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 كلمة افتتاحية

 
عودتكم دامئا مرة أخرى مبزيد من البحوث املتميزة  الدولية كامتصدر مجلة القانون و األعامل 

والدراسات الحديثة التي تحاول أن تضفي طابعا خاصا عىل املعرفة القانونية ، ولعل التنوع والرثاء 
الذي حمله هذا العدد يؤكد ذلك  االتجاه الذي تسلكه املجلة نحو البحث العلمي كفضاء علمي 

ل دمييني، أساتذة، باحثني، طلبة دكتوراه، مهنيني، من أجيستقطب الكثري من الباحثني من أكا
نرش آخر أبحاثهم كل حسب مجاله وتخصصه الذي ينتمي إليه. إن تكامل العلوم  الميكن أن ينكره 
أحد، ذلك أنها تشتغل كلها من أجل خدمة الحقل القانوين  ، وهو ما جعل حقول املعرفة تتزاوج هنا 

و تلقيح املعرفة النتاج معريف راق، يرقى لتطلعات الباحثني سواء يف مجال العلوم القانونية نح
النارشين أو القراء واملهتمني، الذي تعد مجلة مجلة القانون و األعامل الدولية  قبلة ينهل منها 
الكثري، خاصة وأنها يوما بعد يوم تسري بخطى ثابتة نحو العاملية، فتميز األبحاث ودقتها وموضوعيتها 

باتها النظرية وأطروحاتها الفكرية لدليل واضح عىل تبني املجلة لسياسة علمية قامئة عىل وتنوع مقار 
 منهجية علمية أكادميية علمية دقيقة سريا عىل املجالت القانونية العاملية  يف ظل إرتقاء املعرفة.

 ،لدكاء العلمياوجودة النرش القانوين االكرتوين الذي يعد مواكبة للتطور الذي يشهده عامل املعرفة و 
و إننا ندعو من هذا املقام كل الباحثني  الستفادة من كل ما ينرش من أبحاث ودراسات ضمن املجلة 
كونها أبحاث مستجدة و متجددة تستدعي الكثري من التمعن ألنها  تعالج الكثري من القضايا القانونية 

 يف إطار تكاميل متشابك ومتشعب يف نفس الوقت.
 ل الدوليةعماواألنون إدارة مجلة القا
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 اتفاقات التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات بين التشريع المغربي و االتفاقيات الدولية

 

 اتفاقات التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات 

 بين التشريع المغربي و االتفاقيات الدولية
    

 أستاذة التعليم العايل بجامعة عبد املالك السعدي
 عضوة باملجلس العلمي األعىل

 

 

 : ملخص

أضحى اللجوء إىل الطرق البديلة أمرا حتميا يف الوقت الراهن خصوصا يف ظل االنتقادات املوجهة للقضاء كمرجع تقليدي 
 لفض النزاعات من جهة، و إقبال الخصوم عىل األخذ بهذه األخرية ملا توفره من مزايا عملية عىل أرض الواقع.

دة ظمة القضائية املعارصة، باعتبارها أحد الركائز األساسية املساعلذلك كان من الطبيعي أن تحتل مكانة بارزة ضمن األن
 للسلطة القضائية. 

و أثبت التحكيم فعاليته كأهم وسيلة من الوسائل البديلة يف الترشيع املغريب ملا له من أهمية عملية من جهة، و ما يطرحه 
 من إشكاالت نظرية من جهة ثانية.

ة و البحوث األكادميية التي تناولت موضوع التحكيم الداخيل أو الدويل يف عمومياته و نظرا لكرثة اإلسهامات القانوني
 La convention d'arbitrageفإننا سرنكز و سنقترص يف هذه الدراسة عىل أهم جزئية يف املوضوع و املرتبطة باتفاق التحكيم  

 استه من منظور الصكوك الدولية.) كمحور ثاين( من منظور القانون اإلجرايئ الوطني ) املحور األول( عىل أن نتوىل در 

 املحور األول: اتفاق التحكيم من منظور القانون اإلجرايئ الوطني ويتناول :
 ـ  التأصيل املفاهيمي التفاق التحكيم يف القانون املغريب و صوره طبيعته

 ــ رشوط اتفاق التحكيم وآثاره وكيفية انتهائه 

 م من منظور الصكوك الدولية ويتناول :املحور الثاين: اتفاق التحكي
 ــ اتفاقيتا نيويورك وواشنطن

 .0991ــ و قواعد األونسيرتال بشأن القانون النموذجي للتحكيم التجاري لعام 
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Abstract :  

le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) est aujourd’hui une 

nécessité impérieuse, puisque la justice étatique s’est avérée à elle seule insusceptible 

de mettre terme aux contentieux soulevés d’un côté, et d’un autre, les atouts que 

procurent les modes alternatifs de règlement des litiges continuent d’attirer 

l’engouement des parties antagonistes. 

Les MARL occupent une place prépondérante parmi les systèmes judiciaires 

contemporains, réputés être l’un des principaux piliers du pouvoir judiciaire. 

L’efficience des MARL est indubitable dans la législation Marocaine, ils permettent 

à fortiori de soulever des problématiques purement théoriques mais aussi d’ordre 

pratique. 

Les contributions scientifiques et les travaux de recherches académiques sur 

l’arbitrage interne et international dans sa globalité sont abondants. Donc, nous avons 

estimé opportun de traiter la convention d’arbitrage sous l’angle du droit procédural 

national (chapitre 1), mais aussi sous l’angle des textes internationaux (chapitre 2). 

Chapitre 1 : convention d’arbitrage selon les règles de procédure nationales scindé 

en : 

*LE CONCEPT DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE EN DROIT 

MAROCAIN : NATURE ET ASPECTS ; 

*CONDITIONS, EFFETS ET DENOUEMENT DE LA CONVENTION 

D’ARBITRAGE. 

Chapitre 2 : la convention d’arbitrage selon les conventions internationales : 

*CONVENTION DE NEW WORK / WASHINGTON 

*REGLEMENT DE LA COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT 

COMMERCIAL INTERNATIONAL (CNUDCI). LOI TYPE SUR L’ARBITRAGE 

COMMERCIAL 1985.  
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 مقدمة
ى اللجوء إليه أمرا حتميا أضحيكتسب التحكيم أهمية كربى، نظرا ملزاياه املتعددة التي ترجح اللجوء إليه كوسيلة بديلة للقضاء، وقد 

 يف الوقت الراهن خصوصا إزاء التحوالت االقتصادية التي يشهدها العامل .

 لذلك كان من الطبيعي أن يحتل مكانة بارزة ضمن األنظمة القضائية املعارصة، باعتباره أحد الركائز األساسية املساعدة للعدالة.

الوسائل البديلة يف الترشيع املغريب ملا له من أهمية عملية من جهة، و ما يطرحه من و أثبت التحكيم فعاليته كأهم وسيلة من 
ويف إطار التحكيم يتعني التمييز بني مراحل ثالث متكاملة ومتناغمة أولها ،االتفاق عليه فال يتصور  إشكاالت نظرية من جهة ثانية.

 تحكيم مع تخلف االتفاق الذي هو مدار وجوده  وأساسه. 

 ملرحلة الثانية فهي تشكيل هيئة التحكيم وإصدار قرارها  وتتجسد املرحلة الثالثة يف تنفيذ الحكم التحكيمي.أما ا

و نظرا لكرثة اإلسهامات القانونية و البحوث األكادميية التي تناولت موضوع التحكيم الداخيل أو الدويل يف عمومياته فإننا سرنكز 
من منظور القانون  La convention d'arbitrage ئية يف املوضوع و املرتبطة باتفاق التحكيم و سنقترص يف هذه الدراسة عىل أهم جز 

 اإلجرايئ الوطني ) املحور األول( عىل أن نتوىل دراسته من منظور الصكوك الدولية.) كمحور ثاين( 

 املحور األول: اتفاق التحكيم من منظور القانون اإلجرايئ الوطني

املتعلق بالتنظيم القانوين للتحكيم مضمنا يف قانون املسطرة املدنية )اإلجرائية ( ليعالج موضوع اتفاق التحكيم   05-08جاء قانون 
، نظرا لألهمية التي يكتسبها هذا األخري باعتباره ترصفا قانونيا بامتياز، و لذلك يستلزم من البحث الخوض يف 109إىل  117يف املواد من 

له وصوره وطبيعته من جهة ) املطلب األول( عىل أن نركز عىل رشوطه و أركانه  وكيفية انتهائه من جهة ثانية دراسة التأصيل املفاهيمي 
 ) املطلب الثاين(

 املطلب األول: التأصيل املفاهيمي التفاق التحكيم يف القانون املغريب و صوره طبيعته
 الفقرة األوىل : مفهوم اتفاق التحكيم 

حكيم غالبا ما يختلط عليه األمر يف تحديد بعض املصطلحات يف هذا املجال لتقارب أغلبها من حيث إن الباحث يف موضوع الت
اتفاق  -د التحكيمعق -رشط التحكيم -املبنى أو املعنى عىل حد سواء، سواء أكان من الناحية اللغوية أو االصطالحية، مثل )بند التحكيم

 التحكيم...(

 بقوله:  307ذا الخلط و عرف معظمها و منح تعريفا ترشيعيا التفاق التحكيم يف املادة لذلك حاول املرشع الوطني تاليف ه

 " التزام األطراف باللجوء إىل التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن عالقة قانونية معينة تعاقدية أو غري تعاقدية،.

ن مرشوع الذي تبناه املرشع يف املادة الثانية م يكتيس اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو رشط تحكيم." وهو نفس التعريف
 (91.07القانون املتعلق بالوساطة و التحكيم )قانون 
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وبالرغم من أن التعريف الترشيعي املقدم أعاله يعمل عىل استجالء الغموض و اإلبهام، و يدرأ كل التأويالت الخاطئة املحتمل 
طاء و منح التعريفات غالبا ما يكون من اختصاص الفقه و االجتهاد القضايئ يف ظل الوقوع فيها من طرف السلطة القضائية، فإن أمر إع

ظهور وقائع و ترصفات قانونية يصبح معها التعريف الترشيعي متجاوزا .  األمر الذي يستدعي الوقوف عند التعريف الفقهي التفاق التحكيم 
 ، عىل أنه:1، الذي  عرفه البعض

يتفق أطراف العقد األصيل سواء كان عقدا مدنيا أو عقدا تجاريا عىل أن ينشأ من نزاع حول تفسري "بند أو رشط التحكيم، بحيث 
 هذا العقد أو تنفيذه يحل بواسطة محكمني"

 بكونه:  2بينام يعرفه البعض اآلخر
وعرفه  حكيم".سطة الت" االتفاق الذي عن طريقه تلتزم األطراف بان يتم الفصل يف املنازعات الناشئة أو املحتملة نشوؤها بوا

آخرون بأنه " عقد خاص يتم باتفاق الطرفني ويعترب مظهرا لسلطان إرادتهم ، أو اتفاق الطرفني عىل االلتجاء للتحكيم دون قضاء الدولة 
 3"لتسوية كل أو بعض املنازعات التي نشأت أو ميكن أن تنشأ بينهام مبناسبة عالقة قانونية معينة عقدية كانت أم غري عقدية 

 الفقرة الثانية : صور اتفاق التحكيم 
اتفاق التحكيم قد يأيت يف شكل عقد تحكيم و الذي مبقتضاه يتفق األطراف عىل عرض النزاع القائم بينهم للفصل فيه عىل  

 مني"كالتحكيم أو يف شكل رشط تحكيم يلتزمان من خالله بإسناد مهمة الفصل يف املنازعات املمكن نشوئها بينهم مستقبال ملح

ومام سبق بيانه يتضح أن االتفاق عىل التحكيم قد يأيت ضمن بنود العقد محل النزاع أويف اتفاق مستقل قبل نشوب نزاع بني 
 الطرفني حيث يسمى االتفاق عىل التحكيم يف هذه الحالة برشط التحكيم .

اتفاق التحكيم ئة تحكيمية وقد نص املرشع عىل أن:وقد يأيت يف صورة اتفاق يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض النزاع عىل هي
 يكتيس شكل عقد تحكيم أو رشط تحكيم  " وبناء عليه فإن االتفاق عىل التحكيم يأخذ إحدى صورتني :

 الصورة األوىل: رشط التحكيم 
ويأيت هذا الرشط  4وهو " االتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن  يعرضوا عىل التحكيم النزاعات التي قد تنشأ عن العقد املذكور" 

يف صورة بند يف االتفاق األصيل  ، أو يف وثيقة مستقلة تحيل إليه بشكل واضح . ويستفاد من ذلك أنه متى ورد رشط التحكيم يف 
 ني عن الوثيقة املستقلة املتضمنة له .االتفاق، فإن ذلك يغ

                                                           

1 - Yves Guyon, Droit des affaires economica 10em édition 1998 P 828 . 

انون العدد قأشار إليه عبد الرحيم بحار، مساطر التسوية التوفيقية في المنازعات التجارية التحكيم التجاري نموذجا، مقال منشور بمجلة القضاء و ال

 .92ص  154

 2007أبريل  19-18محمد بوشيبة، صياغة شرط التحكيم في عقد االستثمار، مقال منشور بمجلة المجلس األعلى، الندوة الجهوية الرابعة  -  2

 .72تحت عنوان " قضايا االستثمار و التحكيم من خالل توجهات المجلس األعلى " ص 

 14وأنظمة التحكيم الدولية  ص،  4991لسنة  72ـ أحمد السيد الصاوي  : التحكيم طبقا للقانون رقم   3

 91.42من مشروع القانون  3و المادة  05-08من قانون   143ـ  الفصل  4
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 5وقد أوجب  املرشع املغريب تحت طائلة البطالن أن ينص يف رشط التحكيم عىل تعيني الهيئة التحكيمية أو عىل طريقة تعيينها.
ر عىل رشط ي أثهذا ويعترب رشط التحكيم اتفاقا مستقال عن رشوط العقد األخرى، وال يرتتب  عن بطالن العقد أو فسخه أو إنهائه أ 

 .   6التحكيم الذي يتضمنه إذا كان الرشط صحيحا يف ذاته "

 الصورة الثانية : عقد التحكيم 
وقد عرفه املرشع بكونه  :" حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من األطراف مهمة الفصل يف النزاع بناء عىل اتفاق تحكيم 

وعرفه الفقيهني مأمون الكزبري وإدريس العلوي العبدالوي    8.  91ـ07من مرشوع قانون  4وهو تعريف ال يختلف عن ما أوردته املادة 7".
طرف لبأنه " إجراء اختياري يعتمده الطرفان املتنازعان مبحض إرادتهام لحل النزاع القائم بينهام ، ويقيض هذا اإلجراء بانتقائهام املشرتك 

 9يوكالن إليه أمر الفصل يف النزاع بإصدار قرار تحكيمي يعترب أنه نهائيا وملزما لكالهام برضاهام واتفاق مسبق بينهام " محايد

وبهذا يكون التنظيم القانوين للتحكيم يتأسس عىل رضا األطراف وقبولهم به كوسيلة لفصل كل أو بعض املنازعات التي نشأت أو 
 القة قانونية معينة عقدية أو غري عقدية .ميكن أن تنشأ بينهم مبناسبة ع

 ويتعني يف التحكيم التمييز بني ثالث مراحل أساسية :
املرحلة األوىل: وهي التي ميثلها االتفاق عليه ، وهي مدار وجوده وبدون هاته املرحلة ال ينشأ التحكيم أصال وال يتصور أن يتم مع 

 تخلف االتفاق عليه .
حلة التداعي بحيث يكون عمل املحكم من خاللها فاعال ومؤثرا وتبدأ بتعيني هيئة التحكيم  وقبولها ملهمتها املرحلة الثانية : وهي مر 

 وأدائها لها وفقا للقواعد القانونية .
 املرحلة الثالثة : وهي مرحلة تنفيذ الحكم التحكيمي .فإذا كان التحكيم وليد اإلرادة فإنه ينتهي بحكم يحوز الحجية . 

 ثالثة: طبيعة اتفاق التحكيمالفقرة ال
يكاد الفقه أن يجمع عىل اعتبار اتفاق التحكيم عقدا يتم باتفاق األطراف ، غري أنه  أثري الجدل حول تحديد الطبيعة القانونية 

 التفاق التحكيم و قوته اإللزامية تأرجح بني النظرية الكالسيكية )أوال( و النظرية الحديثة )ثانيا(

 السيكيةأوال: النظرية الك
يذهب أصحاب هذه النظرية إىل اعتبار اتفاق التحكيم عقدا صحيحا لكنه بتجرد من القوة امللزمة، مستندين يف ذلك عىل بعض 

 ، التي تظل يف نظرنا املتواضع غري كافية للتسليم و األخذ بهذه النظرية استنادا عىل احرتام مبدأ سلطان اإلرادة .10الحجج

                                                           

 91.42من مشروع القانون  2المادة  05-08من قانون   142الفصل  ـ   5

  6من مشروع القانون  3والمادة  53-51من قانون  143ـ  الفصل  

 53ـ51من قانون  153ـ الفصل  7

امه ولو خالل دعوى جارية ـ  " عقد التحكيم هو االتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية ويمكن إبر  8

 أمام المحكمة " 

 .4924ـ مطبعة دار القلم بيروت  1/111ـ د. مأمون الكزبري ، د. العلوي العبدالوي: شرح المسطرة المدنية على ضوء القانون المغربي الجديد  9

 فيمل يلي: ترتكز النظرية الكالسيكية على مجموعة من األدلة يمكن إجمالها - 10
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 )االتجاه الحديث(ثانيا: النظرية الحديثة 
تقول فلسفة النظرية الحديثة يف تحديدها للطبيعة القانونية التفاق التحكيم عىل نقد و تقييد جميع حجج النظرية الكالسيكية، إذ 

 وجاءت فلسفة النظرية الحديثة يف مجملها عىل التأكيد أن اتفاق التحكيم عقد صحيح يتمتع بالقوة اإللزامية بناء عىل حجج و براهني 
والراجح تكييف اتفاق التحكيم عىل أنه  التي تعد يف حقيقة أمرها نقدا أو تقييدا للحجج املقدمة من طرف أصحاب االتجاه الكالسييك.

اتفاق ذو طبيعة خاصة ، وأساس الطبيعة الخاصة التفاق التحكيم عدم خضوعه للقواعد العامة املقررة بالنسبة إىل سائر العقود فضال عن  
 توافره عىل مجموعة من الرشوط. 

 املطلب الثاين: رشوط اتفاق التحكيم وآثاره وكيفية انتهائه 
لتحكيم وسيلة استثنائية وبديلة لفض املنازعات ، فيجب أن يكون القبول به من طرف املتعاقدين قبوال رصيحا ، فال يعترب ملا كان ا

السكوت قبوال يتحقق به اتفاق التحكيم ، فلو وجه أحد طريف النزاع إيجابا يعرض فيه عرض النزاع الحاصل بينهام عىل املحكم وحدد 
. لذا ، يلزم لصحة اتفاق 11نرصم املوعد من دون رد فال يعترب ذلك قبوال للتحكيم ألنه ال ينسب لساكت قول موعدا للرد عىل إيجابه ، وا

التحكيم ما يلزم من رشوط لصحة أي اتفاق ، واملحددة أساسا يف رشوط موضوعية ) الفقرة األوىل(و أخرى شكلية )الفقرة الثانية( ، كام 
  سلبي و اآلخر إيجايب )الفقرة الثالثة(.يرتتب عىل اتفاق التحكيم آثران أحدهام
 الفقرة األوىل: الرشوط املوضوعية

 تتحدد الرشوط املوضوعية التفاق التحكيم  أساسا يف الرضا و املحل و السبب .
 أوال : رشط الرضا

إن رضا الطرفني، أي عنرص اإلرادة يف العقد من أهم العنارص التي يقوم عليها العقد ونفس األمر بالنسبة التفاق التحكيم ،فال بد 
من تطابق إرادة طريف  اتفاق التحكيم عىل محل االتفاق رصاحة ، فال يستساغ االتفاق عىل التحكيم ضمنا ، كام أن االتفاق عىل 

ويعد الرتايض عىل هذا  ال يستخلص من سكوت أحد الطرفني عىل طلب التحكيم املقدم من الطرف اآلخر . التحكيم ال يفرتض ، ف
األساس من أهم الدعائم لقيام اتفاق التحكيم و يعني" تطابق إرادة األطراف حول األخذ به بشكل رصيح و صحيح كام سبق بيانه ، إذ 

" املنصوص عليها يف قانون االلتزامات و 12يحة غري مشوبة بعيب من عيوب الرضاال تكفي اإلرادة وحدها بل يتعني أن تكون حرة رص
 العقود املغريب.

                                                           

ق التحكيمي هو عقد صحيح،  لكن ليست له الصفة اإللزامية و من تم بإمكان أي من األطراف أن يطلب رده في أي وقت ما دام أن أن االتفا -أ

م للحكالمحكم لم يباشر بعد النظر في النزاع و انه ال يكتسب صفته اإللزامية إال عند إصدار القرار التحكيمي، و آنذاك فإن القوة اإللزامية 

 التي تمنع األطراف من رفضه و طلب رده. التحكيمي هي

 أن االتفاق التحكيمي ال يجرد المحاكم من صالحياتها اتجاهه و ذلك الفتقاره إلى صفته اإللزامية اتجاه األطراف. -ب

ف يرتكزان إلى تفويض أن اتفاق التحكيم هو فوق ذلك مجرد خيار يمكن الرجوع عنه، و ان االلتزام التعاقدي و العالقة بين المحكم و األطرا -ج

 حاصل ما بين المحكم و كل األطراف."

 حول هذا الموضوع أنظر بتفصيل:

 .23ص  2007-2008فدوى زين العابدين، القوة االلزامية التفاق التحكيم، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا بالرباط 

 . 113ص  2013-2012قانون الخاص، كلية الحقوق بطنجة نهال اللواح، القاضي الوطني و التحكيم التجاري الدولي، أطروحة في ال

 وما بعدها. 12ص: 41ـ سميحة القليوبي : دور القضاء المصري في تفعيل اتفاق التحكيم ، مجلة التحكيم العربي العدد   11

محمد بوشيبة، صياغة شرط التحكيم في عقود االستثمار بين القواعد التقليدية و القواعد الحديثة، مقال منشور بمجلة المجلس األعلى   12

 .35ص  7552ابريل  41تحت عنوان "قضايا االستثمار و التحكيم من خالل توجهات المجلس األعلى 
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 و هذا هو املوقف الذي أيده االجتهاد القضايئ يف أكرث من مناسبة.

 ثانيا : رشط األهلية
(، فقد 01إىل  1رغم تطرق املرشع لألهلية من خالل األحكام العامة املنصوص عليها يف قانون االلتزامات و العقود ) الفصول من 

" يجوز لجميع األشخاص ذوي األهلية الكاملة سواء كانوا طبيعيني أو  بقوله: 05-08من قانون  308أكد عليها املرشع املغريب يف الفصل 
ا اتفاق تحكيم يف الحقوق التي ميلكون حرية الترصف فيها ضمن الحدود ووفق اإلجراءات و املساطر املنصوص عليها معنويني أن يربمو 

( مبثابة قانون االلتزامات و العقود، كام وقع 1913أغسطس  9يف هذا الباب و ذلك مع التقيد مبقتضيات الظهري الرشيف الصادر يف 
 نه..."م 62تغيريه و تتميمه وال سيام الفصل 

 . 91.07من مرشوع قانون  04و هو األمر الذي أكدته أيضا املادة 

 أعاله ميكن استنتاج مجموعة من املالحظات تتجسد فيام ييل: 308و بقراءة متأنية ملقتضيات الفصل 

 ية يف هذا اإلطار.افرضورة توفر أهلية الترصف يف الحقوق لسالمة و صحة اتفاق التحكيم، و مبفهوم املخالفة فأهلية األداء غري ك

أو االعتباريني مع إقرار حقهم يف اللجوء إىل إبرام اتفاق  13التمييز بني األشخاص الذاتيني أو الطبيعيني و بني األشخاص املعنويني
 التحكيم.

 ثالثا : رشط املحل:
عمل أو االمتناع عن عمل ، فإن محل كام هو معلم أن لكل التزام محل يقوم عليه و ومبا أن محل االلتزام يف العقد قد يكون أداء 

وبالنسبة للمحل يجب أن تكون  االلتزام يف اتفاق التحكيم هو التزام األطراف بعرض النزاع عىل هيئة التحكيم وعدم اللجوء للقضاء .
 املسائل التي ينصب االتفاق عىل اللجوء بشأنها إىل التحكيم من املسائل التي يجوز فيها التحكيم 

من ق ل ع ينص عىل :" أنه  يجوز أن يكون محل االلتزام شيئا مستقبال أو غري محقق  61قواعد العامة نجد الفصل وبالرجوع لل
من ق م م الذي  307و هذا املقتىض الترشيعي املوضوعي يتالءم و أحكام الفصل  فيام عدا االستثناءات املقررة مبقتىض القانون...."

 ينص عىل أن:
ام األطراف باللجوء إىل التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن عالقة قانوية معينة تعاقدية أو غري "اتفاق التحكيم هو التز 

 تعاقدية...." وهو ما أكدته املادة الثانية من مرشوع القانون املتعلق بالتحكيم.

 و من خالل ما سبق يجب أن يكون محل اتفاق التحكيم:

                                                           

 ز بين فئتين من األشخاص المعنوية:تجدر اإلشارة في هذا المقام إلى ضرورة التميي -  13

 الفئة األولى: األشخاص المعنوية الخاصة ) كالمقاوالت و الشركات التجارية الخاصة( و يحق لهذه األخيرة إبرام اتفاق التحكيم(

 الفئة الثانية: األشخاص المعنوية العامة ) الدولة و الجماعات المحلية (...

بإمكانية المؤسسات  53/51ة طرحت نقاشا فقهيا حول إمكانية إبرام اتفاق التحكيم من عدمه، حسمه قانون وتجدر اإلشارة إلى أن الفئة األخير

 العمومية إبرام اتفاق التحكيم.

 ,37حول هذا الموضوع أنظر محمد بوشيبة م س ص 
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 أن يكون موجودا أو قابال للوجود
 ن ممكناأن يكو 

 أن يكون مرشوعا و قابال للتعامل فيه
و إذا كانت املقتضيات القانونية السالفة الذكر كقاعدة عامة، فإن املرشع املغريب مل يتواىن يف التنصيص عىل بعض االستثناءات 

 . 05-08من قانون  31015و  14309املنصوص عليها يف الفصل 

 رابعا :رشط السبب
الفصل الثاين من قانون االلتزامات والعقود و هو السبب املرشوع لاللتزام دون تعريفه،)الفصول من نص املرشع عىل السبب يف 

 (. ولصحة األساس القانوين لاللتزام يتطلب توفر الرشوط اآلتية:41إىل  49

بسبب اتفاق  املتعلقة 0516-08من قانون رقم  308أن يكون صحيحا و موجودا و مرشوعا و هذا ما يتالءم و مقتضيات الفصل 
 التحكيم.

فمام سبق بيانه ، يتطلب املرشع صدور اتفاق التحكيم بناء عىل إيجاب وقبول صحيحني ، وأهلية قانونية  لألطراف،ومحل وسبب 
مرشوعني ، فضال عن رشط الكتابة،فإذا توفرت هذه العنارص مبجملها ، عد االتفاق صحيحا .وملا كان التحكيم متأسسا عىل االتفاق، ال 

جوز للمحكمة التصدي للنزاع الذي اتفق بشأنه عىل التحكيم ولذلك يعد عدم صحة اتفاق التحكيم سببا لبطالن حكم التحكيم وسببا ي
 أيضا لرفض تنفيذه.

 الفقرة الثانية: الكتابة كرشط شكيل يف اتفاق التحكيم
أجاز املرشع للمتعاقدين أن يشرتطا يف العقد ، أو باتفاق الحق، عرض ما قد ينشب بينهام من نزاع عىل هيئة التحكيم ، كام أباح 
املرشع االتفاق عىل التحكيم برشوط خاصة ، وال يثبت االتفاق عىل التحكيم إال بالكتابة حيث نص رصاحة عىل أن يكون اتفاق التحكيم 

 من القانون اإلجرايئ املغريب األحكام الشكلية التفاق التحكيم و نص عىل ما ييل: 313اطال . و أطر الفصل مكتوبا وإال كان ب

 " يجب أن يربم اتفاق التحكيم كتابة إما بعقد رسمي أو عريف أو مبحرض يحرر أمام  الهيئة التحكيمية املختارة،

ية من األطراف أو يف رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أ  يعترب اتفاق التحكيم مربما كتابة إذا ورد يف وثيقة موقعة
وسيلة أخرى من وسائل االتصال و التي تعد مبثابة االتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد 

 الطرفني بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف اآلخر يف ذلك.

حكم اتفاق التحكيم املربم كتابة كل إحالة يف عقد مكتوب إىل أحكام عقد منوذجي أو اتفاقية دولية أو إىل أية وثيقة و يعد يف 
 أخرى تتضمن رشطا تحكيميا إذا كانت اإلحالة واضحة يف اعتبار هذا الرشط جزءا من العقد." 

                                                           

 51/53من قانون  159الفصل  - 14

 . 145الفصل  - 15

  153أنظر الفصل  - 16
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لالعرتاف بأحكام  0919( من اتفاقية نيويورك لسنة 9، واملادة )( من القانون النموذجي7/9ورشط الكتابة هذا يتفق  مع كل من املادة )
ن و التحكيم األجنبية وتنفيذها. إال أنهام مل يبينا فيام إذا كانت كتابة اتفاق التحكيم هي رشط انعقاد أم رشط إثبات، وتم ترك ذلك للقان

 الداخيل الذي يحكم اتفاق التحكيم .

، هو التوسعة من مفهوم الكتابة، بحيث يشمل ذلك وسائل االتصال الحديثة، مثل الفاكس والتوجه يف قوانني التحكيم الحديثة  
والتلكس والربيد االلكرتوين. ومثل هذا التوجه، تبناه املرشع املغريب حيث نص رصاحة عىل أن الكتابة يف اتفاق التحكيم تأخذ الصور 

 التالية :

تعبري القانون وهذه هي الكتابة مبفهومها التقليدي، حيث يتفق الطرفان،  االتفاق الذي يرد يف عقد رسمي أو عريف  حسب -0 
مثال، عىل أن أي نزاع بينهام بشأن عقد معني يلجأ بصدده إىل التحكيم، ويوقعان عىل ذلك  يف صيغة رشط تحكيم يف العقد األصيل 

 ذاته، أو يف صيغة اتفاق مستقل عن ذلك العقد األصيل. 
اتصال بالتلكس أو برقيات بحيث يرد يف املراسلة عرض من أحد الطرفني بإحالة النزاع إىل التحكيم وقبول من ـ رسائل متبادلة أو 9

 اآلخر  عىل ذلك. 
تبادل الطرفني ألي وسيلة مكتوبة أخرى. وأضاف املرشع لذلك عبارة "والتي تعد مبثابة االتفاق تثبت وجوده " ومن الواضح أن  -3

 الة، أشار إىل وسائل االتصال الحديثة املوجودة أو التي ستوجد مستقبال. املرشع بالنسبة لهذه الح

ولكن يشرتط يف ذلك أن تعّد وسيلة االتصال مبثابة االتفاق ومن صورها يف الوقت اآلين  االتصال عن طريق الربيد االلكرتوين 
عض الكتابة لوجود اتفاق التحكيم ، فجعله شامال لبأو رسائل بواسطة الهاتف املحمول . وقد أحسن املرشع عندما وسع من مفهوم رشط 

نصوص ملحاالت وجود اإلثبات بالكتابة املشار إليها سلفا ،أما إذا مل يتوفر اإلثبات بالكتابة فال يجوز االلتجاء إىل وسائل اإلثبات األخرى ا
 عليها يف القانون .كالشهود و اليمني مثال .

العقد إىل أحكام عقد منوذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن رشط تحكيم. إذا  ومن صور الكتابة أيضا إحالة طريف ـ 4
 كانت اإلحالة واضحة يف اعتبار هذا الرشط جزءا من اتفاق التحكيم. 

زعه اومن صور االتفاق املكتوب أيضا مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفني بوجود اتفاق تحكيم دون أن ين ـ 1
الطرف اآلخر يف ذلك أوأن يتم االتفاق عىل التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل املحكمة،  فتقرر املحكمة إحالته إىل التحكيم. يف هذه 

 الحالة يعترب قرار املحكمة بحد ذاته مبثابة اتفاق تحكيم مكتوب.

 وهل اشرتاط الكتابـة فـي اتفـاق التحكـيم لإلثبات،أم لالنعقـاد ؟
يتضح مام سبق ، فاالتفاق عىل التحكـيم اتفاق شكيل ال ينعقد إال بالكتابة، فإذا مل توجد الكتابة فال يجوز إثبات انعقـاده ولـو  .

 .باإلقرار واليمني

وقد أحسن املرشع عندما وسع من مفهوم رشط الكتابة لوجود اتفاق التحكيم ، فجعله شامال لبعض حاالت وجود اإلثبات بالكتابة 
 دشار إليها سلفا ،أما إذا مل يتوفر اإلثبات بالكتابة فال يجوز االلتجاء إىل وسائل اإلثبات األخرى املنصوص عليها يف القانون .كالشهو امل

 و اليمني مثال .ومن ثم تكون  الكتابة رشطاً النعقاد العقد وليست لإلثبات.
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 الفقرة الثالثة : آثار اتفاق التحكيم وكيفية انتهائه:
 ا التفاق التحكيم من قوة ملزمة ألطرافه، يرتتب عنه أثران أحدهام إيجايب وثانيهام سلبي .نظرا مل

فأما األثر اإليجايب  فيتمثل يف التزام طريف اتفاق التحكيم عىل عرض النزاع عىل هيئة التحكيم دون اللجوء للقضاء وتقيدهم 
تطلب األمر من الطرف اآلخر االلتزام و السري يف إجراءات التحكيم ، ثم بعد بهذا االتفاق ، فإذا رفع أحدهام دعواه أمام هيئة التحكيم 

 .وهذا متاشيا مع القواعد العامة املنظمة للقوة امللزمة للعقود.17ذلك يلتزمان معا بتنفيذ الحكم التحكيمي  الذي تصدره الهيئة  التحكيمية

بالعقود املوقعة  قضاء املختص أساسا بالنظر  يف املنازعات املتعلقةوأما األثر السلبي التفاق التحكيم فيتجىل يف سلب اختصاص ال
بشأنها اتفاقات التحكيم نظرا إلسناد هذا االختصاص للهيئة التحكيمية  ألن التحكيم و القضاء ال يجتمعان ، وقد نص املرشع املغريب 

أمام هيئة تحكيمية عمال باتفاق تحكيم عىل نظر إحدى  بقوله :" عندما يعرض نزاع مطروح 197رصاحة عىل هذا األثر السلبي يف الفصل 
املحاكم ، وجب عىل هذه األخرية إذا دفع املدعي عليه بذلك قبل الدخول يف جوهر النزاع أن ترصح بعدم القبول إىل حني استنفاذ مسطرة 

قد املوقع لرفع دعوى قضائية بخصوص العالتحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم "  ففي حالة لجوء أحد أطراف الدعوى إىل القضاء املختص 
بشأنه اتفاق التحكيم ، فال يجوز للمحكمة أن ترصح بعدم القبول تلقائيا ، بل ال بد أن يدفع املدعى عليه بعدم قبولها لوجود اتفاق 

 التحكيم.
 أنه "  المينع اتفاق التحكيم عىل 197ـ0وإن كان املرشع املغريب قد قرر فكرة األثر السلبي إال أنه يف نفس الوقت نص يف الفصل 

أي طرف من اللجوء إىل قايض األمور املستعجلة سواء قبل البدء يف إجراءات التحكيم أو أثناء سريها لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو 
لبي الختصاص ستحفظي وفقا لألحكام املنصوص عليها يف هذا القانون ، ويجوز الرتاجع عن تلك اإلجراءات بالطريقة ذاتها" فاألثر ال

القضاء ال مينع من اختصاص هذا القضاء بالفصل يف بعض املسائل املرتبطة مبوضوع النزاع املتفق بشأنه التحكيم سواء قبل أو أثناء سري 
 إجراءات التحكيم إذا طلب أحد أطراف الدعوى اتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي خارج عن اختصاص الهيئة التحكيمية .

وبعد ضامن عدم مخالفته  18ألمر بتنفيذ حكم التحكيم بعد التحقق من استيفاء اإلجراءات القانونية الالزمة كام يختص القضاء با
 .19لقواعد النظام العام 

و عىل الرغم من تقرير املرشع لألثر السلبي التفاق التحكيم، فقد منح للقضاء صالحية الفصل يف موضوع النزاع املتفق بشأنه عىل 
".... إذا مل يصدر 197ـ91ذا مل يصدر حكم التحكيم يف الوقت املحدد له وهو ما أشارت إليه الفقرة األخرية من الفصل التحكيم يف حالة إ 

حكم التحكيم خالل امليعاد املشار إليه يف الفقرة أعاله جاز ألي من طريف التحكيم أن يطلب من رئيس املحكمة املختصة أن يصدر أمرا 
 ون ألي من الطرفني بعد ذلك رفع دعواه إىل املحكمة املختصة أصال للنظر يف النزاع ".بإنهاء إجراءات التحكيم فيك

                                                           

على أن الحكم التحكيمي ال ينفذ جبريا إال بمقتضى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم  172ـ14ـ ينص الفصل   17 

 في دائرتها.

  172ـ 14ـ انظر الفصل   18

 172ـ 13ـ الفصل   19
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وينتهي اتفاق التحكيم بصدور الحكم التحكيمي وهذه الحالة ال تثري إشكاال إال ما يتعلق منها بدعوى البطالن ، كام ينتهي اتفاق 
 يف التحكيم يف الوقت املحدد كام ينتهي باستحالة التنفيذ .التحكيم بإرادة الطرفني ، أو بإنهاء اإلجراءات لعدم الحسم 

 20ــــ انتهاء االتفاق بالحكم : ينتهي اتفاق التحكيم بصدور الحكم التحكيمي سواء كان صحيحا أم باطال . 
االتفاق دون  ا بإنهاءـــ االنتهاء اإلرادي الطوعي : كأن يتفق الطرفان عىل إنهاء اتفاق التحكيم ، أو يتقدم أحدهام للمحكمة مطالب

 .21أن يعرتض الطرف اآلخر  
ـــ انتهاء املدة دون الفصل يف موضوع التحكيم  ، حيث نص املرشع عىل أنه إذا مل يتم تحديد أجل إلصدار الحكم التحكيمي 

 . 22فإن مهمة املحكمني تنتهي بعد ميض ستة أرش عىل اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته 
اق الستحالة التنفيذ : كأن يرتبط النزاع موضوع االتفاق بنزاع آخر ارتباطا وثيقا ال يقبل التجزئة ، ولكنه خارج إطار ـــ انتهاء االتف

 اتفاق التحكيم ، وبالتايل يستحيل إعامل النحكيم  فيختص القضاء بالنظر يف النزاع  .

 املحور الثاين: اتفاق التحكيم من منظور الصكوك الدولية
نذ االستقالل عىل االنخراط و االنضامم إىل املنتظم الدويل و سعى إىل املساهمة الفعالة فيه و هذا ما تجىل يف عمل املغرب م

و عليه سنحاول دراسة اتفاق التحكيم  .23توقيعه عىل معظم االتفاقيات الدولية عموما و االتفاقيات املتعلقة بالتحكيم عىل وجه التحديد
 قتصار عىل اتفاقيتي نيويورك وواشنطن ) املطلب األول( عىل أن ندرس قواعد االنسنرتال )املطلب الثاين(من منظور الصكوك الدولية باال 

 املطلب األول: اتفاقيتا نيويورك وواشنطن
نظرا لكرثة االتفاقيات الدولية املنظمة للتحكيم، فإننا سنقترص عىل اتفاقية نيويورك)أوال( عىل أن نعرج الحديث ملعالجة اتفاقية 

 واشنطن) ثانيا(

 24أوال: اتفاقية نيويورك
إذ صادقت معظم الدول  تعد اتفاقية نيويورك من أهم االتفاقيات الدولية املنظمة و املمهدة ملجال التحكيم عىل الصعيد الدويل.

 .251960العربية و الغربية عليها عىل حد سواء منها املغرب سنة 
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 سبيل المثال ال الحصر:

 51/51/4932اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري

 أما االتقاقيات الدولية نذكر:

 اتفاقية واشنطن

 4911الهاي فاتج مارس اتفاقية 

 4913يونيو  45اتفاقية نيويورك بتاريخ 

 المتعلقة بشأن االعتراف بالمقررات التحكيمية و تنفيذها 4913يونيو  45اتفاقية نيويورك الموقعة بتاريخ  -  24

  19.4.733اتفاقية نيويورك بموجب ظهير شريف رقم  -صادق المغرب على  - 25 
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األوفر من الدراسات العلمية و األكادميية من مختلف الزوايا و املقاربات، و نظرا الختالف و قد كانت ملقتضيات هذه االتفاقية الحظ 
املشارب و املواضيع املضمنة يف هذه االتفاقية، فإننا سنقترص عىل دراسة أحكام اتفاق التحكيم من منظورها، إذ نصت الفقرة األوىل من 

 املادة الثانية من اتفاقية نيويورك عىل ما ييل :

"تعرتف كل دولة متعاقدة باالتفاق املكتوب الذي يلتزم مبقتضاه األطراف أن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض املنازعات الناشئة أو 
و  التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غري التعاقدية املتعلقة مبسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم"

املادة نجد أن اتفاقية نيويورك تعرتف بشكل رصيح باتفاق التحكيم بشقيه رشطا كان أم مشارطة و مل تقف عند هذا  باستقراء أحكام هذه
" يقصد باتفاق مكتوب  أما الفقرة الثانية من نفس املادة املذكورة أعاله تنص عىل أنه: الحد و إمنا أيضا اعرتفت بطبيعته و قوته اإللزامية.

  اتفاق التحكيم املوقع عليه من الـأطراف أو االتفاق الذي تضمنته الخطابات املتبادلة أو الربقيات." رشط التحكيم يف عقد أو

حيث ، ادة الثانية من الفقرة األولىـي المـوذلك ف، وتتطلب هذه االتفاقية الكتابة كشرط حتى يكون اتفاق التحكيم صحيحا
اصطالح  "اتفاق مكتوب "  أي شرط تحكيم يرد في عقد أو ل عرفت االتفاق المكتوب في الفقرة الثانية من ذات ال مادة بأنه " يشم

و باستقراء كل من أحكام الفقرة األوىل و الثانية من  26متبادلة  برقيات  أوأو وارد يف رسائل  رفين أي اتفاق  تحكيم موقع عليه من الط
 املادة الثانية من اتفاقية نيويورك يتضح  أن االتفاقية التزمت يف صياغتها رشوطا شكلية و أخرى موضوعية نجملها يف ما ييل :

 ـ فمن حيث الصياغة الشكلية
 التحكيم مكتوبا وفق منطوق الفقرة األوىل من املادة الثانية من االتفاقية. رضورة أن يكون اتفاق

االتفاق أو صورة تجمع الشروط المطلوبة حيث تنص على ل ادة الرابعة من اتفاقية نيويورك تقديم  أصـام المـتقتضي أحككام 
 أنه":

 ذلك االعترافل يتوجب على الفريق الذي يطلب مثة من أجل الحصول عىل االعرتاف و التنفيذ املبحوث عنهام يف املادة السابق
 ه الطلب: ـد تقديمـي عنـوالتنفيذ أن يبرز ما يل

 قرار التحكيم األصلي المصدق عنه أو صورة مصدقة .  -أ   
 27عنها .االتفاقية األصلية المبحوث عنها في المادة الثانية أو صورة مصدقة  -ب  

                                                           

 " :Article II of NYCـ  26

 1.Each Contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to 

arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal 

relationship, whether contractua1 or not, concerning asubject matter capable of settlement by arbitration. 2.The term 

"agreement in writing" shall include an arbitral clause in a contract or an arbitration agreement, signed by the parties or 

contained in an exchange of letters or telegrams". 

ـ   27 Article IV of NYC : 

"To obtain the recognition and enforcement mentioned in the preceding article, the party applying for recognition and 

enforcement shall, at the time of the application, supply:  (a) The duly authenticated original award or a duly certified copy 

thereof;  (b) The original agreement referred to in article II or a duly certified copy  "  



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

26 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

 صلية ما لم يكن اتفاق التحكيم مكتوبا ابتداًء.ال يمكن تقديم االتفاقية األل وبطبيعة الحا

 أما من حيث الصياغة املوضوعية
 .28فيالحظ أن اتفاقية نيويورك استلزمت توفر أركان التعاقد املعروفة الرىض و األهلية و املحل و السبب

 29ثانيا: اتفاقية واشنطن
الصكوك و املعاهدات الدولية كام أسلفنا الذكر آنفا عند  إن االهتامم مبجال التحكيم التجاري وطنيا و دوليا أطرته مجموعة من

صوصا ما ارتبط فعاليته و انتشاره عىل الصعيد الدويل خ -التحكيم-حديثنا عن اتفاقية نيويورك و اتفاقيات أخرى التي تكفل لهذا النظام
، و التي 30رنازعات كام هو حال منازعات االستثامباالعرتاف ملقررات التحكيم األجنبية يف بلد التنفيذ أو خلق أجهزة خاصة بتسوية امل

و املغرب بدوره كباقي دول املعمور  عمدت اتفاقية واشنطن إىل تنظيم قواعدها لتسوية نزاعات االستثامر بني الدول و رعايا الدول األخرى.
 . 31/10/1966صادق عىل هذه األخرية بتاريخ

" ميتد  منها و التي تنص عىل أنه: 25ا ما يتضح بجالء من خالل أحكام املادة و تعتمد هذه األخرية عىل الشكلية بامتياز و هذ
 االختصاص القانوين للمركز أية خالفات قانونية تنشأ مبارشة عن استثامر بني دولة متعاقدة أو أي إقليم فرعي أو أية وكالة تابعة للعضو

تقدميها  اطن من دولة أخرى متعاقدة و يشرتط ان يوافق طريف النزاع كتابة عىلاملتعاقد سبق أن عينته الدولة املتعاقدة إىل املركز و بني مو 
 و عند إعطاء الطرفني موافقتهام ال يحق ألي من الطرفني ان يسحب هذه املوافقة دون قبول من الطرف اآلخر.... " للمركز.

ط تحكيم ال ميكن أن يتجسد إال يف قالب عقد أو رش وباستقراء املادة اآلنفة الذكر ميكن استنتاج أن املوافقة عىل اتفاق التحكيم 
فأهمية اتفاق التحكيم من منظور هذه االتفاقية يجد أساسه القانوين يف املقتضيات القانونية التي تعد"، إطارا لتعبري األطراف  .31مكتوب

غري أن مميزات اتفاقية واشنطن  تفاقية.من اال  37، و هذا ما نصت عليه املادة 32عن إرادتهم يف تحديد عدد املحكمني و طريقة تعينهم
حسب البعض، أنها "تقترص عىل تحديد مسطرة تسوية النزاعات املتعلقة باالستثامرات دون أن تشري إىل القواعد املوضوعية املطبقة لنص 

 33هذه النزاعات." 

 .4895التجاري لعام  املطلب الثاين: اتفاق التحكيم وفق قواعد األونسيرتال بشأن القانون النموذجي للتحكيم

                                                           

 حول هذا الموضوع أنظر: -  28

 .39محمد بوشيبة م س ص 

 .79محمد رافع م س ص 

 4931مارس  43يعود تاريخ توقيع هذه االتفاقية ل  - 29

طارق مصدق، دراسة في أهم المبادئ العامة للتحكيم التجاري و الوسائل البديلة لحل النزاعات من خالل اجتهادات المجلس األعلى بتاريخ  -  30

 .741ص  7552يونيو  7و  4

 .95حول هذا الموضوع راجع: محمد بوشيبة م س ص  -  31

 نفس المرجع السابق بنفس الموضع - 32

مقال  4931مارس  43ية المنازعات المتعلقة باالستثمارات من طرف لمركز الدولي اتفاقية واشنطن المؤرخة في محمد الناصري، تسو -  33

 .11منشور بمجلة المجلس األعلى تخت عنوان قضايا التحكيم و االستثمار من خالل توجيهات المجلس األعلى م س ص 
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تهدف قواعد األونسيرتال إىل مساعدة الدول عىل إصالح وتعديل قوانينها املتعلقة بالتحكيم ملسايرة التطورات الرسيعة للتجارة 
ن عالدولية ، وتتناول جميع مراحل التحكيم بدءا من االتفاق ومرورا بتشكيل الهيئة التحكيمية وانتهاء بتنفيذ الحكم التحكيمي فضال 

 تفصيلها لكيفية مامرسة التحكيم الدويل .

 وبخصوص اتفاق التحكيم نصت قواعد األونسيرتال عىل مجموعة من الرشوط 

 فعىل املستوى الشكيل:
نصت اتفاقية األونسيرتال عىل رشط الكتابة لصحة اتفاق التحكيم و هذا ما يستشف من نص املادة السابعة الفقرة الثانية: " يجب 

تفاق مكتوبا ، ويعترب االتفاق مكتوبا االتفاق إذا وارد يف وثيقة موقعة من الطرفني أو يف تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أن يكون اال 
 دأو غريها من وسائل االتصال السلكية أو الالسلكية التي توفر سجل لالتفاق ، أو يف تبادل لبيانات اإلدعاء و الدفاع التي يدعي فيها أح

اتفاق و ال ينكره الطرف اآلخر ، وتعترب اإلشارة يف عقد التحكيم إىل مستند يشتمل  عىل رشط تحكيم مبثابة اتفاق تحكيم  الطرفني وجود
 34، رشيطة أن يكون العقد مكتوبا وأن تكون اإلشارة وردت بحيث تجعل ذلك الرشط جزءا من العقد ..."

 أما عىل املستوى املوضوعي:
إطار قواعد األونسيرتال يف الرشوط املوضوعية املتعارف عليها يف إطار القوانني الداخلية كاألهلية فتتجسد الرشوط املوضوعية يف 

 و السبب و املحل و الرىض.

 خامتة
إن املرشع املغريب مطالب أكرث من أي وقت مىض بإرساء و تثبيت املكتسبات الترشيعية يف مجال التحكيم عموما ملا له من أدوار 

 تصاد الوطني و باتفاق التحكيم عىل وجه التحديد الذي يعد العصب الرئييس للعملية التحكيمية برمتها.إيجابية عىل االق

 و هذا لن يتأىت يف نظرنا إال ببذل ما ييل :
 ـ اإلرساع بإخراج مرشوع القانون املتعلق بالوساطة و التحكيم.

 راد.ـ التشجيع عىل إدراج اتفاق  التحكيم يف العقود املربمة بني األف
 ـ وضع مدونة سلوك وأخالقيات التحكيم 

 ـ إلزام القضاء باقرتاح اللجوء إىل التحكيم .

 تكوين املحكمني عرب ندوات و دورات تكوينية.
 ـ اشرتاك جميع الفاعلني لتطوير التحكيم وآليات صياغة اتفاقاته .

 ـ خلق وحدات للتكوين و البحث العلمي يف مجال التحكيم الوطني و الدويل.

                                                           

 ـ حول هذا الموضوع انظر:  34

 ,154و  155كيم في ظل قواعد األونسيترال صوره و أشكاله الرضا به مجله مقال منشور بمجلة التحكيم م س ص وائل طبارة، االتفاق على التح

فادي إلياس، االتفاق على التحكيم في ظل قواعد األونسيترال صوره و أشكاله الرضا يه محله، مقال منشور بمجلة التحكيم م س  أنظر كذلك:

 .737ص 
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 ـ االستفادة من التجارب الرائدة 
 ـ مواكبة املستجدات الترشيعية الدولية يف مجال التحكيم 
  ـ إبرام اتفاقيات ثنائية يف نفس املجال مع الدول املتقدمة. 
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 الرعاية الّصحية بين أحكام قانون حماية المستهلك وقانون التأمينات االجتماعية

  حماية المستهلك وقانون التأمينات االجتماعيةالرعاية الّصحية بين أحكام قانون 
    

 -أستاذة محارضة "أ" بكلية الحقوق والعلوم السياسة
 جامعة محمد بن أحمد وهران الجزائري

 

 البحث:ملخص 
يعّد الحق يف الّرعاية الّصحية من أبرز الحقوق األساسية املكرسة دستورا وقانونا سواء عىل الّصعيد الدويل أو الوطني 
ويتجسد يف جملة من الخدمات الرضورية واملتمثلة يف التّوعية التي تقدمها الدولة للحفاظ عىل الصحة وتعزيز التّغذية الجيدة 

ألدوية األساسية لها كام متكن هذه الّرعاية كل فرد الحصول عىل مختلف الخدمات الّصحية والتي وعالج األمراض وتوفري ا
 تتصدى ألهم أسباب املرض وحامية النّاس من العواقب املالية للدفع من جيوبهم لقاء الحصول عىل هذه الخدمات.

طار القانوين الذي سنته الجزائر يف مجال ومن هذا املنطلق جاءت إشكالية الورقة املقدمة للبحث يف مدى مالءمة اال 
الّصحة ملبادئ وقواعد الّرعاية الّصحية واآلليات التي تجعل من الدولة القدرة وبشكل جدي عىل مكافحة األمراض والوقاية 

ّدواء، لمنها قبل حدوثها ومعالجتها عند حدوثها مقارنة ببعض الدول التي أدركت أّن ما ترصفه من ميزانيتها مخصص لتوفري ا
 لذلك فهي تسعى من خالل قوانينها لخلق أليات كفيلة للوقاية من حدوث املرض قبل معالجته.

حق الّرعاية الّصحية، الخدمات الّصحية، الّصحة العمومية، حامية املستهلك، الخدمات االجتامعية،  الكلامت الدالة:
 ي.قمع الغش، التأمني عىل املرض، الغذاء الّصحي، التّعويض العين

 

 

Abstract: 

The right to health care is one of the most fundamental rights enshrined in the constitution 

and the law , whether at international or national level , and results in a set of necessary services,  

such as awareness raising,  promotion of good nutrition , the treatment of diseases and the 

provision of essential medicines for them .This care allows everyone to obtain various health 

services that meet the most important. The causes of illness and the protection of individuals 

from the financial consequences of paying out of pocket for these services. 

From this point of view, the problem of research on the adequacy of the legal framework 

enacted by Algeria In the field of health, the principles and rules of health care and the 

mechanisms that allow the State to fight, prevent and treat diseases seriously when they occur 

compared to some countries that have realized that what they spend on their budget is allocated 

to the provision of medicines. Therefore, these countries seek, through their laws, to create 

mechanisms to prevent the onset of disease before treatment. 

    Keywords: right to health care, health services, public health, consumer protection, 

social services, fraud control, health insurance, healthy eating                                                            . 
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 أهمية البحث:
إّن ملوضوع الّرعاية الّصحية أهمية بالغة فهو موضوع حيوي خصوصا يف ظل ما يشهده العامل عامة والجزائر خاصة من تحوالت يف 

ن أن تحقيق رعاية صحية للفرد، والّرعاية الّصحية ال ميكاملجال الترّشيعي، تستدعي الوقوف عىل مدى فعالية هذه الترّشيعات يف 
تتحقق إال إذا حرصت الدول عىل التّكفل بشيئني: أولهام من الجانب الوقايئ واملتمثل يف تفعيل قانون حامية املستهلك ذلك أّن الوقاية 

اء رًشا من صىل الله عليه وسلم: "ما مأل آدمي وعمن األمراض البد أن تبدأ بحامية ما يستهلكه ويتناوله الّشخص تطبيقا لقول الرّسول 
بطنه" أّما اليشء الثاين ويتمثل يف الجانب العالجي للمرض، حيث أصبح املرض هاجسا كبريا للفرد خصوصا مع ازدياد متطلبات اإلنسان 

العالجات التقليدية  غالئه، فيلجأ إىلوتعقدها وغالء املعيشة إىل درجة أصبح صاحب الدخل الّضعيف ال يستطيع الحصول عىل العالج نظرا ل
 والبديلة ومن هنا كانت أهمية الوقاية من األمراض ثم عالجها رشط لضامن رعاية صحية حقيقية.

 أهداف البحث:
تهدف إشكالية البحث يف األساس إىل تحديد الوضع القانوين والعميل ملسالة الّرعاية الّصحية وتسعى لإلجابة عىل عدة تساؤالت 

 نها:من بي

 ــ تحديد النّصوص القانونية التي نص عليها القانون الجزائري يف مجال حامية املستهلك ومدى فعاليتها.
 ــ حرص اآلليات والحلول التي اوجدتها الدولة لضامن الوقاية والعالج والتّكفل بصحة االفراد.

 خطة البحث:
الوقايئ  اآلتيني: يف املبحث األول نتناول فيه الّرعاية الّصحية من الجانبملعالجة اإلشكالية املطروحة عالجنا املوضوع يف مبحثني 

 هحيث تعرضنا فيه ملفهوم حامية املستهلك واهم القواعد الوقاية املطبقة عىل املنتجات املعروضة لالستهالك، اما املبحث الثاين نتعرض في
ئات تأمينات االجتامعية التي يستفيد منها األشخاص وأليات تطوير هيللّرعاية الّصحية من الجانب العالجي حيث نتناول فيه أنواع ال

 الضامن االجتامعي لتحسني رعاية صحة املواطنني.

 مقدمة:  
إّن مفهوم الحق يف الّرعاية الّصحية هو مفهوم نصت عليه دساتري وقوانني الدولية مبا فيها الدستور الجزائري وتم تفعيله بعد ذلك 

ات العادية املتعلقة بالّصحة.كام أّن هذا املفهوم والذي أصبح مبدئا دستوريا هو يف نفس الوقت هدف تسعى من عىل مستوى التّرشيع
 خالله الدولة إىل حامية حق مواطنيها، بحيث تتكفل بالوقاية من األمراض ومكافحتها ومعالجتها.

ة ة والتأمني من املخاطر االجتامعية مبا فيها املرض، فحاميكام تجدر اإلشارة إىل أّن مفهوم الّرعاية الّصحية يعني الحفاظ والحامي
من قانون حامية الّصحة وترقيتها الجزائري،  19الّصحة أوال وقبل كل يشء هي العمل عىل عدم التّعرض لألذى وهو ما نصت عليه املادة 

قومات منظومة الّصحة، بحيث تحرص الدولة من بتأكيدها عىل البعد الوقايئ، األمر الذي يجعل أهمية الوقاية الّصحية هي أحد أهم م
خالل الجامعات املحلية عىل رقابة كل ما يستهلكه املواطن وكذلك اتخاذ التدابري التي تحول دون انتشار األمراض والقضاء عليها عند 

 حدوثها.
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ئة خالل تطور وتزايد األمراض و األوبإّن فكرة الوقاية هي أحد مقومات مفهوم الّرعاية الّصحية وهي تطرح بحّدة حاليا، خصوصا من 
من هذا و  ومحدودية وسائل العالج اللّذان  يفرضان الّرجوع إىل أساليب وقائية جديدة تفاديا ملضاعفات صحية ال ميكن التّحكم فيها.

مال الفرد  تي هي رأساملنطلق، فإّن الحق يف الّرعاية الّصحية يجب أن يقوم عىل أساس عاملني مهمني أولهام الحفاظ عىل الّصحة ال
 والثاين هو إعادتها إىل وضعها الطّبيعي إذا تعرضت لألذى عن طريق تّكفل الدولة بتوفري العالج.

يتناول هذا املقال موضوع الحامية التي خّص بها املرشع الجزائري للمستهلك، حيث أّن حامية املستهلك يف الترّشيع الجزائري 
ل تدريجي نظرا لتغري الترّشيعات الخاصة به، واملخاطر املحدقة باملستهلك أصبحت يف تغري دائم، حديث العهد نسبيا وبدأ يتطور بشك

كذلك من جهة أخرى موضوع حامية املستهلك من املواضيع الحساسة وقليلة الّدراسة خصوصا يف الترّشيع الجزائري حيث مل يلقى 
وضوع ضامن رعاية صحية فعالة وحقيقية، خصوصا يف ظل ما يشهده هذا املالقانون الجديد للمستهلك دراسات كافية واملتعلقة بكيفية 

 من حيوية ترشيعية محلية ودولية وما يكتسبه من طابع تقني يستدعي الوقوف عىل مدى نجاعته وفعاليته.

الل مختلف خومن هنا جاءت إشكالية البحث والتي صيغت كااليت هل يكفل القانون الجزائري رعاية صحية حقيقية للمواطن من 
الترّشيعات الصادرة يف قانون االستهالك و قوانني الضامن االجتامعي؟ وهل لهذه القوانني فعالية؟ بحيث استطاعت الدولة وبشكل 

 جدي مكافحة األمراض والوقاية منها ومعالجتها عند حدوثها مقارنة ببعض الدول.

 املبحث األول: الّرعاية الّصحية ذات البعد الوقايئ
مفهوم الّرعاية الّصحية مفهوما واسًعا بل ال ميكن حرصه نظرا لكرثة األسباب التي تؤدي إىل توفري رعاية صحية سليمة ألي يعترب 

دولة، وأصبح هذا املفهوم مدونا يف جل دساتري الدول السيام الدستور الجزائري، بحيث ينص عىل حق كل مواطن يف الّرعاية 
 (. 35الّصحي)

فإّن للّرعاية الّصحية بعدين أساسيني، بعد وقايئ وهو البعد الذي يجب عىل الدولة توفريه ملواطنيها قبل حدوث وكام أرشنا سابقا 
املرض أي توفري كل الوسائل الكفيلة بتحسني صحة املواطن وبعد عالجي ويتم بعد حدوث املرض، فالبعد الوقايئ املقصود به الوقاية من 

أّن الغذاء الغري الّصحي هو الّسبب الرّئييس بل األول يف حدوث املرض لذلك أصبحت كل الدول األمراض، ولعّل الجميع يتفق عىل 
تراقب وتحمي املستهلك من أخطار الغش واملنتوجات الغري الصحية التي تؤثر عىل صحته عىل املدى القريب أو الطويل، وهو ما نصت 

 ا جاء أّن الرّسول صىل الله عليه وسلم نهى عن الغش فقد ثبت أنّه مر ذات يومعليه الرّشيعة اإلسالمية يف مجال حامية املستهلك ومنه م
 برجل يبيع طعاما قيل أنّه متر أو حنطة فأعجبه،  فأدخل يده فيه، فرأى بلال فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام"، قال أصابته الّسامء فقال

 (.        36الّناس، من غشنا فليس منا") الرّسول صىل الله عليه وسلم، هال جعلته فوق الطعام حتى يراه

وهو ما يظهر حرص اإلسالم عىل نبد الغش والخداع وكل وسائل سلب مال الغري وهو أحد أسباب ظهور ترشيعات قمع الغش والخداع 
كون املتنفس مصابًا ييف القوانني الحديثة، كام نهى الرّسول صىل الله عليه وسلم أن يتنفس اإلنسان يف اإلناء أو ينفخ فيه مخافة أن 

مبرض خطري فيتسبب يف تلويث الطّعام أو الرشاب الذي بداخل اإلناء بالجراثيم وامليكروبات، وذلك تقرير وأخذ مبا أصبح يعرف اليوم 

                                                           

 .41، العدد7543مارس 52الجزائري الصادر في الجريدة الّرسمية بتاريخ من الدستور  33المادة  (35)

 ( رواه مسلم عن حديث بن هريرة. 36)
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كل أو أ(، وكل ذلك يوحي بوجود نظرية عامة لحامية املستهلك من األمراض التي تصيبه من جراء 37بالحامية الجنائية للتّصنيع الغذايئ)
 اقتناء غذاء أو منتوجات غري صحية، فام هو املقصود إذا بحامية املستهلك و ماهي القواعد املطبقة عىل املنتجات.

 املطلب األول: مفهوم حامية املستهلك
يه، للمستهلك جاء فواملتعلق مبراقبة النّوعية وقمع الغش تعريفا  19-91الفقرة التاسعة من املرسوم التّنفيذي رقم  19لقد أوردت املادة 

بأنّه: "كل شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدين لالستعامل الوسيط أو النّهايئ، لسد حاجاته الّشخصية أو حاجة شخص 
 (. لقد مرت قوانني حامية املستهلك يف الجزائر بثالث مراحل مهمة وهي:38آخر أو حيوان يتكفل به")

 املتعلق بقواعد حامية املستهلك  24ــ 98صدور قانون املرحلة األوىل: مرحلة ما قبل  
ال ميكن اغفال التّطور القانوين الذي ميّز الجزائر إلرساء قواعد قانون حامية املستهلك، حيث أّن جل القوانني مل تظهر إال يف 

ستثناء البعض القتصاد عن تلك القوانني باأواخر الثامنينات، أّما قبل ذلك فقد أغنى سيادة النّهج االشرتايك وتدخل الدولة يف دواليب ا
منها، وبعد االستقالل انصب جهد الجزائر عىل ملء الفراغ التّرشيعي الذي تركته فرنسا، ماّم جعل الدولة تعكف عىل إعداد قوانني 

 (.       39كالسيكية معروفة بقانون العقوبات واملدين وغريه..)

قوانني خاصة بحامية املستهلك، والقوانني املتوفرة كانت قليلة وترسي عىل كل األشخاص واملالحظ أن خالل هذه الفرتة مل ترد أية 
 مستهلكا كان أو غريه، فمصطلح املستهلك مل يكن رائجا وال معروفا.   

 24-98املرحلة الثانية: مرحلة ما بعد صدور قانون 
ق بالقواعد العامة لحامية املستهلك، حيث نص عىل املبادئ واملتعل 0999فرباير  17، املؤرخ يف 19-99صدر يف هذه املرحلة قانون 

 يالعامة واألساسية لحقوق املستهلك طوال عملية عرض املنتوج أو الخدمة لالستهالك بالنّظر إىل نوعيتها ومهام كان النّظام القانوين الذ
دا وقليلة نفيذية ولكن بقيت هذه القوانني ضئيلة جيحمي املتدخل أو صاحب املنتوج، وصدرت بعد هذا القانون مجموعة من املراسيم التّ 

 لحامية حقيقية للمستهلك، ماّم جعل املرشع الجزائري يستدرك هذا النقص يف املرحلة الالحقة.

 20-28املرحلة الثالثة: مرحلة صدور قانون 
ر مخاطر التّجارة وما صاحبه من ظهو لقد ساير املرشع الجزائري التغري الرسيع الذي شهدته الّساحة االقتصادية، خاصة يف مجال 

واملتعلق بحامية املستهلك وقمع الغش  11-19جديدة مل تكن من قبل تهدد فئة املستهلكني فتفطن املرشع لذلك، حيث أصدر قانون رقم 

                                                           

 .35، الجزائر، دار الكتاب الحديث. ص 4(. حماية المستهلك في القانون المقارن ، ط7553محمد، بودالي. )  (37)

، والمتعلق بمراقبة الّنوعية وقمع الغش، جريدة رسمية لسنة 4995يناير 15، المؤرخ في 19-95من المرسوم الّتنفيذي رقم  7( المادة 38)

 .51، العدد 4995

 : ومع ذلك سجلنا في هذه الفترة صدور قوانين يمكن إدراجها في قانون حماية المستهلك وهي  (39)

 .4921مواد الغذائية والّطبية، الجريدة الّرسمية لسنة والمتعلق بالغش في بيع الّسلع والّتدليس في ال، 4921جوان 42، المؤرخ في 21-21األمر رقم  -

، والمتعلق بحماية المنشأ وكان الغرض منه حماية المنتج أصال وإن تعّدت إلى حماية  المستهلك 4923جويلية 43، المؤرخ في 31-23األمر رقم  -

 .4923المنتوج، الجريدة الّرسمية لسنة أيضا وهي نوع من أنواع حقوق الملكية الّصناعية، بحيث عّرف هذا األمر المنتج و

، والمتعلق بتعاونيات االستهالك والهدف منه هو حماية قدرة العامل الشرائية، الجريدة الّرسمية 4932مارس 52القرار الوزاري المؤرخ في  -

 .4932لسنة 



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

33 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

آليات وقائية وردعية ، حيث جاء القانون الجديد ب19-99، والذي ألغى مبوجبه أحكام القانون السابق أي قانون 9119فيفري  91املؤرخ يف 
 (.          40أكرث رصامة لحامية املستهلك يف مواجهة املتدخل)

( والتي اقرتحت استبدال النّصوص 41نشأت لجنة فرنسية خاصة بإعادة صياغة قانون االستهالك) 0999أما بفرنسا، فإنها ويف سنة  
مرسوم مؤرخ يف  وبالفعل تّم تقنني كل النّصوص التّنظيمية مبوجب املوجودة آنذاك بتقنني يعيد صياغة حقيقية ملسالة حامية املستهلك،

 واملتعلق بحامية املستهلك. 0997مارس 97

( املتعلق بحامية املستهلك عىل تحديد التدابري املهمة  لحامية هذا 10. 19والوضع نفسه بالنسبة للمغرب، فقد نص قانون رقم ) 
 وإجامال فقد أجمعت كل الترشيعات عىل رضورة وجود التزامات أساسية ويج منتجاتهم. األخري من تعسف وغش املتدخلني يف عملية تر 

 لحامية املستهلك منها :

 الفرع األول: االلتزام بإعالم املستهلكني
حيط ييقع عىل الدولة دور مهم وهو إعالم املستهلك ولعّل هذا التزام يصطدم بواقع عدم املساواة بني طرفني يف اإلعالم، ففي وقت 

فيه املحرتف علام باألموال والخدمات املعروضة يف الّسوق، يبقى املستهلك يف الغالب غري قادر عىل اإلحاطة بها، ليستطيع بعد ذلك 
 ولهذا السبب كان الحق يف اإلعالم أحد الرّكائز الرّئيسية لكل سياسة توضع للّدفاع عن املقارنة بينها واختيار أحسنها جودة وأقلّها سعرا،

 املستهلكني، ويلتزم بإعالم املستهلكني إما املحرتفني أو جمعيات املستهلكني واملؤسسات العمومية املختصة.

 أوال: اإلعالم الذي يقدمه املحرتفون
تجدر اإلشارة إىل أّن املحرتف هو الشخص الذي يقع عليه واجب إعالم املستهلكني، ألنّه سواء كان منتجا بائعا أو مؤدي خدمات، 

 ا الوصف يجعله أكرث إحاطة باألموال والخدمات املعروضة يف الّسوق وقد ينفرد يف عملية تحديد أسعارها.    فبهذ

وإعالم املحرتف للمستهلك هو إعالم خطري و رضوري يف نفس الوقت، ذلك ألنّه الوحيد الذي يعلم بحقيقة املنتوجات و الخدمات 
المه إعالما جذابا ومغريا ويخفي بذلك عيوب منتوجاته ، ومن هنا جاءت رضورة إلزام التي يعرضها يف الّسوق، فقد يتعمد إلظهار إع

 املحرتفني بتقديم إعالم حقيقي للمستهلكني.

