وهذا الطرح السابق يلتقي مع ف    

 ، إن جاء في القرار املذكور ما يلي: 9109/0/1/011في امللف االداري رقم  9101/19/91املؤرخ في  0/993عدد 

الصــــــــــــــادر عن اإلدارة، واملتجلي في  " لكن حيث إن املحكمة مصــــــــــــــدرة القرار املطعون فيه ملا اعتبرت القرار اإلداري         

قرارا معدوما ملســاســه بمجال محفوي ال يمارس إال في شــكل ظهير تفعيل اقتراح العزل قبل صــدور الظهير الشــريف، 

، ورت ت علي نلك كون هذا الصـــــــــــنف من القرارات ال يتحصـــــــــــن بمرور أجل الطعن ، فصنها قد طبقت القانون  شـــــــــريف

املحتج به ، كما أنها أجابت علي املنازعة في  10-21من القانون رقم  92ات الفصــــــل تطبيقا ســــــليما، ولم تخرق مقتضــــــي

دور اإلدارة لم يتعد إخبار املطلوب في النقض بما أوردته في دعليالتها من أن تجليات  وجود قرار إداري تام األركان وكون 

ـــ ي وظيفة رغم أن إنهائه للعقوبة األولي يقتفعيل املقترح املذكور تتمثل في اإلبقاء علي الطاعن في وضــــــــــعيته خارج ال ــ ــ ــ ت ـ

إعادة إدماجه في انتظار صــــــــــــــدور شــــــــــــــريف بتبمي إقتراح العقوبة الثانية ، فتكون بذلك قد اعتبرت تفعيل مقترح العزل 

قبل صــــــــــــدور الشــــــــــــريف هو القرار اإلداري املؤثر بذاته في املركز القانوني للطاعن ، والقابل بالتالي للطعن فيه باإللغاء ، 

من النظام األســـامـــ ي الخاص بموظفي االدارة العامة لالمن  23وبالنســـبة لخرق القرار املطعون فيه ملقتضـــيات الفصـــل 

ـــــة إن لم تكن جدية ، وهو دعليل  ــ الوطمي فصن املحكمة اعتبرت كونها غير ملزمة بتتبع األطراف في جميع دفوعاتهم خاصــ

في .... واملســــــــــــــتــدل بــه من طرف الطــاعن يؤكــد كون املطلوب في مطــابق لواقع امللف ، ســــــــــــــيمــا وان تقرير البحــث املؤرخ 
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النقض لم يكن له خالل الفترة املعنية بالبحث ،أي نشاط سيام ي أونقابي......، وأن للمعمي باألمر سلوك نظيف داخل 

اعتبر  عون فيهمحيطه ، وخالفا ملا ورد في النعي حول عدم االرتكاز علي أســــــاس قانوني وانعدام التعليل فصن القرار املط

انه وخالفا ملا تمســـــــكت به االدارة فان جوهر الازاع الينصـــــــب حول مناقشـــــــة أســـــــاس متابعة الطاعن للمرة الثانية أمام 

بقدر ما يتعلق بتفعيل مقترح هذا األخير قبل ان تصــــــدر به موافقة صــــــريحة من الســــــلطة املختصـــــة املجلي التأديبي 

افيا وســـــــــــائغا ومبنيا علي أســـــــــــاس قانوني ســـــــــــليم ولم يخرق أي مقت ـــــــــــ ي قانوني ، فيكون القرار معلال دعليال ك بالتأديب

  ". محتج به ، وما بالوسيلتين علي عير أساس

يتبين أن القـــاضــــــــــــــ ي اإلداري يمكنـــه أن يثير كون القرار اإلداري املطعون فيـــه قرار معـــدوم تلقـــائيـــا ومن دون حـــاجـــة     

واعد دعتبر من النظام العام كعيب االختصـــاص واألجل فيما يتعلق لتمســـك الطاعن بذلك، العتبار أن األمر ملتصـــق بق

 برفع دعوى اإللغاء.
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 البرملاني العمل في العقلنة تأثير

مفهوم نفقات االستثمار فيما يتعلق بالضريبة على األرباح العقارية وتطبيقاتها 

 أمام القضاء املغربي

 

  مصطفى نجاحاألستاذة 

 قانون باحث في ال

 

 مقدمة

مجاال خصبا ملجموعة من املنازعات الضري ية التي   (Les dépenses d’investissement)دشكل نفقات االستثمار     

دعرض على املحاكم اإلدارية باملغرب، نلك أن تحديد مفهومها وتطبيقاتها العملية، وكذا على من يقع عبئ إثباتها كلها 

ع أمام القضاء، بحيث إن إدارة الضرائب دعمد في بعض الحاالت إلى رفض اعتماد مبلغ إشكاليات تثار أثناء عرض الازا

نفقات االستثمار املصرح بها من طرف امللزم أثناء تقديم إقراره بعملية بيع عقاره الخاضعة للضريبة على الدخل )األرباح 

قدير نفقات االستثمار غير املبررة، وتؤسس العقارية(، ونلك إما بشكل جزئي أو كلي، وهي العملية التي دسم  إعادة ت

إدارة الضرائب رفضها اعتماد هذه النفقات في بعض الحاالت على كون الوثائق املدلى بها إلثبات نفقات االستثمار ال 

تتعلق بالنفقات املصرح بها فعال بل تتعلق بنفقات أخرى غير مستثمرة في العقار املبيع، وفي أحوال أخرى دستند على 

املدعي لم يث ت النفقات املصرح بها بأي وثيقة معتبرة قانونا، ودستبعد تبعا لذلك األخذ بها وتحرم امللزم من  أن

 االستفادة من طرح مبلغ نفقات االستثمار من ثمن التفويت.

 تبط بهاار فما املقصود إنن بنفقات االستثمارا وعلى من يقع عبئ إثباتهاا وما هي مختلف التطبيقات العملية التي ت  

وملحاولة مناقشة األسئلة املطروحة سوف نعمل على إبراز العمل القضائي )ملحكمة النقض وقضاء املوضوع( الذي   

تناولها في أحكامه، واستجالء كيفية دعامل إدارة الضرائب مع هذه النفقات والحاالت التي تقوم باعتمادها ثم الحاالت 

 ثمار املصرح بها.التي تقوم فيها باستبعاد نفقات االست
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 أوال/ مفهوم نفقات االستثمار:

من املدونة العامة للضرائب في بندها الثاني نفقات االستثمار بأنها النفقات املث تة في تجهيز األرض  17عرفت املادة       

 والبناء وإعادة البناء والتوسيع والتجديد والتحسين املث تة بصفة قانونية.

 تثمار أيضا الفوائد البنكية الناتجة عن القروض املمولة لالستثمارات املنجزة بالعقار.ودشمل نفقات االس      

هكذا، تمثل نفقات االستثمار جميع ما أنفقه البائع على العقار املبيع من أجل بناءه وإصالحه فعال والتي تم التأكد     

البائع من خصم من الضريبة على القيمة املفروضة منها وتقديرها، أما املبالغ التي يمكن استنتاجها مما استفاد منه 

على العقار ال يقوم اجة على مبلغ النفقات الحقيقية ملا استثمره فعال في العقار. إن جاء في قرار صادر عن محكمة 

 ما يلي:  00/11/9112النقض بتاريخ 

 على الواقع والقانون وال على وثائق " وحيث يعيب املستأنف الحكم املستأنف باعتماده على تقرير خبرة اليستند     

اإلثبات كما ان عدم جواب الحكم على دفوع اإلدارة يشكل خرقا لحقوق الدفاع ، فمن جهة أقحم الخبير صوائر العقد 

مرتين في نفقات االستثمار ، ومن جهة ثانية ادخل في تقديراته مرافق لم تكن مبنية وقت البيع وإنما بنيت بعده ألنه 

كتمل البناء ولم تتم املعاينة من طرفه إال بعد البيع بعدة اشهر ولم يعتمد على اية اجة كتابية لحساب مبلغ بيع غير م

النفقات التي تكبدها املستأنف عليه في عملية البناء فجاء خبرته غير مطابقة للواقع والتمس إلغاء الحكم املستأنف 

 فيه باإلضافة الى ما سيترتب عنه من فوائد التأخير والغرامات وبعد التصدي القول بمشروعية الفرض الضريبي املطعون 

. 

لكن فمن جهة ان املستأنف لم يث ت كون البيت واملرحاض بالطابق السفلي وبناء البيت والحمام واملرحاض بالسطح      

بناءه  ر املبيع من اجلتم بناضها بعد البيع ومن جهة أخرى فان نفقات االستثمار تمثل جميع ما أنفقه البائع على العقا

وإصالحه فعال والتي تم التأكد منها وتقديراته واما املبالغ التي يمكن استنتاجها من ما استفاد منه البائع من خصم من 

الضريبة على القيمة املفروضة على العقار ال يقوم اجة على مبلغ النفقات الحقيقية ملا استثمره فعال في العقار املذكور 

 ه ما أثير في هذا الشأن عديم األساس.مما يكون مع
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وحيث ص  جزئيا ما نعاه املستأنف على الحكم املستأنف، نلك أن املستأنف عليه استفاد من خصم صوائر العقد      

عند تصريحه البيع وما كان على الخبير احتساب صوائر العقد املتمثلة في مصاريف التتجيل  % 07في حدود نسبة 

درهم ضمن نفقات االستثمار، مما يكون معه  0171صوائر التقييد باملحافظة العقارية بمبلغ درهم و  2271بمبلغ 

الحكم الذي صادق على مبلغ نفقات االستثمار كما حدده الخبير قد جانب الصواب جزئيا ومن املتعين تأييده مع دعديله 

 306"درهم من النفقات املذكورة . 1711درهم( =  0171درهم + 2271بخصم مبلغ )

لكن ما هي نفقات االستثمار التي يعتد بها وتكون إدارة الضرائب ملزمة باعتمادهاا هل هي تلك التي تحدث دغييرا       

في طبيعة العقار مهما كان طبيعة هذا التغييرا وكيفما كان هذا التغيير أي هل يتم اعتماد مجرد بناء عشوائيا أم 

لضوابط البناء والتعمير ومنحت بشأنه رخصة البناء وغيرها من الوثائق يقت  ي االمر أن يكون هذا البناء محترما 

الواجبة قانوناا وهل يتعين أن دساهم هذه االستثمارات وجوبا في الرفع من قيمة العقار وتحسينه أم يكفي مجرد 

 إنجازها على العقار دون االلتفات إلى هذا العنصرا

لى املحكمة اإلدارية بأكادير تمسكت إدارة الضرائب بصفتها مدعية   بأن ففي نازلة، على قدر من األهمية، عرضت ع    

لم يقم الدليل على وجود االستثمارات التي يدعي )املدعى عليه( بأنه قام بصنفاقها على  -الذي قام ب يع عقاره-امللزم 

ريبة والسكن وتصريح بالض العقار قبل بيعه، بحيث قامت إدارة الضرائب باستبعادها تأسيسا على غياب رخصة البناء

على القيمة املضافة ملا يسلمه الشخص لنفسه من مباني وضريبة السكن، وأبرزت بأن إدماج تكاليف بناء الفيال 

املشيدة فوق البقعة األرضية موضوع التفويت ال يمكن قبوله ضمن مبلغ االستثمارات، وألجل نلك التمست إدارة 

املحلية لتقدير الضريبة الذي خلص إلى االحتفاظ باملبلغ املصرح به من طرف  الضرائب الحكم بصلغاء مقرر ال جنة

 امللزم واملضمنة به نفقات االستثمار املنجزة واستبعد تبعا لذلك الت حيحات املدخلة من طرف مفتش الضرائب.

ف محكمة االسترناقضت املحكمة اإلدارية بأكادير برفض الطلب، فاستأنف الحكم من طرف مديرية الضرائب أمام    

اإلدارية بمراكش وبعد إجراء خبرة قضت بصلغاء الحكم املستأنف وبعد التصدي إلغاء قرار ال جنة املحلية موضوع 

الطعن، إن جاء في حيميات هذا القرار ما يلي " .. بعد دراستها للقضية تبين لها أن الازاع يتمحور فعال حول مبلغ 

أفاد فيه بعد  11/11/9101ستأنف ..، وأدلى الخبير بتقريره املؤشر عليه بتاريخ االستثمارات املصرح به من طرف امل

                                                           
 ، )غير منشور(.0112/1/9/9117، في امللف اإلداري عدد 00/11/9112، الصادر بتاريخ 212قرار محكمة النقض، عدد  306 
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بأن هذا األخير عرف أشغال الترميم واإلصالح العشوائي والري ال  عتمد على أي تصميم مرخص  كما وصفه للعقار 

رتأت الحكم باستبعاد هذا أنها غير مكتملة  وال تتوافق مع املعايير املعمول بها من حيث الصالبة واملثانة ... ا

 307..".االستثمار باعتبار أن االستثمارات الري يعتد بها هي الري يستفيد مرها العقار وتزيد من قيمة تكلفته

وهو القرار املطعون فيه بالنقض من طرف امللزم معيبا عليه عدم رجوع محكمة االسترناف إلى أصل تملك موروث      

موضوع الدعوى كان بتاريخ تملك موروث امللزم له عبارة عن أرض عارية أم بقعة مشيد  امللزم والتحقق من كون العقار 

 عليها الفيال.

بنقض القرار الصادر عن  13/09/9101وتأسيسا على نلك قضت محكمة النقض بموجب قرارها الصادر بتاريخ     

أن املقصود باالستثمار هو كل  غيير دخل في حين محكمة االسترناف اإلدارية بمراكش استنادا إلى التعليل االدي: " 

على العقار يفيد  غيير طبيعته من أرض عارية إلى أرض بها بناء  علما بأن إدارة الضرائب تمسكت أمام محكمة 

دون اإلدالء به أمام  0210املوضوع بكون العقار عبارة عن أرض عارية اعتمادا على أصل التملك العائد لسنة 

ها بناء بصرف النظر عن مستوال وطبيعته يقتض ي التقييم إلدراجه في تكلفة العقار مما يكون املحكمة والحال أن ب

معه القرار املطعون فيه باستبعادل لقيمة املنشآت القائمة على العقار في احتساب قيمة التكلفة املعتمدة في 

 308التصحيح الضريبي قد جاء غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض." 

 نفقات االستثمار املصرح بها:ثانيا/ إثبات 

كانت محكمة النقض تذهب في العديد من قراراتها إلى إلقاء عبئ إثبات كون املرفقات واألبنية التي يدعي البائع أنه      

شيدها قبل بيع العقار يقع على عاتق إدارة الضرائب التي تكون ملزمة بصثبات كون هذه املنشآت أنجزت بعد عملية 

لي استبعادها من دائرة نفقات االستثمار، حيث جاء في القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ البيع، وبالتا

املشار إلى مراجعه أعاله أنه : " لكن فمن جهة ان املستأنف )إدارة الضرائب( لم يث ت كون البيت  00/11/9112

 بعد البيع." واملرحاض بالطابق السفلي وبناء البيت والحمام واملرحاض بالسطح تم بناضها

                                                           
 ، )غير منشور(.0129/0207/9102، في امللف عدد 09/00/9101الصادر بتاريخ ، 0227قرار محكمة االسترناف اإلدارية بمراكش، عدد  307 

 ، )غير منشور(.0102/1/9/9101، في امللف اإلداري عدد 13/09/9101املؤرخ في  222/9قرار محكمة النقض، عدد  308 
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في مقابل نلك، نهبت محكمة االسترناف اإلدارية بالرباط إلى أن امللزم مطالب بصثبات االستثمارات التي قام بها في    

 ما يلي: 11/10/9101عقاره املفوت، إن جاء في قرار صادر عنها بتاريخ 

ة ة وإتمام بنائها، كما انه لم يدل ب ج" لكن حيث إن املستأنف لم يدل ب جة مقبولة تث ت قيام شريكه بتجهيز الشق

 309مقبولة أيضا تث ت دسليم البناية لنفسه، مما يكون ما أثير في هذا الشأن غير مرتكز على أساس."

، والذي جاء فيه ما 91/19/9102وهو االتجاه الذي نهبت فيه املحكمة اإلدارية بالرباط في حكمها الصادر بتاريخ     

 يلي: 

يما يخص الشق من القرار املطعون فيه املتعلق بنفقات االستثمار فصن املدعيان لم يدليا بما من شأنه "وحيث إنه ف     

إثبات هذه النفقات ويكون موقف اإلدارة بخصوصها مؤسسا مما يتعين معه إلغاء املقرر املطعون فيه جزئيا فيما 

، في 132طرفين بحسب النسبة." )حكم عدد يخص القيمة التجارية للعقار موضوع التضريب مع تحميل املصاريف لل

    ، )غير منشور(.291/2/01امللف عدد 

بأنه " ...، كما يتعين من أجل احتساب  9102مارس  99كما قضت املحكمة اإلدارية بأكادير في حكمها الصادر بتاريخ      

ن وثائق م بصفة قانونية بما يتوفر عليه مإدارة الضرائب مبالغ االستثمار املتصلة بالعقار املفوت إثباتها من قبل امللز 

 ترفق بصقراره املقدم لها إثر عملية التفويت.

وحيث ليس ضمن وثائق امللف ما يث ت كون املدعي قام باإلدالء لإلدارة بصقرار تام مرفق بجميع الوثائق املث تة       

قتضيات ، ونلك حت  ترتب آثاره القانونية، طبقا ملللبيانات املضمنة فيه بما فيها مبالغ االستثمار املتمسك بها من طرفه

الصادر عن محكمة النقض بتاريخ  0003/9من املدونة العامة للضرائب، كما جاء في القرار رقم  32و 17املادتين 

 310، )غير منشور(."2932/1/9/02في امللف عدد  92/00/9101

                                                           
 )غير منشور( 012/9102/2د ، في امللف عد11/10/9101الصادر بتاريخ  11قرار محكمة االسترناف اإلدارية بالرباط، عدد  309 

 ، )غير منشور(.293/2002/9101، في امللف اإلداري عدد 99/12/9102، الصادر بتاريخ 122حكم املحكمة اإلدارية بأكادير، عدد  310 
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حلية لتقدير الضريبة أو ال جنة الوطنية للطعون الضري ية وتجب اإلشارة إلى أن ال جان الضري ية سواء ال جنة امل      

عندما تقوم بالرفع من مبلغ نفقات االستثمار أو التخفيض منها ونلك في ضوء ما عرض عليها من وثائق مطالبة بت يان 

 األسس املعتمدة في هذا الرفع أو التخفيض وتضمين هذه األسس في صلب القرار الصادر عنها.

االتجاه جاء في حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بأكادير ما يلي : " حيث إن الخبرة التي أمرت بها املحكمة  وفي هذا     

( 022.212,12حددت قيمة االستثمارات املنجزة من طرف املدعي في امللك موضوع قرار ال جنة الوطنية املطعون فيه في )

 نجاز االستثمار املذكور.درهما دون احتساب اليد العاملة التي قامت بصقامة وإ

( درهما عوض 091.111,11وحيث إن قرار ال جنة الوطنية للطعون الضري ية املطعون فيه حدد قيمة االستثمار في )    

 ( درهما املحددة من طرف الطاعن.027.111,11)

اء وكذلك ستعملة في البنوحيث إن الخبير اعتمد في تقييمه لالستثمارات موضوع القرار الطعين على فواتير املواد امل  

 على البناء املنجز بعد أن قام بمعاينته وتحديد قيمته.