و دفع بالّسلطات العامة إىل التدخل بفرض عىل املحرتف التزاما مهام هو إعالم املستهلك كام قامت بتنظيم ومراقبة املعلومات 
نا لحامية املستهلك من مخاطر ما يتناوله وتفاديا لحدوث األمراض، وتتنوع االلتزامات املحرتف الخاصة بإعالم املقدمة من املحرتف ضام
 املستهلك إىل أنواع منها:

إعالم املستهلك عن طريق استعامل اللّغة العربية، وبهذا الخصوص أوجب املرشع أن يكون الوسم مكتوبا باللّغة العربية، فضال عن 
 (.            42سهل قراءته كام ميكن إضافة لغة أجنبية أخرى للوسم)كونه مريئ و 

                                                           

 .47، العدد 7559، الجريدة الّرسمية لسنة ، والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش7559فيفري  71، المؤرخ في 51-59( قانون رقم 40)

 .11( محمد، بودالي، المرجع السابق. ص 41)

والمتعلق بوسم الّسلع الغذائية وعرضها الجريدة الّرسمية  7551ديسمبر 77، المؤرخ في 131-51من المرسوم الّتنفيذي رقم  51( المادة 42)

 إدخال حلويات تم استيرادها من تركيا لم تكن مكتوبة بالّلغة العربية. 7553ديسمبر 53. لقد رفض أعوان الّرقابة بتاريخ 31، العدد 7551لسنة 



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

34 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

وليتم إعالم حقيقي للمستهلكني، فقد أوجد القانون اىل جانب االلتزامات التي تقع عىل عاتق املحرتفني، عالمات مختلفة تسمح 
 الجودة.     لهؤالء باالستعالم عن املنتجات والخدمات املعروضة يف الّسوق وهو ما يسمى بعالمات

ولكن ما يأخذ عىل القانون الجزائري، أنّه مل ينص رصاحة عىل هذه العالمات بل عرفها الفقه عىل أنها كل رسالة مخترصة موجهة 
إىل املستهلكني يف شكل كلمة أو شعار يثبت أّن املنتوج ميثل ّسامت والّضامنات صادرة من هيئة مختصة، واستعامل هذه العالمات 

 ري عىل الّرغم من أّن لها فوائد عديدة تعود عىل املؤسسات التي تستعملها.يبقى اختيا

واملالحظ بهذا الشأن اهتامم الّسلطات العامة بعالمات الجودة، حيث أنشأت الجائزة الجزائرية للجودة متنح كل سنة كمكافأة 
(، ولكن الّسؤال الذي يطرح هل يتم 43كلفة بالتفتيش)ألحسن مؤسسة أو هيئة خاضعة للقانون الجزائري، وترشف عىل الجائزة الوزارة امل

 تفعال تقديم هذه الجائزة للمنتوجات ذات الجودة الحقيقية واملتعارف عليها عامليا حيث أن الواقع غري ذلك بحيث انها تقدم لبعض املنتجا
 ال ترقى أبدا لدرجة منتج ذو جودة وعاملي؟!

 لكني واملؤسسات العمومية املختصةثانيا: اإلعالم الذي تقدمه جمعيات املسته
إىل جانب دور املحرتف يف إعالم املستهلك حول املنتجات التي يعرضها، وليك ال ينفرد وحده بهذا الدور، أتاح القانون لجهات 

 أخرى من املستهلكني كالجمعيات واملؤسسات التي تنشئها الدولة دورها اعالم املستهلكني.

(، وعىل املهام 44( واملتعلق بالجمعيات، عىل اإلطار القانوين إلنشاء جمعيات املستهلكني)10-91)وبهذا الخصوص فقد نص قانون 
 ولتفعيل دور هذه الجمعيات، تستفيد هذه األخرية من مساعدات املسندة لها منها إصدار وتوزيع نرشات ومجالت إعالمية للمستهلكني.

من قع تأىب بعض الجمعيات قبول تلك اإلعانات وتكتفي  باشرتاكات أعضائها حتى تضمادية تقدمها لها الدولة لتأدية نشاطاتها ويف الوا
 ( واملتعلق باإلعالم للجمعيات، إمكانية إنشاء قنوات خاصة من أجل مامرسة دورها اإلعالمي.11-09حيادها، كام منح القانون العضوي رقم )

و من النّاحية العملية نجدها غائبة متاما عن أداء دورها وهو ما يفرس  وعىل الّرغم من التأطري القانوين لهذه الجمعيات، إال أنّها
وإىل جانب الجمعيات يوجد كذلك املجلس الوطني لحامية املستهلكني وهي  (.45انعدام الوعي وثقافة االستهالك لدى عموم النّاس)

تلعب  الم املستهلكني وتوعيتهم، ونفس اليشءهيئة حكومية دوره لألسف يبقى استشاري أي يف حدود اإلدالء باآلراء فيام يخص إع
جمعيات املستهلكني يف املغرب دورا مهام يف اعالم املستهلكني اال انها تصطدم بعدة عراقيل، حيث اشرتط املرشع املغريب توفر هذه 

 األخرية عىل املنفعة العامة وهذا الرشط صعب توفره عمليا.

 الخدماتالفرع الثاين: تنظيم طرق توزيع املنتجات و 
إىل جانب إعالم املستهلك، فإّن حق املستهلك يقتيض تنظيم طرق توزيع وترويج املنتجات وأداء الخدمات ويتم ذلك يف محل 

 يعده املحرتف خصيصا لذلك وقد يكون عن طريق الّسعي التّجاري، كام قد يلجأ إىل بث إشهار ملنتوجاته أو خدماته.

                                                           

 ( تتمثل هذه الجائزة في مكافأة مالية بمبلغ معين وشهادة شرف وهدية شرفية. 43)

، جريدة رسمية، 4991أكتوبر 73( المؤرخ في 41-91، المعدل بالمرسوم الّتشريعي رقم )4995أفريل  51(، المؤرخ في 14-95( قانون رقم ) 44)

 .41، العدد 4995لسنة 

 .57، العدد 7551، والمتعلق باإلعالم، الجريدة الّرسمية لسنة 7547يناير 47( المؤرخ في 51-47( القانون العضوي رقم ) 45)
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 محالت البيع وغريهاأوال: توزيع املنتوجات والخدمات يف 
املحل هو كل مكان يعرض التاجر فيه سلعه ويبيعها للمستهلكني أو يقدم خدماته واألصل أّن التاجر حر يف إقامة محله يف املكان 
 الذي يريد، ولكن ترد استثناءات عىل هذه القاعدة فمثال: فتح محالت بيع املرشوبات الكحولية بالجزائر البد أن يخضع لّرخصة قبلية

 (46صادرة من وايل الوالية )

 وإىل جانب النّشاط التّجاري املامرس يف محل معني، فإّن هناك نشاطات تجارية متارس خارج املحل التّجاري وهي النّشاطات
غري القارة أي ذلك النّشاط املامرس عىل الطريق العمومي أو األسواق و مساحات املعارض، وتخضع هذه النّشاطات ألحكام القانون 

ئع االتّجاري خاصة منها ما يتعلق باملنافسة وحامية املستهلك، واألصل أّن الرّتخيص مبامرسة النّشاط التّجاري يجيز التعامل يف جميع البض
نها م  والّسلع والخدمات حيث حّدد املرشع نطاق مامرسة النّشاطات غري القارة، وأورد قيوًدا عىل حرية التّعامل تحت طائلة العقوبة الجزائية

ع التي ميكن أن البضائع والّسلو  البضائع والّسلع التي ميكن أن تلحق أرضارا بالّصحة واألمن والّسكنية العامة مثل بيع الخمور. (.47)
 تخضع لقواعد خاصة يف مجال التّسويق مثل األدوية.

ل هي بيوع نازل وبيوع عن بعد، فبيوع املناز وإىل جانب البيع يف املحل التّجاري والقارة هناك، أنواع أخرى من البيوع مثل بيوع امل
من قانون االستهالك رشوط  090-90الّسعي التّجاري والتي يفرتض انتقال املحرتف إىل املستهلك لعرض منتوجاته ولقد حّددت املادة 
الت التي يقوم بها خصوصا تلك الجو الّسعي التّجاري أو البيع باملنزل و تعد هذه البيوع مهمة نظرا ملا تحقق من انتشار الواسع للمنتوجات 

التّجار يف املناطق الّريفية أو البعيدة عن املدن وغريها، أّما فيام يخص البيع عن بعد، فهو يف الحقيقة فن من فنون االتصال يسمح 
ت املكتوبة واملطبوعة املراسال للمستهلك خارج األماكن املعتادة الستقبال العمالء، بأن يطلب منتوجا أو خدمة مثل االتصال اآليل عن بعد أو 

 والربيد االلكرتوين.

وما ميكن قوله هو أنّه وعىل الّرغم من أّن املرشع الجزائري مل ينص عىل البيع عن بعد وال عىل الّسعي التّجاري رغم وجوده وبكرثة 
املادة  صورة اإلرسال الجربي، حيث نصت عمليا، إال أننا نجد أّن قانون العقوبات نص عىل منع نوع معني من أنواع التعاقد عن بعد يف

الفقرة الثالثة من ذات القانون عىل عقوبات جزائية لكل إرسال جربي من محرتف للمستهلك للبضائع واملنتجات عن طريق قيامه  444
 بإرسالها مصحوبة مبراسلة تتضمن جواز قبول اليشء املرسل مقابل مثن محّدد أو إعادته إليه.

 املرسل إليه يقبل باليشء املرسل حتى ولو مل يكن يف حاجة إليه. وقد ثبت عمليا أنّ 

 ثانيا: أساليب ترويج املنتجات والخدمات
يستعمل املحرتف أدوات معينة لرتويج منتجاته وخدماته بهدف جذب املستهلكني والعمالء، ومن أهم أدوات ترويج منتجاته  هو 

 اإلعالن أو اإلشهار.

                                                           

المشروبات الكحولية، الجريدة ، والمتعلق بمنح الّرخص، خاصة بمحالت 4921سبتمبر 73( المؤرخ في 19-21المرسوم الّتنفيذي رقم ) (46)

 .22، العدد 4921الّرسمية لسنة 

، والمتعلق بممارسة الّنشاطات الّتجارية والحرفية والمهنية غير القارة المنشور في 4991أكتوبر 45( في 712-91( المرسوم الّتنفيذي رقم ) 47)

 .33، العدد 4991الجريدة الّرسمية لسنة 
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 اإلعالن أو اإلشهار:
إخبار املحرتف للمستهلك مبنتجاته وخدماته قصد التعريف بها، وذلك بإبراز مزاياها ومدح محاسنها بغرض إقبال عىل هذه وهو 

 املنتجات والخدمات محل اإلعالن، ويكون هذا األخري عن طريق الّصحف وامللصقات والرّسوم أو اإلذاعة والتلفزيون.

معظم املبادئ. العامة الواردة يف مدونة القواعد  9114يونيو  91( املؤرخ يف 19-14رقم ) كام تبنى املرشع الجزائري مبوجب القانون    
(، ومنها ابتعاد اإلشهار عن تضليل املستهلكني أو استغالل سذاجة 48الدولية املتخذة يف مجال اإلعالن تحت عنوان "أخالقيات املهنة")

 ( املؤرخ 19-14من قانون ) 11ادة األطفال أو نقص خربة املراهقني، وعرّف اإلشهار يف امل
 ، عىل أنّه كل إعالن يهدف بصفة مبارشة أو غري مبارشة إىل ترويج وبيع الّسلع9114يونيو 91يف 

(، ويختلف اإلشهار 49أو الخدمات مهام كان املكان أو وسائل االتصال املستعملة ويشرتط فيه أن يكون صادقا وغري مخالف للقانون )
 علومات الخاطئة عن اإلشهار املضلل الذي يؤدي إىل تغليط املستهلك سواء باستعامل الكذب أو دون استعامله.الكاذب وهو نرش امل

ويجب القول أنّه يف مجال اإلشهار يصعب معرفة الّصدق الحقيقي ذلك ألّن األوصاف التي تقدم عىل املنتوج ال تقدم إال جانب 
يذكر اإلشهار مزايا وعيوب املنتوج يف نفس الوقت، ألنه يعد بذلك مخالفة  لقواعد من الجوانب االفضل له، ويف الواقع يستحيل أن 

 اإلشهار الذي من املفروض أنه يهدف إلغراء وجلب املستهلك.

 املطلب الثاين: القواعد الوقائية املطبقة عىل املنتجات
وقائية  ته، ومن أجل ذلك البد من إتباع  قواعدإّن من حق املستهلك حصوله عىل املنتجات والخدمات الّسليمة والتي ال ترض بصح

 منها:
 الفرع األول: مطابقة املنتجات والخدمات

لحامية املستهلك أوجب القانون أن تتوفر يف املنتوج أو الخدمة التي تعرض لالستهالك املقاييس املعتمدة واملواصفات القانونية 
ومن  شئه...للرغبات املرشوعة لالستهالك، السيام فيام يتعلق بطبيعته وصنفه ومنوالتّنظيمية املناسبة وأن يستجيب املنتوج أو الخدمة 

هلك تهذا املنطلق أوجب القانون الجزائري أن يستجيب املنتوج للقواعد القانونية واللّوائح وأن تكون املنتجات مطابقة لرغبات املرشوعة للمس
 عن طريق:

 أوال: تنظيم املنتجات والخدمات
الجزائري عىل عقوبات لبعض األفعال الصادرة من املحرتف واملاسة مبصالح املستهلك وخاصة منها الغش يف الّسلع  لقد نص املرشع

 وتجريم هذه األفعال هو حامية ووقاية املستهلك من تلك األرضار التي تدمر صحته.

 مصادر تنظيم املنتجات والخدمات:
سالمتها هو الرّقابة، بحيث يلتزم املتدخل باإلضافة إىل التقيد بضوابط سالمة إّن أهم مصدر لتنظيم املنتجات والخدمات وضامن 

 املنتوجات رقابة كل مراحل اإلنتاج والتأكد من سالمة املنتج.

                                                           

 .39ابق. ص( محمد، بودالي، المرجع الس 48)

 .14، ص. 7551، المحّدد لقواعد الممارسات الّتجارية، جريدة رسمية، لسنة 7551يونيو  71( المؤرخ في 57-51( قانون ) 49)



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

37 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

وتنقسم الرّقابة إىل رقابة إجبارية ال يستطيع املتدخل التّهرب منها وتكون قبل عرض املنتوج لالستهالك بحيث يجب التأكد من 
(، ورقابة اختيارية وهي أن املتدخل ال يلتزم بإخضاع منتوجه ألي نوع من الرّقابة 50حكام الترّشيعية والتّنظيمية املعمول بها )مطابقته أل 

 (.51الخارجية وإمّنا يعمد إليها باختياره، حيث مينح منتوجه الثقة والرّسمية ألّن منتوجاته تحمل هذه العالمة)

 ثانيا: تقييس املنتجات والخدمات
لتّقييس هو عبارة عن وضع وثائق مرجعية تتضمن حلوال ملشاكل تقنية وتجارية تتعلق باملنتجات واألموال والخدمات والتي تطرح ا

 ةبشكل متكرر يف العالقات االقتصادية والعلمية واالجتامعية للرشكاء أو املتعاملني، واملقاييس هي الوثيقة التي تحّدد الخصائص التّقني
وأهم ما مييّز النّصوص القانونية بالجزائر أنّها ال تنص  (.52ج ما كمستوى الجودة أو املهارة أو األمن وطرق التّغليف والوسم)املطلوبة ملنتو 

والذي  0994عىل مشاركة املستهلكني يف إعداد املقاييس مقارنة بفرنسا، حيث وبضغط من جمعيات املستهلكني الفرنسية صدر مرسوم سنة 
 (.53املنظامت املمثلة للمستهلكني يف إعداد املقاييس)نّص عىل مشاركة 

 الجزاءات العقابية لعدم مطابقة املنتجات والخدمات:
لقد أقّر املرشع الجزائري تجريم كل مخالفة ألحكام القانون خصوصا تلك التي متس بأمن وصحة املستهلك سواء بخدعه أو غشه، 

ل مصادرة األموال وإغالق املؤسسة وكذلك الغلق النّهايئ للمؤسسة وسحب رخص أو حيث اتجه إىل تطبيق تدابري احرتازية وأمنية مث
 (.54الّسجل التّجاري)

 الفرع الثاين: سالمة املنتجات والخدمات
كام سبق اإلشارة إليه فاّن مشاكل الّصحة والّسالمة تعد من أهم املشاكل التي يطرحها موضوع حامية املستهلك، فقد ثبت يف 

استعامل بعض املنتجات أدى يف كثري من األحيان إىل كوارث حقيقية حيث أن الواقع أكد ذلك فمثال قضية  الكاشري الفاسد الواقع أّن 
والكحول الفاسد والحقن املميتة لألطفال بالجزائر، وكذلك الحوادث املنزلية التي تحدث من جراء استعامل املنتجات غري اآلمنة 

 ن ضامن سالمة املنتجات والخدمات، وأهم القواعد املتبعة يف ذلك هي:(. لذلك كان البد م55وغريها...)

 أوال: االلتزام بسالمة املنتوجات والخدمات
لقد كرّس املرشع الجزائري مبدأ ّسالمة املنتوجات والخدمات من خالل قانون حامية املستهلك وقمع الغش، حيث أفرد له الفصل 

 فة الّصحية للمواد الغذائية وسالمتها وهي قواعد السالمة نذكر منها:األول بعنوان إلزامية النّظافة والنّظا

 القواعد الوقائية الهادفة إىل سالمة املنتجات والخدمات:

                                                           

 (، السابق.51-59من قانون ) 4فقر 7( المادة  50)

رنة. مذكرة لنيل شهادة الماجستير للعلوم (. ضمان الّسالمة من المنتوجات الخطيرة في القانون الجزائري دراسة مقا7541كهينة، فونان. ) (51)

 . 93القانونية، جامعة مولود معمري، الجزائر.ص

 .41، العدد 7551، المتعلق بالّتقييس، جريدة رسمية، 7551يونيو 72، المؤرخ في 51-51من قانون رقم  4الفقرة  57المادة  (52)

 .155( محمد، بودالي. المرجع السابق. ص 53)

 .33، مصر، دار الّنهضة العربية. ص4(. المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية، ط4992( كامل، شريف.) 54)

توفي عّدة رضع بعد تلقيحهم بمصل روفاكس ضد الحصبة والتي صدر حكم بمحكمة الجنايات عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ  7554( سنة  55)

 (.بإدانة المتهمين بتهمة القتل الخطأ )حكم غير منشور 7551مارس 77
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 كام سبق اإلشارة إليه، يعد الغذاء مصدر كل األمراض إذا مل يتم حاميته ومراقبته وضامن سالمته من قبل الدولة.

( السابق مببدأ احرتام إلزامية سالمة املواد الغذائية والّسهر 11-19من قانون ) 4لجزائري يف املادة و من هذا املنطلق فقد أخذ املرشع ا
عىل عدم ارضارها بصحة املستهلك، ونص ذات القانون عىل منع املتدخل من وضع مواد غذائية تحتوي عىل ملوثات بكمية غري مقبولة 

بنسب  ود بامللوثات املسموح بها تلك الجراثيم أو العنارص التي تلوث املادة الغذائية ولكنحامية لصحة املستهلك والحيوان معا، ولعّل املقص
معينة وال تؤدي إىل اإلرضار بصحة املستهلك، كام هو الشأن بالنّسبة ملواصفات  بعض أنواع الحليب أو األجبان حيث يجب أن ال تحتوي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (.                                                                                                                           56)°11رارة عىل عدد من الجراثيم الحيوانية املتأقلمة يف درجة ح

 ه يجب تقييد مبدأ حرية املنافسة ورضورة تدخل الدولة لفرضواملالحظ أنه ليك يتم تحقيق سالمة املنتجات والخدمات، فإنّ      
قواعد ملزمة، بحيث يستبدل مبدأ حرية الّصناعة والتّجارة مببدأ سالمة األشخاص، وألجل ذلك وضع املرشع الجزائري عىل عاتق املحرتف 

وط اجبارية فر الرشوط املادية للمنتوج وهي رش أو املتدخل رضورة مراقبته للمنتوجات والخدمات التي يروجها للمستهلك، وأوجب كذلك تو 
بتوفرها تتحقق النّظافة الغذائية أو سالمة األشخاص، كام هو الحال بالنّسبة للمؤسسات الغذائية، وكذلك يف مجال منتجات الّصيد 

لّصيد حاويات استيداع منتجات ا، يتضمن املصادقة عىل النّظام التّقني املتعلق مبواصفات 9101البحري فقد تّم إصدار قرار وازي لسنة 
 (.57البحري وتربية املائيات ونقلها )

والذي  9109ماي 01( املؤرخ يف 904-09وكذلك األمر بالنّسبة إلمكانية إدماج املضافات الغذائية، فقد جاء املرسوم التّنفيذي رقم )
كام تدخل املرشع ملنع إنتاج أو توزيع مواد معينة وذلك حفاظا (، 58يحدد كيفية ورشوط استعامل هذه املضافات الغذائية يف املواد الغذائية)

 (.59عىل الّصحة وسالمة املستهلك ومن ذلك منعه السترياد واستعامل املادة النباتية املعدلة وراثيا)

توجات املنولكن ورغم وجود هذه القواعد الوقائية التي جاء بها قانون قمع الغش وحامية املستهلك، يظل مجال مراقبة سالمة 
محدودا نظرا الستحالة تعميمه عىل كل السلع املعروضة يف الّسوق، وكذلك لتكلفته، لذلك تلجأ الدولة عادة إىل إخضاع دخول بعض 

اطر التي وال ميكن إغفال مخاوفنا حول املخ املنتجات إىل الّسوق بإذن خاص منها أو ترصيح مسبق من املنتج أو املستورد قبل عرضها.
ثلها املنتجات الغذائية عىل صحة املستهلك حيث تطورت هذه املخاوف لتشمل كذلك أغذية الحيوانات، لذلك وجب أن يكون أصبحت مت

 تنظيم ومراقبة املنتجات الغذائية إحدى أولويات الّسلطات العامة وطنيا بل وعامليا قبل عرضها يف الّسوق.

 مة يف املنتجات والخدماتثانيا: الجزاءات العقابية املرتتبة عن انعدام الّسال 
ماّم الشك فيه أّن العقاب عىل األفعال املاسة بصحة وسالمة املستهلك هو مطلب فرضه الّرأي العام ألنّه يشكل تدابري التّعويض 

الغذائية  ةاالجتامعي وأداة للرّدع، ومن صور الخداع والغش وجعل املنتوج خطريا عىل الّصحة، كام هو الحال عند إضافة للمنتج أو املاد
 ملون سام لتغيري لونه.

                                                           

 من القرار الوزاري الخاص بتحديد مواصفات بعض أنواع الحليب المعد لالستهالك، السابق. 53المادة  (56)

 .13، العدد 7545، الجريدة الّرسمية لسنة 7545أبريل  71( القرار الوزاري المشترك، مؤرخ في  57)

، 7547وكيفية استعمال المضافات الغذائية، الجريدة الرسمية لسنة ، يحدد شروط 7547ماي 41( المؤرخ في 741-47( المرسوم الّتنفيذي ) 58)

 .15العدد 

 .57، الذي يمنع استيراد وإنتاج وتوزيع المادة النباتية المغيرة وراثيا، الجريدة الّرسمية، العدد 7555ديسمبر 71( القرار الوزاري، المؤرخ في  59)
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عىل عدد من الظروف املشّددة والتي تشدد من تكييف العقوبة  499و بهذا الخصوص فقد نص قانون العقوبات الجزائري يف املادة 
لعمل حيث ا من جنحة إىل جناية وذلك يف الحاالت التي يؤدي فيها الخداع أو الغش يف املواد الغذائية والطّبية إىل مرض أو عجز عن

 دج.  911.111دج إىل 91.111ترتفع العقوبة إىل عرش سنوات وتقدرالغرامةمن

من قانون حامية املستهلك رقم )  094اىل  19ونفس اليشء بالنسبة للمغرب، فقد نص املرشع عىل عقوبات جزائية يف املواد من 
 تهلك. ( تصل اىل خمس سنوات حبس لكل من تعمد استغالل ضعف أو جهل املس19.10

 املسؤولية املدنية للمحرتفني عن تعويض األرضار الجسامنية الناجمة عن املنتجات والخدمات:
إّن التدابري الوقائية والعقوبات الجزائية املذكورة سابقا والتي من شأنها أن تقلل من حجم الحوادث الجسامنية التي تسببها املنتجات 

ري قواعد املسؤولية املدنية التي تسمح بتعويض ضحايا املنتجات، فإذا ألحق املنتوج رضرا بالغغري كافية لذلك وجب إمتام نظام الحامية ب
كام هو الحال عند إصابة شخص نتيجة  أكله ملنتوج فاسد، ففي هذه الحالة تطبق أحكام املسؤولية التقصريية وهي مسؤولية تقوم عىل 

 الذي أصابه كان نتيجة خطأ املنتج أو البائع. الخطأ  الواجب إثباته، فعىل املرضور إثبات أّن الرضر

و الواقع إّن عملية إثبات التي يتحملها املرضور صعبة بل مستحيلة يف كثري من األحيان، لذلك تربز رضورة وضع تقنني خاص 
 لقضاء ويطلب التّعويض.ل مبسؤولية املنتج عن األرضار التي تسببها منتجاته الخطرة، فيكفي وقوع رضر بسبب هذه املنتجات يلجأ املرضور

 املبحث الثاين: الّرعاية الّصحية ذات البعد العالجي
تعد الّرعاية الّصحية حق نصت عليه دساتري وقوانني الدول، وأكدت هذه القوانني عىل البعد الوقايئ والعالجي للّصحة، فالبعد 

 الّشخص، أّما البعد العالجي فيتمثل يف مختلف التأميناتالوقايئ قد تّم التّعرض إليه من خالل رقابة وضامن حامية ما يستهلكه 
 االجتامعية التي توفرها الدولة لحامية الّشخص، خصوصا تلك التأمينات املرتبطة بحالة حدوث املرض أو عجز أو غريه.

مستقبلهم، يف معيشتهم و  والتأمينات االجتامعية هي ما تحققه الدولة من حامية اجتامعية ألفرادها من خالل تأمني األفراد وأرسهم
وقد أصبحت التأمينات االجتامعية يف الوقت الحارض من الرضوريات االجتامعية لألفراد ملواجهة ما قد يتعرضون له من مخاطر تؤدي 

م اإىل عدم قدرتهم عىل العمل أو إنقاصها، فاإلنسان معرض يف حياته بل وكلنا معرضون للمرض والعجز وغريها من املخاطر خصوصا أم
مختلف األخطار التي تعرتضنا نتيجة ملا يحوي غذائنا من مواد غري صحية أو تعرضنا ملختلف األخطار الحياتية األخرى، لذلك برزت الحاجة 

 امللحة لتدخل الدولة يف وضع التّرشيعات املنظمة ألنواع التأمينات االجتامعية وطرق وآليات االستفادة منها.

نات االجتامعية مصطلح الضامن االجتامعي مبا فيها الترشيع الجزائري واملغريب وجاء ت ترجمة وتطلق بعض الدول عىل التأمي
 ".Security Socialهذا املصطلح عن اللّغة اإلنجليزية لعبارة "

العمل  لقد عرف بعض فقهاء قانون الضامن االجتامعي بأنّه نظام يضمن عيشة الفرد يف الحد األدىن املعقول عن طريق تأمني        
ب تله، وحامية قدرته عليه وتعويضه عن دخله املفقود يف حالة انقطاعه عنه ألسباب خارجة عن إرادته وتغطية النّفقات االستثنائية التي ترت 

 (.60عىل املرض أو اإلصابة و العجز أو الوفاة )

                                                           

 .42، بيروت، الدار الجامعية. ص4االجتماعية فلسفة وتطبيق، ط (. التأمينات4933( حسين عبد الّلطيف، حمدان. ) 60)
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مهمته ضامن امن االجتامعي للعامل  0919نذ ( مcnssأّما القانون املغريب فقد تأسس الصندوق الوطني للضامن االجتامعي )      
من مخاطر املرض والعجز وغريها ولقد ساير املرشع الجزائري والفرنيس يف توحيد نظام الضامن االجتامعي، حيث كانت إرادة املرشع 

اطر ل شخص تعرتضه مخاملتعلق بالضامن االجتامعي هو توحيد نظام التأمينات االجتامعية لك 0991الجزائري بعد إصدار قانون  سنة 
 (.61مثل املرض والعجز وغريها...)

 املطلب األول: أنواع الّتأمينات االجتامعية املتعلقة بالرعاية الصحية واألشخاص املستفيدة منها
لقد نص املرشع الجزائري يف قانون الضامن االجتامعي عىل مختلف التأمينات االجتامعية ملختلف املخاطر االجتامعية كاملرض 

لعجز والوفاة وغريها، كام حاول توسيعها لتمتد ملختلف الفئات ورشائح البالد، والهدف من ذلك هو حامية األفراد من مختلف املخاطر وا
 ولتشمل هذه الحامية أكرب عدد ممكن من املواطنني.

 وتنقسم املخاطر التي ميكن أن يتعرض لها العامل، فتؤثر عىل دخلهم بصورة سلبية أو زيادة 
ألعباء التي يتحملونها إىل ثالثة مخاطر، مخاطر عامة وتكون فسيولوجية كاملرض والشيخوخة والعجز والوفاة ومخاطر تتعلق باملهنة يف ا

كإصابات العمل، واملخاطر االجتامعية التي تغطيها تعويضات ومعاشات العامل متول أساسا من االشرتاكات أو الحصص التي يدفعها 
 ل إىل صندوق الضامن االجتامعي، أّما االشرتاكات األخرى لغري العامل فتتكفل بها الدولة.كل من العامل ورب العم

 الفرع األول: التأمني عىل املرض
لقد أصبح املرض يشكل عبئا اجتامعيا واقتصاديا عىل املجتمع ككل، وخصوصا ونحن نعيش يف عرص تزداد فيه نسبة األمراض 

لبيئية وكذلك سوء التّغذية أو اإلفراط يف الغذاء، فهذه األسباب يشتيك منها كل دول العامل مبا فيها واإلعاقات الناتجة بسبب امللوثات ا
(، حيث ترصف هذه الدول جزء كبري من ميزانيتها يف توفري العالج، خصوصا ألمراض العرص كأمراض الّسكر والرّسطان 62الدول العربية)

 (.63نتيجة ملا يستهلكه الّشخص من مواد غذائية غري صحية ) والّضغط الّدموي وهذه األمراض هي يف الحقيقة

وكان هدفه حامية األفراد من األمراض التي يتعرضون لها يف  0991لقد طبق وألول مرة التأمني عىل املرض يف العامل بأملانيا سنة 
ية إىل حني ة املريض وتقديم كل اإلعانات الطّبحياتهم والتي ال ترتبط بالحوادث واألمراض املهنية، ويقوم هذا التأمني من ناحية مبعالج

 شفائه ومن الناحية األخرى تعويضه عن أجره الذي انقطع عنه نتيجة لتوقفه عن العمل بسبب املرض.

أّما بالنّسبة للمرشع الجزائري فقد ميّز بني نوعني من التأمني عىل املرض، التأمني  عن املرض العادي والتأمني عن املرض املهني 
ضع لكل منهام أحكاما خاصة، فالتأمني عن املرض املهني هو ذلك املرض الذي يصيب الّشخص نتيجة نشاطه املهني، أّما املرض وو 

 العادي فهو ال يتصل بالعمل وال بظروفه وإمّنا بالتّكوين الفسيولوجي لإلنسان نفسه.

                                                           

 .73، العدد 4931، والمتعلق بالتأمينات االجتماعية، الجريدة الّرسمية لسنة 4931يوليو 57(، المؤرخ في 44-31( قانون رقم ) 61)

 .41ر للطباعة والنشر.ص،األردن، دار الفك4(. مبادئ الّصحة العامة، ط7555( مصطفى، القمش ودليل، معايطة.) 62)

تخفيض ار ب( فمثال في الجزائر تبين مؤخرا أّن القهوة التي يستهلكها المواطن الجزائري بها نسبة كبيرة من الّسكر، مّما دعا األمر إلى إصدار قر 63)

، المنشور في المرسوم الّتنفيذي نسبة السكر وليس القهوة فقط بل المشروبات بأنواعها، سواء كانت الغازية، والعصائر المختلفة وغيرها...

 .41، العدد 7542، المحّدد لخصائص القهوة وشروط عرضها لالستهالك، الجريدة الرسمية لسنة 7542فبرابر 73المؤرخ 
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كام أنّه مل تشمل األمراض التي حّددها بعض أنواع غري أّن املرشع الجزائري ويف إطار التأمني عن املرض مل يعرف املرض، 
األمراض التي تعترب أمراض العرص، خصوصا تلك األمراض النّفسية النّاجمة عن الّضغط يف العمل والتوتر، مقارنة ببعض الترّشيعات 

العمل وغريه  اض التوتر وضغطاملتطورة كالترّشيع الفرنيس، خصوصا أن الكثري من األمراض العضوية هي يف الحقيقة  ناتجة عن أمر 
والتأمني ضد املرض باإلضافة ملا يقدمه للمريض من وسائل الوقاية والعالج فإنّه مينحه تعويضات نقدية يف حالة التوقف عن العمل،  (.64)

يست مساعدة ولحيث يضمن له دخال بديال عن راتبه الذي فقده ويعترب هذا التّعويض من الحقوق التي يوفرها التأمني االجتامعي 
اجتامعية، بل هو حق مقرر وتعترب هذه ميزة  من مميزات التأمينات اإلجبارية التي تتوفر عىل عنرص اإللزام الذي مبوجبه يستطيع املؤمن 

 (.65اللّجوء للقضاء للمطالبة به يف حالة عدم متكنه منه وهو بذلك ملزم بدفع اشرتاك مستمر لصندوق الضامن االجتامعي)

ونفس االتجاه ذهب اليه املرشع املغريب، حيث اعترب التامني االجتامعي نظام تامني اجباري لألشخاص وهو ما نص عليه املرسوم 
 ( واملتعلق بنظام التامني االجباري واالسايس عن املرض.  99. 01واملتعلق بتطبيق قانون رقم )  9109يناير 07(  املؤرخ يف 9.09. 499رقم )

 : التأمني عىل العجزالفرع الثاين
يعّد العجز من املخاطر االجتامعية التي تغطيها التأمينات االجتامعية والتي يستفيد منها املؤمن لهم اجتامعيا من معاش تتكفل 

 هيئة الضامن االجتامعي  بتسديده، ذلك أّن خطر العجز يعترب من األخطار املحتملة الوقوع يف أية مرحلة من عمر اإلنسان.

در اإلشارة إىل أّن العجز هو حالة تصيب اإلنسان يف سالمته الجسدية فتأثر عىل قواه البدنية ومقدرته عن القيام بعمله ويتم كام تج
 (.66تقدير مدى العجز بواسطة جداول تحديد اإلصابة الجسدية ونسبة العجز املقابل لها )

مل يعد يف مقدوره بعد إصابته باملرض القيام  بعمل ميكنه هذا ويعّد الّشخص عاجزا حسب املرشع الجزائري، ذلك الّشخص الذي 
من حصول عىل دخل يفوق نصف الّدخل الذي كان يتحصل عليه من عمله قبل إصابته بالعجز وذلك باملقارنة إىل أجر عامل من نفس 

ث الذي أدى به املعاينة الطّبية للحاد كفاءته وخربته ونفس القطاع الذي كان يعمل به سواء عند تاريخ العالج الذي يتلقاه أو عند تاريخ
(، وهو ما يعني أّن املرشع يشرتط يف اعتبار املؤمن عليه يف حالة عجز كامل استحقاقه ملعاش العجز، أن يفقد عىل األقل نصف 67العجز)

 (.68قدرته عن العمل أو الكسب )

شاط ز عىل املعيار املهني أي عدم القدرة عىل القيام بنومن هذا الحديث نستنتج أّن املرشع الجزائري اعتمد عند تحديد مفهوم العج
مهني معني بالذات، بحيث يعترب الّشخص يف حالة عجز عندما يفقد القدرة عىل العمل الذي كان يبارشه قبل إصابته أو مرضه الذي أدى 

 (. 69به إىل العجز، حتى ولو كان باستطاعته القيام بنشاط مهني آخر)

                                                           

 .192،عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع. ص 4(. ضغوطات العمل، ط7553( شبلي، تايلور.) 64)

 (، السابق.44-31( قانون رقم ) 65)

 .415، مصر، دار الفكر العربي، ص4(. الوجيز في التأمين االجتماعي، ط4937حمد حسن، البرعي. )( أ 66)

والمتعلق بالتأمينات االجتماعية، الجريدة الرسمية لسنة  4931فبراير  44(، المؤرخ في 72-31من المرسوم الّتنفيذي رقم ) 15( المادة  67)

 .52، العدد 4931

 ( . السابق.44-31من قانون ) 14( المادة  68)

 (. المخاطر المضمونة في قانون التأمينات االجتماعية. مذكرة ماجستير في القانون الخاص، جامعة منتوري، الجزائر.7552( زرارة، صالحي.)69)
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رشع املرصي يف مفهوم العجز حيث اعترب الّشخص عاجزًا، ذلك الّشخص الذي يصاب بعجز يحول كلية بينه وهو ما ذهب إليه امل  
وبني العمل أو ينقص قدرته عىل العمل، غري أنّه اشرتط أن يكون هذا العجز ناشئا بامليالد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الّشخص 

 قبل سن الستني.

رشع الجزائري عندما اشرتاطا لحصول املؤمن عليه عىل معاش العجز أن يكون مصابا بعجز ينقص هذا ويتفق املرشع املرصي مع امل
نصف قدرته عىل العمل أو الكسب عىل األقل، حيث قىض املرشع الجزائري أنّه يعد يف حالة عجز املؤمن له الذي يعاين عجزا يخفض 

الحادث أو املرض الذي تسبب يف هذا العجز وعوامل العجز عن العمل  عىل األقل نصف قدرته عىل العمل أو الكسب دون التّمييز بني
 األخرى ولو كانت هذه العوامل كلها أو بعضها سابقة لتاريخ بدء التأمني.

إىل جانب هذه التأمينات هناك التأمني عىل الوفاة والتقاعد والبطالة وغريها، وهي ليست تأمينات موضوع الّدراسة ألنّنا بصدد  
 ن التأمينات التي عىل الدولة ضامنها للحامية والّرعاية الّصحية كاملرض والعجز.الحديث ع

 الفرع الثالث: األشخاص املستفيدة من التأمينات االجتامعية
يغطي التأمني االجتامعي عن املرض عدة فئات يف املجتمع وهو هدف املرشع الجزائري تأمني عن املرض وتوفري العالج لكل 

 هذه الفئات املستفيدة من الضامن االجتامعي. األشخاص، فام هي
 أوال: العامل األجراء

(، 70( الجزائري عىل أّن يضمن القانون حق العامل يف الضامن االجتامعي)10-04من التّعديل الدستوري لقانون ) 49نصت املادة 
القانون كل العامل، سواء كانوا عامل أجراء وهم الذين ( عىل أنّه يستفيد من أحكام هذا 00-91من قانون رقم ) 11وهو ما أكدته املادة 

يؤدون عمال يدويا  أو فكريا مقابل مرتب يف إطار تنظيم ولحساب شخص آخر طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص يسمى املستخدم أو 
 والخدم الخواص كالبوابنيكانوا ملحقني باألجراء وهم العامل الذين يبارشون عملهم يف املنازل وكذلك األشخاص الذين يستخدمهم 

-91وغريهم والذين تدفع لهم رواتب شهرية تساوي نصف الحد األدىن لألجر وغريهم من الفئات امللحقني بالعامل املحددة يف قانون )
11()71) 

 ثانيا: العامل غري األجراء
 مهنيا وميارسون كسبهم الخاص من ( السابق عىل أّن العامل الغري األجراء هم الذين ميارسون عمال11-91لقد نص قانون رقم )

 نشاط حر أو صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو فالحيا أو أي نشاط أخر مامثل، كام يستفيد من هذا التأمني االجتامعي الطلبة.

 ثالثا: الفئات الخاصة
ح املجتمع من فئات أو رشائلقد شمل قانون الضامن االجتامعي فئات خاصة والهدف منه هو توسيع الحامية االجتامعية ألكرب عدد 

لضامن رعاية صحية لكل أفراد املجتمع، وتتمثل الفئات الخاصة يف مجاهدو الثورة التحريرية ومعطويب الحرب عندما ال ميارسون أي 
 (.72نشاط مهني آخر واألشخاص املعوقون بدنيا أو عقليا الذين ميارسون أي نشاط مهني وكذلك الفئات املحرومة واملعوزة )

                                                           

 .41، العدد 7543، والمنشور في الجريدة الّرسمية لسنة 7543مارس 53( المؤرخ في 54-43( قانون ) 70)

 .91، العدد 4931والمتعلق بالّضمان االجتماعي لغير األجراء، الجريدة الّرسمية لسنة ، 4931فبراير 59( المؤرخ في 11-31( مرسوم تنفيذي رقم ) 71)

 .17، العدد 4993(، الجريدة الّرسمية لسنة 44-31، المعدل والمتمم لقانون )4993يوليو 53(، المؤرخ في 42-93( األمر رقم ) 72)
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يستفيد من التأمينات االجتامعية ذوي حقوق املؤمن لهم، كالزوج واألوالد املكفولني الذين تقّل أعامرهم عن الثامنة عرشة سنة  كام
( املتعلق 99.01أما بالنّسبة للقانون املغريب فقد نص قانون رقم ) سنة، والذين يواصلون دراستهم وكذلك أصول املؤمن له. 90واألوالد دون 

م املعاشات عىل الفئات املستفيدة من الضامن االجتامعي كاملهنيني والعامل املستقلني واألشخاص الغري االجراء الذين بإحداث نظا
 يزاولون نشاطا خاصا .

 املطلب الثاين: آليات تطوير هيئات الضامن االجتامعي لتحسني الّرعاية الّصحية
لة لتحسني من هيئات الضامن االجتامعي وتحسني القطاع الّصحي ويقصد باآلليات تلك الحلول واألنظمة التي أوجدتها الدو 

 وبذلك تحسني من الّرعاية الّصحية ومواكبة التّطور.

 الفرع األول: متويل هيئات الضامن االجتامعي لقطاع الّصحة
 (.73) ويقصد بهذا التّمويل دفع مساهمة هيئات الضامن االجتامعي لتمويل ميزانيات املؤسسات العمومية الّصحية

ويقصد به دفع مساهمة مالية من طرف الضامن االجتامعي يف ميزانية هذه املؤسسات العمومية الّصحية من أجل التّغطية املالية 
لألعباء الطّبية والعالجية للمؤمنني وذوي حقوقهم، ويتم تحديد هذه املساهمة بناًءا عىل معلومات ومعطيات إحصائية تتعلق باملؤمنني 

وذوي حقوقهم الذين يتم التّكفل بهم يف هذه املؤسسات، حيث يتم تزويد هيئات الضامن االجتامعي بكافة املعلومات دوريا اجتامعيا 
(، وقد ترجمت طريقة التّمويل املبنية عىل 74من طرف املؤسسات الّصحية، بعدما كانت املساهمة تتم بصفة جزافية بدفع مشاركة سنوية)

 ل قوانني املالية التي تحدد كل سنة مبلغ املساهمة.معطيات حقيقية دقيقة من خال

 الفرع الثاين: نظام بطاقة الشفاء
شهد قطاع الضامن االجتامعي يف الجزائر تحوالت كربى وهذا يف سياق عرصنته، بحيث عرف هذا القطاع إقبال العديد من 

(، وسعيا من 75بيعة النّشاطات التي يقوم بها هذا القطاع)املنخرطني ونظرا لخصوصية املهام املسندة إىل صندوق الضامن االجتامعي ولط
الصندوق لتحسني خدماته يف مجال التأمينات االجتامعية والخدمات الّصحية استحدثت بطاقة الكرتونية جديدة وحديثة أطلق عليها 

واللّقب ورقم  ية للمؤمن له كاالسماسم بطاقة الشفاء والتي عرف استخدامها يف كل الوطن، تحوي بطاقة الشفاء كل املعلومات الّشخص
التأمني ومن خاللها ميكن التّعرف عىل صفة املؤمن له اجتامعيا وكيفية استعامل البطاقة االلكرتونية الشفاء من طرف ممتهني الّصحة 

 األداءات الحصول عىلكام تهدف بطاقة الشفاء إىل تحسني نوعية األداءات املقدمة عن طريق تبسيط اإلجراءات املنتهجة يف  (.76)

                                                           

، العدد 7545، المتضمن قانون المالية لسنة 7559، الجريدة الّرسمية لسنة 7559ديسمبر 14( المؤرخ في 59-59من قانون ) 32المادة (  73)

23. 

، المحدد لكيفيات دفع مساهمة هيئات الضمان االجتماعي لتمويل ميزانية 7551أبريل  51(، المؤرخ في 454-51( المرسوم الّتنفيذي رقم ) 74)

 .75، العدد 7551ت العمومية الّصحية، جريدة رسمية لسنة المؤسسا

، الجزائر،  دار الهدى للطباعة والنشر. 4(. التأمينات االجتماعية في مجال الضمان االجتماعي وفق القانون الجديد، ج7553( سماتي، الّطيب.) 75)

 .475ص 

 . 51، العدد 7553االجتماعية، الجريدة الّرسمية لسنة ، المتعلق بالتأمينات 7553جانفي 71( المؤرخ في 54-53(  قانون ) 76)
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فحة اوالتّعويضات املنتظمة والرّسيعة كام تهدف إىل التحكم يف التّمييز، سواء عن طريق القوة اإلنتاجية والّدقة يف املراقبة إضافة إىل مك
 (.77كل أشكال الغش والتّجاوزات)

 الفرع الثالث: نظام التعاقد
ل بني هيئات الضامن االجتامعي واملؤسسات الّصحية ومقدمي العالج، مثيقصد به منح الطّبيعة االتفاقية للعالقة التي تربط 

 ،املؤسسات العمومية والعيادات الخاصة والّصيدليات واألطباء وغريها، يف مجال متويل إدارة وتسيري العالج لفائدة املؤمنني وذوي حقوقهم
ادة من م مع املؤسسات الّصحية املذكورة بتحسني االستفويلتزم صندوق الضامن االجتامعي من خالل اتفاقيات منوذجية التي تربطه

عالج نوعي وتثمني أحسن للمامرسة الطّبية قصد األخذ بعني االعتبار التزامه يف مجال النّشاطات الوقائية ومتابعة تطورات األمراض 
حقوقهم من  ادة املؤمن لهم اجتامعيا وذوياملزمنة وكذلك التّوسع يف وصفة العالج، عالوة عىل ذلك عرصنة العيادات الطّبية، قصد استف

(، ويندرج هذا النّظام أيضا ضمن إطار مواصلة النّهج التعاقدي لنظام الّدفع من قبل الغري الذي يعمل عىل خلق 78األداءات الطّبية )
 رشاكة حقيقية ما بني هيئات الّصحة والضامن االجتامعي وضامن رعاية صحية فعلية للمؤمنني اجتامعيا.

 خامتة:ال
إّن االهتامم الذي أواله املرشع الجزائري يف مجال الّرعاية الّصحية للمواطنني يف مختلف القوانني عموما ويف قانون حامية 

 املستهلك وقانون الّضامن االجتامعي، خاصة كان الهدف منها  سد أي نقائص أو فراغات ميكن أن تعرض صحة الفرد للخطر.

لحقيقة انعكاس لتّبني الدولة نهج االقتصاد الحر ولكن هذا النّهج يفتح املجال للقطاع الخاص ويؤدي وهذا الهدف املذكور هو يف ا
إىل انسحاب الدولة التّدريجي يف ظل اقتصاد الّسوق له مبادئه من خالل تحرير األسعار وحرية عبور الّسلع من خالل املستوردين 

قليمية والدولية يجعل من دورها يتقلص من حيث قدرة الدولة للتّحكم يف الّسوق إىل الخواص، كام أّن انضامم الدولة إىل املنظامت  اإل 
 دور مراقب فقط.

كام أّن تلك اآلليات التي وضعها املرشع الجزائري يف قانون املستهلك واملتعلقة بالرّقابة والتي كان هدفها حامية ورعاية صحة 
أّن الهيئات اإلدارية املراقبة ورغم ما متلكه من موارد برشية ومادية، إال أنّها ال زالت  املستهلك، نجدها ال تلعب الدور املنوط بها بحيث

بعيدة عن توفري حامية فعالة وحقيقية للمستهلك، حيث تعد عملية املراقبة عملية بدائية بسيطة وتفتقد عنرص الرّصامة يف تطبيق النّصوص 
 كل البرشية واملادية والوسائل الحديثة لعملية املراقبة، خاصة مع تطور أساليب الغشالقانونية عىل املخالفني، وهذا راجع لنقص الهيا

التّجاري وسكوت املرشع عن التّعرض للحامية االلكرتونية للمستهلك هو تقصري يجب تداركه خاصة مع التّطور التّكنولوجي الذي يشهده 
 مخاطر جديدة ال تجرّمها النّصوص القانونية الحالية.العامل وتنوع املعامالت التّجارية ماّم يعرض املستهلك إىل 

أّما فيام يخص دور التأمينات االجتامعية يف ضامن تكفل الدولة لتوفري العالج وحامية صحة الفرد، فرغم التّطور الذي أحرزه قانون 
وهو أحد الوسائل  فيها التأمني الّصحيالضامن االجتامعي يف الجزائر فيام يخص التّكفل بتغطية ملختلف التأمينات االجتامعية، مبا 

                                                           

 (. بطاقة الشفاء مستقبل ضمان االجتماعي الجزائري، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة مدية، الجزائر.7544( نسرين، يخلف. ) 77)

 .731( سماتي، الّطيب. المرجع السابق. ص 78)
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إيصال خدمة الّرعاية الّصحية إىل كل األشخاص، لذلك وجب عىل الدولة ترقية الخدمات االجتامعية الّصحية لألفراد وتطور الهياكل 
 التي تقدم من خاللها الحامية االجتامعية مثل صناديق الضامن االجتامعي.

ساليب الحديثة لتقديم العالج لتحقيق حامية أكرب للمواطن، ألنّنا أمام عجز الدولة وفشلها وعرصنة القطاع الّصحي واستخدام األ 
يف ضامن أكرب حامية للمريض وتوفري العالج املناسب له بصفة خاصة، األمر الذي فسح املجال للعيادات الخاصة والتي أصبحت تنافس 

ساب مدخول املواطن الضعيف وهذا دون شك يف إطار التّوجه االقتصادي املستشفيات العمومية بإمكانيات مادية وعلمية ضخمة عىل ح
ي ذالّرأساميل، بحيث أّن تراجع الدولة يف تقديم العالج وباعتبارها الّساهر عىل سالمة وصحة املواطن ترتب عنه اختفاء العالج املجاين ال

 كان من مبادئ الدولة الجزائرية وحق لكل مواطن.

 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

46 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

 واملراجع:قامئة املصادر 

 أوال .الكتب الفقهية:
 الكتب:

 ( الوجيز يف التأمني االجتامعي، ط0999أحمد حسن الربعي .)اإلسكندرية، مرص، دار الفكر العريب.  0، 
 ( .الضامن االجتامعي وأحكامه وتطبيقاته دراسة تحليلية شاملة، ط9111حسن عبد اللّطيف حمدان .)سوريا، منشورات الحلبي 0،

 الجامعية.
 ( .التأمينات االجتامعية يف مجال الضامن االجتامعي وفق القانون الجديد  الجزائر، دار الهدى للطباعة 9119ساميت الطّيب .)

                                                  والنرش.                                                                          .                                           
 ( .ضغوطات العمل ، ط9119شبيل تايلور .)عامن، دار الحامد للنرش والتوزيع.0، 
 ( .رشح قانون الضامن االجتامعي، عامن، دار وائل للطباعة والنرش.0999عوين محمود عبيدات .) 
 ( .املسؤولية الجنائية لألشخاص املعنوية، ط0999كامل رشيف .)دار النهضة العربية. ، مرص،0 
 ( .حامية املستهلك يف القانون املقارن ، الجزائر، دار الكتاب الحديث.9114محمد بودايل .) 
 ( .مبادئ الّصحة العامة ، ط9111ـ   مصطفى القمش، خليل معايطة .)األردن، دار الفكر للطباعة    والنرش.  0، 

 
 البحوث القانونية:

 ( .املخاطر9117زرارة، صالحي .)  ،املضمونة يف قانون التأمينات االجتامعية. مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون الخاص
 جامعة منتوري، الجزائر.

 ( .ضامن الّسالمة من املنتوجات الخطرية يف القانون الجزائري دراسة مقارنة. مذكرة لنيل شهادة املاجستري 9101كهينة، فونان .)
 معمري، الجزائر. للعلوم القانونية، جامعة مولود

 ( .بطاقة الشفاء مستقبل الضامن االجتامعي الجزائري. أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة مدية، 9100نرسين، يخلف .)
 الجزائر.

 ثانيا: النصوص القانونية:
  04، العدد 9104مارس 17الدستور الجزائري، الصادر يف الجريدة الرّسمية، املؤرخة يف. 
  واملتعلق مبنح رخص خاصة مبحالت املرشوبات الكحولية، الجريدة 0971سبتمرب 94(، املؤرخ يف 19-71التّنفيذي رقم )املرسوم ،

 .77، العدد 0971الرّسمية لسنة 
 ( املؤرخ يف 74-71األمر رقم )واملتعلق بالغش يف بيع الّسلع والتّدليس 0971جوان  07 ، 

 .94، العدد 0971لرّسمية يف املواد الغذائية والطّبية، الجريدة ا
 ( املؤرخ يف 41-74األمر رقم )01، العدد 0994، واملتعلق بحامية املنشأ، الجريدة الرسمية لسنة 0974جويلية  04. 
 ( املؤرخ يف 00-91قانون رقم ،)99، العدد 0991واملتعلق بالتأمينات االجتامعية، الجريدة الرّسمية لسنة  0991يوليو  19. 
 ( املؤرخ يف 97-94قانون رقم )17، العدد 0994، واملتعلق بالتأمني االجتامعي، الجريدة الرّسمية لسنة 0994فرباير 00. 
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 ( املؤرخ يف 11-91املرسوم التنفيذي رقم ،)0991، واملتعلق بالضامن االجتامعي لغري األجراء، الجريدة الرّسمية لسنة0991فرباير 19 ،
 .94العدد 

  0997، الجريدة الرّسمية لسنة 0997مارس 17القرار الوزاري املؤرخ يف. 
      ( املؤرخ يف 00-91ـ   قانون رقم )9101/9100، واملتعلق بعالقات العمل الجزائري، مطبوعات    برييت  ، طبعة 0991أفريل 90  . 
 ( املؤرخ يف 19-91املرسوم التّنفيذي رقم )11، ع0991الجريدة الرّسمية لسنة ، واملتعلق مبراقبة النّوعية وقمع الغش، 0991يناير 11. 
 ( املؤرخ يف 01-91قانون رقم ،)( واملتعلق بجمعيات حامية املستهلك، الجريدة الرّسمية لسنة 10-91، املعدل لقانون )0991أكتوبر 94

 .01، العدد 0991
 ( املؤرخ يف 917-91املرسوم التّنفيذي رقم ،)جارية والحرفية واملهنية غري القارة، واملتعلق مبامرسة النّشاطات التّ  0991أكتوبر 01

 .44، العدد 0991الجريدة الرّسمية لسنة 
 ( املؤرخ يف 07-94األمر رقم ،)0994( واملتعلق بالتأمينات االجتامعية، الجريدة الرّسمية لسنة 00-91واملعدل لقانون ) 0994يوليو 14 ،

 .49العدد 
  9111نع استرياد وإنتاج وتوزيع املادة النباتية املغرية وراثيا، الجريدة الرّسمية لسنة والذي مي 9111ديسمرب 94القرار الوزاري املؤرخ يف ،

 .19العدد 
 ( املؤرخ يف 19-14ـ   قانون رقم )40،العدد 9114، واملحّدد لقواعد املامرسات التّجارية، الجريدة الرسمية لسنة   9114يوليو  91                                       .                                          
 ( املؤرخ يف 14-14قانون رقم )01، العدد 9114واملتعلق بالتّقييس، الجريدة الرّسمية لسنة  9114يوليو 97. 
 ( املؤرخ يف 010-14املرسوم التّنفيذي رقم )ة، املحّدد لكيفيات مساهمة هيئات الّضامن االجتامعي لتمويل ميزاني9114أفريل 14 

 .91، العدد 9114املؤسسات العمومية الّصحية، الجريدة الرّسمية لسنة 
 ( املؤرخ يف 494-11املرسوم التّنفيذي رقم )9111، واملتعلق بوسم الّسلع الغذائية وعرضها، الجريدة الرّسمية لسنة 9111ديسمرب 99 ،

 .91العدد 
 ( املؤرخ يف 10-19قانون رقم ،)14، العدد 9119مينات االجتامعية، الجريدة الرّسمية لسنة ، واملتعلق بالتأ 9119جانفي 91. 
 ( واملؤرخ يف 11-19قانون رقم )09، العدد 9119، واملتعلق بحامية املستهلك وقمع الغش، الجريدة الرّسمية لسنة 9119فيفري 91. 
 ( املؤرخ يف 19-19قانون رقم )79، العدد 9119ة الرّسمية لسنة ، الجريد9101، واملتضمن قانون املالية لسنة 9119ديسمرب 10. 
  واملتضمن املصادقة عىل الّنظام التّقني املتعلق مبواصفات الحاويات استيداع منتجات الّصيد 9101أفريل 91القرار الوزاري املؤرخ يف ،

 .19، العدد 9101البحري، الجريدة الرّسمية لسنة 
 ( املؤرخ يف 11-09القانون العضوي رقم ،)19، العدد 9109ملتعلق باإلعالم، الجريدة الرسمية لسنة وا 9109يناير 09. 
 ( املؤرخ يف 904-09املرسوم التّنفيذي رقم )واملحدد لرشوط وكيفية استعامل املضافات الغذائية، الجريدة الرّسمية لسنة 9109ماي 01 ،

 .11، العدد 9109
 ( املؤرخ يف 91-07املرسوم التّنفيذي رقم )لخصائص القهوة ورشوط عرضها لالستهالك، الجريدة الرّسمية ، واملحدد 9107فرباير 94

 .01، العدد 9107لسنة 
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 النظام العام في قانون االستهالك

  النظام العام في قانون االستهالك
    

 سال-استاذة القانون الخاص بكلية الحقوق
 بالرباط-جامعة محمد الخامس 

 

 

 : ملخص

العام الكالسييك هو باألساس سلبي، ألن املرشع مينع فيه بعض العقود أو بعض الرشوط، أما النظام العام إن النظام 
املعارص فغالبا ما يكون إيجابيا، ألن املرشع يفرض فيه سلطانه ومضمون العقد. وهذا النظام العام يتضمن تدابري حامئية تهدف 

 .عيف، فهو يحمي الطرف الضعيف والسيام حامية رضاهإىل إعادة التوازن بني الطرف القوي والطرف الض

 

Abstract :  

L’ordre public classique était essentiellement négatif, le législateur interdisait 

certains contrats au certaines clauses. L’ordre public d’aujourd’hui est souvent positif ; 

le législateur impose, d’autorité, le contenu du contrat. Cet ordre public s'attache à 

aménager des mesures de protection destinées à rétablir entre le faible et le fort un 

équilibre, il s'attache avec vigueur à la protection de la partie faible, plus 

particulièrement à la protection de son consentement 

 

 مقدمة:
اتسعت وظائف الدولة بشكل كبري لتتدخل يف الجوانب االقتصادية واالجتامعية، وبذلك شهد مفهوم النظام العام تطورا ملحوظا 

يايس واألخالقي للمجتمع، السيتناسب مع هذا التدخل املتزايد للدولة، والذي مل يعد يقترص عىل الدور التقليدي املتمثل يف حامية الجانب 
وإمنا امتد بفعل قانون االستهالك، الذي تضمن مقتضيات تهدف إىل حامية الطرف الضعيف، ليشمل الجانب االقتصادي 

 ، وهو ما نتج عنه انتعاش فكرة التوازن العقدي كمحدد يفرض نفسه بقوة داخل النظرية العامة .    79واالجتامعي

                                                           

79-V. R. Cabrillac, Droit des obligations, éd. 12, Dalloz, 2016, À jour de l’ordonnance du 10 février 2016, n° 21, p. 25 ; PH. 

Malaurie, L’ordre public et le contrat, thèse, Paris 1953 ; G. Farjat, L’ordre public économique, LGDJ, 1963 ; P. Catala, À 

propos de l’ordre public, Études Drai, Dalloz, 1999, p. 511 s. 



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

49 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

النظام العام قد انتقل من مفهوم تقليدي إىل مفهوم حديث وهو تعديل وسع من نطاقه الذي مل يعد يقترص ويف هذا اإلطار نجد أن 
عىل النهي واألمر، وإمنا تدخل لتوجيه الحرية التعاقدية إىل كل ما من شأنه أن يخدم املصلحة العامة ويكفل تحقيق التوازن الفعيل يف 

 )املطلب األول(. عقود االستهالك

نظرية التوازن العقدي تهتم مبا يرتتب عن العقد من آثار بخالف نظرية البطالن التي تهتم مبرحلة إبرام العقد، فهي وسط ذلك أن 
بني نظرية زوال العقد )بفسخه أو إلغائه أو إبطاله( وبني نظرية صحته، ويتجىل هدفها األسايس يف اإلبقاء عىل العقد وضامن استمراره 

م مبهمة تحقيق هذا التوازن العقدي. لذلك تدخل قانون االستهالك ملواجهة تعسفات املهنيني من خالل استعامل وهنا يضطلع النظام العا
ولذلك نجد أن هذه القواعد غالبا  قواعد آمرة ال ميكن االتفاق عىل مخالفتها، حتى ال ميكن إبطال فعاليتها باتفاقات مفروضة من قبلهم،

 )املطلب الثاين(. 80مخالفتها ما تقرتن بجزاءات جنائية يف حالة

 املطلب األول: تطور مفهوم النظام العام يف ضوء قانون االستهالك 
، وميكن القول بشكل عام 84، لذلك يستعيص بطبيعته عن التحديد83، فهو ذو مضمون متغري82مفهوما متغريا81يعترب النظام العام

، من تم تستهدف قواعده تحقيق مصلحة عامة سياسية أو 85املجتمعوتقريبي إنه مجموع املصالح األساسية التي تشكل ركيزة كيان 
 .86اجتامعية أو اقتصادية

ويقصد باملصلحة العامة يف هذا اإلطار كل ما يتصل بالنظام األسايس للمجتمع ويعلو عىل مصلحة األفراد، بحيث يكون عىل جميع  
؛ ا باتفاقات فيام بينهم حتى ولو حققت لهم هذه االتفاقات مصالح فرديةاألفراد مراعاة هذه املصلحة وتحقيقها، وال يجوز لهم أن يخالفوه

                                                           

80  - J .Calais-Auloy, H. Temple, Droit de la consommation,  Dalloz, 2015, n° 19-25. 

يرى جانب من الفقه أن عملية تعريف النظام العام ضرب من المغامرة في الرمال المتحركة أو من التعذيب الذهني أو السير في ممر محاط  - 81

 باألشواك. 

PH. Malaurie, L’ordre public et le contrat, Th. Droit, Paris, 1951, éd. Matot-Braine, Reims, 1953, p. 69. 

82- M-C.Vincent-Legoux, l’ordre public, étude de droit comparé interne, Presses Universitaires de France 2001, p. 13. 

83- J. Ghestin, L’ordre public, notion à contenu variable, en droit privé Français, in Les notions à contenu variable en droit, 

Bruylant, 1984, p. 77 et s. 

84- L'ordre public est une notion dont la définition a donné lieu à de nombreuses controverses. 

V. L. Julliot de la Morandière, L’ordre public en droit privé interne, Études Capitant, Dalloz 1939 ; G. Ripert, L’ordre 

économique et la liberté contractuelle, Mélange F. Gény, T. II, Sirey 1934 ; Marmion, Étude sur les lois d’ordre public en 

droit interne, Paris 1924 ; Ph. Malaurie, L’ordre public et le contrat, Th. Droit, Paris, 1951, éd. Matot-Braine, Reims, 1953; 

G. Farjat, L’ordre public économique, thèse Dijon, éd. 1963 ; P. Raynaud, L’ordre public économique, Les Cours de droit, 

1965-1966 ; L’ordre public à la fin du XXe siècle, 1996, coord. Th. Revet. 

قد، الكتاب األول، تكوين العقد، رصد ألبرز التطورات التشريعية عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء األول، المصدر اإلرادي لاللتزامات، الع - 85

 .418.، ص. 7552-7553والفقهية والقضائية في مجال التعاقد، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء 

ية أو اجتماعية أو النظام العام هو كل ما يمس مصلحة أساسية من مصالح الدولة األساسية سواء كانت هذه المصلحة سياسية أو اقتصاد -86

 Bonnes mœursأخالقية، وما يمس المصالح األخالقية في الدولة يطلق عليه حسن اآلداب 

د العدإدريس العلوي العبدالوي، مظاهر حماية القانون لكل من اإلرادة والنظام العام في التصرف القانوني، مجلة أكاديمية المملكة المغربية، 

 .431، ص. 71-7552

http://uh1.scholarvox.com/catalog/search/searchterm/Calais-Auloy,%20Jean,Temple,%20Henri?searchtype=author
http://uh1.scholarvox.com/catalog/book/docid/88834869?searchterm=droit%20de%20consommation
http://uh1.scholarvox.com/catalog/book/docid/88834869?searchterm=droit%20de%20consommation
http://uh1.scholarvox.com/catalog/search/searchterm/Dalloz?searchtype=publisher
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، لذلك يتعني عىل كافة األفراد احرتام مقتضياته ولو ترتب عن ذلك تضحية مبصالحهم 87ألن املصالح الفردية ال تقوم أمام املصلحة العامة
 .   88الذاتية، فإذا هم خالفوه باتفاق خاص وقع هذا االتفاق باطال

وعىل هذا األساس يضم النظام العام التقليدي مجموعة قواعد لها صبغة السمو، ألنها تهدف إىل حامية املبادئ األساسية التي 
يستمر عليها تنظيم املجتمع، فهو يرمي إىل املحافظة عىل القواعد األساسية للحياة االجتامعية، حيث يتضمن قواعد رضورية للبقاء 

هذا ويالحظ أن هناك تطورا كبريا للنظام  .89والتي تبتعد كثريا عن مجال سلطان اإلرادة والحرية التعاقدية والستمرار حياة املجتمع،
، حيث برز نظام عام اقتصادي يقوم بالحد من نشاط الفاعلني 90العام، من مجال األخالق والسياسة إىل املجال االجتامعي واالقتصادي

حسن سري االقتصاد، إىل جانب وجود نظام عام اجتامعي حاميئ يهدف إىل التخفيف من االقتصاديني قصد تحقيق املصلحة العامة و 
 . 91انعدام التوازن بني األطراف املتعاقدة وحامية الطرف الضعيف

يشكل أحد  92وظهر هذا التطور بشكل كبري يف مفهوم النظام بالخصوص يف مجال قانون العقود؛ فإذا كان النظام العام التقليدي
لنظرية التقليدية للعقد ويتحرك يف نفس محيطها اإليديولوجي، وبالتايل يكمن هدفه األسايس يف الحفاظ عىل املرتكزات مكونات ا

السياسية واالقتصادية واألخالقية للمجتمع، ومن تم فهو ينهض بوظيفة حامئية، فإن النظام العام الحديث والذي انضاف إىل سلفه هو 
، وبالتايل فهو يعكس النظرية 93ومتنوع وحامل للتغيري خصوصا يف املجاالت االقتصادية واالجتامعيةنظام عام تدخيل بارز الكيان، 

 95وتَبَلَْوَر هذا النظام العام االقتصادي .94الحديثة لقانون العقود

                                                           

مهم، المدخل لدراسة القانون، دراسة وفق آخر المستجدات التي عرفتها الترسانة القانونية المغربية، مطبعة النجاح الجديدة، أبو بكر  -87

 411، ص. 7543الدارالبيضاء، الطبعة األولى 

 .113، ص.4933عبد المنعم فرج الصدة، النظرية العامة لاللتزام، الدار الجامعية، بيروت،  - 88

89- J .Carbonnier, droit civil, les obligations, 22 éd, PUF, coll. Thémis, 2000, n° 32, p. 133. 

90- J. Ghestin, l’utile et juste dans les contrats, D. 1982, chr, p 39. 

91- Il existe donc un ordre public économique, qui limite la marge de manœuvre des acteurs économiques, dans l’intérêt 

général de la bonne marche de l’économie. Comme il existe un ordre public social, de protection, qui vise à atténuer les 

déséquilibres entre les acteurs et assurer la protection de la partie faible. 

F. EL Bacha, la loi sur liberté des prix et la concurrence un régulateur des mécanismes du marché, revue Marocaine de droit 

et d’économie du développement, numéro spécial du colloque, les prix et la concurrence, entre la liberté de l’entreprise 

et la protection du consommateur, n°49-2004, p.129. 

 تتعلق النظرية التقليدية للنظام العام بما هو سياسي مجتمعي وأخالقي. - 92

 .177-174-175 -149انظر في هذا اإلطار، عبد الحق صافي، القانون المدني،  م س، ص. 

إن الميدان االقتصادي يحتاج إلى تدخل تشريعي، فألخالق التي كانت أساس النظام العام في القديم قد تغيرت، فأصبحت االلتزامات التي  - 93

 يفرضها المجتمع على الفرد ذات طابع اقتصادي أكثر منها عالقات غير مشروعة.

PH. Malaurie, L’ordre public et le contrat, op, cit, p. 64. 

94- O. Azziman, Le Contrat, Volume I, Édition Le FENNEC, Casablanca, 1995, p. 176. 

 إن النظام العام االقتصادي يطور تقنياته الخاصة به، فهي ال تنتمي إلى القانون في صيغته التقليدية، وال إلى االقتصاد بمعنى الكلمة، - 95

 ي.ولكن تدخل في إطار ما يسمى بالقانون االقتصاد

R Savatier, l’ordre public économique, D. 1965.  Chron, p. 44. 
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ة ية وحاميوتوجيهها للحياة العقدية وجهة تستجيب للمنفعة االجتامع 96وتطور خصوصا مع تدخل الدولة يف امليدان االقتصادي 
. فتبعا للتحليل 97املتعاقد الضعيف اقتصاديا، وهكذا ظهر إىل الوجود نظام عام اقتصادي توجيهي ونظام عام اقتصادي حاميئ

 .99للعقد فهو وسيلة لتبادل اقتصادي يجب أن يحقق نفعا اقتصاديا ويلبي حاجيات العدالة التعاقدية 98االقتصادي

                                                           

96- La libéralisme économique a donc reculé et fait place à certain dirigisme économique qui s’est traduit, au plan juridique 

par le gonflement de l’ordre public et la multiplication des lois impératives réglementant tel ou tel type de contrat ou tel 

aspect du contrat. La volté de l’Etat dans l’’organisation des échanges se manifeste le développement d’un ordre public 

économique  qui prend deux visages différents : celui du dirigisme pur et simple et  celui de la protection du plus faible. 

Y. Buffelan -Lanore, V. Larribau- Terneyre, droit civil, les obligations, 15 éd, Dalloz 2017, n° 855, p.274. 

 يقول عمر عزيمان بخصوص األدوات التي تشكل النظام العام االقتصادي:

Les matériaux qui constituent de l’ordre public économique varient selon le degré d’intervention de L’Etat. On y trouve 

généralement les mesures d’orientation et de planification de l’économie qui s’imposent aux contractants. On y trouve 

aussi les règles relatives à la monnaie et à la politique du crédit qui sont soustraites à la liberté contractuelle. On y trouve 

également tout un arsenal de textes législatifs et réglementaires relatives à la taxation de certains produits et services et 

au contrôle les prix et auxquels les parties à un contrat ne peuvent déroger. On y trouve encore les réglementaires du 

commerce extérieur et les mécanismes de contrôle des changes qui s’imposent aux contractants. On y trouve enfin les 

règles relatives à la concurrence, aux à la concurrence, aux ententes et plu généralement les règles régissant le marché 

ainsi que les mesures d’encouragement aux investissements orientés vers les secteurs jugés prioritaires. 

O. Azziman, le contrat, op, cit, p. 174-175. 

97- L’État pouvait orienter la vie contractuelle dans une direction favorable à l’utilité sociale et qu’il devait intervenir dans 

les rapports contractuels mettant aux prises des parties de puissance économique inégale afin de protéger la partie faible. 

F. Terré, PH. Simler Y. Lequette, Droit civil - Les obligations, éd. 11, Dalloz 2013, n° 376, p. 423. 

V. aussi : G. Ripert, L’ordre économique et la liberté contractuelle, Mélange F. Gény, T. II, 1934, p. 374 s ; PH. Malaurie, 

L’ordre public et le contrat, Th. Droit, Paris, 1951, éd. Matot-Braine, Reims, 1953 ; R. Savatier, L’ordre publique 

économique, D. 1965.  Chron. 31 ; G. Farjat,  L’ordre public économique, thèse Dijon, éd. 1963; Mohamed Salah, Les 

transformations de l’ordre public économique, Vers un ordre public régulatoire, Mélanges G. Farjat, 1999, p. 261 s. 

 ordre publicوالنظام العام االقتصادي   ordre public socialتجدر اإلشارة إلى أن جانب من الفقه يستخدم تعبير النظام العام االجتماعي 

économique، انظر في  هذا اإلطار ، 

J. Mestre, L’ordre public dans les relations économiques, in L’ordre public à la fin du XXe siècle, Actes du colloque 

d’Avignon du 7 oct. 1994, sous la coord. de T. REVET, Paris, Dalloz, 1996, p. 33. 

عالية للقواعد القانونية المنظمة للوصول بها إلى تكمن الغاية من دراسة التحليل االقتصادي في مجال العقود في السعي إلى تحقيق الف - 98

 الحد األقصى للمنافع الفردية واالجتماعية.

ية عذلك أن التحليل االقتصادي المعاصر لقانون العقود يستند على ركيزتين: األولى تقضي باعتبار العقد وسيلة لجلب أكبر منفعة فردية ومجتم

العملية العقدية من حيث الوقت والمجهودات المبذولة من قبل المتعاقدين والمتاعب التي يتحملونها، على حد سواء. والثانية تفيد تقليل كلفة 

 وكذا األعباء التي تترتب عليهم في سبيل المفاوضات بخصوص العقد أو لحل الخالف الحاصل بينهم في شأنه.

J. Ghestin, la formation du contrat, 3 éd, LGDJ, 1993,  n° 209 et s. 

99- J. Ghestin, l’évolution du droit français des contrats et l’économie, in deffains (Bruno), l’analyse économique du droit 

dans les pays de droit civil, 2d cujas 2002,  p. 215. 

V. aussi : F. Berenger, le droit commun des contrats à l’épreuve du droit spécial de la consommation : renouvellement ou 

substitution ?, thèse, Institut de droit des affaires , faculté de droit et de science politique, universitaires Paul Cézanne - 

http://uh1.scholarvox.com/catalog/search/searchterm/Terr%C3%A9,%20Fran%C3%A7ois,Simler,%20Philippe,Lequette,%20Yves?searchtype=author
http://uh1.scholarvox.com/catalog/search/searchterm/Terr%C3%A9,%20Fran%C3%A7ois,Simler,%20Philippe,Lequette,%20Yves?searchtype=author
https://www.google.co.ma/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Institut+de+droit+des+affaires%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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بهذا التطور، فانترشت القيود عىل الحرية التعاقدية عن طريق اتساع مفهوم النظام العام،  وتأثر مبدأ سلطان اإلرادة بشكل واضح
 .100يف شكل ظهور العقود املمنوعة أو املفروضة أو العقود املنظمة

ويستهدف النظام العام االقتصادي الحاميئ إقامة نوع من التوازن بني املتعاقد الضعيف واملتعاقد القوي، هذا التوازن الذي ينعدم  
عند اعتامد حرية التعاقد كأساس لتنظيم الرابطة العقدية، لذلك ينظم املرشع بصورة آمرة مضمون بعض العقود املربمة بني أطراف توجد 

والنظام العام الحاميئ، بنظام  102ودرج بعض الفقه عىل تسمية النظام العام التوجيهي بنظام سيادي آمر .101متساوية يف وضعيات غري
ام ظخاص آمر، فالنظام العام التوجيهي يظهر عىل شكل قواعد ذات سيادة آمرة تبني السياسة االقتصادية واملالية والنقدية للدولة، بينام الن

  . 103شكل قواعد آمرة يقرها املرشع لحامية الطرف الضعيف يف العالقة التعاقديةالعام الحاميئ يظهر عىل 

                                                           

Aix-Marseille III, Presses universitaires d'Aix-Marseille, PUAM, , 2007, n° 649 et ; A. Zelcevic-Duhamel, la notion d’économie 

du contrat en droit privé, JCP, éd, G, 2001, I, n 300 ;S. Pimont, L’économie du contrat, préf. de J. Beauchard, P.U.A.M., 

2004; Audrey Arsac-Ribeyrolles, essai sur la notion d’économie du contrat, thèse, l’Université Clermont I 2012. 

100- J.  Ghestin, la formation du contrat, op, cit, n° 127 et s. 

101- F. Terré,PH. Simle , Y. Lequette, droit civil, n° 384, p.430. 

ة يإن التطور الهائل للنظام العام االقتصادي واالجتماعي الذي يخص فئة معينة من المتعاقدين يتسع إلى حد االلتقاء مع المقتضيات القانون

 العقد، فالتفرقة بين النظام العام التقليدي والنظام العام الحديث تظهر في الحقيقة أقرب إلى التاريخ من المنطق.التي تنظم تكوين 

إلى تقرير وجود نظام عام اقتصادي توجيهي ونظام عام اقتصادي حمائي، ألن من أهم مميزات  CARBONNIERوفي هذا اإلطار ذهب ذ 

عن توازن بين النظريات التوجيهية والنظريات التحررية، فسياسة الميزان تترجم الضرورات االقتصادية القانون االقتصادي الفرنسي هو البحث 

والتطور السياسي وصعوبة االختيار، فمرة يحتاج الفرد إلى توجيه وأن يرغم على المساهمة في تحقيق هدف اجتماعي رغم أنه يخالف رغبته 

ة ضد الطرف القوي منه، فالتوجيه والحماية مظهران لمفهوم النظام العام، حيث يذهب النظام العام الفردية، وثارة أخرى يحتاج الفرد إلى حماي

ة اياالقتصادي التوجيهي إلى توجيه االقتصاد الوطني وإلغاء العقود الخاصة التي تخالفه، أما النظام العام االقتصادي الحمائي يهدف إلى حم

 الطرف الضعيف اقتصاديا. 

J. Carbonnier, droit civil, les obligations, op, cit, n° 32 et n° 116. V. aussi., R. Otthenhof, le droit pénal et la formation du 

contrat civil, LGDJ 1970, p. 111. 

م وتدخل الدولة لفائدة النظام العاإن النظام السيادي اآلمر يتأرجح بين تراجع الدولة عن التدخل في بعض المبادين لفائدة الحرية التعاقدية،  -102

 في بعض الميادين األخرى.

J. Mestre, l’ordre public dans les relations économiques, op, cit, p.34. 

103- J. Mestre, l’ordre public dans les relations économiques, op, cit, p. 34. 

En matière d'ordre public « économique et social », il convient de distinguer l'ordre public de protection, dont les règles 

visent à protéger une catégorie de personnes, de l'ordre public de direction, dont les règles sont prises dans l'intérêt 

général ; or, les dispositions d'ordre public du droit de la consommation, et notamment la réglementation relative au crédit 

de la consommation, relèvent d'un ordre public de protection. 

GH. Poissonnier, Office du juge en droit de la consommation : une clarification bienvenue, Recueil Dalloz 2008. p. 1285. 

http://uh1.scholarvox.com/catalog/search/searchterm/Terr%C3%A9,%20Fran%C3%A7ois,Simler,%20Philippe,Lequette,%20Yves?searchtype=author
http://uh1.scholarvox.com/catalog/search/searchterm/Terr%C3%A9,%20Fran%C3%A7ois,Simler,%20Philippe,Lequette,%20Yves?searchtype=author
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، هذا األخري يساهم يف 106، وهو فرع من النظام العام االقتصادي105هو نظام عام حاميئ104والنظام العام يف قانون االستهالك
، 109وتقرير الحق يف الرجوع 108هلة التفكري، وتكريس م107حامية املستهلك عن طريق  فرض االلتزام باإلعالم عىل عاتق املهنيني

 .110ومنع الرشوط التعسفية

ذلك أن النظام العام الحاميئ يحمي املستهلك الذي يوجد يف حالة ضعف، حيث يتضمن تدابري حامئية تهدف إىل إعادة التوازن 
 والسيام حامية رضاه. بل يحمي الطرف الضعيف 112. فالنظام العام ال يتجاهل املصالح الخاصة111بني الطرف القوي والطرف الضعيف

لذلك يسهر النظام العام الحاميئ يف قانون االستهالك عىل أن يتوفر الطرف الضعيف عىل املعلومات الكافية والوقت الالزم للتفكري 
ىل ظهور إجراءات حامئية . فكتابة العقد من طرف واحد أدت إ113الرضوري إلصدار إرادة واعية ومستنرية، مثل الطرف القوي اقتصاديا

لحامية رضا الطرف الضعيف يف العقد، ويظهر ذلك جليا يف قانون االستهالك، حيث قرر املرشع أو باألحرى النظام العام الحاميئ منح 

                                                           

104 - Ce constat conduit M. Couturier à affirmer que, s'il "n'est pas certain que le "droit de la consommation" constitue 

désormais une nouvelle branche du droit ; il constitue, du moins, une nouvelle branche de l'ordre public de protection" 

(L'ordre public de protection, heurs et malheurs d'une vieille notion neuve, Etudes J. Flour, 1979, 95, n° 2). 

105- G. Cas, D. Ferrier, Traité de droit de la consommation,  PUF, 1986,  n°  2. Selon M. Raymond, "au-delà de la protection 

de la personne considérée, c'est la moralisation de l'ensemble des relations contractuelles qui est en cause" : les règles 

protectrices du consommateur doivent donc être incluses dans l'ordre publie de direction (obs. sous, Civ. 1re, 28 nov. 

1995, Contrats-conc.-consom. 1996, n° 34). L'auteur ne peut toutefois nier qu'il y ait en premier lieu volonté de protéger 

une catégorie particulière de contractants. 

106- Des lois de protection des consommateurs. C’est une branche de l’ordre public économique qui a connu un 

développement très important dans le dernier quart du XXe siècle. 

J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Droit civil. Les obligations Volume 1, L'acte juridique : L'acte juridique, éd 16, Dalloz 

2014, n° 297, 317. 

 من مدونة االستهالك الفرنسية. 444-4ة القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والماد 14-53انظر القسم الثاني من القانون رقم  - 107

الموافق  4117ربيع األول  41صادر في  51.44.4القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك  الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  14-53القانون رقم 

 (.4527، ص.  7544أبريل  2الموافق ل  4117جمادى األولى  1بتاريخ  1917)ج ر عدد   7544فبراير  43ل 

من مدونة االستهالك الفرنسية(  والقرض العقاري )   43-147والمادة  14-53من القانون رقم  22في القرض االستهالكي )المادة   - 108

 من مدونة االستهالك الفرنسية(. 141-11ا والمادة  14-53من القانون رقم  475المادة 

(، العقود المبرمة خارج المحالت التجارية 14-53من قانون  13نص المشرع المغربي على حق الرجوع في العقود المبرمة عن بعد )المادة  - 109

(،  ونص المشرع الفرنسي على حق الرجوع في هذه العقود  14-53من قانون  31، القرض االستهالكي )المادة 14-53من قانون  19)المادة 

 من مدونة االستهالك الفرنسية.  774-43في المادة 

 من مدونة االستهالك الفرنسية. 714-4والمادة  14-53من قانون  49المادة  -110

V. N. Rzepecki, Droit de la consommation et théorie générale du contrat thèse. Université Strasbourg III, 1998, Presses 

Universitaires d’Aix de Marseille, 2002, n° 617 ; Y. Picod, Droit de la consommation, éd 3, Dalloz 2015, n° 23, p.18. 

111- Cet ordre public s'attache à aménager des mesures de protection destinées à rétablir entre le faible et le fort un 

équilibre que ne réalise pas, par lui même, le milieu économique ou social. 

A. Weill, F. Terré, Droit civil, les obligations, Dalloz, 3 éd 1980, n° 249. 

112- J.-L. Aubert, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 5 éd, Paris, Armand Colin 1992. n° 99. 

113 - M-C.Vincent-Legoux, l’ordre public, étude de droit comparé, op, cit, p. 215. 
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كايف لاملستهلك مهلة التفكري، فبني إيجاب املتعاقد وتوقيع العقد، يجب منح الطرف الذي مل يشارك يف تحرير رشوط العقد، الوقت ا
، 114ملوازنة التزامه ومقارنته مع باقي العروض األخرى، وميكن أن يستفيد من حق الرجوع، كوسيلة وقائية حددها النظام العام الحاميئ

تعطي الحق للمستهلك يف الرجوع عن العقد بعد التوقيع، وهذا الحق يقوم عىل أساس قرينة قاطعة بأن االلتزام تم قبوله بترسع بدون 
 . 115تروتفكري أو 

ويف هذا اإلطار يعد النظام العام مبثابة منفذ يلج من خالله املرشع إىل ميدان العقود ليحد من مبدأ سلطان اإلرادة، وذلك بوضع 
حد لها عندما يرى أن اإلرادة الفردية باتت تشكل عامال من عوامل زعزعة الكيان االقتصادي واالجتامعي يف الدولة، السيام وأن النظام 

مل يعد يقترص عىل النهي واألمر، وإمنا أصبح يتدخل لتوجيه الحرية التعاقدية إىل كل ما من شأنه أن يخدم املصلحة العامة ويكفل العام 
 .116االستقرار

إن املقتضيات الحامئية الجديدة، التي تعترب من النظام العام الحاميئ، كمهلة التفكري وحق اإلعالم وحق الرجوع تبني أن املرشع  
. فلم يعد هناك مجال للحديث عن مبدأ سلطان اإلرادة حيث 117أن إرادة املستهلك تحتاج إىل وسائل مساعدة وقائية إلبرام العقد افرتض

                                                           

114- V. J. Mestre, B. Fages, Ordre public de protection et place de la volonté des parties, RTD civ 2004, p. 285 et s. 

115- M-C.Vincent-Legoux, l’ordre public, étude de droit comparé interne, op, cit, p. 217-218. 

، وإذا دقيقة وإذا كان النظام العام في قانون االستهالك نظاما عاما اقتصاديا للحماية، على الرغم من أن الحدود بين التوجيه والحماية تكون أحيانا

كانت معظم مقتضيات قانون االستهالك تدخل ضمن النظام العام االقتصادي الحمائي، فإن هناك مقتضيات أخرى وردت في قانون حرية 

سعار والمنافسة تنتمي إلى النظام العام االقتصادي التوجيهي والذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وال تقتصر على مصلحة المستهلك، األ

 .باعتباره مجرد فاعل اقتصادي، كما هو الشأن بالنسبة للمقتضيات المتعلقة برفض البيع والبيع مع المكافأة

Cet ordre public consumériste relève de l’ordre public économique de protection, encore que la frontière entre ordre 

public de direction et de protection soit parfois délificate. Il s’agit en effet par essence d’un ordre public économique de 

protection dans la mesure où il vise à protéger certaines catégories de personnes dont les intérêts sont menacés du fait 

même de la situation d’infériorité dans laquelle elles se trouvent. 

En revanche, les articles du Code de la consommation reprenant certaines dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 

1986 sur la liberté des prix et de la concurrence appartiennent à l’ordre public économique de direction, le droit de la 

concurrence répondant à des finalités d’intérêt général et ne pouvant se ramener aux seuls intérêts du consommateur, 

simple acteur économique parmi d’autres. C’est le cas notamment des dispositions qui visent le refus de vente au 

consommateur, les ventes avec primes ainsi que les ventes subordonnées, 

Y. Picod, Droit de la consommation, op,cit, n° 23, p.19. 

116  - J. Mestre, L'ordre public dans les relations économiques, op. cit, p. 35. 

 سواء تلك الممنوحة للمستهلك قبل إبرام العقد أو بعده بمثابة تقنيات وقائية، انظر بالخصوص،  حول مدى اعتبار حق اإلعالم، مهلة التفكير، - 117

في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،  أبو بكر مهم، الوسائل الوقائية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل الدكتوراه

 .7551-7551الدارالبيضاء  عين الشق ـ

دليس، تويظهر من هذا العنوان أن تلك الوسائل وقائية؛ بمعنى مكملة وغير تامة، تحتاج إلى مبادئ النظرية التقليدية في القانون المدني، غبن، 

طرح التساؤل التالي، هل هي تقنيات مستقلة أم مكملة للنظرية العامة  ماية، وتحقيق عدالة توزيعية، وهذا يؤدي إلىحسن نية..... لتحقيق الح

يل لفي قانون االلتزامات والعقود؟ إن التحليل الذي ذهب إليه يستند إلى الدور الوظيفي  للوسائل الوقائية  لحماية المستهلك أكثر من التح

 اإلرادي.

، مفهوم النظام العام في العقد، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، عين خالد مجاهدين

 .711، ص. 4، ،  هامش رقم 7551-7551الشق ــ الدارالبيضاء، 
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يجب التفرقة بني اإلرادة وسلطان اإلرادة، حتى ميكن التأكيد عىل اإلتجاه اإلرادي لقانون االستهالك، وظهر ذلك جليا يف البحث بني 
رجوع، حيث يجب أن توجد مالءمة بني اإلرادة الحقيقية والرضا، بدون الوصول إىل حد منارصة مبدأ سلطان مهلة التفكري وحق ال

 .118اإلرادة
وإذا كانت قواعد النظام العام الحاميئ تهدف إىل تحقيق املصلحة العامة بالنسبة لبعض األصناف من املتعاقدين، وخاصة األشخاص  

 . 119د يف هذه الحالة يتم تحت إطار عدالة تبادلية تهدف إىل تحقيق توازن داخل العقداملوجودين يف حالة ضعف، فإن التعاق
والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا، هل كل قواعد النظام العام الحاميئ تهدف إىل تحقيق مصلحة الطرف الضعيف يف العالقة 

قة التعاقدية نونية تهدف إىل تحقيق التوازن داخل العال التعاقدية؟ وكيف يتم التفرقة بني قاعدة حامئية تخص الطرف الضعيف وقاعدة قا
 120بني الطرف الضعيف والطرف القوي؟

هنا تكمن الصعوبة بالخصوص عندما يكون للقاعدة القانونية عدة أهداف، حيث إن تكييف النظام العام الحاميئ ال يعتد به إال إذا 
األحيان قد تتنازل هذه اإلرادة عن سلطانها، لصالح مقتضيات آمرة  ، وإن كان يف بعض121كان املقصود به هو حامية سلطان اإلرادة

  .122نص عليها املرشع لتقوية اإلرادة، كام يقع يف قانون االستهالك عن طريق حق اإلعالم ومهلة التفكري

تنشئ العقد طبقا للفصل ، فاإلرادة 123ويطرح مفهوم النظام العام إشكاال داخل القانون، يتعلق بعالقة النظام العام بعقد االستهالك
 من ظ ل ع ولكن النظام العام يستبعد إرادة األطراف والقوة امللزمة للعقد يف حالة مخالفته، 911

مة ز والسؤال الذي يطرح هل القوة امللزمة للنظام العام تفوق القوة امللزمة للعقد، مبعنى آخر، هل االعتبارات التي تقوم عليها القوة املل 
 124فوق االعتبارات التي تقوم عليها القوة امللزمة للعقد؟للنظام العام ت

                                                           

118- Cette distinction entre volonté et autonomie de la volonté permet une lecture volontariste des lois Scrivener qui, de 

délais de réflexion en droits de repentir favorisent une meilleure adéquation entre la volonté réelle et le consentement, 

sans pour autant en faire une manifestation de l'autonomie de la volonté. 

C. Thibierge- Guelfucci, libres propos sur la transformation du droit des contrats, RTD civ. 1997, n° 23, p. 375 réf  n° 99. 

119- M-C.Vincent-Legoux, l’ordre public, étude de droit comparé interne, op, cit, p.  202. 

 .733-731خالد مجاهدين، م س، ص.  - 120

على سلطان، ألن مقتضيات النظام العام الحمائي، لم تترك لإلرادة تلك الهيمنة، بل تدخل قاء أو عدم بقاء توفر اإلرادة لقد انصب الجدل حول ب - 121

 .القانونليست هدفا في حد ذاته، بل هي وسيلة  في خدمة ، فاإلرادة المشرع بمقتضيات آمرة لتقوية مضمون العقد والحفاظ على اإلرادة والحرية التعاقدية

C .Thibierge - Guelfucci, libres sur la transformation du droit des contrats, op,cit, n° 23, réf n 98. 

 .733خالد مجاهدين، م س، ص. -122

جاء ليحمي المستهلك من الممارسات العقدية التي تضر به تعسفا استغالال لمفهوم اإلرادة الذي يؤسس له  14-53يفترض أن قانون  - 123

من ظ ل ع، وأن األحكام التي جاء بها هي قيد على هذا المفهوم، ولكي تكون كذلك فيفترض أن تكون من النظام العام وال مجال  715الفصل 

 لالنتقائية هنا بين النصوص التي هي كذلك وتلك التي ليست من النظام العام كما هو حاصل  في هذا القانون.

جلة الدفاع، عدد خاص، أشغال الندوة العلمية التي نظمتها هيئة المحامين بسطات بشراكة مع رياض فخري، تقديم قانون حماية المستهلك، م

المتعلق بتحديد تدابير لحماية  14-53مختبر قانون األعمال بكلية الحقوق بجامعة الحسن األول ـــــ سطات في موضوع: قراءة في القانون رقم 

 .73، ص. 7544ـــ أكتوبر  ، العدد السادس7544يونيو  42المستهلك بتاريخ 

 .72انظر في هذا اإلطار خالد مجاهدين، م س، ص.   - 124
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إن دراسة مفهوم النظام العام يف العقد، تربز بكل تأكيد الدور الذي يلعبه املفهوم، حيث انتقل مفهوم النظام العام من دور الحد من 
 وهو تقوية مبدأ سلطان اإلرادة وخاصة يف سلطان اإلرادة وتحقيق التوازن داخل العقد، إىل دور حديث أصبح يضطلع به النظام العام

 .125حامية الطرف الضعيف يف العالقة التعاقدية

وتظهر هذه األهمية بالخصوص يف أن النظام العام والعقد يتعايشان جنبا إىل جنب، فالنظام العام يحد من اإلرادة، والعقد يتضمن 
 ، 126إلرادة، فالنظام العام يراقب العقدالتزامات صادرة عن اإلرادة، ويف حالة خروج العقد عن سلطان ا

 فلامذا إذن انتقل دور النظام العام  من الحد من سلطان اإلرادة إىل تقوية هذه اإلرادة؟

 مبعنى آخر ما هي وظيفة النظام العام داخل عقد االستهالك؟  

 127وإىل أي حد استطاع النظام العام تحقيق العدالة التعاقدية؟

ن جانب الطرف القوي ونظرا لحاجة الطرف الضعيف لها، الذي يكون مجربا عىل قبولها تحت ضغط الحاجة فتطور العقود املحررة م
املاسة، أدى إىل فقدان الحرية التعاقدية بالنسبة للطرف الضعيف، فأصبح العقد قانون الطرف القوي، ومل يعد قانون األطراف املتعاقدة، 

النظام العام لضامن فعالية الحرية التعاقدية لألطراف املتعاقدة األكرث ضعفا، معتربا أن مام دفع إىل تدخل املرشع إلصدار قواعد من 
الحرية التعاقدية ستحقق العدالة التبادلية، فحرص عىل الحرية التعاقدية للوصول إىل هذه العدالة التبادلية واعترب أن كل خرق لهذه 

 .128العدالة التبادلية يعد مساسا بالحرية التعاقدية

فعىل املستوى القانوين تحول النظام العام إىل وسيلة إصالح للحرية التعاقدية مام أدى إىل ظهور النظام العام االقتصادي الحاميئ 
 .129الذي يهدف إىل حامية بعض الفئات املحدودة من التعسف كاملستهلكني

                                                           

 .79خالد مجاهدين، م س، ص.  - 125

126 - PH. Malaurie, L’ordre public et le contrat, op, cit, n° 21, p. 19 

Art. 1162 C. Civ : « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été 

connu ou non par toutes les parties ». 

Comp. C. civ., art. 6 (ordre public) 

Rapport, JO 11 févr. 2016. En premier lieu, la nécessaire conformité du contrat à l’ordre public est réaffirmée et précisée. 

L’interdiction de déroger à l’ordre public s’applique tant aux stipulations elles-mêmes – ce qui était anciennement 

appréhendé sous l’angle de la licéité de l’objet – qu’au but – anciennement appréhendé sous l’angle de la licéité de la 

cause subjective. Par ailleurs est reprise la solution jurisprudentielle selon laquelle le contrat est nul lorsque l’une des parties 

poursuit un but illicite, même si l’autre partie n’avait pas connaissance de ce but. 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016  texte n° 25. 

 .15 -79خالد مجاهدين، م س، ص.  - 127

128- M-C.Vincent-Legoux, l’ordre public étude de droit comparé interne, op, cit, p. 204. réf 2. 

129- R. Ottenhof, le droit pénal et la formation du contrat civil, LGDJ 1970, n° 119, p. 114. 
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، وهذا ما نص عليه 130و مبثابة حاجزــــلتعاقد، فهي يعرتف مببدأ حرية اـــــال ميكن تصور النظام العام إال يف ظل نظام قانون
تنحرص يف الحد من حرية  132د النظام العامـــ، والتي يظهر منها أن وظيفة قواع131من القانون املدين 0019املرشع الفرنيس يف املادة 

 التعاقد. 

دالة دية، فهو يسعى إىل تحقيق العومن تم يظهر أن النظام العام له دور وظيفي، يتمثل باألساس يف الحد من الحرية التعاق
التعاقدية بضامن حرية التعاقد، ثم انضاف إىل هذه الوظيفة وظيفة ثانية تتمثل يف حامية بعض الفئات كاملستهلكني تحقيقا للعدالة 

سجام واالستقرار االنالتوزيعية ، فإذا كانت وظيفة النظام العام تتغري، فإن غاية وهدف النظام العام ال يتغري، حيث يهدف إىل تحقيق 
ما و والسلم االجتامعي. ولذلك فالنظام العام يحقق الهدف والوظيفة املتمثلة يف تحقيق العدالة التعاقدية يف شقيها التبادلية والتوزيعية، 

 .  133تحقيق االنسجام واالستقرار والسلم االجتامعي إال رشوطا لتحقيق هذه العدالة

ي ال تخضع للمراقبة قد تؤدي إىل استغالل الطرف الضعيف واملساس بالتوازن يف العقد، ويف لقد أظهرت التجربة أن الحرية الت
هذا رضر باقتصاد العقد مام أدى إىل تراجع الحرية واملبادئ املوجهة يف القانون املدين لضامن تحقيق املساواة الحقيقية بني األطراف 

، وتحقيق سياسة توازن اقتصادي، وهذا ما يرمي إليه النظام العام التوجيهي. فالعقد املتعاقدة، وهذا ما يسعى إليه النظام العام الحاميئ
مل يعد عاملا محصورا عىل األطراف املتعاقدة، بصفتها تتمتع بحرية ومساواة، ولكن أصبح العقد وسيلة تبادل اقتصادي تضمن تحقيق 

قبته ك فقد تم إدراج العقد داخل تحقيق التوازن الشامل، الذي يجب مراالتوازن الداخيل،وترسيخ مفهوم الطابع الحاميئ، باإلضافة إىل ذل
 .134من طرف الدولة، قصد تحقيق سياسة توجيهية

                                                           

130- PH. Malaurie, L’ordre public et le contrat, op, cit, p. 45 et 47. 

131- Art. 1102 C. civ « La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ». 

C. civ., art. 6 (ordre public) 

Rapport, JO 11 févr. 2016. L’article 1102 est consacré à la liberté contractuelle, principe dont le Conseil constitutionnel a 

d’ailleurs récemment consacré la valeur constitutionnelle (Cons. const. 13 juin 2013, 2013-672 DC). Il s’inspire de l’article 6 

du code civil, sans toutefois maintenir l’interdiction de déroger aux bonnes mœurs. Cette notion apparaît en effet désuète 

au regard de l’évolution de la société, et la jurisprudence l’a progressivement abandonnée au profit de la notion d’ordre 

public dont elle n’a eu de cesse de développer le contenu. 

من ظ ل ع، حيث نص على أنه يكون السبب غير مشروع، إذا كان  37نص المشرع المغربي على النظام العام عند تنظيمه للسبب، في الفصل 

 لفا لألخالق الحميدة أو النظام العام أو القانون.مخا

 من ظ ل ع. 12ونص كذلك على النظام العام عند تقدير مشروعية المحل  في الفصل 

 الخاص بالوكالة. 933و  934كما أشار ظ ل ع إلى النظام العام عند تنظيم بعض العقود الخاصة، من ذلك الفصل 

132- Il est fait référence « aux règles » et non aux lois, ce choix est opportun, car il prend acte de l'existence d'un ordre 

public qui dépasse les frontières de la loi au sens formel et reconnaît par ce biais l'existence d'un ordre public virtuel ou 

judiciaire mis en oeuvre par la jurisprudence. 

M. Mekki, Les principes généraux du droit des contrats au sein du projet d'ordonnance portant sur la réforme du droit des 

obligations, D. 2015, n° 53. 

 .1، هامش 417خالد مجاهدين، م س، ص.  - 133

134  -  V. Larribau - Terneyre, La réception des principes de liberté et d’égalité en droit civil, du code civil à aujourd’hui : un 

tableau impressionniste, in Etudes offertes à Pierre Catala, Le droit privé à la fin du XXe siècle, Litic 2001, p. 103-104. 
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وعىل الرغم من توسع مجال النظام العام فهو ال يشكل استثناء لحرية التعاقد وللقوة امللزمة للعقود املستمدين من سلطان  
 .135قد مبعزل عن اإلرادةاإلرادة، بل إنه يتعذر تربير مؤسسة الع

ذلك أن تدخل النظام العام الحاميئ يف قانون االستهالك، يهدف باألساس إىل تقوية مضمون العقد واإلرادة، فقد اختلف دور 
ة قانونية دالنظام العام من دوره السلبي الظاهر يف الحد واملنع، إىل الدور اإليجايب املتمثل يف تقوية اإلرادة. وبهذا فإن النظام العام قاع

يختلف مضمونها باختالف الظروف، وإن جاءت يف البداية لتقف أمام مد سلطان اإلرادة، فإن التطور االقتصادي أدى إىل تدخل النظام 
 . 136العام الحاميئ إلعادة التوازن للعقد وتقوية اإلرادة

عالقة تحمي الجانب الضعيف يف ال ومن هنا أصبحت فكرة النظام العام تتجسد شيئا فشيئا واتسع مضمونها، بحيث باتت
، وتوجه االقتصاد بغرض توزيع الرثوات توزيعا عادال، وتنظم نشاط األفراد ملنع االستغالل واالحتكار. فالحرية ليست حقا 137التعاقدية

ألمر الذي أدى إىل ا طبيعيا، بل هي منحة للفرد من الجامعة ليتقيد بكل القيود التي توردها عليه هذه األخرية لتحقيق الصالح العام،
، ومن تم فإن فكرة النظام العام باتت تضطلع مبهمة ضبط 138توسيع نطاق القاعدة القانونية وزيادة تدخل الدولة تحت ستار النظام العام

 .139سلطان اإلرادة وخلق التوازن بني الحقوق وااللتزامات املرتتبة عن العقد

الحارض بخضوعه ألحكام تخرج عن إرادة األطراف تستجيب للمصلحة العامة  يظهر مام سبق أن عقد االستهالك يتميز يف الوقت
وتعلو فوق حرية املتعاقدين، لذلك يتعني اإلقرار بحق كل من املرشع والقايض يف تأمني انسجام الروابط العقدية مع كل من الصالح 

ى إلرادة الزال يشكل القاعدة العامة، وأن كل نتائجه تبقالعام والنظام العام والخري للجميع، لكن كل هذا يتعني أال يحجب أن سلطان ا
ُد منه كل نظام العقد، عىل الر  م غمحرتمة ما مل يوجد استثناء رصيح. من تم يستمر سلطان اإلرادة يف لعب دور املبدأ العام الذي يُْستَمَّ

 .140من توسع نطاق القيود واالستثناءات التي أصبحت ترد عليه

ن االستهالك ساهم يف تطور وظيفة النظام العام، حيث مل يعد يقترص عىل األمر والنهي، بل أصبح يلعب ومن تم يتضح، أن قانو 
دورا هاما يف تحقيق التوازن بني حقوق والتزامات أطراف عقد االستهالك. هذا التوازن يختفي عند اعتامد حرية التعاقد كأساس لتنظيم 

إىل وسيلة إلصالح حرية التعاقد،  ذلك أن التعسف يف استعامل مبدأ حرية التعاقد أدى إىل  العالقة التعاقدية، لذلك تحول النظام العام
استغالل الطرف الضعيف واملساس باالقتصاد العام يف العقد، لذلك يجب أن متارس هذه الحرية ضمن الحدود التي تحددها قواعد 

                                                           

135- J. Ghestin, la formation du contrat, op, cit, p. 164.  

136- J. Chossis, Le refus du banquier, op, cit, p.139 . 

للمزيد من التفصيل حول حماية الطرف الضعيف في العالقة التعاقدية، انظر، حسناء جبران، النظرية العامة للعقد ومقتضيات حماية  - 137

 –، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية المستهلك، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، مختبر البحث، قانون األعمال

 .7575-7549سطات، السنة الجامعية 

أبو جعفر المنصوري، فكرة النظام العام واآلداب العامة في القانون والفقه مع التطبيقات القضائية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية  - 138

في مجال الضبط اإلداري، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، دار النهضة ؛ محمد بدران، مضمون النظام العام 411، ص. 7559

 .74، ص. 4997العربية، القاهرة، 

 .74محمد بدران، مضمون للنظام العام في مجال الضبط اإلداري، م س، ص.   -139

 .441عبد الحق صافي ، م س، ص.  - 140
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الضعيف اقتصاديا، ويظهر هذا واضحا من خالل الجزاء الذي حدده النظام العام، ومن تم فهذا األخري ساهم يف تقوية إرادة الطرف 
 املرشع عىل مخالفة مقتضيات قانون االستهالك املتعلقة بالنظام العام، وهذا ما سنتناوله يف املطلب املوايل.

 املطلب الثاين: جزاء خرق مقتضيات قانون االستهالك املتعلقة بالنظام العام
. لكن التساؤل الذي يثار هنا 142انون االستهالك البطالن، نظرا الرتباط هذه القواعد بالنظام العامقواعد ق 141يرتتب عىل مخالفة

 حول طبيعة هذا البطالن، هل هو بطالن مطلق يثريه القايض من تلقاء نفسه أم أنه بطالن نسبي ال يثريه إال املستهلك الذي قرر لفائدته؟.

الغاية األساسية من وراء فرض أحد رشوط صحة العقد هي حامية املصلحة العامة ، إذا كانت 143حسب النظرية الحديثة للبطالن
عقد دون أن يتعلق األمر بحامية املصلحة الخاصة ألحد أطراف ال –عن طريق ترجيح منظور اقتصادي أو أديب يف العالقة بني املتعاقدين 

اقد عىل عام التوجيهي الذي ينسجم مع البطالن املطلق، من ذلك التعكان جزاء تخلفه هو البطالن املطلق. فهنا يتعلق الرشط بالنظام ال –
                                                           

فهوما خاصا يتالءم والطبيعة الخاصة لقانون االستهالك، بحيث يقتصر تحريم االتفاق على أخذت الصفة اآلمرة المتعلقة بالنظام العام م -141

الك همخالفتها في الحالة التي تؤدي إلى اإلنقاص من الحقوق والضمانات الحمائية للمستهلك، أما إذا كان الهدف من مخالفة قواعد قانون االست

 . مستهلك فالمخالفة في هذه الحالة تكون جائزةمنح حقوق أو تقرير ضمانات أكثر فائدة وحماية لل

 لحمزة عبد المهيمن ، النظام القانوني للقروض البنكية العقارية المخصصة للسكن، دراسة في األسس النظرية والجوانب العملية، أطروحة لني

-7547العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ـــــ طنجة الدكتوراه في القانون الخاص، بنية الدراسات القانونية المدنية والعقارية واألعمال، كلية 

 .129، ص. 7541

142- La cour de cassation relève que « Il résulte de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979, dont les dispositions sont d'ordre 

public en vertu de son article 36, que l'échéancier des amortissements, joint à l'offre préalable, doit préciser, pour chaque 

échéance, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts, et que le non-respect de ces 

dispositions d'ordre public est sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, mais 

encore par la nullité du contrat de prêt ». 

Cass civ, 1re, 20 juillet 1994 Bull 1994 I N° 262, p. 191. 

143- Art. 1179 C. Civ « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. 

Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé ». 

Rapport, JO 11 févr. 2016. Les articles qui suivent consacrent ce qu’il est convenu d’appeler la théorie moderne des nullités 

(par opposition à la théorie dite classique), qui distingue la nullité absolue de la nullité relative : la nullité absolue est celle 

qui sanctionne la violation d’une règle d’intérêt général tandis que la nullité est relative lorsque l’intérêt protégé est 

seulement un intérêt particulier (art. 1179). 

  La consolidation la plus emblématique, par laquelle nous aimerions ouvrir ce propos, tient à la consécration légale de la 

théorie dite « moderne », dont la paternité est généralement attribuée à René Japiot (R. Japiot, Des nullités en matière 

d'actes juridiques - Essai d'une théorie nouvelle, th. Dijon, A. Rousseau,) et Eugène Gaudemet( E. Gaudemet, Théorie 

générale des obligations, Sirey, 1937. 140 s) : théorie qui, résumée à gros traits, consiste à opposer deux catégories de 

nullités en fonction, non pas du caractère guérissable ou irrémédiable du vice affectant l'acte (comme l'enseignaient les 

auteurs du XIXe siècle), mais à l'a une de l'intérêt protégé par la règle violée. Après s'être rallié les suffrages d'une doctrine 

majoritaire et de la jurisprudence de la Cour de cassation, cette théorie se trouve à présent gravée dans le marbre du 

nouvel article 1179 du code civil qui distribue les cas de nullité suivant que « la règle violée a pour objet la sauvegarde de 

l'intérêt général » (nullité absolue) ou qu'elle « a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé » (nullité relative), 

lesarticles 1180 et 1181 en tirant toutes les conséquences quant aux personnes recevables à agir. 

CH. Gijsbers, L'incidence des règles relatives à la nullité, à la caducité et aux restitutions,  RDI 2016, n° 5.  

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=RDI/CHRON/2016/0108&ctxt=0_YSR0MT1MJ2luY2lkZW5jZSBkZXMgcsOoZ2xlcyByZWxhdGl2ZXMgw6AgbGEgbnVsbGl0w6nCp3gkc2Y9c2ltcGxlLXNlYXJjaA==&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PcKncyRzbE5iUGFnPTIwwqdzJGlzYWJvPUZhbHNlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BlPUZhbHNlwqdzJHdvSVM9RmFsc2XCp3MkYnE9&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3Rl
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محل أو سبب غري مرشوعني. لكن إذا كان رشط صحة العقد مطلوبا لحامية املصالح الخاصة ألحد طريف العقد، فإن الجزاء املرتتب عن 
 144تخلفه أو اختالله هو البطالن النسبي الذي ينسجم مع النظام العام للحامية.

، ألن النظام العام الحاميئ يتالءم مع 145لجزاء الواقع عىل عقد االستهالك املخالف للنظام العام الحاميئ هو البطالن  النسبيإن ا
 147، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية146البطالن النسبي أكرث من البطالن املطلق الذي يرسي عىل النظام العام التوجيهي

 .9117148أكتوبر  9يف قرارها الصادر بتاريخ 

                                                           

 .141عبد الحق صافي، القانون المدني،  م س، ص.  - 144

V. aussi : F. Berenger, le droit commun des contrats à l’épreuve du droit spécial de la consommation : renouvellement ou 

substitution ?, op, cit, n° 791, p. 131. 

 قض الفرنسية قضت في مجموعة من األحكام الصادرة عنها بالبطالن المطلق.تجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى أن محكمة الن -145

V. Cass civ. 1re. 16 mars 1994 : Contrats. Conc. Consom., 1994, comm. 152 ; la Cour refusait alors aux parties la confirmation 

d’un contrat sur le fondement de cette nullité absolue. 

 أصبحت تقضي بالبطالن النسبي وجاء قرارها كما يلي:  4991نوفمبر  73ذ قرار لكن من

« Alors que la loi du 22 décembre 1972 étant édictée pour la protection des consommateurs, seule la nullité relative pouvait 

être prononcée pour la violation de ses dispositions, et seules pouvaient être appliqués les articles 1117, 1304 et 1138 du 

Code civil qui auraient été violés ». 

Cass civ. 1re ch, 28 novembre 1995, N° 93-16055, Inédit. 

146  - M-C.Vincent-Legoux, l’ordre public étude de droit comparé interne, op, cit, p. 234.s. 

 ا اإلطار جاء في قرار محكمة النقض ما يلي:في هذ -147

« Mais attendu que la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation 

édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger est sanctionnée par 

une nullité relative». 

Cass civ. 1re ch, 2 octobre 2007, Bulletin 2007, I, N° 316. 

 في معرض تعليقه على هذا القرار Raymondوذهب ذ 

Cette décision doit être reliée à l’opinion que l’on se fait du droit de la consommation qui, pour la Cour suprême, n’est pas 

un droit de régulation des marchés, mais un ensemble de règles protectrices du consommateur. Ce caractère relatif de la 

nullité ne peut donc être que contesté ; l’article L. 141-4 du Code de la consommation, qui permet au juge de relever 

d’office les irrégularités du contrat conclu par démarchage, semble aller en ce sens ». 

G. Raymond, Droit de la consommation, 2 éd. Litec, 2011, n° 383. 

148- Le commentaire de l’arrêt du 2 octobre 2007 précité va également férocement en ce sens : « La Cour de cassation 

persiste à juger que la nullité des contrats, conclu en contravention aux dispositions des articles L. 121-21 et s. du Code de 

la consommation, est une nullité relative, non une nullité absolue. Elle n’a pas modifié sa conception du droit de la 

consommation qui demeure, pour elle, un droit de protection de personnes faibles, pour ne pas dire incapables, non un 

droit de régulation du marché. Pourtant, les décisions de la CJCE, relatives à la saisine d’office du juge, devraient l’inciter 

à considérer que les dispositions d’ordre public, contenues dans le Code de la consommation, relèvent de l’ordre public 

de direction non de l’ordre public de protection puisque cette distinction n’est pas remise en cause. On aimerait que le 

dernier arrêt de la CJCE en matière de crédit la consommation incite la Cour suprême à renouer avec sa jurisprudence 

primitive en la matière. Peut-on espérer ce retour à une première analyse qui paraissait la bonne ?».    
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، ألن األمر يتعلق بحامية 149ومن ثم فإن العقد املخالف للمقتضيات القانونية املتعلقة بحامية املستهلك يكون قابال لإلبطال
 .150املستهلك، حيث يبقى لهذا األخري الحق يف مامرسة دعوى اإلبطال

فإذا كان يرتتب عىل مخالفة أحكام النظام العام االقتصادي التوجيهي بطالن العقد،  فإن األمر ال يكون كذلك يف النظام العام  
االقتصادي الحاميئ يف قانون االستهالك، ألن املستهلك يحتاج إىل السلع والخدمات املعروضة يف السوق من قبل املهنيني، لذلك فإن 

خالف املقتضيات الحامئية الواردة يف قانون االستهالك سيحرمه من السلعة أو الخدمة، كام أنه قد يضطر إىل إبرام بطالن العقد الذي ي
 . 151عقد جديد برشوط أقل فائدة من العقد األول

نها م مراعاة مـــــ. لذلك فإن األمر يعود للمحاك152ومن تم ينبغي أال يتم إبطال العقد، بل مراجعته وتنقيحه إن أمكن ذلك
عقد، فينبغي أن يتم ي إبطال الـــــالحتياجات املستهلكني ومحاولة االستجابة لها عىل النحو املالئم. فإذا كانت حامية املستهلك تقتض
تفق مع مقتضيات ن توازنه مبا يــــالترصيح به، أما إذا كانت مصلحته تكمن يف اإلبقاء عىل العقد، فينبغي تصحيحه وفق آليات تضم

 .153لعامالنظام ا

                                                           

J.-P. Pizzio, Le droit de la consommation à l’aube du 21ème siècle, bilan et perspectives, Mélanges Calais-Auloy, Dalloz 

2004,  n° 25 et s. 

149- F. Berenger, le droit commun des contrats à l’épreuve du droit spécial de la consommation : renouvellement ou 

substitution ?, op, cit, n 794, p.565 ;  J. Mestre, L'ordre public dans les relations économiques, op. cit., p. 35. 

150- Art. 1181C.Civ :« La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger ». 

La version définitive du texte s'est enrichie d'un adjectif qui ne figurait pas dans le projet d'ordonnance :  

il est en effet indiqué que la nullité relative jouera lorsque la règle violée a pour « seul » objet la sauvegarde d'un intérêt 

privé. On peut toutefois se demander si, prise à la lettre, cette précision ne serait pas de nature à provoquer le déséquilibre 

inverse tant il est vrai que toute règle protectrice d'un intérêt privé porte en elle une vocation sociale et donc la défense 

de l'intérêt général. Parce qu'il est douteux que les réformateurs aient souhaité un renversement aussi radical, il semble 

plus sage de continuer à rechercher si la finalité principale (et non exclusive) de la règle violée était de sauvegarder un 

intérêt privé ou l'intérêt général. 

Charles Gijsbers, L'incidence des règles relatives à la nullité, à la caducité et aux restitutions, op, cit,  n 5. 

 Nathalie RZEPECKI: في اإلطار ذهبت ذة - 151

La remarque s'impose plus encore s'agissant de l'ordre public du droit de la consommation. Le consommateur est obligé 

de consommer. I 

l a besoin des biens et des services mis sur le marché par les professionnels. L'annulation d'un contrat conclu en violation 

des dispositions protectrices du droit de la consommation va le priver du bien ou du service souhaité et va l'obliger à 

conclure un nouveau contrat à des conditions peut-être moins favorables. L'annulation n'est donc le plus souvent qu'un 

pis-aller. 

N. Rzepecki, Droit de la consommation et théorie générale du contrat, op, cit, n° 375. 

152- J. Carbonnier,  Droit civil, les obligations, op, cit, n°  75. 

153  -  D. Nguyen Thanh-Bourgeais, Les contrats entre professionnels et consommateurs et la portée de l'ordre public dans 

les lois Scrivener du 10 janv. 1978 et du 9 juill. 1979, D. 1984, p. 96, n°  27. 

V. aussi, M. Lagarde, Observations critiques sur la renaissance du formalisme, JCP 1999, éd. G, I, 170, n°  19. 

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=RDI/CHRON/2016/0108&ctxt=0_YSR0MT1MJ2luY2lkZW5jZSBkZXMgcsOoZ2xlcyByZWxhdGl2ZXMgw6AgbGEgbnVsbGl0w6nCp3gkc2Y9c2ltcGxlLXNlYXJjaA==&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PcKncyRzbE5iUGFnPTIwwqdzJGlzYWJvPUZhbHNlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BlPUZhbHNlwqdzJHdvSVM9RmFsc2XCp3MkYnE9&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3Rl
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من ذلك مثال إلغاء الرشوط التعسفية، وحرمان املقرض من حقه يف الفوائد يف حالة إغفال البيانات اإللزامية التي يجب أن يتضمنها 
، حتى ال يتخذ املقرتض قرارا يتجاوز إمكاناته املالية، مام يؤدي إىل صعوبات يف األداء، فبدال من الترصيح ببطالن 154العرض املسبق

، والذي يعترب كتعديل خاص للبطالن، 155ض الذي يحتاجه املستهلك، يكون من األفضل حرمان املقرض من حقه يف الفوائدعقد القر 
 . 156حيث يستفيد املستهلك من مقتضيات العقد األخرى؛ إنه بطالن أحادي الجانب

لنظام العام ن األمر يكون مختلفا بالنسبة لفإذا كانت الخاصية املطلقة للبطالن مربرة إزاء النظام العام األخالقي أو السيايس، فإ
االقتصادي الحاميئ، ذلك أن أغلب قواعد هذا األخري ال تستهدف سوى حامية أحد األطراف، ذلك الطرف الذي يوجد يف حالة ضعف. 

علقة بحامية ، وهذا ما ينطبق عىل املقتضيات املت157فاملقصود إذن حامية املصالح الخاصة والتي تربر أن يكون البطالن نسبيا
 .158املستهلك

ويف هذا اإلطار منح قانون االستهالك للقايض دورا إيجابيا يف منازعات االستهالك من خالل التدخل التلقايئ يف إثارة مقتضيات 
 1-9119من مدونة االستهالك الفرنسية والتي تم تعديلها مبقتىض القانون رقم  4-040قانون االستهالك، ويف هذا السياق نجد أن املادة 

تنص عىل أنه: ميكن للقايض أن يثري تلقائيا جميع املقتضيات املتعلقة بهذا القانون يف النزاعات الناتجة عن مخالفة  9119159بتاريخ 
                                                           

 .14-53من قانون  497و  39المادة  - 154

155- L'article 241 – 1 du Code de la consommation, qui répute non-écrite la clause abusive, est un exemple significatif de 

cette mise au pas. Il en va de même des articles L. 341-4 et L. 341-25, sanctionnant l'omission des mentions obligatoires 

de l'offre préalable par la déchéance du droit aux intérêts. Ces informations ont pour but d'éclairer la prise de décision de 

l'emprunteur afin qu'il ne s'engage pas dans une relation dépassant ses possibilités financières. L'omission des mentions 

informatives peut laisser présumer que le consommateur va devoir faire face à un crédit dont le remboursement sera 

difficile. Plutôt que de prononcer l'annulation du contrat de crédit, dont le consommateur a besoin, il est préférable de 

déchoir le professionnel de son droit aux intérêts conventionnels, sanction qui possède une vertu comminatoire et qui a 

encore pour effet de réviser le contrat en faveur de l'emprunteur. 

N. Rzepecki, Droit de la consommation et théorie générale du contrat, op, cit, n° 623. 

156  -  Pour M. Petit, la déchéance du droit aux intérêts s'analyse 

 "comme un aménagement particulier de la nullité, du reste tout entier favorable au consommateur, qui continue à 

bénéficier de la convention sans devoir aucune contrepartie : c'est une véritable nullité unilatérale". 

B. Petit, La formation successive du contrat de crédit au consommateur, in le droit du crédit au consommateur, travaux de 

la conférence d’agrégation, sous la direction et préface de Ibrahim fadlallah, éd Litec 1982, n° 11. Pour la même opinion, 

V. L. Aynés, formalisme et prévention le droit du crédit au consommateur, in le droit du crédit au consommateur, travaux 

de la conférence d’agrégation, sous la direction et préface de I. FADLALLAH, Litec 1982, n° 40 et 44. 

157- « si le caractère absolu de la nullité était justifié à la plupart des règles de l’ordre public moral ou politique, il en allait 

différemment de l’ordre public économique. Dans certains contrats d’adhésion, la plupart des règles d’ordre public ne vise 

qu’à protéger l’une des parties, celle au se trouve en état d’infériorité. Il s’agit donc de la protection d’intérêt particulier 

justifiant une nullité relative ».G. Ripert, L’ordre économique et la liberté contractuelle, Mélange F. Gény, T. II, 1934, p. 

347. 

158- N. Rzepecki, Droit de la consommation et théorie générale du contrat, op, cit, n° 642. 

159- Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, JORF 

n°0003 du 4 janvier 2008 page  258 ,art. 34. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=911E8BBA004149CAC19FDB5FA13B1491.tplgfr30s_2?cidTexte=JORFTEXT000017785995&idArticle=LEGIARTI000017959763&dateTexte=20110717&categorieLien=id#LEGIARTI000017959763
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ليس هناك نص رصيح مينح القايض حق التدخل التلقايئ عند مخالفة مقتضيات قانون االستهالك.إن  10-19، أما يف قانون 160أحكامه
التدخل التلقايئ إلثارة مقتضيات قانون االستهالك يدل عىل أن هذا األخري هو جزء من مجال أكرب من العالقة بني حق 161منح القايض

                                                           

 .7543-331بمقتضى المرسوم رقم    R632-1أصبحت هي المادة

Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation, JORF   n°0151 du 30 juin 

2016  texte n° 62 . 

160-  R 632-1 C. Consom : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son 

application ». 

Mais l'arrêt du 7 juillet 2017 va plus loin encore puisque c'est une obligation qu'il impose au juge (V, pour l'application des 

dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives aux clauses abusives, Civ. 1re, 22 janv. 2009, n° 05-

20.176, Bull. civ. I, n° 9 ; D. 2009. 908, note S. Piedelièvre ; ibid. 365, obs. V. Avena-Robardet ; Just. & cass. 2010. 455, 

rapp. M.-S. Richard ; ibid. 460, obs. B. Pagès ; RTD com. 2009. 421, obs. D. Legeais ; ibid. 607, obs. B. Bouloc ; Civ. 1re, 19 

févr. 2014, n° 12-23.519). En outre cette obligation s'étend ici à des dispositions qui ne figurent pas dans le code de la 

consommation et qui, au-delà des consommateurs, assurent la protection des victimes de produits défectueux, y compris 

des professionnels. 

Patrice Jourdain, L'obligation du juge de relever d'office les règles d'ordre public issues de la directive du 25 juillet 1985, 

RTD civ. 2017. 872 

161- V. s’agissant de l’office du juge, G. Poissonnier, Mode d’emploi du relevé d’office en droit de la consommation, 

Contrats, Conc. Consom., n° 5, mai 2009, étude 5. L’auteur semble avoir à coeur de lier les deux dimensions, ou finalités 

du droit de la consommation. Concilier la protection et la régulation, l’intérêt privé et l’intérêt collectif. V. par exemple le 

n° 6 : « Et la distinction « archaïque » entre nullité relative et nullité absolue sanctionnant l'acte irrégulier, qui constituait le 

socle de la jurisprudence de la Cour de cassation, ne commande plus les pouvoirs du juge. Le relevé d'office est 

précisément nécessaire pour rendre effectives, et non seulement théoriques, les sanctions prévues par le Code de la 

consommation, afin de rétablir un équilibre par nature rompu entre consommateurs et professionnels et de contribuer à la 

régulation du marché » ; n° 12 : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation, en 

l'absence du défendeur. La jurisprudence Grine de la Cour de cassation, fondée sur l'idée qu'une nullité relative ne peut 

être soulevée que par la partie protégée, semblait radicalement opposée au relevé d'office en l'absence de comparution 

du défendeur » ; la conclusion est également intéressante : « Le nouvel article L. 141-4 indique que le juge « peut soulever 

» une disposition du Code de la consommation. Ont été ainsi exclues la formule « doit soulever » et celle usant du présent 

indicatif telle que « le juge soulève », qui toutes deux suggèrent l'obligation. Il est regrettable que le juge ne se soit vu 

accorder qu'une faculté et non une obligation de relever d'office les dispositions protectrices du Code de la consommation. 

Mais le texte est clair et le doute n'est pas permis sur la nature du relevé d'office : il ne fixe aucun devoir au juge, qui 

dispose d'un simple pouvoir, d'une faculté, de soulever d'office les moyens tirés du Code de la consommation. De ce fait, 

les juges étant indépendants, plusieurs pratiques risquent de voir le jour entre ceux qui ne relèvent pas ou rarement un 

moyen issu du Code de la consommation, et ceux qui le feront plus fréquemment. Toutefois, en pratique, plusieurs 

arguments solides pèsent en faveur d'une sorte d'obligation professionnelle du juge de relever d'office, de manière 

systématique, le ou les moyens pertinents dès qu'une disposition du Code de la consommation a été violée par l'une des 

parties au litige : le droit de tout consommateur au bénéfice de la protection prévue par la loi et de la régulation du marché 

de biens et services auquel il a accès et dont il doit pouvoir profiter ; la double finalité du droit de la consommation qui est 

de protéger le consommateur mais aussi de moraliser le marché donnant ainsi au juge un double rôle de protecteur et de 

régulateur ». V. dans le même sens et du même auteur, Interdiction et sanction du déblocage prématuré des fonds en droit 
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. وعليه فإنه يكون من الصعب أن نرسم الحدود الفاصلة بدقة بني 162املهني واملستهلك، من خالل إدراجه يف عملية اقتصادية واسعة
 .163ظام العام االقتصادي الحاميئالنظام العام االقتصادي التوجيهي والن

ويتميز النظام الحاميئ بطابع إيجايب، حيث يهدف إىل تحديد مضمون العقد وآثاره، وال يؤدي إىل إلغائه إال يف حدود ضيقة، عىل 
لتي يرتتب ااعتبار أن ذلك ميكن أن يكون ضارا مبصلحة أحد املتعاقدين، ويتمثل هذا الدور اإليجايب مثال يف منع الرشوط التعسفية 

 .164عليها اختالل واضح يف التوازن

يظهر مام سبق أن مرونة الجزاء املرتتب عىل مخالفة مقتضيات النظام العام يف قانون االستهالك، ساهم يف توجيه العقد واستمراره 
قه عىل ضوء ن وتحديد نطايف أداء وظيفته، بدال من إنهائه ووضع حد الستمراره،  ذلك أن استقرار العقد يتطلب تضييق جزاء البطال 

اقتصاد العقد، من خالل بطالن الرشط املخالف ألحكامه حامية للطرف الضعيف اقتصاديا وحفاظا عىل موضوع التعاقد، نظرا لحاجة 
 املستهلك إىل املنتجات والخدمات املعروضة يف السوق.  هذا ويالحظ أن مقتضيات قانون االستهالك قد رتبت جزاء جديدا عىل مخالفة

مقتضياته بإضفائه الطابع الجنايئ عىل عقد االستهالك، والتساؤل الذي يطرح هنا هل ميكن الجمع بني االلتزام املدين والجزاء الجنايئ؟ 
 مبعنى آخر هل ميكن إضفاء الطابع الجنايئ عىل العقد؟

امل حرية ، ولكن أمام التعسف يف استعمل تعد العدالة التعاقدية تقوم عىل أساس إرادي محض طبقا ملقولة، كل تعاقدي فهو عادل
اية، غالتعاقد، أصبح تدخل املرشع أمرا واجبا لتحقيق العدالة التعاقدية، فأمام عدم كفاية القواعد التقليدية يف القانون للوصول إىل هذه ال

 .165التجأ املرشع إىل القانون الجنايئ لجعل القاعدة القانونية أكرث فعالية

                                                           

du crédit à la consommation, D. 2010, p. 2210. Tout cela montre bien que l’aspect régulateur du droit de la consommation, 

largement éclipsé jusqu’à maintenant, mérite bien d’être mis en avant. 

Clement Le Bideau, Engagement et désengagement contractuel, étude de droit de la consommation et de droit civil, thèse 

Université de GRENOBLE Spécialité : Droit privé, 2015, p. 294, réf n° 1100. 

162- C. Le Bideau, Engagement et désengagement contractuel, op, cit, p. 791 – 295. 

La haute juridiction a posé nettement cette solution en ce qui concerne le droit de la consommation (voir en dernier lieu 

Civ. 1re, 2oct. 2007, CCC 2008 n29, note G. Raymond). Mais cette analyse est contestée par certains qui considèrent que 

le droit de la consommation ne vise pas seulement la protection des consommateurs mais aussi la régulation du marché et 

la protection d’un certain ordre économique (J. Pizzio, Le droit de la consommation à l’aube du XXIe siècle, Mélanges 

Calais-Auloy, 2004, p. 877 et s ; G. Raymond, CCC 2006, n 37). L’introduction dans le Code de la consommation par la loi 

du 3janvier 2008 d’un nouvel article 141-4 disposant que « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent 

Code dans les litiges nés de son application » pourrait être perçue comme le signe du ralliement du législateur à cette 

dernière analyse. 

F. Terré, PH. Simler, Y. Lequette, droit civil, op, cit, p. 431. 

163- F. Terré, PH. Simler, Y. Lequette, droit civil, op, cit,  p. 431. 

164- V. M. Latina, Contrat : généralités –Répertoire de droit civil, mai 2017 (actualisation : avr. 2018), n° 105. 

 .494خالد مجاهدين ، م س، ص.  -165

 :PICOD YVESوفي هذا اإلطار يقول: 
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يخضع فقط إىل الجزاءات املدنية، بل تعداها إىل الجزاءات الجنائية، والسؤال الذي يطرح هل ازدواجية  ذلك أن العقد مل يعد 
دية يالجزاءات الجنائية واملدنية تحقق العدالة التعاقدية؟ مبعنى آخر هل العقد مل يستطع تحقيق العدالة التعاقدية بتقنياته ومبادئه التقل

 166ة لتحقيق العدالة التعاقدية؟فتم االستعانة بالجزاءات الجنائي

قد يستعني القانون املدين يف تحقيق العدالة التبادلية بالقانون الجنايئ، ويف نظرنا ال يطرح تدخل القانون الجنايئ يف القانون 
 دورا وظيفيا عند .  يؤدي الجزاء الجنايئ167املدين أي مشكل بل يعد بالعكس إغناء للقاعدة القانونية بالقيم التي يحاول املرشع تكريسها

. وهكذا أصبح القانون الجنايئ يسخر خاصيته الشمولية 168اختالل التوازن بني االلتزامات الذي من شأنه تهديد االقتصاد الشامل للعقد
نونني اووظيفته التخليقية من أجل توفري ضامنات جديدة لسالمة املناخ التعاقدي، وعىل الرغم من اختالف اآلليات املستعملة من طرف الق

 . 169املدين والجنايئ يف هذا املجال، فإنها تشرتك يف أساس أخالقي هام هدفه تحقيق العدالة التعاقدية

 خامتة:
يظهر مام سبق أن النظام العام مفهوم قابل للتطور، حيث مل يعد يقترص عىل مراقبة مرشوعية املحل والسبب، بل أصبحت له أهداف 
أخرى تتمثل يف حامية الطرف الضعيف يف العالقة التعاقدية، ويالحظ يف هذا اإلطار تنوع آليات النظام العام يف قانون االستهالك 

وق والتزامات أطراف عقد االستهالك، ومن تم تحقيق العدالة التعاقدية، ويظهر ذلك من خالل مجموعة من لتحقيق التوازن بني حق
ييدها قالقواعد اآلمرة التي تنظم العالقات التعاقدية املتعلقة بالنظام االقتصادي االجتامعي والتوازن العام للعقد، وتوجيه حرية التعاقد بت

يث هو الذي أدى إىل تطور نظرية العقد. ومن تم يعد النظام العام االقتصادي الحاميئ الذي تطور مع وتحديد نطاقها وهذا التصور الحد
 قانون االستهالك من أهم املوجهات الحديثة لنظرية العقد. 

  

                                                           

On assiste à une sorte de hiérarchie : certains textes restent purement civilistes par nature  comme  ceux  relatifs  aux  

clauses  abusives,  ceux  qui  sont  à  finalité  répressive comme les incriminations sur les fraudes et falsifications et entre 

les deux, des disposi-tions assorties de sanctions non seulement civiles, mais aussi pénales comme les lois sur le crédit. Le 

droit pénal joue en effet un rôle tantôt normatif, tantôt purement sanctionnateur. Mais il est aujourd’hui difficile d’élaborer 

une loi en droit de la consommation sans l’assortir de sanctions pénales pour assurer l’effectivité de la règle. À défaut, on 

aura l’impression d’avoir un texte au rabais. Le droit pénal est alors une béquille permanente pour le droit de la 

consommation : ne pas recourir au droit pénal serait le dévaloriser. 

Y. Picod, Droit de la consommation, éd 3, Dalloz 2015, n° 713, p. 161. 

166- N. Rzepecki, Droit de la consommation et théorie générale du contrat op, cit, n° 616. V. aussi. N. Douche - Doyette, 

La sanction de la violation du droit de la consommation dans les contrats de consommation, thèse, Lorraine, 2012, p.380 et s. 

167- A. Bénabent, pénalisation, commercialisation et droit civil, revue française d’études constitutionnelles et politiques, 

n°107- 2003, p 56. 

168- C.Thibierge -Guelfucci, libre propos sur la transformation du droit des contrats, op, cit, n° 29.    

 .457، ص. 7559 -7، العدد البيع المتزايد نموذجا ــ المجلة المغربية للقانون االقتصاديمجيدة الزياني، االستدراج غير المشروع إلى التعاقد ــ  - 169

D. Mazeaud, Les sanctions en droit des contrats , in Les sanctions en droit contemporain, Dalloz, 2012, n° 16 et s ; A. 

Lepage, Y. Picod,  Droit pénal et droit de la consommation , in Droit pénal et autres branches du droit, Cujas, 2012, p. 257  et s. 

 

https://hal.univ-lorraine.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Nathalie+Douche+-+Doyette
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 الحماية الجزائية للحياة الخاّصة عبر االنترنت في القانون الجزائري

  االنترنت في القانون الجزائريالحماية الجزائية للحياة الخاّصة عبر 
    

 أستاذة محارضة أ بكلية الحقوق والعلوم السياسية
 الجزائر -جامعة تلمسان

 

 

 : ملخص

املعلومات عن طريق أجهزة االتصاالت الحديثة خاصة الكمبيوتر واالنرتنت له أثر إيجايب يف مجال املعلومات إّن تدفق 
بني األفراد، ولكن يف الوقت ذاته له أثر سلبي عىل حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، ومن أهّم هذه الحقوق التي تعرّضت 

 ت هو الحق يف الحياة الخاصة.لالعتداء اإللكرتوين يف مجال تكنولوجيا املعلوما

أّدى التقدم التكنولوجي وانتشار وسائل االتصال الحديثة إىل ظهور أشكال جديدة لإلجرام اصطلح عىل تسميتها بالجرمية 
اإللكرتونية، ماّم دفع باملرشع الجزائري إىل التدخل للتصدي لهذه الجرمية وتوفري حامية جزائية لألنظمة املعلوماتية، وذلك 

خالل إدخال تعديالت عىل قانون العقوبات لجعله يتجاوب مع التطورات اإلجرامية يف مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، من 
 واستحداث قوانني جديدة لضامن الحامية الجزائية للحياة الخاصة لألفراد.

 .، القانون الجزائريالحامية الجزائية، الحياة الخاصة، االنرتنت، الجرمية االلكرتونية  الكلامت الدالة:

 

Abstract :  

Le flux d'informations via les dispositifs de communication modernes, en particulier 

l'ordinateur et Internet, a un impact positif dans le domaine de l'information entre les 

individus, mais en même temps, il a un impact négatif sur les droits de l'homme et les 

libertés fondamentales, surtout  le droit à la vie privée . 

Les progrès technologiques et la diffusion des moyens modernes de communication 

ont conduit à l'émergence de nouvelles formes de criminalité qualifiées de 

cybercriminalité, ce qui a incité le législateur Algérien à intervenir pour lutter contre ce 

crime et assurer la protection pénale des systèmes d'information et de la vie privée, en 

introduisant des amendements au code pénal pour les addapter aux évolutions 

criminelles dans ce  domaine .  et en créant de nouvelles lois  .  

Mots clés:  protection pénale, vie privée, Internet, cybercriminalité, droit Algérien 

 



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

67 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

 املقدمة:
 واالنرتنت ظهور الحاسب اآليلشهد العامل خالل النصف الثاين من القرن العرشين ثورة هائلة يف مجال تقنية املعلومات أّدت إىل 

 توشّكل هذا قفزة حضارية نوعية يف حياة األفراد والدول نظرا ملا تتميّز به هذه األنظمة املعلوماتية من رسعة ودقّة يف تخزين املعلوما
زيادة التّهديدات  من الّسلبيات أهّمهاوتجميعها، ومن ثّم تبادلها بني األفراد والدول، إالّ أنّه يف املقابل فإّن هذه التكنولوجيا أفرزت العديد 

 عىل الحياة الخاصة لألفراد بسبب سهولة تخزين املعلومات الشخصية وتنظيمها ونقلها وتداولها يف املعامالت االلكرتونية.

ض ر إذن، كان من الرضوري أن يحمي املرّشع الجزائري الحق يف الحياة الخاصة من كّل أشكال االعتداءات التي ميكن أن يتع
لها، فبسبب التطور التقني والتكنولوجي حاليا أصبحت الحامية القانونية للحق يف الحياة الخاصة املنصوص عليها يف النصوص القانونية 
التقليدية غري كافية، وذلك بسبب عدم قدرة اآلليات التي قّررتها هذه الحامية يف مواجهة األنواع الجديدة من االعتداء بسبب صعوبة 

ية املعتدي عىل املواقع االلكرتونية، السّيام أّن مجال الجرمية هو عامل افرتايض غري محسوس، وهذا ما دفع باملرشع الجزائري تحديد هو
للتّدخل إليجاد آليات مناسبة ملواجهة االعتداء االلكرتوين عىل الحياة الخاصة لألفراد، وذلك من خالل إصدار ترشيعات تحمي الحق 

سّن قوانني خاصة بحامية الحياة الخاصة من الجرائم املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات، وذلك من خالل إدخال  يف الخصوصية عن طريق
تعديالت عىل قانون العقوبات لجعله يتجاوب مع التطورات اإلجرامية يف مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، واستحداث قوانني جديدة 

فام املقصود بالحق يف الحياة الخاصة عرب االنرتنت؟ وكيف يتم االعتداء  الخاصة عرب االنرتنت. لضامن الحامية الجزائية للحق يف الحياة
عىل هذا الحق؟ وماذا يقصد بالجرمية اإللكرتونية؟ وما هي اآلليات التي وضعها املرشع الجزائري ملكافحتها؟ وألّي مدى وفق املرشع 

 ومن ثّم تحقيق حامية جزائية فّعالة لألنظمة املعلوماتية؟يف مكافحة الجرمية اإللكرتونية بكافة أشكالها، 

هذا، ما سنحاول اإلجابة عليه من خالل توضيح مفهوم الحق يف الحياة الخاصة عرب االنرتنت وكيفية االعتداء عليه يف املبحث 
 أول، وتحديد سبل الحامية الجزائية لهذا الحق يف املبحث الثاين.