وحيث إنه اعتبارا ملا تم بسطه أعاله واعتمادا على املعطيات والعناصر الواردة في الخبرة تبين للمحكمة أن قرار ال جنة    

( 091.111,11( درهم إلى )027.111,11الوطنية للطعون الضري ية في شقه القاض ي بتخفيض نفقات االستثمار من )

درهم مشوب بعيبي الس ب ونقصان التعليل ما دامت ال جنة لم تبين في صلب القرار األسس التي اعتمدتها لتخفيض 

( درهما والتي سمتها في قراراها بمتوسط األسعار التي كانت 091.111,11( درهما إلى )027.111,11االستثمارات من )

/ 00/11يام بأشغال البناء مما يتعين معه الحكم بصلغاء قرار ال جنة الوطنية للطعون الضري ية رقم متداولة إبان الق

 311."93/12/11املؤرخ في 

 ثالثا/ تقدير وتقييم الوثائق املثبتة لنفقات االستثمار:    

ملدلى تبرير نفقات االستثمار ايعتد في إثبات نفقات االستثمار أمام إدارة الضرائب بأي وثيقة أو اجة قانونية من أجل    

من املدونة  17الفقرة الثالثة من املادة  IIبها من طرف امللزم بصقراراه الضريبي وهو ما نصت عليه مقتضيات البند 

العامة للضرائب، سواء تلك الوثائق املدلى بها سابقا من طرف نفس امللزم أمام إدارة الضرائب ) إقرار بالضريبة على 

                                                           
 ش، )غير منشور(. 177/9111، في امللف عدد 93/11/9112، الصادر بتاريخ 922/9112حكم املحكمة اإلدارية بأكادير، عدد  311 
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خضوعه للضريبة على السكن والخدمات الجماعية...( أو الوثائق املث تة  -فة ملا يسلمه الشخص لنفسهالقيمة املضا

للقروض املسلمة من هيئات االئتمان املرصودة لالستثمارات املنجزة على العقار والشواهد املسلمة من الجهات املختصة 

العقار باملاء والكهرباء،  الشواهد املسلمة على س يل  قانونا لتسليمها ) رخصة البناء، رخصة املطابقة، شواهد تزويد

املثال من طرف الغرف الفالحية أو وكالة الحوض املائي  املتعلقة بتجهيز األرض، أو حفر اوبار..(، وإثبات مصاريف اليد 

جز لزم من طرف منالعاملة الخاضعة للرسم املنهي بفاتورة قانونية أو أية ورقة أخرى لها قوة اإلثبات تحرر في اسم امل

 األشغال.

وأنه في إطار املراقبة املخول قانونا للمحاكم اإلدارية على عمل اإلدارة تتمتع املحكمة املعروض عليها الازاع الضريبي،   

 في إطار مساطر تحقيق الدعوى، بسلطة التث ت من وجود االستثمارات املصرح بها من طرف امللزم.

الضرائب في مبلغ نفقات االستثمار املصرح بها يمكن للمحكمة االستعانة بخبرة في حالة وعليه، إنا نازعت إدارة      

 املنازعة في اجية الوثائق املرفوضة من طرف اإلدارة جزئيا أو كليا، ونلك لتحديد قيمة العقار ونفقات االستثمار.

ار واملأخونة قبل قيام املشتري هكذا، ق  ي في نازلة عرضت على القضاء بأن اعتماد الخبير ملجرد صور للعق   

باإلصالحات املنجزة بعد شرائه لهذا العقار دون أن يطلع على فواتير تكلفة االستثمار من مواد أولية ويد عاملة، يؤدي 

ما  21/11/9113إلى عدم صحة التقديرات التي خلص إليها الخبير. نلك أنه جاء في قرار ملحكمة النقض صادر بتاريخ 

 يلي: 

يث إنه من جملة ما يعيب به املســتأنف الحكم املســتأنف اعتماده على خبرة معيبة ، نلك ان العقار املتكون " ح   

م م  201متآكلة ومهجورة وقديمة مســـاحتها  نيابة كانت تحتوي على 912/9/9110من اربع قطع ارضـــية بيع بتاريخ 

في حالة جيدة بعد ان تم ادخال نيابة  لىحســـبما يســـتفاد من محضـــر املعاينة وعن انجاز الخبرة أصـــبحت تحتوي ع

بين  9117اصــــــــــــــالحـــات وزيـــادة في الطـــابق العلوي ويســــــــــــــتحيـــل على الخبير ان يميز بتـــاريخ اجراء تلـــك الخبرة ســــــــــــــنـــة 

االســــــــــــــتثمـــارات التي أنفقهـــا قبـــل تـــاريخ التفويـــت واالســــــــــــــتثمـــارات التي انفقهـــا املـــالـــك الجـــديـــد والتمس إلغـــاء الحكم 

ــــتــأنف والخبرة التي  ــ ــ ــ ــ اعتمــدهــا والقول بمشــــــــــــــروعيــة األســـــــــــــــاس الضــــــــــــــريبي املســــــــــــــتخلص من رأي ال جنــة اإلداريــة املســ

 االستشارية والضريبة العامة على الدخل التكميلية املفروضة على املستأنف عليه .
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قدر تكاليف االستثمار  9117حيث ص  ما نعاه املستأنف على الخبرة، نلك ان الخبير الذي عاين العقار املبيع سنة      

( من غير ان يطلع على فواتير تكلفة االستثمار من مواد أولية ويد عاملة 91/9/9110التي انفقها البائع قبل تاريخ البيع )

معتمدا في نلك على صور قال بأنها مأخونة قبل قيام املشتري باإلصالحات املحدثة بعد شرائه للعقار املذكور، ولم 

 312عه الحكم الذي صادق على الخبرة مجانبا للصواب ومن املتعين إلغاضه."يقدم دليال على صحة تقديراته مما يكون م

في مقابل نلك، اعتبرت محكمة االسترناف اإلدارية بالرباط أن إدالء الخاضع للضريبة بفاتورات صادرة عن الشركة      

ي التي أنجزها البائع فالتي باشرت أشغال بناء األسطبل وشق الطريق وغيرها من األشغال كاف إلثبات االستثمارات 

العقار املفوت، وأن إدارة الضرائب ملزمة بالطعن في صحة هذه الفاتورات بمطعن جدي وعدم االقتصار على طلب 

 :7/2/9109استبعادها فقط. إن جاء في قرار صادر عن محكمة االسترناف اإلدارية بالرباط بتاريخ 

ـــيات املادة  ــ ــ ــ ــ ـــــريبة العامة على الدخل  32.02( من القانون رقم III)البند  31" وحيث إنه تطبيقا ملقتضـــ ــ ــ ــ املنظم للضـــ

، فصن الربح العقاري الصــــافي املفروضــــة 9117إبان الازاع اعتبارا لتاريخ الواقعة املنشــــئة للضــــريبة التي ترجع لســــنة 

عليه الضــــــــــريبة يســــــــــاوي الفرق بين ثمن البيع مطروحة منه إن اقت ــــــــــ   الحال مصــــــــــاريف البيع، وبين ثمن التملك 

مضــــافة إليه مصــــاريف التملك ونفقات االســــتثمارات املنجزة وكذا الفوائد املؤداة من لدن البائع عن القروض التي 

 تمنحها هيئات ائتمان معتمدة للقيام بعمليات التملك.

ستأنف وحيث في نازلة الحال، فالثابت من خالل الفاتورات املرفقة باملقال االسترنافي والتي لم توجه إليها اإلدارة امل

ـــــاحـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ   على مسـ ــ ــ ــ ــ ـــــمنـــت املســـ ــ ــ ــ ـــطبـــل من اإلســـ ــ ــ ــ ــ ــــتـــأنف قـــام ب نـــاء إســـ ــ ــ ــ ــ متر مربع بقيمـــة  011عليهـــا أي طعن، أن املســ

متر مربع كـــــذلـــــك بقيمـــــة  011درهم وكـــــذا مازل من نفس املـــــادة ومســــــــــــــقف بـــــالزنـــــك على مســــــــــــــــــاحـــــة  071.111,11

 93/1/9112املؤرختين في  درهم، حســــــــــب الفاتورتين الصــــــــــادرتين عن شــــــــــركة املنشــــــــــآت العليا املغاربية 71.111,11

بتاريخ  EBT، كما أن الفاتورتين الصـــــــــادرتين عن شـــــــــركة 10/11وعدد  21/12على التوالي تحت عدد  03/7/9111و

تفيــدان على التوالي قيــامــه بتنقيــة األرض املبيعــة من  92/11وعــدد  12/10تحــت عــدد  02/2/9111و 07/2/9112

 91.111,11كيلومتر تكلفتها  0,7( على طول Pisteطريق غير معبدة ) درهم، وشق 71.111,11األاجار الكبيرة بقيمة 

درهم، ممــا يكون معــه املســــــــــــــتــأنف قــد أث ــت االســــــــــــــتثمــارات التي أنجزهــا في القطعــة األرضــــــــــــــيــة املفوتــة بمــا مجموعـه  

                                                           
 ) غير منشور(. 0112/1/9/9111، في امللف اإلداري عدد 21/11/9113، الصادر بتاريخ 222قرار محكمة النقض، عدد  312 
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درهم  021721,11درهم ويحق له خصــمها من الربح الخاضــع للضــريبة ليصــبح األســاس الضــريبي هو  921.111,11

 درهم. 111720,11 عوض

وحيث تبعا لذلك، يتعين إلغاء الحكم املســــــتأنف فيما ق ــــــ   به من رفض الطلب وتصــــــديا الحكم بصلغاء الضــــــريبة 

 07211117موضــوع الجدول عدد  9117العامة على الدخل/األرباح العقارية املفروضــة على املســتأنف برســم ســنة 

 313درهم، وتحميل مديرية الضرائب املصاريف." 1721,1102فيما زاد على اعتبار األساس الخاضع للضريبة هو 

من املدونة العامة للضــرائب من طرف  17الفقرة الثالثة من املادة  IIمقتضــيات البند يجب التأكيد على أن تفعيل 

 ىإدارة الضـــرائب يقت ـــ ي منها عدم التزام الصـــمت إزاء الوثائق املدلى بها من طرف امللزم رفقة اإلقرار واالقتصـــار عل

الـدفع بـاســــــــــــــتبعـادهـا دون الطعن في صــــــــــــــحتهـا، األمر الـذي تتجـه معـه املحكمـة إلى قبول الوثـائق املـدلى بهـا من طرف 

 امللزم واعتمادها لعلة وحيدة وهي عدم املنازعة فيها بشكل جدي من طرف اإلدارة.

ـــمنة بعقد اوتبقى العبرة في قبول إدارة الضـــــرائب لنفقات االســـــتثمار املصـــــرح بها من طرف امللزم بت لبيع، في لك املضــ

غياب وثائق قانونية مقبولة من طرف اإلدارة ونلك انطالقا من حالة وتخصــــــــــــــيص العقار بتاريخ شــــــــــــــرائه من طرف 

امللزم لكون األمر يتعلق بكل ما هو مادي وملموس مجســــــــــــــد على األرض والذي يكســــــــــــــبها صــــــــــــــفة عقار بالتخصــــــــــــــيص 

ـــــتمنـــاء العمليـــات التي قـــام ــ ــ ــ ــــخـــة...( بـــاســـ ــ ــ ــ ــ ـــــميـــد، التنقيط، األدوات  )محرك، مضــ ــ ــ ــ بهـــا امللزم وتهم منتوج العقـــار )التســـ

املســــــــــــــتعملــة في الصــــــــــــــيــانــة ...( وهي عمليــات ت تــدئ وتنتهي بتحصــــــــــــــيــل منتوج وغلــة العقــار، بحيــث يمكن إدراج هــذه 

 النفقات ضمن تكلفة اليد العاملة فقط.

زهــا ونلــك من خالل اإلدالء بخبرة كمــا ال يمكن للملزم أن يصــــــــــــــنع اجــة لنفســـــــــــــــه لتبرير االســــــــــــــتثمــارات املــدعى إنجــا

 استشارية ولو كانت قضائية بناء على طلبه.

ففي نازلة عرضـــــت على املحكمة اإلدارية بأكادير، قبلت إدارة الضـــــرائب االســـــتثمار املصـــــرح بها جزئيا في حدود مبلغ 

أغلب  إن أند البيع العبرة بنفقات االستثمار املضمنة صراحة في عقمالي معين، وأسست موقفها انطالقا من أن 

الفواتير املــدلى بهــا من طرف امللزم تمثــل لوازم وتجهيزات الري بــالتنقيط وبعض مواد البنــاء والخشـــــــــــــــب، في حين أن 

مضـمون العقد املدلى به في امللف ال يتضـمن سـوى أرض فالحية بها أىـجار الليمون واالسـطبل والدار والبئر ومحطة 

                                                           
 )غير منشور(. 070/01/2، في امللف عدد 17/12/9109، الصادر بتاريخ 337قرار محكمة االسترناف اإلدارية بالرباط، عدد  313 
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ـــ  ــ ــ ـــــك امللزم بأنه أ   للضــ ــ دلى بالوثائق التي تث ت االســـــــــتثمارات، وأنه إنا كان من حق اإلدارة تقدير هذه في حين تمســ

االســــــــــــــتثمارات فصن نلك يكون في حالة عدم إثباتها، والحال أنه أدلى بوثائق لها قوة ثبوتية، وأن الشــــــــــــــهادة اإلدارية 

ـــــريبة التكميلية ع املدلى بها تفيد الوجود الفعلي لالســــــــــــــتثمارات. وبعد إجراء خبرة قضــــــــــــــت املحكمة بصبطال ــ ــ ــ لى الضـــ

 درهم املستحق على امللزم استنادا إلى العلة اوتية: 7.722,11األرباح العقارية فيما زاد على مبلغ 

درهم ويدخل  129.971,11" وحيث حدد تقرير الخبير قيمة االســـــتثمارات املنجزة في امللك موضـــــوع املعاينة في مبلغ 

ـــــمنها  ــ ليمون باإلضـــــــافة ملصـــــــاريف التســـــــميد والوقاية من األمراض  شـــــــجرة 195غرس وصـــــــيانة ما يقرب من ضــ

 والسقي  وحفر البئر واقتناء املحرك واملضخة وتجهيز ما يقرب من أربعة هكتارات للسقي بالتنقيح.

وحيث إنه بالنظر للقيمة التجارية للعقار موضــــــــــــــوع التفويت وكذا قيمة االســــــــــــــتثمارات املنجزة اســــــــــــــتنادا للمعطيات 

 الخبرة وكذا ثمن االقتناء فصن مبلغ الضريبة املستحق يحدد كما يلي: الواردة بتقرير 

 .311.111,11ثمن البيع:  -

 179.107,11= 129.971,11+902.217,11ثمن التكلفة: ) ثمن االقتناء+ قيمة االســـــــتثمارات املنجزة( :  -

 درهم.

 درهم. 012.237,11= 719.107,11-311.111,11الربح الخاضع للضريبة :  -

 314"92.722,11= %91مضروب في  012.237,11ريبة الواجب على الربح: مبلغ الض -

وقد اعتبرت املحكمة اإلدارية بالرباط أن الخبرة املدلى بها من طرف امللزم والتي تث ت مبلغ االســــــــــــتثمارات املنجزة في 

ـــ ي بها فال يمكن األخذ بها ما دا ــ ــــت جالي قاضـــ ــ ــــائية وبناء على أمر اســ ــ ن م أنها تبقى اجة مالعقار املبيع وإن كانت قضــ

، 021/2/9109، في امللف عدد 97/09/9109، الصـــــادر بتاريخ 1273صـــــنعه. )حكم املحكمة اإلدارية بالرباط، عدد 

  )غير منشور(.

خلو عقد البيع من أي بيان يفيد االستثمارات املزعومة من بأن  12/12/9101وقضت في حكم آخر صادر بتاريخ 

ل األخيرة عن أداء صـــــــــــائر الخبرة املأمور بها من طرف املحكمة للتثبت من طرف الشـــــــــــركة املدعية  وتخلف هذ

، حيث جاء في حيميات هذا الحكم ما وجود هذل االسـتثمارات يجعل دعوى الشـركة املدعية غير مؤسـسـة قانونا

                                                           
 ش ، )غير منشور(. 9111-229، في امللف عدد 09/01/9111الصادر بتاريخ ، 211حكم املحكمة اإلدارية بأكادير، عدد  314 
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ــــوص نلك بأنها عمدت حين مراجعتها القرار املدعية بتحد ــ ــ ــ ــ ـــــرائب بخصــ ــ ــ ــ د ييلي: " حيث أجابت املديرية العامة للضـــ

األســـــاس الجديد للضـــــريبة من خالل إعادة إدماج مبلغ االســـــتثمارات غير املبرر ضـــــمن أســـــاس فرض الضـــــريبة دون 

 مراجعة الثمن املصرح به خاصة أن املدعية لم تدل بأي وثيقة تفيد تلك االستثمارات.

ــــتثمار املوحيث ملا كان البت في النازلة يتوقف على بيان معطى تقمي يتمثل في التبين من نفق     ــ ــ ــ ــ زعومة من ات االســ

 قبل املدعية، فقد أمرت املحكمة باجراء خبرة بشأن نلك.

وحيث أنذر نائب املدعية من أجل أداء مصــــــــــــــاريف الخبرة ، وأمهل األجل الكافي لذلك،غير أنه لم يف باملطلوب     

 منه،مما يوجب صرف النظر عن اإلجراء املذكور، والبت في الطلب على حالته.

إنــه في ظــل خلو عقــد البيع من أي بيــان يفيــد االســــــــــــــتثمــارات املزعومــة من قبــل املــدعيــة ،يبقى طلبهــا غير  وحيــث    

 315مؤسس ومآله الرفض."

 رابعا/العبرة في وجود االستثمارات بتلك املصرح بها في اإلقرار واملطابقة ملا هو مضمن بعقد البيع:    

زيز إقراره بــالوثــائق املث تــة لالســــــــــــــتثمــارات التي أنفقهــا على عقــاره يجــب التــأكيــد على أن امللزم مطــالــب دائمــا بتع    

املفوت، من خالل إدالئه بالتراخيص والفواتير وما يفيد انجاز هذه االســــــــــــــتثمارات، بحيث إن اإلدارة في هذه الحالة 

ـــتبعدها إما جزئيا أو كليا، وامل ــ ــ ــ ــ نلك  حكمة تملك إزاءإنا لم تقتنع بالوثائق املدلى بها من طرف امللزم حق لها أن دســـ

صـــــــــالحية القيام بجميع إجراءات التحقيق للوقوف على جدية الوثائق املعبرة عن االســـــــــتثمارات املدعى إنجازها. غير 

أن تقــاعس امللزم عن االدالء بــالوثــائق املــذكورة املبررة لهــذه االســــــــــــــتثمــارات يعفي املحكمــة من التث ــت من صــــــــــــــحــة 

لي في حاجة لألمر تمهيديا بصجراء خبرة للتحقق من وجود االستثمارات املدعى بها النفقات املصرح بها، وال تكون بالتا

 من عدمه.

وتجب اإلشارة إلى نقطة مهمة وهي أن مبلغ قيمة االستثمارات الواردة في اإلقرار املودع من طرف امللزم لدى إدارة     

من تم فــصن امللزم غير محق في ادعــاء وجود الضــــــــــــــرائــب )واملضــــــــــــــمنــة بعقــد البيع( هي التي يعتــد بهــا عنــد املنــازعــة، و 

مصـــــــــــــــاريف أخرى لم يصــــــــــــــرح بهــا في إقراره، إن يجــب تحقق علم اإلدارة بهــذه النفقــات من خالل اإلقرار املقــدم لهــا 

                                                           
 ، )غير منشور(.022/2/9102، في امللف عدد 12/12/9101حكم املحكمة اإلدارية بالرباط، الصادر بتاريخ  315 
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وعدم االقتصار على عقد البيع إلثبات وجودها.  ونلك ما أكدته املحكمة اإلدارية بالرباط في حكمها الصادر بتاريخ 

 اء في حيمياته ما يلي :ج 97/09/9109

"  وحيث إنه بخصــوص الوســيلة املتعلقة بعدم أخد اإلدارة بمصــاريف االســتثمارات فصنه إنا كانت اإلدارة لم تأخذ 

بعين االعتبار هذه املصـــــاريف في الرســـــالة األولى إال أنها تراجعت وأخذت بها في الرســـــالة الثانية ونلك في حدود مبلغ 

 ملبلغ املصرح به من طرف املدعي حسب ما هو ثابت من إقراره املدلى به من طرفه .درهم وهو ا 0.229.111,11

لم تأخذ بها اإلدارة يبقى غير ني أســـــــاس ما  0229وحيث إن إدعائه بوجود مصـــــــاريف أخرى قام بها بعد ســـــــنة      

لغ قم بصثبات أنها تتجاوز املبدام أنه لم يصــــــــــــــرح بها لإلدارة في إقراره وبقيت هذه األخيرة غير عاملة بها،كما أنه لم ي

ـــ ي بها فال يمكن األخذ بها ما دام  ــ ــــت جالي قاضــ ــ ـــــائية وبناء على أمر اسـ ـــــرح به والخبرة التي أدلى بها وإن كانت قضــ املصــ

 أنها تبقى اجة من صنعه .   

اعتمدت وحيث إنه إضافة لذلك فصن مصاريف التملك املعتمدة من طرف اإلدارة تبقى واقعية وخاصة أن اإلدارة    

على العقد العدلي املدلى به من طرف املدعي نفسه مع إعمال معامل التقييم على عكس ما ادعاه هذا األخير في التصريح 

 بالشرف واإلقرار والذي يعد جد مبالغ فيه ويعوزه اإلثبات.

رد ماد على ثمن الشراء الواوحيث إنه للعلل أعاله وبعد أخد اإلدارة بعين االعتبار االستثمارات املصرح بها وبعد االعت 

بالعقد العدلي املصرح به وإعمال معامل التقييم تكون مسطرة الت حيح املطعون فيها مشروعة والطلب مآله 

 316الرفض."

وفي نازلة عرضت على املحكمة االدارية بمراكش طرح النقاش حول أثر إخفاء امللزم لجزء من املساحة املشيد عليها     

لى قبول أثر نلك ع -ونلك حت  ال تتجاوز املساحة املعفاة من الضريبة على القيمة املضافة-لنفسه املبم  الذي سلمه 

البناء املشيد على املساحة املخفية ضمن نفقات االستثمار. إن تمسكت اإلدارة في هذه النازلة بأن مقرر ال جنة املحلية 

من مساحة  % 11بنايات املنجزة بالسطح والتي دشمل لتقدير الضريبة أخطأ عندما أدخل في االعتبار ثمن تكلفة ال

 29العقار، الن امللزم عند تقديم التصريح املتعلق بالضريبة على القيمة املضافة أخفى عن قصد وسوء نية مساحة 
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اد مترا مربعا املعفاة من تلك الضريبة، وأن تكاليف تزويد الشقق بعد 911مترا مربعا حت  ال تتجاوز املساحة املبنية 

 املاء والكهرباء التي أضافها املدعي ضمن تكاليف االستثمار فهي تكاليف مدمجة في تحديد قيمة املتر املربع املبمي.

وبعد االمر تمهيديا بصجراء خبرة، أوس  الخبير في تقريره أن العقار املفوت يشتمل كذلك على طابق ثالث مبمي بناء     

ملازل ويشتمل على غرفتين ومطبخ ومرحاض وممر يف  ي إليه وإلى السطح عصريا وفي حالة جيدة وقد أضيف بسطح ا

مترا مربعا عبارة عن سطح عار وفناء  21مترا مربعا باإلضافة إلى مساحة قدرها  11العلوي وعلى مساحة مغطاة قدرها 

 للنور والتهوية.

 9112-0-99، الصادر بتاريخ 03لحكم عدد وبناء عليه، انتهت املحكمة إلى إلغاء الضريبة املطعون فيها ) بمقت    ا    

ش(. استأنفت إدارة الضرائب الحكم املذكور، وعابت عليه عدم التفاته إلى سوء نية امللزم  201/7/9117في امللف عدد 

مترا مربعا. فقضت محكمة  21من العقار وقدرها  %11بعدم تصريحه باألبنية املوجودة بالطابق الثالث على مساحة 

 اإلدارية بمراكش بصلغاء الحكم املستأنف والحكم تصديا برفض طلب امللزم، استنادا إلى ما يلي:االسترناف 

" وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق امللف يتبين أن عقد البيع املدلى به يتعلق بتفويت عقار عبارة عن قطعة أرضية  

س إضافة إلى سطح بمرافقه وهو نفشيدت فوقها بنايات معدة للسكنى  شتمل على طابق أرض ي وطابقين علويين 

 .99/09/9111ما تضمنه التصريح بالبيع املقدم من طرف املستأنف عليه بتاري  

وحيث لئن كان املستأنف عليه قد أوضح في تصريحه بالبيع املشار إليه أعالل أن مجموع االستثمارات الري     

شتمالت العقار املذكور في طابق أرض ي وطابقين درهم فإنه حدد م 425511.11اقتضاها بناء العقار املفوت هو 

علويين وسطح بمرافقه دون اإلشارة إلى ما أضافه من بناءات بالسطح املذكور والري أفادت بشأنها الخبرة املنجزة 

 21ابتدائيا أن األمر يتعلق بطابق ثالث مبني بناء عصريا ويشتمل على غرفتين ومطب  ومرحاض مساحته املغطاة 

ش يء الذي ال يمكن معه بحال طرح نفقات االستثمار املتعلقة بهذا الجزء من العقار واملقدرة في مبلغ م مربع ال

من ثمن البيع الحتساب الربح الصافي املفروضة عليه الضريبة السيما وأنها لم تكن موضوع إقرار ضريبي  59811

 في إطار ما سلمه املعني باألمر لنفسه.
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يكون الحكم االبتدائي حينما ق    بصلغاء الضريبة املنازع فيها دون أن يأخذ بعين االعتبار وحيث إنه اعتبارا ملا تقدم 

   317املعطيات السالفة الذكر قد جانب الصواب ويتعين التصريح بصلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب."

ويين بوجود طابق أرض ي وطابقين عل إنن فمحكمة االسترناف اإلدارية بمراكش اعتبرت أن امللزم ملا اكتفى بالتصريح    

دون اإلشارة إلى ما أضافه من بناءات بالسطح املذكور وتضمينها في عقد  -طبقا ملا ورد بعقد البيع–وسطح بمرافقه 

البيع والتي أفادت بشأنها الخبرة املنجزة ابتدائيا أن األمر يتعلق بطابق ثالث مبمي بناء عصريا ويشتمل على غرفتين 

م مربع فصنه يكون غير محق في احتساب هذه االستثمارات غير املضمنة في عقد  11اض مساحته املغطاة ومطبخ ومرح

 البيع واملقيدة بشكل جزافي دون تبرير.

مؤدى نلك أن ربط  أحقية امللزم في االستفادة من الجزء املبمي غير املصرح به وبالتالي احتسابه ضمن نفقات      

ن هذا الجزء موضوع إقرار ضريبي في إطار ما يسلمه الشخص لنفسه من مباني ال يستقيم االستثمار بضرورة أن يكو 

استنادا إلى مبدأ استقالل كل ضريبة بصقرار معد وفق شروط وقواعد وآجال خاصة، كما ان املشرع في املدونة العامة 

ناف ة ملا خلصت إليه محكمة االسترللضرائب لم يضع هذا الشرط لقبول مبلغ االستثمار،  وبالتالي فصن العلة املكمل

اإلدارية وهي " السيما وانها لم تكن موضوع إقرار ضريبي في إطار ما سلمه املعمي باألمر لنفسه" علة بصمكان اإلدارة تالفيها 

من خالل مطالبة امللزم بالتصريح بالجزء املضاف إلى البناء والذي لم يحصل بشأنه على شهادة املطابقة، وأن منطلق 

إلدارة في نلك كواقعة منشئة للضريبة هو توصلها بتقرير الخبرة القضائية املتضمن لهذا الجزء غير املصرح به، وأن ا

اقتصار املحكمة في رد دعوى املدعي على عدم تضمين البناء املضاف في عقد البيع كاف للبت في امللف، لعلة انعدام 

 امة للضرائب.من املدونة الع 12ال جة املنصوص عليها باملادة 

غير أنه من الناحية العملية يصعب مطالبة امللزم بتقديم تصريح بالجزء املضاف إلى البناء استنادا إلى أن إدارة      

الضرائب تقوم بمنح امللزم شهادة اإلبراء بعد إبرام العقد الذي يتضمن تلك البيانات، لكن مع اكتشاف واقعة منشئة 

 املضاف، يمكن إلدارة الضرائب اقتضاء حقها تبعا لهذه الواقعة. للضريبة واملتمثلة في البناء

 خامسا/ املسطرة املعمول بها عند  عذر إثبات نفقات االستثمار:

                                                           
 ، )غير منشور(.9-21/2/12، في امللف عدد 21/01/9112، الصادر بتاريخ 932قرار محكمة االسترناف اإلدارية بمراكش، رقم  317 
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تقوم إدارة الضرائب عند دعذر إثبات نفقات االستثمار املصرح بها من طرف امللزم إلى إعادة تقدير هذه النفقات     

من املدونة العامة للضرائب، ونلك بسلوك املسطرة التواجهية في مواجهة  991ملادة وفقا للشروط املنصوص عليها في ا

 902امللزم، بحيث يكون مفتش الضرائب ملزما بأن يبلغ ل خاضع للضريبة وفقا لإلجراءات املنصوص عليها في املادة 

ل أجل ال يتجاوز التسعين يوما أعاله، األساس الجديد امل    وكذا أسباب ومبلغ الت حيحات املزمع القيام بها داخ

من املدونة العامة للضرائب.  991( املوالية لتاريخ إيداع اإلقرار املذكور، وتتابع اإلجراءات وفقا ملقتضيات املادة 21)

مع األخذ بعين االعتبار  -يوما من تاريخ التوصل بالنسبة للملزم 21يوما املخول إلدارة الضرائب وأجل  21ويعتبر أجل 

كلها آجاالت من النظام العام وفق ما استقر عليه  -من املدونة العامة للضرائب 902منته الفقرة من املادة ما تض

 القضاء اإلداري.  

ففي نازلة عرضت على املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء تمسك املدعي بأن األسباب املرتكز عليها من طرف إدارة    

تمثل في ثمن األرض عارية دون األخذ بعين اإلعبتار للبناءات املشيدة فوقها وما الضرائب في اعتماد األساس الضريبي ت

تالها من مصاريف أدى إلى الرفع من قيمة الربح العقاري، في حين تقدمت إدارة الضرائب بمقال افتتا ي أمام نفس 

ة في لقيمة التكلفة املحدد املحكمة عرضت فيه أن ال جنة الوطنية قررت قبول تقديرات امللزم املصرح بها بالنسبة

درهم على اعتبار أنه أدلى بفاتورات صحيحة لم يعترض عليها مفتش الضريبة، في حين أنه سبق لهذا  9.212.733,11

األخير أن صرح شفويا ل جنة املذكورة بأن هذه الفاتورات صادرة عن مقاوالت أغلبها يقع مقرها اإلجتماعي خارج مدينة 

ضمن وسيلة األداء، وأن امللزم لم يقدم ل جنة عقدة البناء املبرمة بينه وبين مقاولة البناء والعقدة الدار البيضاء وال تت

التي تربطه باملهندسين عبد العالي املدغري. كما أن امللزم لم يدل بالفاتورات املشار إليها أعاله خالل املسطرة التواجهية 

من املدونة العامة للضرائب، وبعد ضم امللفين  901ملقتضيات املادة وكذا أمام ال جنة املحلية األمر الذي يعد خرقا 

القاض ي بصلغاء قرار ال جنة  732/01/2في امللف عدد  032عدد  20/10/9102أصدرت املحكمة املذكورة حكمها بتاريخ 

وني، ألجل القانالوطنية وبطالن مسطرة الفرض الضريبي للضريبة العامة على الدخل بعلة أن اإلدارة باشرتها خارج ا

استأنف من طرف إدارة الضرائب وقضت محكمة االسترناف اإلدارية بالرباط بتأييده بناء على الحيميات التالية " لكن 

-2-02حيث إن الثابت من وثائق امللف أن املستأنف عليه أودع إقراره الضريبي لدى مصال  اإلدارة الجبائية بتاريخ 

، أي بعد 9100-00-92وتوصل بها بتاريخ  9112-00-02ة الت حيح األولى إال بتاريخ ، إال أنها لم توجه له رسال9112

من املدونة العامة للضرائب والذي يعد من النظام العام  991انصرام أجل التسعين يوما املنصوص عليه في املادة 
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بطالنها يتعين التصريح ببحسب صياغة املقت    القانوني املذكور، مما تكون معه مسطرة الفرض التكميلي معيبة و 

 وبصلغاء مقرر ال جنة الوطنية ويبقى ما أثير في هذا الشأن غير مرتكز على أساس والحكم املستأنف صائبا وواجب التأييد. 

 318وحيث إن مناقشة هذا الس ب تحول دون مناقشة باقي أسباب اإلسترناف."   

كقاعدة عامة هو وجود ضرر لحق الطرف املتمسك بالخرق تجب اإلشارة إلى أن العبرة بشأن اإلخالالت املسطرية    

من قانون املسطرة املدنية، وعليه فصن إحالة امللف على ال جان الضري ية بناء  12املسطري املذكور تطبيقا للفصل 

يوما، أمام عدم  21يعفي من البحث عن احترام إدارة الضرائب ألجل  -املتمسك بالخرق املسطري  –على طلب امللزم 

وجود ضرر يمنع امللزم في الحالتين من عرض ملفه أمام ال جنتين املحلية والوطنية، ومن تم فصن تجاوز اإلدارة ألجل 

 يوما من إيداع اإلقرار ال يؤثر على سالمة مسطرة الت حيح في حالة عرض ملف امللزم على ال جان بناء على طلبه.  21

لقة بهذه النقطة، وجدنا أن إدارة الضرائب تتمسك بأن امللزم لم يدل وباالطالع على مجموعة من املنازعات املتع   

من املــدونــة العــامــة  901بــالفــاتورات املث تــة لقيمــة االســــــــــــــتثمــارات خالل املســــــــــــــطرة التواجهيــة، اســــــــــــــتنــادا إلى املــادة 

ـــــرائب،  في حين أن امللزم ولئن كان محقا باإلدالء بها  ــ ــ ــ ـــــاء، عأما -أي الوثائق املث تة لالســــــــــــــتثمارات–للضـــ ــ ــ ــ ــ لى م القضـ

اعتبار أن الطعن أمام املحكمة ينشــــر الازاع الضــــريبي في مجموعه )ســــواء في الشــــق االجرائي أو املوضــــوعي( مما يتيح 

لكل طرف أن يدلي بما يراه مناســـــــبا إلثبات دعواه خالل هذه املرحلة، وأن القول بأن الازاع قد مر بمراحل متعددة 

ــــطرة التواجهية، ا ــ ــ ــ ــ ــــطرة الفحص، املسـ ــ ــ ــ ــ ل جان الضـــــــــــــري ية( وبالتالي أن تقديم الوثائق الحاســـــــــــــمة ألول مرة أمام )مسـ

القضـــــــــــــاء محظور قانونا مردود عليه، طاملا أن إدارة الضـــــــــــــرائب لم تناقش هذه الوثائق، إن جاء في قرار صـــــــــــــادر عن 

اف بلغت أنه " لكن، حيث إنه وخالفا ملا أثارته الطاعنة فصن محكمة االســــتنئ 11/19/9101محكمة النقض بتاريخ 

لها نتــخة من املقال االســترنافي املرفق بالفاتورات املعتمدة من طرفها )املحكمة( حســب شــهاددي التبليغ املؤرختين 

دون أن تـدلي بـأي جواب وبـالتـالي فـصن املحكمـة بـاعتمـادهـا الفـاتورات  91/17/9101و  12/11/9101على التوالي في 

أن االســــــــــــــترناف ينشــــــــــــــر الدعوى مما يتيح لكل طرف أن يدلي بما يراه املذكورة فصنها لم تخرق حقوق الدفاع، علما ب

منــاســــــــــــــبــا إلثبــات دعواه خالل هــذه املرحلــة، وأن املحكمــة املطعون في قرارهــا عللتــه دعليال كــافيــا من خالل تقييمهـا 

                                                           
 ، )غير منشور(.121/02/2، في امللف اإلداري عدد 12/12/9101، الصادر بتاريخ 321قرار محكمة االسترناف اإلدارية بالرباط، عدد  318 
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عليل الذي تلتلك الفاتورات في إطار ســــــــــــــلطتها التقديرية لتقييم ال بم والتي ال رقابة عليها في نلك إال من حيث ال

 319كان سائغا والوسيلة غير مرتكزة على أساس إال ما كان منها خالف الواقع فهو غير مقبول."