  الحياة الخاصة عرب االنرتنت وكيفية االعتداء عليهاملبحث األول: مفهوم الحق يف
ترتكز الحامية الجزائية للحياة الخاصة عرب االنرتنت عىل تحديد مفهوم هذا الحق باعتباره القاعدة األساسية ملوضوع البحث وذلك 

  املطلب الثاين.لجرمية االلكرتونية يفيف املطلب األول، وتوضيح كيفية االعتداء عىل هذا الحق يف البيئة االلكرتونية أو ما يسمى با

 املطلب األول: مفهوم الحق يف الحياة الخاصة عرب االنرتنت
 لتحديد مفهوم الحق يف الحياة الخاصة عرب االنرتنت، سنقوم بتعريفه بداية يف الفرع األول، ثّم تحديد عنارصه يف الفرع الثاين.

 االنرتنتالفرع األول: تعريف الحق يف الحياة الخاصة عرب 
زادت التهديدات عىل الحياة الخاصة لألفراد مع تطّور الوسائل التكنولوجية الحديثة، وما نجم عنها من سهولة تخزين املعلومات 

 وتدفقها، ماّم أثّر عىل موقف الفقه والقانون من مفهوم هذا الحق.

ن بأنّه غري املادية، والتي معناها أن يشعر اإلنسا لقد كان سابقا مفهوم الحق يف الخصوصية مفهوما ماديا يقترص عىل الخصوصية
مراقب عرب الحاجز املادي الذي صنعه بنفسه وحقه يف أن يشعر بالوحدة وأن يعترب خصوصيته يف معزل عن كل تطّفل غري مرغوب فيه، 

 الحياة ت التي تقع بنيفقد كان مفهوم الخصوصية هو أن يكون هناك جدار يف كل بيت يحمي خصوصية األفراد ضّد جميع التدخال 
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العامة والحياة الخاصة بكل بساطة، ولكن بعد تطور التكنولوجيات والتقنيات أصبح هذا الفاصل ال يساوي شيئا ألنّه من املمكن كشف ما 
 (.170يف البيوت من حرمات بسبب زوال العوائق بفضل التقنيات، وبات معها من السهل كشف خصوصية اإلنسان)

ة الخاصة يف بداياته كمفهوم مادي إالّ أّن ظهور التكنولوجيات الحديثة غرّي هذا املفهوم، فلم تعد الحياة الخاصة نشأ الحق يف الحيا
تقترص عىل الخصوصية املادية فقط، بل تشمل الخصوصية املعنوية أيضا، وظهر مفهوم خصوصية املعلومات اإللكرتونية للداللة عىل 

 لرقمية.الحق يف الحياة الخاصة يف البيئة ا

ويقصد بخصوصية املعلومات اإللكرتونية هو: "حق األفراد أو املجموعات أو املؤسسات أن يحّددوا ألنفسهم متى وكيف وإىل أي 
(، وعرّفها البعض بأنّها: "حق الفرد يف أن يضبط عملية جمع املعلومات 171مدى ميكن للمعلومات الخاصة بهم أن تصل لآلخرين")

 (.172املتها آليا، وحفظها، وتوزيعها، واستخدامها يف صنع القرار الخاص به أو املؤثر فيه")الشخصية عنه، وعملية مع

رغم أّن الحق يف الحياة الخاصة مل يعد يقترص عىل الخصوصية املادية فقط وإمّنا أصبح يشمل الخصوصية املعنوية أيضا بسبب 
عتداء فحسب وال ميّس بالحق املعتدى عليه، وبالتايل ال يؤثر يف ظهور التكنولوجيات الحديثة، إاّل أّن هذا االختالف ميس صور اال 

تعريف الحياة الخاصة بل يوّسعه ليشمل جميع صور االعتداء تقليدية كانت أو إلكرتونية، ومن ثّم ميكن تعريف الحق يف الحياة الخاصة 
 عن طريق نرش معلومات عنهم".بأنّه: "حق األفراد يف الحامية من التدخل يف شؤونهم بوسائل مادية مبارشة أو 

 الفرع الثاين: عنارص الحق يف الحياة الخاصة عرب االنرتنت
الصادر مؤخرا  17/18العنارص املكونة للحياة الخاصة يف البيئة اإللكرتونية وذلك يف القانون رقم  –حديثا  –حّدد املرشع الجزائري 

( يف املادة الثالثة 173ني يف مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخيص)املتعلق بحامية األشخاص الطبيعي 2018يونيو  10بتاريخ: 
عند تعريفه للمعطيات ذات الطابع الشخيص كام ييل: "كّل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص طبيعي معرّف أو قابل للتعرف 

وجية أو الجينية أو عّدة عنارص خاصة بهويته البدنية أو الفيزيول عليه بصفة مبارشة أو غري مبارشة، السياّم بالرجوع إىل رقم التعريف أو عنرص
 أو البيومرتية أو النفسية أو االقتصادية أو الثقافية أو االجتامعية".

يستفاد من هذه املادة أّن املرشع ذكر مجموعة من العنارص عند تعريفه للمعطيات ذات الطابع الشخيص والتي متثل عنارص الحياة 
 لبيئة اإللكرتونية وهي:الخاصة يف ا

خصوصية املعطيات: وتشمل كّل البيانات الخاّصة يف بطاقة التعريف، واملعلومات الواردة يف البطاقات اإللكرتونية واملهنية كلقب  -
 الشخص واسمه، وتاريخ ومكان والدته، ووظيفته، وصورته، وعنوان املنزل والربيد اإللكرتوين، ورقم الهاتف.

                                                           

(، الحرية في الدولة الحديثة، مشار إليه في بارق منتظر عبد الوهاب، جريمة انتهاك الخصوصية عبر الوسائل 1966هارولدج، السكي ) -  (170)

 . 49، ص: 7542اإللكترونية في التشريع األردني، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط ، كلية الحقوق ،األردن ،

عبر االنترنت )دراسة مقارنة(، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد سوزان عدنان األستاذ، انتهاك حرمة الحياة الخاصة  -  (171)

 .111، ص: 7541، لسنة 1، العدد79

 .11، الكويت، ص : 1992، لألفراد وضماناتها في مواجهة الحاسوب اآللي، من دون دار النشرمحمد عبد المحسن المقاطع، حماية الحياة الخاصة  -  (172)

 .417، ص: 7557دار النهضة العربية، القاهرة، ، الطبعة الثانية، في احترم الحياة الخاصة )الحق في الخصوصية(، دراسة مقارنةلدين األهوائي، الحق حسام ا -

 .7543لسنة  11منشور في الجريدة الرسمية، العدد  -  (173)
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الجسدية: وتشمل املعلومات الخاصة بهوية الشخص البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية، فال يجوز نرش ما يتعلّق بحالة الخصوصية  -
كام تشمل الخصوصية الجسدية جميع البيانات البيومرتية كبصامت األصبع،  الشخص الصحية ألنّها تدخل يف نطاق حياته الخاصة،

 لحمض النووي.وتحليل قزحية العني وهندسة الوجه وا

الخصوصية االقتصادية: ويقصد بها البيانات املتعلقة بذمة الشخص املالية والتي تبنّي حالته االقتصادية، فال يجوز نرش العمليات  -
 التي يقوم بها الشخص، وال مقدار الرضيبة املفروضة عليه.

ة، إذ ال يجوز الشخص وأصوله التاريخية والعرقية والتاريخيالخصوصية الثقافية واالجتامعية: ويقصد بها املعلومات الخاصة بديانة  -
 البوح بهذه املعلومات.

 املطلب الثاين: كيفية االعتداء عىل الحق يف الحياة الخاصة عرب االنرتنت )الجرمية االلكرتونية(
كنولوجيا وذلك الرتباطها بت يتم االعتداء عىل الحياة الخاصة عرب االنرتنت عن طريق الجرمية اإللكرتونية، وهي جرمية حديثة

متطورة هي تكنولوجيا املعلومات، ونتيجة لحداثتها، فقد كانت هناك اتجاهات مختلفة يف تعريفها، كام أنّها تتميز بخصائص متفردة ال 
ع أول، ثّم تبيان ر تتوفر يف أي من الجرائم التقليدية، لذا كان لزاما علينا من أجل تحديد الجرمية اإللكرتونية التطرق لتعريفها يف ف

 خصائصها يف فرع ثان.

 الفرع األول: تعريف الجرمية اإللكرتونية
تعترب الجرمية اإللكرتونية من الظواهر الحديثة وذلك الرتباطها بتقنية حديثة هي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والكمبيوتر، 

م الفقه إىل تعريف فقهي جامع وشامل للجرمية اإللكرتونية، لذا انقس ونظرا للتطور املستمر لتكنولوجيا املعلومات حتى اآلن، يصعب وضع
 اتجاهني: األول يضيّق من مفهوم الجرمية اإللكرتونية واآلخر يوّسع من مفهومها.

ومن التعريفات التي وضعها أنصار االتجاه املضيّق أّن الجرمية اإللكرتونية هي: "كل فعل غري مرشوع يكون العلم بتكنولوجيات 
 (.174لحاسبات اآللية بقدر كبري الزما الرتكابه من ناحية، ومالحقته والتحقيق فيه من ناحية أخرى")ا

إّن هذا التعريف يضيّق بدرجة كبرية الجرمية اإللكرتونية فهو يشرتط توافر معرفة كبرية بتقنيات الحاسوب ليس فقط الرتكاب 
 الجرمية بل كذلك ملالحقتها والتحقيق فيها.

(، وبأنّها :" 175عض الفقه الجرمية اإللكرتونية بأنّها: "تشمل أي جرمية ضّد املال مرتبطة باملعالجة اآللية للمعلومات")كام عرّف ب
فعل غري مرشوع موجه لنسخ أو الوصول إىل املعلومات املخزنة داخل الحاسوب أو تغيريها وحذفها أو الوصول إىل املعلومات املخزنة داخل 

 (.176ي يتّم تحويلها عن طريقه")الكمبيوتر أو تلك الت

                                                           

 .74، ص 2004نهضة العربية، القاهرة، قورة نائلة، جرائم الحاسب االقتصادية، الطبعة األولى، دار ال  –( 174)

، مشار إليه في: أحمد خليفة الملط، الجرائم المعلوماتية، دار الفكر الجامعي، Tiedmemannهذا تعريف للفقيه األلماني تيدمان   -( 175)

 .91اإلسكندرية، ص 

 .13، ص 2008مشار إليه في: نهال عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتية، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،  –( 176)
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نالحظ من هذه التعريفات أنّها تضيّق من مفهوم الجرمية اإللكرتونية، فهي تُخرج من نطاقها العديد من األفعال غري املرشوعة 
، ينشأ امتناع عمدييف املقابل عرّف أصحاب االتجاه املوّسع الجرمية اإللكرتونية بأنّها: "كل فعل أو  التي يستخدم الحاسوب الرتكابها.

 (.177عن االستخدام غري املرشوع لتقنية املعلوماتية يهدف إىل االعتداء عىل األموال املادية أو املعنوية")

إىل تعريف الجرمية اإللكرتونية بأنّها: "كل سلوك  1983ولقد ذهبت مجموعة من خرباء منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف عام 
 (.178قي أو غري مرّصح به يتعلّق باملعالجة اآللية للبيانات أو بنقلها")غري مرشوع أو غري أخال 

كام عرّفها البعض بأنّها: "كّل سلوك إجرامي يتّم مبساعدة الكمبيوتر"، أو هي " كل جرمية تتّم يف محيط أجهزة الكمبيوتر"، أو 
 (.179لية للبيانات أو بنقلها")هي "كل سلوك غري مرشوع أو غري أخالقي أو غري مرصح به يتعلّق باملعالجة اآل

فقد عرّف الجرمية اإللكرتونية بأنّها: "أيّة  2000أّما مؤمتر األمم املتحدة العارش ملنع الجرمية ومعاقبة املجرمني املنعقد يف فيينا سنة 
م التي ميكن الجرائ جرمية ميكن ارتكابها بواسطة نظام حاسوب أو شبكة حاسوبية، والجرمية تلك تشمل من الناحية املبدئية جميع

 (.180ارتكابها يف بيئة إلكرتونية")

يستفاد من هذه التعريفات املوسعة أنّها حاولت اإلحاطة قدر اإلمكان بجميع األشكال اإلجرامية للجرمية اإللكرتونية، فكل نشاط 
، أو يقع يف بيئة دورا يف ارتكاب الجرمية إجرامي سواء كان فعال إيجابيا أو سلوكا سلبيا متمثال يف االمتناع، يؤدي فيه نظام الكمبيوتر

 إلكرتونية يعترب جرمية إلكرتونية. فلقد أراد هذا االتجاه املوسع عدم حرص الجرمية اإللكرتونية يف نطاق ضيّق حتّى ال يفلت العديد من
 مرتكبي صور هذه الجرمية من العقاب.

 الفرع الثاين: خصائص الجرمية اإللكرتونية
 لكرتونية بخصائص متيّزها عن الجرائم التقليدية، ومن أهّمها ما ييل:تتميز الجرائم اإل

 أوال: وقوع الجرمية اإللكرتونية يف بيئة املعالجة اآللية للبيانات
 تقع الجرمية اإللكرتونية أثناء املعالجة اآللية للبيانات واملعطيات الخاصة بالكمبيوتر، وميثّل هذا النظام الرشط األسايس الذي يتعنّي 
 توافره حتى ميكن البحث عن قيام أو عدم قيام أركان الجرمية اإللكرتونية الخاصة بالتعدي عىل نظام معالجة البيانات، ذلك أنّه يف حالة

 (.181تخلّف هذا الرشط تنتفي الجرمية اإللكرتونية)

حيث يستلزم لقيام هذه الجرمية التعامل مع بيانات مجّمعة ومجّهزة للدخول للنظام املعلومايت بغرض معالجتها إلكرتونيا، مبا مُيّكن 
املستخدم من إمكانية كتابتها من خالل العمليات املتبعة، والتي يتوافر فيها إمكانية تصحيحها أو تعديلها أو محوها أو تخزينها أو 

                                                           

 .52، ص 1994سامي الشوا، ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  –( 177)

 .19ار إليه في نهال عبد القادر المومني، المرجع السابق، ص مش –( 178)

 .21، ص 2009خالد محمود إبراهيم، الجرائم المعلوماتية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  –( 179)

، محمود إبراهيم الغازي، الحماية الجنائية للخصوصية والتجارة 7555نيسان لعام  42و 45لقد عقد هذا المؤتمر في فيينا ما بين  –( 180)

 .443، ص 2014اإللكترونية، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، الطبعة األولى، 

 .411، ص 2005التجارة اإللكترونية، دار الغرير للطباعة والنشر، دبي، خالد محمد كدفور المهيري، جرائم الكمبيوتر واإلنترنت و –( 181)
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طباعتها، وهذه العمليات وثيقة الصلة بارتكاب الجرائم، والبّد من فهم الجاين لها أثناء ارتكابها يف حاالت التزوير اسرتجاعها و 
 (.182والتقليد)

 ثانيا: الجرمية اإللكرتونية جرمية عابرة للحدود
معظم دول العامل  نت وما يرتبه من جعلتتّسم الجرمية اإللكرتونية بأنّها غالبا ذات بعد دويل، ذلك ألّن الطابع العاملي لشبكة اإلنرت 

يف حالة اتصال دائم، يُسّهل ارتكاب الجرمية من دولة إىل دولة أخرى، فالجرمية اإللكرتونية ال تعرتف بالحدود بني الدول والقارات، 
واعد مية التعدي عىل قولذلك فهي جرمية عابرة للقارات، إذ ميكن من خالل النظام املعلومايت ارتكاب العديد من الجرائم مثل جر 

 (.183البيانات، وتزوير وإتالف املستندات اإللكرتونية، واالحتيال املعلومايت والقرصنة)

هذه الطبيعة التي تتميّز بها الجرمية املعلوماتية كونها جرمية عابرة للحدود خلقت العديد من املشاكل حول تحديد الدولة صاحبة 
 وتحديد القانون الواجب تطبيقه باإلضافة إىل إشكاليات تتعلّق بإجراءات املالحقة القضائية.االختصاص القضايئ بهذه الجرمية، 

 ثالثا: صعوبة إثبات الجرمية اإللكرتونية
تتميّز الجرمية اإللكرتونية بصعوبة اكتشافها، وحتى يف حال اكتشاف وقوعها واإلبالغ عنها فإّن إثباتها أمر صعب، فهي تتّم يف 

دية حيث تقع خارج إطار الواقع املادي امللموس لتقوم أركانها يف بيئة الحاسوب واإلنرتنت، ماّم يجعل األمور تزداد تعقيدا بيئة غري تقلي
لدى سلطات األمن وأجهزة التحقيق واملالحقة، ففي هذه البيئة تكون البيانات واملعلومات عبارة عن نبضات إلكرتونية غري مرئية تنساب 

 (.184ايت ماّم يجعل أمر طمس الدليل ومحوه كليا من قبل الفاعل أمرا يف غاية السهولة)عرب النظام املعلوم

 هذا، وترجع صعوبة إثبات الجرمية اإللكرتونية إىل عّدة أمور منها:

الّ إ عدم ترك هذه الجرمية آثار مادية بعد ارتكابها، فال يوجد جثث لقتىل أو آثار لدماء، وإذا اكتشفت الجرمية فال ميكن ذلك  -
 (.185مبحض الصدفة)

نقص الخربة التقنية والفنية لدى الرشطة وجهات االدعاء والقضاء، حيث تتطلب جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت إملاما خاصا بتقنيات  -
 (.186الكمبيوتر ونظم املعلومات، وهذا من أجل التحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضائيا)

إذ يسهل محو الدليل من شاشة الكمبيوتر يف زمن قيايس باستعامل الربامج املخصصة  رسعة محو الدليل وصعوبة الوصول إليه، -
 لذلك، إذ يتّم عادة يف ملح البرص ومبجرد ملسة خاطفة عىل لوحة املفاتيح بجهاز الحاسوب.

 رابعا: خصوصية ارتكا  الجرمية اإللكرتونية
ب حيث أسلوب ارتكابها، أو من حيث مرتكبيها، فهي جرمية ال تتطلتتميّز الجرمية اإللكرتونية عن الجرمية التقليدية سواء من 

مامرسة العنف أو اإليذاء، كام هو الحال يف جرمية القتل أو االختطاف، أو الخلع والكرس كام هو الحال يف جرمية الرسقة، فالجرائم 

                                                           

 .451أحمد خليفة الملط، المرجع السابق، ص  –( 182)

 .22خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص  –( 183)

 .13نهال عبد القادر المومني، المرجع السابق، ص  –( 184)

 .451أحمد خليفة الملط، المرجع السابق، ص  –( 185)

 .22خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص  –( 186)
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الب شخص مايت يتمّيز عن املجرم التقليدي بأنّه يف الغاإللكرتونية جرائم هادئة بطبيعتها ال تحتاج إالّ للمسات أزرار من طرف مجرم معلو 
 يتميّز بالذكاء وله مهارات تقنية عالية، ومعرفة بتقنيات الحاسوب واإلنرتنت، ويف مجال معالجة املعلومات آليا.

 خامسا: قلّة اإلبالغ عن وقوع الجرمية اإللكرتونية
م اكتشاف الضحية لها أو خوفا من التشهري، إذ تُحجم الرشكات واملؤسسات يف اإلبالغ عن جرائم اإلنرتنت إّما لعد –غالبا  –ال يتّم 

 (.187مجتمعات األعامل عن اإلبالغ عنها تجنبا لإلساءة إىل السمعة وخوفا من التشهري)

 املبحث الثاين: آليات الحامية الجزائية للحق يف الحياة الخاصة عرب االنرتنت
وسائل االتصال اإللكرتونية عىل خصوصية األفراد، ومن أجل الحّد من األثر السلبي لهذه نظرا للمخاطر واألرضار التي تسبّبها 

الوسائل، اقتىض األمر رضورة إيجاد آليات مناسبة ملواجهة االعتداء اإللكرتوين عىل الحياة الخاصة لألفراد، لذا نّص املرشع الجزائري 
 شكلها التقليدي، وعىل جرائم انتهاك خصوصية البيانات واملعلومات يف إطاريف قانون العقوبات عىل جرائم انتهاك الحياة الخاصة ب

املعلوماتية وذلك بإضافة مواد إىل قانون العقوبات وهذا ما سنبينه يف املطلب األول، وسّن قوانني خاصة بحامية الحياة الخاصة من 
 الجرائم املتعلقة بالتكنولوجيات وذلك ما سنوضحه يف املطلب الثاين .

 ملطلب األول: الحامية الجزائية للحق يف الحياة الخاصة عرب االنرتنت يف قانون العقوباتا
 15/04مواداً لتجريم االعتداءات الواردة عىل املعلومات، وذلك مبوجب القانون: رقم  –يف قانون العقوبات  –أضاف املرشع الجزائري 

ظهور متناهي لالعتداءات عىل األنظمة املعلوماتية بسبب تطور آليات االتصال و املتضمن تعديل قانون العقوبات، خاصة بعد التزايد الالّ 
املتضمن قانون  2004نوفمرب  10املؤرخ يف:  15/04استحدث املرشع الجزائري مبوجب القانون رقم  املواقع اإللكرتونية واالنرتنت.

ات فيام حرص فيه الجرائم املاّسة بأنظمة املعالجة اآللية للمعطي( قسام بعنوان " املساس بأنظمة املعالجة اآللية للمعطيات" 188العقوبات)
 ييل:

 الفرع األول: جرميتا الدخول والبقاء غري املرصح بهام:
دج إىل 50000مكرر من قانون العقوبات عىل ما ييل: "يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنة وبغرامة من  394نّصت املادة 

 عن طريق الغش يف كل جزء من منظومة للمعالجة اآللية للمعطيات أو يحاول ذلك.دج كل من يدخل أو يبقى 100000
 تضاعف العقوبة إذا ترتب عىل ذلك حذف أو تغيري ملعطيات املنظومة".

 إىل منظومة –وهو ما عرّب عنه املرشع بالغش  –يستفاد من هذه املادة أنّه يقصد بجرمية الدخول غري املرصح به الدخول غري املرشوع 
املعالجة اآللية للمعطيات، أي أن يكون الدخول إىل نظام املعلومات بدون وجه حق، فمناط عدم املرشوعية هو انعدام سلطة الفاعل يف 

 الدخول إىل هذا النظام مع علمه بذلك.
املسؤول عن  نومن الحاالت التي يكون الدخول غري مرصح به يف النظام املعلومايت، دخول الفاعل إىل النظام دون ترصيح م 

 والنظام أو مالكه، وقد يكون الفاعل مرصحا له بالدخول إىل جزء من النظام إال أنه يتجاوز الترصيح املمنوح له ويدخل إىل كامل النظام أ 
 لومايت. عإىل أجزاء أخرى يحظر عليه الدخول إليها، وهذا الفرض يف الغالب يتم من طرف العاملني يف املؤسسات التي يوجد بها النظام امل

                                                           

 .31، ص 2017، في العصر الرقمي، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندريةسعيدي سليمة، حجاز بالل، جرائم المعلومات والشبكات  –( 187)

 .2004لسنة  71منشور في الجريدة الرسمية، العدد   (188)
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يحصل الدخول غري املرصح به بأي وسيلة من الوسائل، فقد يتّم باستعامل كلمة املرور الحقيقية متى كان الجاين غري مخول يف 
استعاملها، أو عن طريق استخدام برامج أو شيفرة خاصة، أو عن طريق استخدام الرقم الكودي لشخص آخر يف الدخول من خالل 

 (. 189واء تّم عن طريق شبكة االتصال الهاتفية أو غري االنرتنت)شخص مسموح له بالدخول س

أما جرمية البقاء غري املرشوع داخل النظام املعلومايت فيقصد بها التواجد داخل هذا النظام باملخالفة إلرادة الشخص صاحب النظام 
ر البقاء عن طريق الخطأ أو الصدفة إال أنه يقر  أو من له السيطرة عليه. وتتحقق يف الحالة التي يجد الشخص فيها نفسه داخل النظام

داخل النظام وعدم قطع االتصال به، وميكن تصور ذلك يف الحالة التي يكون فيها الشخص يف سبيله للدخول إىل نظام معلومايت له 
 (.190الحق يف الدخول إليه، إال أنه يجد نفسه بسبب استخدام شيفرة خاطئة داخل نظام آخر)

ع الجزائري جرّم مجرّد الدخول أو البقاء غري املرشوع داخل النظام املعلومايت حتى ولو مل ينجم عن هذا الفعل رضر نالحظ أّن املرش 
 بالنظام املعلومايت، وشّدد العقوبة إذا ترتب عىل جرمية الدخول والبقاء غري املرصح بهام حذف أو تغيري ملعطيات املنظومة.

 املعطياتالفرع الثاين: جرمية االعتداء عىل 
( سنوات وبغرامة من 3( أشهر إىل ثالث )6من قانون العقوبات عىل ما ييل: "يعاقب بالحبس من ستة ) 1مكرر  394نّصت املادة 

دج كّل من أدخل بطريق الغش معطيات يف نظام املعالجة اآللية أو أزال أو عّدل بطريق الغش املعطيات التي 2000000دج إىل 500000
 يتضمنها".

من هذه املادة أّن املرشع الجزائري حرص صور االعتداء عىل املعطيات يف ثالثة صور تتمثل يف إدخال معطيات جديدة غري  يتبنّي 
صحيحة إىل املعطيات املوجودة داخل النظام والتي متت معالجتها آليا، ومحو وإزالة معطيات كانت موجودة، أو تعديل وتغيري املعطيات 

 برامج معيّنة تعمل عىل إتالف املعطيات.واستبدلها بأخرى من خالل 

إذن، يعد مقرتفا لجرمية االعتداء عىل املعطيات كّل من ارتكب أحد صور االعتداء السابقة. وهي جرمية مستقلة عن جرميتي 
ن طريق نّظام عالدخول والبقاء غري املرخص بهام يف نظام املعالجة، ألنه ميكن حصول االعتداء عن بعد دون الّدخول أو البقاء يف ال

 استخدام برامج الفريوسات.

 الفرع الثالث: التعامل يف معلومات غري مرشوعة
( سنوات وبغرامة من 3( إىل ثالث )2من نفس القانون عىل أنّه: "يعاقب بالحبس من شهرين ) 2مكرر  394نّصت املادة  

 دج كل من يقوم عمدا أو عن طريق الغش مبا يأيت:5000000دج إىل 1000000

تصميم أو بحث أو تجميع أو توفري أو نرش أو االتجار يف معطيات مخزنة، أو معالجة أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية  1-
 ميكن أن ترتكب بها الجرائم السابقة.

 قسم".لحيازة أو إفشاء أو نرش أو استعامل ألي غرض كان املعطيات املتحصل عليها من أجل الجرائم املنصوص عليها يف هذا ا 2-

                                                           

 .45عودة يوسف سليمان، الجرائم الماسة بحرمة الحياة الخاصة التي تقع عبر وسائل تقنية المعلومات الحديثة ، ص  -  (189)

 .434نهال عبد القادر المومني، المرجع السابق، ص  –( 190)
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يستفاد من هذه املادة أّن املرشع الجزائري أراد الحفاظ عىل ما تبقى من رسيّة املعلومات بعد أن جرّم األفعال التي يتم بواسطتها 
املذكورتان أعاله. وطبقا لنص هذه املادة فان جرمية التعامل يف معلومات  9مكرر 194مكرر و 194الحصول عىل هذه املعلومات يف املادتني 

 مرشوعة لها صورتان، تتمثل األوىل يف تجريم التعامل يف املعلومات الصالحة الرتكاب جرمية عن طريق تصميمها أو البحث عن غري
( أو االتجار فيها، بينام تتمثل الصورة 193( أو نرشها لتمكني الغري من االطالع عليها)192(، أو تجميعها، أو توفريها)191كيفية تصميمها)

يف تجريم التعامل يف معلومات متحصل عليها من جرمية عن طريق حيازتها أو إفشائها أو نرشها أو استعاملها ألي  الثانية لهذه الجرمية
 غرض.

بأنّه باإلضافة إىل الحبس والغرامة فإنّه "...يحكم مبصادرة األجهزة والربامج والوسائل املستخدمة مع  6مكرر  394وتضيف املادة 
للجرمية من الجرائم املعاقب عليها وفقا لهذا القسم، عالوة عىل إغالق املحل أو مكان االستغالل إذا  إغالق املواقع التي تكون محالّ

 كانت الجرمية قد ارتكبت بعلم مالكها".

 املطلب الثاين: الحامية الجزائية للحق يف الحياة الخاصة عرب االنرتنت يف القوانني الخاصة
حامية الحياة الخاصة من مخاطر التكنولوجيا الحديثة، سّن املرشع الجزائري مجموعة نظرا لعدم كفاية نصوص قانون العقوبات ل

 إىل اآلن، وتتمثل هذه القوانني فيام ييل: 2009من القوانني لحامية الحياة الخاصة يف ظل الجرائم املعلوماتية، وذلك ابتداء من سنة 

 الوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصالالفرع األول: مكافحة الجرمية االلكرتونية يف قانون 
خّص املرشع جرائم انتهاك الحياة الخاصة يف البيئة الرقمية باهتامم ملحوظ فميّزها عن الجرائم التقليدية وسّن قانونا خاصا بها 

( الذي عرّف 194جيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها)املتعلق بالقواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولو  04/09هو القانون رقم 
ة يهذه الجرائم يف املادة الثانية منه كام ييل: "الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال هي جرائم املساس بأنظمة املعالجة اآلل

االت نظومة معلوماتية أو نظام لالتصللمعطيات املحّددة يف قانون العقوبات وأي جرمية أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق م
 اإللكرتونية".

أربع حاالت سمح فيها للسلطات املختصة باللجوء إىل مراقبة االتصاالت  –يف املادة الرابعة من هذا القانون  -ولقد حرص املرشع 
 اإللكرتونية تتمثل فيام ييل:

 لدولة.الوقاية من جرائم اإلرهاب أو التخريب أو الجرائم املاسة بأمن ا -
عند توافر معلومات عن احتامل اعتداء عىل منظومة معلوماتية عىل نحو يهّدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو  -

 االقتصاد الوطني.
ملقتضيات التحري والتحقيقات القضائية عندما يصعب الوصول إىل نتيجة تهم األبحاث الجارية دون اللجوء إىل املراقبة  -

 االلكرتونية.
 يف إطار تنفيذ طلبات املساعدة القضائية الدولية املتبادلة -

                                                           

 كتصميم برنامج يحمل فيروسا، وهو ما يطلق عليه البرامج الخبيثة. –( 191)

 رنامج يتصل ببرامج خاصة بإتالف البيانات مثال.وذلك عن طريق اإلحالة لب –( 192)

 وفي هذا السلوك خرق واضح للسرية المعلوماتية. –( 193)

 .2009لسنة  47منشور في الجريدة الرسمية، العدد  2009أوت  25مؤرخ في  -  (194)
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كام ألزم املرشع مقدمي الخدمات بتقديم املساعدة للسلطات املكلفة بالتحريات القضائية لجمع وتسجيل املعطيات املتعلقة مبحتوى 
 ت، وااللتزام بحفظ املعطيات التي تساعد يف الكشف عناالتصاالت واملراسالت ووضعها تحت ترصفها، مع مراعاة رسيّة هذه املعامال 

الجرائم ومرتكبيها، وكذلك التدخل الفوري لسحب املحتويات التي يطلعون عليها مبجرد العلم مبخالفتها للقوانني وتخزينها أو جعل 
هيئة وطنية للرقابة من الجرائم املتصلة  من هذا القانون 13هذا، وقد أنشأ املرشع الجزائري مبوجب املادة  (.195الدخول إليها غري ممكن)

بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحته، مهّمتها كشف وردع هذه األنواع املستحدثة من الجرائم، ومساعدة السلطات القضائية يف 
 التحريات التي تجريها بشأن هذه الجرائم مبا يف ذلك تجميع املعلومات وإنجاز الخربات القضائية.

 اين: مكافحة الجرمية اإللكرتونية يف القانون املتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكرتونينيالفرع الث
(، 196املحّدد للقواعد املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني) 04/15القانون رقم  2015فرباير  01أصدر املرشع الجزائري بتاريخ 

سيلة توثيق"، إلكرتوين مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكرتونية أخرى، تستعمل كو ولقد عرّف التوقيع اإللكرتوين بأنّه: "بيانات يف شكل 
 وشهادة التصديق اإللكرتوين بأنّها: "وثيقة يف شكل إلكرتوين تثبت الصلة بني بيانات التحقق من التوقيع اإللكرتوين واملوقع".

داء عليها واملعلومات ذات الطابع الشخيص التي يشكل االعت إذن، يرتبط التوقيع والتصديق اإللكرتونيني مبجموعة من البيانات
 جرمية يعاقب مرتكبها بأحكام جزائية وردت يف هذا القانون تتمثل فيام ييل:

 أوال: إفشاء البيانات الشخصية أو إساءة استعاملها
من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثالث أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة من مليون دينار إىل خمسة ماليني دينار  68طبقا للامدة 

 أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، كل من يقوم بحيازة أو إفشاء أو استعامل بيانات إنشاء توقيع إلكرتوين موصوف خاص بالغري.

 ثانيا: اإلخالل برسية البيانات
من هذا القانون يجب عىل مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين أن يحافظوا عىل رسية البيانات واملعلومات  42ملادة وفقا لنص ا

املتعلقة بشهادات التصديق اإللكرتونية املمنوحة، فإذا أخلوا بهذا الواجب يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنتني وبغرامة من  
لقد أراد املرشع بهذا النص أن يضفي حاميته عىل املعلومات الشخصية  (.197اتني العقوبتني)دج إىل مليون دينار أو بإحدى ه200000

 التي تؤخذ من األفراد، وأسبغ عليها صفة الرسية ملا لها من خصوصية معينة، وحسنا فعل عندما جرّم اإلخالل برسية هذه البيانات، فتخزين
قل الخصوصية إىل العالنية، كام أّن الرضا بالتجميع والتخزين ال يعني حرية تداول ون املعلومات ال يعني أّن هذه املعلومات قد انتقلت من

 املعلومات إىل جميع الناس. 
 ثالثا: جمع البيانات الشخصية للمعني دون موافقته

منه عىل أنّه ال ميكن ملؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين أن يجمع البيانات الشخصية للمعني إاّل  43نّص القانون يف املادة 
دج إىل مليون دينار 200000مبوافقته الرصيحة، ومتى أخّل بهذا الواجب يعاقب بالحبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات، وبغرامة من 

 أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط.

                                                           

 ة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصل 04/09من القانون رقم  47، 44، 45يراجع نص المواد  –( 195)

 .7541لسنة  53منشور في الجريدة الرسمية، العدد  -  (196)

 .04/15من القانون رقم  70المادة  -  (197)
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 ة الجرمية اإللكرتونية يف قانون القواعد العامة املتعلقة بالربيد واالتصاالت اإللكرتونيةالفرع الثالث: مكافح
املحّدد للقواعد العامة املتعلق بالربيد واالتصاالت  2018ماي  10املؤرخ يف  04/18أصدر املرشع الجزائري القانون رقم 

للقواعد العامة املتعلقة بالربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية، والذي  املحّدد 3/2000( والذي ألغى مبوجبه القانون رقم 198اإللكرتونية)
(، ويف حالة مخالفة 199أكّد فيه عىل وجوب عدم مساس استعامل شبكات وخدمات االتصال اإللكرتونية بحفظ الحياة الخاصة لألفراد)

 فيام ييل:ذلك يتعرّض املخالف لألحكام الجزائية التي تضمنها هذا القانون، واملتمثلة 

 أوال: انتهاك رسية املراسالت اإللكرتونية
دج إىل مليون دينار كل 500000من هذا القانون يعاقب بالحبس من سنة إىل خمس سنوات وبغرامة من  164وفقا لنّص املادة 

ستعمله بدون ترخيص أو ي شخص ينتهك رسية املراسالت املرسلة عن طريق الربيد أو االتصاالت اإللكرتونية أو يفيش مضمونها أو ينرشه
 من املرسل أو املرسل إليه أو يخرب بوجودها.

تتحقق هذه الجرمية باطالع الشخص عىل الرسائل اإللكرتونية أو سامع املحادثات اإللكرتونية بصورة غري مرشوعة، برصف النظر 
 ا أو نرشه أو استعامله بدون ترخيص.عن مضمونها أو محتواها فيام إذا كان يتضمن أرسارا أم ال ،إضافة إىل إفشاء مضمونه

 ثانيا: تحويل املراسالت الصادرة عن طريق الربيد اإللكرتوين
بالحبس من سنة إىل ثالث سنوات وبغرامة من مليون دينار إىل خمس ماليني دينار أو  04/18من القانون رقم  165تعاقب املادة 

عن طريق  ية يحّول بأي طريقة كانت، املراسالت الصادرة أو املرسلة أو املستقبلةبإحدى هاتني العقوبتني كل متعامل لالتصاالت اإللكرتون
 االتصاالت اإللكرتونية.

الفرع الرابع: مكافحة الجرمية اإللكرتونية يف قانون حامية األشخاص الطبيعيني يف مجال معالجة املعطيات ذات الطابع 
 الشخيص

املؤرخ يف  18-07رات والجرائم التي متّس خصوصية األفراد أصدر حديثا القانون رقم يف محاولة من املرشع الجزائري ملواكبة التطو 
( والذي هدف من خالله إىل تحديد قواعد حامية األشخاص الطبيعيني يف مجال معالجة املعطيات ذات الطابع 200)2018يونيو  10

 (.202( وذلك يف إطار احرتام الحياة الخاصة لألفراد)201الشخيص)

 "كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص –وفقا ألحكام هذا القانون  –املعطيات ذات الطابع الشخيص هذا، ويقصد ب
 معرّف أو قابل للتعريف بصفة مبارشة أو غري مبارشة، السّيام بالرجوع إىل رقم التعريف أو عنرص أو عّدة عنارص خاصة بهويته البدنية أو

(، أّما معالجة هذه املعطيات فيقصد بها: "كل عملية منجزة 203ومرتية أو النفسية أو الثقافية أو االجتامعية")الفيزيولوجية أو الجينية أو البي

                                                           

 .2018لسنة  27منشور بالجريدة الرسمية، العدد  –( 198)

 .04/18من القانون رقم  117المادة  –( 199)

 .7543لسنة  11منشور في الجريدة الرسمية، العدد  –( 200)

 من هذا القانون. 54طبقا لنص المادة  –( 201)

 من هذا القانون. 57طبقا لنص المادة  –( 202)

 من هذا القانون. 51يراجع نص المادة  -( 203)
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بطرق أو وسائل آلية أو بدونها عىل معطيات ذات طابع شخيص، مثل الجمع أو التسجيل أو الحفظ أو املالءة أو التغيري أو االستخراج أو 
 (.204عن طريق اإلرسال أو النرش وكذا اإلغالق أو التشفري أو املسح أو اإلتالف")االطالع أو االستعامل أو اإليصال 

 تجدر اإلشارة إىل أّن أي مخالفة ألحكام هذا القانون تعرّض املخالف لألحكام الجزائية املتمثلة فيام ييل:

الطابع الشخيص مهام كان مصدرها أو أوجب املرشع أّن تتّم معالجة املعطيات ذات : خرق الحياة الخاصة عند معالجة املعطيات -
سنوات، وبغرامة  5( وكّل خرق لهذا الواجب يعاقب املخالف بالحبس من سنتني إىل 205شكلها يف إطار حامية الحياة الخاصة لألفراد)

 (.206دج)500000دج إىل 200000من 

ة املعطيات من هذا القانون معالج –لسابعة يف املادة ا –اشرتط املرشع : معالجة املعطيات الشخصية رغم اعرتاض الشخص املعني -
ذات الطابع الشخيص باملوافقة الرصيحة للشخص املعني، فإذا متّت معالجة هذه املعطيات رغم اعرتاضه يعاقب املخالف بالحبس من 

 (.207دج)300000دج إىل 100000سنة إىل ثالث سنوات وبغرامة من 

من هذا القانون يجب إخضاع كل عملية معالجة معطيات شخصية  12امدة طبقا لل: معالجة املعطيات الشخصية دون ترصيح -
لترصيح مسبق من السلطة املختصة، ويف حالة القيام باملعالجة دون الحصول عىل هذا الترصيح يعاقب املسؤول بالحبس من سنتني إىل 

 دينار.500000دينار إىل  200000خمس سنوات وبغرامة من 

املعلومات والبيانات االسمية التي يتم تجميعها وتخزينها ومعالجتها يف جهاز : معطيات الشخصيةاالستعامل غري الرشعي لل -
الحاسوب يتعني أن يكون لها هدف محدد وواضح ومّعني سلفا، وال بّد من التزام الجهة القامئة عىل النظام املعلومايت بالهدف أو الغاية 

ها الكرتونيا، فال يجوز وصول هذه املعلومات إىل شخص آخر أو جهة أخرى تجمع معلومات التي من أجلها قامت بتجميع املعلومات ومعالجت
لغاية مغايرة ألّن هذا من شأنه إلحاق الرضر بالشخص. لذا تدخل املرشع الجزائري وعاقب بالحبس من ستّة أشهر إىل سنة وبغرامة من 

من قام بإنجاز أو باستعامل معالجة معطيات غري تلك املرصح بها أو  دينار، أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، كل100000دج إىل 60000
 (.208املرخص لها)

 300000دينار إىل 100000يعاقب بالحبس من سنة إىل ثالث سنوات وبغرامة من : جمع املعطيات الشخصية بطريقة غري رشعية -
من هذا القانون.  59دينار كل من قام بجمع معطيات ذات طابع شخيص بطريقة تدليسية أو غري نزيهة أو غري مرشوعة طبقا لنص املادة 

 فهذا الفعل فيه انتهاك للحياة الخاصة لألفراد يتمثل يف جمع معلومات صحيحة عنهم لكن عىل نحو غري مرشوع وغري قانوين. 

ري املرشوعة إّما من األساليب غري املرشوعة املستخدمة للحصول عىل هذه البيانات أو املعلومات ويستمد هذا الجمع صفته غ 
كمراقبة الرسائل املتبادلة واعرتاضها عن طريق الربيد االلكرتوين أو بتوصيل أسالك خفية إىل الحاسوب الذي تختزن فيه البيانات، أو 

                                                           

 من هذا القانون. 51يراجع نص المادة  –( 204)

 .43/52من القانون رقم  57المادة  –( 205)

 .43/52من القانون رقم  11المادة  –( 206)

 .07/18من القانون رقم  11المادة  –( 207)

 من نفس القانون. 13المادة  –( 208)
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دينية يف أّن البيانات غري صالحة للجمع بسبب مضمونها، كأن تتعلق باملعتقدات ال من حيث طبيعة مضمونها فتمثل صفة عدم املرشوعية
والسياسية واالنتامءات الحزبية واألصل العرقي لألفراد، فال بّد أن تكون بعيدة عن عمليات التجميع يف الحواسيب، ألّن مضمون هذه 

 (.  209البيانات يدخل يف نطاق الحياة الخاصة لألفراد)

دينار أو 200000دينار إىل  60000أشهر إىل سنتني وبغرامة من  6يعاقب بالحبس من : غري الرشعي للمعطيات الشخصيةالولوج  -
 بإحدى العقوبتني فقط، كل من عرقل عمل السلطة الوطنية:

 باالعرتاض عىل إجراء عملية التحقق يف عني املكان. 1-

 وا تحت ترصفها باملعلومات والوثائق الرضورية لتنفيذ املهمة املوكلة لهمعن طريق رفض تزويد أعضائها أو األعوان الذين وضع 2-
 أو إخفاء أو إزالة الوثائق أو املعلومات املذكورة.

 (.210عن طريق إرسال معلومات غري مطابقة ملحتوى التسجيالت وقت تقديم الطلب أو عدم تقدميها بشكل مبارش واضح) 3-

من قانون العقوبات الخاصة  301شخص الذي يقوم بإفشاء معلومات محمية مبوجب املادة يعاقب ال: إفشاء املعطيات الشخصية -
 (.211بإفشاء األرسار املهّمة)

دينار املسؤول عن املعالجة الذي 500000دج إىل 200000يعاقب بغرامة من : االحتفاظ باملعطيات الشخصية أكرث من املدة القانونية -
يحتفظ باملعطيات ذات الطابع الشخيص بعد املّدة املنصوص عليها يف الترشيع الساري املعمول أو تلك الواردة يف الترصيح أو الرتخيص، 

 من هذا القانون. 65وهذا وفقا ملقتضيات املادة 

دينار كل من  1000000دينار إىل  500000سنوات، وبغرامة من  5يعاقب من سنة إىل : نقل املعطيات الشخصية إىل دولة أجنية -
 (.212ينقل معلومات ذات طابع شخيص نحو دولة أجنبية)

 الخامتة
ساعدت وسائل االتصال واالنرتنت بشكل كبري عىل تطّور العامل ولكنها سالح ذو حّدين، فقد ساهمت يف تطور وسائل انتهاك 

األفراد واعرتاض اتصاالتهم وتتبّعها من جانب الحكومات واألفراد عىل حّد سواء، فالبيانات الخصوصية أيضا، من خالل التّصنت عىل 
الشخصية املوجودة عىل شبكات التواصل االجتامعي تتعرض ملخاطر عديدة، وتتمثل أهم هذه املخاطر يف تجميعها يف صورة قواعد 

 خدم.بيانات )بنوك معلومات( مشتملة عىل كل التفاصيل الخاصة باملست

إذن، الحق يف الحياة الخاصة يف البيئة االلكرتونية أوسع من الحق يف الحياة الخاصة يف البيئة العادية، نظرا للكم الهائل من 
املعلومات  املحفوظة يف بنوك املعلومات، والحواسيب الشخصية التي تتعلق غالبا بحياة اإلنسان الخاصة وأفراد أرسته ، لذا حرص املرشع 

                                                           

 .421 -421نهال عبد القادر المومني، المرجع السابق، ص  –( 209)

 .07/18من القانون رقم  60المادة  –( 210)

 من نفس القانون. 62المادة  –( 211)

 من هذا القانون. 67المادة  –( 212)
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عىل مواكبة النهضة التكنولوجية واملعلوماتية التي يعيشها العرص، فأدخل تعديالت عىل قانون العقوبات لجعله يتجاوب مع هذه  الجزائري
 07/18عندما أصدر القانون رقم  2018التطورات، واستحدث عّدة قوانني لضامن الحامية الجزائية للمعامالت اإللكرتونية كان آخرها يف 

مالت اإللكرتونية وحامية املعلومات املعالجة ذات الطابع الشخيص وذلك يف إطار احرتام الحياة الخاصة لألفراد، الخاص بحامية املعا
 وهذا التنوع الترشيعي من شأنه أن يساهم بشكل فّعال يف الوقت الراهن للتصدي للجرائم اإللكرتونية يف الجزائر.

بة الجرائم اإللكرتونية من خالل مواكبة أحدث االتجاهات العلمية والنظرية والبّد من االعرتاف بجهود املرشع الجزائري يف محار 
هة، ج ومحاكاة التقّدم التقني والتكنولوجي، إالّ أنّها تبقى غري كافية لتحقيق أمن املعلومات، نظرا للتطور الرسيع للجرمية اإللكرتونية من

ائم رى، لذا البّد من تعزيز التعاون الدويل قضائيا وإجرائيا يف مجال مكافحة الجر وللطابع العاملي والعابر للحدود الذي تتميّز به من جهة أخ
 اإللكرتونية، والعمل عىل دراسة ومتابعة املستجدات العاملية.

 بالنّظر إىل النتائج الّسابقة، ميكننا تقديم االقرتاحات التّالية:

 مواقع االنرتنت، وكّل اعتداء عليها يرتّب جزاءات.توعية الرأي العام بأّن الحقوق والحريّات مضمونة حتّى عرب -

 رضورة نرش الوعي والثقافة لدى مستخدمي شبكة االنرتنت حتّى ال يقعوا ضحيّة نهب أو احتيال، وحتّى ال تنتهك خصوصياتهم.-

انب األشخاص إىل ج تدّخل املرشع الجزائري لحامية األشخاص املعنويني أيضا يف مجال معالجة املعطيات ذات الطّابع الشخيص-
 الطّبيعينّي.

رضورة التنسيق والتعاون الدويل قضائيا وإجرائيا يف مجال مكافحة الجرائم اإللكرتونية، ودراسة ومتابعة املستجدات عىل الساحة  -
 العاملية.

جهزة الحاسوب ع أ تخصيص رشطة خاصة ملكافحة الجرائم اإللكرتونية، وذلك من رجال الرشطة املدربني عىل كيفية التعامل م -
 واإلنرتنت.

 تدريب رجال النيابة العامة والقضاء بشأن التعامل مع أجهزة الكمبيوتر واإلنرتنت من خالل دورات تدريبية متخصصة. -

 تدريس مواد بكلية الحقوق بالجامعات خاّصة بالحامية القانونية للمعلوماتية وكل ما يتعلّق بالكمبيوتر واإلنرتنت. -
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 املصادر واملراجعقامئة  

 أوال: املصادر
 - 9104لسنة  14املتضمن التعديل الدستوري، منشور يف الجريدة الرسمية، العدد  2016مارس  6املؤرخ يف  01/16القانون رقم . 
 - 9114لسنة  94املتضمن قانون العقوبات ، منشور يف الجريدة الرسمية، العدد  1966يونيو  8املؤرخ يف  44/014األمر رقم. 
 - 9114لسنة  70املتضمن تعديل قانون العقوبات ، منشور يف الجريدة الرسمية، ع  2004نوفمرب  10املؤرخ يف:  15/04القانون رقم . 
 - املتضمن قانون العقوبات ، منشور  1966يونيو  8املؤرخ يف  44/014املعّدل واملتّمم لألمر رقم  2006ديسمرب  20املؤرخ يف  23/06القانون رقم

 .9114لسنة  94يف الجريدة الرسمية، العدد 
 - 2009أوت  25املتعلق بالقواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحته مؤرخ يف  04/09القانون رقم 

 .2009لسنة  47، منشور يف الجريدة الرسمية، العدد 
 - 9101لسنة  14املحّدد للقواعد املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني، منشور يف الجريدة الرسمية، العدد  04/15ن رقم القانو. 
 - املحّدد للقواعد العامة املتعلق بالربيد واالتصاالت اإللكرتونية، منشور يف الجريدة الرسمية،  2018ماي  10املؤرخ يف  04/18القانون رقم

 .2018نة لس 27العدد 
 - املحدد لقواعد حامية األشخاص الطبيعيني يف مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخيص،  2018يونيو  10املؤرخ يف  18-07القانون رقم

 .9109لسنة  14منشور يف الجريدة الرسمية، العدد 
 ثانيا: املراجع

 الكتب-4
 -   الجامعي، اإلسكندرية.أحمد خليفة امللط، الجرائم املعلوماتية، دار الفكر 
 -  ،9119حسام الدين األهوايئ، الحق يف احرتم الحياة الخاصة )الحق يف الخصوصية(، دراسة مقارنة، ط الثانية، مرص، دار النهضة العربية  
 -  ،2005خالد محمد كدفور املهريي، جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت والتجارة اإللكرتونية، دار الغرير للطباعة والنرش، ديب. 
 -  ،9114خالد ممدوح ابراهيم، الجرائم املعلوماتية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية. 
 -  ،1994سامي الشوا، ثورة املعلومات وانعكاساتها عىل قانون العقوبات، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة. 
 -  2017الرقمي، ط األوىل، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، سعيدي سليمة، حجاز بالل، جرائم املعلومات والشبكات يف العرص. 
 -  ،2004قورة نائلة، جرائم الحاسب االقتصادية، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة . 
 -  .عودة يوسف سليامن، الجرائم املاسة بحرمة الحياة الخاصة التي تقع عرب وسائل تقنية املعلومات الحديثة 
 -  ،1992محمد عبد املحسن املقاطع، حامية الحياة الخاصة لألفراد وضامناتها يف مواجهة الحاسوب اآليل، من دون دار النرش،الكويت. 
  ،2014محمود إبراهيم الغازي، الحامية الجنائية للخصوصية والتجارة اإللكرتونية، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، ط األوىل. 
 9119در املومني، الجرائم املعلوماتية، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنرش والتوزيع،األردن، نهال عبد القا . 

 الرسائل الجامعية  -4
  ،ية الحقوق، رسالة ماجستري، جامعة الرشق األوسط، كلبارق منتظر عبد الوهاب، جرمية انتهاك الخصوصية عرب الوسائل اإللكرتونية يف الترشيع األردين

 . 2017األردن،
 األبحاث العلمية -0
 9101، ل 1، ع99جلد سوزان عدنان األستاذ، انتهاك حرمة الحياة الخاصة عرب االنرتنت )دراسة مقارنة(، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، امل. 

  



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

81 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

 واستراتيجية المواجهة(ظاهرة الهجرة بين تشديد التنظيم وتنظيم التشديد )قراءة في التداعيات األمنية 

 ظاهرة الهجرة بين تشديد التنظيم وتنظيم التشديد

  )قراءة في التداعيات األمنية واستراتيجية المواجهة( 
    

 أستاذ زائر بكلية الحقوق عني الشق الدار البيضاء 
 باطباحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق أكدال الر 

 

 : ملخص

إن عرس شدة املراقبة عىل الحدود الخارجية لدول شينغن، واتخاذها سياسة موحدة يف ميدان الهجرة، وخلقها وكاالت 
مختصة يف تلك املراقبة "فرونتكس"، وتعاقدها مع دول جنوب املتوسط، يف إطار التدبري التعاوين للهجرة، من أجل محاربة 

حّد من التهديدات األمنية التي تحدق باإلقليم نتيجة التحوالت الجيوسياسة الهجرة غري "النظامية" وضبط أمن املتوسط وال
املتسارعة، جعل املغرب يتحول من بلد عبور إىل بلد استقبال واستقرار. وتهدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء عىل املقاربة التي 

ىل الل إسرتاتيجية وطنية للهجرة واللجوء، تدعو إمن خ -سيام املهاجرين جنوب الصحراء-ينهجها املغرب يف تعاطيه مع الهجرة 
بلورة سياسات متطورة يف هذا الصدد، تضمن الحقوق وتتيح إمكانية التعايش واالندماج يف املجتمع املغريب، مبا يتوافق مع 

 إلنسانية. افلسفة حقوق اإلنسان والتعاون متعدد األطراف، عالوة عىل آليات ترشيعية وإطار مؤسسايت يعّضدان املقاربة 

املجلس  – 19.11القانون رقم  – 9104االسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء  -املنظمة الدولية للهجرة  الكلامت املفتاحية :
 امليثاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية )اتفاق مراكش(. –الوطني لحقوق االنسان 

 

Abstract : 

The difficulty of monitoring the external borders of the Schengen countries, adopting a unified 

policy in the field of migration, and creating agencies specialized in that control ,"Frontex", And their 

contract with the southern Mediterranean countries, within the framework of cooperative management 

of migration, In order to combat irregular migration, control the security of the Mediterranean, and 

reduce security threats to the region as a result of the accelerated geopolitical transformations, 

transforming  Morocco from a transit country to a country of reception and stability. This study aims 

to shed light on the approach taken by Morocco in its dealings with migration -especially sub-Saharan 

migrants- through a national strategy for migration and asylum, calling for the development of 

advanced policies in this regard, which guarantee rights and allow for coexistence and integration in 

Moroccan society, in line with the philosophy of human rights and multilateral cooperation, as well as 

legislative mechanisms and an institutional framework that support the human approach. 

Keywords :   

The international organization for migration IOM- National Strategy for Migration and Asylum 2014 

– Law n° 02.03 - National Council for Human Rights - The Global Compact for Safe, Orderly and 

Regular Migration (Marrakech Agreement). 
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 املقّدمة :
شكلت الهجرة موضوع جدل ونقاش كبريين كثريا ما طرح عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل، مستقطبا بذلك اهتامم السلطات 

لف أنحاء العامل الكبري لعدد املهاجرين غري مختالعمومية واملجتمع املدين والباحثني واملنظامت الدولية لحقوق اإلنسان، خاصة مع التزايد 
مليون مهاجر  741فـي املائـة مـن سـكان العالـم، باإلضافة إىل  4.1مليون مهاجر، أي مـا ميثـل  919إىل حدود  9107الذي وصل سنة 

شخص مهاجر يف العامل أو ما  مليون 904ما يقارب  9119عىل املستوى الداخيل، بعدما كان العدد حسب تقديرات األمم املتحدة سنة 
مليون مهاجر يف العامل، وتعكس أعداد املهاجرين  401و  911أن يكون ما بني  9111من سكان العامل، ومن املتوقع بحلول عام  %1يقارب 

 لقادمة يف املناطق األقلمن النمّو السكاين املتوقّع يف السنوات ا %99يف املستقبل االتجاهات اإلقليمية للنمّو السكاين، يرتكّز ما يقارب 
تطورا، وال سيام يف الصحراء الكربى لجنويب إفريقيا وجنويب آسيا. لذلك، فمن املرّجح أن تزداد الهجرة فيام بني دول الدخل املنخفض، 

التحرض، و ومع ذلك تعكس التوقّعات املرتبطة بزيادة تدفقات الهجرة أيضا التحوالت الدميغرافية الكربى نتيجة التغري املناخي، 
 .والشيخوخة، والرصاعات املسلّحة وعدم االستقرار السيايس، وزيادة الفرص

 أوروبا أساسا، حول يف ،)اليمني املتطرف خاصة(وأقطاب سياسية  إعالم وسائل تتناقلها التي النمطية كرَّست الصورة باملقابل،
 عرض يف غري النظاميني صفوف املهاجرين يف املسجلة الوفيات عدد وتزايد واالتجار بالبرش املهاجرين وتهريب النظامية غري الهجرة

هة اإلفريقية الهجرة بأن االنطباع ،213Covid-19البحر عىل الرغم من األزمة الصحية التي أفرزتها جائحة  نحو القارة  بشكل رئييس موجَّ
د خطرا ، وتشكل214العجوز  إىل بل متييزية، ظواهر إىل التي تفيض الرفض مظاهر املسبقة األحكام هذه املحليني. وتغّذي السكان يهدِّ

 .األجانب وكراهية العنرصية إذكاء

                                                           

للهجرة من أن وسط البحر المتوسط يبقى "منطقة الهجرة األخطر في العالم، وفي اإلطار الحالي ازدادت أخطار حّذرت المنظمة الدولية  -213

 ."حاالت الغرق غير المرئية بعيدا من أنظار المجتمع الدولي

ة من إجراء عمليات إنقاذ... وفي ظل هذا، ويخوض عدد متزايد من المهاجرين البحار لبلوغ أوروبا، رغم إغالق القارة موانئها ومنع أي سفينة إنساني

 .، بات البحر المتوسط بمثابة سجن مفتوح يشهد على مأساة بشرية كبرى بحسب تحذيرات منظمات غير حكومية دولية49-وباء كوفيد

امية لسوصّرح في وقت سابق السيد فنسان كوشتل، المبعوث الخاص للمنطقة الوسطى في البحر المتوسط في مفوضية األمم المتحدة ا

لشؤون الالجئين، لوكالة فرانس برس "في حال وقف عمليات اإلغاثة البحرية وتباطؤ البلدان في إنقاذ األشخاص وإنزالهم من السفن، سنجد 

 للمزيد من التفاصيل، يراجع : ."أنفسنا أمام أوضاع إنسانية خطرة

غير مرئية"، مقال منشور على اإلنترنت من دون ذكر إسم الكاتب، يوم  "كورونا ينّشط الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط ويحّوله إلى مقبرة -

 . متاح على الرابط :43:11على الساعة  54.53.7575، تاريخ الزيارة : 41.51.7575

https://www.mc-doualiya.com 

 ىوهو ما أكدته جلّيا جائحة كورونا، "ففيما تسببت تدابير اإلغالق الصارمة التي فرضتها الحكومة اإليطالية بقلب حياة الكثيرين رأسا عل -214

كم موقعها في حوض البحر األبيض المتوسط. فأعداد المهاجرين الضخمة الموجودة في إيطاليا عقب، خّلف الوباء تأثيراته على الدولة اإليطالية بح

والمنحدرة معظمها من الدول األفريقية، معّرضة بشكل خاص ألن تتحول إلى تجّمع جديد يتفشى عبره الفيروس. وفي الصورة الكبرى، نرى أن 

ن وم إلى التكاتف معًا في ظل تنامي االستياء من االتحاد األوروبي.يطاليين من مختلف األطياف رد فعل الدول األخرى إزاء المأساة اإليطالية دفع اإل

 راجع في هذا السياق: .فيما يتعلق بأهم قضايا السياسة الخارجية، على غرار مسألة ليبيا"شأن هذا التوافق المتجدد أن يؤثر على الرأي العام 

 ، متاح على الرابط:77:15على الساعة  54.53.7575، تاريخ الزيارة 7575أبريل   6، إيطاليا وليبيا وخطر فيروس كورونا، معهد واشنطن،رامي عزيز -

https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/Italy-Libya-Coronavirus-COVID-Middle-East-Refugees-Migration 

 النسخة اإلنجليزية من المقال، متوّفرة عبر الرابط : 

https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/Italy-Libya-Coronavirus-COVID-Middle-East-Refugees-Migration 

https://www.mc-doualiya.com/articles/20200515-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/defining-a-new-italian-role-in-libya-and-africa
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/defining-a-new-italian-role-in-libya-and-africa
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/ramy-aziz
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/ramy-aziz
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/Italy-Libya-Coronavirus-COVID-Middle-East-Refugees-Migration
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/Italy-Libya-Coronavirus-COVID-Middle-East-Refugees-Migration
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 أهمية املوضوع : -
إذا ما تناولنا الهجرة من شّقها االجتامعي، نجد أنها تعترب واحدة من الظواهر االجتامعية القدمية، وأنها ارتبطت مبجموعة من 

 الدميغرايف، ومنها ما هو اقتصادي واملتمثلة أساسا يف التفاوت الصارخ يف املستوى املعييشاألسباب منها ما هو اجتامعي كالبطالة والنمّو 
املوجود بني دول االنطالق ودول املقصد، ومنها ما هو سيايس وأمني، كحاالت الحرب والثورات والنزاعات العسكرية والنزعة املفرطة 

إفريقيا،  مراء، كحالة تركيا يف إفريقيا يف ضوء منّو وجود الرشكات الرتكية يفللتسلّح نتيجة تغلغل بعض القوى الصاعدة يف القارة الس
، والتي أعلنت عن هدف زيادة 9109يف الرابع من ديسمرب  9109- 9191 والخطة اإلسرتاتيجية لرئاسة صناعات الدفاع الرتكية عن الفرتة

، إضافة إىل العوامل 9191215بليون دوالر بحلول العام  01.1يمة وتصدير سالح بق %71املكّون املحيّل لصناعات الدفاع الرتكية إىل 
 الطبيعية كالتصّحر والجفاف وغريها.

من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لكّل فرد  01أما من الناحية القانونية التي تعنينا أكرث، ورغم أن حرية التنّقل كحّق تكفله املاّدة 
مهام اختلف جنسه أو جنسيته، أضحت العديد من الحكومات تنحو منحى تجريم فعل الهجرة يف قوانينها ومن ضمنها املغرب، مميّزة بني 

دهام )هجرة رشعية( تتامىش مع الرشوط واإلجراءات التي تضعها، واآلخر )هجرة غري رشعية( تعرّض صاحبها للجزاء مبعيّة نوعني؛ أح
شبكات تهريب املهاجرين، والتي درج فقه القانون الدويل عىل إدخالها ضمن إطار "الجرمية املنظمة عرب الوطنية" أو "الجرائم العابرة 

، كام أن التنسيق بني الدول ملواجهة هذه الجرائم املتنامية بفعل اإلمكانات (La criminalité transnationale organisée)للحدود" 
 "التكنولوجية املتاحة سواء عىل مستوى النقل أو اإلعالم، تّوج بصياغة "اتفاقية األمم املتّحدة ملكافحة الجرمية املنظّمة عرب الوطنية

، ذات الربوتوكوالت الثالثة؛ األول يتعلّق بتهريب األسلحة، والثاين مبكافحة االتجار بالبرش وبخاصة 9111املعروفة باتفاقية بالريمو عام 
 األطفال والنساء، أما الثالث فيتناول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر والجو.     

أصبح  بل فحسب، عبورهم أو بلدا النطالق املهاجرين الراهن الوقت يف مل يعد وانطالقا من املوقع الجيوسرتاتيجي للمغرب الذي
الهجرة من دول جنوب الصحراء تحديدا، وطالبي اللجوء من الدول التي تشهد  استقبال واستقرار، أضحى استقطاب موجات بلد أيضا

یا الهامة املطروحة عىل وأصبحت قضیة اللجوء من القضا  .رصاعات وحروب، أمرا حتميا ال مفّر منه، يفرض تحديات متعّددة األبعاد
ّقد عالساحة الدولیة نظرا ألبعادها السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة...، ولعل التزاید العددي الهائل لطالبي اللجوء، یخفي وراءه تنّوع وت

ناك الجئین هأسباب اللجوء، حیث مل یعد یقترص عىل األشخاص املهّددین بسبب آرائهم أو انتامئهم العنرصي أو الجنيس....، بل 
 .216ألسباب اقتصادیة وحتى الجئین أطفال، وأصبح العامل أمام موجة جدیدة ال ینظمها القانون الدويل بشكل دقیق

 أهداف الدراسة : -
تتجىل أهمية هذه الدراسة يف تسليط الضوء عىل واحدة من أهم القضايا املعارصة املرتبطة بظاهرة الهجرة، خصوصا مع ارتفاع 
معدالتها حينام تتّخذ الصور غري النظامية، وسوء تفسري لدوافعها، وجهل االنتفاع بعوائدها عىل املستوى املحيل للدول، مام يزيد نسبة 

                                                           

215- Wilder Alejandro Sanchez & Scott Morgan, Arms Sales in Africa : A Buyer’s Market, Geopolitical Monitor, 16 December 

2019, Date of visit : the 15.06.2020 at 11:45, available at : https://www.geopoliticalmonitor.com/arms-sales-in-africa-a-

buyers-market/ 

مونية هربال، الضمانات األساسیة لحمایة الالجئ، قضایا الهجرة والمهاجرین على ضوء االتفاقیات الدولیة والنصوص الوطنیة مع رصد ألهم  -216

 .2،  ص : 7542، الرباط، مطبعة األمنیة، 3االجتهادات القضائیة، العدد 

https://www.geopoliticalmonitor.com/author/shanchezmorrison/
https://www.geopoliticalmonitor.com/arms-sales-in-africa-a-buyers-market/
https://www.geopoliticalmonitor.com/arms-sales-in-africa-a-buyers-market/
https://www.geopoliticalmonitor.com/arms-sales-in-africa-a-buyers-market/
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مية البرشية واالقتصادية، ويفتح أبوابا أخرى للهجرة غري النظامية واملتاجرة باألشخاص، خاصة إذا تعلّق األمر بفئتي الهدر يف جهود التن
األطفال والنساء. لذلك، فالرضورة ملّحة لتبني مقاربة حديثة وبلورة سياسات مغايرة يف مجال الهجرة، تضمن الحقوق وتكون مطبوعة 

 بفلسفة عرص حقوق اإلنسان.

أمام كّل هذه املعطيات الدولية، وما أحدثته من تغريات كمية ونوعية عىل منظومة الهجرة يف تعددية دوافعها،  إشكال الدراسة : -
واختالف أسبابها، وتنّوع فاعليها االجتامعيني، وما تطرحه من انعكاسات تؤثر يف وضعيات األفراد، وكذلك يف وضعيات األنساق 

ل الشامل ودول الجنوب مبنطقة البحر األبيض املتوسط. فهل من عقالنية الطرح، ومنطقية الخطاب، االجتامعية الكربى بني دو 
بية لاالستمرار يف إنتاج وإعادة إنتاج نفس املقاربات التقليدية التي تهيئ قوالب جاهزة لدراسة الهجرة ببحث أسبابها، ومناقشة نتائجها الس

ع أصبح أكرب من ذلك، وأعمق من هذه الصورة التي تطرح نوعا من التحليل األحادي، والنظرة يف استنزاف الرأسامل البرشي، أم أن الوض
ة قاالختزالية لكثري من الجوانب، لتفرز بديال آخر يقوم علی مقاربة أکرث حداثة. من هذا املنطلق، جاءت هذه الدراسة لتبحث إشكالية العال 

بعاد، تجربة املغربية يف الفضاء املتوسطي، ومقاربة تقنني مسألة الهجرة من زاوية متعددة األ الجدلية الرتابطية بني الهجرة واالندماج وفق ال
محاولني اإلجابة عىل إشكال جوهري يتمحور حول مدى كفاية الرتسانة القانونية واملؤسساتية املؤطرة للهجرة، يف التوفيق بني املرجعية 

التداعيات األمنية  وقائية، ترمي إىل الحّد من-املحلّية وما تفرضه من سياسات احرتازية اإلنساين، والخصوصية-الكونية ذات البعد الحقوقي
 التي تفرزها الهجرة.  

تستند هذه الدراسة عىل فرضية مقرتحة، ميكن القول معها بأن تدبري ملف الهجرة يقتيض انخراط الجميع،  فرضيات البحث : -
ألمني ستمرار عىل الحدود املغربية، يف مسعى لالنتقال إىل أوروبا عرب إسبانيا، ويف ظل التشدد افاملهاجرون األفارقة بالتحديد يتقاطرون با

اإلسباين يف مراقبة حدودها مع املغرب، والتنسيق بني الرباط ومدريد لتدبري ملف تدفّق املهاجرين، تحّول املغرب إىل أرض إقامة، بدل 
 تيض تسوية أوضاع هؤالء ورعاية شؤونهم عىل جميع األصعدة.أن كان يف السابق أرض عبور، وهو رهان صعب يق

 تندرج هذه الدراسة يف دائرة الدراسات الوصفية التحليلية، التي تتضمن وصف وتحليل وتفسري الظروف املختلفةاملناهج املعتمدة :  -
ن الجوار. كام أن نسان وتبني سياسات حسالتي تحيط بالظاهرة، والتي تستدعي رضورة تبّني مقاربة حديثة تقوم عىل فلسفة حقوق اإل 

 تشّعب ردهات البحث يف موضوع الهجرة يفرض علينا االستعانة مبناهج موازية من قبيل املنهجني النقدي والتاريخي.
، نيملقاربة اإلشكال املركزي املطروح، تقتيض طبيعة املوضوع املتعّدد الرؤى والزوايا، تناوله من خالل محورين اثن خطة البحث :

املؤسساتية -نعالج يف األول سياسة الهجرة واللجوء كوجه من أوجه القوة الناعمة للمغرب، عىل أن نرجئ الحديث عن الرتسانة القانونية
 للمغرب املؤطرة للهجرة بني االلتزامات الدولية واملصالح الوطنية يف املحور الثاين.