ومؤدى نلك، أن اإلدالء بالوثائق ألول مرة أمام القضـــاء بشـــأن الت ـــحيحات املتعلقة بنفقات االســـتثمار ال يعتد به 

رة التواجهية أو املســطرة أمام ال جان، وأن املحكمة طاملا لم دعرض هذه الوثائق على إدارة الضــرائب في إطار املســط

نهبت في اتجاه القول باســــــــــــــتبعاد تلك الوثائق لعلة عدم االســــــــــــــتظهار بها أثناء املســــــــــــــطرة اإلدارية، وال يمكن القول 

بقبولها إال في حالة عدم مناقشتها من طرف إدارة الضرائب أمام القضاء، وفي هذا االتجاه، نهبت محكمة النقض 

ـــــرائب  919تطبيقا للمادة  320إلى أنه ال يحق ل خبير 02/19/9101قراراها الصــــــــادر بتاريخ في  ــ من املدونة العامة للضـ

أن يعتمــــد في إنجــــاز الخبرة املــــأمور بهــــا من طرف املحكمــــة على وثــــائق لم دعرض على إدارة الضــــــــــــــرائــــب أو ال جــــان 

 الضريبي، حيث جاء في القرار املذكور ما يليكالضري ية  خاصة إنا أدت هذه الوثائق إلى إعادة ت حيح األساس 

ــــوص عليها في املادة  ــــيات املنصــ وال ســــــيما منها تلك الواردة بالفقرة الســــــابعة والتي تنص على  919" حيث إن املقتضــ

ـــــاته على دفوع أو وثائق لم يتم  ــــتند في خالصـ ـــ ي ... وال يمكن له أن يســ ــ أنه " يجب على الخبير املعين من طرف القاضـ

لطرف اوخر في الدعوى عليها خالل املســــــــــطرة التواجهية. أن يبدي رأيه في مســــــــــائل قانونية غير تلك التي تهم إطالع ا

مطابقة الوثائق واألوراق املقدمة لها للتشـــريع املنظم لها( هي مقتضـــيات إجرائية دســـري بأثر فوري وملا كانت الخبرة 

محضر الحضور لدى الخبير املنتدب محمد السرغيمي  حسب 99/11/9101املنجزة في النازلة قد تمت انطالقا من 

فصن هذا األخير يكون مخاطبا بهذه املقتضـــــــيات وهو ملا اعتمد الوثائق املدلى بها أمامه ألول مرة واملتعلقة بالبيوعات 

الغ فواتير بغير املصـــــرح بها التي اعتمدتها اإلدارة وال جنة الوطنية للطعون الجبائية والتي أدت به إلى اقتراح إرجاع م

                                                           
، منشور بسلسلة "دراسات وأبحاث" 0211/1/9/9109، في امللف اإلداري رقم 11/19/9101، الصادر بتاريخ 091حكمة النقض عدد قرار م 319 

 ومابعدها. 912ص  -الجزء األول  –املنازعات الضري ية وتحصيل الديون العمومية 

من املدونة العامة للضرائب لم يميز بين أي نوع  919ت    املادة تجب اإلشارة إلى أن املشرع عند نصه على وجوب انتداب خبراء حيسوبيين بمق 320  

ة ومن ضمنها فمن أنواع الضرائب وال بين ما يتعلق بالتقييم العقاري والتقدير املحاسبي، بما يعنيه نلك أنه في إطار املنازعات املتعلقة بثمن التكل

 نفقات االستثمار تكون املحكمة ملزمة بانتداب خبير محاسبي.

ة ن جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ما يلي: " ... بما يعنيه نلك أن املشرع عندما نص على وجوب انتداب خبراء حيسوبيين من طرف املحكمإ 

املعتمد على نف أفصنه لم يميز بين أي نوع من أنواع الضرائب وال بين ما يتعلق بالتقييم العقاري والتقدير املحاسبي وأن املحكمة ملا أيدت الحكم املست

من املدونة العامة للضرائب وفي مجال ضريبي مشمول بمقتضيات  919خبرة منجزة من طرف خبير قضائي وليس خبير محاسبي كما تق  ي بذلك املادة 

 املادة املذكورة فصنها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.

 ، )غير منشور(.31/1/9/9109ي امللف اإلداري عدد ، ف11/09/9109، الصادر بتاريخ 729قرار محكمة النقض، عدد  -
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ـــم  ــ ــ ــ لبيع ســـــــــــلع مرفوضـــــــــــة من طرف زبناء املطلوبة )...( فصنه يكون قد خالف املقتضـــــــــــيات  (factures d’avoir)الخصــ

اونفة الذكر ..." وبناء على هذه الحيميات قضـــــــــت محكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه جزئيا فيما ق ـــــــــ   به 

  321بير.من األخذ بالفاتورات املدلى بها ألول مرة أمام الخ

وعليه، فصن مجال تحديد نفقات االستثمار تتدخل فيه عوامل ومساطر متعددة منطلقها في نلك ما تضمنه العقد      

موضوع التصريح، والخاضع للمراقبة من طرف إدارة الضرائب تحت رقابة القضاء، وأن املدونة العامة للضرائب دستلزم 

 ونلك خالل جميع مراحل املسطرة التواجهية. ضرورة إثبات نفقات االستثمار موضوع اإلقرار 

 

  

                                                           
 ، )غير منشور(.0291/1/9/9109، في امللف اإلداري عدد 02/19/9101، الصادر بتاريخ 021/9قرار محكمة النقض، عدد  321 
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 (مقارنة دراسة)  االستثمار على الضريبية للسياسة السلبية العام االثار النظام بمفهوم وعالقتها اإلداري  القضاء طرف من تلقائيا املثارة املوضوعية األسباب أهم

 

 محور الدراسات واألبحاث باللغة الفرنسية
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La relation temporelle entre le contrat et la loi 

L’attitude de l’Administration fiscale face au Juge administratif 

 

 Naoual BELOUAHAM 

Doctorante en Droit Public 

 

 

Introduction 

Mener une recherche sur le juge administratif compétent en matière fiscale conduit 

certes à procéder à l’identification de ce juge, et sa relation avec le contribuable ainsi qu’avec 

l’administration fiscale. Mais, ne se limitera pas à identifier le juge compétent et à s’interroger 

sur le bien-fondé des choix du législateur marocain à travers les règles enregistrées. Elle 

s’intéressera à la détermination des règles de procédure dont le respect est incontournable pour 

que le juge soit à même d’examiner le litige quant au fond. L’identification du juge compétent 

appelle nécessairement l’étude des règles relatives à la compétence du juge. 

Lorsqu’un contribuable fait un recours devant le tribunal, l’administration doit prendre 

une décision, soit, elle donne un mémoire en réplique et la procédure suivra son cours, soit, elle 

donne satisfaction au contribuable, interrompant la procédure. 

De plus, le juge exerce un contrôle sur l’attitude de l’administration devant le 

contribuable, puisqu’il a un pourvoir d’investigations et notamment du droit de visite et de 

saisie dans les locaux professionnels et dans les locaux d’habitation des administrés, ce qui 

constitue à l’évidence un domaine particulièrement sensible des relations entre les pouvoirs 

publics et les contribuables322.  

Deux séries de questions méritent d’être posé, à savoir : d’un coté, dans qu’elle mesure 

et par le biais de quels moyens le juge administratif peut contraindre l’administration 

fiscale à se conformer à ses décisions ? de l’autre, lorsque la question est soumise au juge, 

quelle sera l’attitude de l’Administration fiscale ?. 

                                                           
322 Christian LOPEZ, ‘’Les enquêtes fiscales’’, Montchrestien, Paris, 2010, p. 17.  



 

 

186 

 9102 نونبر 50العدد 
 

Dans les hypothèses où la procédure suit son cours, nous évoquons d’abord, la défense 

de l’administration devant le juge (A). Et, ensuite, la possibilité pour l’administration fiscale de 

mettre fin au contentieux fiscal (B).  

A. La défense de l’administration devant le juge 

Les magistrats estiment d’une manière générale que les mémoires de l’administration 

fiscale sont très argumentés, et présentent peu d’erreurs. Sans doute beaucoup mieux rédigés. 

Cela du fait que, probablement grâce aux agents chargés du contentieux qui sont expérimentés 

et quelque peu sélectionnés.  

Toutefois quelques observations, que nous pouvons tirer de la fréquentation des services 

du contentieux : 

La jurisprudence fiscale : Il y a dans les services d’exécution comme celui de l’assiette 

par exemple, un problème général qui concerne l’information sur la jurisprudence fiscale. Les 

agents chargés du contentieux ne la connaissent qu’à travers les commentaires administratifs. 

Les publications officielles ne contiennent que très rarement le texte intégral des arrêts, ou des 

conclusions, ou même les fiches d’arrêts.  

Les agents doivent suivre la tendance jurisprudentielle en matière fiscale qui tend bien 

entendu à affirmer les lignes directrices suivantes : 

 Assurer en matière fiscale, le respect des principes généraux de droit public ; 

 Veiller à la bonne articulation entre le droit fiscal d’une part, et les branches de 

droit autre que le droit public d’autre part, (droit civil, droit commercial, droit 

pénal, droit du travail…) ; 

 Contribuer à l’insertion rationnelle du prélèvement fiscal dans la réalité de la vie 

économique. 

Le juge administratif a le souci de ne pas construire une jurisprudence fiscale et ignore 

le droit de la famille, le droit des sociétés, le droit des affaires, le droit du travail, le droit 

pénal…dans certains cas, il faut concilier la loi civile et la loi fiscale qui n’ont pas évolué 

parallèlement. C’est que le Conseil d’État a été amené à faire dans un cas où l’administration 

prétendait taxer d’office un contribuable dont la déclaration de revenus avait été signée par sa 
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femme alors que, pour l’année d’imposition en cause, le concept de chef de la famille avait 

disparu du Code civil mais avait été maintenu dans le Code général des impôts323.  

Dans d’autres cas, il s’agit de préciser la finalité d’une notion qui appartient au droit 

civil dans le cadre juridique dans lequel se déroule l’opération économique qui provoque le 

prélèvement fiscal. On peut citer la décision du Conseil d’État français qui a jugé « qu’en 

l’absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de 

la loi fiscale doivent être regardés comme constitutifs d’une livraison, il y a lieu de se référer 

à la définition de la délivrance mentionnée à l’article 1604324 du Code civil comme étant l’une 

des obligations du vendeur325 », et cela, pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée. 

La doctrine administrative : Cette observation concerne le rôle joué par la doctrine 

administrative dans le raisonnement des agents de l’administration fiscale. Il a été déjà évoqué 

la question de la sacralisation de la circulaire ou de l’instruction. C’est un défaut très répandu 

au sein de l’administration fiscale de considérer comme applicables les seules mesures qui ont 

été commentées par ladite administration. 

Si on fait référence par exemple à la relation entre la doctrine administrative et l’office 

du juge, nous constatons que le juge doit préciser la teneur de son office relativement à 

l’application de la doctrine administrative. Ce constat est abordé lorsque la doctrine 

administrative est invoquée devant lui.  

Selon une jurisprudence constante, le juge de l’impôt ne peut valablement soulever 

d’office le moyen tiré par l’article L. 80 A326 du Livre des Procédures Fiscales français. Il en 

résulte que le moyen tiré de la doctrine administrative qui ne présente aucun caractère d’ordre 

public, doit toujours être expressément soulevé par le contribuable. « La réponse du ministre à 

une question écrite d'un parlementaire relative à l'assujettissement à la taxe sur la valeur 

ajoutée d'une location nue faite par une société commerciale publiée au Journal Officiel du 8 

                                                           
323Ibid. p. 246.  
324 Art. 1604 dispose que : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de 

l'acheteur ».  
325 CE., Ass., du 31 mars 1978, arrêt n° 01683.  
326 L’art. L. 80 A dispose que : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du 

rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du 

texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, 

formellement admise par l'administration […] ».  
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février 1970, constitue une interprétation formelle de la loi fiscale dont le contribuable peut se 

prévaloir327 ». 

Le juge de l’impôt ne peut appliquer par transposition la doctrine administrative 

invoquée devant lui. Cette solution a été retenue tant en ce qui concerne le champ d’application 

personnel d’une interprétation que son champ d’application matériel. Ainsi, le juge n’est pas en 

droit, quel que soit le degré de similitude existant entre les deux catégories de contribuables, 

d’appliquer un élément de doctrine au profit d’une autre catégorie de contribuable que celle que 

la doctrine désigne expressément. De même, le juge ne peut appliquer la doctrine administrative 

à des situations ou à des impôts autres que ceux qu’elle a formellement visés328.  

B. La possibilité pour l’administration fiscale de mettre fin au contentieux fiscal 

La substitution de base légale : La substitution de base légale, est en fait un principe 

jurisprudentiel français, selon lequel l’administration fiscale ne peut pas renoncer au bénéfice 

de la loi fiscale329. Cette technique lui permet de se prévaloir, à tout moment de la procédure, 

de tout moyen de nature à justifier le maintien des impositions litigieuses et de donner aux 

redressements un nouveau fondement légal330 qui se substitue à celui qui a été initialement 

utilisé pour l’établissement de l’imposition. La base légale peut porter sur les règles de fond ou 

de forme.  

Pour le juge administratif français, la substitution de fondement légal est possible à tout 

moment de la procédure contentieuse331, c’est-à-dire au stade de la réclamation332 ainsi qu’en 

première instance ou bien en appel pour la première fois333. L’absence d’exigence de délai 

signifie que l’Administration n’a pas à opérer une nouvelle notification de redressement au 

contribuable. 

                                                           
327 CE., 29 avril 1977, n° 275, Société Économiques troyens et Docks Réunis : « Société exploitant un magasin à 

grande surface aux alentours duquel elle a fait construire des locaux qu'elle loue nus à des commerçants et 

prestataires de services divers. Les locations ne présentent pas le caractère d'actes civils, détachables de l'activité 

commerciale, mais constituent le prolongement de celle-ci. Assujettissement à la T.V.A ».  
328 Thierry LAMBERT, ‘’Le contentieux fiscal en débat’’, LGDJ, Paris, 2014, pp. 171-172. 
329 CE, 7e et 8e ss-sect., 7 déc. 1981, n° 16576.  
330 La base légale de l’acte peut être un texte législatif ou réglementaire ou encore une décision juridictionnelle. 
331 La jurisprudence est constante ; en ce sens voir notamment : CE, 7e et 9e ss-sect., 6 février 1981, n° 14583 ; 

CE, 1re et 4e ss-sect., 24 avril 1981, n° 15384, Société Éts chollet ; CE, 7e et 9e ss-sect., 2 juin 1986, n° 32520. 
332 CE, 9e ss-sect., 10 février 2010, n° 316437. 
333CE, 9e ss-sect., 8 mai 1964, n° 56768 ; CE, 8e et 3e ss-sect., 8 juin 2011, n° 311580. 
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La substitution d’une règle de droit à une autre est une question particulièrement 

sensible par rapport au droit à un procès équitable, ce qui explique que le juge de l’impôt exerce 

en la matière un véritable contrôle qui donne lieu parfois à un rejet de la demande présentée par 

l’Administration. 

Selon la jurisprudence du Conseil d’État français, le juge ne peut pas se borner à 

constater que le contribuable n’a pas contesté le bien-fondé de la substitution de base légale334. 

Il faut qu’il s’assure que la matérialité des circonstances, qui auraient autorisé l’Administration 

à mettre en œuvre la procédure dont elle se réclame, résulte des pièces du dossier et notamment 

des éléments apportés par l’Administration. 

La Cour de cassation française interdit la substitution de base légale sans nouvelle 

notification de redressement compte tenu de la conception qu’elle se fait du caractère 

contradictoire du redressement335. Elle exige le visa des textes dans la notification et interdit de 

fonder un redressement sur des faits autres que ceux qui sont mentionnés dans la notification 

de redressement. 

Pour reprendre une formule constante du juge de l’impôt français : « la substitution de 

base légale ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable d’aucune des garanties de 

procédure attachés au nouveau fondement légal336 ». 

Lorsque l’administration fiscale a utilisé des documents ou des renseignements obtenus 

de tiers pour fonder le redressement au titre de la nouvelle base légale, il lui appartient d’en 

informer le contribuable dans les délais lui permettant d’avoir communication, pour présenter 

ultérieurement ses observations, avant la clôture de l’instruction337.  

En bref, la substitution de base légale est possible dans deux cas338 : 

 Lorsque la procédure correspondant à l’ancien fondement légal est identique à 

celle du nouveau ; 

                                                           
334CE, 8e et 9e ss-sect., 14 juin 1995, n° 132705 et n° 140407, SociétéOrgacim.  
335Cass. com., 8 janvier 1991, pourvoi n° 88-15018. 
336 CE, 23 juillet 2010, n° 1024.  
337 CE, 23 avril 2008, n° 863, Société Kraft Foods France. 
338 Thierry LAMBERT, op. cit. p. 187.  
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 Lorsque la procédure contradictoire a été primitivement mise en œuvre, alors 

que l’administration entend désormais invoquer un cas d’évaluation d’office ou 

de taxation d’office.  

La compensation : La compensation ou autrement dit : comment paralyser la demande 

du contribuable en décharge ou en réduction d’impôt, La compensation est régie en droit 

marocain par l’article 273339 du CGI. 

Elle a été pratiquée par le juge fiscal avant que le législateur ne vienne la consacrer. Elle 

était admise au seul bénéfice de l’Administration. La loi n° 63-1316du27 décembre 1963340 a 

mis fin à cette inégalité en ouvrant au contribuable le droit de se prévaloir de la compensation. 

Cette « bilatéralisation »du droit de recourir à la compensation a donné au mécanisme une 

nouvelle portée. 

Il est fréquent que l’administration fiscale soit amenée à invoquer le bénéfice de la 

compensation que le contribuable. Elle lui permet de paralyser la demande du contribuable en 

décharge ou en réduction d’impôt. 

La nature de la compensation fiscale présente l’intérêt essentiel pour l’administration 

des impôts de faire revivre son droit de reprise, ce dont le contribuable ne saurait bénéficier341. 

Il suffit que l’imposition soit de la même année que l’impôt sur lequel porte le litige, ce dernier 

n’étant pas prescrit en raison de la procédure encours. L’Administration fiscale peut faire 

l’économie de la procédure de l’établissement d’une imposition supplémentaire et compenser 

                                                           
339 L’art. 273 dispose que « Lorsqu’un contribuable demande la décharge, la réduction, la restitution du montant 

d’une imposition ou le remboursement de la taxe, l’administration peut, au cours de l’instruction de cette demande, 

opposer à l’intéressé toute compensation, au titre de l’impôt ou taxe concerné, entre les dégrèvements justifiés et 

les droits dont ce contribuable peut encore être redevable en raison d’insuffisances ou d’omissions non contestées 

constatées dans l’assiette ou le calcul de ses impositions non atteintes par la prescription. 

En cas de contestation par le contribuable du montant des droits afférents à une insuffisance ou à une omission, 

l’administration accorde le dégrèvement […] ». 
340Loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 portant unification ou harmonisation des procédures, délais et pénalités 

en matière fiscale. In : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000509287consulté le [20/12/2017]. 
341 Dans sa décision du 16 avril 1969 le Conseil d’État a affirmé que : « le délai de répétition visé à l’article L. 173 

du Livre des procédures fiscales ne s’applique qu’au droit de l’Administration de réparer les omissions et 

insuffisances relatives à ces impositions en mettant en recouvrement des rôles supplémentaires ; la compensation 

[...] n’a pas, pour objet ou pour effet, la mise en recouvrement supplémentaire, mais permet seulement à 

l’Administration de rejeter au cours d’une procédure contentieuse, ou d’obtenir le rejet par le juge de l’impôt, des 

demandes en décharge ou en réduction des impositions déjà établies ; dès lors, l’Administration peut opposer ladite 

compensation même après l’expiration du délai de répétition »,Voir CE, 16 avril 1969, n° 74885, SociétéRaffinerie 

de corps gras l’Aiglon. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000509287


 

 

191 

 9102 نونبر 50العدد 
 

directement la dette du contribuable avec les droits de ce dernier. Unetelle règle ne comporte 

pas d’équivalent pour le contribuable. Le contribuable se trouve démuni lorsque 

l’administration fiscale invoque la compensation. L’utilisation de ce mécanisme durant le 

procès le dépouille d’une partie des garanties propres à la procédure d’imposition342. 

Les conditions d’application de la compensation en matière d’assiette fiscale, un 

mécanisme qui consiste à opposer à un dégrèvement justifié une insuffisance ou une omission 

de toute nature dans l’assiette ou le calcule d’une imposition. Dès lors en présence de cette arme 

contentieuse redoutable, les droits de la défense en souffrent, et si le caractère contradictoire de 

l’instruction devant le juge de l’impôt vise à adoucir la potion de la compensation pour le 

contribuable. C’est pour ces raisons que le juge administratif de l’impôt a décidé que compenser 

n’est pas jouer343.  

 

Conclusion 

En définitive, il faut noter que le contentieux fiscal revêt une importance primordiale 

dans la mesure où il reflète la qualité de l’action administrative d’une part, et le comportement 

du contribuable devant l’honorable obligation fiscale, d’autre part, dans une société donnée. 

     De ce fait, il serait mieux d’exposer quelques recommandations, afin d’améliorer plus 

les garanties judiciaires octroyées au contribuable : 

– La nécessité de renforcer et de faciliter les règles juridiques fiscales ; 

– Donner plus d’importance – outre la loi fiscale – aux règles comptables et fiscales, qui 

constituent les piliers de l’économie ; 

– L’obligation pour la juridiction administrative de faire une sorte d’équité entre les droits 

des individus et ceux de l’État ; 

– Porter une grande importance à la communication des informations fiscales, aux plus 

grand nombres de personnes intervenantes en matière fiscales ; 

                                                           
342 Agnès ANGOTTI ; Florence MARTINET, op. cit. p. 10. 
343 Thierry LAMBERT, op. cit. p. 232.  
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– Renforcer le rôle de l’administration fiscale, par l’installation des moyens techniques et 

technologiques, pour gérer mieux et d’une façon plus rapide les dossiers des 

contribuables ; 

– La nécessité pour l’administration fiscale de s’ouvrir au milieu extérieur, et d’intervenir 

dans les journées d’étude et les colloques concernant la matière fiscale. 
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Les réformes de la justice au Maroc sous le régime du Protectorat 

français : vers une profonde transformation de l’institution de 

juge344 

 

 Mohammed Zehiri 

Univeristé Sultan Moulay Slimane 

 

 

Introduction 

La réforme de la justice, en particulier celle de la magistrature, constitue 

l’un des sujets les plus préoccupants du Maroc d’aujourd’hui. L’institution de juge 

constitue en effet une question centrale qui sous-tend les débats actuels concernant 

la culture marocaine et sa capacité d’adaptation au nouveau contexte mondial. La 

question a été soulevée tant par les observateurs et les juristes marocains345 que 

par le roi Mohammad VI. L’évolution du système judiciaire au Maroc et surtout 

                                                           
344 Cet article est une version modifiée du chapitre 3 de ma thèse : Zehiri, Mohammed. L’institution de juge au Maroc : 
vers une conciliation entre tradition et modernité (1894-1974), thèse de doctorat, Université Laval, Québec, Canada, 2013. 
345 Mohamed Laâbid, « Colloque juridique à Laâyoune : les modes alternatifs suscitent le débat chez les magistrats », 
Aujourd'hui le Maroc, 08 novembre 2007. 

http://www.maghress.com/fr/aujourdhui/57865 (page consultée le 15 août 2012).  

Benhamed Mohammadi, « CINQUANTENAIRE DE LA COUR SUPRÊME : la réforme de la justice en marche », 
La Gazette du Maroc, 1er décembre 2007. 

http://www.lagazettedumaroc.com/articles.php?id_artl=15382 (page consultée le 15 août 2012). 

Abdullah Stouky, «Injuste justice ! », L’observateur du Maroc, 16 septembre 2009.  

http://www.maghress.com/fr/lobservateur/2076(page consultée le 15 août 2012). 

Faiçal Faquihi, « Les «juges du monde» à Marrakech », L’Économiste, 13 octobre 2009.  

http://www.maghress.com/fr/leconomiste/96041(page consultée le 15 août 2012). 

http://www.maghress.com/fr/author?name=Mohamed%20La%C3%A2bid
http://www.maghress.com/fr/aujourdhui/57865
http://www.lagazettedumaroc.com/articles.php?id_artl=15382
http://www.maghress.com/fr/author?name=Abdullah%20Stouky
http://www.maghress.com/fr/lobservateur/2076
http://www.maghress.com/fr/author?name=Fai%C3%A7al%20FAQUIHI
http://www.maghress.com/fr/leconomiste/96041
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son adaptation aux nouvelles circonstances nationales et internationales a 

d’ailleurs suscité plusieurs débats tant au niveau académique que dans les médias. 

Ces discussions confirment la volonté de réformer la justice marocaine et 

nécessitent des recherches et des reflexions sur la façon dont a évolué notre 

système judiciaire. 

Dans cette perspective, l’étude des réformes impulsées par le Protectorat 

français à partir de 1912 apparaît essentielle pour comprendre l’évolution du 

système judiciaire au Maroc et pour concevoir son adaptation aux nouvelles 

circonstances nationales et internationales. À ce propos, plusieurs études traitent 

en profondeur des réformes du système judiciaire au Maroc à partir du début du 

régime du Protectorat en 1912346. Ces études ont débuté, de façon systématique, 

au début des années 1940, avec les œuvres de Caillé et Bousquet (1947), de De 

Laubadère (1949) et de Plantey (1952). Ces derniers ont donné une justification 

théorique des réformes du système judiciaire au Maroc qui est maintenant à la 

base des études occidentales sur les réformes de la justice marocaine. Certains 

auteurs supposent que ces réformes juridiques et judiciaires visaient une 

simplification des structures judiciaires au bénéfice de justiciables (Boudahrain, 

1999 : 1). D’autres auteurs affirment que ces réformes eurent des effets sur le droit 

musulman et l’institution de juge au Maroc, et le meilleur exemple en est celui de 

la réorganisation de la justice du Shra’. À la différence de la période précoloniale, 

le tribunal du qādi n’était plus qu’un tribunal d’exception dont la compétence se 

                                                           
346 Mohammed Jalal Essaid, Introduction à l’étude du droit, Rabat, Collection Connaissances, 3e édition, 2000 ; Mohammed 
El Habib Fassi Fihri, L’itinéraire de la justice marocaine, Rabat, Association pour la Promotion de la Recherche et des 
Études Juridiques, 1997; Nour Badraoui Drissi, Les institutions politico-administratives marocaines et leur restructuration au début 
du Protectorat, thèse de doctorat, Université de Nancy II, 1993 ; Omar Azziman, « Les institutions judiciaires », La grande 
Encyclopédie du Maroc, Rabat, vol.7, 1988, p. 149 -172 ; William A. Hoisington,« The Berber Dahir (1930) and France’s 
Urban Strategy in Morocco », Journal of Contemporary History, vol. 13, no 3, 1978, p. 433-448 ; Alain Plantey, La réforme de 
la justice marocaine : la justice Makhzen et la justice berbère, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (LGDJ), 
1952 ; André De Laubadère, Les réformes des pouvoirs publics au Maroc, Paris, Librairie Générale de Droit et de la 
jurisprudence, 1949 ; G.H. Bousquet, « L’exploration juridique de l’Algérie et de l’Afrique du Nord (droit musulman) », 
Bulletin des Études Arabes (BEA), 7, 1949, p. 99-105. 
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limitait à deux questions : le statut personnel, familial et successoral des 

Marocains musulmans et le statut des immeubles non immatriculés347. 

Le présent article cherche plus précisément à dépasser l’étude des faits 

historiques pour cerner en quoi la justice s’est transformée au Maroc pendant le 

Protectorat français. Il vise à comprendre comment, au gré des réformes juridiques 

et judiciaires, l’institution du juge a vécu une transformation radicale dans la 

mesure où une nouvelle organisation judiciaire vit le jour et relégua au second 

plan la justice traditionnelle du qādī. Il s’agira de montrer comment, à travers 

l’étude des dahirs promulgués pendant le Protectorat, la justice marocaine vit une 

période marquée par des réformes qui ont modifié en profondeur la justice 

marocaine notamment en rompant progressivement avec la justice traditionnelle 

et en visant à la modernisation du système juridique et judiciaire. Pour appuyer 

ses propos, nous avons utilisé une série d’interviews réalisés dans le cadre de notre 

thèse348. 

C’est pourquoi, notre étude cherche à identifier les réformes judiciaires 

instaurées entre 1912 et 1956, surtout le dahir qui portent sur l’organisation 

judiciaire 1913349, et d’évaluer leur impact sur l’institution de juge. Cela permettra 

d’appréhender le passage d’une institution traditionnelle à une institution 

moderne.  

                                                           
347 Louis Milliot. Introduction à l’étude du droit musulman, Paris, Dalloz, 2001; Hammad al-Iraqi, La magistrature marocaine 
entre hier et aujourd’hui, Casablanca, Arrachad, 1975; Mohammed Jalal Essaid,op.cit., 2000 ; Mohammed El Habib Fassi 
Fihri, op.cit.,1997 ; Nour Badraoui Drissi, op.cit., 1993. 

348 Dans le cadre de notre thèse de doctorat (voir la note 1), nous avons mené, au Maroc, une série d’entretiens avec 
des juges en activité, des juges à la retraite et de futurs juges. Le travail de terrain s’est fait en trois phases. Nous avons 
mené un premier terrain exploratoire en août 2008. Puis nous avons mené deux autres terrains de janvier à mars 2009 
et de janvier à mars 2010. Durant cette période, nous avons rencontré des juges en activité, des juges à la retraite et des 
futurs juges. Durant cette enquête de terrain, nous avons visité trois principales villes à savoir, Fès, Rabat et Casablanca. 
Leur choix se justifie par le fait que les grands juges du royaume du Maroc exercent dans ces localités qui regroupent 
également toutes les catégories des tribunaux. 

349 Il s’agit des Dahir portant sur l’organisation judiciaire (12 août 1913); Décret français proclamant la volonté de l’État 
protecteur d’en faire des tribunaux français (7 septembre 1913). 
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Le présent article est donc construit en deux sections principales. La 

première consiste à présenter la réforme des tribunaux de shra’ afin de montrer 

que le rôle de juge traditionnel qādī diminuait progressivement. Par la suite, la 

deuxième section vise à traiter des réformes qui ont touché la justice Makhzen et 

la justice coutumière ainsi que l’implantation des tribunaux français.  

I. La réforme des tribunaux de shra’ : vers une diminution du champ de 

compétence des juges traditionnels (qādī) 

Des réformes judiciaires ont prévalu sur la réorganisation administrative du 

Maroc. C’était à l’évidence l’intérêt politique immédiat des autorités françaises. 

Lyautey attira ainsi toute l’attention du gouvernement français sur la primauté de 

la réforme judiciaire et juridique. Dans une lettre datée du 19 mars 1913 à 

Marrakech, Lyautey écrit : 

Je me permets d’attirer toute votre attention sur l’urgence de la réforme 

proposée ; c’est, à mon sens, la première que nous devions réaliser au Maroc; 

elle est, en effet, la condition nécessaire de l’abrogation du régime des 

capitulations et, par suite, la condition même de la réorganisation 

administrative du Maroc, dont le gouvernement m’a confié le soin et remis la 

responsabilité350. 

Dès les premiers jours du Protectorat en 1912, la réforme de la justice shra’ 

avait attiré l’attention des autorités françaises. Dans ce cadre, le premier Bulletin 

Officiel publié au Maroc en 1912 incluait déjà une circulaire du Grand Vizir qui 

                                                           
350 La lettre du Général Lyautey, commissaire résident général de la République française à Rabat, adressée le 19 mars 
1913 à M. Pichon, ministre des Affaires étrangères. Citée par François-Paul Blanc, « La justice au Maroc sous le règne 
de Moulay Youssef », in Mohamed Achargui; François-Paul Blanc ; Redouane Boujema et André Cabanis, Histoire des 
grands services publics au Maroc 1900-1970, Toulouse, Presses de l’Institut d’Études Politiques de Toulouse, 1984, p. 29-
35. 
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réglementait temporairement la compétence des qādī351. À cet égard, cette 

circulaire stipule :  

Avant de délivrer aux notaires l’autorisation d’usage pour les actes de 

transferts, les Cadis doivent examiner soigneusement et minutieusement les 

titres produits par le vendeur pour voir s’ils remplissent bien les conditions 

exigées par la loi et s’assurer de leur validité à l’égard de Chrâa. […] En outre, 

les Cadis seront tenus, avant l’établissement d’un acte constitutif ou transmissif 

de propriété, de s’assurer que l’immeuble en question n’est pas compris en 

totalité ou en partie dans l’une quelconque des catégories des biens inaliénables 

énumérées dans la section I ci-dessus. […] les cadis se conformeront aux 

formalités qui étaient d’ailleurs appliquées déjà dans le périmètre […] des ports 

ouverts au commerce et qui le seront dorénavant dans toute l’étendue de 

l’Empire352. 

Selon les termes mêmes de ce texte législatif, les autorités françaises ont 

donné leurs premières instructions aux qādī pour vérifier les titres de propriété, 

pour surveiller les notaires (‘udūl) avant d’autoriser la rédaction des actes 

transmissifs ou constitutifs de propriété et pour s’assurer, conformément à la loi 

musulmane, de la régularité des titres fonciers. Ces instructions s’inscrivaient 

dans le cadre de la réorganisation de la propriété foncière et de son contrôle que 

la France envisageait de réaliser au Maroc afin de garder la mainmise sur la 

gestion des terres. Dans son célèbre ouvrage sur L’organisation de la propriété 

foncière au Maroc, Émile Amar, chargé par le gouvernement français d’une 

mission scientifique au Maroc pour y étudier le régime foncier, explique la vision 

de la France par rapport à la question immobilière :  

                                                           
351 Notons que la circulaire n’a pas une valeur équivalente au dahir qui exige le sceau du sultan. 
352 Circulaire du 1er novembre 1912 du Grand-Vizir aux gouverneurs, caïds et cadis, in Bulletin officiel du Maroc, 2 
septembre 1918, no 306, p. 838-840.  
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Depuis l’installation de notre protectorat sur le Maroc, la question immobilière 

a été souvent envisagée, mais rien de définitif n’a été fait jusqu’ici pour en hâter 

la solution. Nous estimons d’ailleurs que le problème foncier au Maroc doit être 

abordé de front, pour une organisation d’ensemble et non pour une 

réglementation fragmentaire, qui laisse subsister, en certains points, 

l’incertitude et empêche le pays de prendre résolument son essor économique. 

Quoi qu’il en soit, en dehors des déclarations du général Lyautey devant la 

commission des affaires extérieures de la Chambre des Députés, le mois 

dernier, desquelles il ressortirait que le gouvernement du protectorat songerait 

à procéder à une révision des aliénations de terres qui ont eu lieu au Maroc 

durant ces dernières années et porteraient sur des biens considérés comme 

inaliénables, on ne rencontre jusqu’ici qu’un seul document officiel sur la 

question immobilière : c’est la « Circulaire du Grand-Vizir aux Gouverneurs, 

Caïds et Cadis de l’Empire du Maroc, au sujet de la transmission de la 

propriété foncière ». Cette circulaire, qui a été pompeusement décorée du titre 

de règlement immobilier, n’apporte, en réalité, aucun élément nouveau pouvant 

permettre, le cas échéant, à des tribunaux de résoudre les nombreuses difficultés 

que nous avons signalées au cours de cette étude. Au point de vue administratif 

surtout, elle laisse intactes les questions relatives à la délimitation des biens 

maghzen [Makhzen], au régime des terres des tribus, des terres collectives, des 

habous, à la tenue des registres par les Cadis, Caïds et autres fonctionnaires 

indigènes. Pour le surplus, elle se borne à confirmer l’ordre de choses existant 

et à rappeler aux fonctionnaires indigènes qu’ils ne doivent pas prêter la main 

aux usurpations des parcelles du domaine public, ce qui est toujours utile à 

rappeler aux fonctionnaires marocains353. 

Ces dispositions impliquaient un début de réduction du champ de 

compétence des juges traditionnels. Dès lors s’instaurait la modernisation telle 

                                                           
353 Émile Amar, L’organisation de la propriété foncière au Maroc, Paris, Paul Geuthner, 1913, p. 136-137. 
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que définie par Balandier. Il s’agit d’un processus de changement vers des types 

de systèmes sociaux, économiques et politiques354. Le qādī, qui était un juge à 

compétence universelle et indépendante, devait suivre de nouvelles procédures 

imposées dans la circulaire du 1er novembre 1912. Ces nouvelles formalités 

constituaient une introduction à d’autres changements de la justice shra’. Ces 

réformes conduisaient progressivement à une diminution du rôle du qādī355, et par 

là même, à une décadence de la magistrature traditionnelle (al-qadā’al-Shar’ī). 

Dans le prolongement de la politique musulmane de Lyautey, celui-ci appela au 

respect des traditions et des usages du Maroc mais dans les faits, il procéda à une 

profonde réforme du système judiciaire.  

Les premières mesures prises aussi par les autorités françaises au début du 

Protectorat consistaient à transformer le vizirat des réclamations356, à réglementer 

la justice civile et à statuer sur les fonctions des qādī et de leurs auxiliaires. Ces 

actions étaient importantes aux yeux des autorités françaises parce qu’elles leur 

permettaient de surveiller les qādī du gouvernement chérifien357 ainsi que leur 

territoire judiciaire358 et d’assurer le contrôle des diverses institutions musulmanes 

traditionnelles. Dans ce contexte, le vizirat des réclamations était remplacé, en 

vertu du dahir du 31 octobre 1912359, par un ministère de la justice ayant pour 

objectif la centralisation des affaires qui touchaient les tribunaux des qādī360. Le 

                                                           
354 Georges Balandier, « Réflexions sur une anthropologie de la modernité », Cahiers Internationaux de Sociologie, vol. 51, 
1971, p. 199. 
355 Nous n’avons pas trouvé de documents dans les archives faisant état de la réaction des qādī sur la diminution de 
leur rôle. 
356 Le terme vizirat signifie le ministère. Au Maroc précolonial, le vizirat des réclamations était chargé d’examiner les 
plaintes et les doléances de la population. C’était dans l’administration générale de la justice shra’ et du contentieux 
judiciaire que s’exerçait l’activité de ce vizirat.  

357 Arthur Girault, Principes de colonisation et de législation coloniale, Paris, Sirey, 1936, p. 389. 
358Abderrahim Ben Salāma, al-Murshid Fī Mihnat al-Qadā’ wa al-Muhāmāt, Rabat, Dār Nashr al-Ma’rifa li al-nashr wa al-
Tawzī’, 1995, p. 53. 

359Bulletin officiel du Maroc, 15 novembre 1912, no 3, p. 17.  
360 Paul Marty, « La justice civile musulmane au Maroc », Revue des Études Islamiques, 1931, No 3, p. 345-346. 
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nouveau ministère, tout en restant un service chérifien, était placé sous le contrôle 

de la Direction des Affaires Indigènes361 qui surveillait en effet toutes ses activités. 

Cette façon de faire met en lumière la véritable volonté de Lyautey de mettre 

en place tout un arsenal juridique et judiciaire pour rompre avec la justice 

traditionnelle. Même si ces mesures ne remettent pas entièrement en question les 

pouvoirs du qādī, elles faisaient en sorte que son rôle perdait peu à peu en 

importance. En effet, par la suite, le qādī vit progressivement diminuer son 

influence et délimiter ses compétences. Dans une lettre datée de Marrakech le 19 

mars 1913362 et adressée au gouvernement français pour approbation du projet de 

la première réforme judiciaire au Maroc avant d’en proposer l’adoption au sultan, 

le général Lyautey traçait les grandes lignes du projet de la nouvelle organisation 

judiciaire du Protectorat français du Maroc sans aucune mention au rôle du qādī 

ou du tribunal du qādī. En voici les principaux extraits :  

[…] Le projet d’organisation judiciaire étant accompagné d’un commentaire 

par articles du texte proposé, je me bornerai ici à en retracer les grandes lignes. 