 

 القوة الناعمة للمغر  األول : سياسة الهجرة واللجوء كوجه من أوجه املحور
يف مجال اللجوء والهجرة، وجها المعا من أوجه القوة الناعمة للمملكة،  9101أصبحت السياسة التي ينهجها املغرب، منذ شتنرب 

ولتفعيل هذه السياسة الجديدة التي  .أكسبتها إشعاعا أفريقيا ودوليا بفضل تغليبها البعد اإلنساين يف التعاطي مع املهاجرين وقضاياهم
 انخرط فيها املغرب تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية وتوصيات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، متت بلورة االسرتاتيجية الوطنية للهجرة

انية والشمولية، واحرتام حقوق ، والتي ترتكز عىل املقاربة اإلنس9104دجنرب  09واللجوء املصادق عليها من طرف املجلس الحكومي بتاريخ 
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وعليه، نعالج يف هذا املحور، الخطوط العريضة  .اإلنسان، واالنسجام مع القانون الدويل، والتعاون متعّدد األطراف، واملسؤولية املشرتكة
األبعاد الرامية لحامية  إىل لسياسة املغرب من خالل تسليط الضوء عىل اإلسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء )أوال(، عىل أن نتطرق بعدها

 املهاجرين )ثانيا(.
 -السياق العام، الرؤى واملبادئ املوّجهة–أوال : اإلسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء 

و ” الجئ“قبل الخوض يف الخطوط العريضة لهذه اإلسرتاتيجية، البد من ضبط مفاهيمي للمصطلحات، عىل اعتبار أن لفظتي 
تخدمان بالتبادل لدى العامة، عىل الرغم من الفوارق الجوهرية بني املصطلحني، فأمام عدم وجود تعريف متّفق كثريا ما تس” مهاجر“

شخص أقام يف دولة أجنبية ألكرث من سنة، بغض النظر عن األسباب سواء كانت “عليه قانونا، تصف األمم املتحدة املهاجر عىل أنه:
إما أن  والصور التي يأخذها املهاجر“. ملستخدمة للهجرة سواء كانت نظامية أو غري نظاميةكرهية، وبغض النظر عن الوسيلة ا طوعية أو

يكون عامل حدود، عامل موسمي، مالّح، عامل عىل منشاة بحرية، عامل متجّول، عامل استخدام محّدد، عامل لحسابه الخاص، ويتّم 
 .217ملهاجر الذي يوجد يف وضعية غري نظامية بالنسبة لدولة العملالتمييز دامئا بني العامل النظامي والعامل غري النظامي، أي ا

يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تخوف مرّبر من “بشأن الالجئني، فيُعرّف عىل أنه كل شخص  0910أما الالجئ، وفقا التفاقية  
أصبح بسبب و  دينه أو جنسيته أو انتامئه لعضوية فئة اجتامعية معينة أو آرائه السياسية، التعرض لالضطهاد، ألسباب ترجع إىل عرقه أو

وقد قطع املغرب خطوات مهمة يف مجال  “.القدرة عىل أن يستظّل بحامية دولته أو مل تعد لديه الرغبة يف ذلكذلك التخوف يفتقر إىل 
الهجرة، حيث أصبح رائدا يف هذا املجال إقليميا ودوليا، وذلك بعد إعطاء جاللة امللك محمد السادس الضوء األخرض لسّن سياسة وطنية 

خاللها املغرب خربات مهمة، السيام بعد انخراطه الفعيل والعميل يف تسوية الوضعية القانونية  ، راكم من9101جديدة للهجرة خالل سنة 
ألف  11للعديد من املهاجرين، القادمني من إفريقيا جنوب الصحراء، والتي تفيد آخر اإلحصائيات أنه متت تسوية وضعية أزيد من 

ستمرة والتأكيد املتكرر لجاللة امللك محمد السادس عىل موضوع الهجرة، . ويرجع الفضل يف هذه الريادة إىل الدعوات امل218مهاجر/ة
 .219، يف العديد من املناسبات الرسمية9101الذي ظل يتابعه عن كثب منذ عام 

                                                           

قانون الهجرة المغربي وقانون الهجرة اإلسباني، دراسة قّدمت ضمن فعاليات أشغال الندوة مليكة بنمسعود، وضعية المهاجرين بين  -217

المغرب، نظمتها وزارة العدل ضمن سلسلة الندوات واللقاءات واأليام الدراسية، -الوطنية حول موضوع "قراءة في قانون الهجرة"،الرباط

 .11-11 ، ص7553، يناير 2منشورات المعهد العالي للقضاء، العدد 

، تاريخ الزيارة 7549يوسف الخيدر، إستراتيجية المغرب في مجال الهجرة .... اإلنسان أوال، الموقع اإللكتروني لجريدة البيان اليوم المغربية،  -218

 ، متاح عبر الرابط :  47:11على الساعة  45.53.7575

http://bayanealyaoume.press.ma 

الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة  - ّم المهاجر والالجئ، راجع :لإلطالع أكثر على مختلف األمور التي ته

 ، متاح عبر الرابط :  43:41على الساعة  45.53.7575، تاريخ الزيارة 7549المقيمين بالخارج، دليل إقامة األجانب بالمغرب، 

https://marocainsdumonde.gov.ma/wp-content/uploads/2019/01/Guide-Q1.pdf 

 نذكر منها : -219

 ؛7543دجنبر  44و  45الرسالة الملكية الموجهة إلى المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة المنعقد بمراكش يومي 

 ؛7542نونبر  79االتحاد األوروبي، التي احتضنتها أبيدجان، يومه األربعاء  -الرسالة الملكية الموجهة إلى القمة الخامسة لالتحاد اإلفريقي

 بباريس؛ 7541دجنبر  53الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في أشغال القمة الفرنسية اإلفريقية حول السلم واألمن التي انعقدت يوم 

 .7541نونبر  53الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة والثالثين للمسيرة الخضراء، يومه 

http://bayanealyaoume.press.ma/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86/.html
https://marocainsdumonde.gov.ma/wp-content/uploads/2019/01/Guide-Q1.pdf
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 ، عىل”جية اإلنسانيةاإلسرتاتي“ويثّمن العديد من املراقبني واملسؤولني إسرتاتيجية املغرب يف مجال الهجرة، التي أطلق عليها اسم 
اعتبار أنها تهدف إىل تعزيز حامية حقوق املهاجرين والالجئني باملغرب، لذا فال غرابة أن تحظى بتنويه من لدن العديد من البلدان 

ويف سياق متّصل، حظيت املبادرة امللكية  .اإلفريقية التي أعربت عن دعمها وانخراطها الكامل يف هذه الدينامية التي أطلقها املغرب
تقدير خاص من االتحاد األورويب، وقادة األمم املتحدة )األمني العام لألمم املتحدة واملفوضة السامية لحقوق اإلنسان، اإلنسانية، ب

وكان املغرب خالل عهد جاللة امللك  .واملفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(، نظرا لتعاملها اإليجايب مع موضوع الهجرة
التي انخرطت يف معالجة موضوع الهجرة بشكل إنساين وعميل، حيث حاول تقديم مجموعة من األجوبة محمد السادس، من بني الدول 

 . 220الهيكلية إلشكالية الهجرة التي تعترب ظاهرة قدمية قدم اإلنسان فوق هذه األرض

لخدمات استفادتهم من ا ويف هذا اإلطار، تم اعتامد برامج تهدف إىل تحقيق اندماج ناجح للمهاجرين والالجئني باملغرب وضامن
 ةاالجتامعية األساسية، وذلك بتنسيق مع مختلف القطاعات واملؤسسات العمومية املعنية بقضايا الهجرة، وتضم هذه الربامج التعليم والثقاف

ين ومحاربة روالشباب والرياضة والصحة والسكن االجتامعي واملساعدة االجتامعية والتكوين املهني والتشغيل وتدبري تدفقات املهاج
 االتجار بالبرش والرشاكة والتعاون الدويل واإلطار التنظيمي والتعاقدي والحكامة والتواصل. 

العامل  جميع حقوق من االتفاقية الدولية لحامية 41كام أملت هذه اإلسرتاتيجية الجديدة، والتي راعت كثريا مضمون املادة 
املهاجرين النظاميني  إدماج وتيسري اإلنسان، حقوق احرتام الهجرة يف ظل ملوجات أفضل ضامن تدبري أجل من أرسهم، وأفراد املهاجرين

يف أفق انضامم املغرب للمجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا )سيدياو(، تغريات دولية وإقليمية جعلت من اململكة بلد استقرار وليس 
رتكة بني يها من عدة بلدان، ومن تم ما فتىء املغرب يشدد عىل املسؤولية املشبلد عبور فقط بالنسبة آلالف املهاجرين الذين يتوافدون عل

دول املصدر والعبور واالستقبال، من أجل تدبري أفضل للحركية اإلنسانية ووضع مقاربة إنسانية تضع حقوق املهاجر يف صلب األولويات 
إىل  وضعية القانونية للمهاجرين والالجئني لتمكينهم من الولوجيف إطار السياسة الجديدة تم اتخاذ إجراءات إدارية تتعلق بتسوية ال

 ةالحقوق األساسية، خاصة تلك املتعلقة بالصحة والتعليم والسكن والشغل واملواكبة االجتامعية والقانونية، واملرافق الرتفيهية والرياضي
عية تحيني مجموعة من القوانني، فضال عن تسوية وض إسوة بباقي املغاربة كام هو مبنّي يف الشكل أسفله، وهو ما تطلب من املرشع

 .221واندماج اآلالف من املهاجرين

                                                           

 رنشير في هذا اإلطار، إلى ثناء زعماء أفارقة إلستراتيجية المغرب في مجال الهجرة، إذ سبق لرئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي، رئيس مؤتم -220

نحن فخورون جدا بالتزام المغرب :“، أن قال 7542 لرؤساء دول وحكومات االتحاد اإلفريقي المنعقدة بأبيدجان يوليوزالقمة التاسع والعشرين 

، منّوها بسياسة جاللة 7542. وزاد ألفا كوندي، كرئيسا لالتحاد اإلفريقي عام ”وريادة جاللة الملك محمد السادس في مجال تدبير شؤون الهجرة

، وهو األمر الذي دفع الجمعية العامة لألمم ”االستقبال الذي يخص به المغرب الالجئين في وقت تطردهم دول أخرى“الملك، بالتأكيد على 

، والذي تم خالله 7543دجنبر من سنة  44و 45المتحدة إلى اختيار المغرب كدولة الستضافة المؤتمر الدولي للهجرة الذي عقد بمراكش يومي 

 رة اآلمنة والمنتظمة، بمثابة التزام جماعي يروم تحسين التعاون في مجال الهجرة. اعتماد الميثاق العالمي للهج

 للمزيد من التفاصيل حول الخطوط العريضة لهذا الميثاق، راجع :

راكش يومي للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، المنبثقة عن المؤتمر الدولي للهجرة، المنعقد بم مشروع الوثيقة الختامية لالتفاق العالمي -

 ، متاح عبر الرابط :  74:11على الساعة  47.53.7575، بمثابة الميثاق العالمي للهجرة، تاريخ الزيارة 7543دجنبر  44و 45

https://www.un.org/ar/conf/migration/assets/pdf/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf 

يعّد هذا التعاطي اإليجابي مع قضايا الهجرة في المغرب ثمرة لمقاربة تشاركية بين الحكومة والمؤسسات التشريعية والمجتمع المدني  -221

ولعل أرقام المستفيدين من هذه السياسة الوطنية الجديدة، التي أرادها جاللة الملك، كافية  .في توافق وإجماع لكافة القوى الحية بالمملكة

https://www.un.org/ar/conf/migration/assets/pdf/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
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وتجدر اإلشارة إىل أن اإلحصائيات الرسمية، تتباين، 
وتتناقض، عند مقارنتها بباقي األرقام، التي تكشف عنها وكالة 
حامية الحدود األوروبية الخارجية، "فرانتيكس"، أو جمعيات 

غربية؛ ومنها: املركز املغريب للحريات املجتمع املدين امل
والحقوق، وجمعية كوديم، والجمعية املغربية لحقوق اإلنسان، 
وجمعية ضحايا الهجرة الرسية؛ حيث ثبت لها عدم اهتامم 
مجموعة كبرية من املهاجرين من الدول جنوب الصحراء 
بالعملية، وعدم اكرتاثهم بها، بل إنهم ينظرون إليها بعني 

ويعتقدون أنها ستثنيهم عن هدفهم الكبري يف السفر الريبة، 
 222. والهجرة إىل أوروبا

، الفاعلني املعنيني إىل العمل بشكل مشرتك من أجل بلورة وتنفيذ 9101كام دعا املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف تقرير صدر عام 
الهجرة، ضامنة لحامية الحقوق ومرتكزة عىل التعاون الدويل وقامئة عىل إدماج املجتمع املدين. وهو  سياسة عمومية فعلية يف مجال

                                                           

ية رلتوضيح مدى جدية ومصداقية المغرب تماشيا مع التزاماته الحقوقية الوطنية والدولية. فمنذ إطالق العملية األولى لتسوية الوضعية اإلدا

وعلى غرار العملية األولى، طرحت العملية الثانية لتسوية أوضاع المهاجرين  .شخصا 71.593تفاد ، اس7541لألجانب في وضعية غير قانونية سنة 

بالمائة من الملفات المعروضة،  37إلى غاية متّم السنة، إلى تحقيق نسبة تسوية تبلغ على األقل  7543دجنبر  47في وضعية غير قانونية بتاريخ 

 13.17عمالة وإقليما، قدمها  25طلبا على مستوى  71.395اإلنسان إلى أنه تم تجميع أكثر من حيث أشارت معطيات المجلس الوطني لحقوق 

كما قررت اللجنة الوطنية للطعون، التي يترأسها رئيس  .في المائة من القاصرين 3.21في المائة من النساء و 17.91في المائة من الرجال، و

ة تتولى فحص الطلبات المتبقية التي رفضتها اللجان المحلية، والتوصية بتسريع عملية المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، تشكيل لجنة تقني

المتعلق بدخول وإقامة األجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير  57.51اعتماد القوانين المتعلقة على التوالي باللجوء وإصالح القانون رقم 

 .المشروعة

، أسفرت عن تسوية وضعية 7543وأخرى سنة  7541ليتين للتسوية القانونية لوضعية المهاجرين سنة وبهذا، تكون المملكة المغربية أطلقت عم

ألف حالة، مع إيالء اهتمام خاص بالنساء واألطفال، ووضع برنامج لتقوية القدرات للمهاجرين الذين قرروا اإلقامة، وإطالق أوراش  15حوالي 

ة، تتعلق بمكافحة االتجار في البشر واللجوء والهجرة بما يستجيب للسياسة العمومية المغربية الجديدة. إلصالح الترسانة القانونية المتعلقة بالهجر

 راجع في هذا الصدد :

أمينة بوعياش، كلمة خالل افتتاح أشغال المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق االنسان: "االتفاق العالمي من  -

تاريخ  ،7549نونبر  1-3، القاهرة، "لرؤية المشتركة للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان اإلفريقية، الفرص والتحديات في تنفيذهأجل الهجرة : ا

  ، متاحة عبر الرابط  : 77:15على الساعة  47.53.7575الزيارة 

https://www.cndh.ma/ar/blgt-shfy/lmwtmr-lthny-shr-lshbk-lmwsst-lwtny-lhqwq-lnsn-lfryqy-ltfq-llmy-mn-jl-lhjr-lrwy-lmshtrk 

 74صبري الحو، تقرير حول موضوع "المغرب والهجرة القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء"، الموقع اإللكتروني لمركز الجزيرة للدراسات،  -222

 ، متاح عبر الرابط :71:71على الساعة  47.53.7575، تاريخ الزيارة 7543دجنبر 

https://studies.aljazeera.net   

 (4)الشكل 
خطاطة تفصيلية توّضح املبادئ املوجهة لالسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وبرامج 

 العمل القطاعية واألفقية املوجهة لفائدة املهاجرين
 .9املقيمني بالخارج وشؤون الهجرة، اإلسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، ص املصدر : الوزارة املكلفة باملغاربة 

 

https://www.cndh.ma/ar/blgt-shfy/lmwtmr-lthny-shr-lshbk-lmwsst-lwtny-lhqwq-lnsn-lfryqy-ltfq-llmy-mn-jl-lhjr-lrwy-lmshtrk
https://studies.aljazeera.net/
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مولية تعتمد، وفقا للتوجهيات امللكية، عىل مقاربة ش الهجرة مع الحكومة وقامت بوضع سياسة جديدة يف مجال التقرير الذي تفاعلت
 .223وإنسانية تلتزم مبقتضيات القانون الدويل وتتبنى التعاون املتعدد األطراف

تب الالجئني لتي مكنت من فتح مكوتأيت قرارات اللجنة الوطنية للطعن متاشيا مع السياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء وا
 97.04والنازحني، وتعميم الدوريات التي تتيح ألبناء املهاجرين ولوج املدرسة العمومية )التعليم الرسمي وغري الرسمي( واعتامد القانون 

 .املتعلق مبكافحة االتجار بالبرش

مهاجرة مندمجون يف النمط املدريس املغريب، يف  طفل من عائالت 4494نجحت هذه السياسة يف إدماج أكرث من  9107وإىل غاية 
إطار املنهجية املغربية، كام تم إبرام اتفاقات مع الهالل األحمر والتعاون الوطني ألخذ وضعية الفئات الهشة وسط املهاجرين، السيام 

ملحاربة شبكات التهريب  ، يتبنى املغرب مقاربة أمنيةوباملوازاة مع املقاربة اإلنسانية الشمولية تجاه املهاجرين، النساء واألطفال بعني االعتبار
من  9107واالتجار بالبرش التي تتاجر يف معاناة الراغبني يف الهجرة واللجوء، إذ تشري أرقام وزارة الداخلية إىل أن املغرب متّكن يف سنة 

 .ألف محاولة هجرة غري رشعية 11خلية لالتجار يف البرش وإحباط  91تفكيك 

إىل تشديد مراقبة الحدود يف إطار مقاربة تشاركية بني دول الشامل والجنوب، يشجع املغرب الرجوع الطوعي للمهاجرين  وباإلضافة
يف إطار يحرتم حقوق املهاجر ويضمن له االندماج يف محيطه األصيل. ويف هذا السياق، أرشفت اململكة عىل العودة الطوعية ملا يناهز 

 .ألف مهاجر 99

ي اختارت فيه دول أخرى أن تبقي قضية الهجرة رهينة لحسابات انتخابية ضيقة وضحية لخطابات متطرفة، اعتمد ويف الوقت الذ
إىل إنشاء  9101املغرب خطوة اإلدماج كقيمة مضافة وكفرصة للمستقبل، انسجاما مع التزاماته الحقوقية وطنيا ودوليا، حيث دعا سنة 

وار بشأن قضايا الهجرة، إميانا منه بحرية اإلنسان يف التنقل والتواصل والعيش الكريم. كام تحالف إفريقي للهجرة والتنمية كأداة للح
انخرط يف العمل املشرتك عىل مختلف األصعدة، العتامد سياسات متجددة ومقاربات تشاركية مندمجة للتدبري األمثل لظاهرة الهجرة 

وحسن الحوار والتشاور، عىل مراعاة خصوصيات املهاجرين ومساعدتهم عىل  ، تحّث الدول املستقبلة يف إطار سياسة التعاون224والتنمية

                                                           

 للمزيد من التفاصيل، راجع :  -223

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، خالصات وتوصيات تقرير: "األجانب وحقوق اإلنسان بالمغرب : من أجل سياسة جديدة في مجال الهجرة  -

 ، متاح عبر الرابط :59:45اعة على الس 41.53.7575، تاريخ الزيارة 7541واللجوء"، منشورات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 

https://www.cndh.org.ma 

دابير الرامية إلى ضمان تدبير أفضل ألفواج المهاجرين في جاء في تعريف سياسات الهجرة كونها : "مجموعة مــن اإلجراءات المنسقة والت -224

 ةمجال ترابي معين. وينبغي أن يرتكز وضع أي سياسة للهجرة على مقاربة قائمة على التخطيط، من أجل بلورة حلول اقتصادية وسياسية وتشريعي

 راجع :  .وإدارية للتحديات التي تفرضها الهجرة"

، 4134، ص : 7549مارس  2بتاريخ  3213ماعي والبيئي "الهجرة وسوق الشغل"، صادر بالجريدة الرسمية عدد رأي المجلس االقتصادي واالجت -

 ، متاح عبر : 47:71على الساعة  41.53.7575تاريخ الزيارة 

 رابط األمانة العامة للحكومة

http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2019/BO_6758_Ar.pdf?ver=2019-03-13-152219-120 

 41ورابط المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، ص :  

http ://www.ces.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/2018/AS36-2018/Av-AS36a.pdf 

 

https://www.cndh.org.ma/sites/default/files/documents/word_Migration_resume_version_arabe_8_sept_2013_nadir-2.doc
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2019/BO_6758_Ar.pdf?ver=2019-03-13-152219-120
http://www.ces.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/2018/AS36-2018/Av-AS36a.pdf
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اجتياز صعوبات االندماج واالنخراط يف املجتمعات املحتضنة، وكذا التصدي لنزعات اإلقصاء والعنرصية والكراهية، ما جعل املغرب وجهة 
 مفضلة للمهاجر عىل صعيد القارة كام يوّضح الشكل أدناه :

يشري مصطلح "املهاجرون الوافدون" إىل املهاجرين املقيمني يف 
أما مصطلح "املهاجرون الخارجون"، البلد ممن ولدوا يف الخارج، 

فيقصد به األشخاص املولودون يف البلد لكنهم يقيمون خارج بلد 
 .9101مولدهم يف العام 

وتبوأ املغرب بفضل سياسته يف مجال الهجرة واللجوء ريادة 
، إىل جانب حضوره الوازن باملنتديات الدولية من أجل تحقيق 225قارية

الهجرة، كام هو الشأن باملنتدى العاملي للهجرة تفاعل إيجايب مع قضايا 
، والذي 9109-9107والتنمية الذي ترأسه املغرب مناصفة مع أملانيا سنتي 

  226.مبدينة مراكش 9109استضاف دورته الحادية عرشة يف شهر دجنرب 

وما فتىء املغرب يدّعم تنسيق الجهود عىل املستويني الجهوي 
بة بة األمنية الضيقة، يف سبيل تبني مقار والقاري، من أجل تجاوز املقار 

                                                           

، دعا 7542نونبر  79أبيدجان، يومه األربعاء  –االتحاد األوروبي، التي احتضنتها العاصمة اإليفوارية -في القمة الخامسة لالتحاد اإلفريقي -225

، والتي ”صياغة خطة عمل إفريقية بشأن الهجرة“إلى صاحب الجاللة الملك محمد السادس، بصفته رائد االتحاد اإلفريقي في موضوع الهجرة، 

، الهادفة إلى تصحيح عدة مغالطات بخصوص الهجرة اإلفريقية، إذ أنها ال تتّم بين القارات في غالب 7542وضع جاللته لبناتها األولى في يوليوز 

ا أيضا بأن الهجرة غير الشرعية ال تشكل النسبة الكبرى، منهم يبقون في إفريقيا، ومضيف 1أفارقة مهاجرين  1األحيان، مشيرا إلى أنه من أصل 

بالمائة من عائدات المهاجرين  31بالمائة فقط من الحجم اإلجمالي للهجرة الدولية، وأن الهجرة ال تسّبب الفقر لدول االستقبال ) 75فهي تمثل 

كما أشار جاللة الملك إلى أن الدول  .وبلدان االستقبال لم يعد قائما تصرف داخل هذه الدول(، وأخيرا، بأن التمييز بين بلدان الهجرة وبلدان العبور

دا ياإلفريقية مطالبة بالنهوض بمسؤولياتها في ضمان حقوق المهاجرين األفارقة، وحفظ كرامتهم على أراضيهم، وفقا اللتزاماتها الدولية، وبع

 ى عنها الزمن.عن الممارسات المخجلة والالإنسانية الموروثة عن حقبة تاريخية عف

نالت جهود المغرب إشادة على أعلى المستويات أفريقيا ودوليا، حيث عبر رئيس جمهورية غينيا، رئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد  -226

مجال تدبير  ، عن اعتزازه بالتزام المغرب وريادة جاللة الملك محمد السادس في7543اإلفريقي، ألفا كوندي، على هامش أشغال الدولي للهجرة 

من جانبه نّوه ممثل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بالمغرب، السيد جان بول كافاليري، بالمقاربة اإلنسانية  .شؤون الهجرة

أجل  دني، منالتي تتبعها المملكة في مجال الهجرة واللجوء، مشيرا إلى أن المفوضية تعمل بشكل وثيق مع السلطات المغربية والمجتمع الم

 رتسجيل الطلبات ومعالجة الملفات لتحديد األشخاص المؤهلين للحصول على صفة الجئ، وتقديم المساعدة اإلنسانية والقانونية لهذه الفئة عب

درة ممهنية لالجئين من خالل تمويل أنشطة -دعم تمدرس األطفال والتكفل الطبي والمساعدة القضائية، وكذا تحقيق االستقاللية السوسيو

وفي أكتوبر من نفس السنة، تمت اإلشادة بمدينة إشبيلية )جنوب إسبانيا( بالجهود الملموسة التي يبذلها المغرب في مجال تدبير  .للدخل

كة لممالهجرة ومحاربة الهجرة غير الشرعية، وذلك خالل اجتماع لمجموعة الستة، التي تضم وزراء الداخلية لكل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا وال

 .المتحدة وإيطاليا وبولونيا

ويشكل مرور سّت سبع على إطالق السياسة الجديدة للهجرة واللجوء، التي أقرها جاللة الملك من خالل تسوية أوضاع المهاجرين في المغرب 

لمبادرة الفريدة من ومعظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، مناسبة لتحصين المكتسبات الحقوقية والمضي قدما في تحقيق كل أهداف هذه ا

شعوبها و نوعها، التي القت ترحيبا وطنيا وأفريقيا ودوليا وأكدت جدية ومصداقية المغرب في الوفاء بالتزاماته الحقوقية وإبرازا ألهمية إفريقيا

 .بالنسبة للمملكة

 (4)الشكل 
 رسم بياين للبلدان اإلفريقية الرئيسية العرشون من

 4245أعداد املهاجرين يف العام حيث 
 44، الصادر عن وكالة االمم املتحدة للهجرة، ص 9109املصدر : تقرير الهجرة يف العامل لسنة 
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شمولية تأخذ بعني االعتبار الهجرة يف كل أبعادها من خالل املساهمة يف إعداد امليثاق العاملي لهجرة آمنة، منظمة ومنتظمة، والذي 
املرتبطة بالهجرة والتغريات  ، ومناقشة التحديات9111227سيجعل من أولوياته تعزيز البعد التنموي من خالل األهداف اإلمنائية ملا بعد 

  .املناخية

 ثانيا : أبعاد سياسة املغر  لحامية املهاجرين
” ّض الطرفغ“ظل موضوع الهجرة باملغرب يشكل دامئا إشكاال محرجا يقّض مضجع الحكومات املتعاقبة لعقود طويلة. فام بني 

هذه  .نكرة يف املعادلة املغربية لعقود، مع اعتامد املقاربة األمنية املحضةحينا آخر، ظّل معها املهاجرون األفارقة ” الرصامة األمنية“حينا و 
ة يعاقب ميارسون أنشطة محظور ” غري النظاميني“األخرية، وجدت مرّبراتها لدى املدافعني عنها يف كون العديد من املهاجرين األفارقة 

لتسول، الدعارة. و الهاجس األمني ليس إال واجهة للتغطية عىل عليها القانون: الرسقة، النصب، ترويج املخدرات، تزوير العمالت، ا
فالظاهرة أصبحت ذات أهمیة . 228هاجس سيايس تلعب فيه الحسابات السياسية دورا هاما يف تغييب للهاجس الحقوقي واالجتامعي

 .229حيجتامعي، األمني والصبالغة ومقلقة للمملكة املغربیة، نظرا للتهدیدات التي متثلها سواء عىل املستوى االقتصادي، اال 

لكن مع فلسفة اإلسرتاتيجية الوطنية الجديدة يف مجال الهجرة واللجوء، والتي تحمل يف طياتها أبعاد إنسانية وحقوقية وفق ما 
 ةأضحى معه الهاجسان السيايس والحقوقي يحكامن كذلك وضعية األفارق سطرته اإلعالنات الدولية لحقوق اإلنسان، تغري األمر بشكل

يف املغرب. وهكذا، كفل دستور اململكة املغربية البعد الحقوقي لسياسة الهجرة و اللجوء، حينام شّدد عىل االلتزام بحقوق اإلنسان كام 
هي متعارف عليها دوليا، ونص عىل منع كل أشكال التمييز عىل أساس الجنس أو اللون أو املعتقد أو االنتامء االجتامعي أو الجهوي أو 

شخيص كان، ومن هذا املنطلق، يجب اعتبار وجود مواطنني من بلدان إفريقية جنوب الصحراء يف املغرب، قضية كرامة إنسانية أي وضع 
وقضية حق اإلنسان يف العيش والعمل واالستقرار، والسيام حني يفّر املواطن مكرهاً من أوضاع الفقر والبطالة واملجاعة والحرب والقمع 

 .230واالستبداد

                                                           

 .7515المعروفة بأهداف التنمية المستدامة  -227

يوليوز  17، المركز الديمقراطي العربي، برلين، ألمانيا، “األسس واألبعاد“رة واللجوء هشام العقراوي، سياسة المغرب في مجال الهج -228

 ، متاح عبر الرابط :71:45على الساعة  41.53.7575، تاريخ الزيارة : 7542

https://www.democraticac.de/?p=47770#_ftnref15 

229- Ilham Bouazza, le Maroc face à la migration subsaharienne, thèse de Doctorat en droit public, faculté des sciences 

juridiques, économiques et sociales, université Mohammed 1er Oujda – Maroc, 2004, P-4. 

. ويغادر السكان من السودان والصومال والعراق 7544مليون الجئ منذ عام  3.1رية أكثر من نتج عن النزاع في الجمهورية العربية السو -230

الهجرة  ضيةأيضا إلى أنحاء أخرى من العالم. وقد أدت األعداد الكبيرة للمهاجرين العابرين عبر المنطقة العربية والبحر األبيض المتوسط إلى وضع ق

 راجع في ذلك : .وغيرها في طليعة األولويات السياسية في أوروبا

رير قمحمد علي الحكيم )وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين العام لإلسكوا( ووليم ألسي سوينغ )مدير عام المنظمة الدولية للهجرة(، ت -

 54.52.7575،  تاريخ الزيارة : 7543، 44(، ص : 7515)الهجرة في المنطقة العربية وخطة التنمية المستدامة لعام  7542حالة الهجرة الدولية لعام 

 . متاح عبر الرابط :  44:71على الساعة : 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/2017-situation-report-international-migration-

arabic.pdf 

https://www.democraticac.de/?p=47770#_ftnref15
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/2017-situation-report-international-migration-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/2017-situation-report-international-migration-arabic.pdf


                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

91 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

ياسة املغرب يف مجال الهجرة، ضمن حسابات مرتبطة مبصالح اقتصادية وسياسية مع الرشكاء األوروبيني يف الضفة وتندرج س
الجار اإلسباين الذي "مل يخرج عن املسار الترشيعي العام للهجرة لدى السلطات اإلسبانية، إذ عكس هذا  الشاملية، وبالخصوص مع

، أو من خالل تبني االتحاد 231وبإرصارها عىل النظرة األمنية الضيقة يف تناولها مللف الهجرة" القانون مرة أخرى حجم التصلّب يف موقفها
، وبفضل اإلسرتاتيجية التي وضعها املغرب، استطاع 232اسرتاتيجية ملكافحة الهجرة الرسية تعرف ب: "نظام األحزمة" خارج دول االتحاد

أزمة الهجرة وتأثرياتها عىل أوروبا، بحكم أن تواجد املهاجرين األفارقة يف املغرب أن ينتقل من دور دريك أوروبا إىل رشيك فعال لتدبري 
األوريب، إذ أن هؤالء ينتظمون ويتوزعون عىل طول شامل املغرب مبحاذاة الساحل ” النعيم“هو مجرد محطة ملحاولة التسلّل نحو 

ومن هذا املنطلق، يتّخذ التعاون املغريب اإلسباين خصوصا،  233.اناملتوسطي، مع تركيز كبري يف طنجة، وبالقرب من مدينتي الناظور وتطو 
واألوريب عموما، يف جانب منه، شكل ضغط غري مبارش عىل املغرب يف موضوع محاربة الهجرة غري الرشعية واملخدرات، حيث يطلب من 

 .واالجتامعية مللف الهجرة املغرب أن يكون واجهة وقائية للمساهمة يف التخفيف من التداعيات األمنية واالقتصادية

كام أن انضامم املغرب لعمقه اإلفريقي، كان من بني األسباب التي جعلت املغرب يتعامل مع ملف الهجرة بإيجابية، نظرا لالمتداد 
عن  ثالتاريخي والجغرايف والجيوسرتاتيجي للمغرب، مع ما نتج عنه من اعرتاف بالهوية املشرتكة مع األفارقة، فال يعقل أن نتحد

وليك يحظى تعامل املغرب باملصداقية لدى دول الجوار  .املواطنني األفارقة املقيمني بني ظهرانينا كام لو أنهم قادمون من كوكب آخر
 وإزاء املنتظم الدويل، فإنه البّد من تجاوز منطق الكيل مبكيالني.

و  دماج،رب بطريقة قانونية، نلمس لدى هؤالء رغبة أكيدة يف االنوإذا ما متّعنا يف املهاجرين األفارقة جنوب الصحراء املتواجدين باملغ
هي يف حد ذاتها عامل ايجايب بالنسبة للمغرب، لكنه يقتيض مالمئة اجتامعية، ويستدعي اتخاذ تدابري إدماجية عملية، يف مجال 

ادي أسباب االندماج االقتصالتشغيل والصحة والتمدرس والسكن، ومتكني املقيمني منهم بطريقة رشعية من فرص الشغل، و 
. وترتكز 234واالجتامعي، ورشوط العيش الكريم، وذلك من أجل تحويلهم إىل قوة إنتاجية واقتصادية تساهم يف النمو االقتصادي باملغرب

لرسية؛ االرؤية امللكية عىل إسرتاتيجية تتشكل من خمس مقتضيات، تكمن يف احرتام حقوق اإلنسان للمهاجرين؛ تعزيز مكافحة الهجرة 
تشجيع الهجرة القانونية؛ ضامن حقوق الالجئني وطالبي اللجوء، وكذا التسوية االستثنائية للمهاجرين غري الرشعيني. ومن أجل الوصول 

                                                           

، -دراسة مقارنة لتشريعات كل من إسبانيا، فرنسا وبلجيكا-هشام الخرشاف، المقاربة التشريعية لظاهرة الهجرة في بلدان االستقبال  -231

وضوع "قراءة في قانون الهجرة"،الرباط، المغرب، نظمتها وزارة العدل ضمن سلسلة الندوات قّدمت ضمن فعاليات أشغال الندوة الوطنية حول م

 .91-91، ص 7553، يناير 2واللقاءات واأليام الدراسية، منشورات المعهد العالي للقضاء، العدد 

اسة قّدمت ضمن فعاليات أشغال الندوة الوطنية محمد عبد المحسن البقالي، ظاهرة الهجرة الغير المشروعة : أية إستراتيجية لمعالجتها، در -232

 .434أعالها، ص 

233- Mehdi ALIOUA, La  migration transnationale des africains subsahariens au Maghreb, L'exemple de l'étape marocaine, 

In: Horizons Maghrébins - Le droit à la mémoire, n° 53, L'Afrique à voix multiples, P 81. Date de la consultation : 20.06.2020 

à 10h35, téléchargeable via le lien suivant : 

https://www.persee.fr/docAsPDF/horma_0984-2616_2005_num_53_1_2303.pdf  

 75.53.7575، تاريخ الزيارة : 7541الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اإلستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، دجنبر  -234

 : الوزارة  ، متاحة عبر رابط71:71على الساعة 

https://marocainsdumonde.gov.ma 

https://www.persee.fr/docAsPDF/horma_0984-2616_2005_num_53_1_2303.pdf
https://marocainsdumonde.gov.ma/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1.pdf
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إىل هذه األهداف النبيلة، عمل املغرب أوال عىل توقيع عدة اتفاقيات دولية، إىل جانب القوانني الوطنية ذات الصلة مبوضوع الهجرة، 
 تستدعينا لطرح سؤال أي إطار قانوين مؤطر للهجرة، وأي مؤسسات مواكبة للسياسات العمومية يف ذات املجال.   التي

 املؤسساتية للمغر  اتجاه مسألة الهجرة بني االلتزامات الدولية واملصالح الوطنية.-املحور الثاين : الرتسانة القانونية
والجو والبحر التي يفرضها االتحاد األورويب، بقيت بعيدة عن أن تشكِّل عائقا ماديا إن سياسة إغالق الحدود ومراقبتها من الرب 

يحول بني جحافل املرشحني للهجرة غري النظامية وتحقيق حلم وطموح الهجرة إىل الفردوس الغريب، فظهرت محاوالت ناجحة للهجرة، 
الربية(، واتخذت مغامرات السفر والهجرة مسارات رسية، ووعرة، والسفر خارج نقط العبور املعتادة )مطارات وموانئ ومراكز الحدود 

ى ر وباستعامل وسائل خطرية، أو عرب معابر نظامية، باستعامل هويّات مزيفة، وهو اليشء املعربَّ عنه تارة، بالهجرة غري الرشعية، وتارة أخ
سب بعض الدراسات، بخارجية املراقبة من خالل مناطق توجد يف وهو ما يفرّس ح .بغري القانونية، وأحيانًا أخرى بالرسية، أو غري النظامية

وكل من يأوي املطرودين واملبعدين، تعترب  -كام هي حال بلدان املغرب عىل الخصوص-دول وقارات مختلفة، حيث أن بعض الدول 
 .235فضاءات حدودية

جرين املغرب نفسه محاطا بتحديات هائلة جراء تدفّق املهاأمام هذا الزخم والتعقيدات القانونية التي تفرضها دول القارة العجوز، وجد 
األفارقة نحوه، فالرضورة القانونية وحقوق اإلنسان واالتفاقيات التي صادق عليها املغرب ورضورة الحفاظ عىل عالقة جيدة مع الدول 

ليه، سنعالج ات الدولية وحفظ السيادة الوطنية. وعاإلفريقية، كلّها أمور تضع املغرب أمام خيارات إرساء آليات تروم التوفيق بني االلتزام
 املؤسساتية املؤطرة للهجرة )أوال(، قبل أن نعّرج عىل خطط العمل ورؤية البلد التي تروم مقاربة-بيشء من التفصيل الرتسانة القانونية

 )ثانيا(. لهجرة املتعّدد الرؤىظاهرة الهجرة مقاربة شمولية، وذلك من خالل اإلطالع عىل مضمون النموذج املغريب يف مجال ا

 املؤسساتية املغربية املؤطرة للهجرة-أوال : الرتسانة القانونية
ينص الدستور املغريب عىل مجموعة من الحقوق دون ربطها باملواطنة، بل فقط بالشخص مثل مساواة الجميع أمام القانون، حرية 

غوي ز بسبب الجنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة و االنتامء الجهوي أو اللالتعبري وتأسيس الجمعيات، حظر ومكافحة كل أشكال التميي
أو اإلعاقة أو أي وضع شخيص مهام كان، بل يذكر األجانب الذين يتمتعون بحريات أساسية مثل املواطنني، مع مراعاة بعض الرشوط، 

ها كونيا، والتي  املغاربة، طبقا للمواثيق الدولية املتعارف عليحيث يتمتع األجانب بالحريات األساسية املعرتف بها للمواطنات واملواطنني
جعلها الدستور املغريب تسمو عىل القوانني الوطنية. وقد عرف الترشیع املغريب يف مجال الهجرة تطورا بطیئا مل یستطع مواكبة التحوالت 

 .236اتیجي هام وحیوياالجتامعیة واالقتصادیة يف املنطقة التي یتبوء فیها املغرب مبوقع جیوسرت 

                                                           

235- Jocelyne Streiff-Fénart et Philippe Poutignat, « Vivre sur, vivre de la frontière : l’après transit en Mauritanie et au Mali 

», Revue Européenne des Migrations Internationales "REMI", vol. 30 - n° 2, 2014, pp. 91-111, mis en ligne le 01 juin 2017, 

date de la visite : 01.07.2020 à 17h50, consultable via le lien suivant :  

https://journals.openedition.org/remi/691 

نیة ة العلوم القانومحمد المرابطي، إشكالیة الهجرة في العالقات المغربیة اإلسبانیة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلی -236

 .411، ص 7541واإلقتصادیة واإلجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد الله، فاس، 

https://journals.openedition.org/remi/691
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، الذي يعترب أول 237املتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية وبالهجرة غري املرشوعة 19.11وهكذا، وباستقرائنا للقانون رقم 
نص ترشيعي يوّحد مقتضيات الهجرة يف نص واحد، نستشّف حرص املرشع املغريب عىل تجريم الهجرة غري املرشوعة سواء بالدخول أو 

ويف هذا الصدد، جاء عىل لسان السيد مدير الشؤون الجنائية  .الخروج، مع حرصه عىل إرساء الضامنات القانونية والقضائية لألجانب
والعفو بوزارة العدل، أن هذا القانون جاء نتيجة تصاعد الهجرة الرسية، وما أصبحت تطرحه الهجرة من إشكالية صعبة لها انعكاسات دولية 

قات املغرب مع جريانه األوروبيني، األمر الذي استدعى اتخاذ عدة تدابري مهمة ملعالجتها، ويأيت يف طليعتها تحيني عىل مستوى عال 
، 19.11وتوحيد النصوص الترشيعية املنظمة لدخول األجانب وإقامتهم، وتجميعها يف نص قانوين واحد وموحد، ويتعلق األمر بالقانون رقم 

مع االتفاقيات الدولية، املتعلقة مبحاربة ظاهرة الهجرة الرسية، ومكرّسا ملا التزمت به بالدنا يف مجال احرتام الذي جاء يف روحه متالمئا 
نشأ ملحقوق اإلنسان. ولقد جاءت صیغة الفقرة األوىل من املادة األوىل من القانون املذكور عامة وشاملة ملجموع املواثیق الدولیة العاملیة ا

تعلقة باإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهدین الدولیین املتعلقین من جهة بالحقوق املدنیة، السیاسیة، والتطبیق سواء كانت م
بیق طاالقتصادیة، االجتامعیة والثقافیة، أو متعلقة بفئة معینة من الناس كاملواثیق املتعلقة باألشخاص األكرث عرضة لألخطار، أو خاصة بالت

 .238ة بالنزاعات املسلحة...يف حاالت معینة كتلك املتعلق

أما عن فلسفة هذا القانون، فقد جاء يف كتابات أحد املامرسني القانونيني، ما ييل : "إن القانون الحايل يرتجم غايتني متكاملتني 
من كّل ما  د: األوىل تقوية رصامة املراقبة عىل دخول األجانب للمغرب يف الحدود، يف إطار ما تقتضيه املصلحة الوطنية وحامية البل

 ىلميكن أن يهّدد أمنها وسالمتها، وباملقابل الوفاء بالتزامات املغرب اتجاه رشكائه الرئيسيني، السيام يف مجال العمل املشرتك الهادف إ
. والغاية -نكام ورد يف مذكرة تقديم املرشوع هذا القانو  –محاربة ظاهرة الهجرة الرسية عرب الحدود، سواء عىل املستوى الوطني أو الدويل 

لوطني ا الثانية، عقلنة إجراءات ومعايري اإلقامة باململكة املغربية لضامن األمن القانوين لألجانب الذين يقيمون عىل ترابنا ومالءمة ترشيعنا
 .  239مع أحكام االتفاقيات الدولية املتعلقة بالتزامات وحقوق املهاجرين"

كل شخص نظّم أو سّهل دخول أشخاص مغاربة أو أجانب بصفة رسیة إىل الرتاب  منه بالحبس والغرامة، 19وعليه، تعاقب املادة 
املغريب أو خروجهم منه، سواء كان ذلك مّجانا أو بعوض، بل شّدد يف العقوبة من الحبس إىل السجن والغرامة، إذا ارتكبت تلك األفعال 

ام خولت بة إىل السجن املؤبد إذا أدت تلك األفعال إىل املوت، كبصفة اعتیادیة أو من طرف عصابة أو بناء عىل اتفاق مسبق، وتصل العقو

                                                           

المتعلق بدخول وإقامة األجانب  57.51( بتنفيذ القانون رقم 7551نوفمبر  44) 4171من رمضان  43صادر في  4-51-493شريف رقم  ظهير -237

. متاح عبر موقع األمانة 1342، ص 7551 نونبر 13 ، الصادرة يوم الخميس 5160جريدة الرسمية عددبالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، ال

 العامة للحكومة :  

http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2003/BO_5160_ar.pdf 

المتعّلق بدخول وإقامة األجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة  57.51فاقيات الدولية في القانون رقم أحمد ادريوش، تأمالت حول مكانة االت -238

-غير المشروعة، دراسة قّدمت ضمن فعاليات أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة العدل حول موضوع "قراءة في قانون الهجرة"، الرباط

 .73-79، ص 2قاءات واأليام الدراسية، منشورات المعهد العالي للقضاء بالرباط، العدد ، سلسلة الندوات والل7553المغرب، يناير 

المعطي الجبوجي، مجال تدّخل القضاء العادي في إطار قانون دخول وإقامة األجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة، دراسة قّدمت ضمن  -239

، سلسلة الندوات 7553المغرب، يناير -حول موضوع "قراءة في قانون الهجرة"، الرباط فعاليات أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة العدل

 .23، ص 2واللقاءات واأليام الدراسية، منشورات المعهد العالي للقضاء بالرباط، العدد 

http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2003/BO_5160_ar.pdf
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من نفس القانون للمحكمة، حق مصادرة وسائل النقل املستعملة يف ارتكاب جرائم الهجرة الرسیة، أیّا كان نوعها )عامة أو  11املادة 
 خاصة(، وكذا األمر بنرش قرارات اإلدانة بالجرائد التي تحددها بكیفیة رصیحة.

ويف املقابل، حرص املرشع املغريب عىل حامیة حقوق األجنبي الذي تم رفض طلبه لدخول اململكة املغربیة، وذلك مبوازاة مع ما 
تنص علیه االتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسان التي صادق علیها املغرب، وعلیه یجب أن تكون قرارات السلطات العمومیة يف مواجهة 

القانون  من 9. ولقد سمحت املادة 240نیة، وتوفر لهم يف نفس الوقت ضامنات مسطریة للحفاظ عىل حقوقهماألجانب متخذة بصفة قانو 
لألجنبي الراغب يف اإلقامة بالرتاب املغريب، أن یطلب من اإلدارة تسلیمه بطاقة التسجیل قابلة للتجدید، وعلیه أن یحملها أو  19.11

ن ساعة، ویمكن أن یقوم مقامها وصل طلب تسلیمها أو تجدیدها، ویعفى من تقدیم طلب یكون بإمكانه تقدیمها يف ظرف مثانیة وأربعی
الحصول علیها أعضاء البعثة الدبلوماسیة وعائالتهم واألجانب املقیمین باملغرب ملدة تسعین یوما مبوجب وثیقة صالحة للسفر، وبطاقة 

كان إقامته ن سنة واحدة وعرش سنوات، وعىل األجنبي الترصیح بتغییر مالتسجیل مبثابة رخصة األجنبي لإلقامة باملغرب ملدة ترتاوح بی
یوما ابتداء من  01للسلطات، وإذا تم رفض تسلیم بطاقة التسجیل أو سحبها، یجب عىل املعني باألمر مغادرة الرتاب املغريب يف أجل 

ن یمكن أن متنح هم بطاقة اإلقامة بصفة تلقائیة، بعض األشخاص الذی 07تاریخ الرفض أو السحب من طرف اإلدارة. وقد حددت املادة 
من قبيل الزوج األجنبي ملواطنة مغربیة أو الزوجة األجنبیة ملواطن مغريب؛ الطفل األجنبي من أم مغربیة، والطفل عدیم الجنسیة عن أم 

بي الذي یكون أبا أو أما لطفل مقیم ؛ األجن0919شتنرب  4مغربیة الذي ال یستفید من أحكام البند األول من الفصل السابع من ظهیر 
وموجود باملغرب ومكتسب الجنسیة املغربیة؛ الزوج واألطفال القارصین ألجنبي حامل لبطاقة اإلقامة؛ األجنبي الذي حصل عىل صفة 

 ة.سنالجئ؛ واألجنبي الذي أثبت بأي وسیلة من الوسائل أن مكان اإلقامة االعتیادیة هو املغرب، منذ أكرث من خمس عرشة 

وبخصوص باقي مقتضيات النسق القانوين املغريب ذات الصلة باملوضوع، فإن املرّشع الجنايئ يعاقب عىل التمييز والتحريض عليه، 
. ويعترب متييزا كّل تفرقة عىل أساس األصل الوطني أو اللون أو بسبب االنتامء الحقيقي أو املفرتض لعرق أو ألمة أو لساللة أو لدين معنّي 

اإلشارة إىل أن الضامنات القانونية املنصوص عليها يف القانون الجنايئ، يتمتّع بها املواطن املغريب واملهاجر عىل حد سواء، يف وتجدر 
حالة املّس بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية، أو رفض أو إهامل االستجابة لطلب يرمي إىل إثبات حالة اعتقال تحّكمي غري 

 نة أو املحالت املخّصصة لالعتقال أو يف أي مكان آخر. مرشوع، سواء يف األمك

، ما ييل: "واحرتاما للحقوق والحريات التي يضمنها 00، فقد جاء يف تصديره، الفقرة 241املتعلّق مدونة الشغل 41.99أما القانون رقم 
ولية اقيات الصادرة عن منظمة العمل الدالدستور لعامل الشغل عالوة عىل مبادئ حقوق اإلنسان كام هي متعارف عليها عامليا، واالتف

ة ياملصادق عليها من طرف املغرب، وخاصة املتعلقة بحرية العمل واملامرسة النقابية، وحق التنظيم والتفاوض، وحق املبادرة وامللكية، وحام

                                                           

ورقة مقّدمة ضمن أشغال  على ضوء المواثیق واالتفاقیات الدولیة، 51-57إدریس بالماحي، حقوق األجنبي التي یكفلها القانون رقم  -240

، منشورات جمعية نشر المعلومة 7551دجنبر  75و 49"، مراكش، 51-57الندوة الوطنیة حول موضوع "إشكالية الهجرة على ضوء القانون رقم 

 .99، ص 7551، 4القانونية والقضائية، سلسلة الندوات واأليام الدراسية، العدد 

المتعلق بمدونة الشغل، الجريدة  31.99( بتنفيذ القانون رقم 7551شتنبر  44) 4171من رجب  41صادر في  4-51-491شريف رقم  ظهير -241

 . متاح عبر موقع األمانة العامة للحكومة ونافذة النصوص القانونية لوزارة العدل.  1939، ص 7551دجنبر  3 الصادرة يوم اإلثنين 1432 الرسمية عدد

http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2003/BO_5167_ar.pdf 

http://adala.justice.gov.ma/  

http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2003/BO_5167_ar.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84.pdf
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، من أّن : "تشمل الحقوق 09غل، الفقرة املرأة والطفل"، ويكرّس هذا االحرتام للحقوق املتعارف عليها كونيا، ما ورد يف ديباجة مدونة الش
التي يصونها هذا القانون ويضمن مامرستها داخل املقاولة وخارجها، الحقوق الواردة يف اتفاقيات العمل الدولية املصادق عليها من جهة، 

 ومن جهة أخرى، الحقوق التي تقرها االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية التي تتضمن بالخصوص:

 الحرية النقابية واإلقرار الفعيل لحق التنظيم واملفاوضة الجامعية؛ -
 منع كل أشكال العمل اإلجباري؛ -
 القضاء الفعيل عىل تشغيل األطفال؛ -
 منع التمييز يف مجال التشغيل واملهن؛ -
 املساواة يف األجر". -

 العامل املهاجرين جميع حقوق االتفاقية الدولية لحامية عىل صادق بلد ومام تجدر اإلشارة إليه والحال ذُكر، أّن املغرب يعّد ثاين
 .مبوضوع الهجرة املتصلة الدولية العمل الصكوك األساسية ملنظمة عىل صادقت التي القالئل البلدان من . كام يعترب242أرسهم وأفراد

 وتعزيز تكافؤ اعتسافية يف أوضاع الهجرة بشأن 041، واالتفاقية رقم 243-مراجعة-املهاجرين بشأن العامل 97رقم  باالتفاقية األمر ويتعلق
 .244-أحكام تكميلية-املهاجرين  العامل اتفاقية املسامة للعامل املهاجرين، الفرص واملعاملة

عىل أنه : "مينع عىل وكاالت  479وتنص مدونة الشغل عىل حظر التمييز بشكل رصيح وواضح، حيث أكدت مقتضيات املادة 
متييز يقوم عىل أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الرأي السيايس، أو األصل الوطني، أو األصل  التشغيل الخصوصية كل

 االجتامعي، من شأنه املس مببدأ تكافؤ الفرص واملعاملة يف ميدان التشغيل".

ية، وهو ما دارة وتسيري النقابات املهنمن ذات املدونة، تنص عىل رشط الجنسية املغربية يف األعضاء املكلّفني بإ 404لكن املادة 
من االتفاقية الدولية لحامية العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، التي نّصت عىل أنه : "يكون للعامل املهاجرين وأفراد  41يتعارض مع املادة 

                                                           

 المهاجرين العمال حقوق جميع لحماية الدولية االتفاقية بنشر) 7544غشت  1432 (2 رمضان فاتح في صادر 1.93.317 رقم شريف ظهير -242

، 2012يناير  23 بتاريخ ، 6015 عدد الرسمية . الجريدة 1990ديسمبر 18  في المتحدة لألمم العامة الجمعية طرف من المعتمدة أسرهم، وأفراد

 متاح عبر رابط األمانة العامة للحكومة : .137ص 

http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2012/BO_6015_Ar.pdf 

 االتفاقية ه علىبموجب الموافق 87.13القانون رقم   بتنفيذ 2014)  يوليوز 1435 ( 8 رمضان 10 في صادر 1.14.119 رقم شريف ظهير -243

مراجعة(، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والثالثين المنعقدة بجنيف (المهاجرين  العمال بشأن 97 رقم

 للحكومة :. متاح عبر رابط األمانة العامة 3449، ص 7541يوليوز  28 بتاريخ ، 6277 عدد الرسمية . الجريدة4919يونيو  3في 

http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2014/BO_6277_Ar.pdf 

 االتفاقية الموافق بموجبه على 01.16رقم   القانون بتنفيذ ) 7543غشت  45) 4112 القعدة ذي 6 في صادر 1.16.115 رقم شريف ظهير -244

 المهاجرين )أحكام العمال للعمال المهاجرين، المسماة اتفاقية والمعاملة الفرص تكافؤ وتعزيز اعتسافية أوضاع في الهجرة بشأن 143 رقم

 الرسمية . الجريدة4921يونيو  71، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الستين المنعقدة بجنيف في )تكميلية

 متاح عبر رابط األمانة العامة للحكومة : .3435، ص 7543غشت  22 بتاريخ الصادرة ، 6493عدد

http://www.sgg.gov.ma/BO/Ar/2016/BO_6493_Ar.PDF?ver=2016-08-23-141835-253 

http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2012/BO_6015_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2014/BO_6277_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/Ar/2016/BO_6493_Ar.PDF?ver=2016-08-23-141835-253
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ية وغريها من واالجتامعية والثقافأرسهم الحق يف تكوين الجمعيات ونقابات العامل يف دولة العمل لتعزيز وحامية حقوقهم االقتصادية 
 .املصالح"

، "ميكن للمرأة  املتعلّق باكتساب الجنسية املغربية عن طريق الزواج 01، ومبنطوق الفصل 245وبفضل مستجدات قانون الجنسية
ة أن تتقدم أثناء قيام ومنتظماألجنبية املتزوجة من مغريب بعد مرور خمس سنوات عىل األقل عىل إقامتهام معا يف املغرب بكيفية اعتيادية 

املتعلّق بهيئة  79.14 . هذا األمر الذي يتّفق متاما مع القانون رقم246العالقة الزوجية إىل وزير العدل بترصيح الكتساب الجنسية املغربية"
عىل قدم املساواة، "ن الذي ينّص عىل أن الرجل واملرأة، يتمتعا 9100، يتناسق مع روح دستور 247املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

بالحقوق والحريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية الواردة يف هذا الباب من الدستور، ويف مقتضياته 
ة وقوانينها"، كاألخرى، وكذا يف االتفاقيات واملواثيق الدولية، كام صادق عليها املغرب، وكل ذلك يف نطاق أحكام الدستور وثوابت اململ

بفكرة املساواة بني الذكر واألنثى يف مضامر الزواج  9114يف ظل مالحظات جانب من الفقه هّمت عدم التزام اإلصالح املحدث سنة 
بية ن، أي باعتباره مصدرا للجنسية املغربية املكتسبة بالنسبة للمرأة األج0919املختلط، إذ بقي هذا األخري عىل حالته التي وجد عليه سنة 

 .   248املتزوجة من رجل مغريب دون الرجل األجنبي املتزوج من إمرأة مغربية

ورغم هذه القوانین، إال أن مهتمین بالظاهرة یرون أن سن تدابیر قانونیة وإداریة وحدها، غیر كافیة لتقلیص نسبة الهجرة غیر 
ات الناتجة اة أو املوت بین عینیه، صعب إقناعه بالقانون أو العقوبالرشعیة، فالذي یقرر املغامرة والرمي بنفسه يف البحر واضعا خيار الحي

 قعن القیام بذلك، والفاقدون لآلمال يف الحیاة لن یدفعهم القانون إىل الرتاجع عن فكرتهم، باستثناء إذا كانت هناك تدابیر موازیة تتعل
 . 249واطنینبتحسین ظروف العیش و توفیر فرص الشغل و الخدمات االجتامعیة لعامة امل

                                                           

 49) 4123ربيع األول  1بسّن قانون الجنسية المغربية، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  4123صفر  74بتاريخ  4-13-715ظهير شريف رقم  -245

 4173ربيع األول  1بتاريخ  4-52-35الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  37-53(، والذي غّير وتّمم بالمادة األولى من القانون رقم 4913شتنبر 

. متاح عبر الرابط األمانة العامة 4443(، ص 7552أبريل  7) 4173ربيع األول  41بتاريخ  1141ر بالجريدة الرسمية عدد (، المنشو7552مارس  71)

 للحكومة :

http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2007/BO_5513_Ar.pdf 

اك توّجه إلى "توسيع حق اكتساب الجنسية المغربية، ليشمل األجانب المتزوجين بمغربيات"، من خالل تعديل تجدر اإلشارة إلى أن هن -246

المذكور على لسان السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية ورئيسة الوفد المغربي، خالل  45الفصل 

للجنة وضع  37المستوى حول "تعزيز المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية"، ضمن فعاليات الدورة الـمشاركتها في النشاط الموازي رفيع 

، والتي تتمحور حول "التحديات والفرص لتحقيق 7543مارس  71إلى  47المرأة باألمم المتحدة، المنعقدة بنيويورك خالل الفترة الممتدة من 

، حيث صّرحت بأن :"المغرب يجتهد، بكل جدية، لمنح المرأة المغربية حّق تمرير جنسيتها "والفتيات القروياتالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء 

 ."لزوجها غير المغربي"، مضيفة أن "الحدود بين الدول ال يجب أن تحرم األفراد من التمتع بحمل جنسية البلد الذي يقطنون به

المتعّلق بهيئة المناصفة ومكافحة  29.41(، بتنفيذ القانون رقم 7542شتنبر  74) 4113الحجة  ذي 15صادر بتاريخ  4-42-12ظهير شريف رقم  -247

 . متاح عبر رابط األمانة للحكومة :1371(، ص 7542أكتوبر  47) 4119محّرم  74بتاريخ  3347كّل أشكال التمييز، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2017/BO_6612_Ar.pdf?ver=2017-10-17-141644-477 

: مساواة لم تكتمل، مجلة الملحق القضائي، الرباط، وزارة  37.53أحمد زوكاغي، إصالح قانون الجنسية المغربية بمقتضى القانون رقم  -248

 . النسخة اإللكترونية متاحة عبر الرابط اآلتي : 9، ص 7541، 11العدد  العدل،

http://www.ism.ma/basic/web/pdf/magazine/45.pdf 

منشورات مركز الدراسات والبحوث في الشؤون  مجلس المستشارين، مالءمة القوانين الوطنية للهجرة مع الميثاق العالمي للهجرة، -249

 ، متاح عبر الرابط :77:71على الساعة  41.52.7575، تاريخ الزيارة : 41، ص 7549البرلمانیة الرباط، بدعم مؤسسة كونراد إیدناو، 

http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2007/BO_5513_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2017/BO_6612_Ar.pdf?ver=2017-10-17-141644-477
http://www.ism.ma/basic/web/pdf/magazine/45.pdf
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أما ما يخّص اإلطار املؤسسايت الخاّص بشؤون الهجرة، فقد عملت اململكة املغربیة عىل إنشاء مجموعة من املؤسسات الرسمیة 
لحقوق اإلنسان بصفة عامة واملهاجرین غیر النظامیین بصفة خاصة، وإىل جانب بعض املؤسسات غیر الرسمیة الوطنیة املهتمة بالدفاع 

 رین.عن حقوق املهاج

فبالنسبة للمؤسسات الرسمية، ومن دون الخوض يف مجلس الجالیة املغربية بالخارج مادام نطاق دراستنا يهّم أساسا املهاجرين 
، لتكریس دولة 9100صوب املغرب، جاء إحداث املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يف سیاق اإلصالح الدستوري الذي شهده املغرب سنة 

ویعترب هذا املجلس "مؤسسة وطنیة تعددیة مستقلة،  .ت، ولیحّل محّل املجلس االستشاري لحقوق اإلنسانالحق والقانون واملؤسسا
تتوىل النظر يف القضایا املتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان والحریات وحامیتها، وضامن مامرستها الكاملة، والنهوض بها وصیانة كرامة 

دا وجامعات، وذلك يف نطاق الحرص التام عىل احرتام املرجعیات الوطنیة والكونیة يف هذا وحقوق وحریات املواطنات واملواطنین، أفرا
 (.9100من الدستور املغريب لسنة  040)الفصل  "املجال

، تقریرا موضوعاتیا حول وضعیة املهاجرین 9101وفی ما یتعلق مبوضوع الهجرة، أصدر املجلس الوطني لحقوق اإلنسان سنة 
ب تحت عنوان "األجانب وحقوق اإلنسان باملغرب: من أجل سیاسة جدیدة يف مجال اللجوء والهجرة"، قّدم من خالله والالجئین باملغر 

تشخیصا عاما للمهاجرین باملغرب، وأكد عىل وجود انتهاك حقوق اإلنسان من طرف السلطات املغربیة يف حق املهاجرین األفارقة جنوب 
غربیة عىل رضورة وقف هذه االنتهاكات، واعتامد سیاسة جدیدة يف مجال الهجرة واللجوء ترتكز الصحراء بصفة خاصة، وحّث الحكومة امل

 .عىل حقوق اإلنسان وإرشاك املجتمع املدين

أما املؤسسات غیر املنصوص علیها يف الدستور التي تدافع عن حقوق اإلنسان بصفة عامة، وحقوق املهاجرین بصفة خاصة، سواء 
باملهاجرین األجانب أو املغاربة املهاجرین للخارج، فتهّم باألساس املندوبیة الوزاریة لحقوق اإلنسان، والجمعیات غیر تعلق األمر منها 

 الحكومیة املهتمة بحقوق اإلنسان كالجمعیة املغربیة لحقوق اإلنسان.

یاسة الحكومیة يف مجال الدفاع عن حقوق ، كهیئة حكومیة مهمتها إعداد وتنفیذ الس250فاملندوبیة الوزاریة املكلّفة بحقوق اإلنسان
 اإلنسان، بالتنسیق مع القطاعات الوزاریة والهیئات املعنیة، تعمل وفق املادة الخامسة من املرسوم املحدث لها، عىل :

إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية يف مجال حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، وذلك بتنسيق مع القطاعات  
واملؤسسات الوطنية وكل الهيئات املعنية؛ اقرتاح تدابري من شأنها ضامن تنفيذ االتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها اململكة  ة الحكومي

واملتعلقة بحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين؛ مبارشة جميع املهام التي من شأنها التشجيع عىل احرتام حقوق اإلنسان يف إطار 
 .ات العمومية؛ ضامن مهمة إنجاز التقارير باستشارة دامئة مع األطراف الرشيكةتنفيذ السياس

                                                           

http://chambredesconseillers.ma 

( بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق اإلنسان وبتحديد 7544أبريل  44) 4117جمادى األولى  2صادر في  7.44.415المرسوم رقم  -250

. متاح عبر رابط األمانة 7411(، ص 7544أبريل  44) 4117جمادى األولى  2الصادرة بتاريخ  1911اختصاصاتها وتنظيمها، الجريدة الرسمية عدد 

 العامة للحكومة :

http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2011/BO_5933_Ar.pdf 

http://chambredesconseillers.ma/docs/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/activit%C3%A9es%26publications/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2011/BO_5933_Ar.pdf
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مببادرة من بعض املناضلین السیاسیین املنخرطین يف الدفاع عن حقوق  0979أما الجمعیة املغربیة لحقوق اإلنسان التي تأسست سنة 
عیة ملغرب. ویحدد الفصل الثالث من النظام األسايس للجماإلنسان، فهي منظمة مستقلة، وتعترب من أهم الجمعیات غیر الحكومیة با

دورها يف الدفاع عن حقوق اإلنسان، إذ ینصب دورها عىل ضامن احرتام الحریات الجامعیة والفردیة والدفاع عن كرامة اإلنسان وإدانة 
 كافة االنتهاكات لحقوق اإلنسان والدفاع عن ضحایاها. 

 مجال الهجرة املتعّدد الرؤى ثانيا : مضمون النموذج املغريب يف
ميكن االعرتاف بأن النموذج املغريب يف مجال الهجرة يعترب خطوة جريئة تربز انخراط الفاعل الوطني يف العمل من أجل تقديم 

قتضيات ملأجوبة هيكلية إلشكاالت هذه الظاهرة الكونية، وفقا ملقاربة إنسانية تضع البعد الحقوقي يف جوهر السياسية الوطنية، وطبقا 
الدستور والقانون الدويل وااللتزامات الدولية للمغرب، ويندرج يف إطار مسار اسرتاتيجي حقيقي وضعه املغرب يف إطار توجهه نحو تفعيل 

عمل لالتعاون جنوب جنوب، وتعزيز عالقاته العريقة مع إفريقيا، وتأكيد التزامه الدائم من أجل التنمية وتعزيز السالم واألمن، والنهوض با
  .اإلنساين يف القارة السمراء، كام توج ذلك بعودة املغرب إىل منظمة االتحاد اإلفريقي وإطالق عدد من املشاريع االقتصادية بدول الجنوب

ميثاق مراكش، املتمّخض عن املؤمتر الحكومي  ويشكل امليثاق العاملي للهجرة اآلمنة والنظامية واملنتظمة، املعروف أيضا باسم
املكثفة، أرضية  شهرا من النقاشات 09، كثمرة امتدت ل2018 ديسمرب 00إىل  01الذي احتضنته املدينة الحمراء، خالل الفرتة من الدويل 

الهجرة  ج جميع أبعاد، تعالاألمم املتحدة خصبة للتعاون الدويل، لكونه اتفاقية تم التفاوض بشأنها بني الحكومات وإعدادها برعاية
بلداً لصالح القرار بالتصديق  019، بواقع 2018 ديسمرب  19بطريقة كلية وشاملة، والذي أقرته الجمعية العامة من خالل تصويت الدولية

 دولة عن التصويت.  09ضده، مع امتناع  وبولندا والتشيك واملجر الواليات املتحدةعليه، وتصويت 

ثلة الخاصة لألمني العام األممي املكلفة بشؤون الهجرات الدولية واألمينة العامة للمؤمتر، السيدة لويز ويف ذات الرؤية، اعتربت املم
أربور، عىل هامش ختام هذا املؤمتر الحكومي، أن ميثاق مراكش سيظل مرجعا لكل املبادرات املتعلقة بحركية البرش عرب الحدود، معربة 

ة والتزامه الدائم لفائدة قضية الهجرة، مضيفة أيضا أن هذا امليثاق يربهن عىل أن الخصوصيات عن االمتنان العميق للمغرب عىل الحفاو 
 لواالنشغاالت الوطنية واإلقليمية ميكن دامئا تدبريها والتوفيق بينها، وموضحة أنه وللمرة األوىل يف تاريخ األمم املتحدة، متكنت الدو 

 تعصية، وذلك بفضل تضافر الجهود الدولية.األعضاء من معالجة قضية كانت دامئا تعترب مس

، 9109أكتوبر  99وارتباطا بالسياسات العمومية، وجوابا عىل سؤال متعلق برؤية املغرب يف مجال الهجرة مبجلس النواب يوم اإلثنني 
جوء، تندرج الهجرة والل أشار رئيس الحكومة إىل أنّه : "بتوجيهات ملكية سامية، قامت الحكومة ببلورة سياسة وطنية جديدة يف مجال

يف عمق التحوالت الشاملة التي تعرفها بالدنا، كام تعترب تتويجا لاللتزامات الدولية للمملكة يف مجال حقوق اإلنسان، واملبنية عىل 
 .251"مقاربة إنسانية ومسؤولة يف منهجيتها، قامئة عىل التعاون والرشاكات مع جميع األطراف الوطنية والدولية املعنية

                                                           

، جواب السيد سعد الدين العثماني، 7543أكتوبر  79الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم اإلثنين  -251

 رئيس الحكومة، على المحور المتعّلق ب: "سياسة الحكومة في مجال الهجرة". متاح عبر موقع رئاسة الحكومة المغربية :

https://www.cg.gov.ma 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2018
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2018
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://www.cg.gov.ma/ar/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9
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حقوق املهاجرين والالجئني وتحسني اندماج القانونيني منهم داخل وأوضح رئيس الحكومة أن هذه السياسة تهدف إىل ضامن 
عملية  90و 252برنامجا 00املجتمع املغريب، انسجاما مع االتفاقيات واملواثيق الدولية التي التزم املغرب باحرتام بنودها، إذ تم تنزيلها عرب 

 إلنساين واالقتصادي والثقايف واالجتامعي، كام هو مبنّي هّمت إجابات متجددة للتحديات التي تطرحها قضية الهجرة عىل املستوى ا
ألف طلب تسوية إلدماج األشخاص املقيمني بشكل غري قانوين فوق الرتاب الوطني،  99( أدناه، علام أنه تم إيداع أكرث من 1يف الشكل )

رين والالجئني من الولوج إىل الخدمات كام لفت رئيس الحكومة إىل متكني هؤالء املهاج .ألف طلب باملوافقة 91وحظي ما يقرب من 
 العمومية، كالتعليم والصحة والسكن االجتامعي واملساعدة االجتامعية واإلنسانية والحامية القانونية والتكوين املهني والشغل، شأنهم يف

 جانب تحديث تمع املدين، إىلذلك شأن املغاربة، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية، وبرشاكة مع جمعيات املج
 اإلطار الترشيعي والتنظيمي املتعلق بالهجرة، ومعالجة إشكاليات الهجرة غري النظامية.

 

وماّم يزيّك وضع املغرب املتمّيز يف تعاطيه مع مسألة الهجرة واللجوء، ما أكدته تقارير سابقة من مؤسسات ذات مصداقية، إبان 
رص، واملغرب، وموريتانيا، والسودان، وتونس، أثناء التطرّق لألوليات يف مجال الهجرة، حيث أشارت إىل دراسات الحالة يف الجزائر، وم

ما ييل : "وبخصـوص النهـوض بحقـوق األجانـب أو املهاجريـن األجانـب، اعتمـدت البلـدان علـى نصـوص قانونيـة ذات الصلـة، وبالتالـي 
 السـيام منـذ أحداث الربيــع العربـي. ومع ذلك، فيمــا يخص اإلجابـاتولويـة، مـن الناحيـة الواقعيـة، أصبحـت حقـوق املهاجريـن تدبيـرا ذا أ 

داعيــات ــت تعــن االستبيان، كان املغــرب هـو البلـد الوحيـد الــذي يشــري إليهــا رصاحــة. وتظــل الهجــرة دامئــا قضيــة حساســة، إذ جعل
، يتعيـن علـى الـدول مـن اآلن فصاعـدا، إلـى جانـب ضمـان ــة مــن املهاجريـن أهدافـا سـهلة املنـال. وفـي هـذا السـياقاألزمــة االقتصادي

 .253تدبيـر فعـال للحـدود، أن تضـع برامـج فعالـة وشـاملة للهجـرة الدوليـة، تعمـل علـى إدمـاج التنميـة واحرتام حقوق االنسان"

                                                           

التكوين  -3المساعدة االجتماعية واإلنسانية؛  -1السكن؛  -1الصحة؛  -1الشبيبة والترفيه؛  -7التربية والثقافة؛  -4وهي موّزعة كاآلتي :  -252

اإلطار القانوني وإطار  -45التعاون والشراكات الدولية؛  – 9في البشر؛تدبير تدفقات المهاجرين ومحاربة االتجار  -3التشغيل؛  -2المهني؛ 

 الحكامة والتواصل. -44االتفاقيات؛ 

اسة در-كريمة بونمرة بن سلطان وعمر إسماعيل عبد الرحمان، إشـكالية الهجرة في سياسـات واستراتيجيات التنمية في شـمال أفريقيا  -253

. استفاد هذا المؤلف من خالصات 33، ص 7541التابع للجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا، الرباط، ، إصدار مكتب شمال إفريقيا -مقارنة

 الجتماعـيوتوصيـات اجتمـاع الخبـراء فـي موضـوع "تقييـم عمليـة التكامـل اإلقليمـي فـي اتحـاد المغـرب العربـي علـى ضوء اتفاقيـة الضمـان ا

 (0)الشكل 
 جدول تفصييل للربامج واألهداف املنصوص عليه يف اإلسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء

 .00و 01املصدر : الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني بالخارج وشؤون الهجرة، اإلسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، ص 
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 خامتة :
یمثل االتفاق العاملي للهجرة فرصة تاریخیة لتحسین التعاون الدويل يف مجال الهجرة، وتعزیز مساهمة املهاجرین والهجرة يف 
التنمیة املستدامة. وعىل الرغم من أنها غیر ملزمة قانونا، إال أن االتفاق الذي یجمع املبادئ والحقوق وااللتزامات من صكوك القانون 

تعلقة بالهجرة، ویحدد املامرسات يف جمیع مجاالت الهجرة بصورة أفضل، يعترب إطارا تعاونیا إلدارة الهجرة بشكل أفضل الدويل القامئة امل
 عىل املستویات املحلیة والوطنیة واإلقلیمیة والعاملیة. 

جرة، عرب مسببات اله وبات من املؤكد، أن القضاء عىل هذه الظاهرة يف شقها غري النظامي سیكون مستحیال ما مل یتم معالجة
  .اتخاذ خطوات جادة للحد من البطالة والنهوض بالتنمیة، مبا یقلل الفجوة االقتصادية بین الضفتین

  :ومن هذا املنطلق، وتفاعال مع كل املستجدات التي تعرفها إشكالیة الهجرة باملغرب، سیتم إعطاء الخالصات التالیة 

 ؛ من خالل إصدار مستجدات متّممة أكرث جرأة ومناصفة؛11-19 العمل عىل تجويد وتطوير القانون رقم -
ضامن حق املهاجرین املوجودین يف وضعیة غیر نظامیة يف حالة توقیفهم، أو وضعهم رهن االعتقال االحتیاطي أو تقدیمهم  -

 للمحاكمة العادلة؛
 علیها املغرب؛ ءم مع االتفاقیات الدولیة التي صادقتعدیل بعض املواد من القوانین الوطنیة ذات الصلة بحقوق املهاجرین ليك تتال  -
 ضامن حق املهاجرین يف اللجوء عند االقتضاء إىل مفتشیة الشغل. -

كام نهيب الفاعلني الدوليني وواضعي السياسات العمومية، العمل عىل تبنّي توصيات اإلعالن الختامي للمؤمتر الوزاري الثامن 
، خصوصا تلك املتعلّقة بالهجرة والتنمية، وإدماج 9191مارس  9و 0ية، الذي استضافته مراكش، يوميحول الهجرة والتنم 1+  1للحوار 

 املهاجرين، من قبيل :

تنمية التعاون الثاليث بني بلدان أوروبا واملغرب العريب وغرب إفريقيا، السيام يف مجاالت التدريب والتنقل املهني والنهوض  -
 إدماج املهاجرين بصورة مستدامة؛ بالهجرة من أجل تنمية وإعادة

اتخاذ إجراءات لتعزيز التنمية املستدامة لبلدان املصدر والعبور، التي ال ميكن إنكار تأثريها عىل الهجرة، والتأكيد عىل دعم تنفيذ  -
 الربامج الهادفة إىل تنمية املناطق ذات اإلمكانات الكبرية يف الهجرة، وخلق فرص العمل داخلها؛ 

 االستثامر األجنبي املبارش وإنشاء املقاوالت عىل املستوى املحيل إلتاحة فرص الشغل للشباب يف بلدانهم األصلية؛ تشجيع -
تشجيع إدماج الهجرة يف اسرتاتيجيات التنمية القطاعية لبلدان املنطقة، وخلق تآزر بني املهاجرين والسلطات املحلية واملجتمع  -

 شاريع التنمية عىل املستويات الوطنية واإلقليمية واملحلية، يف بلدان املنشأ والعبور؛املدين والقطاع الخاص، إلقامة م
 البلد املضيف، والحفاظ عىل كرامتهم وضامن  العمل عىل ضامن معاملة منصفة للمهاجرين املوجودين يف وضع نظامي داخل -

ول عىل يز والعنرصية وكره األجانب، وكذلك املساواة يف الحصاحرتام حقوق اإلنسان، ال سيام يف ما يتعلق مبكافحة جميع أشكال التمي

                                                           

النسخة  .، بالرباط، المغرب 2013نوفمبـر 74و 75ّظمـه مكتـب شـمال إفريقيـا التابـع للجنـة االقتصادية إلفريقيـا، يومـي وسياسـة  الهجرة"، الـذي ن

 اإللكترونية للمؤلف متاحة عبر الرابط :

https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/problematique_de_la_migration_arabic_0.pdf 

https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/problematique_de_la_migration_arabic_0.pdf
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الخدمات االجتامعية والتدريب املهني و كذا ما يتعلق بقانون الشغل للمهاجرين النظاميني، ونقل استحقاق الحقوق، من خالل إبرام 
 االتفاقيات والتصديق عليها؛

هم ة الحدود وإنقاذ املهاجرين يف البحر وإعادة استقبال املهاجرين يف بلدانتعزيز التعاون يف مجال منع الهجرة غري النظامية ومراقب -
 األصلية، يف سياق مقاربة شاملة تحرتم حقوق األفراد، وفقا للقانون واالتفاقيات القامئة، وبالتشاور مع بلدان املصدر.

 تستعملها بعض دول الجوار إلغراق املغرب وخالصة القول، إن املقاربة املغربیة لقضایا الهجرة ال ینبغي أن تكون ذریعة قد
 .باملهاجرین، لذلك وجب التوفیق بین متطلبات االستقرار وإمكانیات البالد التي تبقى محدودة ومقاربة تحرتم حقوق اإلنسان
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 املراجع واملصادر

 املراجع العربية
 النصوص القانونية :

 0)- املتعلق مبدونة الشغل، الجريدة الرسمية  41.99( بتنفيذ القانون رقم 9111شتنرب  00) 0494من رجب  04صادر يف  0-11-094رشيف رقم  ظهري
 . متاح عرب موقع األمانة العامة للحكومة ونافذة النصوص القانونية لوزارة العدل :9111دجنرب  9 الصادرة يوم اإلثنني 1047 عدد

 9)- املهاجرين العامل حقوق جميع لحامية الدولية االتفاقية بنرش) 9100غشت  1432 (2 رمضان فاتح يف صادر 1.93.317 رقم رشيف ظهري 
  .2012يناير  23 بتاريخ ، 6015 عدد الرسمية . الجريدة 1990ديسمرب 18  يف املتحدة لألمم العامة الجمعية طرف من املعتمدة أرسهم، وأفراد

 1)- املتعلق بدخول وإقامة األجانب  19.11( بتنفيذ القانون رقم 9111نوفمرب  00) 0494من رمضان  04صادر يف  0-11-094رشيف رقم  ظهري
. متاح عرب موقعي 1907، ص 9111 نونرب 13 ، الصادرة يوم الخميس 5160باململكة املغربية وبالهجرة غري املرشوعة، الجريدة الرسمية عدد
 األمانة العامة للحكومة وركن النصوص القانونية لوزارة العدل.  

 4)- رقم االتفاقية مبوجبه عىل املوافق 87.13القانون رقم   بتنفيذ 2014)  يوليوز 1435 ( 8 رمضان 10 يف صادر 1.14.119 رقم رشيف ظهري 
 9 مراجعة(، املعتمدة من قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف دورته الثانية والثالثني املنعقدة بجنيف يف(املهاجرين  العامل بشأن 97

 . 9104يوليوز  28 بتاريخ ، 6277 عدد الرسمية . الجريدة0949يونيو 
 1)- رقم االتفاقية املوافق مبوجبه عىل01.16 رقم  القانون بتنفيذ ) 9104غشت  01) 0417 القعدة ذي 6 يف صادر 1.16.115 رقم رشيف ظهري 

، )تكميلية املهاجرين )أحكام العامل املهاجرين، املسامة اتفاقية للعامل واملعاملة الفرص تكافؤ وتعزيز اعتسافية أوضاع يف الهجرة بشأن 143
 الصادرة ، 6493عدد الرسمية . الجريدة0971يونيو  94املعتمدة من قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف دورته الستني املنعقدة بجنيف يف 

  .9104غشت  22 بتاريخ
 4)-  09) 0179ربيع األول  4بسّن قانون الجنسية املغربية، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  0179صفر  90 بتاريخ 0-19-911ظهري رشيف رقم 

 0499ربيع األول  1بتاريخ  0-17-91الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم  49-14(، والذي غرّي ومتّم باملادة األوىل من القانون رقم  0919شتنرب 
 (.  9117أبريل  9) 0499ربيع األول  01بتاريخ  1101ريدة الرسمية عدد (، املنشور بالج9117مارس  91)
 7)-  املتعلّق بهيئة املناصفة ومكافحة  79.04(، بتنفيذ القانون رقم 9107شتنرب  90) 0419ذي الحجة  11صادر بتاريخ  0-07-47ظهري رشيف رقم

 (. 9107أكتوبر  09) 0419محرّم  90بتاريخ  4409كّل أشكال التمييز، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 
 9)-  لفة بحقوق اإلنسان وبتحديد ( بإحداث مندوبية وزارية مك9100أبريل  00) 0419جامدى األوىل  7صادر يف  9.00.011املرسوم رقم

 (. 9100أبريل  00)  0419جامدى األوىل  7الصادرة بتاريخ  1911اختصاصاتها وتنظيمها، الجريدة الرسمية عدد 

 الكتب واملؤلفات :
 0)-  نیة مع رصد طمونية هربال، الضامنات األساسیة لحامیة الالجئ، قضایا الهجرة واملهاجرین عىل ضوء االتفاقیات الدولیة والنصوص الو

 .9107، الرباط، مطبعة األمنیة، 4ألهم االجتهادات القضائیة، العدد 
 9)-  دراسة -كرمية بومنرة بن سلطان وعمر إسامعيل عبد الرحامن، إشـكالية الهجرة يف سياسـات واسرتاتيجيات التنمية يف شـامل أفريقيا

النسخة اإللكرتونية للمؤلف متاحة عرب  .9104حدة االقتصادية إلفريقيا، الرباط، ، إصدار مكتب شامل إفريقيا التابع للجنة األمم املت-مقارنة
 الرابط :
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  األطروحات الجامعية :
 0)- نیة و محمد املرابطي، إشكالیة الهجرة يف العالقات املغربیة اإلسبانیة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام، كلیة العلوم القان

 .9101واالجتامعية، جامعة سیدي محمد بن عبد الله، فاس، واالقتصادية 

IV- املقاالت والدراسات : 
 0)-  مساواة مل تكتمل، مجلة امللحق القضايئ، الرباط، وزارة  49.14أحمد زوكاغي، إصالح قانون الجنسية املغربية مبقتىض القانون رقم :

 . 9101، 41العدل، العدد 
 9)-  ،90صربي الحو، تقرير حول موضوع "املغرب والهجرة القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء"، املوقع اإللكرتوين ملركز الجزيرة للدراسات 

 ، 9104دجنرب 
 1)- النسخة اإلنجليزية من املقال، ، 9191أبريل   6س كورونا، معهد واشنطن،، إيطاليا وليبيا وخطر فريو رامي عزيز 
 4)- مجلس املستشارين، مالءمة القوانني الوطنية للهجرة مع امليثاق العاملي للهجرة، منشورات مركز الدراسات والبحوث يف الشؤون الربملانیة 

 ، 9109الرباط، بدعم مؤسسة كونراد إیدناو، 
 1)- ،9107يوليوز  17، املركز الدميقراطي العريب بربلني، أملانيا، “األسس واألبعاد“سياسة املغرب يف مجال الهجرة واللجوء  هشام العقراوي ، 
 4)-  ،9109يوسف الخيدر، إسرتاتيجية املغرب يف مجال الهجرة .... اإلنسان أوال، املوقع اإللكرتوين لجريدة البيان اليوم املغربية ، 
 7)-  الهجرة غري الرشعية عرب املتوسط ويحّوله إىل مقربة غري مرئية"، مقال منشور عىل اإلنرتنت من دون ذكر إسم الكاتب، يوم "كورونا ينّشط

01.11.9191 . 
V- أوراق عمل الندوات واملؤمترات : 

 0)-  األجانب باململكة املغربية وبالهجرة غري املتعلّق بدخول وإقامة  19.11أحمد ادريوش، تأمالت حول مكانة االتفاقيات الدولية يف القانون رقم
املغرب، -املرشوعة، دراسة قّدمت ضمن فعاليات أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة العدل حول موضوع "قراءة يف قانون الهجرة"، الرباط

 .9114يناير  ،7سلسلة الندوات واللقاءات واأليام الدراسية، منشورات املعهد العايل للقضاء بالرباط، العدد 
 9)-  أمينة بوعياش، كلمة خالل افتتاح أشغال املؤمتر الثاين عرش لشبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق االنسان : "االتفاق العاملي من

 ،9109رب نون 1-4، القاهرة، "أجل الهجرة: الرؤية املشرتكة للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان اإلفريقية، الفرص والتحديات يف تنفيذه
 1)-  املعطي الجبوجي، مجال تدّخل القضاء العادي يف إطار قانون دخول وإقامة األجانب باملغرب والهجرة غري املرشوعة، دراسة قّدمت ضمن

اءات لقاملغرب، سلسلة الندوات وال-فعاليات أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة العدل حول موضوع "قراءة يف قانون الهجرة"، الرباط
 .9114يناير  ،7واأليام الدراسية، منشورات املعهد العايل للقضاء بالرباط، العدد 

 4)-  عىل ضوء املواثیق واالتفاقیات الدولیة، ورقة مقّدمة ضمن أشغال الندوة  11-19إدریس باملاحي، حقوق األجنبي التي یكفلها القانون رقم
منشورات جمعية نرش املعلومة القانونية والقضائية، سلسلة  "، مراكش،11-19انون رقم الوطنیة حول موضوع "إشكالية الهجرة عىل ضوء الق

 .9111دجنرب  91و 09، 9114، 0الندوات واأليام الدراسية، العدد 
 1)- ة الوطنية و مليكة بنمسعود، وضعية املهاجرين بني قانون الهجرة املغريب وقانون الهجرة اإلسباين، دراسة قّدمت ضمن فعاليات أشغال الند

املغرب، نظمتها وزارة العدل ضمن سلسلة الندوات واللقاءات واأليام الدراسية، منشورات املعهد -حول موضوع "قراءة يف قانون الهجرة"،الرباط
 .9114، يناير 7العايل للقضاء، العدد 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/ramy-aziz
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/ramy-aziz
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 4)- طنية تها، دراسة قّدمت ضمن فعاليات أشغال الندوة الو محمد عبد املحسن البقايل، ظاهرة الهجرة الغري املرشوعة : أية إسرتاتيجية ملعالج
املغرب، نظمتها وزارة العدل ضمن سلسلة الندوات واللقاءات واأليام الدراسية، منشورات املعهد -حول موضوع "قراءة يف قانون الهجرة"،الرباط

 .9114، يناير 7العايل للقضاء، العدد 
 7)- قّدمت -ادراسة مقارنة لترشيعات كل من إسبانيا، فرنسا وبلجيك-رة الهجرة يف بلدان االستقبال هشام الخرشاف، املقاربة الترشيعية لظاه ،

املغرب، نظمتها وزارة العدل ضمن سلسلة الندوات -ضمن فعاليات أشغال الندوة الوطنية حول موضوع "قراءة يف قانون الهجرة"،الرباط
 .9114، يناير 7 للقضاء، العدد واللقاءات واأليام الدراسية، منشورات املعهد العايل

VI- :التقارير والوثائق الرسمية 
  ،9109مارس  7بتاريخ  4719املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي، "الهجرة وسوق الشغل"، الجريدة الرسمية عدد  -(0

 9)-  ل الهجرة : من أجل سياسة جديدة يف مجااملجلس الوطني لحقوق اإلنسان، خالصات وتوصيات تقرير: "األجانب وحقوق اإلنسان باملغرب
 ،9101واللجوء"، منشورات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 

 1)-  ،9109الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج، دليل إقامة األجانب باملغرب ، 
 4)-  01للهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية، املنبثقة عن املؤمتر الدويل للهجرة، املنعقد مبراكش يومي  العامليمرشوع الوثيقة الختامية لالتفاق 

 ، مبثابة امليثاق العاملي للهجرة، 9109دجنرب  00و
 1)- ية للهجرة(، مة الدولمحمد عيل الحكيم )وكيل األمني العام لألمم املتحدة واألمني العام لإلسكوا( ووليم أليس سوينغ )مدير عام املنظ

 . 9109(، 9111)الهجرة يف املنطقة العربية وخطة التنمية املستدامة لعام  9107تقرير حالة الهجرة الدولية لعام 
 4)-  9104الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني بالخارج وشؤون الهجرة، اإلسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، دجنرب ، 
 7)- جواب السيد سعد الدين العثامين، رئيس 9109أكتوبر  99ملتعلقة بالسياسة العامة املنعقدة مبجلس النواب يوم اإلثنني الجلسة الشهرية ا ،

 الحكومة، عىل املحور املتعلّق ب: "سياسة الحكومة يف مجال الهجرة". 

 املراجع األجنبية 

 1)- Wilder Alejandro Sanchez & Scott Morgan, Arms Sales in Africa : A Buyer’s Market, Geopolitical Monitor, 16 

December 2019, available at : 
 2)- Ilham Bouazza, le Maroc face à la migration subsaharienne, thèse de Doctorat en droit public, faculté 

des sciences juridiques, économiques et sociales, université Mohammed 1er Oujda – Maroc, 2004. 

 3)- Mehdi ALIOUA, La  migration transnationale des africains subsahariens au Maghreb, L'exemple de 

l'étape marocaine, In: Horizons Maghrébins - Le droit à la mémoire, n° 53, L'Afrique à voix multiples,  

 4)- Jocelyne Streiff-Fénart et Philippe Poutignat, « Vivre sur, vivre de la frontière : l’après transit en 

Mauritanie et au Mali », Revue Européenne des Migrations Internationales "REMI", vol. 30 - n° 2, 2014. 

Mis en ligne le 01 juin 2017,  

  

https://www.geopoliticalmonitor.com/author/shanchezmorrison/
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 –دراسة مقارنة  -حماية مصلحة شركة المساهمة في مجال االتفاقيات المنظمة 

  –دراسة مقارنة  -حماية مصلحة شركة المساهمة في مجال االتفاقيات المنظمة 
    

 أستاذ محارض أ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مصطفى اسطمبويل معسكر
 وقانون األعامل، تخصص القانون التجاري

 رئيس املجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية
 

 : ملخص

عندما يتعاقد مدير رشكة املساهمة ) قائم باإلدارة، مدير عام، مدير عام مفوض، عضو مجلس اإلدارة الجامعية أو مجلس 
تيازات غري مربرة داخل الرشكة للحصول عىل اماملديرين( مع الرشكة التي يسريها بإمكانه أن يتعسف ويستغل منصبه ووضعيته 

ومبالغ فيها. ولكن من جانب آخر قد يكون العقد أو االتفاقية مفيدة للرشكة، ومن أجل معالجة هذه الوضعيات التي يظهر فيها 
 ةتعارض املصالح يفرض القانون ترخيص مسبق وإجراءات رقابية تهدف يف مجملها للحفاظ عىل املصلحة العامة للرشك

 

Abstract :  

Lorsqu’un dirigeant dans la société anonyme (administrateur, directeur générale, 

directeur générale délégué, membre de directoire) contracte avec sa société, il peut abuse 

de sa position pour obtenir des avantages exorbitants, mais d’un autre coté le contrat 

peut être  utile pour la société. Pour résoudre ces oppositions d’intérêt, la loi exige une 

règlementation spéciale et une autorisation préalable, pour mieux protéger l’intérêt 

sociale, surtout dans la société anonyme 

 

  مقدمة 
تعد املصلحة العامة أو املصلحة الجامعية أو مصلحة الرشكة عبارة مألوفة يف قانون الرشكات، وبالرغم من الغموض الذي يشوب 
تحديدها،فهي تربز كمعيار للسلوك الواجب إتباعه من قبل املساهمني أو كقاعدة أخالقية، والتي تعرض عليهم احرتام مصلحة أعىل من 

ترب أداة قانونية تسمح مبراقبة مدى رشعية وقانونية الترصفات الصادرة عن الرشكة. فعىل الرغم من تنوع تلك املصلحة الشخصية، كام تع
 صالترصفات فإن لها قاسام مشرتكا هو املساهمة املبارشة أو غري املبارشة يف تحقيق املصلحة الجامعية، وتزداد أهمية هذا املفهوم بالخصو 

البعض باآللة العجيبة للرأساملية الحديثة، أو بتقنية تجميع األخطار االقتصادية. وعىل هذا األساس،  يف رشكات املساهمة، التي وصفها
فال مناص من إخضاع العقود والترصفات، ملعيار تضبط عىل أساسه الرصاعات السائدة يف هذا النوع من الرشكات، بالقدر الالزم لحامية 

 انوين، مختلف املصالح التي ترتبط بهذا الكيان الق
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وتزداد أهمية الحفاظ عىل مصلحة الرشكة، عندما تتعاقد بصفة مبارشة أو غري مبارشة مع أحد مديريها أو مترصفيها أو أحد املساهمني 
ذوي النفوذ. حيث بإمكان هؤالء أن يستغلوا سلطتهم داخل الرشكة، ويقدمون عىل بعض املعامالت التي تشكل رضرا عليها وترض 

فس الوقت قد يكون العقد رضوري للرشكة، ويخدم مصلحتها ويوفر لها الكثري من الجهد واإلجراءات. ولعل هذا األمر مبصلحتها، ويف ن
هو الذي دفع أغلبت الترشيعات إىل إخضاع الترصفات املشبوهة، ملجموعة من الضوابط واإلجراءات التي تقتضيها املصلحة العامة للرشكة. 

مصلحة الرشكة، وعن مدى كفاية الضوابط املعمول بها يف مجال االتفاقيات املنظمة للحفاظ عىل هذا لذلك، يثار التساؤل حول مفهوم 
 املفهوم ؟

 املبحث األول : صعوبة تحديد مفهوم املصلحة العامة
ارة شعىل الرغم من األهمية البالغة ملفهوم املصلحة العامة يف قانون الرشكات، وبالخصوص يف رشكة املساهمة، كام سلفت اإل 

 استنادا إىل أنها متثل أداة لتنظيم العالقات واملصالح داخل هذا الكيان القانوين ، إال أن هذا املصطلح مل يحض بتعريف دقيق، سواء من
قبل املرشع أو حتى من طرف الفقهاء، وقد حاول البعض سد هذا الفراغ ،  وانقسموا يف هذا الشأن إىل عدة اتجاهات، فمنهم من اعترب 

لحة الرشكة ما هي إال مصلحة املساهمني، وهنالك من أخذ بفكرة الشخص املعنوي، وهناك من اعترب أن مصلحة الرشكة هي أن مص
 مصلحة املقاولة.

 املطلب األول :املصلحة العامة تعرب عن مصلحة املساهمني 
وجد املساهمني باعتبارهم هم من أ ذهب أغلب أنصار املفهوم الكالسييك للرشكة، أن املصلحة التي يجب مراعاتها هي مصلحة 

من القانون املدين الفرنيس 0911و0919الرشكة ، وقد انطلق أصحاب هذه النظرية من فكرة "الرشكة العقد " وذلك من خالل نص املادتني 
أن تنشا يف "يجب أن يكون لكل رشكة موضوع و  0911، لتحديد مضمون املصلحة بأنها مصلحة املساهمني، حيث نصت املادة 0914لعام 

سبيل املصلحة املشرتكة للرشكاء"، وتدعيام لهذا املوقف، اعترب أحد الفقهاء الفرنسيني، أنه تأسيسا عىل مواد القانون املدين الفرنيس 
سالفتي الذكر، فإن الرشكة مل تكن لتؤسس إال تلبية لرغبة واحدة هي رغبة الرشكاء، الذين وضعوا أموالهم الخاصة من أجل اقتسام 

، كام اعترب البعض اآلخر أنه يجب يف كل األحوال مراعاة مصلحة الرشكاء الدين يرغبوا يف تنمية 254رباح التي تتحقق يف املستقبلاأل 
 .255ثرواتهم وزيادة قيمة سنداتهم

 G.Sousiوعىل هذا األساس،  اعترب هذا التيار الفقهي أن مصلحة الرشكة ما هي إال مصلحة املساهمني وهذا ما عرب عنه الفقيه " 
" وذلك بقوله "عندما يناقش الرشكاء املجتمعون مصالح الرشكة، فإننا يجب أن ال نغفل أن هذه املصالح مصالحهم ، وال مناص من الرجوع  

 وحدها كمعيار لتحديد مصلحة الرشكة، وتبعا لذلك فإننا نناقض أنفسنا عند القول أن القرار الذي تم اتخاذه ال يتطابق ملصلحة املساهمني
مع مصلحة الرشكة، كونه  تم اتخاذه من طرف املساهمني خدمة ملصلحتهم، ألننا نكون قد تناسينا أن الرشكة يف حد ذاتها، قد تم 

اهم بل  أن ع مصلحة املســـب أن ال تتعارض املصلحة العامة للرشكة مـــاملساهمني، وبالنتيجة يجتأسيسها ومتويلها من أجل خدمة 
 .256تدعمها  "

                                                           

254 - D. Schmidt, de l’intérêt Social , RD banc, 1995, n 50, p. 130.  

255 -  G. RIPERT et R. ROBLOT par M. GERMAIN, , Traité de droit commercial, T.1,vol.2, 18 ed, L.G.D.J, 2002 p. 669 

256 - G.SOUCI, L’intérêt social dans le droit français des sociétés commerciales, Thèse Lyon III, 1974 , p. 337. 
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 املطلب الثاين :  املصلحة العامة تعرب عن مصلحة الشخص املعنوي 
أثر بنظرية هذا املوقف تيرى أنصار هذا املوقف، أن مصلحة الشخص املعنوي " الرشكة" تتميز عم مصالح الرشكاء الخاصة، ولعل 

املؤسسة التي سادت مؤخرا يف قانون الرشكات، بالخصوص رشكة املساهمة، نظرا لتدخل املرشع بقواعد آمرة تعلوا عىل مصلحة الرشكاء 
الشخصية، وحسب هذا التيار الفقهي فإنه ال بد من حامية مصلحة الرشكة أوال وقبل كل يشء، وليست مصلحة املساهمني حتى وإن 

ة. تتميز املصلحة الجامعية عن املصالح الشخصية، التي غالبا ما يسودها األنانية والفئوي –حسب هذا املفهوم  -انوا من األغلبية، وعليه، ك
 وتبيانا لهذا التميز الواضح بني  مصلحة املساهمني واملصلحة العليا للرشكة، رأى بعض الفقهاء "أن املصلحة الواجب األخذ بها هي مصلحة

رشكة وليس مصلحة الرشكاء، حتى ولو كانوا ميثلون األكرثية أو حتى اإلجامع، وهذا التمييز بني املصلحتني يعرب عن مفهوم أسايس ال
، كام أن أصحاب هذا 257يف قانون الرشكات، أال وهو أن الرشكة هي شخص معنوي مستقل عن كتلة األعضاء الطبيعيني املكونني لها"

بني الذمة املالية للرشكة وذمم الرشكاء يرض مبصلحة الرشكة، ألنه فيه مساس بشخصيتها املعنوية بل نفيا  االتجاه اعتربوا أن الخلط
ويف نفس االتجاه قررت الغرفة الجنائية ملحكمة النقض الفرنسية، أن الرتخيص السابق أو املوافقة الالحقة لترصف  .258لوجودها أيضا

همني، ال يربر بأية حال التعسفات الصادرة منه ضد مصلحة الشخص املعنوي ، استنادا إىل املدير حتى وإن كان صادرا عن جمعية املسا
أن القانون ال يهدف فقط لحامية مصلحة الرشكاء،ولكن يحمي ما هو أبعد من ذلك الذمة املالية للشخص املعنوي  وحتى االغيار املتعامل 

 .259معهم

 االقتصادي املطلب الثالث : مصلحة الرشكة هي مصلحة املرشوع
ذهب أنصار هذا االتجاه إىل أن مصلحة الرشكة، تكمن يف مفهوم ذو صبغة اقتصادية أال وهو املرشوع، وما مصلحة الرشكة إال 
تعبري عن مصلحة املرشوع. ذلك أن الرشكة متثل مجموعة من الوسائل واآلليات القانونية إلدارة مرشوع الرشكة، وقد اعتربوا أن املدراء 

ال يقترص دورهم عىل خدمة املساهمني أصحاب رؤوس األموال، بل يتجاوز ذلك ويتعداه إىل خدمة اإلجراء واملستهلكني،  يف الرشكة
بعزل مصلحة املرشوع أو املقاولة عن املصلحة الخاصة للمساهمني والعامل   Despaxالدائنني، البنوك. ويف نفس االتجاه نادى الفقيه  

، وأن مصلحة املرشوع تعلو عىل املصلحتني األخريتني، واعترب هذا الفقيه كذلك أن املصلحة العامة تعني الذين يتواجدون داخل املرشوع
 تجمع مصالح الرشكاء، العامل األجراء، الدائنني وحتى الدولة، من أجل تحقيق استمرارية املقاولة وازدهارها، وأنه يجب أن تصبوا قرارات

، وعىل الرغم 260كذلك األساس القانوين لحدود تدخل القايض يف تقدير معيار املصلحة العامة  الرشكة لتحقيق  هذا الهدف، وأن تشكل
من رواج فكرة املرشوع لفرتة ما، إال أن هذه األخرية يشوبها الشك والغموض وهي غري واضحة، فاملقصود باملقاولة هو محل اختالف يف 

يفها واضحة هو مخالف لقواعد التفسري، كام أن املرشع أصال مل يتطرق إىل تعر الفقه القانوين، وأن تعليق مصلحة الرشكة عىل فكرة غري
 .261فقد يقصد به نشاطات تجارية أو نشاطات حرفية أو زراعية، وعليه يبقى مفهوم متغري بحسب النص محل تطبيق

                                                           

الحقوقية، لبنان، ط. األولى، وجدي سلمان حاطوم، دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية دراسة مقارنة، منشورات الحلبي  -257

 .12، الصفحة 7552

عبد الواحد حمداوي، تعسف األغلبية في شركة المساهمة، مذكرة من أجل نيل شهادة دكتوراه، كلية العلوم القانونية واالقتصادية  -258

  .39، الصفحة  7554 - 7555واالجتماعية جامعة محمد األول، وجدة، 

259 -  Crim,  19 oct. 1971,  Bull.  crim, n 772, exemple cite par Eliaz Le Moulec, Rev . R.T.D Com, janvier, mars 2020, p. 05. 

260  - S. Roussou, I. Tchotourian, Linteret social en droit des société, Rev.Soc. N° 4, 2009, p. 741.  

 .21وجدي سلمان حاطوم،المرجع السالف الذكر، الصفحة   - 261 



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

108 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

 املطلب الرابع : النظرة الحديثة للمصلحة العامة
ن تحديد مفهوم دقيق وواضح ملصلحة الرشكة، استنادا إىل أن املصلحة الجامعية نتيجة لعجز التفسريات السابقة عىل حدى،  ع

ليست هي املصالح الفردية للمساهمني ، وميكن بأية حال تشبيهها مبصلحة مساهم أو آخر، ألن هؤالء بالفعل قاموا بتأسيس رشكة فيام 
ات، من أجل مصلحة مشرتكة تعلوا  وتتميز عن مصالحهم بينهم. ولكنهم باملقابل، صاروا يخضعون ملجموعة من الحقوق وااللتزام

الخاصة.  وقد أخضعوا الروابط فيام بينهم لقواعد تفرضها املصلحة العليا،  والتي يجب  يحرتمها الرشكاء واملديرين وأن يسع القضاة 
ة تسلم من النقد، استناد إىل أن الرشك، كام أن إسناد مفهوم املصلحة لفكرة الشخص املعنوي مل 262للمحافظة عليها إذا رفع إليهم ذلك

ال مؤسسة وجدت بذاتها، وإمنا وجدت بواسطة األعضاء املؤسسني، وال ميكن أن تتناقض وتختلف غايتها مع غايتهم. كام أن فكرة 
للمرشوع ال ميكن  ااملرشوع أو املقاولة مل تف بالغرض ألن اعتبار املرشوع كيان مستقل عن صاحبه يعد غري صحيح، ذلك أن املصلحة العلي

إال أن تكون إال مصلحة صاحبه، الذي قد يواصل يف مرشوعه أو يتوقف حسب النتائج املحققة، ناهيك عن أن فكرة املقاولة، تجعلنا ندور 
 يف حلقة مفرغة، ألن املرشع نفسه عجز عن تعريف املقاولة. 

الرشكة مبثابة مفهوم مختلط، ومصلحة الرشكة  واعترب  "théorie de juste milieu تبعا ملا سبق نادى الفقه مؤخرا بالنظرية الوسطية "
" من أجل إزاحة التناقضات والرصاعات عىل املديني القصري  en fonction des circonstanceمبثابة مصطلح تحت ترصف الظروف "

اء يف فرنسا الحظة يف هذا الشأن، أنه كان للقضوالبعيد داخل الرشكة ، ونادى هذا التيار مبا يسمى مصلحة الرشكة املؤسساتية، وتجدر امل
دورا بارزا يف إزاحة الغبار الذي ظل يشوب هذا املصطلح. حيث أنه باالستشهاد مبختلف القرارات الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية، 

ة الرشكاء ية للرشكة، وكذلك مصلحبخصوص مسألة إساءة استعامل أموال الرشكة نجد أنها أسست قراراتها عىل مراعاة مصلحة الذمة املال
، ولعل ذلك كان له تأثري بارز يف دفع املرشع الفرنيس 263أصحاب املقدمات مع األخذ بعني االعتبار كذلك مصلحة الغري املرتبط بالرشكة

الفرنيس مبوجب قانون من القانون املدين  0911و 0911إىل تغيري موقفه مؤخرا حول مفهوم املصلحة العامة وذلك بإعادة صياغة املادتني 
Pacte  بإضافة فقرة ثانية تنص عىل  0911املتعلق بالتطور وتحول املؤسسات، حيث أنه أعاد صياغة املادة  9109ماي  99الصادر بتاريخ

ة اوجوب مراعاة مصلحة الرشكة، وقد اختار أن ال يعرف املقصود بهذا املصطلح، ويف نفس الفقرة كذلك أوجب عىل مديري الرشكة مراع
 حالجوانب االجتامعية والبيئية لنشاط الرشكة، ومع هذه الصياغة الجديدة للامدة يبدوا أن املرشع قد استبعد املفهوم العقدي للرشكة، ورج

، ومع هذا املفهوم الجديد صار مدير الرشكة يأخذ بعني االعتبار ليس فقط رغبة املساهمني، 264باملقابل املفهوم املؤسسايت ملصلحة الرشكة
 إمنا عالقة الرشكة بالجانب البيئي، وعالقتها مع العامل األجراء داخل الرشكة عىل املدى القريب والبعيد.و 

من قانون الرشكات، الذي نص رصاحة عىل أنه يجب  079وعىل نفس املنوال حذا ترشيع اململكة املتحدة الذي نص يف املادة      
عىل القائم باإلدارة يف الرشكة، أن يترصف بحسن ، وأن يسعى لزيادة تنمية ثروة مجموع املساهمني  وفرصهم يف الربح، وأن يأخذ بعني 

 االعتبار كذلك :

                                                           

262 - D. Martin, G. Buge, intérêt social des le contentieux des ordonnances sur requête, en référé et en le forme des 

référés, Rev. Soc. septembre 2010, p.485. 

263 - S. Rousseau, I. Tchotourian , op.cit , p. 741. 

264 -  E. Le Moulec, Les implications de la réécriture des articles 1833 et 1835 du code civil par la loi Pacte sur l’abus de 

biens sociaux, R.T.D Com , janvier- mars 2020, p.03.  
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 تائج املحتملة للقرارات التي يتخذها عىل املدى البعيد،الن-
 مصالح العامل يف الرشكة، -
 رضورة  املحافظة عىل مصالح الرشكة مع املوردين والزبائن والغري، -

 دور الرشكة يف مجال البيئة،
 .265همي الرشكةالعمل عىل املحافظة اعتبار الرشكة يف منظومة املال واألعامل، وأن يترصف بصفة عادلة مع مسا

 املبحث الثاين : تطبيقات فكرة مصلحة الرشكة يف مجال االتفاقيات املنظمة
تعد فكرة املصلحة العامة كام سلفت اإلشارة، مبثابة ضابط للحد من التنازع والتعسف داخل رشكة املساهمة، غري أن األمر ال يقترص 
عىل الرشكاء فحسب، بل يفوض عىل مديري الرشكة عند ترصفهم أن يراعوا مصلحتها العامة، وأن يكونوا يف منأى عن الترصفات التي 

ل يغلبون فيها مصالحهم الشخصية الضيقة. تبعا لذلك، فقد أجمعت أغلب الترشيعات عىل ضبط الترصفات واألعام تتصف بالشبهة أو التي
 التي تتم بني الرشكة ومديريها، سواء بصفة مبارشة أو غري مبارشة، تحقيقا ملبدأ مراعاة املصلحة العامة للرشكة. 

 املطلب األول : مجال تطبيق األحكام القانونية
، 267، يفرض املرشع الجزائري266رض حامية الرشكة من تعارض املصالح وتغليب مصلحة املدير الشخصية عىل مصلحتهابغ     

، إخضاع تلك العمليات التي تعقد بينهام للرتخيص واملراقبة. ولعل الحكمة من ذلك، 269، وعىل  نظريهام الفرنيس268واملرشع املغريب
،  تلك املصالح املتعارضة، لذلك يثار التساؤل حول مفهوم االتفاقات الخاضعة للمراقبةهي درء كل مساس مبصلحة الرشكة واملقاربة بني

 واألشخاص املعنية باملراقبة ؟

 الفرع األول : العمليات الخاضعة للمراقبة
بطالن لقبل الخوض يف دراسة العمليات الخاضعة للمراقبة يجدر التذكري أن أغلب الترشيعات أخضعت بعض العقود واالتفاقيات ل

املطلق، وذلك بالنظر أنها تشكل خطورة واضحة عىل مصلحة الرشكة، نذكر منها عقد قروض لدى الرشكة من طرف مديريها، الحصول 
، ولعل الحكمة الجلية من ذلك 270عىل فتح حسابا جاريا لهم عىل املكشوف، أي عقد كفالة أو ضامن احتياطي اللتزاماتهم اتجاه الغري "

                                                           

265 -  P. Henri Conac, La Société et intérêt collectif , La France seule au monde, Rev. Soc octobre 2018, p. 560. 

عنى، مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، األحكام العامة، شركات األشخاص، شركات األموال، دار الجامعة الجديدة راجع في هذا الم -266

 .711، الصفحة 4993للنشر، اإلسكندرية، 

 من القانون التجاري الجزائري. 377أنظر المادة  - 267

 ون الشركات المغربي بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة.من قان 37إلى  13تناول المشرع المغربي هذه المسألة في المواد من  - 268

269- V. arts. L 225-38 à L. 225-43 nv.c. com. fr . 

من قانون الشركات،  37من القانون التجاري الجزائري، وبخصوص المشرع المغربي فقد نص على ذلك في المادة  1الفقرة  373أنظر المادة  -270

واستثنى كذلك المؤسسات البنكية أو المالية إذا قامت بعمليات وفق شروط عادية، كما نص على  سريان ولكنه استثنى األشخاص المعنويين، 

امين عاألحكام كذلك على الشركات التابعة، وتلك المراقبة من الشركة المعنية، ومدد سريان األحكام كذلك على المديرين العامين، والمديرين ال

شخاص المعنويين وعلى مراقبي الحسابات، كما يطبق المنع كذلك على أزواج األشخاص المشار إليهم المنتدبين، والممثلين الدائمين لأل

وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية وكل شخص وسيط. وعلى نفس المنوال حضر المشرع المصري كذلك على عضو مجلس اإلدارة أن يحصل 

ي مجلس إدارتها. كما ال يجوز للشركة أن تضمن أي قرض يعقده عضو مجلس على قرض نقدي من أي نوع كان من الشركة التي هو عضو ف

 .4591، الصفحة 7544، دار النهضة العربية، القاهرة، 1إدارتها مع الغير، أنظر في هذا الشأن، سميحة القيلوبي، الشركات التجارية التجارية، ط.
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ر مبنأى عن الشبهات، التي تشكل خطورة عىل مصلحة الرشكة وذمتها املالية، وقد يستفيد منها  بصفة مبارشة، كام أن هي أن يكون املدي
 .271من شأن تلك الترصفات نقل الذمة املالية للرشكة إىل ذمة املدير املعني

عتها للمراقبة معها بنوع من الحذر، وأخضوباملقابل، قد تكون بعض العقود واالتفاقيات ذات أهمية بالنسبة للرشكة، لذلك تعاملت 
 . 272وفق مجموعة من اإلجراءات القانونية وفق ما تقتضيه املصلحة العامة للرشكة

يستخلص مام سلف ذكره أن املرشع حرص بالدرجة األوىل، عىل مراقبة االتفاقيات التي تتم بني الرشكة وأحد القامئني بإدارتها 
ة، ويبدوا من النصوص القانونية أن املرشع  مل يحرص العمليات التي إلجراءات املراقبة، وعىل هذا سواء بصورة مبارشة أو غري مبارش 

األساس يبقى مجال املراقبة هنا واسع إذن، وينطبق النص عىل كل االتفاقيات مهام كانت صفتها، شكلها، طبيعتها، مبعنى أنه يرسي 
، باالتفاقيات اإلرادية 273ر، إيجار، تقديم خدمة...(، وقد حدد مجالها الفقه الفرنيسعىل كل اتفاقية يظهر فيها تعارض املصالح )بيع عقا

التي يتولد عنها عقد ناقل أو معدل أو منهي لاللتزامات، سواء متت بصفة رصيحة أو ضمنية، كقائم باإلدارة ترك مبالغ من األموال عىل 
دارة يالت الطارئة عىل اتفاقية مربمة سابقا مثل زيادة أجر قائم باإل شكل حساب يف صناديق الرشكة، وتطبق األحكام كذلك عىل التعد

مرتبط بعقد عمل مع الرشكة، إبرام ملحق تابع لعقد العمل،تطبق كذلك بخصوص األجور االستثنائية املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة عن 
تم فرض اإلجراء كذلك عىل  Loi Breton 9111جويلية  94املهام املمنوحة لهم، فسخ اتفاق سابق بني املدير والرشكة، ومع صدور قانون 

كل التعويضات املمنوحة للمدير مبناسبة انتهاء عهدته يف الرشكات التي تكون أسهمها مقبولة يف سوق منظمة سواء كانت امتيازات او 
ممثال، وحسب بعض parachute dorée"274منح أو تعويضات أو هدايا نهاية الخدمة أو ما يصطلح عليه يف فرنسا باتفاقيات التعويض "

الفقهاء الفرنسيني إذا أردنا معرفة مدى خضوع االتفاقية للمراقبة، فإن األمر يتطلب من جهة التأكد من مدى خضوع العملية للحرض، 
 . 275ومن جهة أخرى ننظر إذا كان املدير املعني من بني األشخاص املشار إليهم يف النص القانوين

 خاص الخاضعة للمراقبةالفرع الثاين : األش
لقد راعت أغلب الترشيعات طبيعة رشكة املساهمة التي تتداخل فيها مجموعة من املصالح، وتخضع ملبدأ اإلدارة الجامعية، حيث 
تخضع للمراقبة كل العقود التي تتم بني الرشكة وأحد أعضاء مجلس اإلدارة، أحد أعضاء مجلس املديرين، أحد أعضاء مجلس املراقبة، 

اء كان التعامل بينهام مبارشة أو عن طريق وسطاء، كام مل يغفل املرشع حالة ما إذا تم إبرام العقد بني الرشكة، وبني مؤسسة أخرى سو 
، أما بخصوص املرشع املغريب فأوجب أن يخضع للرتخيص املسبق كل اتفاق بني 276يكون العضو املعني مالكا فيها أو رشيكا أو مسريا "

د مترصفيها أو مديرها العام أو مديرها العام املنتدب أو مديرها العامني املنتدبني حسب الحالة، أو أحد املساهمني فيها رشكة املساهمة وأح

                                                           

271- D. LEGEAIS, Droit commercial et des affaires, 13ème éd, Dalloz, 2000, n°425, p.197. 

 حيث تنص المادة  أي اتفاقية بين الشركة وأحد القائمين بإدارتها، سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة وكذا عقد اتفاقية بين الشركة - 272

مدير للمؤسسة وعلى القائم باإلدارة  ومؤسسة أخرى وذلك إذا كان أحد القائمين بإدارة الشركة مالكا شريكا أم ال، مسيرا أم قائما باإلدارة أو

 الذي يكون في حالة من الحاالت المذكورة أعاله أن يصرح بذلك إلى مجلس اإلدارة

273 - M. COZIAN, A.VIANDIER et F. DEBOISSY, Droit des sociétés,14èmeéd,Litec, France, 2003, n°273, p.172.et Y. 

GUYON, op.cit., n°421, p.446.  

274 - Ph. MERLE, A.Fauchan, Précis de droit commercial, sociétés commerciales, 22ème éd, Dalloz, 2018-2019, p.574. 

275 - F. LEFEBVRE, Conventions réglementées, 2ème ed., 2010, p.11.  

 الفقرة الثالثة من القانون التجاري الجزائري. 325الفقرة الثانية و 373أنظر المادتين  -276
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من رأس املال أو من حقوق التصويت، ويرسي الحكم سواء كان التعاقد بصفة مبارشة أو  ٪1ميلك بصفة مبارشة أو غري مبارشة أكرث من 
لزامية الرتخيص املسبق ملجلس اإلدارة االتفاقيات التي تربم بني رشكة املساهمة ومقاولة إذا كان أحد عن طريق وسطاء،كام يخضع إل

يكا فيها رشاملترصفني أو املدير العام أو املدير العام املنتدب أو املديرين العامني املنتدبني حسب الحالة، يف الرشكة مالكا لتلك املقاولة أو 
، 277أو مسريا لها أو مترصفا فيها أو مديرا عاما لها أو عضو يف جهاز إدارتها الجامعية أو مجلس رقابتها، مسؤوال بصفة غري محددة 

ويرسي نفس الحكم تقريبا بالنسبة لرشكة املساهمة ذات مجلس املراقبة ومجلس اإلدارة الجامعية، حيث تخضع للرتخيص املسبق ملجلس 
 .278املراقبة

ير مع رشكته بإحدى الصور التالية إما التعاقد بصفة مبارشة، أي باسمه الخاص ويستفيد شخصيا انطالقا من هذا، يظهر تعامل املد
 ةومبارشة من االتفاقية التي أبرمها مع الرشكة، وقد يتعاقد بصفة غري مبارشة، ويف هذه الحالة ال يظهر طرفا يف العقد ولكنه يستفيد بصف

جه أو أصوله أو فروعه مع الرشكة، وهناك صورة أخرى وهي التعاقد عن طريق وسطاء يهدف غري مبارشة من العمليات، كأن يتعاقد أحد أزوا
 .279من ورائها املدير عـدم إظهار اسمه كمتعاقد مع رشكته، ويكون هو املستفيد من العمليـة وليس املتعاقـد مع الرشكة

يبدوا من مقارنة النصوص سالفة الذكر أن كل من املرشع الجزائري واملغريب حرصا، عىل إخضاع العقود املشبوهة للرتخيص      
املدير  ن قامئة األشخاص الخاضعني، وأضافــــاملسبق، إما ملجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة حسب الحالة، غري أن املرشع املغريب مدد م

من حقوق التصويت، كام شدد  إجراءات املراقبة بالنسبة للرشكات  ٪1ني الذي ميلك أكرث من ـــني املنتدبني، وأحد املساهمأو املديرين العام
ة املساهم ـــبري أنه رفع نســــ، أما بخصوص املرشع الفرنيس فنجد تقريبا يتشابه مع املرشع املغريب، غ280التي تدعوا الجمهور لالكتتاب

ر أن املرشع الفرنيس أضاف خضوع املساهمني املالكني ـــ، مع التذكي281كام كان سابقا ٪1بدل  ٪01إىل أكرث من الذي يخضع للمراقبة 
الذي جاء تطبيقا ملباديء الحوكمة  وتوفري  9110ماي  01الصادر يف   N.R.Eدةــــمبوجب قانون التنظيامت االقتصادية الجدي ٪1لنسبة 

املتعلق باألمن  9111أوت  10مبوجب القانون الصادر يف   ٪01، ثم تم رفع النسبة ألكرث من شفافية وحامية أكرث ألقلية املساهمني
 .282املايل

لذلك، يستحسن للمرشع الجزائري االستفادة من هذه التطورات ومتديد قامئة األشخاص الخاضعني للمراقبة مبا يتناسب مع  
،ويثور التساؤل حول 283من تتوافر فيه صفة مدير ويتمتع بسلطة داخل الرشكةاملحافظة عىل املصلحة العامة للرشكة، لتشمل القامئة كل 

 اإلجراءات املتبعة بشأن االتفاقيات املنظمة، وكيف عالج املرشع اإلخالل بتلك اإلجراءات  ؟

                                                           

 من قانون الشركات المغربي. 13المادة  - 277

 من قانون الشركات المغربي. 91المادة  - 278

 .439و 433، الصفحتين 7551سبع عائشة، المراقبة الداخلية في شركة المساهمة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة وهران، -279

 من قانون الشركات المغربي. 51مكررة  13المادة  - 280

281 - V. arts. L 225-38, L. 225 -86 nv.c. com. Fr.  

282 - Ph. MERLE, A.Fauchan, op.cit., p.569. 

283- Ibid, p.450:" …enfin, sont aussi soumises à la réglementation les conventions intervenant entre la société et une 

entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est 

propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon 

générale, dirigeant de cette entreprise. " 
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 املطلب الثاين : اإلجراءات املتبعة بشأن االتفاقيات املنتظمة
أجل مراقبة االتفاقيات الخاضعة لألحكام القانونية حسب ما تقتضيه مصلحة أوجب القانون إتباع مجموعة من اإلجراءات، من 

 ،  وأعطى دورا هاما ملراقب الحسابات ولجمعية املساهمني.284الرشكة

 الفرع األول : ترصيح املعني باألمر وترخيص مجلس اإلدارة أو املراقبة
ة من الحاالت املذكورة أعاله، أن يرصح بذلك إىل مجلس حرصا عىل مصلحة الرشكة، يلزم عضو مجلس اإلدارة الذي يكون يف حال

،  ويرسي نفس الحكم كذلك عىل عضو مجلس املديرين أو مجلس املراقبة املعني، حيث يتوجب عليه إعالم مجلس املراقبة 285اإلدارة
اآلخرين رضورة اإلعالن عن االتفاقية، . وبالتايل، ال يعود لألعضاء 286مبجرد اطالعه عىل اتفاقية ترسي عليها األحكام املشار إليها سابقا

 .287أما شكل الترصيح وكيفيته فهو غري محدد بدقة، وبالتايل ميكن أن يكون شفويا

كام يجدر التذكري أن الترصيح  يعد أكرث من رضوري عندما يتعلق األمر باستعارة شخص آخر أو ما يسمى املصلحة غري املبارشة، 
ك تي تتمكن بواسطتها من معرفة أنها تتعاقد بصفة غري مبارشة مع املعني باألمر، وال ميكنها اكتشاف ذلفالرشكة ليس لها دامئا الوسائل ال

 .288إال باستعامل طرق معينة ال تتامىش مع رسعة األعامل التجارية

ملقابل، قد . باوقد يتضمن قرار مجلس اإلدارة، إما املوافقة عىل الطلب ومنح الرتخيص، مع ما يصحبه من جواز إبرام االتفاقية
يتضمن قرار املجلس رفض منح الرتخيص إذا كانت االتفاقية ال تخدم مصلحة الرشكة، أو ترض بها أو كان من الترصفات املمنوعة أصال 

تربها ع، ويف هذه الحالة ال ميكن إبرام االتفاق. كام قد يعيد املجلس تكييف العنارص التي تتضمنها االتفاقية، أو يرصف النظر عنها، إذا ا
من االتفاقيات املألوفة التي ال يحتاج إبرامها إىل ترخيص. وعىل هذا األساس، يعد الرتخيص مبثابة الضوء األخرض إلبرام االتفاقية، 

 .289ولكن يحتاج لخطوات أخرى تقتضيها املصلحة العامة للرشكة

ا مع أن تلغى إذا كانت لها عواقب ضارة بالرشكة، وهذأما ما يتعلق باالتفاقيات املربمة دون اإلذن املسبق ملجلس اإلدارة، فيجوز 
فاقية، تعدم اإلخالل مبسؤولية القائم باإلدارة أو املدير العام املعني باألمر. وتتقادم دعوى البطالن مبرور ثالث سنوات ابتداء من تاريخ اال 

، ويف هذا الشأن قد 290فيه الكشف عن هذه االتفاقيةغري أنه يف حالة إخفاء هذه األخرية، فإن مدة التقادم تؤجل إىل اليوم الذي تم 

                                                           

ا الشأن أن بعض التشريعات العربية األخرى، خالفا للمشرع الجزائري والمغربي، أخضعت االتفاقيات مباشرة لترخيص تجدر المالحظة في هذ - 284

ت اجمعية المساهمين تحت طائلة بطالن االتفاقية، نذكر منها على سبيل المثال قانون التجارة السوري، قانون الشركات العراقي، قانون الشرك

عودي، وكذلك المشرع الكويتي للمزيد من التفصيل راجع إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الجزء العاشر، القطري، نظام الشركات الس

 .721و 721، الصفحات 7553الشركة المغفلة، مجلس اإلدارة، ط. األولى، مكتبة الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 من قانون الشركات التجارية. 13رع المغربي المادة من القانون التجاري وبالنسبة للمش 7الفقرة  373أنظر المادة -285

 من قانون الشركات التجارية. 92من القانون التجاري، وبالنسبة للمشرع المغربي المادة  324أنظر المادة -286

287- J. HEMARD, F. TERRE et P. MABILAT, Sociétés commerciales, Dalloz, t.1, 1972, n°1028, p.902.  

288- Y. GUYON, Droit des affaires, droit commercial général et sociétés, Economica,t.1, 11ème éd, n°423, p.449. 

، 47سالمي وردة، حماية مصلحة شركات المساهمة في إطار االتفاقيات المنظمة، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد  - 289

 .312الصفحة 

 من قانون الشركات المغربي. 99و  34من القانون التجاري، وبخصوص التشريع المغربي المواد  7قرة الف 315أنظر المادة  - 290
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، قررت فيه املحكمة بأن اكتشاف اتفاقية كانت مخفية، يقصد به 291صدر يف فرنسا حكم بهذه املسألة عن محكمة التجارة بباريس
ي يصل بصفة البسيط الذ إعالنها بصفة واضحة ودقيقة وعلنية، بكل مضمونها ومواصفاتها إىل الجمعية العامة العادية. أما االستعالم

انفرادية إىل املديرين، أو أعضاء مجلس اإلدارة، أو حتى املساهمني يعد غري كايف يف حد ذاته، العتباره كشف عن اتفاقية باملفهوم 
ازل، نالقانوين. بل أكرث من ذلك إن إمضاء اتفاقية متنازع فيها، ال ميكن بأي حال تشبيهه بالكشف عن وجود ومضمون العقد محل الت

الذي تم قبل اجتامع مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة. وبناء عىل هذا األساس، فإن أجل تقادم دعوى إبطال االتفاقية مل يبدأ رسيانه 
 .292بعد، ونتيجة لذلك فإن الدعوى مل تتقادم يوم رفعها

 الفرع الثاين : التقرير  الخاص للمراقب ومصادقة جمعية املساهمني
لحسابات أن يحرر تقريرا خاصا عن هذه االتفاقيات من أجل تقدميه إىل الجمعية العامة العادية وذلك تحت يجب عىل مراقب ا

، وإذا كان املرشع الجزائري مل يحدد أجل إخبار املراقب، فإن املرشع املغريب حدده بشهر من تاريخ إبرام 293طائلة بطالن االتفاقية
الحسابات رشوط إبرام االتفاقيات بني الرشكة التي يراقبها واملؤسسات أو الهيئات التابعة لها، ، وهذا التقرير يقدر فيه مراقب 294االتفاقية

.وكذلك الشأن 295أو بني املؤسسات والهيئات التي يكون فيها للقامئني باإلدارة أو املسريين للرشكة املعنية مصالح مبارشة أو غري مبارشة
، إال أن هذا األخري وعىل خالف املرشع الجزائري، جاء مبرسوم ينظم محتوى التقرير الذي يعده مندوب 296بالنسبة للترشيع الفرنيس

بأنه "يجب عىل رئيس مجلس اإلدارة أن يعلم مندوب  0947مارس  91من املرسوم الصادر بتاريخ  99و  90الحسابات، حيث تنص املادتان  

                                                           

291 -T. com. Paris, 1re ch., 21 sep.2010 , n° 2008016119 Sté Altran Technologiec/ M.Bonan, Bull.Jolly décembre 

2010,pp.972 et s.  

وذلك Altran Technologieتم تعيينه كقائـم باإلدارة لشركـة المساهمـة المسماة  M.Bonanد تتلخص وقائـع هذه القضية في أن السيـ -292

. وبعد ذلك تم تعيينه مديرا عاما بقرار من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 4993جوان  73بقرار من المساهمين المجتمعين في جمعية عامة بتاريخ 

، غير أن اإلشكال هو أنه 7551أفريل  43بتاريخ Altran Technologieكات التابعة لمجمع واستقال من وكاالته بمختلف الشر 4992فيفري  51

ومع  AIBUحصة تملكها في شركة تسمى  155حصة من مجموع  M.Bonan 75للسيد  Altran Technologieباعت شركة  4992أوت  73بتاريخ 

من القانون التجاريالفرنسي الجديد، إال أنها لم تخضع لإلجراءات التي تطلبها  13-771أن هذه المعاملة تعد من االتفاقيات المنتظمة طبقا للمادة 

االتفاقية  القانون وهي الترخيص من قبل مجلس اإلدارة، والمصادقة من طرف الجمعية العامة العادية. وعلى هذا األساس، تم رفع دعوى إبطال

على أنه مرت أكثر M.Bonanبحكم أنه كان لها نتائج ضارة على الشركة، وفي المقابل ركز دفاع السيد  Altran Technologieمن طرف شركة 

أنه تم وقد علم بها أعضاء مجلس اإلدارة آنذاك باإلضافة إلى  4992أوت  73من ثالث سنوات على إبرام االتفاقية بحكم أنه تم إمضاؤها بتاريخ 

، غير أن المحكمة قضت ببطالن االتفاقية وأسست حكمها على أن علم أعضاء 7551أكتوبر  14كشفها في وثائق الشركة للجمعية العامة بتاريخ 

 Altranمجلس اإلدارة والمساهمين بصفة فردية ال يعد بمثابة كشف وأن وثائق الشركة المستند عليها بينت فقط في صفحة واحدة أن شركة

Technologie من حصص  %455كانت تملكAIBU  لمدير سابق دون ذكر اسمه وهذا ال يعد بمثابة كشف عن اتفاقية بكل  %15ولكنها باعت

 مواصفاتها ومضمونها .

 من قانون الشركات المغربي 92و  13من القانون التجاري، وبالنسبة للمشرع المغربي المواد  373أنظر المادة  -293

من قانون الشركات المغربي على أنه " يخبر رئيس مجلس اإلدارة المراقب أو مراقبي الحسابات بكل  7الفقرة  13حيث تنص المادة  - 294

داخل أجل ثالثين يوما من تاريخ إبرامها ويعرضها على موافقة الجمعية العامة العادية المقبلة" ويسري  13االتفاقيات المرخص بها بمقتضى المادة 

 من نفس القانون. 92من المادة  7لس الرقابة حسب الفقرة نفس الحكم بالنسبة لمج

، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب 7545يونيو  79المؤرخ في  54-45من القانون رقم  51الفقرة  71أنظر المادة  -295

 .7545يوليو 44مؤرخة في  17المعتمد، الجريدة الرسمية رقم 

296 -V.art.L.225-40 als. 2 et 3 nv.C.com. fr. 
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وذلك يف أجل شهر من إبرامها، وإذا كان الرتخيص خالل السنة املالية السابقة الحسابات بكل االتفاقيات التي خضعت للرتخيص، 
 واستمر حتى آخر السنة، فيكون اإلعالم خالل الشهر الذي ييل اختتام السنة املالية، كام أنه يجب أن يتضمن التقرير املعلومات التالية:

عة دية، اسم أعضاء مجلس اإلدارة أو املدراء العامني املعنيني، طبيتعداد ملجموع االتفاقيات الخاضعة لرتخيص الجمعية العامة العا
وموضوع هذه االتفاقيات، الشكليات الهامة واألساسية لهذه االتفاقيات وبالخصوص اإلشارة إىل الثمن املطبق، العموالت، تواريخ الدفع 

حة املبتغاة من رات األخرى التي تسمـح للمساهمني بتقدير املصلاملمنوحة، الفوائد املشرتطة، التأمينات املمنوحة وعند االقتضاء كـل اإلشا
 .297إبـرام هـذه االتفاقية "

وبالرغم من الصيغة القانونية املستعملة وهي "رضورة إعالم مراقب الحسابات بكل االتفاقيات "، فإنه يجب عىل هذا األخري أن 
، ألنه 298حتى تلك التي يكتشفها لوحده وتكون موضوع طلب ترخيص يشري يف تقريره ليس فقط لالتفاقيات التي تم إعالمها له، بل

وألسباب متعددة ميكن أن ال يتم إعالم مندوب الحسابات باالتفاقيات املنتظمة من طرف مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة، رمبا لغياب 
 .299عنرص يسمح لهم باكتشاف هذا التعارض يف املصالح أو جهلهم ملجال تطبيق هذه األحكام

كام أن مراقب الحسابات ال ميكنه أن يتدخل يف تسيري الرشكة، وهذا يعني أنه باستثناء وجود إخالل واضح، ال ميكن ملراقب 
الحسابات أن يقرر مثال بأن االتفاقية متت بثمن عادي ولها مصلحة بالنسبة للمساهمني أو العكس، وإمنا يعود هنا االختصاص 

يعرفوا بناء عىل التقرير الخاص كل عنارص االتفاقية وميكنهم تعيني خبري ملعرفة مزايا االتفاقية  للمساهمني الذين من املفرتض أن
، هذا 301ويف األخري تبت الجمعية العامة يف تقرير مراقب الحسابات بشأن االتفاقيات بصفتها الهيئة العليا يف رشكة املساهمة .300أكرث

، مبا يسمح 302ا يتعلق باالتفاقيات التي ترسي عليها األحكام السالفة الذكراألخري الذي يكون قد ضمن تقريره الخاص، بكل م
للمساهمني بأخذ صورة واضحة واتخاذ قرار مناسب بشأنها،وتجدر املالحظة يف هذا الشأن أن االتفاقيات التي توافق أوال توافق عليها 

كة من ى يف حالة عدم وجود التدليس، فإن العواقب الضارة بالرش الجمعية تنتج آثارها اتجاه الغري، ما مل تكن ملغاة بسبب التدليس، وحت
 جراء االتفاقيات غري املوافق عليها ميكن أن تلقى عىل عاتق القائم باإلدارة أو املدير العام املعني وعند االقتضاء عىل عاتق األعضاء

،"مع أن مسؤولية هذا األخري 304أو مجلس املراقبة. ويرسي نفس الحكم إذا تعلق األمر مبجلس املديرين 303اآلخرين يف مجلس اإلدارة
 .305غري مؤسسة قانونا وغري مؤكدة ألن أعضاء مجلس املديرين ليسوا مدعوين للرتخيص املسبق لهذه االتفاقيات" عىل حد بعض الفقهاء

                                                           

297 - F. LEMEUNIER, Société anonyme, constitution, gestion, évolution,18ème éd, Delmas, France, 2001, n°1252, p.206. 

298 - G.RIPERT et R.ROBLOT par M.GERMAIN, op. cit.,n°1282,p. 933. 

299-Y.GUYON et B.COQUEREAU, Le commissariat aux comptes, Librairies Techniques, Paris, 1971., n°131, p.67. 

300- Y. GUYON, Droit des affaires, droit commercial général et sociétés, op.cit., n°423, p.451. 

 .57الفقرة  92و  51الفقرة  13من القانون التجاري، وبخصصو المشرع المغربي المواد  1الفقرة  373أنظر المادة -301

بها االتفاقيات المنتظمة التي يجب أن تتبع بشأنها إجراءات معينة قبل الترخيص النهائي والمصادقة عليها من طرف الجمعية العامة يقصد  -302

 العادية.

 من قانون الشركات. 35من لقانون التجاري وبخصوص المشرع المغربي المادة  379أنظر المادة -303

 من قانون الشركات 93وبالنسبة للمشرع المغربي المادة من القانون التجاري،  327أنظر المادة -304

305- Y.GUYON, op. cit., n°423, p.450: " Le fondement de la responsabilité des membres du directoire est incertain, puisque 

cet organisme n’a pas été appelé à autoriser la conclusion du contrat. " 
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تفاقية غري ال اال كام نص كل من املرشع الجزائري واملغريب عىل أنه ميكن لجمعية املساهمني استعامل سيادتها وتفادي إبط
املرخصة من طرف مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة، بعد أن يعرض ليها مراقب الحسابات تقريرا خاصا، يتناول الظروف التي حالت دون 

 . 306الحصول عىل ترخيص مسبق، وال يحول قرار الجمعية دون مامرسة دعوى التعويض الرامية إىل إصالح الرضر الذي لحق بالرشكة

ملالحظة يف األخري أن موضوع تعارض املصالح يف فرنسا، قد حيض مؤخرا باملزيد من االهتامم. وذلك،عن طريق قيام هيئة وتجدر ا
( بتشكيل فوج عمل يضم مؤسسني ومستثمرين ومساهمني ومتعاملني يف البورصة ومندويب حسابات ومحامني A.M.Fالسوق املايل)

ل لتقرير، حث مديري الرشكات عىل التحيل بروح املسؤولية والشفافية والعدالة،وعدم استغالوجامعيني. ومن التوصيات التي خلص إليها ا
مناصبهم للتعاقد مع الرشكات التي يسريونها خدمة ملصالحهم الشخصية، وحث مندويب الحسابات عىل تفادي التقارير املقتضبة والغامضة 

رشوع قرار ني عىل طلب تصويت فردي ومتفرق وذلك بتخصيص لكل اتفاقية مالتي ال تسمح للمساهمني بتقدير االتفاقية، وحث املساهم
 .307عىل حدى

 خامتة
بينت الدراسة أن املعنى الحديث ملفهوم املصلحة العامة، قد أماط اللثام وكشف الغبار ولو بدرجة ضئيلة عن الغموض الذي ما فتيء 

صلحة واملعيار أو املرشد الذي من شأنه التمييز بني األعامل والقرارات املرضة مبيشوب املصطلح منذ عقود من الزمن، وصار مبثابة البوصلة 
الرشكة،عن الترصفات الصائبة والعادية، مبا يضمن معه مصلحة املساهمني، ومصلحة العامل وذمة الشخص املعنوي ومستقبله عىل 

االجتامعي يف م املصلحة صار يفرض مراعاة الجانب البيئي و املديني القصري والبعيد،وكذلك مصالح كل املرتبطني بالرشكة، بل أن مفهو 
كل القرارات التي تتخذها الرشكة، والخطوط العريضة التي ترسم سياستها املالية واالستثامرية ومختلف نشاطاتها، و صار مبثابة قاعدة 

نهم الشخصية، وأن يضعوا نصب أعيأخالقية تفرض عىل مديري الرشكة أن يعملوا عىل احرتام مصلحة أعىل وأسمى من مصلحتهم 
قاسام مشرتكا عند أي قرار يتخذونه هو مدى مساهمتة املبارشة أو غري املبارشة يف تحقيق مصلحة الرشكة، كام أن املصلحة الجامعية 

يحا وتصبح حمتثل قيدا عاما عىل ترصفات املسريين وعىل مصلحة االتفاقيات، فاالتفاقيات املؤسسة عىل مصلحة الرشكة هي مبدئيا ص
باطلة عندما تخالف هذا املبدأ، ولعل إخضاع االتفاقيات املشبوهة للمراقبة من شأنه أن يشكل رادعا أمام كل األعامل املرضة بالرشكة 

 واملنافية ملصلحتها العامة التي تعلوا عن مصالح املساهمني، وتشكل ضابطا ومؤرشا لصحة قرارات التسيري داخل الرشكة.