I. La première question qui se pose est celle de savoir quelle est l’autorité 

compétente pour organiser les tribunaux français au Maroc. […] 

II. L’organisation de tribunaux français au Maroc comportera des justices de 

paix à compétence étendue, deux tribunaux de première instance, une Cour 

d’appel. […] 

III. L’une des innovations les plus notables du projet d’organisation judiciaire 

est celle qui concerne les auxiliaires de la justice. […] 

                                                           
361 Archives du Ministère des Affaires Étrangères, dossier : organisation administrative du Protectorat et de la 
suppression des capitulations. Document : Communiqué du Maréchal Lyautey au Ministère des Affaires Étrangères, 
1er août 1913. 
362 Lettre citée par : François-Paul Blanc, « La justice au Maroc sous le règne de Moulay Youssef », in Mohamed 
Achargui; Blanc, François-Paul; Redouane, Boujema; André Cabanis, Histoire des grands services publics au Maroc 1900-
1970, Toulouse, Presses de l’Institut d’Études Politiques de Toulouse, 1984, p. 29-35.  
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IV. Les tribunaux français au Maroc seront compétents pour le règlement des 

affaires entre Européens, lorsque les capitulations auront été abrogées en 

matière mobilière ou immobilière ; entre indigènes, en toutes matières lorsque 

les deux parties accepteront cette juridiction ; en matière mobilière, dans les 

affaires entre Européens et indigènes. D’une part, le caractère spécial des 

questions immobilières au point de vue indigène ; d’autre part, l’absence d’un 

régime foncier régulier m’a amené à penser qu’il est préférable de surseoir 

jusqu’à la promulgation d’une réglementation immobilière pour étendre aux 

indigènes la compétence des tribunaux français. Cette réglementation est dès à 

présent mise à l’étude. Au cas où vous estimeriez qu’il convient de généraliser 

immédiatement la compétence des nouvelles juridictions, il me paraîtrait 

nécessaire d’adjoindre, pour le jugement de ces affaires, deux assesseurs 

indigènes au tribunal et à la Cour. […] 

V. Comme en Tunisie, les tribunaux français seront juges des affaires civiles, 

commerciales et administratives. […] 

VI. Désireux avant tout d’instaurer au Maroc une justice rapide et peu 

coûteuse, j’estime inopportun de promulguer le code de procédure civile et le 

code d’instruction criminelle français. […] 

VII. Au criminel, la procédure suivie, qui s’inspirera de celle de notre code 

d’instruction criminelle, se rapprochera sensiblement néanmoins de celle qui est 

pratiquée devant les tribunaux institués par le décret du 9 août 1903, en Algérie. 

[…] 

VIII. Vous trouverez enfin, annexé à la présente lettre, un tarif des frais de 

justice au Maroc. […] 

IX. Les tribunaux français au Maroc statueront au civil conformément aux 

règles du droit international privé. Au criminel, ils appliqueront les règles du 

Code pénal français. […] 
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X. telles sont les grandes lignes du projet que j’ai l’honneur de soumettre à 

votre approbation avant d’en proposer l’adoption de S.M. le Sultan363.  

Ainsi, conformément aux dispositions du premier article du traité du 

Protectorat, une commission de juristes français mit sur pied la nouvelle 

organisation judiciaire qui fut établie par le dahir de 1913. Ce dahir dicte dans son 

ensemble l’orientation de la justice marocaine pendant la période du Protectorat 

(1912-1956) et implique un début de transformation tout à fait remarquable de 

l’institution de juge marocain. 

La mise en œuvre de ces dispositions montre une fois de plus la politique 

d’un poids et deux mesures mené par Lyautey. Ses déclarations mettaient de 

l’avant l’indépendance politique et judiciaire du Maroc et le respect des traditions 

de ce pays. Or, dans les faits, les réformes judiciaires mises en application 

touchaient aux fondements même de la tradition au Maroc dont le qādī était le 

symbole. Dès lors, Lyautey se trouvait à enclencher tacitement des mécanismes 

qui rendaient possible la rupture avec la tradition. 

Ce projet, tel que précisé dans cette lettre, a pour but de mettre en place un 

système judiciaire entièrement rénové avec de nouvelles institutions dans le cadre 

d’un premier dahir sur la réforme judiciaire en août 1913. Cependant, à la 

différence des dahirs promulgués avant le Protectorat, ce dahir comme les autres 

qui le suivirent étaient rédigés selon une nouvelle procédure. Premièrement, ils 

étaient écrits en français. Deuxièmement, ils étaient subdivisés en plusieurs 

articles. Troisièmement, les thèmes de ces dahirs étaient davantage structurés. Par 

exemple, le dahir du 12 août 1913 débute par des directives générales, en 

mentionnant les compétences et le champ de son application. Ensuite, il définit 

les réformes instaurées en indiquant les procédures judiciaires et en précisant 

enfin le rôle et la nomination des juges.  

                                                           
363 François-Paul Blanc, op. cit., 1984, p. 29-35. 
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Ce texte, appelé le dahir relatif à l’organisation judiciaire de Protectorat 

français du Maroc, avait pour but de marginaliser les pouvoirs juridiques et 

judiciaires du sultan et du même coup d’imposer un nouveau pouvoir en place. 

En effet, les prémices d’une marginalisation de l’institution du qādī sont 

perceptibles dans l’article 1 qui stipule : « Il est institué sur le territoire du 

Protectorat français du Maroc des tribunaux de paix, des tribunaux de première 

instance et une Cour d’appel dont le fonctionnement est assuré par des magistrats 

français »364.  

En outre, l’article 2 touchait aussi le rôle du qādī dans le contentieux 

immobilier : « À partir de l’entrée en vigueur du présent dahir, les tribunaux 

français institués sur le territoire de notre Empire connaitront [traiteront] de toutes 

les affaires civiles et commerciales dans lesquelles les Français et des 

ressortissants français seront en cause »365. 

À la lecture de ces deux articles, instituant les tribunaux français au Maroc 

(les tribunaux de paix, les tribunaux de première instance et la cour d’appel), il 

est établi dorénavant que le qādī devenait incompétent pour toutes les affaires 

civiles et commerciales dans lesquelles des étrangers étaient en cause366. De 

même, les immeubles immatriculés367 n’étaient plus du ressort du qādī368. En 

vertu de l’article 3 du dahir du 12 août 1913 relatif à l’immatriculation, ces 

immeubles immatriculés relevaient exclusivement et d’une manière définitive de 

                                                           
364 Article 1 du dahir du 12 août 1913, relatif à l’organisation judiciaire de Protectorat français du Maroc, in Bulletin 
officiel du Maroc, 12 septembre 1913, no 46, p. 9.  
365 Dahir du 12 août 1913 portant sur l’organisation judiciaire du Protectorat au Maroc, in Bulletin officiel du Maroc, 12 
septembre 1913, no 46, p. 9.  
366 Paul Marty, op.cit., 1931, p.391. 
367 Les immeubles immatriculés est un régime de l’immatriculation foncière institué au Maroc par le dahir du 12 août 
1913 qui rattache les immeubles au système des livres fonciers. Le régime de l’immatriculation foncière relève de 
l’Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC). Chaque immeuble doit 
être inscrit sur les livres fonciers et l’immatriculation qui en résulte donne lieu à l’établissement d’un titre foncier qui 
porte un numéro d’ordre, un nom particulier et une description détaillée de l’immeuble. L’immeuble immatriculé 
présente donc les caractéristiques suivantes : son propriétaire est nommément identifié et son emplacement déterminé, 
il n’y a donc pas de mauvaise surprise à attendre. 

368 Article 3 du dahir du 12 août 1913 relatif à l’immatriculation. 
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la juridiction des tribunaux français du Protectorat369. Cette tendance ira en 

s’accentuant jusque dans les années 1930 et 1940370.  

Par ailleurs, dans ce dahir comme dans tous les dahirs promulgués pendant 

le Protectorat, le rôle du sultan se résumait à l’apposition de son sceau sur les 

projets résidentiels. À vrai dire, le sultan ne faisait qu’introduire le dahir de 

manière traditionnelle en débutant par des louanges, par la mise de son sceau et 

par des invocations religieuses. Par la suite, les articles du dahir étaient rédigés 

par un conseil des juristes français et marocains sous la supervision de Lyautey 

avec la formule suivante : « Vu pour promulgation et mise à exécution : Rabat, le 

30 août 1913. Le commissaire général, LYAUTEY ».  

Le 7 juillet 1914, un autre dahir vint compléter les mesures instaurées entre 

1912 et 1913 constituant ainsi le premier texte de loi organique se rapportant à la 

justice Shra’. En vertu de ce dahir, d’autres changements fondamentaux furent 

introduits dans la justice Shra’ : l’un du point de vue territorial et l’autre du point 

de vue juridictionnel. Jusqu’à la veille du Protectorat, concernant la compétence 

territoriale, les qādī étaient des juges à pouvoirs pléniers. Mohamed Lahbabi écrit 

à ce sujet : « […] les cadis ont été des juges à pouvoirs très étendus et quasi 

indépendants : une tutelle sur leurs décisions judiciaires, ou même sur l’exercice 

administratif de leurs compétences, se conçoit difficilement en droit public 

musulman : les cadis reçoivent compétence et compétence plénière »371. 

En effet, le dahir organique du 7 juillet 1914, qui a été remplacé par le dahir 

du 7 février 1944, venait enfermer les pouvoirs des qādī dans les limites 

                                                           
369 Article 3 du dahir du 12 août 1913 relatif à l’immatriculation. 
370 Du reste, la circulaire du mois de mai 1936 obligeait les juges à remettre, chaque jour, un rapport complet sur les 
demandes des immeubles immatriculés. Toujours dans le cadre de l’immatriculation des immeubles, le dahir du 7 
février 1944 rend le qādī seul compétent pour connaître les contestations relatives aux litiges immobiliers sauf pour les 
dérogations résultant du régime de l’immatriculation foncière. En revanche, le tribunal de qādī n’est devenu qu’un 
tribunal d’exception dont la compétence se limitait à deux séries de matières : soit le statut personnel, familial et 
successoral des Marocains musulmans soit le statut des immeubles non immatriculés.  

371 Mohamed Lahbabi, Le gouvernement marocain à l’aube du XXe siècle, Rabat, Techniques Nord-africaines, 1975, p. 173. 
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territoriales de sa juridiction (Mahkama). Ce dahir divisait le territoire du 

Protectorat en subdivisions judiciaires qui étaient elles-mêmes réparties en 

circonscriptions délimitant la compétence de chaque qādī. Dans une section 

consacrée à la division judiciaire, ce dahir du 7 juillet 1914 sectionnait le territoire 

judiciaire marocain comme suit :  

Les territoires administratifs de RABAT-SALÉ, CASABLANCA et MOGADOR, 

les régions administratives de RABAT, MEKNÈS, FEZ, MARRAKECH, les 

Territoires DOUKKALA-ABDA, SETTAT, les contrôleurs civils de la CHAOUIA 

(MAROC OCCIDENTAL) et le territoire d’OUJDA (MAROC ORIENTAL) 

comprennent les subdivisions judiciaires nominales correspondantes de RABAT-

SALÉ, CASABLANCA, MOGADOR, RABAT, MEKNÈS, FEZ, MARRAKECH-

MOGADOR, MAZAGAN-SAFFI, SETTAT, CASABLANCA ET OUJDA. 

Ces subdivisions judiciaires sont réparties en circonscriptions ayant à leurs 

têtes des Cadis de ville ou des Cadis de campagne nommés par le Makhzen. 

Les Cadis de campagne qui ont déjà reçu l’autorisation de dresser et de valider 

les actes de propriété et de juger en matière immobilière sont ceux des 

Contrôles civils de la CHAOUIA, du Territoire de SETTAT, du Cercle des 

DOUKKALA, du Contrôle du GHARB (KENITRA) et du Cercle de SEBOU 

BELKSIRI compris dans la Région de RABAT et de l’AMALAT d’OUJDA. 

Le makhzen étendra cette même autorisation aux autres Cadis de campagne, au 

fur et à mesure des besoins, au moyen d’un arrêt spécial372. 

Quant à la compétence juridictionnelle, les décisions du qādī étaient, avant 

le Protectorat, définitives et irrévocables373. Cependant, les dispositions du dahir 

7 juillet 1914 précisaient que les sentences des qādī étaient susceptibles d’êtres 

révisées par le qādī de la subdivision judiciaire et celles des qādī de la ville par le 

                                                           
372 Dahir du 7 juillet 1914 portant sur la réglementation de la justice civile indigène, in Bulletin officiel du Maroc, 17 
septembre 1914, no 90, p. 581.  
373 Mohammed al Habib Fassi Fihri, op. cit., 1997, p. 46. 
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ministre de la justice, après consultation du conseil supérieur des ‘ulama. L’enjeu 

de taille de cette subdivision judiciaire est de réduire au minimum possible les 

pouvoirs du qādī tout en augmentant ceux des caïds et pachas, car ces derniers ont 

été des agents importants pour faciliter l’application de la politique coloniale de 

la France. Aux yeux des autorités françaises, ces derniers devaient avoir les pleins 

pouvoirs au détriment des qādī. Cette façon de faire consistait de rompre avec la 

tradition et le passé. Le qādī était de plus en plus dépouillé de son pouvoir 

décisionnel; son champ de compétence était réduit et ses décisions remises en 

cause. À ce propos, le même dahir stipule :  

Les parties qui croiraient avoir une réclamation à formuler contre une décision 

rendue par un Cadi de la ville, directement ou par application de l’article 

précédent, pourront toujours, dans le délai de deux mois, se saisir le makhzen, 

soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités locales. 

Ces réclamations devront parvenir au Ministère de la Justice chargé de statuer 

en dernier ressort […] Dans le cas où le Ministère de la Justice l’estimerait 

opportun, la cause pourra être renvoyée devant telle juridiction qu’il 

appartiendra. Un dernier recours contre la nouvelle décision pourra être 

présenté, dans un délai d’un mois, au Ministère de la Justice qui tranchera 

définitivement374. 

Le ministère de la justice avait donc, dans ses attributions, la tâche de 

contrôler et de surveiller la discipline des qādī et de leurs auxiliaires. Cependant, 

ce ministère réglait toutes les questions relatives à l’organisation et au 

remaniement des circonscriptions judiciaires. Il tranchait aussi les conflits de 

compétence et de procédure entre qādī voisins. De plus, il était confié à ce 

                                                           
374 Dahir du 7 juillet 1914 portant sur la réglementation de la justice civile indigène, in Bulletin officiel du Maroc, 17 
septembre 1914, no 90, p. 583-584. 
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ministère qui comprenait le tribunal d’appel du shra’, le rôle de juridiction 

d’appel375.  

Par la suite, ce processus de contrôle des compétences territoriales et 

juridictionnelle des qādī a été réglementé par la création du tribunal d’appel 

dushra’ à Rabat en 1921. Il avait été institué officiellement par le dahir du 7 février 

1921376 en remplacement du conseil supérieur des ‘ulamā. Le fait d’officialiser 

les tâches du shra’ constituait un certain progrès. À cet égard, l’article 1 stipule : 

« Le Conseil Supérieur d’Ouléma, prévu par les articles 11 et 12 du dahir du 7 

juillet 1914 portant réglementation de la justice civil indigène, est érigé en 

Tribunal d’Appel du Chraa »377.  

Cette juridiction d’appel relevant du ministère de la justice examinait les 

jugements rendus par les qādī des villes (ces appels devaient être directement 

déférés à ce ministère). Elle vérifiait, en outre, les jugements rendus par les qādī 

de subdivision, sur appel des décisions des qādī des tribus. Elle jugeait, enfin, les 

décisions rendues par les qādī ayant statué comme juridiction de renvoi, en 

exécution d’un arrêt du ministre de la justice378. En résumé, cette juridiction était 

placée au sommet des juridictions des qādī, et examinait en dernier ressort les 

décisions de tous les qādī du pays379. Cette nouvelle institution assurait, dans une 

certaine mesure, une double fonction de révision et de cassation.  

Enfin, la compétence universelle du qādī connaîtra aussi des restrictions au 

profit des juridictions nouvelles380 telles que le tribunal pénal officiel. Ces 

                                                           
375 Louis Milliot, Recueil de jurisprudence chérifienne, Paris, Ernest Leroux, 1920, p. 9. 
376 Dahir du 7 février 1921 modifiant le dahir du 7 juillet 1914 et instituant un Tribunal d’Appel du shra’, in Bulletin 
officiel du Maroc, 8 mars 1921, no 437, p. 396-397.  
377Idem. 
378 Dahir du 7 juillet 1914 portant sur la réglementation de la justice civile indigène, in Bulletin officiel du Maroc, 17 
septembre 1914, no 90, p. 582.  
379 Pour avoir plus de détails sur la composition et le fonctionnement de cette juridiction d’appel du shra’, consulter 
Paul Marty, op. cit., 1931, p. 345 et suiv. 
380 Paul Marty, op. cit., 1931, p. 391. 
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réformes, qui étaient le fruit du dahir du 4 août 1918381, avaient complètement 

transformé les anciennes juridictions despachas et caïds en tribunal pénal officiel 

pour les nationaux, quel que soit leur statut religieux, et précisait l’étendue de la 

compétence pénale, civile et commerciale des pachas et caïds382. En fait, les 

attributions juridictionnelles qui appartenaient au juge traditionnel qādī lui 

échappèrent alors. Les représentants du Makhzen, pachas dans les villes et caïds 

dans les campagnes, nommés par le sultan, jouaient le rôle de juge et exerçaient, 

en plus de leurs fonctions administratives, des attributions judiciaires. Ainsi, le 

juge traditionnel qādī perdait son pouvoir de juger dans le domaine commercial 

et dans le domaine pénal.  

Étant donné le caractère traditionnel et quasi religieux de la justice Shra’, il 

était fort délicat pour les autorités coloniales de réformer celle-ci en profondeur. 

La réforme des tribunaux du Shra’ se devait en effet de respecter les grands 

principes du droit musulman, et c’est bien ce qui s’était passé. Nous constatons 

aussi que, tout au long de la période du Protectorat, l’institution de qādī ne joua 

plus le rôle axial qu’elle avait dans le Maroc précolonial mais sans être pour autant 

supprimée. Les réformes instaurées par les autorités françaises étaient 

caractérisées par une délimitation des compétences du qādī, une diminution de 

ses attributions en les dispersant entre diverses nouvelles juridictions. Autrement 

dit, une grande partie des attributions qui étaient traditionnellement celles du qādī 

en matière civile et commerciale étaient réparties entre diverses mains et plusieurs 

juridictions, notamment celles des tribunaux français au Maroc (dahir du 12 août 

1913), celles du pacha et du caïd (dahir du 4 août 1918), et le Haut Tribunal 

Chérifien (dahir du 4 août 1918). La compétence du qādī se limitait au statut 

personnel, familial et successoral des Marocains musulmans et au statut des 

                                                           
381 Dahir du 4 août 1918 réglementant la juridiction des pachas et caïds, in Bulletin officiel du Maroc, 2 septembre 191, no 
306, p. 838-840.  