 

  

                                                           

 .51و 51الفقرتين  99المادة  51و 51الفقرتين  34مواد من القانون التجاري الجزائري، وبالنسبة للتشريع المغربي المواد انظر ال - 306

307- Y.GUYON et B.COQUEREAU, op.cit., pp.141 et s. 
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 ضمان كمال انجاز البناية تكريس للحماية الالحقة على تسلم البناء  في القانون الجزائري

 ضمان كمال انجاز البناية تكريس للحماية الالحقة 

  على تسلم البناء في القانون الجزائري
    

 كلية الحقوق والعلوم السياسية،
 تيزي وزو -جامعة مولود معمري

 

 : ملخص

طه يف عالقته برب العمل بتسليم البناية يف املدة املتفق عليها عند إبرام العقد، وتظل العالقة التي تربيلتزم املرقي العقاري 
به قامئة حتى بعد انتهاء البناء املقرر إنجازه،  أين تحكمها ضامنات يلتزم بها األول اتجاه الثاين، أهمها ضامن كامل انجاز 

يع عقار بضامن ما قد يظهر فيه من عيوب خالل أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ البناء، مبوجبه يلتزم املرقي يف إطار عقد ب
حيازة البناية من طرف رب العمل، وميتد هذا الضامن ليشمل أيضا حسن سري عنارص تجهيز البناية، فضـال عن عيوب املطابقة، 

درج يف نطاق الضامنات التقليدية، بل ين ويتسم هذا الضامن الجديـد بكونه ضامن موضوعي ال يستند إىل فكرة الخطأ كباقي
االلتزام التعاقدي بتحقيق نتيجة، كام يتميز بارتباطه بالنظام العام، غري أن تنظيم املرشع الجزائري له يشوبه النقص والقصور، 

 السيام من حيث رشوط تحققه وكيفية إعامله.

 نجاز البناية.الضامن، املرقي العقاري، رب العمل، كامل ا الكلامت املفتاحية:

 

Abstract :  

     The relationship between the real estate promoter and the employer remains valid even 

after the completion of the construction to be completed, where guarantees are governed by the 

former to the latter, the most important of which is the guarantee of completeness of the 

property. According to this guarantee, the promoter is obliged within the framework of the 

contract of selling a property built with a guarantee of defects that may appear in the 

construction during a period of one year, starting from the date of acquisition of the building 

by the employer. This guarantee also extends to the proper functioning of the building 

preparation elements, as well as the defects of conformity. This new guarantee is characterized 

as an objective guarantee that is not based on the idea of error as the rest of the traditional 

guarantees, but is included in the scope of the contractual commitment of achieving a result as 

it is characterized by its association with public order. Yet,  the Algerian legislator’s 

organization of this guarantee is characterized by shortages and shortcomings, especially in 

terms of its conditions of achievement and how it works. 

Keywords: Guarantee,  real estate broker, employer, perfection of the building, 
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 مقدمة:
 الحياة التي يسعى الفرد إىل الحصول عليها، كام يعترب من القطاعات الحساسة التي تستدعي العنايةيشكل السكن أوىل متطلبات 

 واالهتامم  لكونه املحرك الرئييس لالقتصاد الوطني،  فهو ميثل الدعامة األساسية للسري الحسن لجميع القطاعات األخرى.

وتطوره، بادرت الجزائر إىل وضع ترسانة من القوانني تنظم املجال وفق  فيها البناء قطاع انتعاش مبدى يقاس إمنا الدول تقدم وألن
اسرتاتيجية أطلق عليها مصطلح "الرتقية العقارية"، التي أعطت تصور آخر للسكن والسياسة العمرانية بصفة عامة، خاصة مع تفاقم الطلب 

مراين تامعية واالقتصادية للمواطن، بهدف تحقيق نسيج ععىل العقار والذي استدعى معه اتخاذ سياسة عقارية تتناسب واألوضاع االج
 .يستجيب ملقاييس العمران الحديث

وباملوازاة مع احداث اطار قانوين مناسب إلنجاح سياسة الرتقية العقارية بشكل يضمن التعامل يف العقارات بطريقة منظمة، سهلة 
املحدد للقواعد التي  14-00مع املرقي العقاري، من خالل اصداره القانون رقم ونزيهة، أكّد املرشع الجزائري عىل اهتاممه بحامية املتعامل 

(، والذي يستهدف ضبط املركز القانوين للمرقي العقاري، وفك األزمة الخانقة للمقتنني يف املجال 308تنظم نشاط الرتقية العقارية)
( يف حاميتهم من 309امللغى ) العقاري بالنشاط املتعلق ،11-91 العقاري، بعدما ثبت قصور القانون املدين وأحكام املرسوم الترشيعي رقم

أساليب النصب واالحتيال والتواطؤ التي يلجؤ إليها املحرتفني يف املجال العقاري، وما يقابلها من حوادث انهيار املباين وتصدعها بعد 
 احهم وأمالكهم للعديد من املخاطر واألرضار.تسلمها بوقت قصري، وما ينتج عنها من مساٍس بسالمة األفراد، عن طريق تعريض أرو 

إضافية عىل عاتق املرقي العقاري، متتد إىل ما بعد تسلم البناء، من أهمها  ضامنات كل ذلك دفع  باملرشع الجزائري إىل ترتيب
موضوع ضامن كامل يكتيس  حسن االنجاز. قواعد للبناء من خالل مراعاة  عىل اإلنهاء الكامل ذلك الضامن الذي يهدف إىل السهر

ن امانجاز البناية أهمية بالغة، ذلك أنه وإن كانت العديد من الدراسات قد تطرقت إىل التزامات املرقي العقاري بشكل عام، إال أّن هذا الض
 مل يحظ بنفس القدر من االهتامم، بالرغم مام يثريه من إشكاالت قانونية، ومن منازعات قضائية متزايدة.

، ارتأينا تناوله للكشف عن مضمونه متبعني يف ذلك املنهـج الوصفـي التحليلـي للنصوص القانونية املنظمة له، عىل وأمام هذا النقص
، مع االستعانة بالفقـه والترشيع الفرنسيني، باعتبارهام املصدر الرئيسيان لهذا الضامن، لالستئناس 14 -00وجه الخصوص القانون رقم 

إلشكـاالت القانونية التي يثريها، وإليضاح بعض املفاهيـم، ال سيام تلك التي لـم يتطرق لها القانـون بالحلول التـي منحـت لبعـض ا
الجزائري. بناء عىل ما سبق، ميكن حرص إشكالية املوضوع يف التساؤل التايل: هل وفق املرشع الجزائري يف تنظيم الضامن الخاص 

 الحقة عىل تسلم البناء ؟  بكامل انجاز البناية، بالشكل الذي يوفر حامية 

 لإلجابـة علـى هـذه اإلشكالية أعاله، تم تقسيم الدراسة إلـى مبحثني، عىل النحو التايل:

 املبحث األول: أحكام ضامن كامل انجاز البناية
 املبحث الثاين: آثار ضامن كامل انجاز البناية

                                                           

 53، الصادر في 41مية عدد ، يحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، جريدة رس7544/ 57/ 42مؤرخ في  51-44قانون رقم  -308

 .7544/ 51/ 53، الصادر في 41، جريدة رسمية عدد  7544/ 57/ 42. مؤرخ في 7544/ 51/

 .4991/ 51/  51، الصادر في 41،  يتعلق بالنشاط العقاري، جريدة رسمية عدد 4991/ 51/ 54مؤرخ في  51-91مرسوم تشريعي رقم   -309
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 األول :  أحكام ضامن كامل انجاز البناية املبحث
إّن التطور والرسعة يف انجاز املباين واملنشآت، والرغبة يف تحقيق أكرب قد ممكن  من األرباح، قد يكون عىل حساب سالمة ومتانة   

ة يالبناء، نتيجة عدم الدقة يف تنفيذ األعامل، أو الغش باستخدام مواد غري مطابقة للمواصفات الفنية املطلوبة، أو استعامل وسائل احتيال
 الخلل، أو العيب الظاهر يف البناء، وما يستتبع ذلك من كوارث قد تودي بحياة الكثريين.إلخفاء 

 املباين إنجاز يف الغش من ظاهرة الحد أو عىل األقل التقليل كل ذلك دفع باملرشع الجزائري إىل استحداث عدة ضامنات بهدف
كامل اإلنجاز، استوحاه من  ضامن" أطلق عليه تسمية:  رتّب التزاماعىل حسن تنفيذ األشغال وامتام انجازها،  واملنشآت، وألجل السهر

 املرشع الفرنيس، ولفهم أحكام هذا الضامن يتعني البحث يف مفهومه )املطلب األول( وتحديد نطاق تطبيقه )املطلب الثاين(.

 املطلب األول:   مفهوم ضامن كامل االنجاز
 جهة ما قد يعرتي البناء من عيوب بعد تسلمه، مبوجبه يتعني عىل املدين به اصالحها،استحدث املرشع الجزائري ضامنا خاصا ملوا    

يف اطار ما يسمى بضامن كامل اإلنجاز، هذا األخري الذي يتوقف إدراك مفهومه عىل البحث يف تعريفه )الفرع األول(  ومعرفة األساس 
 القانوين الذي يقوم عليه )الفرع الثاين(.

 ضامن كامل االنجاز الفرع األول: تعريف
العقارية، استوحاه املرشع الجزائري من املرشع الفرنيس،  الرتقية مجال يف املستحدثة الضامنات من كامل اإلنجاز ضامن يعد

 (  311(، كام يطلق عليه البعض تسمية : " ضامن التشطيب" )310الوجه األكمل") عىل األعامل إمتام كذلك بــ: " ضامن عليه ويُطلق

كامل اإلنجاز، عىل خالف املرشع الفرنيس الذي عرفه وتناول أحكامه يف القانون  أغفل املرشع الجزائري مسألة تعريف ضامن  
 La »( وسامه "ضامن االنجاز الكامل" 312املتعلق باملسؤولية والتأمني يف مجال البناء) 09 -79املدين، بعد تعديله مبوجب القانون رقم 

garantie de parfait achèvement »  من القانون املدين، والتي جاء نصها كتايل: 4/9-0794، حيث أُدرجه ضمن املادة 

" ضامن إمتام األعامل عىل الوجه األكمل هو ذلك الذي يكون فيه املقاول مسؤوال خالل مدة سنة من تسليم األعامل عن   
يب تحفظات التي ذكرها يف محرض التسليم أو بطريق اإلخطار الكتا إصالح جميع العيوب املشار إليها من قبل رب العمل سواء بطريق ال

 (. 313بالنسبة للعيوب الالحقة للتسلم")

                                                           

العقارية بعد االستالم النهائي للمشروع العقاري، الترقية العقارية في الجزائر واقع وآفاق، كلية أحمد دغيش، الضمانات في الترقية   -310

 .41، ص 7547فيفري  73-73الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، يومي 

 المصري القانونين في ةمقارن دراسة( العمل، رب مقبولة من وتسّلمها األعمال إتمام بعد المعمارين مسئولية ياقوت، ناجي محمد  -311

 .15اإلسكندرية، دون تاريخ نشر، ص  المعارف، ، منشأة)والفرنسي

312 -  Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, Journal 

officiel du 5 janvier 1978. 

313 - «  La garantie du parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la 

réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves 

mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la 

réception ». 
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وهو النص الذي استند اليه البعض يف تعريفه للضامن، عندما عرفه بأنه االلتزام الذي يرمي إىل إصالح العيوب التي يشملها محرض 
يستخلص  (.314لتاريخ تحرير املحرض، ويف هذه الحالة الثانية يتم يف شكل اخطار مكتوب )االستالم  أو التي تظهر خالل السنة  التالية 

أن املرشع الفرنيس قد نظم طريقة اعامل الضامن، حيث مل يرتك لرب العمل حریة اختیار الوسیلة التي یتم بها تعیین مظاهر العیب أو 
اإلعالن عن العیب أو الخلل يف البناء خالل مدة معینة تسمى مبدة الضامن، الخلل يف البناء وامٕنا بین ذلك رصاحة، كام أنه أوجب 

 وهي األمور التي سنفّصل فيها الحقا.

  لكن ما يعاب عىل التعريف الذي قدمه املرشع الفرنيس اغفاله مسالة هامة،  هي تحديد طبيعة هذا الضامن، ما جعل الفقه الفرنيس
(، كونه یندرج 315نونية، إال أن ذلك مل یمنع غالبیة الفقه من اعتباره ضامن موضوعي بحث)یكاد یجمع عىل شدة غموض طبيعته القا

يف نطاق االلتزام التعاقدي املحدد، أي االلتزام بتحقیق نتیجة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، إن القول بغیر ذلك يفرغ الضامن من 
لعيب أو الخلل يف العمل املنجز، قامت قرينة قانونية عىل خطأ املقاول أو محتواه والغاية من اقراره، لذلك متى اكتشف رب العمل وجود ا

 (.  316غیره من املعامریین، تلزمه القیام بأعامل اإلصالح الالزمة، إذ ال ميكنه التخلص من التزامه إال بإثبات السبب األجنبي)

ات وضوعي الذي يهدف إىل االستجابة للتحفظوبناء عىل ما سبق ميكن تعريف ضامن اإلنجاز الكامل عىل أنه ذلك الضامن امل
املعاينة عند االستالم وتدارك النقائص الظاهرة يف السنة األوىل بعد التسلم، والذي يخول لرب العمل الحصول عىل بناء مطابق للحالة 

 التي كان علیها أو يفرتض أن  بیكون علیها عند التسلیم.

 امل االنجاز:الفرع الثاين: األساس القانوين لضامن ك   
القانونية املستمدة من الترشيع الفرنيس،  يجد أساسه يف القانون الجزائري بداية يف  ضامن كامل اإلنجاز من الضامنات يُعترب

إطار  يف العقاري املدنية للمتعامل امللغى، وقد نص عليه عند تنظيمه للمسؤولية العقاري بالنشاط املتعلق ،11-91املرسوم الترشيعي رقم 
 التي نصت عىل أنه: 14 وفقا للامدة  التصاميم، بناء عىل البيع عقد

 املنشأة حسن إنجاز ضامن من وال املستحقة، املدنية املسؤولية من إعفايئ إثر املطابقة وشهادة امللكية لحيازة ليس أنه "... غري 
أعاله تناوله للموضوع بصورة مقتضبة وغري  04يعاب عىل نص املادة " واحدة سنة أجل خالل العقارية الرتقية يف املتعامل بها يلتزم التي

واضحة، يف سياق حديثه عن كيفية تحديد اآلجال الرضورية لتنفيذ أشغال إصالح العيوب الظاهرة أو املُكتشفة أثناء شغل املبنى املنجز 
للحظة التي تبدأ منها رسيان هذه املادة، مام يثري مسألة بعد االستالم النِّهايئ، كام جاء مبهام بخصوص مدة هذا الضامن، إذ مل يحدد ا

                                                           

314 -  TRESTARD Emmanuel, Garantie Parfait Achèvement, INFORMATION ADHERENT, Rubrique : Juridique et Social, 

N°07/2015. P 01. 

لبعض اآلخر والذي يعرفه بأنه ذلك االلتزام الذي  يكون فيه المقاول ملزما لمدة سنة ابتداء من وهو تقريبا نفس التعريف الذي قدمه ا      

االستالم بإصالح جميع العيوب التي أشار إليها رب العمل، سواء في التحفظات التي أبداها في محضر االستالم أو بواسطة التبليغ  الخطي 

ة موريس، الكامل في شرح القانون المدني، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، عن العيوب المكتشفة بعد االستالم، أنظر: نخل

 .757، ص 7552

315 -  Malinvaud Philippe, Droit de la construction, Dalloz action, France, 2011, p 99.  

، 54دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي،  دراسات قانونية، مجلد - سعاد بلمختار، ضمان اإلنهاء الكامل ألشغال اإلنجاز في القانون الجزائري  -316

 .494، ص 7543، 54عدد 
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 وإمتام لقواعد مطابقة البنايات املحّدد ،01 -19خالل القانون رقم  الضامن من (.  كام أشار إىل نفس317هامة تتعلق بتاريخ الضامن)
 منه التي تنص عىل أنه:  19املادة  مبوجب (318إنجازها)

 :يأيت مبا ونالقان هذا مفهوم يف يقصد"        

  ".التابعة لها والتهيئات والشبكات والواجهات للهيكل التام اإلنجاز :البناية إنجاز إمتام  -

املحدد للقواعد التي تنظم نشاط الرتقية العقارية، تحت تسمية  14-00القانون رقم  الضامنات يف من النوع هذا مجددا املرشع اعتمد
 بنصها عىل أنه: منه، 94/1  املادة اإلنجاز، مبوجب كامل جديدة تتمثل يف:  ضامن

 اإلنهاء ضامن وال من العقاري، إليها املرقي قد يتعرض العرشية التي من املسؤولية ال تُعفيان املطابقة وشهادة الحيازة أن غري "
 واحدة".  طيلة سنة املرقي العقاري بها التي يلتزم اإلنجاز ألشغال الكامل

 يحدد الذي النموذجي الرشوط دفرت املتضمن 91 -09  رقم التنفيذي املرسوم خالل من التنظيم، أساسا له يفيجد الضامن أيضا 
(، كام تم تناوله يف منوذج عقد البيع عىل التصاميم امللحق باملرسوم التنفيذي رقم 319العقاري) املهنية للمرقي واملسؤوليات االلتزامات

أخرى تتمثل يف ضامن حسن التنفيذ، إذ نص عىل أنه: " يضمن البائع التنفيذ الجيد لألشغال، (. غري أنه استحدث تسمية 320)01-410
ويلتزم بتنفيذ األشغال الرضورية قصد اصالح عيوب البناء و/أو حسن سري عنارص تجهيزات البناية يف أجل ...)( يوما، ابتداء من تاريخ 

 اخطاره من طرف املكتتب...".

هتامم املرشع الجزائري بالضامن وان تعددت تسمياته إىل أن الهدف من تقريره واحد وهو ضامن يظهر من النصوص أعاله ا
  اإلنجاز الكامل لألشغال مع حسن تنفيذها. 

 نطاق تطبيق ضامن كامل االنجاز:   املطلب الثاين:        
 .من حيث املوضوع الذي يرد عليه )ثانيا( يتطلب دراسة ضامن كامل االنجاز االحاطة بنطاقه، سواء من حيث األشخاص )أوال( أم

 الفرع األول: نطاق تطبيق الضامن من حيث األشخاص:   
يتحدد نطاق تطبيق ضامن كامل اإلنجاز من حيث األشخاص، بادراك املخاطبني به، سواء من حيث امللزم به )أوال( أم من حيث 

 املستفيد منه )ثانيا(. 

                                                           

عايدة مصطفاوي، الضمان العشري و الضمانات الخاصة لمشيدي البناء في التشريع الجزائري والتشريع المقارن، دفاتر السياسة والقانون،   -317

 .734، ص 7547، 53، عدد 51جامعة ورقلة، مجلد 

/ 59/ 51، الصادر في 41يحدد قواعد مطابقة البنايات واتمام انجازها، جريدة رسمية عدد  75/52/7553مؤرخ في  41 -53نون رقم قا  -318

7553. 

المهنية  والمسؤوليات االلتزامات يحدد الذي النموذجي الشروط يتضمن دفتر 75/57/7547مؤرخ في  31 -47  رقم تنفيذي مرسوم  -319

 .73/57/7547، الصادر في 44جريدة رسمية عدد العقاري،  للمرقي

، يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم لألمالك العقارية وكذا 43/47/7541مؤرخ في  114 -41مرسوم تنفيذي رقم    -320

، الصادر في 33جريدة رسمية عدد حدود تسيير سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها، 

71/47/7541. 
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 أوال: امللزم بضامن كامل اإلنجاز  
-91من املرسوم الترشيعي رقم  04بعدما أغفل املرشع الجزائري تحديد امللزم بضامن كامل االنجاز بشكل دقيق يف إطار نص املادة 

املتعلق بالنشاط العقاري، امللغى، الذي تناول ألول مرة الضامن، والذي جاء مخاطبا املتعامل يف الرتقية العقارية يف مواجهة املشرتي  11
 لنص من يقصد به. ومل يبني ا

 محتوى بتنفيذ امللزم املحدد للقواعد التي تنظم نشاط الرتقية العقارية، الذي حّدد الطرف 14-00تغرّي الوضع بعد صدور القانون رقم 
 (، دون غريه من املتدخلني، هذا األخري الذي وّسع من مهامه، بعدما أصبح مسؤوال عن321الضامن واملتمثل يف املرقي العقاري) هذا

تنسيق جميع العمليات التي تدخل يف إطار الدراسات واألبحاث وتعبئة التمويل، وكذا تنفيذ أشغال إنجاز املرشوع العقاري، زيادة عىل 
 باعتباره الطرف اإلنجاز متام أن يكون املقاول هو املدين بضامن يقتيض حسب البعض، (، رغم أن املنطق322التزامه بتسيري مرشوعه )

 (. 323البناء) عملية يف متدخل شخص آخر أي املنشأة وليس زبإنجا يقوم الذي
 مع باملقارنة املستفيد منه إىل ميكن تفسري قرص الضامن عىل املرقي العقاري، يف كون هذا األخري هو املتعامل املبارش واألقرب   
 منط توحيد يف الجزائري املرشع ذلك إىل رغبة(.كام ميكن ارجاع 324عقد البيع) عن غريبان املهندس املعامري اللذان يبقيان أو املقاول

 املتدخلني مسؤوليات تحديد يف خاصة من الغموض، مرحلة عرف الذي العقارية الرتقية نشاط إطار يف العقاري، للمرقي التسيري بالنسبة
عدم وجود تضامن بینه وبین ویرتتب عىل حرص الضامن يف املرقي العقاري دون غريه،  (.325الرتقية العقارية ) ميدان يف العاملني أو

غیره من املشیدین، إال أن هذا القول ال يحول دون امكانية رجوع املرقي عىل املسؤول الحقیقي املتسبب بفعله يف إحداث الخلل، إذ يجوز 
املقاولة( يف  مرشوع نمث ) عليه املتفق الثمن من نسبة اقتطاع حقه يف كإلزامه باستعامل معه، املربم للعقد طبقا املقاول عىل يعود أن له

 (.326املنجز) للعقار تسلامملشرتي  تاريخ من ابتداء سنة واحدة ملدة املفعول ساري يكون املقاولة عقد يف بند بإدراج ضامن، شكل

                                                           

المحدد  للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، سالف الذكر، المرقي العقاري كل شخص  51-44من القانون رقم  1/41اعتبرت المادة   -321

عادة هيكلة، أو تدعيم بنايات تتطلب أحد  هذه طبيعي أو معنوي، يبادر بعمليات بناء مشاريع جديدة، أو ترميم أو اعادة تأهيل، أو تجديد أو إ

 التدخالت، أو تهيئة وتأهيل الشبكات قصد بيعها أو تأجيرها.

 المحدد  للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، سالف الذكر. 51-44من القانون رقم  42أنظر المادة   -322

من القانون المدني بشكل صريح المقاول واعتبره الملزم بضمان اإلنجاز في  53 -4297وهو ما أخذ به المشرع الفرنسي الذي خاطب في المادة   -323

  .51/  53-4297في الجزء الذي شيده تطبيقا للمادة  مواجهة رب العمل، وفي حالة تعدد المقاولين فإن كل مقاول يلتزم بضمان الخلل

Marianne Faure-Abbad, L’essentiel du Droit de la construction,  

http://197.14.51.10:81/pmb/DROIT/Lessentiel%20du%20droit%20de%20la%20construction.pdf. P 31-32 

) المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية  51 -44حسينة ريمان، المسؤولية العقدية في مجال الترقية العقارية على ضوء القانون   -324

العقارية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص عقود ومسؤولية مدنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم 

 .  711، ص 7541عة الحاج لخضر، باتنة، الحقوق، جام

ينطبق الوضع أيضا بالنسبة لضمان حسن عناصر التجهيز أين يكون المرقي العقاري المسؤول الوحيد في مواجهة المستفيدين منه، وخطأ    

ا من البناية؛ وال تضامن يذكر هن المرقي يظهر في تهاونه في اقتناء الجودة المتفق عليها في عناصر التجهيز بما يكفل تحقيق الغرض المقصود

التصاميم على ضوء   الضمانات المستحدثة في بيع العقار علىبين المرقي العقاري والمقاول والمهندس المعماري أو الصانع. أنظر: ربيعة صبايحي، 

 .7547فيفري  73-73سم الحقوق، يومي ق ، الترقية العقارية في الجزائر واقع وآفاق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،51-44أحكام القانون 

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في فرع القانون  عقد بيع العقار في طور اإلنجاز، نسيمة موسى، ضمانات تنفيذ عقد الترقية العقارية،  -325

 .  449، ص 7541، 4الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 .  475نسيمة موسى، مرجع نفه، ص   -326

http://197.14.51.10:81/pmb/DROIT/Lessentiel%20du%20droit%20de%20la%20construction.pdf
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كام یحق للمرقي العقاري بعد تعویضه عیناً للمستفيد الرجوع عىل املقاول أو املهندس املعامري أو أي متدخل آخر، مبا یكون قد 
تحمله من نفقات ومصاریف يف سبیل تحقیق مطابقة العقار أو إزالة ما به من خلل أو عیوب وذلك طبقاً للمسؤولیة العرشیة إذا ما استجمعت 

، وذلك بوصفه مدیناً بالضامن العرشي من جهة  11-04من القانون رقم 44رشوطها، خاصة ما تعلق منها بطبیعة العیب عمالً بأحكام املادة 
به من جهة أخرى، يف الحالة التي یظهر فیها كصاحب مرشوع، حیث یرتبط مع مؤجري العمل )املقاول ومكاتب الدراسات( مبوجب  ودائناً 

من القانون املدين، فال يبقى  114أما إذا مل تكن العیوب التي لحقت البناء من الجسامة املطلوبة لقيام الضامن العرشي طبقاً للامدة   .عقد
 (.  327املسؤولیة العقدیة) ى مطالبة املقاول بتعویضه عام تحمله من نفقات يف سبیل أشغال اإلصالح طبقاً للقواعد العامة يف أمام املرقي سو 

 ثانيا: املستفيد من ضامن كامل االنجاز
البيع  الضامن، وفقا إلحدى صيغ محل للعقار املبني شاغل أو مقنت كل من ضامن كامل االنجاز يف القانون الجزائري يستفيد

املبني أو مقرر  املحدد للقواعد التي تنظم نشاط الرتقية العقارية، أي املشرتي للعقار 14 -00من القانون رقم  99إىل  91املحددة يف املواد من 
 (. 328أو يف طور االنجاز) إنجازه 

وليس  بعقد بيع املرقي مع رغم من ارتباطهاإلنجاز، بال ألشغال ضامن اإلنهاء الكامل من هو املستفيد اعترب املرشع الجزائري املقتني
األشغال  الذي تنجز لحسابه يف عقد املقاولة باعتباره طرفا رب العمل،هو املستفيد، يكون املفروض أن يف حني أنه كان من مقاولة، بعقد

القانون املدين، لبسا يف تحديد توجه يف فقرتيها الثانية والثالثة من  0799أما يف القانون الفرنيس فقد أثارت صياغة املادة  )املنشأة(.
الخاصة  4- 0799املرشع بشكل دقيق حول املستفيد من الضامن، بسبب اختالف الصياغة، ذلك أن أن الفقرة الثانیة والثالثة من املادة 

ن العرشي فقد رّصح والخاصة بالضام 0799بضامن كامل اإلنجاز قرصتا االستفادة من هذا الضامن عىل رب العمل وحده، بينام املادة 
 .فيها املرشع تقرير هذا الضامن ملصلحة رب العمل أو ملن آلت إلیه ملكیته

لكن هذا الغموض مل مينع الفقه من اتخاذ موقف يظهر أكرث موضوعية، یقر بوحدة املستفید من أحكام الضامنني ليشمل رب العمل 
وأنه  تابعة مللكیة هذا العقار وتنتقل معه إىل أي شخص آلت إليه، خاصة وكذا من آلت إلیه ملكیته، عىل اعتبار أن دعوى الضامن دعوى

ال يوجد أي مربر قانوين أو منطقي يدعو للتفرقة بین كل من رب العمل أو من یتلقى عنه امللكیة من مجال االستفادة  من أحكام ضامن 
   .( 329كامل اإلنجاز)

 حيث املوضوع الفرع الثاين:  نطاق ضامن كامل االنجاز من        
 طرف من محل البيع العقارية املنجزة  األمالك لكل بالنسبة رتّب املرشع الجزائري ضامن كامل االنجاز من حيث املوضوع      

 عىل بناءً  البيع عقد صيغة إطار أو يف البناء، طور يف أو بناية مقرر بناؤها من كجزء أو جاهزة، كبناية بيعت العقاري، سواءً  املرقي
 (.330التصاميم

                                                           

 .431بلمختار، مرجع سابق، ص  سعاد  -327

، 41. و فؤاد كامل، التزام المرقي بضمان كمال انجاز المنشأة العقارية، دفاتر السياسة والقانون، عدد 711حسينة ريمان، مرجع سابق، ص   -328

 .744، ص 7541

 .431 -431سعاد بلمختار، مرجع سابق، ص ص   -329

 .  442نسيمة موسى، مرجع سابق، ص   -330
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 عيب أيّ  إصالح العقاري، وموضوعه هو املرقي  أبرمه مقاولة  أو عقد مبني، لعقار بيع عقد الضامن ليشمل كل هذا ميتد كام       
للبناء  الكامل اإلنهاء تأكيد من الضامن هو النوع هذا من ألن املراد كاملة من تاريخ التسلم، سنة خالل مدة البناء عىل أو خلل يظهر

  .(331حسن االنجاز) قواعد ومراعاة 

 التي تلك العيوب و أثناء االستالم الظاهرة يشمل من حيث موضوعه العيوب اإلنجاز، كامل ضامن أن إىل اإلشارة تجب كام     
 درجة بلغ قد يكونأن  اإلنجاز كامل ضامن يغطيه البناء حتى يف يظهر الذي العيب يف يشرتط (. وال332املوالية له) السنة خالل تظهر
 أال وباألحرى لليشء، السليمة الفطرة منه تخلو أن فيه بل يكفي مثال، وسالمته البناء متانة تهديد عليه يرتتب كأن الخطورة، من معينة
 .(333املذكور) النص يظهر من كام مامثل، يشء يف يوجد

املحدد   14 -00من القانون  94/1يرد أيضا ضامن كامل االنجاز عىل ما يسمى بعنارص تجهيزات البناية، إذ بالرجوع إىل املادة      
 للقواعد التي تنظم نشاط الرتقية العقارية، التي تنص عىل أنه: 

 اإلنهاء ضامن وال من العقاري، املرقي إليها قد يتعرض العرشية التي من املسؤولية ال تُعفيان املطابقة وشهادة الحيازة أن غري "     
 واحدة".  سنة طيلة املرقي العقاري بها التي يلتزم اإلنجاز ألشغال الكامل

من نفس القانون التي تنص عىل أنه:   " تحّدد آجال تنفيذ األشغال الرضورية لصالح عيوب البناء و/ أو حسن سري  44واملادة        
 أعاله" 94عنارص تجهيزات البناية مبوجب العقد املذكور يف املادة 

 تعذر ذلك من ركيبها، ملا ميكن أن ينتج عنيستخلص مساءلة املرقي العقاري عن عيوب تشغيل عنارص التجهيز الناتجة عن سوء ت
 أو املنتظرة املعتادة لوظيفتها البناية تأدية عدم إىل يؤدي مام خاطئة بطريقة كهربايئ مصعد لو وضع كام مألوفا، استعامال البناية استعامل

 (.     334) منها

 قصائها من مجال الضامن، عىل أساس أن املادةأما بخصوص عيوب املطابقة، فقد ثار بخصوصها خالف بني من يرى رضورة ا      
 التي النقائص  تلك وهي البناء، عيوب املحدد  للقواعد التي تنظم نشاط الرتقية العقارية، أشارت فقط إىل 14 -00من القانون رقم  44

 الفني، وال ينتج عنها أي باملعنى عيوبا املولية له، لذلك ال تعترب السنة خالل ستظهر أو االستالم وقت ظاهرة تكون والتي البناء، تلحق
 لرشوط اإلنجاز للمنشأة، لذلك فإن مساءلة املشيد يف هذه الحالة يكون بناء عىل  املسؤولية العقدية املرتتبة عن عدم مطابقة مادي رضر
 (.335فحسب) العقد

                                                           

 .41د دغيش، مرجع سابق، ص أحم  -331

 تكن لم العبارة هذه أن منه. غير 15 المادة في الظاهرة العيوب إلى صراحة يشير الملغى 51-91المرسوم التشريعي رقم  كان وقد  -332

 بعده. أم االستالم حصول وقت هو العيوب، هل تلك ظهور وقت يوضح لم أنه كما ،"البناء" بكلمة مصحوبة

الجزائري عن بيان العيوب التي تكون محال للضمان، عكس ما جاء به في تحديد النطاق الموضوعي للمسؤولية العشرية، سكت المشرع   -333

والسكوت في معرض الحاجة بيان، ومنه الضمان يشمل المبنى المشيد في مجموعه خارج نطاق المسؤولية العشرية، أي أن كل عيب ال يؤدي 

 .713دخل ضمن نطاق تطبيق ضمان حسن االنجاز، حسينة ريمان، مرجع سابق، ص إلى إزالة البناية أو جزء منها ي

 741فؤاد كامل، مرجع سابق، ص   -334

 .741فؤاد كمال، مرجع سابق،   -335
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 عيوب، مبا يف ذلك عيوب املطابقة، ليشمل جميع منیل إىل ترجیحه ينادي بتوسيع مجال الضامن  (336لكن هذا الرأي خالفه آخر
يجب أن  التي كان أو للحالة عليه االتفاق تم ملا املشيد العقار مطابقة تحقيق إىل قانوين يهدف وأنه يعترب التزام وهو رأي  صائب، خاصة

 االستالم. وقت يكون عليها

 املبحث الثاين:  آثار ضامن كامل انجاز البناية   
يرتتب عن ضامن كامل االنجاز آثار، تتمثل يف رضورة اتخاذ اجراءات عند الكشف عن العيب محل الضامن )املطلب األول( مبا   

يف اآلجال املحّددة  األعامل وامتام البناء ألشغال اإلنهاء الكامل اإلنجاز، بهدف حسن قواعد مع مراعاة مدة محددة، يف يستتبع إصالحه
 اصفات املحّددة فيه )املطلب الثاين(.يف العقد، وفق املو 

 املطلب األول: اتخاذ اجراءات عند الكشف عن العيب محل ضامن كامل االنجاز:
يرتتب عن الكشف عىل العيب أو الخلل محل الضامن، رضورة االعالن عنه يف السنة املوالية للتسلم )الفرع األول( زيادة عىل 

 )الفرع الثاين(.  تضمني العيوب الظاهرة يف محظر االستالم

 الفرع األول: اعالن العيب محل الضامن يف السنة املوالية للتسلم:
من القانون رقم  94/11حدد املرشع الجزائري  مدة الضامن الخاص بكامل االنجاز بسنة واحدة من تاريخ  تسلم العقار  طبقا للامدة 

 الذي يحدد قواعد الرتقية العقارية، بنصها عىل أنه: 00-14

 اإلنهاء ضامن وال من املرقي العقاري، إليها قد يتعرض العرشية التي من املسؤولية ال تُعفيان املطابقة وشهادة الحيازة أن غري " 
 سنة واحدة".  طيلة املرقي العقاري بها التي يلتزم اإلنجاز ألشغال الكامل

(،  لذلك يتعني عىل رب العمل املبادرة إىل اإلبالغ مبا یظهر أو ینكشف له من خلل بعد 337وهي نفس املدة املقررة لرفع الدعوى)
 (.338املطالبة باإلصالح العیني) متام عملیة التسلم، وأي تأخري عن ذلك  يعرضه لسقوط حقه يف 

(، وهو ما 339تفاق األطراف)ويالحظ أن املرشع الجزائري مل يحدد أجال إلصالح العيوب املعينة، ما يفهم ترك مسألة تحديدها ال 
نص عليه رصاحة املرشع الفرنيس حيث  یحدد األجل كل من رب العمل واملقاول املختص بإصالح هذه العیوب عن طریق اتفاق مشرتك، 

 من القانون املدين الفرنيس والتي تنص عىل ما ييل: 1-0799/4وهذا ما یستفاد من نص املادة 

ومل يشرتط املرشع   " .عملیات اإلصالح باالتفاق املشرتك بین رب العمل واملقاول الذي یعنیه األمرتحدد املهل الالزمة لتنفیذ " 
یطة حوفقاً لهذا النص شكلية معينة يف اإلتفاق، أو اتباع إجراءات معینة، بل ترك األمر ملحض إرادة الطرفین، وفقاً ملا تقيض به الظروف امل

 (.340لحة كل منهام)بهام، وطبقاً ملا یریانه محققاً ملص

                                                           

336 -  (ph) Malinvaud et (ph) Jestaz, Droit de La promotion, immobilière, 8e éd, Dalloz, 2009, p. 99  et  Philippe LE 

TOURNEAU, La responsabilité civile, 3e édition, Dalloz, Paris, 1982, pp. 486, 487. 

 من القانون المدني. 112( سنوات لرفع الدعوى طبقا للمادة  51على خالف الضمان العشري الذي حدد فيه المشرع الجزائري مدة ثالث )  -337

 .   495سعاد بلمختار، مرجع سابق، ص   -338

 .713ع سابق، ص حسينة ريمان، مرج  -339

 .   491سعاد بلمختار، مرجع سابق، ص   -340
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 الفرع الثاين: وجو  تضمني العيو  الظاهرة يف محظر االستالم:    
عىل إثر االستالم املؤقت لألشغال وإصالح عيوب  يتحقق االمتام الكامل لألشغال عند رفع التحفظات املبداة من طرف املقتني،     

ن ثم فإن املقتني مطالب بتعيني العيب الذي يوجد بالعقار املنجز إذا كان (. وم341البناء املالحظة  وذلك قبل االستالم النهايئ للمرشوع )
 أن يعني ما العيب ظاهرا أثناء عملية تسليمه، وذلك بتدوين التحفظات يف محرض التسليم، حتى يلتزم املرقي باإلصالح والرتميم؛ وهو

 (.342االستالم) مبجرد وتزال متحى أنها إذ الضامن، هذا يشملها ال املتحفظ عليها غري الظاهرة العيوب

إغفال املرشع الجزائري تنظيم اجراءات املطالبة بالضامن يف الحالة التي   14 -00من القانون رقم  44يالحظ بالرجوع إىل املادة       
 محرض نها كتابيا يفتضمي يتم فيها اكتشاف العيب أو الخلل يف العمل املنجز، عىل خالف املرشع الفرنيس الذي أكّد إضافة إىل وجوب

تحت طائلة عدم إخضاعها للضامن السنوي والذي  العيوب الظاهرة( يف شكل تحفظ ،( االستالم  عند املطابقة املعاينة لعيوب االستالم
بتبليغ (، التزام رب العمل يف حالة معاينة العيب بعد ذلك 343يعد تنازال ضمنيا عن الضامن، وبالتبعية إخالء ملسؤولية املرقي العقاري)

املقاول مبوجب رسالة مضمنة بوصل االستالم، فالكتابة أو العلم الرصيح رشط رضوري عند املرشع الفرنيس لالستفادة من الضامن 
من القانون املدين الجزائري  009ميكن مع ذلك الرجوع وفقا للقانون الجزائري إىل القواعد العامة وذلك بتطبيق نص املادة  (.344السنوي)

ىل أنه:   " يف العقود امللزمة للجانبني، إذا مل يوف أحد املتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد اآلخر بعد إعذاره املدين أن يطالب التي تنص ع
بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض يف الحالتني إذا اقتىض الحال ذلك..." وعليه إذا ظهر العيب خالل السنة املوالية للتسلم، توجب 

 ن يوجه إخطارا مكتوبا للمرقي العقاري.عىل املقتني أ 
 املطلب الثاين:  إمتام بناء العقار يف اآلجال املحّددة يف العقد     

يقتيض ضامن كامل االنجاز احرتام اآلجال املحددة يف العقد )الفرع األول(، إضافة إىل إمتام إنجاز العقار بكل مستلزماته           
 )الفرع الثاين(.
 الفرع األول: احرتام اآلجال املحددة يف العقد:       

يعترب ضامن كامل اإلنجاز التزام قانوين ناتج عن عالقة تعاقدية باإلصالح العيني للخلل املعاين أو املشار إليه من طرف رب            
(. وإذا كان املرشع قد 345ي كان يجب أن يكون عليها )العمل، أثناء التسلم أو يف السنة التالية له، بهدف اعادة العمل مطابقا للحالة الت

حدد مدة الضامن، إال أنه مل يتناول آجال اإلنجاز واإلصالح، وبناء عىل ذلك يتعني عىل الطرفني تحديدها يف العقد، وهي مرتبطة مبارشة 

                                                           

 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، سالف الذكر.  51 -44من القانون رقم  47مطة  1طبقا للمادة   -341

 يعتبر الذي والمقتني األخير هذا بين وليس ثانية، من ناحية والمقاول ناحية، ( من العقاري العمل )المرقي رب بين األشغال يتم استالم  -342

 الظاهرة بين تمييز دون بشكل عام، البناء عيوب ضمان عن 51-44قانون  من 44 المادة في يتكلم جعل المشرع الذي األمر الغير، من له بالنسبة

 الجزائري، المدني القانون في أما اإلنجاز،كمال  لضمان وفقا الفرنسي القانون في إصالحها يتم التحفظات محل النقائص أو والخفية والخالل منها

 يطبق الحكم ونفس بعد، يحصل لم النهائي االستالم أن طالما التعاقدية العامة للمسؤولية للقواعد وفقا عنها مسؤوال يكون المقاول فإن

 الضمان تستثير ال النقائص هذه أن إلى اإلشارة الخاص وتجدر الضمان هذا مثل ينظم نص وجود لعدم نظرا للبناء، العامة عقد األشغال في

 من 44 والمادة 3 فقرة 26 بالمادة عليه المنصوص اإلنجاز كمال ضمان فإن وعليه نهائية، بصفة استالم المنشأة النطباقه يشترط الذي العشري

 .741-747أنظر: فؤاد كامل، مرجع سابق، ص ص  .لالستالم األولى السنة خالل البناء تلحق التي العيوب سوى يشمل ال ،51-44قانون 

 من القانون المدني الفرنسي. 3/7-4293وهو ما يستفاد من نص المادة     -343

 .719حسينة ريمان، مرجع سابق، ص    -344

 .717حسينة ريمان، مرجع سابق، ص    -345
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نجاز وحسن دورا  كبريا يف إثبات إمتام اإل بتاريخ تسلم العقار من قبل رب العمل بعد تسليم شهادة املطابقة، هذه األخرية التي تلعب 
 (. 346تنفيذه من عدمه )

إال أنه ميكن   اإلصالح  يف حالة االتفاق عليها، ويالحظ أن املرشع الجزائري مل يحدد أيضا الجزاء املرتتب عن عدم احرتام آجال
اماته " يف االلتزام بعمل، إذا مل یقم املدین بتنفیذ التز  من القانون املدين التي تنص عىل أنه: 071يف هذه الحالة االحتكام إىل نص املادة 

اء عىل ما سبق  لرب يجوز بن جاز للدائن أن یطلب ترخیصاً من القايض يف تنفیذ االلتزام عىل نفقة املدین إن كان هذا التنفیذ ممكناً".
 بعد استئذان وذلك املرقي، إعذاره ل املقرص، بعدالعمل القیام بالتنفیذ املطلوب مبعرفة مقاول آخر عىل نفقة وتحت مسؤولیة املقاو 

 (.347القايض)
املحدد لقواعد تنظيم نشاط الرتقية  14-00من القانون رقم  41كام ميكن متابعة املرقي العقاري املخل بالضامن، عىل أساس املادة 

انتهاء األشغال، بل ال وهذا يدل عىل عدم االكتفاء بالعقارية، التي تناولت عقوبة تأخري التسليم الفعيل للعقار موضوع بيع عىل التصاميم، 
بد من حيازة العقار املنجز من طرف املشرتي، والذي يفرتض أن يكون منجزا بشكل كامل، تحت طائلة تعرض املرقي العقاري إىل عقوبة 

 الـتأخري التي من املفروض أن يكون مبلغها محددا عن طريق التنظيم طبقا لنص هذه املادة.

، أي بعد صدور القانون املنظم لنشاط الرتقية العقارية، يالحظ غياب  9100النظر إىل النصوص التنظيمية التي صدرت بعد سنة لكن ب
املحدد لكيفيات منح االعتامد ملامرسة مهنة املرقي العقاري، وكذا  94-09نص حول تحديد مبالغ الـتـأخري سواء يف املرسوم التنفيذي رقم 

املتضمن دفرت الرشوط النموذجي الذي يحدد  91-09ل الوطني للمرقني العقاريني، أم يف املرسوم التنفيذي رقم كيفيات مسك الجدو 
 االلتزامات واملسؤوليات املهنية للمرقي العقاري، ما ميكن أن يفرس بعدم تعرض املرقي العقاري لعقوبات التأخري املتعلق بتسليم العقار

 للمشرتي. 
املحددة يف  -مبا يف ذلك التزامه بالضامن محل الدراسة -ات أخرى عىل املرقي العقاري املخل بالتزاماته ميكن أيضا تسليط عقوب

ويتعلق األمر بعقوبات إدارية، كسحب االعتامد أو جنائية، كالغرامات املالية، كتلك الناتجة عن خرق آجال تحويل  14 -00القانون رقم 
جانب العقوبات املنصوص عليها يف منوذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع عىل التصاميم طبقا  ملكية العقار املنجز إىل املشرتي، إىل

  .(348الّسالف الذكر) 410-01للمرسوم التنفيذي رقم 

 الفرع الثاين: إمتام إنجاز العقار بكل مستلزماته  
نت البناء بكل مستلزماته، حتى وان كايتطلب من املرقي العقاري وفقا لضامن كامل االنجاز، الدقة والحرص عىل إمتام إنجاز 

جز، نبسيطة، وضامن خلوه من أي عيب فيه أو يف العنارص املحيطة به، كعدم ربط العقار بالغاز والكهرباء يف املنطقة املوجود فيها البناء امل
دة املتفق عليها، كاالتفاق اري خالل املإضافة إىل توفري كل املستلزمات واملواصفات املتفق عليها يف عقد البيع بني املشرتي واملرقي العق

(. يزداد هذا الضامن أهمية ملا يتعلق األمر بعقار يف طور اإلنجاز، حيث 349الذي يقيض بوجوب انشاء مساحات خرضاء قرب املبنى املنجز)

                                                           

 .743فؤاد كمال، مرجع سابق،   -346

 من القانون المدني. 3 -4297المادة وهو ما أخذ به المشرع الفرنسي بموجب   -347

 .  471نسيمة موسى، مرجع سابق، ص   -348

ذكر وتحديد التزام المرقي العقاري باحترام آجال تسليم العقار وفق ما تم االتفاق  51-44أغفل المشرع الجزائري من خالل القانون رقم   -349

 الّسالف الذكر.   114-41كدها المرسوم التنفيذي رقم عليه في عقد البيع، بل تعرض مباشرة إلى عقوبة التأخير التي أ
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 14 -00وقد أحال القانون رقم (، 350يكون وجوده تدريجيا من توقيع العقد إىل غاية تاريخ تسليم العقار للمشرتي مرفقا بشهادة املطابقة)
املحدد قواعد مطابقة  01-19املحدد قواعد تنظيم نشاط الرتقية العقارية، بخصوص مواصفات العقار املتفق عليها يف العقد إىل القانون رقم 

، إىل جانب نيوالحفاظ عىل جامل اإلطار املب البنايات وإمتام إنجازها، مركزا عىل رضورة التزام املرقي العقاري باحرتام املعايري العمرانية املعمول بها
  .ةياحرتام القواعد العامة للتهيئة والتعمري والبناء املعمول بهام وااللتزام باملخططات العمرانية املصادق عليها من طرف السلطات العموم

 الخاتــــمة:
ق املرقي العقاري الحـق إلنجـاز املنشأة، موضوعه خلصنا من هذه الدراسة إىل أن ضامن كامل االنجاز هو التزام قـانوين عىل عات

إصالح كل خلل یحدث يف العقار املشید، سواء عند تسلم العمل أو بعد سنة من ذلك، فهو ضامن موجه لالستجابة للتحفظات املعاینة عند 
 االستالم وتدارك النقائص الظاهرة يف السنة األوىل. 

اإلنجاز عىل أساس موضوعي يتمثل يف ظهور العيب يف البناء خالل أجل الضامن، وال ميكن يقوم ضامن اإلنهاء الكامل ألشغال 
 . للمرقـي العقاري  التخلص منه إال بإثبات السبب األجنبي

  د التسلم.عيعترب الضامن تدعيم للحامية التي توفرها احكام املسؤولية العقدية لعالج مختلف النقائص التي تظهر يف البناء خالل أجل السنة ب -
يعترب هذا الضامن من النظام العام حيث يقع باطال  أّي رشط يعفي أو يحد منه، نظرا الرتباطه بالنظام العام، وقد تقرر لضامن   -

 . حامية الطرف الضعيف يف العقد املربم مع املرقي

بنایة التي ق البناء أو عنارص تجهیز الكام يتميز بشموليته من حيث العيوب محل الضامن، إذ یشمل جمیع النقائص التي تلح   
 تكون ظاهرة وقت االستالم أو التي ستظهر خالل السنة املوالیة له، الجسیمة منها أو البسیطة، كام يتسع أيضا ليغطي عیوب املطابقة.

  و من النقائص التي نسجلها بخصوص تنظيم املرشع لهذا الضامن الخاص، نورد ما ييل:
مل يبني املرشع بدقة نقطة بدء رسيان أجل هذا الضامن، هل يؤخذ بوقت استالم البناء من طـرف املرقي من عند املقاول، أم وقت  - 

 حيازة البناء من طرف املقتني أو استالم هذا األخري للبناء. 

يرش إىل اجراء مهم عىل أساسه يتحدد  الجانب اإلجرايئ للضامن، سواء من حيث اجراءات املطالبة به، إذ مل أغفل املرشع تنظيم -
أجل تنفيذ أشغال اإلصالح، واملتمثل يف إخطار املرقي بظهور العيب يف البناء، واآلثار املرتتبة عن اإلخالل به، أو من حيث اجراءات 

 مبارشة األشغال الرضورية إلزالة العيوب محل الضامن. 
 قاري عن مبارشة األشغال، ومل يرش إىل كيفية معاينة حسن تنفيذها.كام مل يبني الجزاء املرتتب عن امتناع املرقي الع

 نظيمه.تأن يأخذها بعني االعتبار ليزيل الغموض ويكمل النقص الذي يعرتي كلها نقائص تحد من فعالية الضامن، لذلك نهيب مبرشعنا 

                                                           

المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد التزامات ومسؤوليات المرقي العقاري   85-12فال بد من تعديل المرسوم التنفيذي رقم     

 وتحديد مبالغ الغرامات المالية الناتجة عن تأخير تسليم العقار المنجز للمشتري. 

المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية، شهادة المطابقة التي تمنحها اإلدارة للمرقي العقاري عند   51 -44ل القانون رقم تناو  -350

التي تنص على أنه: '' في حالة عقد البيع على التصاميم، ال يمكن  19انتهاء أشغال البناء لما يتعلق األمر بعقد البيع على التصاميم، في المادة 

ديسمبر  54المؤرخ في   79-95ازة بناية أو جزء من بناية من طرف المقتني إال بعد تسليم شهادة المطابقة المنصوص عليها في القانون رقم حي

 والمذكورين أعاله".  7553يوليو سنة  75المؤرخ في  41 -53والقانون رقم  4995سنة 
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 الكتب:
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  عايدة مصطفاوي، الضامن العرشي والضامنات الخاصة ملشيدي البناء يف الترشيع الجزائري والترشيع املقارن، دفاتر السياسة
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  أوت  11، الصادر يف 04يحدد قواعد مطابقة البنايات وامتام انجازها، جريدة  رسمية عدد  91/17/9119مؤرخ يف  01 -19قانون رقم
9119. 

   14يف ، الصادر 04، جريدة رسمية عدد  9100/ 19/ 07يحدد للقواعد التي تنظم نشاط الرتقية العقارية مؤرخ يف  14-00قانون رقم 
/11 /9100. 

 النصوص التنظيمية:
 املهنية  واملسؤوليات االلتزامات يحدد الذي النموذجي الرشوط يتضمن دفرت 91/19/9109مؤرخ يف  91 -09  رقم تنفيذي مرسوم

 .94/19/9109، الصادر يف 00العقاري، جريدة رسمية عدد  للمرقي
   منوذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع عىل التصاميم لألمالك العقارية ، يحدد 09/09/9101مؤرخ يف  410 -01مرسوم تنفيذي رقم

، 44وكذا حدود تسيري سعر امللك موضوع عقد البيع عىل التصاميم ومبلغ عقوبة التأخري وآجالها وكيفيات دفعها، جريدة رسمية عدد 
 .91/09/9101الصادر يف 

 ثانيا: باللغة الفرنسية
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 Philippe LE TOURNEAU, La responsabilité civile, 3e édition, Dalloz, Paris, 1982. 

 Philippe MALINVAUD, Droit de la construction, Dalloz action, France, 2011.  

 (ph) Malinvaud et (ph) Jestaz, Droit de La promotion, immobilière, 8e éd, Dalloz, 2009, p. 99 

Article: 

 Emmanuel TRESTARD, Garantie Parfait Achèvement, INFORMATION ADHERENT, Rubrique : 

Juridique et Social, N°07/2015. 

 Marianne Faure-Abbad, L’essentiel du Droit de la construction, 

http://197.14.51.10:81/pmb/DROIT/Lessentiel%20du%20droit%20de%20la%20construction.pdf.  

Loi : 

 Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la 

construction, Journal officiel du 5 janvier 1978. 

 

 

 

 

  

http://197.14.51.10:81/pmb/DROIT/Lessentiel%20du%20droit%20de%20la%20construction.pdf
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  351(اإلعالن القضائي اإللكتروني في دولة قطر: بين الماهية والفاعلية )دراسة مقارنة
  

 قايض
 

  

 أستاذ قانون املرافعات املشارك بجامعة قطر
 

 : ملخص

إن اإلعالن القضايئ يعد عصب اإلجراءات املدنية والتجارية، وبوسائله وطرقه التقليدية يف تحقيق العلم بالدعوى يعد أكرث اإلجراءات 
 ،مجاالً للتسويفات واملامطالت من الخصوم، مام يؤدي إىل البطء يف التقايض أمام املحاكم، والعدالة البطيئة نوع من الظلم.  وبناء عليه

ملرشع اإلجرايئ دامئاً إىل مكافحة هذه الظاهرة وتعزيز العدالة الناجزة من خالل التطوير اإلجرايئ بصفة عامة ويف نظام اإلعالن يسعى ا
القضايئ بصفة خاصة، مستغالً يف ذلك تداعيات وتقنيات التكنولوجيا ووسائل االتصال الحديثة يف عرصنا الرقمي. واملرشع القطري، 

الربيد  90/01/9109الذي دخل حيز النفاذ يف  9107( لسنة 94ن القضايئ اإللكرتوين بإصدار قانون العنوان الوطني رقم )كغريه، تبنى اإلعال 
 االلكرتوين، والذي أجاز اإلعالن القضايئ عرب عنارص العنوان الوطني ومنها الربيد اإللكرتوين. 

 وء عىل هذا املستحدث القانوين اإلجرايئ الهام يف النظامني القانوينلذلك تسعى هذه الدراسة، وهي األوىل يف دولة قطر، إللقاء الض
والقضايئ، وذلك عرب دراسة تحليلية تتضمن ماهية اإلعالن القضايئ اإللكرتوين من ناحية، وأخرى تتعرض لفاعلية هذا اإلعالن 

 اإللكرتوين من حيث مقومات تفعيله وكذلك معوقاته. 

 يد اإللكرتوين.اإلعالن عرب الرب –إلكرتونية القضاء  –البطء يف التقايض  –اإلعالن اإللكرتوين  –اإلعالن القضايئ  الكلامت الدالة:

Abstract :  

Judicial service is the nerve of civil and commercial proceedings, and by its traditional means and 

methods of lawsuit notification, it is the most open procedure for procrastination from litigants, leading 

to slow court litigation and slow justice is a kind of injustice. Accordingly, the procedural legislator 

always seeks to combat this phenomenon and promote justice through procedural development in 

general and in the judicial service system in particular, taking advantage of the implications of 

technology and modern means of communication in our digital age. 

The Qatari legislator, like others, adopted the electronic judicial declaration by issuing the National 

Address Law No. 24 of 2017, which came into force on 21 October 2019 e-mail, which authorized the 

judicial service through elements of the national address, including e-mail  . 

This study, the first in Qatar, addresses to shed light on this important procedural legal innovation 

in the legal and judicial systems, through an analytical study that includes what is the electronic judicial 

service on the one hand, and the effectiveness of this electronic judicial service in terms of its activation 

and its constraints. 

 Keywords: Judicial service - electronic service- slow litigation-  electronic justice- e-mail judicial 

service. 

 

                                                           
الماجستير في القانون الخاص تحت عنوان " اإلعالن القضائي االلكتروني في  هذا " هذا البحث جزء من رسالة مقدمة الستكمال برنامج  351

 التشريع القطري )دراسة مقارنة( "
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 املقدمة:
لتي تشوب امل يعرف التقايض التقليدي اإلعالن القضايئ االلكرتوين إال منذ فرتة وجيزة، وكان السبب وراء ذلك هو العيوب 

هي استغالل اإلجراءات  –اإلعالن بهذه الصورة والتي تعود لعدة أسباب منه ما يتعلق برسعة تنفيذ اإلعالن والذي يُسبب بطئاً يف التقايض 
 يومنها ما يتعلق بجودة اإلعالن ذاته والتي ترتبط باملُكلف باإلعالن الذ - 352الشكلية من قبل أي شخص بغية تأخري البت يف الدعاوى

 يجب أن يتوافر لديه الحد األدىن من العلم بإجراءات اإلعالن.

وقد أسهمت التكنولوجيا يف إدخال تغيريات كبرية يف مجاالٍت عدة كالطب والتعليم وغريهم، لذا فإن التقايض ال ميكن أن يكون 
رتوين الذي ول للجوء إىل ما يُعرف بالتقايض االلكمبنأى عن هذه التغيريات، فقد لعبت الطفرة التكنولوجية دوراً فعاالً فيه مام حدا بالد

حظي باهتامم الفقهاء فوضعوا له عدة تعاريف، ومنها أن يتم إرفاق كافة أوراق الدعوى الكرتونياً لتُعرض عىل املوظف املختص والذي 
قايض منه، وعرف من قبل جانب آخر ، واُنتقد هذا املفهوم لكونه قد سلب أحد االختصاصات الهامة لل353ميلك الحق يف قبولها أو رفضها

، وعرفه جانب آخر عىل أنه فرض الحامية القضائية عىل الوسائل 354عىل أنه سلطة خاصة للقضاة دون غريهم بواسطة االنرتنت
، ورأى الدكتور خالد حسن أحمد لطفي أنه تسجيل الدعوى بواسطة نظام الكرتوين خاص 355االلكرتونية املستعملة يف هذه العملية

، وعرفه الدكتور هادي الكعبي ونصيف الكرعاوي عىل أنه تطبيق اإلجراءات املنصوص عليها 356قضاء وصوالً إىل الحكم يف الدعوىبال
، وعىل الرغم من اختالف هذه التعريفات إال أنها خلصت يف مجملها إىل 357قانوناً وفقاً لنظام الكرتوين بغية رسعة الفصل يف الدعاوى

يقوم عىل نظام الكرتوين بهدف تعجيل البت يف الدعاوى عن طريق تسجيل الدعوى وصوالً إىل الحكم فيها أن التقايض االلكرتوين 
 تحت إرشاف العاملني بالسلك القضايئ.

ويتطلب التقايض االلكرتوين بهذه الصورة الكرتونية كافة اإلجراءات التي تتم يف القضاء التقليدي، ومنها اإلعالن واملرافعة وتقديم 
ندات وغريها، وسرنكز هنا عىل اإلعالن إذ أنه موضوع هذا البحث، ومن الجدير بالذكر أن اإلعالن االلكرتوين يضم كافة البيانات املست

 .358التي يتطلبها اإلعالن التقليدي ويُنتج ذات اآلثار

 املطلب األول: ماهية اإلعالن القضايئ اإللكرتوين 
 رتوين وأهميتهالفرع األول: مفهوم اإلعالن القضايئ االلك

                                                           

دراسة تحليلية انتقادية، رقم الطبعة غير مذكور، دار الجامعة الجديدة، مصر،  –األسباب والحلول  –محمد حلمي أبو العال، البطء في التقاضي  352

 .44، ص7541

الدعوى االلكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم، رقم الطبعة غير مذكور، دار الفكر الجامعي،  –خالد ممدوح إبراهيم، التقاضي االلكتروني  353

 .47، ص. 7553اإلسكندرية، 

 .12، ص. 7545ر، حازم محمد الشرعة، التقاضي االلكتروني والمحاكم االلكترونية، رقم الطبعة غير مذكور، دار الثقافة للنشر، مص 354

 .79(، "خصوصية القضاء عبر الوسائل االلكترونية"، رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس، مصر، القاهرة، ص. 7547يوسف سيد سيد عوض، ) 355

خالد حسن أحمد لطفي، التقاضي االلكتروني كنظام قضائي معلوماتي بين النظرية والتطبيق، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي،  356

 .41، ص. 7575سكندرية، اإل

(، "مفهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته"، مجلة المحقق الحلي 7543هادي حسين عبد علي الكعبي، نصيف جاسم محمد الكرعاوي، ) 357

 .731للعلوم القانونية والسياسية، المجلد الثامن، العدد األول، ص. 

طريق الوسائل االلكترونية الحديثة )دراسة مقارنة("، رسالة دكتوراة، جامعة (، "اإلعالن القضائي عن 7543إسماعيل سيد إسماعيل علي، ) 358

 .474اإلسكندرية، مصر، اإلسكندرية، ص. 
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 أوالً: تعريف اإلعالن القضايئ اإللكرتوين وطبيعته
 تعريف اإلعالن القضايئ اإللكرتوين

ر، يعلن مبدايًة نود أن نشري إىل أن مفهوم اإلِعاَلن يف اللُّغة مصدره َعلََن ويعني العالن واملعالنة، واإلِعاَلن يعني املجاهرة. َعلَن األ 
 .359يعلن علنًا وعالنيَّة فيها، إذا شاع وظهر، وعالنه أي أعلن األمر إليهُعلونًا، ويعلن، وَعِلَن 

، وإذ قررت محكمة التمييز يف دولة الكويت يف 360وعرّف الفقهاء اإلعالن بشكل عاٍم عىل أنه وسيلة تهدف لتطبيق مبدأ املواجهة
ع جعل انعقاد الخصومة منوطًا بِإعاَلن  00/4/9104الصادر من الدائرة التَِّجاِريَّة بجلسة  9109لسنة  144الطعن رقم  أنه "من املقرر أن املرٌَشّ

اد قصحيفتها تحقيًقا ملبدأ املواجهة بني الخصوم فإذا تحققت املواجهة بني الخصوم بغري إِعاَلن أو بعد إِعاَلن باطل كان ذلك كافيًا النع
ام أنه الوسيلة املُقننة إلعالم الشخص باإلجراءات املُتخذة ، ك361الخصومة"، وذلك من خالل إعالم الشخص مبا يُتخذ ضده من إجراءات

، وُعرف عىل أنه تبليغ املُعلن 363، وُعرف عىل أنه السامح للُمعلن إليه من االطالع عىل ورقة اإلعالن وحصوله عىل نسخة منها362ضده
، وأنه 365بالغ املُعلن إليه أو إنذاره أو تكليفه بعمل، وأنه اإلجراء الذي يتطلبه القانون إل 364إليه بفحوى الورقة وفقاً لإلجراءات القانونية

، وذهب الغالبية العظمى من 366إعالم املُعلن إليه باإلجراء املُتخذ ضده بواسطة محرض أو بأي وسيلة من الوسائل التي نص عليها القانون
، وأنه الوسيلة التي حددها املرشع 367بادئ التقايضالفقهاء إىل أنه تبليغ املُعلن إليه بغية متكينه من تفعيل مبدأ الدفاع وهو أحد أهم م

، وأنه متكني املُعلن إليه من االطالع عىل فحوى ورقة اإلعالن 368إلبالغ املُعلن إليه باإلجراءات التي تتخذ ضده قبل وأثناء تداول الدعوى
 .370منصوص عليه قانوناً ، وأنه تبليغ املُعلن إليه بواقعٍة ما وفقاً لل369متهيداً لتفعيل مبدأ املواجهة والدفاع

                                                           

 .1533الجزء الرابع والثالثون، رقم الطبعة غير مذكور، دار المعارف، مصر، السنة غير مذكورة، ص -المجلد الرابع  –ابن منظور، لسان العرب 359

نه ضرورة أن يتخذ كل طرف اإلجراءات في مواجهة الطرف اآلخر ليتمكن من إبداء دفاعه وفقًا لما ُيتخذ ضده بعلمه، أمينة الذي ُيعرف على أ 360

 .11، ص4939مصطفى النمر، قوانين المرافعات، رقم الطبعة غير مذكور، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 

، 7575الجزء األول، الطبعة السابعة عشر، نادي القضاة، مصر،  –المرافعات أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق على َقاُنون  361

 .771ص

ة، رقم الطبعة غير مذكور، دار الجامعة الجديدة، مصر،  362 َجاِريَّ ة والتِّ  .171، ص7575أحمد هندي، َقاُنون المرافعات الَمَدنيَّ

 .192، ص7541عة غير مذكور، مكتبة الوفاء الَقاُنونّية، اإلسكندرية، أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في َقاُنون المرافعات، رقم الطب 363

شِريع المصري والمقارن، رقم الطبعة  364 محمد العشماوي وعبد الوهاب العشماوي وأشرف عبد الوهاب العشماوي، قواعد المرافعات في التَّ

 .154، ص7553غير مذكور، اسم الناشر غير مذكور، مصر، 

ة والشخصية –لمرافعات أحمد مسلم، أصول ا 365 َجاِريَّ ة والتِّ ، رقم الطبعة غير مذكور، -التنظيم الَقَضاِئّي واإلجراءات واألحكام في المواد الَمَدنيَّ

 .191، ص4923دار الفكر العربي، مصر،

ة، رقم الطبعة غير مذكور، الن 366 َجاِريَّ ة والتِّ  .371، ص7552اشر غير مذكور، مصر، محمد نور شحاته، الوسيط في َقاُنون المرافعات الَمَدنيَّ

ة، رقم الطبعة غير مذكور، اسم الناشر غير مذكور، مصر 367 َجاِريَّ ة والتِّ ، 7549، أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح َقاُنون المرافعات الَمَدنيَّ

 .133ص

األحكام وطرق  –الخصومة الَقَضاِئّية  –التقاضي أمام القضاء المدني "الدعوى  -الجزء الثاني  -محمود محمد هاشم، َقاُنون القضاء المدني  368

 .427، ص4939الطعن فيها"، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، مصر، 

ار أحمد هندي، اإِلعاَلن الَقَضاِئّي بين الواقع والمنطق في التنظيم الَقاُنونّي لكل من مصر والكويت وفرنسا، رقم الطبعة غير مذكور، د 369

 .3، ص. 4999الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 

ة، مصر،  الجزء األول، رقم الطبعة –علًما وعماًل  –فتحي والي، المبسوط في َقاُنون القضاء المدني  370 ، 7542غير مذكور، دار النهضة الَعَرِبيَّ

 .132ص
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إال أن املفاهيم قد شحت عند الوصول ملفهوم اإلعالن القضايئ االلكرتوين، فحاول بعض الفقهاء وضع مفهوم خاص لإلعالن 
القضايئ االلكرتوين فذهبوا إىل أنه صورة من صور اإلعالن التقليدي، يف حني اعتربه جانب آخر بديالً لإلعالن التقليدي والذي أقرته 

 .371فرنسا

انفرد املرشع البحريني واإلمارايت بوضع تعريف خاص باإلعالن االلكرتوين، فعرفه املرشع البحريني يف قرار وزير العدل والشؤون 
الخاص باعتامد الربيد االلكرتوين والرسائل النصية إلعالن األوراق القضائية يف الدعاوى  9109( لسنة 99اإلسالمية واألوقاف رقم )

عىل أنه " اإلعالن الذي يتم بواسطة الربيد االلكرتوين أو الرسالة النصية القصرية  91/01/9109والتجارية والجنائية الصادر بتاريخ املدنية 
الخاص بالدليل اإلجرايئ لتنظيم  9109( لسنة 941وفقاً ألحكام هذا القرار"، يف حني عرفه املرشع اإلمارايت يف القرار الوزاري رقم )

عىل أنه " أي إعالن قضايئ  97/1/9109ستخدام الوسائل االلكرتونية واالتصال عن بعد يف اإلجراءات املدنية والصادر بتاريخ التقايض با
 باستخدام وسائل التقنية الحديثة."