382 Alain Plantey, La réforme de la justice marocaine : la justice Makhzen et la justice berbère, Paris, Librairie Générale de Droit 
et de la Jurisprudence, 1952, p. 27. 
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immeubles non immatriculés. Les compétences indépendantes et plénières du 

qādī d’avant le Protectorat lui furent retirées. Il n’était plus considéré comme un 

magistrat possédant le pouvoir de trancher tous les litiges, quelle que soit leur 

nature. Mais il est devenu seulement comme un qādī de Shra’, c’est-à-dire un juge 

du statut personnel383.  

 

Après ce passage en revue des différentes réformes engagées par 

l’administration coloniale française concernant la justice shra’, notamment dans 

l’institution de juge, nous allons maintenant aborder le cas de changements opérés 

dans les différents tribunaux. 

II. Une profonde réorganisation des tribunaux : vers un début de la 

modernisation de l’institution de juge 

Avec les réformes instaurées par le Protectorat, la justice Makhzen384 

devenait la juridiction ordinaire des Marocains. Autrement dit, la compétence des 

tribunaux Makhzen s’étendait à tous les Marocains, qui étaient justifiables devant 

ces juridictions, quelle que soit leur confession, au point d’apparaître comme des 

tribunaux de droit commun. Dès le début, l’action française en la matière s’était 

orientée vers le développement et l’augmentation progressive des attributions de 

la justice Makhzen pour concentrer tous les pouvoirs entre les mains des autorités 

administratives385. Rappelons que pour appuyer ses propos, nous avons utilisé une 

série d’entrevues réalisées dans le cadre de notre thèse. 

                                                           
383 Dans le même cadre des juridictions religieuses, la même évolution affectait les tribunaux rabbiniques. 
Conformément à la tradition, tous les procès mettant en cause le statut personnel, le statut familial et le système 
successoral d’un israélite relevaient de la compétence des juges-rabbins qui statuaient selon le droit hébraïque. Voir : 
Jacques Caillé, Organisation judiciaire et procédure marocaine, Paris, L.G.D.J., 1948, p.107 et suiv. 
384 La justice Makhzen est un service chérifien. Les juridictions makhzen existaient avant l’établissement du Protectorat, 
et leurs grandes lignes d’organisation ont depuis toujours subsisté. 
385 Paul Marty, op.cit., 1931, p.321-322. 
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Ces réformes, qui étaient le fruit de deux dahirs du 4 août 1918386, avaient 

complètement transformé les anciennes juridictions des pachas et des caïds, en les 

soumettant notamment à un double contrôle : celui des autorités du Protectorat, 

par l’intermédiaire du commissaire du gouvernement qui jouait le rôle de 

ministère public et celui de Haut Tribunal chérifien, à la faveur du double niveau 

de juridiction. De plus, les litiges d’ordre civil et commercial qui relevaient au 

début du choix des partis ou bien des qādī, des gouverneurs ou des caïds, 

dépendaient désormais de la justice Makhzen387. 

Les deux agents du Makhzen, pacha dans les villes et caïd dans les 

compagnes, administraient la justice et avaient en définitive le droit de rendre 

justice et de tenir des audiences en siégeant dans des tribunaux de caïds et de 

pachas nommés mahkama. Ces derniers, dépositaires de l’autorité temporelle du 

sultan, chargés au début de maintenir l’ordre et d’assurer l’administration, 

s’étaient vus conférer à cet effet des attributions judiciaires pénales qui se sont 

étendues au domaine civil et commercial388. Par le biais de ces attributions 

judiciaires, ils faisaient partie de l’institution de juge au Maroc.  

Tous les juges retraités interviewés et qui avaient été recrutés à la veille de 

l’indépendance ont effectivement rapporté l’élargissement des prérogatives des 

pachas et des caïds, en relatant les enjeux et effets pervers sous-jacents. Voici le 

témoignage de M.Z. :  

La France a décidé de donner apparemment un pouvoir judiciaire aux agents 

d’autorité (pachas et caïds) qui, en plus de leurs attributions administratives, 

                                                           
386 Voir dahir du 4 août 1918 réglementant la juridiction des pachas et caïds, in Bulletin officiel du Maroc, 2 septembre 
191, no 306, p.838-840.  

387 Pour plus d’informations sur cette juridiction, voir Dahir du 4 août 1918 réglementant la juridiction des Pachas et 
Caïds, Bulletin officiel du Maroc, 2 septembre 191, no 306, p.838-840.  
388 Mohammed Jalal Essaid, Introduction à l’étude de droit, Rabat, Éd. collection connaissances, 2000, p. 320. Rappelons 
que les pachas et les caïds avaient pour rôle, par exemple, la répression des infractions commises par les indigènes et 
des différends d’ordre civil et commercial qui leur étaient soumis. Pour avoir les informations sur toutes les attributions 
de ces agents, voir Dahir du 4 août 1918 réglementant la juridiction des Pachas et Caïds, Bulletin officiel du Maroc, 2 
septembre 191, no 306, p. 838-840.  
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furent habilités à trancher des litiges. Cette nouvelle attribution judiciaire 

s’explique, à notre avis, par le fait que la France a voulu implanter un nouveau 

fonctionnement judiciaire basé sur la force et la terreur dans le but de l’aider 

dans la mise en œuvre des nouvelles réformes juridiques et judiciaires. Alors, 

l’attribution judiciaire au pacha et caïd visait essentiellement à servir les 

intérêts des autorités coloniales et à écarter progressivement l’application du 

droit musulman389.  

 

Ces propos de M.Z. tranchent avec ce que Lyautey a toujours voulu mettre 

de l’avant, soit une politique de prudence afin d’instaurer un contexte de paix. 

M.M. et M.Z. affirmèrent aussi que : « Les pachas et les caïds jouaient le rôle de 

juge et leur compétence juridictionnelle s’étendait au pénal et à toute une 

catégorie de litiges en matière civile et commerciale pour juger les litiges nés entre 

les Marocains »390. 

D’autres juges interrogés, insatisfaits de cette attribution judiciaire des 

pachas et caïds, avancèrent l’idée selon laquelle ces agents d’autorité n’avaient 

pas de formation en droit, ce qui pouvait engendrer des injustices. L’un de ces 

juges interviewés affirme ceci : « […] le choix de ces agents ne se base pas sur 

une formation juridique ou religieuse. Pour occuper un poste de pacha ou de caïd, 

il suffisait d’être connu et puissant localement, ou avoir une fortune, ou les deux. 

C’est pourquoi il y avait certainement des abus de pouvoir et de l’injustice »391.  

Ce témoignage rejoint ce qu’écrit Mustapha El Qadéry :  

                                                           
389 Entretien avec M.Z., juge retraité, âgé de 72 ans, qui exerce présentement la fonction d’avocat, le 29 janvier 2009 à 
son bureau d’avocat et le 3 février 2010 à Fès. 
390 Entretien avec M.M. le 26 janvier 2009 à Fès et entretiens avec M.Z. le 29 janvier 2009 à son bureau d’avocat et le 
3 février 2010 à Fès.  
391 Entretien avec A.I le 4 mars 2010 à son bureau.  
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[…] Les concernés (pacha et caïd) furent souvent des puissants locaux ayant 

autorité de feu ou de fortune, ou les deux, pour occuper la fonction de pacha ou 

de caïd et non une autorité de savoir ou de formation juridique et théologique. 

[…] Aucun code écrit ne régit les règles de fonctionnement de cette justice et le 

législateur de l’époque avait fait des agents locaux du Makhzen, les titulaires de 

tous les pouvoirs sur la vie des indigènes sous la haute protection des autorités 

de contrôle. Cette réalité ouvrit la voie à tous les abus que subirent les 

indigènes et l’autorité du contrôle y ajouta le droit de percevoir un pourcentage 

fixe sur la collecte des impôts comme source de rémunération officielle des 

caïds392. 

Précisons que l’institution des pachas et caïds est une institution 

traditionnelle. Les pachas et les caïds étaient des agents exécutifs de 

l’administration chérifienne. Les autorités françaises ont conservé cette institution 

en la mettant sous son contrôle et en lui procurant des attributions judiciaires. 

Selon Mustapha El Qadéry,  

Le gouvernement chérifien mis en place par l’administration française 

consistait à administrer le Maroc d’une manière parallèle entre l’agent français 

et l’agent indigène. Les villes ont été administrées par des contrôleurs civils et 

militaires aux côtés d’un pacha ayant compétence directe sur les indigènes sous 

le contrôle des autorités. Les tribus furent soumises à l’administration du caïd 

ayant les mêmes compétences que les pachas en ville. Les deux agents ne 

faisaient pas qu’administrer, ils avaient le droit et le devoir de rendre justice et 

de tenir des séances hebdomadaires de mahkama où les plaignants et les 

accusés sont présentés et condamnés séance tenante dans la majorité des cas. 

                                                           
392 Mustapha El Qadéry, « La justice coloniale des berbères et l’État national au Maroc », L’année du Maghreb, no III, 
2007, p.33.  
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Leur juridiction s’étendait au pénal, aux obligations, et à toute une catégorie de 

litiges en matière civile et commerciale393.  

En outre, une autre catégorie de juge apparaît au sein de l’appareil judiciaire 

marocain pendant la période du Protectorat français. Il s’agit des agents français 

de contrôle, des contrôleurs civils ou des officiers des Affaires indigènes. Le 

décret en date du 31 juillet 1913394 autorise la création, dans la zone du Protectorat 

français, de ces contrôleurs civils. En vertu de l’article 2 de ce décret, les 

contrôleurs civils sont nommés par le président de la République française, sur 

proposition du ministre des Affaires étrangères. Ils étaient placés sous la direction 

du Résident général (article 3). Albert Ayache a précisé que les contrôleurs civils 

nommés au Maroc pendant le Protectorat français avaient, dans leurs 

conscriptions, des pouvoirs presque similaires à celle du Résident général395. Ils 

intervenaient dans tous les domaines de la vie publique et assistaient les pachas et 

les caïds dans leurs attributions judicaires396.  

Ce sont aussi des agents qui rendaient justice et « siégeaient auprès de chaque 

tribunal d’instance ou d’appel, comme auprès de tous les autres tribunaux 

chérifiens »397. De plus, ils exerçaient, au sein du tribunal d’appel du Shra’, leur 

pouvoir de contrôle sur le juge traditionnel qādī surtout lors des litiges qui 

impliquaient des ressortissants français ou européens dans des affaires 

immobilières relevant des compétences des qādī398. De même, le pouvoir de 

contrôle de ces contrôleurs civils se manifestait surtout dans la mise en œuvre des 

                                                           

, 2007, p.32.op. cit.El Qadéry, Mustapha 393 
394Bulletin officiel du Maroc, 8 août 1913, no 41, p. 199-200.  
395 Albert Ayache, al-Maghreb wa al-’Isti’mār : Hasīlat al-Saytara al-Faransiyya (Le Maroc et la colonisation : Bilan de la 
domination française), traduit par Abdelkader al-Shāwī et Nourdine al-Sa’ūdī, Dār al-Khattābī, 1985, p. 108. 
396 Albert Ayache, op. cit., 1985, p. 108.  
397 Mohammed el habib Fassi Fihri, L’itinéraire de la justice marocaine, Rabat, Association pour la Promotion de la 
Recherche et des Études Juridiques, 1997, p. 115. 

398 Abderrahim Ben Salāma, al-Murshid Fī Mihnat al-Qadā’ wa al-Muhāmāt, Rabat, Dār Nashr al-Ma’rifa li al-nashr wa al-
Tawzī’, 1995, p. 54. 
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procédures judiciaires. Ils veillaient au respect de ces procédures, des tarifs et du 

bon déroulement de la justice. A.I. a précisé que, pendant le Protectorat, les 

autorités françaises avaient créé un nouveau poste de contrôleur civil ou d’officier 

des Affaires indigènes. Expliquant le rôle de ce poste, il souligne qu’« il s’agit 

d’un chef colonial qui avait une autorité judiciaire pour trancher les litiges civils 

et pénaux. C’est lui qui avait pris le rôle de juge. Ce chef colonial se nommait 

contrôleur civil français, agent de contrôle ou officier des Affaires indigènes et 

avait un pouvoir judiciaire total »399.  

M.M., un juge retraité, souligne à ce sujet que  

[…] le pays a été administré par les contrôleurs civils qui orientaient et 

contrôlaient les pachas, les caids et même les qādī. Le fait que ces contrôleurs 

civils avaient le pouvoir de rendre justice, on les appelait aussi juges délégués. 

Ils prenaient parfois des décisions oralement. S’ils devaient s’absenter, 

l’audience était suspendue jusqu’à leur retour400.  

El Qadéry apporte les précisions suivantes :  

Un agent français, le contrôleur civil ou l’officier des Affaires indigènes, exerce 

son autorité de contrôle sur le cadi, tout en veillant au respect des procédures, 

des tarifs et du bon fonctionnement de la justice. Il fait également transiter 

toutes les correspondances entre le cadi et son administration de tutelle. Un 

tribunal d’appel du chraâ a été mis en place pour juger en second recours 

certaines affaires importantes, surtout celles impliquant des ressortissants 

français ou européens dans des affaires immobilières relevant des compétences 

des cadis. Un délégué du gouvernement chérifien (un agent français) y siège 

comme assistant401. 

                                                           
399 Entretien avec A.I. le 4 mars 2010 à son bureau à Rabat.  

400 Entretien avec M.M. le 26 janvier 2009 à Fès. 
401 Mustapha El Qadéry, op. cit., 2007, p. 31. 
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Il importe de noter que l’œuvre judiciaire était aussi l’objet de nombreux 

textes de réforme portant sur l’appareil juridictionnel, sur la procédure et sur le 

statut de la magistrature. Ces réformes procédurales ne font pas l’objet de présente 

recherche. Par contre, il demeure important de traiter celles qui concernent la 

justice coutumière.  

À l’époque du Protectorat, la coutume (‘urf) était présentée par les juristes 

français comme étant avant tout un phénomène berbère. Cette perspective ne 

correspondait pas toujours à la réalité des choses parce que les données historiques 

révèlent que la coutume pouvait régner même dans des régions essentiellement 

arabophones402. 

Dès le lendemain de l’installation du régime du Protectorat, la politique 

poursuivie par la Résidence Générale se précisa et se concrétisa à travers une 

campagne de presse appropriée, une série de rapports et de circulaires et surtout 

des textes législatifs. Quelques jours seulement après la signature du traité dit de 

Protectorat, traité de Fès, la presse coloniale avait déclenché une campagne 

mettant l’accent sur le particularisme berbère, pour mieux engager une politique 

séparatiste. Voici un passage significatif du Bulletin du Comité de l’Afrique 

Française, du mois d’avril 1912 :  

Nous n’avons pas à donner aux tribus aujourd’hui éparses, du Maghreb, sous 

un pouvoir indigène, une unité qui se retournerait plus tard contre nous. Le 

particularisme des groupes berbères est peut-être d’abord une gêne, mais il 

nous servira à atteindre le résultat final que nous devons chercher à obtenir au 

Maroc403. 

Il s’agit en quelque sorte de mettre un écran entre les deux entités nationales, 

pour mieux faciliter la pénétration française dans les régions berbères et réaliser 

                                                           
402 Mohammed Jalal Essaid, Introduction à l’étude de droit, Rabat, édition de Collection Connaissances, 2000, p. 144-145. 
403Bulletin du Comité de l’Afrique Française, avril 1912, p. 121, cité par Mohamed Moatassime, Les Berbères et l’évolution 
politique au Maroc, thèse de doctorat en sciences politiques, Université de Paris I, 1974, p. 415-416. 
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l’assimilation de leurs habitants. L’assimilation des Berbères ne pouvait se faire 

qu’en les orientant vers l’apprentissage de la langue française en instituant des 

écoles franco-berbères tout en écartant l’enseignement du Coran et de la langue 

arabe. En 1925, dans son livre Le Maroc de Demain, Paul Marty, un officier 

français, exprimait clairement et officiellement ce que devait être la politique 

berbère du Protectorat en définissant la forme et la fonction de ces écoles comme 

suit :  

Une entente est intervenue entre les directions de l’Instruction publique et des 

Affaires Indigènes : les principes de notre politique scolaire berbère y ont été 

nettement déterminés. Il s’agit d’école franco-berbère, c’est-à-dire d’écoles où 

les jeunes enfants berbères seront réunis pour recevoir un enseignement 

uniquement français, à tendances professionnelles surtout agricoles. L’école 

franco-berbère c’est donc l’école française par l’enseignement et la vie, berbère 

par les élèves. Donc, pas d’intermédiaire étranger. Tout enseignement de 

l’arabe, toute intervention du "fquih", toute manifestation islamique seront 

rigoureusement écartés404. 

Sous le protectorat, autant par respect des traditions que pour faciliter les 

ralliements et consolider la pacification, la juridiction coutumière était organisée 

dans les tribus reconnues de coutume berbère en vertu des dispositions de dahir 

du 11 septembre 1914. À ce propos, les tribus de coutume berbère étaient et 

demeuraient réglées et administrées selon leurs lois et coutumes propres sous le 

contrôle des autorités françaises comme l’indique le premier article de ce dahir405. 

Par contre, aucun acte souverain n’avait accordé un caractère légal aux 

décisions des juridictions berbères406. L’état de fait avait précédé l’état de droit. 

                                                           
404 Paul Marty, Le Maroc de demain, Publication du Comité de l’Afrique Française, 1925, p. 240-241. 
405Bulletin officiel du Maroc, 21 septembre 1914, no 100, p. 742-743.  
406 Henri Hersé, Le statut judiciaire des tribus de coutume berbère du Maroc, thèse de doctorat en droit, Université de Rennes, 
1935, p. 280. Voir aussi : Gilles Lafuente, La politique berbère de la France et le nationalisme marocain, Paris, L’Harmattan, 
1999, p. 142. 
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Autrement dit, le texte du dahir du 11 septembre 1914407 mettait l’accent sur le 

respect du statut coutumier des tribus et ne faisait aucune allusion à des 

juridictions particulières. Ainsi, c’est l’autorité centrale qui désignait les lois et 

les règlements. À ce propos, le deuxième article stipule :  

Des arrêtés de Notre Grand Vizir, pris d’accord avec le Secrétaire général du 

Gouvernement chérifien, désigneront au fur et à mesure des besoins :  

1o. – Les tribus à comprendre dans la catégorie dite de coutume berbère ;  

2o. – les textes de lois et de réglementation d’ores et déjà promulgués qui sont 

applicables aux tribus de coutume berbère408. 

Les seuls textes officiels qui consacraient des jma’as judiciaires étaient de 

simples instructions résidentielles aux officiers des affaires indigènes409 qui 

avaient seulement la valeur de directives administratives. La plus importante 

instruction était celle de la circulaire du 22 septembre 1915, intitulée 

« Instructions relatives au fonctionnement de la justice indigène chez les tribus de 

coutume berbère »410. 

Certes, comme par le passé, les plaideurs pouvaient toujours recourir à 

l’arbitrage d’une ou plusieurs personnes. Seulement, en cas de désaccord sur leur 

désignation, la jma’a devait nécessairement intervenir. Sa mission consistait 

d’abord à concilier les partis et, en cas d’échec, elle était habilitée à désigner elle-

même l’arbitre411. Cette tendance à faire de cette vieille institution, un organisme 

judiciaire, était renforcée par deux circulaires de 1924412. Ces instructions 

                                                           
407Bulletin officiel du Maroc, 21 septembre 1914, no 100, p. 742-743.  
408Idem.  
409 Ce sont les instructions ordonnées juste par la Résidence générale qui est dirigée par le Maréchal Lyautey. Selon 
Gabriel Puaux, « Les contrôleurs civils et les officiers des affaires indigènes n’avaient en droit aucune attribution de 
commandement, mais ils étaient aux ordres des chefs de région, et ceux-ci disposaient de pouvoirs n’ayant d’autre 
limite que celle d’instructions résidentielles précises dans des cas déterminés. Les chefs de région, sauf à Oudjda, furent 
à l’origine des militaires, et, si certaines régions ont été « civilisées », d’autres, Meknès, Fez, Marrakech, Agadir sont 
demeurées jusqu’à ce jour le fief de personnages étoiles cumulant les pouvoirs militaires et civils », in Gabriel Puaux. 
« Essai de psychanalyse des protectorats nord-africains », Politique étrangère, n°1, 1954, p. 20. 

410 Henri Hersé, op. cit., 1935, p. 280. 
411 Charles-Robert Ageron, Politiques coloniales au Maghreb, Paris, Presse Universitaire de France, 1972, p. 127. 
412Bulletin officiel du Maroc, 19 février 1924, no 591. 
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administratives firent des jma’as de véritables tribunaux, compétents en matière 

de statut personnel, familial et successoral, comme en matière immobilière. En 

effet, cette institution résidentielle visait surtout à soustraire les populations 

berbères à la souveraineté du sultan qui comprenait bien l’objectif visé par cette 

politique. 

Par ailleurs, des réformes aussi importantes que la création de nouvelles 

catégories de juridiction – mesures généralement réservées à la compétence 

exclusive du pouvoir législatif – étaient décidées à l’époque par de simples 

circulaires administratives. De plus, la politique de Lyautey prenait un caractère 

abusif et tranchait avec les principes sur lesquels il voulait fonder le Protectorat.  

Effectivement, la procédure instituée pour réaliser la création de tribunaux 

français au Maroc partait d’abord du principe de la dualité des compétences que 

prévoyait l’article IV du traité du Protectorat413. Le principe de la dualité des 

compétences consistait en une juxtaposition des services français aux services 

chérifiens. En fait, cette dualité constituait la règle qu’appliquaient les autorités 

du Protectorat au Maroc; le système judiciaire n’échappait pas à cette règle.  

Soulignons que les Européens soucieux d’échapper à la justice indigène 

avaient obtenu, conformément aux dispositions de la convention de Madrid de 

1880, le droit d’être jugés par leurs agents consulaires respectifs. Cependant avec 

l’afflux des Européens sous le régime du Protectorat, la justice consulaire, si elle 

avait été maintenue, serait devenue une source de complication en raison de la 

diversité des jurisprudences qui en aurait résulté. Il allait de soi que la justice 

consulaire n’avait plus de raison d’être à partir du moment où les nations 

protectrices avaient décidé d’installer des organismes judiciaires inspirés de leurs 

propres législations414. À cet égard, l’installation au Maroc de tribunaux français 

                                                           
413 Le principe de la dualité des compétences consistait à une juxtaposition des services français aux services chérifiens. 
En fait, cette dualité constituait la règle qu’appliquaient les autorités du protectorat au Maroc.  
414 Article 24 de la convention franco-espagnole du 27 novembre 1912. 
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devait rassurer les ressortissants français en leur offrant les garanties d’une justice 

à l’européenne415. C’est pourquoi l’institution d’une justice française au Maroc 

avait, pour la Résidence, un intérêt particulier. 

Toutes ces réformes étaient donc une priorité pour les autorités françaises et 

avaient des effets sur le droit musulman et l’institution de juge au Maroc. Dès 

l’installation du Protectorat français en 1912, les autorités françaises sont 

intervenues dans la structure administrative et judiciaire marocaine en s’appuyant 

sur le premier article du traité du Protectorat qui permettait à la France d’instaurer 

les réformes qu’elle jugeait nécessaires pour l’administration publique marocaine. 

La sauvegarde des institutions traditionnelles répondait aussi aux impératifs de ce 

traité. Alors, l’institution de juge n’a pas fait exception, car elle constituait la 

pierre angulaire des structures étatiques traditionnelles au Maroc. C’était à elle 

que revenait l’application du droit musulman pour rendre justice.  

C’est ainsi que dès la signature du traité de Protectorat en 1912, le Maroc a 

connu une véritable révolution juridique menant à la modernisation telle que 

voulue par la France. Un rapport fort documenté de S. Pichon, ministre des 

affaires étrangères et d’A. Ratier, ministre de la justice416, donnait une idée assez 

précise de l’urgence d’une réforme judiciaire au Maroc. Ils ont rédigé au Président 

un rapport circonstancié, puisqu’ils se basaient sur les grandes lignes d’un projet 

sur l’organisation judiciaire tracées par Lyautey417 et sur les travaux de la 

commission d’organisation judiciaire du Protectorat français au Maroc. Sur ce, les 

                                                           
415 Omar Azziman, « Les institutions judiciaires », La grande Encyclopédie du Maroc, vol. 7, 1988, p. 156. 
416 Décret du Président de la République française sur l’organisation judiciaire du Protectorat français au Maroc  : 
rapport au Président de la République française, Paris, 1 septembre 1913. Bulletin officiel du Maroc, 12 septembre 1913, 
no 46, p. 1-3.  
417 La lettre du Général Lyautey, commissaire résident général de la République française à Rabat, adressée le 19 mars 
1913 à M. Pichon, ministre des affaires étrangère. Citée par Blanc, François-Paul, « La justice au Maroc sous le règne 
de Moulay Youssef », in Mohamed Achargui; François-Paul Blanc; Redouane Boujema et André Cabanis, Histoire des 
grands services publics au Maroc 1900-1970, Toulouse, Presses de l’Institut d’Études Politiques de Toulouse, 1984, p. 29-
35. 
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autorités françaises ont pris un train de mesures législatives et de codes inspirés 

principalement du droit français dont la modernité juridique était l’axe central. 

Cette modernité juridique s’est traduite par un effort de rationalisation du droit 

pour conduire les juges à déduire logiquement les solutions juridiques des textes 

de lois. L’application de ces lois et le fonctionnement des nouvelles juridictions 

ont été assurés par des juges français418. Le corps magistral était composé 

exclusivement de magistrats français recrutés parmi les magistrats métropolitains 

des tribunaux de France, d’Algérie et de la Tunisie et dépendait du ministère de 

la justice française à Paris419. Ces magistrats qui rendaient justice dans les 

tribunaux modernes, institués par le dahir du 12 août 1913, étaient demandés sur 

la proposition de Lyautey, commissaire résident général420. D’ailleurs, certains 

juges interviewés lors de notre recherche affirment que ces magistrats français 

veillaient à l’application des nouvelles procédures judiciaires et de nouveaux 

codes et règlements. Le juge M.Z. précise à ce propos : « La lecture du dahir de 

1913 portant sur l’organisation judiciaire au Maroc nous permet de confirmer 

qu’au début du Protectorat, des juges français s’installaient au Maroc pour assurer 

le fonctionnement des nouvelles juridictions à savoir, les tribunaux de paix, les 

tribunaux de première instance et la cour d’appel »421.  

Conclusion 

À la lumière de notre analyse, nous constatons que l’évolution historique 

du système juridique et judiciaire permet de comprendre l’état de l’institution de 

juge au Maroc avant l’arrivée des Français au Maroc (1894-1912) et de situer les 

transformations qu’a subies cette institution pendant le Protectorat (1912-1956). 

                                                           
418 Article 1 du dahir du 12 août 1913 relatif à l’organisation judiciaire de Protectorat français au Maroc, Bulletin officiel 
du Maroc, 12 septembre 1913, no 46, p. 9.   
419 Article 23 du dahir du 12 août 1913 relatif à l’organisation judiciaire de Protectorat français au Maroc, Bulletin officiel 
du Maroc, 12 septembre 1913, no 46, p. 9.  
420 Article 24 du dahir du 12 août 1913 relatif à l’organisation judiciaire de Protectorat français au Maroc, Bulletin officiel 
du Maroc, 12 septembre 1913, no 46, p. 9.  
421Entretiens avec M.Z. le 29 janvier 2009 à son bureau d’avocat et le 3 février 2010 à Fès. 
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Une période marquée d’abord par la réduction du rôle de juge traditionnel 

(diminution de son pouvoir et délimitation de son champ de compétence), puis 

par l’établissement d’une institution de juge selon les canons imposés par la 

France. Autrement dit, les mesures prises par les autorités françaises conduisirent 

à une rupture quasi totale avec l’institution du qādī et à une transition imposée en 

instaurant progressivement un contrôle de l’appareil judiciaire, soit la réduction 

des attributions du juge traditionnel (qādī) au profit des caïds et des pachas (agents 

du Makhzen) qui eux-mêmes se sont vus aussi être davantage contrôlés par des 

magistrats français. 

Cette restructuration et modernisation de la justice marocaine conduisit à 

l’instauration d’une politique de l’entre-deux, sans que soit impulsée une rupture 

complète ni avec la justice traditionnelle ni avec la personnalité du sultan. 

Toutefois, ces deux référents furent expurgés de leurs prérogatives et 

instrumentalisés suivant la politique coloniale d’assimilation de la France au point 

que Lyautey vida la fonction de sultan de tout son poids en lui laissant seulement 

la portée symbolique de sa fonction relative à la religion. La présence de 

magistrats français devint dès lors fondamentale et incontournable pour 

pérenniser cet arsenal de réformes.  
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العقار بالحسيمة توص ي بالحد من التضخم التشريعي والتأسيس حول ندوة 

 ملدونة خاصة
 

  و االجتماعية الراسات القانونية مركز 

 

وبتنسيق مع الودادية الحسنية للقضاة ، نظم مركز الدراسات القانونية واالجتماعية 9102نونبر  19بتاريخ 

ندوة وطنية حول موضوع:  ة،وبدعم من عمالة الحسيمة وجماعة الحسيمة باملركب السوسيورياض ي بمدينة الحسيم

"حماية امللكية العقارية في ضوء املستجدات التشريعية". وقد توزعت أشغال هذه الندوة على ثالث جلسات: خصصت 

تكريمية لألستان الدكتور إدريس الفاخوري، أما الجلستين الصباحية واملسائية فقد خصصتا األولى لجلسة افتتاحية و 

 ملناقشة مختلف املحاور املتعلقة بموضوع الندوة.

وقد تم افتتاح أشغال الندوة من طرف السيد محمد أمزيان رئيس مركز الدراسات القانونية واالجتماعية إلى 

ت فقرة خاصة تكريمية لألستان إدريس الفاخوري من خالل اإلدالء بمجموعة جانب الشركاء في التنظيم، ثم خصص

 من الشهادات في حقه ودسليمه بعض الشواهد التذكارية.

أما الجسلة العلمية الصباحية فقد تولى رئاستها األستان عز العرب الحمومي الرئيس األول ملحكمة االسترناف 

 لحسينة للقضاة.بالحسيمة ورئيس املكتب الجهوي للودادية ا

وكانت املداخلة األولى من هذه الجلسة ألقاها الدكتور إدريس الفاخوري، أستان التعليم العالي بكلية الحقوق 

بوجدة مداخلته املوسومة تحت عنوان: "اتجاه املشرع املغربي نحو رسمية التصرفات العقارية على ضوء املستجدات 

بالتكريم املميز الذي حظي به. استهل مداخلته باستحضار الدور الهام الذي التشريعية"، وبعد تأكيد سعادته البالغة 

لعبه املشرع من خالل سن مجموعة من املقتضيات الرامية إلى حماية امللكية العقارية من ظاهرة اإلستيالء على عقارات 

مجال التوثيق في هذا الغير، كما وقف عند سرد مجموعة من التشريعات العقارية الخاصة والتعديالت التي همت 
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الصدد. مؤكدا قوله بأنه على الرغم من وجود بعض الثغرات التي شابت النصوص القانونية املؤطرة ملوضوع التوثيق 

إال أن املشرع استطاع أن يتجاوز هذه الثغرات التي كانت تطبع مسألة تحرير العقود، خاصة ما يرتبط بمجال تحرير 

 الوكالة.

فقد ألقاها الدكتور عبد هللا الفرح مستشار بمحكمة النقض وأستان زائر بكليات الحقوق،  أما املداخلة الثانية

حول موضوع "قراءة في املستجدات التشريعية الزجرية ل حد من ظاهرة اإلستيالء على عقارات الغير"، حيث استهل 

الء نلك إلى اإلشارة إلى ظاهرة اإلستي مداخلته بالتأكيد على أهمية حق امللكية ومدى ارتباط اإلنسان بها، لينتقل بعد

على عقارات الغير، ووصفها باوفة والسرطان الذي ينخر املجتمع، معرجا على الدور الهام للرسالة امللكية السامية 

 في التخفيف من حدة هذه . 9101ديسمبر  21املوجهة إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 

التشريعية التي همت املقتضيات الزجرية ل حد من هذه اوفة هذا، وقد وصف نات املتدخل املستجدات 

 بالحلول الترقيعية التي ال تتالءم والنسق العام بهذا الخصوص.

وفي املداخلة الثالثة التي تناولها الدكتور عز الدين املا ي قاض م حق برئاسة النيابة العامة ومدير مجلة 

القضائي في مجال اإلعتداء املادي على امللكية العقارية "، تطرق فيها  محاكمة، تحت عنوان "الدور اإلنشائي لالجتهاد

إلى التمييز بين اإلعتداء املادي والغصب، ثم استعرض مجموعة من القواعد اإلجرائية واملوضوعية التي أنشأها القضاء 

في الحد من تطور في هذا الخصوص. وختم املتدخل مداخلته بمجموعة من االقتراحات التي من شأنها أن دساهم 

 ظاهرة اإلعتداء املادي.

أما املداخلة األخيرة من الجلسة الصباحية، فقد كانت من نصيب الدكتور فكري العاللي، نائب رئيس مركز 

الدراسات القانونية واإلجتماعية، وأستان زائر بالناظور، في موضوع: "حماية أمالك الجماعات الساللية في ضوء 

" حيث أشار فيها إلى أن املوضوع يتسم في عموميته باإلزدواجية من مختلف الزوايا، بصالضافة املستجدات التشريعية 

إلى أنه كانت تحكمه مجموعة من األعراف والتقاليد وكان يخضع لضوابط حمائية تقليدية، أبانت عن محدوديتها، قبل 

 أن يتم تنظيمه بمقت    ضوابط قانونية محددة .

على أن دعدد الجهات املتدخلة في املوضوع يضعف من الحماية التي ينبغي أن تضفى  هذا وقد أكد نات املتدخل

 على أمالك الجماعات الساللية.
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أما الجلسة املسائية التي تولى رئاستها الدكتور إدريس الفاخوري، فقد كانت فيها املداخلة األولى للدكتور حسن 

حسنية للقضاة بذات املحكمة، وتمحور موضوع مداخلته فتوخ، مستشار بمحكمة النقض ورئيس مكتب الودادية ال

حول دور محكمة النقض في تحقيق العدالة العقارية، إن استهل مداخلته بالتأكيد على أن امللكية العقارية مضمونة 

ر هدستوريا، كما أن جل القوانين املنظمة للملكية العقارية أضفت عليها نوع من الحماية بالرغم من التناقض الذي يظ

 من حين وخر في هذه القوانين مما يضعف الحماية في هذا اإلطار.

واعتبر نات املتدخل أن توفير العدالة العقارية رهين بصقدام املشرع على تجميع النصوص القانونية املؤطرة 

 للملكية العقارية والحد من دشتتها.

ي بالكلية املتعددة التخصصات بالناظور حول واملداخلة الثانية كانت للدكتور أحمد خرطة أستان التعليم العال

موضوع القيود الواردة على حق امللكية العقارية وفق آخر املستجدات، إن استهل مداخلته باستعراض مجموعة من 

غربي ، مما يطرح معه التساضل عن مدى توفيق املشرع امله إلى كثرتهاالنصوص القانونية املنظمة للملكية العقارية والتن ي

حماية امللكية العقارية الخاصة واملنفعة العامة في ظل الزخم التشريعي التي تميز الترسانة القانونية العقارية، وقد  بين

 أشار األستان إلى القيود الواردة على حق امللكية من حيث العمق مستدال بمجموعة من القوانين.

بمحكمة االسترناف بالحسيمة حول "موضوع  أما املداخلة الثالثة فقد ألقاها األستان نجيب شوقي، مستشار 

بالدنا املشاكل التي دعاني منها البنية العقارية ب هااألثر املزدوج إلجراءات الوقتية على تدبير املنازعات العقارية"، أبرز في

سائل و  رغم اإلصالحات التي بذلت في العقدين األخيرين، التي تدفع بعض املدلسين ومهندم ي ناهبي العقارات إلى خلق

وأساليب لتقويض األمن العقاري من الداخل، وهو ما يخلق نوع من الخوف على امللكية العقارية من قبل مالكيها، 

 وبالتالي تكوين نوع من عدم االستقرار الذي يرتب تهديدا للسلم االجتماعي.

 الحضور األستان عمر أزوكار، أما املداخلة الرابعة واألخيرة في هذه الجلسة املسائية فقد تم إلقائها على مسامع

محامي بهيئات الدار البيضاء وموريال وباريس وأستان زائر بكليات الحقوق، في موضوع "التقييدات املؤقتة وحماية 

 توضيح حاالت التقييد االحتياطي وكيفية حماية الحق موضوع هذا التقييد.هب في امللكية العقارية"، وأس

قواعد اإلجرائية واملوضوعية فيما يخص حماية امللكية العقارية، وتطرق أيضا كما بين التناقض الحاصل بين ال

 من ظهير التحفي  العقاري وتضارب مقرراته في هذا الشأن. 32إلى كيفية دعامل القضاء مع مقتضيات الفصل 
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 وبعد نقاش مستفيض من طرف املتدخلين وفتح باب املناقشة مع الحضور الذي غصت به القاعة،  ان ثقت

 عن هذه الندوة التوصيات التالية:

دعوة املشرع إلى تبمي سياسة دشريعية واسحة املعالم ال من حيث ربط النصوص التشريعية بغاياتها وال  -0

 من حيث املصط حات واملفاهيم، درءا للغموضا

 تبمي املقاربة التشاركية في صياغة القواعد القانونية نات الصلة بامللكية العقاريةا -9

 قاعدة قانونية صريحة تحقق العدالة بين املقيد حسن النية واملالك األصلياالتشريع ل -2

الحد من التضخم التشريعي من خالل تجميع النصوص القانونية املتعلقة باألنظمة العقارية في مدونة  -1

 خاصة، باعتبارها مدخال أساسيا لحماية امللكية العقاريةا

 ةاتوحيد أنظمة التوثيق باملغرب في مدونة واحد -7

 توحيد االجتهاد القضائي في املنازعات العقارية لتحقيق األمن العقاريا -1

من  021إعادة صياغة مقتضيات املادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، ومالءمتها مع مضمون املادة  -2

 نفس املدونةا

ادة منها من االستف نشر االجتهادات القضائية في الشبكة العنكبوتية خاصة منها في املادة العقارية لتيسير  -3

 طرف الجميعا

التنصيص صراحة على استمناء األمالك العقارية ل جماعات الساللية من قاعدة التطهير على غرار األمالك  -2

 الح سيةا

 إلغاء مقتضيات املادة الثانية من مدونة الحقوق العينية. -01

 

 

 

 

 

 



  

 

 