وم هومل نجد مبادئ قضائية بشأن اإلعالن القضايئ االلكرتوين نظراً لحداثته ولكن سنعرج للمبادئ القضائية التي تطرقت ملف
 9/1/9107الصادر من الدائرة املدنية والتجارية بجلسة  9101لسنة  144اإلعالن القضايئ، فقد قضت محكمة التمييز القطرية يف الطعن رقم 

أن " إعالن الخصم هو إجراء منفصل عن رفع الدعوى وتاٍل له قصد به املرشع إعالم الخصم بالدعوى وبطلبات املدعي وبالجلسة املحددة 
 حتى يُعد دفاعه ومستنداته." لنظرها

والجدير بالذكر أنه العتبار الورقة التي تضم بيانات اإلعالن ورقة إعالن فالبد أن تتعلق بنزاع مطروح أمام القضاء، وأن يتم اإلعالن 
املنصوص عليه  ترتب األثروفقاً لوسائل اإلعالن املنصوص عليها قانوناً، وإال فال مجال العتبار هذه الورقة ورقة اإلعالن وبالتايل فلن 

، إذ قضت محكمة التمييز يف 372قانوناً وهو اعتبار أن تسليم ورقة اإلعالن ملن يصح تسلمه لها قرينة قانونية قاطعة عىل علمه بفحواها
الخصم قَانُونا بصحيفة  أنه "إن أُعلن 99/4/9119الصادر من الدائرة املََدنيَّة والتَِّجاِريَّة بجلسة  9119لسنة  91دولة قطر يف الطعن رقم 

الدعوى كان ذلك دلياًل كافيًا عىل علمه بها سواء علم بها فعاًل أو مل يعلم، إيذانًا للقايض املعني يف نظرها سواء مثل املدعى عليه 
عوى عند النداء ر الدبالجلسات املحددة لها بنفسه أو مبن ينوب عنه أو مل ميثل أصاًل، أما إذا حرض ولو دون إِعاَلن بالجلسة املحددة لنظ

عليها وتنازل رصاحًة أو ضمنًا عن حقه يف إِعاَلنه بصحيفتها كأن أقر باستالمه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغري اعرتاض 
ركزه الَقانُويّن، مبمنه، أو أبدى دفاًعا يف املوضوع، أو طلب أجاًل إلبدائه مبا يدل عىل علمه اليقيني مبوضوع الدعوى وبطلبات املدعي فيها و 

 كان ذلك كافيًا للميض يف نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف املدعي أو قلم الكتاب بِإعاَلنه بصحيفتها".

 (  طبيعة اإلعالن القضايئ االلكرتوين:4
للمناقشة الحقاً،  حطلبيان الطبيعة القانونية لإلعالن القضايئ االلكرتوين وجب أواًل أن نذكر وسائل اإلعالن دون إسهاب إذ أنها م

وهي الربيد االلكرتوين والرسائل النصية والفاكس والتلكس والفيديو كونفرانس واالوديو كونفرانس ووسائل التواصل االجتامعي. وتركزت 
يُجانب  كاآلراء حول طبيعة الربيد االلكرتوين، فانقسم الفقه إىل عدة أقسام منهم من يرى أنه صورة من صور االسم املدين إال أن ذل

                                                           

مايا مصطفى فوالدكار، النظام القانوني للتبليغ االلكتروني في التشريع الفرنسي طبقًا ألحدث التعديالت، الطبعة األولى، دار الجامعة  371

 .13، ص. 7575الجديدة، اإلسكندرية، 

ة، الطبعة األولى، منشأة المعارف، مصر، فارس علي عمر علي الجرجري، التبليغات القَ  372  .15، ص7552َضاِئّية ودورها في حسم الدعوى الَمَدنيَّ
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وهو األمر الذي ال يتوافر يف الربيد االلكرتوين، ولكن قد يعتربه البعض مبثابة االسم املستعار إال  373الصواب إذ أن األخري ميتاز بالثبات
انب جأنه ال يحق ملمتهنني بعض الوظائف اتخاذ أي اسم مستعار كاألطباء والقضاة، لذا فاعتربه القسم اآلخر مبثابة املوطن ولكن ذلك يُ 

ري شالصواب إذ أنه ال يدل عىل مكان إقامة الشخص لذا اعتربه الفقه موطناً افرتاضياً لكون رمز )@( تعني يف اللغة العربية )عند( والتي تُ 
 ، أما الشق اآلخر فاعترب الربيد االلكرتوين وسيلة لالتصال وهو بذلك يتساوى375واستندوا إىل ما استقر عليه القضاء الفرنيس 374للمكان

، وتغلل هذا العيب يف رأي آخر ذهب إىل 376مع رقم الهاتف ويُعيب هذا الرأي أنه ال يضيف أي قيمة قانونية لطبيعة الربيد االلكرتوين
 اأن الربيد االلكرتوين يُعد وسيلة حديثة ال تتامثل مع أي وسيلة آخرى، واعتربه القسم اآلخر أنه وسيلة يتميز بها املشرتك عن غريه، أم

 ألخري فاعتربها من العنارص املعنوية للملكية الصناعية ويُسبب ذلك مبا يتمتع به الربيد االلكرتوين من قيمة اقتصادية.القسم ا

( 99ويُعترب اإلعالن الذي يتم بهذه الصورة إعالناً شخصياً وذلك وفقاً لقرار وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف البحريني رقم )
 – 4 – 90والصادر بتاريخ  19 – 4 – 909ليه سلفاً يف مادته السابعة، ووفقاً لقرار املجلس األعىل للقضاء السُعوِدّي رقم املُشار إ 9109لسنة 
هـ، املتضمن املوافقة عىل استعامل الوسائل اإللكرتونيَّة يف 0419 – 1 – 91وتاريخ  04199هـ، املبني عىل األَمر املليك الكريم رقم 0419

ألوىل من املادة السابعة الفقرة ا -َضائِيّة يف املادة األوىل منه، ويُعترب اإلعالن عىل أي وسيلة من وسائل اإلعالن التي أقرتها التبليغات القَ 
( لسنة 94واملادة الخامسة من قانون العنوان الوطني القطري رقم ) 0991( لسنة 01من قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري رقم )

واملادة السابعة من قرار وزير العدل والشؤون  0991( لسنة 19( من قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي رقم )09ادة )وامل 9107
 9109( لسنة 941والفقرة الرابعة من املادة السابعة من القرار الوزاري اإلمارايت رقم ) 9109( لسنة 99اإلسالمية واألوقاف البحريني رقم )

 ُمنتجاً آلثاره القانونية. –وىل من قرار املجلس األعىل للقضاء السعودي واملادة األ 
 ثانياً: أهمية اإلعالن القضايئ اإللكرتوين 

، إذ أنه يفتح الباب أمام قايض املوضوع للنظر يف موضوع الدعوى، ويتيح للكافة 377يُعترب اإلعالن القضايئ من أهم أركان الدعوى
، كام أنه يُسهم 379الذي يُشكل أهم مبادئ التقايض 378إجراءات األمر الذي يُساهم يف تفعيل مبدأ املواجهةالعلم مبا يُتخذ ضدهم من 

، كام يلعب 381وذلك نظراً النخفاض الحاجة إىل املطبوعات الورقية   وإللغاء دور املحرض 380يف خفض التكلفة االقتصادية لإلعالنات
 يُسهم يف تحقيق العدالة الناجزة وذلك أن العدالة املتأخرة والظلم سواء، ويُحقق العلم اليقينيدوراً كبرياً يف رسعة البت يف الدعاوى إذ أنه 

                                                           

 .11، ص. رقم الطبعة غير مذكور، دار النهضة العربية، مصر، سنة النشر غير مذكورةللبريد االلكتروني، الهادي فوزي العوضي، الجوانب القانونية عبد  373

 .71، ص. 7543عاوى القضائية الكترونيًا في القانون الكويتي، الطبعة األولى، آفاق للنشر، الكويت، حسين العبدالله، إعالن الد 374

 .25، ص. 7543خالد ممدوح إبراهيم، حجية البريد االلكتروني في اإلثبات، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، مصر،  375

دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة اإلسكندرية، مصر،  –لوسائل االلكترونية (، "خصوصية التقاضي عبر ا7543زيد كمال محمود الكمال، ) 376

 .11-17اإلسكندرية، ص. 

(، "التبليغ القضائي االلكتروني وحجيته في النظام السعودي )دراسة مقارنة بالقانون اإلماراتي(، رسالة 7549أحمد علي محمد السنيدي، ) 377

 .41م األمنية، المملكة العربية السعودية، الرياض، ص. ماجستير، جامعة نايف العربية للعلو

 .771، ص. 7575الجزء األول، مرجع سابق،  –أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات  378

 .3بق، ص. أحمد هندي، اإلعالن القضائي بين الواقع والمنطق في التنظيم القانوني لكل من مصر والكويت وفرنسا، مرجع سا 379

(، " ِإعاَلن األوراق الَقَضاِئّية وفًقا ألحكام َقاُنون المرافعات المصري والمقارن"، رسالة دكتوراة، 7541إبراهيم صالح إبراهيم أحمد الرويني، ) 380

 .133-132جامعة طنطا، مصر، طنطا، ص. 

سائل التواصل االجتماعي"، مجلة كلية القانون الكويتية أحمد سيد أحمد محمود، "الحماية القضائية عن طريقة اإلعالن القضائي عبر و 381

 .112، ص. 7543العالمية، العدد الثالث، الجزء األول، 
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خالفاً لإلعالن القضايئ التقليدي الذي قد يُحقق العلم  382لدى املُعلن إليه ويُعد العلم اليقيني إدراك اليشء إدراكاً مؤكداً موافقاً للحقيقة
 .384بينام األخري هو افرتاض العلم 383هام أن األول يقوم عىل الظن واالحتاملالظني أو العلم الحكمي، والفرق بين

واللجوء للوسائل االلكرتونية يف اإلعالن سيعود بالفائدة عىل الكافة من القضاة واملتقاضني، إذ أنه ُسيخلص القضاة من الحاجة 
 وذلك وفقاً ملا ذهب إليه املرشع السعودي كام سنبني الحقاً، إىل إعادة اإلعالن ألن اإلعالن بهذه الوسائل يجب أن يُعد إعالناً شخصياً 

، وهو األمر الذي سيقلل بدوره عدد األحكام الصادرة يف 385وهو األمر الذي سيقلل بدوره من األحكام الغيابية يف الدعاوى الجنائية
الوطنية  انتعاش السوق االقتصادية إذ أن القواننياملعارضة إذ أن املعارضة ال تجوز إال يف األحكام الغيابية كأصل عام، كام سيسهم يف 

ة لوأداء القضاء أحد أهم العنارص التي يضعها األجنبي يف عني االعتبار عند استثامره يف أي دولة، فضالً عىل أنه سيخدم الدعاوى املُستعج
ة والذي يُعد قضايئ بواسطة الوسائل االلكرتونيالتي ينحرص ميعاد الحضور فيها بني ساعٍة وآخرى، لذا كان من األجدر اللجوء لإلعالن ال

، وهو األمر الذي أخذ به املرشعني محل الدراسة فيام عدا املرشع القطري فلم 386إجراءاً هاماً البد من استيفائه قبل الولوج يف الدعوى
بة يف قانون العنوان حد البيانات املطلوينص عىل اإلعالن بواسطة الوسائل االلكرتونية بشكٍل رصيح، ولكن قد يُستفاد ضمناً ذلك إذ أن أ 

 الربيد االلكرتوين. 90/01/9109الذي دخل حيز النفاذ يف  9107( لسنة 94الوطني رقم )
 الفرع الثاين: خصائص اإلعالن القضايئ اإللكرتوين ووسائله وحجيته 

 أوالً: خصائص اإلعالن القضايئ االلكرتوين
 ائص عدة ولكننا سنسلط الضوء عىل أهمها، وهي: يتمتع اإلعالن القضايئ االلكرتوين بخص

وهو األمر الذي تحتاجه الحكومة االلكرتونية، إذ من غري املتصور أن تكون الحكومة االلكرتونية ونظام : االبتعاد عن النظام الورقي
والختصار الوقت الطويل الذي  387الورقيةالتقايض فيها ال يزال تقليدياً، وهو األمر الذي سيؤدي للقضاء عىل األكوام الهائلة من امللفات 

 يستغرقه القايض بغية الوصول إىل امللف األصيل.

                                                           

 .111ص. وفًقا ألحكام َقاُنون المرافعات المصري والمقارن"، مرجع سابق، (، " ِإعاَلن األوراق الَقَضاِئّية 7541إبراهيم صالح إبراهيم أحمد الرويني، ) 382

 .252المرجع السابق، ص.  383

ة بجلسة  7543لسنة  4793وإذ قضت محكمة التمييز في دولة الكويت في الطعن رقم  384 َجاِريَّ ة والتِّ أنه " لما كان من  44/1/7543الصادر من الدائرة الَمَدنيَّ

ة أن صورة اإِلعاَلن تسلم إلى نفس المراد ِإعاَلنه في موطنه أن مفاد نص المادة التاسعة من َقاُنون المرافعات الَمَدنيَّ  -في قضاء هذه المحكمة  -المقرر  َجاِريَّ ة والتِّ

ات غيابه، فعليه أن يسلم أو محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في األحوال التي بينها الَقاُنون، فإذا لم يجده القائم باإِلعاَلن في موطنه بعد إثب

وكيله أو يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من األزواج أو األقارب أو األصهار، فإذا لم يجد من يصح تسليم الصورة إليه من صورة اإِلعاَلن إلى من يقرر أنه 

 ُؤولاليوم ذاته لمس هؤالء أو امتنع من وجده منهم عن التوقيع على األصل بالتسلم أو عن تسلم الصورة، وجب على مندوب اإِلعاَلن أن يسلم صورة اإِلعاَلن في

ه في موطنه خالل أربع مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن الُمعَلن ِإَلْيه أو في محل عمله حسب األحوال، وأن يوجه إلى الُمعَلن ِإَليْ 

على أن األصل في األوراق الَقَضاِئّية أن  وعشرين ساعة من تسليم الصورة للمخفر كتاًبا مسجاًل بالبريد يخطره فيه بأن الصورة سلمت لمخفر الشرطة، بما يدل

نه، بعض الحاالت بِإعاَلنه في موط تصل إلى علم الُمعَلن ِإَلْيه علًما يقينًيا بتسليم الصورة لنفس الشخص الُمعَلن ِإَلْيه، إاّل أن الٌمَشّرع يكتفي بالعلم الظني في

ا، وكانت البيانات التي أثبتها وبمجرد العلم الحكمي في البعض اآلخر لحكمه تسوغ الخروج عن ه ذا األصل، فإذا كانت صورة اإِلعاَلن لم تسلم للمعلن إليه شخصيًّ

 إن اإِلعاَلن يكون صحيًحا ويترتب عليهالقائم باإِلعاَلن دالة على أنه أتبع القواعد المقررة في الَقاُنون لضمان وصول الصورة إلى الُمعَلن ِإَلْيه على النحو الذي سلف، ف

ن بالتزوير على ما أثبته القائم باإِلعاَل ع آثاره الَقاُنونّية، ومنها افتراض وصول اإِلعاَلن فعاًل إلى الُمعَلن ِإَلْيه، وال يجوز دحض هذه القرينة إاّل بسلوك سبيل الطعن جمي

 من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره...".

 .435إسماعيل سيد إسماعيل علي، مرجع سابق، ص.  385

 .74ص. ، 7541في النظرية والتطبيق، الطبعة األولى، دار الفكر والقانون، مصر، البريد االلكتروني حسين إبراهيم خليل، اإلعالن القضائي عن طريق  386

 .731هادي حسين الكعبي، نصيف جاسم محمد الكرعاوي، مرجع سابق، ص.  387
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تم اإلشارة  –يعترب العلم اليقيني أعىل درجات العلم ويليها العلم الظني ومن ثم العلم الحكمي : تحقق العلم اليقيني لدى املُعلن إليه
ايئ االلكرتوين بكافة وسائله العلم اليقيني لدى املُعلن إليه خالفاً لإلعالن القضويحقق اإلعالن القضايئ  -إىل مفهوم كٍل منها سلفاً 

التقليدي الذي ال يحققه سوى عند اإلعالن لشخص املُعلن إليه أي يف وسيلة واحدة فقط دون سواها، ويسهل التحقق من وصول 
 ول الرسالة من رشكة االتصاالت املختصة.وذلك عن طريق استخراج ما يفيد وص 388اإلعالن بواسطة هذه الوسائل من عدمه

وذلك سيسهم يف سد الثغرة أمام كل من يحاول التالعب بأي من بيانات اإلعالن : إمكانية التحقق من صحة إجراءات اإلعالن
حكام نظراً لبطالن أل كالتاريخ واسم املُعلن أو املُعلن إليه وغريها من البيانات الهامة، وهو األمر الذي سيسهم يف انخفاض نسبة بطالن ا

 إذ أنها ال تستغرق وقتاً طويالً يف الوصول إىل املُعلن إليه فقد تصل يف: وسائل رسيعة وذات تكلفة تكاد تكون معدومة اإلعالن فيها.
 .389ذات الدقيقة املرسلة بها الرسالة، كام أنها متوافرة لدى الكافة نظراً النخفاض تكلفتها

 القضايئ االلكرتوينثانياً: وسائل اإلعالن 
تتمثل هذه الوسائل يف الربيد االلكرتوين والرسائل النصية والفاكس والتلكس والفيديو كونفرانس واالوديو كونفرانس ووسائل 

، وذهب جانب آخر 390وللربيد االلكرتوين تعريفاٍت عدة وهي أنه وسيلة لتبادل الرسائل بواسطة الشبكة العنكبوتية التواصل االجتامعي.
، وعرفه جانب آخر عىل أنه خط يسمح بتبادل الرسائل بواسطة الشبكة 391إىل أنه القدرة عىل التبادل غري املتزامن للرسائل بني الحواسيب

، وعرفته اللجنة العامة للمصطلحات يف فرنسا بأنه " وثيقة معلوماتية 392العنكبوتية دون الحاجة ألن يكون املُرسل إليه ُمتاحاً عند إرسالها
( الصادر يف 171"، وقد عرفه الَقانُون الفرنيس رقم )393رها أو يرسلها أو يطلع عليها املستخدم عن طريق االتصال بشبكة معلوماتيُحر 

يف الفقرة األخرية من املادة األوىل بأنه "كل رسالة، أيًّا كان شكلها، نصيَّة أو صوتيَّة أو مصحوبة بصور وأصوات، يتم  9114حزيران  90
شبكة عامة لالتصاالت، ويتم تخزينها عىل أحد خوادم هذه الشبكة أو يف اإلعدادات أي التجهيزات النهائيَّة للمرسل إليه  إرسالها عرب

واملقنن يف  0994، وعرفه الَقانُون األمرييك يف خصوصية االتصاالت اإللكرتونيَّة الصادر يف 394حتى يتمكن هذا األخري من استعادتها
بكات ليَّة األمريكيَّة الربيد اإللكرتوينّ بأنه وسيلة لتبادل املراسالت التي تكتب غالبًا عن طريق الكمبيوتر عرب الشموسوعة القوانني الفيدرا

، أما فيام يتعلق بالقوانني محل املقارنة فهي مل تتطرق ملفهوم الربيد االلكرتوين أو أي من الوسائل 395الهاتفيَّة عامًة كانت أم خاصة
 .396محل الدراسة

                                                           

 .135أحمد سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص.  388

 .112أحمد محمود، مرجع سابق، ص. أحمد سيد  389

 .17خالد ممدوح إبراهيم، حجية البريد االلكتروني في اإلثبات، مرجع سابق، ص.  390

 .3عبد الهادي فوزي العوضي، مرجع سابق، ص.  391

ة في التقاضي )دراسة مقارنة(، رقم الطبعة غير مذكور، دار الجامعة  392 أحمد هندي، التقاضي اإللكترونّي الستعمال الوسائل اإللكترونيَّ

 .71، ص. 7541الجديدة، اإلسكندرية، 

 .41عبد الهادي فوزي العوضي، الجوانب الَقاُنونّية للبريد اإللكترونّي، مرجع سابق، ص 393

 .445الدكار، مرجع سابق، صمايا مصطفى فو 394

ة البريد اإللكترونّي في اإلثبات، مرجع سابق، ص 395  .11خالد ممدوح إبراهيم، ُحّجيَّ

ة الَبحِريِنّي رقم ) 396 من مفهوم البريد اإللكترونّي ونص في المادة األولى على أن  7557( لسنة 73كما خال َقاُنون المعامالت اإللكترونيَّ

ئل اساإللكترونّي هو تقنية استعمال وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو بايومترية أو فوتونية أو أي شكل آخر من و

ة اإِلَماَراِتّي رقم ) فلم ينص على تعريف للبريد اإللكترونّي  7553( لسنة 4التقنية المشابهة، ويماثله في ذلك َقاُنون المعامالت والتجارة اإللكترونيَّ
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 .397لرسائل النصية فتعرف عىل أنها تلك الرسائل التي يتم تبادلها وقد تنطوي عىل نص كتايب أو صورة أو غري ذلكأما ا

، وميتاز بالرسعة وإمكانية التحقق من 398وعرف الفاكس عىل أنه وسيلة لنقل الصور من مكان آلخر بواسطة جهاز خاص بذلك
 .الوصول إال أن عملية النقل قد تتخللها بعض العيوب

، ومل يرد أي تعريف بشأن الفيديو كونفرانس 399أما التلكس فهو جهاز طباعة ُمربق يسمح بتبادل االتصاالت بني املشرتكني فيه
، فضالً عىل أن املجلس األعىل 9101واالوديو كونفرانس ولكن محكمة التمييز الفرنسية قد اعتربتها وسيلة لالستامع للشهود يف عام 

 .9191التصال املريئ يف تجديد الحبس االحتياطي أثناء جائحة كورونا يف عام للقضاء استخدم خاصية ا

 ثالثاً: حجية اإلعالن القضايئ االلكرتوين
( وفقاً للتعديل األخري الذي 09قررت دولة الكويت الحجية لإلعالن القضايئ االلكرتوين يف الفقرة األوىل من املادة ): دولة الكويت

قانون املرافعات املدنية والتجارية وجعلت له ذات الحجية املقررة للمستند األصيل، كام اعتربت أن اإلعالن ُمنتجاً عىل  9191تم يف عام 
 آلثاره من وقت تسلمه ال من وقت إرساله مشرتطًة إمكانية استخراج ما يفيد ذلك اإلرسال من جهة االتصال املختصة.

 الن الذي يتم بواسطة الربيد االلكرتوين والرسائل النصية ُمنتجاً آلثاره من وقتاعتربت مملكة البحرين أن اإلع: مملكة البحرين
املُشار إليه سلفاً، وهو بذلك  9109( لسنة 99إرساله وذلك وفقاً ملا جاء باملادة السابعة من قرار وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف رقم )

 ه.ن املرسل بواسطة أحد الوسائل املقررة قانوناً منتجاً منذ وقت تسلمه ال منذ وقت إرساليكون قد خالف املرشع الكويتي الذي اعترب اإلعال 

اعتربت املادة العارشة من قانون اإلجراءات املدنية أن اإلعالن القضايئ التقليدي منتجاً آلثاره وخصت : دولة اإلمارات العربية املتحدة
ويتي، رتوين باعتباره منتجاً آلثاره منذ تاريخ وصوله وهو بذلك سلك ذات مسلك املرشع الكاإلعالن القضايئ الذي يتم بواسطة الربيد االلك

رسل فّصلت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الوقت الذي يُعترب فيه اإلعالن القضايئ االلكرتوين ُمنتجاً آلثاره، فاعتربت أن اإلعالن امل
ُمنتجاً آلثاره منذ وقت إرساله األمر الذي تكون معه هذه املادة قد نسخت املادة السابقة بواسطة الربيد االلكرتوين أو الرسائل النصية 

ويكون معها املرشع اإلمارايت سلك ذات مسلك املرشع البحريني، أما اإلعالن املرسل بواسطة الفاكس فيكون ُمنتجاً آلثاره عند وصوله 
ة يف القرار ن ُمنتجة آلثارها منذ تحققها وذلك وفقاً ملا جاء بالفقرة الرابعة من املادة السابعللمرسل إليه، أما املكاملات الصوتية أو املرئية فتكو 

عىل وسيلة  بالنص –املرشع الكويتي والبحريني  –املُشار إليه سلفاً، وامتاز املرشع اإلمارايت عن نظرييه  9109( لسنة 941الوزاري رقم )
 املكاملات الصوتية أو املرئية.

                                                           

بصرية  ية أو السلكية أولكنه تطرق لمفهوم اإللكترونّي على أنه ما يتصل بالتكنولوجيا الحديثة ويكون ذا قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيس

ة على أنها بيانات ومعلومات ذات خصائص إلكترونيَّ  ة في أو كهرومغناطيسية أو مؤتمتة أو ضوئية أو ما شابه ذلك، وعرفت المعلومات اإللكترونيَّ

ة والتوقيع اإللكترونّي شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج الحاسب اآللي أو غيرها، كما وخال َقاُنون التعامالت ا إللكترونيَّ

ة على أنها أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء  و ينفذ آخر يبرم أالسُعوِدّي من تعريف للبريد اإللكترونّي واكتفى بتعريف التعامالت اإللكترونيَّ

ة وماثل تعريف الَقاُنون الَبحِريِنّي في مف –بشكل كلي أو جزئي  – هوم اإللكترونّي، وقد خال أيًضا َقاُنون المعامالت والتجارة بوسيلة إلكترونيَّ

ة الَقَطرّي رقم )  من وضع تعريف خاص للبريد اإللكترونّي. 7545( لسنة 43اإللكترونيَّ

 .447مايا مصطفى فوالدكار، مرجع سابق، ص.  397

 .474مايا مصطفى فوالدكار، مرجع سابق، ص.  398

 .471ص. مايا مصطفى فوالدكار، مرجع سابق،  399
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نص املرشع السعودي عىل اعتبار أن اإلعالن الذي يتم بواسطة الربيد االلكرتوين والرسائل النصية وأي : العربية السعوديةاململكة 
 حساب مسجل يف األنظمة الحكومية ُمنتجاً آلثاره دون أن يُبني لحظة اعتباره منتجاً آلثاره كام فعل كالً من املرشع الكويتي والبحريني

املُشار إليه سلفاً، إال أنه يُشرتط عند اإلعالن بواسطة الربيد  19-4-909فقاً ملا جاء بقرار املجلس األعىل للقضاء رقم واإلمارايت، وذلك و 
 اً االلكرتوين أن يكون مدوناً يف عقد بني طريّف النزاع أو يف موقع املُعلن إليه االلكرتوين الخاص أو موثقاً لدى جهة حكومية، وذلك نظر 

 من نسبة هذا الربيد االلكرتوين للُمعلن إليه خالفاً لرقم الهاتف الذي يسهل التحقق منه بالعودة إىل رشكات االتصال.لصعوبة التحقق 
اعترب املرشع القطري اإلعالن القضايئ االلكرتوين ُمنتجاً آلثاره دون أن يُبني لحظة ذلك وهو بذلك سار عىل مسلك : دولة قطر

 جاء باملادة الخامسة من قانون العنوان الوطني. املرشع السعودي، وذلك وفقاً ملا

 املطلب الثاين: فاعلية اإلعالن القضايئ اإللكرتوين 
 الفرع األول: مجال فاعلية اإلعالن القضايئ االلكرتوين يف ظل الترشيعات الخليجية املقارنة

 أوالً: يف القانون الكويتي 
املدنية والتجارية بعض الفئات من اإلعالن االلكرتوين وهم أجهزة الدولة واألشخاص استبعد املرشع الكويتي يف قانون املرافعات 

 االعتبارية العامة واملسجونني والعاملني عىل منت السفن وربانها والعاملني بالسلك العسكري، وحددت رشطاً واحداً يجب توافره يف وسيلة
ة قابلة للحفظ واالسرتجاع وذلك يف املادة الخامسة من ذات القانون والتي اإلعالن وهي أن تكون الرسائل املرسلة بواسطة هذه الوسيل

 ختمتها باشرتاط تسجيل كافة البيانات من قبل جميع القاطنني بدولة الكويت.
 ثانياً: يف القانون البحريني

( من قانون 19)  املادةمنح املرشع البحريني وزير العدل االختصاص بتحديد الوسائل التي سيتم بواسطتها اإلعالن وتطرق يف
 املرافعات املدنية والتجارية يف بندها الرابع إىل أن اإلعالن بالوسائل الحديثة جوازياً.

 ثالثاً: يف القانون اإلمارايت
لجوء لاإلعالن بالوسائل االلكرتونية كوسيلة احتياطية يتم ا 0999( لسنة 00جعلت املادة الثامنة من القانون االتحادي اإلمارايت رقم )

 إليها عند تعذر اإلعالن بالوسائل التقليدية وهو بذلك يختلف عن املرشع الكويتي الذي جعل اإلعالن بالوسائل االلكرتونية وسيلة أصلية،
اري ز فضالً عىل أنها جعلت اإلعالن بهذه الوسائل يكون بناًء عىل طلب من قبل األطراف ملكتب إدارة الدعوى وذلك وفقاً ملا جاء بالقرار الو 

الخاص بالدليل اإلجرايئ لتنظيم التقايض باستخدام الوسائل االلكرتونية واالتصال عن بعد يف اإلجراءات املدنية،  9109( لسنة 919رقم )
والذي يختص بدوره يف تحديد الوسيلة األنسب ليتم بها اإلعالن، وخولت وزير العدل الحق يف إقرار الوسائل التي سيتم اإلعالن 

 ام فعل املرشع البحريني وأضافت إىل ذلك إمكانية اإلعالن بأي وسيلة يتفق عليها األطراف وإن مل يُقرها وزير العدل.بواسطتها ك
 رابعاً: يف النظام السعودي

 – 4 – 909ُحددت الوسائل التي سيتم اإلعالن بواسطتها من قبل املرشع السعودي يف قرار املجلس األعىل للقضاء السُعوِدّي رقم 
هـ املُشار إليه سلفاً، وحرص هذه 0419 – 1 – 91وتاريخ  04199هـ، املبني عىل األَمر املليك الكريم رقم 0419 – 4 – 90والصادر بتاريخ  19

الوسائل يف الربيد االلكرتوين والرسائل النصية وأي حساب ُمسجل يف األنظمة االلكرتونية، كام ألزم كافة القاطنني باململكة العربية 
( الخاص بتسجيل بيانات العنوان الوطني والتي تضم بيانات خاصة باملوطن 919ية بتسجيل عناوينهم وذلك وفقاً ملا جاء بالقرار رقم )السعود

 وبيانات شخصية، واعترب اإلعالن بهذه الوسائل إعالناً لشخص املُعلن إليه وهو األمر الذي مل يتطرق له أي من املرشعني محل الدراسة.
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 القانون القطريخامساً: يف 
ألزم املرشع القطري كافة القاطنني بدولة قطر بتسجيل البيانات الخاصة بعناوينهم الوطنية وفقاً ملا جاء بقانون العنوان الوطني رقم 

وهو بذلك يتشابه مع كٍل من املرشعني الكويتي والسعودي، ولكن املرشع القطري انفرد بفرض عقوبة عىل من يتخلف  9107( لسنة 94)
 عن تسجيل البيانات الخاصة بالعنوان الوطني، وأشار قانون العنوان الوطني سالف الذكر يف بنده السادس من املادة الثانية إىل أنه ميكن

مر أل املطالبة بتسجيل أي بيانات آخرى مل يتم النص عليها يف املادة الثانية وفقاً ملا تتطلبه الجهة املنوط بها تنفيذ اإلعالن القضايئ، ا
 الذي يستفاد منه أو وسائل اإلعالن مل يتم تحديدها عىل سبيل الحرص.

 الفرع الثاين: املقومات الترشيعية والتنفيذية لفاعلية اإلعالن القضايئ اإللكرتوين
 أوالً: املقومات الترشيعية

والتي حظرت إعالن  9101( لسنة 94قم )ألغى املرشع الكويتي املادة الخامسة يف قانون املرافعات املدنية والتجارية ر  دولة الكويت: 
هذه الجهات بالوسائل االلكرتونية وهي: أجهزة الدولة واألشخاص االعتبارية الخاصة ومكاتب املحاماة، وميكن تفسري ذلك نظراً لسهولة 

تدخل  اً أو أرُسياً، ويُعزىالوصول إىل هذه الكيانات إذ تُعد كيانات معروفة ومكانها معلوم لدى الكافة، ومتى كان موضوع النزاع مدني
املرشع يف تعديل املواد الخاصة باإلعالن إىل عجز وسائل اإلعالن التقليدية يف مواكبة الوسائل االلكرتونية التي تساهم عند اللجوء 

أو وقفها  ىإليها يف اختصار وقت كبري يف اإلعالن، وهي بذللك تعرقل تحقيق العدالة مام يتسبب يف تأجيل النظر يف موضوع الدعو 
، لذا حدد املرشع يف مادته العارشة من قانون املرافعات املدنية والتجارية بعد التعديل الذي تم 400وقفاً جزائياً نظراً لعدم إعالن املُعلن إليه

سجونني الخاصة واملأنه يُحظر إعالن جهات آخرى بالوسائل االلكرتونية، وهي أجهزة الدولة واألشخاص االعتبارية العامة أو  9191يف عام 
جدير بالذكر أن والعاملني بالسلك العسكري، وال -وذلك نظراً لصعوبة الوصول إليهم بالوسائل االلكرتونية  -والعاملني بالسفن وربانها 

ام ألزم ك املرشع الكويتي خول وزير العدل الحق يف إصدار الئحة بوسائل اإلعالن االلكرتونية برشط أن تكون قابلة للحفظ واالسرتجاع،
 كافة القاطنني بدولة الكويت بتسجيل البيانات الخاصة بهم وذلك وفقاً ملا جاء بالفقرة األخرية من املادة الخامسة يف قانون املرافعات

رتونية االلك ويُعتد بالتحديث األخري لهذه البيانات، وإذ خىل قانون املعامالت 9191املدنية والتجارية وفقاً للتعديل األخري الذي تم يف عام 
من بيان مفهوم اإلعالن القضايئ االلكرتوين ووسائله، ومنحت املادة السابعة منه الحجية للصور املنسوخة من  9104( لسنة 91رقم )

 املستندات األصلية.
قررة ملتطلب املرشع البحريني رشطني يف الوسائل التي سيتم اإلعالن بواسطتها وهي أن تكون من الوسائل ا مملكة البحرين: 

( من قانون املرافعات املدنية والتجارية رقم 19قانوناً وأن يصدر قرار بتنظيمها من وزير العدل وذلك وفقاً ملا جاء يف البند الرابع من املادة )
بهذه الوسائل ، إال أنه مل يبني مكانة اإلعالن 401، كام أن اإلعالن الذي يتم بهذه الوسائل يجوز إثباته بأي وسيلٍة كانت0970( لسنة 09)

ذ إ  فهل يقف اإلعالن بهذه الوسائل محاذاًة مع اإلعالن بالوسائل التقليدية أم أنه يدنوه درجة؟ وذلك خالفاً ملا سار عليه املرشع الكويتي

                                                           

ة الواردة في الَقاُنون 7543حسين العبدالله، ) 400 شريعيَّ بشأن َقاُنون المرافعات  ٦١٠٢لسنة  ٦٢(، "اإِلعاَلن الَقَضاِئّي اإللكترونّي والتعديالت التَّ

ة"، مجلة الحقوق جامعة الكويت مجلس النشر العلمي، المجلد رقم  َجاِريَّ ة والتِّ  .13، العدد األول، ص٠١الَمَدنيَّ

ة رقم )12نصت المادة ) 401 َجاِريَّ ة والتِّ على أنه "يقبل في معرض البينة إلثبات  ٦١١٩الُمعدل بسنة  ٠٧٩٠( لسنة ٠٦( من َقاُنون المرافعات الَمَدنيَّ

اإِلعاَلن تبدو موقعة حصول اإِلعاَلن كل ٕاقرار كتابي يبدو بٔانه صادر وموقع من القائم باإِلعاَلن ٔاو من شاهد اإِلعاَلن، وكذلك كل نسخة من 

ة".٢٦بالكيفية المبينة بالفقرة )و( من المادة ) ة مقررة َقاُنوًنا إذا كان اإِلعاَلن قد تم بواسطة وسيلة إلكترونيَّ  ( أو بأي وسيلة إثبات إلكترونيَّ
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بواسطة  نبنّي أن اإلعالن بالوسائل االلكرتونية يُعد وسيلة أصلية، كام أغفل املرشع البحريني بيان الحاالت التي يجوز فيها اإلعال 
إىل أن املستند  9119( لسنة 99الوسائل االلكرتونية، وتطرق يف الفقرة األوىل من املادة الخامسة بقانون املعامالت االلكرتونية رقم )

 االلكرتوين يتمتع بذات الحجية التي يتمتع بها األصل وهو بذلك يكون قد سار عىل مسلك املرشع الكويتي.
 تحدةدولة اإلمارات العربية امل 

املُشار إليه سلفاً مفهوم اإلعالن االلكرتوين يف مادته األوىل عىل أنه " أي إعالن قضايئ  9109( لسنة 919عرف القرار الوزاري رقم )
 نيتم فيه استخدام وسائل التقنية الحديثة " إال أنه مل يتم بيان تلك الوسائل يف التعريف أو مفهومها، وتطرقت املادة الثامنة منه لبيا

تلك الوسائل وذكرتها عىل سبيل املثال ال الحرص إذ جاء يف البند )ج( أن اإلعالن يتم بأي وسيلة يُنص عليها يف قرار وزير العدل أو 
الوسيلة التي يتفق عليها األطراف، كام جعل تطبيق القرار الخاص بالتقايض االلكرتونية مرشوطاً برضاء األطراف به من خالل تقديم 

، األمر الذي يكون معه اإلعالن بواسطة الوسائل االلكرتوين وسيلة احتياطية وذلك خالفاً ملا سار عليه 402رة الدعوىطلب ملكتب إدا
تصال ال املرشع الكويتي، والجدير بالذكر أن املرشع اإلمارايت قد أفرد باباً مستقالً يف قانون اإلجراءات املدنية تحت عنوان استخدام تقنية ا

ت املدنية وهو األمر الذي أصاب فيه املرشع اإلمارايت إذ أنه تطرق البتداء الدعوى وانتهائها بصدور الحكم الفاصل عن بعد يف اإلجراءا
للمستند االلكرتوين ذات  9119( لسنة 9، وجعل قانون املعامالت والتجارة االلكرتونية رقم )403يف موضوعها وتنفيذه بصورة الكرتونية

 يكون قد سار عىل ما سار عليه املرشعني الكويتي والبحريني. الحجية املقررة لألصل وهو بذلك

علقة ألزم املرشع السعودي كافة القاطنني باململكة العربية السعودية بتسجيل بياناتهم الشخصية واملت: اململكة العربية السعودية 
ب أمام هذه الوسائل فذكر أنها تتمثل يف الربيد ، وفتح البا94/7/0414( الصادر بتاريخ 919باملوطن وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم )

االلكرتوين والرسائل النصية وأي حساب مسجل لدى الجهات الحكومية وهو األمر الذي مل تنص عليه أي من الدول محل املقارنة، 
ة أن للمستند االلكرتوين ت االلكرتونيفضالً عىل أنه انفرد ببيان طبيعة اإلعالن بهذه الوسائل واعتربه إعالناً شخصياً، واعترب نظام التعامال 

 ذات الحجية املقررة لألصل.
ألزم املرشع القطري القاطنني بدولة قطر بتسجيل بياناتهم يف املوقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية وذلك يف قانون : دولة قطر 

إعالناً صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، ويُعتد بآخر  ، واعترب أن اإلعالن بواسطة هذه الوسائل يُعد9107( لسنة 94العنوان الوطني رقم )
من قانون العنوان الوطني وهو بذلك سلك ذات مسلك املرشع الكويتي الذي حمل  404تحديث لهذه البيانات وذلك يف املادة الرابعة

ذلك، إال أنه  يانات طاملا أنه مل يقم بتسجيلُمسجل البيانات مسؤولية صحتها وال يكون له االحتجاج أمام املحكمة بتغيري أي من هذه الب

                                                           

ة اإِلَماَراِتّي، األمر ( من َقانُ 13ومن مهام مكتب إدارة الدعوى اإلشراف على إجراءات اإِلعاَلن وذلك وفًقا لنص المادة ) 402 ون اإلجراءات الَمَدنيَّ

الذي أسهم في سرعة البت في القضايا؛ إْذ إنَّ الدعوى ستصل عند القاضي بعد ِإعاَلن أطرافها ولن يكون أمامه سوى النظر في موضوعها، 

ق اإِلعاَلن الَقَضاِئّي"، رسالة ماجستير، جامعة اإلمارات (، "تيسير إجراءات التقاضي من خالل التنظيم الَقاُنونّي لطر7543ابتسام مبارك المهيري، )

ة المتحدة، أبوظبي، ص.  ة المتحدة، دولة اإلمارات الَعَرِبيَّ  .33الَعَرِبيَّ

شِريعات الدولية و 403 ة )دراسة مقارنة بالتَّ َجاِريَّ ة والتِّ ة في المواد الَمَدنيَّ ة(، األجنبية ومحمد علي سويلم، التقاضي عبر الوسائل اإللكترونيَّ الَعَرِبيَّ

ة، مصر،   .391، ص. 7575الطبعة األولى، دار النهضة الَعَرِبيَّ

على أنه "يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير  7542( لسنة 71نصت المادة الرابعة من َقاُنون العنوان الوطني رقم ) 404

 .يقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزيريطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطر

ُتبر رة، اعوإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني، أو تحديثه، خالل المواعيد المقر

 ًجا لكافة آثاره الَقاُنونّية".ِإعاَلنه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيًحا ومنت
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مل يحرص هذه الوسائل وإمنا ذكرها عىل سبيل املثال كام أنه مل يبني مكانتها كام فعل املرشع الكويتي الذي اعتربها وسيلة أصلية 
ح الصورة االلكرتونية ع السعودي، ومنواملرشع اإلمارايت إذ اعتربها وسيلة احتياطية، فضالً عىل أنه مل يبني طبيعتها كام فعل نظريه املرش 

( من قانون املعامالت والتجارة 91التي تفيد إعالن املُعلن إليه بأحد الوسائل االلكرتونية حجة وذلك وفقاً للفقرة األوىل من املادة )
 .9101( لسنة 04االلكرتونية رقم )

ها الذي خولوا اختصاص تحديد الوسائل التي يتم بواسطتوبعد استعراض كافة التوجهات بالدول محل الدراسة نرى أن املرشعني 
ان ك اإلعالن للوزير قد أصابوا وذلك ألن التعديل باإلضافة أو اإلزالة عىل القرار أمر هنّي باملقارنة بتعديل صلب القانون، فضالً عىل أنه

الن القضايئ طرق لذلك، وكام مل يتطرق لطبيعة اإلعالبد من بيان مكانة اإلعالن بالوسائل االلكرتونية يف القانون القطري الذي مل يت
 االلكرتوين هو واملرشعني محل املقارنة فيام عدا املرشع السعودي الذي اعترب أن اإلعالن بهذه الوسائل يُعد إعالناً شخصياً.

 ثانياً: املقومات التنفيذية
اخليَّة واأل  تضم اللجنة القامئة عىل تنفيذ قانون العنوان الوطني كالًّ من املجلس مانة العامة األعىل للقضاء والنيابة العامة ووزارة الدَّ

ت ال ملجلس الوزراء ووزارة البلديَّة متمثلًة يف إدارة التخطيط العمراين ووزارة العدل ووزارة املواصالت واالتصاالت ورشكة أوريدو لالتصا
 (.405ل اإلِعاَلن وفًقا لَقانُون العنوان الوطني)ورشكة فودافون لالتصاالت، وأسهمت كل هذه الجهات بدورها يف تفعي

 نوتُعد من أهم املقومات التنفيذية الربامج التقنية املُعدة من قبل وزارة الداخلية، ومنها املوقع الرسمي الخاص بتسجيل بيانات العنوا
ملجلس األعىل للقضاء أنشأ نظاماً الكرتونياً ، فضالً عىل أن ا406الوطني والنوافذ التي تم فتحها للمجلس األعىل للقضاء والنيابة العامة

، وكإجراء إلجبار من امتنع عن تسجيل البيانات املطلوبة وفقاً لقانون العنوان الوطني 407يتحقق من صحة العنوان الوطني يف كل مرة
 امتنعت وزارة الداخلية عن تخليص أي معاملة ملن مل يقم بتسجيل عنوانه الوطني.

بذولة يف وزارة الداخلية واملجلس األعىل للقضاء وإمنا شملت رشكتي اوريدو وفودافون إذ وفرتا بدورهام ومل تنحرص الجهود امل
 .408للمجلس األعىل للقضاء خاصية التحقق من وصول الرسالة النصية املُرسلة من عدمها

 دولة قطرالفرع الثالث: املعوقات الترشيعية و التنفيذية لفاعلية اإلعالن القضايئ اإللكرتوين يف 
 أوالً: املعوقات الترشيعية

( من قانون املرافعات املدنية والتجارية يف ختامها عىل " أي طريق آخر تراه مناسباً." وذهب البعض إىل أن مغزى 00نصت املادة )
ني وسائل املرشع أن يُباملرشع منها فتح الباب أمام أي وسيلة حديثة، ولكننا ال نرى ذلك إذ أن هذا النص فضفاض كام أنه متى أراد 

منه قد حددت وسائل  409اإلعالن فالبد من تنظيمها تنظيامً قانونياً نظراً لألثر الهام املرتتب عىل اإلعالن، خاصًة وأن املادة السابعة

                                                           

 .41/9/7575أحد أعضاء لجنة تنفيذ قانون العنوان الوطني ، قاضي استئناف، المجلس األعلى للقضاء،  -مقابلة مع  405

 .41/9/7575مقابلة مع العميد سالم صقر المريخي، مدير إدارة الشؤون القانونية، وزارة الداخلية،  406

ب، تطوير النظم، المجلس األعلى للقضاء،  407  .2/9/7575مقابلة مع محمود أبو الرُّ

 .41/9/7575مقابلة مع أحد أعضاء لجنة تنفيذ قانون العنوان الوطني، قاضي استئناف، المجلس األعلى للقضاء،  408

ة رقم )2نصت المادة ) 409 َجاِريَّ ة والتِّ على أنه "تسلم األوراق المطلوب ِإعاَلنها إلى الشخص نفسه  4995( لسنة 41( من َقاُنون المرافعات الَمَدنيَّ

ي نه فأو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في األحوال التي يبينها الَقاُنون وإذا لم يجد القائم باإِلعاَلن الشخص المطلوب ِإعاَل 
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بالنرش يف الجريدة  واإلعالن لشخص املُعلن إليه أو ألحد الساكنني معه باإلرشاد أو باللصق أ  –اإلعالن والتي حرصتها بالوسائل التقليدية 
لذا فيجب إدخال تعديل ترشيعي عليها لتضاف إليها الوسائل االلكرتونية لتقف مبحاذاة الوسائل  –اليومية أو يف مواجهة مدير األمن العام 

ويتي كالتقليدية كام فعل املرشع الكويتي، وأن تخول اختصاص تحديد هذه الوسائل للجهة املختصة كام فعل كالً من املرشعني ال
 واإلمارايت والبحريني إذ أن املرشع الكويتي خول وزير العدل الحق يف إصدار القرار الخاص ببيان وسائل اإلعالن الحديثة وفقاً ملا ورد

الخاص بتنظيم القضاء والتي منحت وزير العدل الحق يف إصدار الئحة بالقواعد  0991( لسنة 91من القانون رقم ) 410(07باملادة )
ت، ونص املرشع البحريني يف الخطة االسرتاتيجية لوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف أن وزارة العدل هي املختصة واإلجراءا

باإلرشاف عىل كافة النواحي اإلدارية للمحاكم، وخول املرشع اإلمارايت خول وزير العدل الحق يف تحديد الوسائل ايل سيتم اإلعالن 
الخاص باختصاصات وصالحيات الوزراء  0979( لسنة 0هبت إليه املادة السادسة من القانون االتحادي رقم )بواسطتها وذلك وفقاً ملا ذ

، ولكن نظراً الختالف اإلرشاف اإلداري بني دولة قطر والدول محل املقارنة فيكون االختصاص بتحديد هذه 411واختصاصات القضاء
 الوسائل لرئيس املجلس األعىل للقضاء.

من قانون املرافعات املدنية والتجارية مواعيد اإلعالن وهو األمر الذي يتناىف  412واد الرابعة والثالثة عرش والرابعة عرشكام حددت امل
ند عمع طبيعة اإلعالن بالوسائل االلكرتونية، إذ أن العلة من تحديد املواعيد هي عدم إقالق راحة املُعلن إليه وهو األمر الذي ال يتوافر 

                                                           

خدمته أو من الساكنين معه من األزواج واألقارب واألصهار وإذا كان  موطنه، كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في

 الشخص موظًفا عاًما، جاز للمحكمة أن تأمر بِإعاَلنه في مقر عمله".

بشأن تنظيم القضاء على أنه " يختص المجلس األعلى للقضاء بالنظر، بناء  ٠٧٧١( لسنة ٦٢( من المرسوم بَقاُنون رقم )42نصت المادة ) 410

طلب وزير العدل، في كل ما يتعلق بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم االصلي وذلك على 

 .على الوجه المبين في هذا الَقاُنون..."

 له، وتتمثل بما يلي: في شأن اختصاص الوزارة وصالحيات الوزارة والقوانين المعدلة  4927( لسنة 4الَقاُنون االتحادي رقم ) 411

ة والمالية واإلشراف على ذلك. -٠  تنظيم شؤون المحاكم االتحادية من الناحيتين اإِلَداريَّ

 .ديةإعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء االتحادي والنيابة العامة االتحادية والعفو الشامل عن األحكام الصادرة من المحاكم االتحا -٦

اسات والفتاوي وكافة الشؤون الَقاُنونّية األخرى التي تتطلبها حاجات العمل في الوزارات االتحادية المختلفة بما في ذلك االضطالع بالدر -٢

 .صياغة مشروعات القوانين واللوائح واألنظمة التي تقرها الوزارات المذكورة

شِريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الملكية العقارية  -٠ ة إعداد مشروعات التَّ ونزع الملكية للمنفعة العامة وقوانين الجزاء والمعامالت الَمَدنيَّ

ة والجزائية، وقوانين حماية الملكية األدبية والفنية والصناعية وحقوق ة والشركات واإلجراءات أمام المحاكم الَمَدنيَّ َجاِريَّ ين المؤلفين وقوان والتِّ

 تسليم المجرمين".

شِريع  ات التي تبني هيكلية وزارة العدل في ضوء ما أنيط بها من اختصاص.وتوالى بعد ذلك صدور التَّ

ة على أنه " ال يجوز إجراء أي ِإعاَلن أو تنفيذ قبل الساعة ال 412 َجاِريَّ ة والتِّ سابعة صباًحا وال بعد نصت المادة الرابعة من َقاُنون المرافعات الَمَدنيَّ

ة، إال في حاالت الضرورة وبإذن كتابي من قاضي األمور الوقتية.الساعة الخامسة مساء، وال في أيام العطالت الرَّ   سميَّ

ة أي من قضا  ها.تويجب أن يثبت هذا اإلذن في أصل اإِلعاَلن وصورته ويكون قاضي األمور الوقتية في محكمة االستئناف وفي المحكمة الَمَدنيَّ

 وم في الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها".( من ذات الَقاُنون على أنه " إذا صادف آخر ي41كما نصت المادة )

( من ذات الَقاُنون على أنه "إذا عين الَقاُنون للحضور أو لحصول اإلجراء ميعاًدا مقدًرا باأليام أو بالشهور أو بالسنين، فال يحسب 41ونصت المادة )

ون مجرًيا للميعاد. أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل اإلجراء فال يجوز حصول اإلجراء منه يوم اإِلعاَلن أو حدوث األمر المعتبر في نظر الَقانُ 

 .وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم األخير منه إذا كان ظرًفا يجب أن يحصل فيه اإلجراء .إال بعد انقضاء اليوم األخير من الميعاد

 .ة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدموإذا كان الميعاد مقدًرا بالساعات، كان حساب الساع

 وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسي، ما لم ينص الَقاُنون على غير ذلك".
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، لذا فيجب إدخال تعديل ترشيعي عىل هذه املواد بحيث تتالئم مع اإلعالن بالوسائل االلكرتونية 413لوسائل االلكرتونيةاإلعالن بأحد ا
 نظراً لألهمية التي تتمتع بها مواعيد اإلعالن فإعالن املُعلن إليه خارج هذه األوقات يُعد هو والعدم سواء.

ن إذ أنه وفقاً للنصوص الحالية يف قانون املرافعات املدنية والتجارية من ضم والبد إدخال تعديل ترشيعي عىل املُكلف باإلعالن،
اختصاصات املُكلف باإلعالن أو ما يُدعى باملحرض ولكن يف حال تبني الوسائل االلكرتونية كوسيلة لإلعالن فيجب االستغناء عن املُكلف 

 ونية.باإلعالن نظراً النتفاء دوره يف عملية اإلعالن بالصورة االلكرت 

كام أن وضع رشط خاص بالوسائل االلكرتونية وهي أن تكون قابلة للحفظ واالسرتجاع نظراً ملا يكتنف الوسائل االلكرتونية من 
 خطورة فقد املعلومات أو ضياعها، وذلك ما فعله املرشع الكويتي إذ اشرتط أن تكون الوسائل املُعلن بواسطتها قابلة للحفظ واالسرتجاع.

 يتم إدراج تعريف خاص بكل وسيلة من وسائل اإلعالن يف القرار الذي سيبني هذه الوسائل.وكذلك أن 

 ثانياً: املعوقات التنفيذية
تتمثل هذه املعوقات يف الجانب التنفيذي والذي يتفرع بدوره ليضم تسجيل البيانات وهو األمر الذي يتعذر لدى العاملة الوافدة إذ 

، فضالً عىل البيان الخاص بالربيد االلكرتوين والذي يتعذر اإلعالن 414وذلك لتنقلهم بشكٍل دائم أنهم ال يقطنون يف مكاٍن واحد
ل ثبواسطته بالنسبة لكبار السن والعاملة الوافدة وذلك لجهل الفئة األوىل بكيفية استخدام هذه الوسيلة وأما بالنسبة للفئة الثانية فيتم

ن لب اتصاالً دامئاً بالشبكة العنكبوتية وهو األمر الذي يكلفهم مبالغ باهظة، أما بشأن الزائريسبب تعذر إعالنها بهذه الوسيلة كونها تتط
لدولة قطر فيتم تسجيل أرقام الهواتف الخاصة بهم ومقار سكنهم بشكٍل عام عند دخولهم الدولة، األمر الذي قد يتعذر معه إعالنهم عىل 

، انات العنوان الوطني للدعاوى املتداولة يُشكل عبئ ثقيل نظراً للكم الهائل لهذه الدعاوىمقار سكنهم نظراً لعدم دقته، كام أن تسجيل بي
فضالً عىل أن النظام االلكرتوين الحايل للمجلس األعىل للقضاء ال يُخول ُمرسل اإلعالن بواسطة الربيد االلكرتوين اإلمكانية من 

 .415التحقق من وصول اإلعالن من عدمه
التي فتحها للمجلس األعىل للقضاء من قبل وزارة الداخلية فهي تتطلب إدخال الرقم الشخيص وتاريخ انتهاء وأما بشأن النافذة 

البطاقة الشخصية وهو األمر الذي متت معالجته بتوفري رابط الكرتوين يُتيح ملستخدمه معرفة كافة البيانات عند إدخال الرقم الشخيص 
ر برشي وهو الذي يتناىف مع الغاية من اإلعالن بواسطة الوسائل االلكرتونية، كام أن النافذة فقط، إال أن هذه الخطوة تتطلب وجود كاد

تتطلب عند تسجيل بيانات األشخاص االعتبارية الخاصة تسجيل رقم قيد املنشأة يف حني أن وزارة التجارة والصناعية تتطلب رقم السجل 
البيانات إذ أن ليس كل رشكة لديها سجل تجاري أو قيد منشأة فقد يتوافر  التجاري، وهو األمر الذي يُشكل صعوبة عند البحث عن

 أحدهام دون اآلخر وذلك أن قيد املنشأة يتم استخراجه الستقدام العاملة.

كام أن املادة الثالثة من قانون العنوان الوطني أشارت إىل إعالن من ال بيانات لهم يف السجل املتوافر لدى وزارة الداخلية يف 
وبة وال يخفى عىل أحد صع واجهة الجهة املختصة وهي قسم العنوان الوطني يف وزارة الداخلية ولكن ال توجد وسيلة اتصال بهم.م

                                                           

ة األولى، دار الفكر العربي، )الَقَطرّي والُكَويِتّي والمصري(، الطبع -دراسة مقارنة  -يوسف أحمد الزمان، التعليق على َقاُنون المرافعات  413

 .13-11، ص7552مصر، 

ة،  414 اخليَّ  .2/9/7575مقابلة مع المقدم الدكتور عبد الله زايد السهلي، رئيس قسم العنوان الوطني، وزارة الدَّ

ب، تطوير النظم، المجلس األعلى للقضاء،  415  .2/9/7575مقابلة مع محمود أبو الرُّ
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 االنتقال التام من النظام اليدوي إىل النظام االلكرتوين، لذا فمن األجدر أن يبدأ تفعيل هذا القانون عىل الدعاوى التي مل تُسجل بعد
من يكون جديراً بالثقة يف النافذة املخصصة لالستعالم عن العنوان الوطني نظراً ألن االعتداء عىل هذه البيانات ُمجرم فضالً عىل تعيني 

 .9104( لسنة 01وفقاً لقانون حامية البيانات الشخصية رقم )

 الخامتة )النتائج والتوصيات(
 النتائج:

ع الَقطَرّي القاطنني كافة يف دولة قطر ب اخليَّة، وذلك يف قَانُ ألزم املرَُشّ ون تسجيل البيانات الخاصة بهم يف املوقع الخاص بوزارة الدَّ
 العنوان الوطني.

ع الَقطَرّي عىل تحمل مسجل البيانات ملسؤولية صحة هذه البيانات املُسجلة من قبله، وهو املسلك ذاته الذي سلكه  نص املرَُشّ
ع الُكَويِتّي.  املرَُشّ

ع الَقطَريّ  اخليَّة، وذلك خالفًا للمرشع  فرض املرَُشّ عقوبة عىل كل من يتخلف عن تسجيل البيانات املطلوبة يف موقع وزارة الدَّ
ع الَقطَرّي طبيعة اإلِعاَلن بالوسائل اإللكرتونيَّة، كاإلِعاَلن بالربيد اإللكرتويّن واإلِعاَلن بالرسائل النَّص الُكَويِتّي. ة، عىل يَّ مل يحدد املرَُشّ

 .ةر عليه كلٌّ من املرَُشّعني يف دولة الكويت ودولة اإلمارات الَعَرِبيَّة املتحدة ومملكة البحرين واململكة الَعَرِبيَّة السُعوِديّ خالف ما سا

ع اإلَِماَرايِتّ؛ إذ تطرق ملفهوم اإلِعاَلن اإللكرتوينّ  ع الَقطَرّي مفهوم اإلِعاَلن اإللكرتويّن كام فعل املرَُشّ  القرار يف مل يحدد املرَُشّ
بشأن الدليل اإلجرايئ لتنظيم التقايض باستخدام الوسائل اإللكرتونيَّة واالتصال عن بعد يف اإلجراءات  9109( لسنة 941الوزاري رقم )

 املََدنيَّة.

 التوصيات
 ( أي وسيلة 00إدخال تعديل ترشيعي عىل قَانُون املرافعات املََدنيَّة والتَِّجاِريَّة لتضم املادة" )."إلكرتونيَّة أخرى 
  إدخال تعديل ترشيعي عىل قَانُون العنوان الوطني ليُبني طبيعة اإلِعاَلن اإللكرتويّن، ومدى خضوعه لذات القواعد التي يخضع

 لها اإلِعاَلن الَقَضايِئّ بصورته التَّقِليِديّة من عدمه.
  االسرتجاع.تقييد الوسائل التي يتم اإلِعاَلن بواسطتها بأن تكون قابلة للحفظ و 
  انتقاء الوسيلة األنسب لإلِعاَلن تبًعا الختالف املُعلَن إِلَيْه، فعىل سبيل املثال ال مجال إلِعاَلن كبار السن بواسطة الربيد

 اإللكرتويّن.
  بواسطة لة إمكانية معرفة وصول الرسائل املرس –املجلس األعىل للقضاء  –إنشاء نظام معلومايت يتيح للجهة املختصة باإلِعاَلن

 الربيد اإللكرتويّن من عدمها.
 .إضافة بيان السجل التجاري كمتطلب عند تسجيل بيانات الشخص االعتباري إلتاحة سهولة الوصول للبيانات الخاصة به 
 .اخليَّة  بيان الجهة املختصة بتسلُّم اإلِعاَلنات ملن مل يقم بتسجيل عنوانه الوطني يف موقع وزارة الدَّ
  مدرب للتعامل مع اإلِعاَلنات التي تتم وفًقا لَقانُون العنوان الوطني.توفري عنرص برشي 
 .تدريب املختصني بالتعامل مع اإلِعاَلنات من قضاة وأمناء الرس والكادر اإلداري بشكٍل كامل 
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 املراجع:
 الكتب:

  دار املعارف، مرص، السنة غري مذكورة. الجزء الرابع والثالثون، رقم الطبعة غري مذكور، -املجلد الرابع  –ابن منظور، لسان العرب 
  ،9101أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع يف قَانُون املرافعات، رقم الطبعة غري مذكور، مكتبة الوفاء الَقانُونيّة، اإلسكندرية. 
 9109سم النارش غري مذكور، مرص، أحمد السيد صاوي، الوسيط يف رشح قَانُون املرافعات املََدنيَّة والتَِّجاِريَّة، رقم الطبعة غري مذكور، ا. 
  أحمد سيد أحمد محمود، "الحامية القضائية عن طريقة اإلعالن القضايئ عرب وسائل التواصل االجتامعي"، مجلة كلية القانون الكويتية

 .9109العاملية، العدد الثالث، الجزء األول، 
  ري مذكور، دار ، رقم الطبعة غ-األحكام يف املواد املََدنيَّة والتَِّجاِريَّة والشخصيةالتنظيم الَقَضايِئّ واإلجراءات و  –أحمد مسلم، أصول املرافعات

 .0979الفكر العريب، مرص،
  9191الجزء األول، الطبعة السابعة عرش، نادي القضاة، مرص،  –أحمد مليجي، املوسوعة الشاملة يف التعليق عىل قانون املرافعات. 
  ّالستعامل الوسائل اإللكرتونيَّة يف التقايض )دراسة مقارنة(، رقم الطبعة غري مذكور، دار الجامعة الجديدة،  أحمد هندي، التقايض اإللكرتوين

 .9104اإلسكندرية، 
 ةأحمد هندي، اإلعالن القضايئ بني الواقع واملنطق يف التنظيم القانوين لكل من مرص والكويت وفرنسا، رقم الطبعة غري مذكور، دار الجامع 

 .0999اإلسكندرية، الجديدة، 
  ،9191أحمد هندي، قَانُون املرافعات املََدنيَّة والتَِّجاِريَّة، رقم الطبعة غري مذكور، دار الجامعة الجديدة، مرص. 
  ،0999أمينة مصطفى النمر، قوانني املرافعات، رقم الطبعة غري مذكور، منشأة املعارف، اإلسكندرية. 
  9101ين واملحاكم االلكرتونية، رقم الطبعة غري مذكور، دار الثقافة للنرش، مرص، حازم محمد الرشعة، التقايض االلكرتو. 
  ،91، ص. 9109حسني العبدالله، إعالن الدعاوى القضائية الكرتونياً يف القانون الكويتي، الطبعة األوىل، آفاق للنرش، الكويت. 
 ( ،اإلِعاَلن الَقَضايِئّ اإللكرتويّن 9104حسني العبدالله" ،) بشأن قَانُون املرافعات  ٦١٠٢لسنة  ٦٢والتعديالت التَّرشيعيَّة الواردة يف الَقانُون

 ، العدد األول.٠١املََدنيَّة والتَِّجاِريَّة"، مجلة الحقوق جامعة الكويت مجلس النرش العلمي، املجلد رقم 
  9101رص، والتطبيق، الطبعة األوىل، دار الفكر والقانون، محسني إبراهيم خليل، اإلعالن القضايئ عن طريق الربيد االلكرتوين يف النظرية. 
  ،9191خالد حسن أحمد لطفي، التقايض االلكرتوين كنظام قضايئ معلومايت بني النظرية والتطبيق، ط األوىل دار الفكر الجامعي اإلسكندرية. 
  ام املحاكم، رقم الطبعة غري مذكور، دار الفكر الجامعي، الدعوى االلكرتونية وإجراءاتها أم –خالد ممدوح إبراهيم، التقايض االلكرتوين

 .9119اإلسكندرية، 
  ،9109خالد ممدوح إبراهيم، حجية الربيد االلكرتوين يف اإلثبات، الطبعة األوىل، دار الفكر الجامعي، مرص. 
 غري مذكورة. ر النهضة العربية، مرص، سنة النرشعبد الهادي فوزي العويض، الجوانب القانونية للربيد االلكرتوين، رقم الطبعة غري مذكور، دا 
  ،9117فارس عيل عمر عيل الجرجري، التبليغات الَقَضائِيّة ودورها يف حسم الدعوى املََدنيَّة، الطبعة األوىل، منشأة املعارف، مرص. 
  9107 مذكور، دار النهضة الَعَرِبيَّة، مرص، الجزء األول، رقم الطبعة غري –علاًم وعماًل  –فتحي وايل، املبسوط يف قَانُون القضاء املدين. 
  لجديدة، امايا مصطفى فوالدكار، النظام القانوين للتبليغ االلكرتوين يف الترشيع الفرنيس طبقاً ألحدث التعديالت، الطبعة األوىل، دار الجامعة

 .9191اإلسكندرية، 
  ي، قواعد املرافعات يف التَّرِشيع املرصي واملقارن، رقم الطبعة غري محمد العشاموي وعبد الوهاب العشاموي وأرشف عبد الوهاب العشامو

 .9114مذكور، اسم النارش غري مذكور، مرص، 
  9101، غري مذكور دار الجامعة الجديدة، مرص دراسة تحليلية انتقادية، رقم ط –األسباب والحلول  –محمد حلمي أبو العال، البطء يف التقايض. 
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 (، الطبعة ةيض عرب الوسائل اإللكرتونيَّة يف املواد املََدنيَّة والتَِّجاِريَّة )دراسة مقارنة بالتَّرِشيعات الدولية واألجنبية والَعَرِبيَّ محمد عيل سويلم، التقا
 .9191األوىل، دار النهضة الَعَرِبيَّة، مرص، 

 9117الطبعة غري مذكور، النارش غري مذكور، مرص،  محمد نور شحاته، الوسيط يف قَانُون املرافعات املََدنيَّة والتَِّجاِريَّة، رقم. 
  ام وطرق الطعن األحك –الخصومة الَقَضائِيّة  –التقايض أمام القضاء املدين "الدعوى  -الجزء الثاين  -محمود محمد هاشم، قَانُون القضاء املدين

 .0999فيها"، الطبعة األوىل، دار الفكر العريب، مرص، 
 (، "مفهوم التقايض عن بعد ومستلزماته"، مجلة املحقق الحيل للعلوم 9104بي، نصيف جاسم محمد الكرعاوي، )هادي حسني عبد عيل الكع

 القانونية والسياسية، املجلد الثامن، العدد األول.
  9117مرص،  ار الفكر العريب،)الَقطَرّي والكَُويِتّي واملرصي(، ط األوىل، د -دراسة مقارنة  -يوسف أحمد الزمان، التعليق عىل قَانُون املرافعات. 

 رسائل الدكتوراة واملاجستري:
 ( ،تيسري إجراءات التقايض من خالل التنظيم الَقانُويّن لطرق اإلِعاَلن الَقَضايِئّ"، رسالة ماجستري، جامعة 9109ابتسام مبارك املهريي" ،)

 أبوظبي.اإلمارات الَعَرِبيَّة املتحدة، دولة اإلمارات الَعَرِبيَّة املتحدة، 
 ( ،إِعاَلن األوراق الَقَضائِيّة وفًقا ألحكام قَانُون املرافعات املرصي واملقارن"، رسالة دكتوراة، 9101إبراهيم صالح إبراهيم أحمد الرويني " ،)

 جامعة طنطا، مرص، طنطا.
 ( ،رس(، "التبليغ القضايئ االلكرتوين وحجيته يف النظام السعودي )در 9109أحمد عيل محمد السنيدي ،)الة اسة مقارنة بالقانون اإلمارايت

 ماجستري، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، اململكة العربية السعودية، الرياض.
 ( ،رسالة دكتوراة، جامعة 9109إسامعيل سيد إسامعيل عيل ،")(، "اإلعالن القضايئ عن طريق الوسائل االلكرتونية الحديثة )دراسة مقارنة

 اإلسكندرية. اإلسكندرية، مرص،
 ( ،خصوصية القضاء عرب الوسائل االلكرتونية"، رسالة دكتوراة، جامعة عني شمس، مرص، القاهرة.9109يوسف سيد سيد عوض" ،) 

 القوانني: 
 ( لسنة 94قانون العنوان الوطني القطري رقم )9107. 
 ( لسنة 01قانون حامية البيانات الشخصية القطري رقم )9104. 
  9104( لسنة 91االلكرتونية الكويتي رقم )قانون املعامالت. 
 ( لسنة 04قَانُون املعامالت والتجارة اإللكرتونيَّة الَقطَرّي رقم )9101. 
 ( لسنة 99قانون املعامالت االلكرتونية البحريني رقم )9119. 
 ( لسنة 9قانون املعامالت والتجارة االلكرتونية اإلمارايت رقم )9119. 
  َ0999( لسنة 00َدنيَّة اإلمارايت رقم )قَانُون اإلجراءات امل. 
 ( لسنة ٦٢قَانُون تنظيم القضاء الكويتي رقم )٠٩٩١. 
 ( لسنة 01قَانُون املرافعات املََدنيَّة والتَِّجاِريَّة القطري رقم )0991. 
 ( لسنة 19قَانُون املرافعات املََدنيَّة والتَِّجاِريَّة الكويتي رقم )0991. 
 0970( لسنة 09ة والتجارية البحريني رقم )قانون املرافعات املدني. 
 ( لسنة 0الَقانُون االتحادي رقم )يف شأن اختصاص الوزارة وصالحيات الوزارة والقوانني املعدلة له. 0979 
 .نظام املرافعات السعودي 
 .نظام التعامالت اإللكرتونيَّة والتوقيع اإللكرتويّن السُعوِدّي 
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 القرارات:
  الخاص باعتامد الربيد االلكرتوين والرسائل النصية إلعالن  9109( لسنة 99والشؤون اإلسالمية واألوقاف البحريني رقم )قرار وزير العدل
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 المدنيالسكوت في القانون 

  السكوت في القانون المدني

 
  

 جامعة قطر –باحثة بسلك املاجستري 
 

  

 أستاذ بجامعة قطر
 

 

 : ملخص

التعبري عن ارادتهم داخل إطار مجتمعاتهم، أي ان  إن القانون عبارة عن مجموعة قواعد تنظم سلوك االفراد املتمثلة يف
يقوموا االفراد بإظهار ذلك السلوك للعلن فيام يتجسد بفعل ما حتى يقوم القانون بتنظيمه، كام أن القانون ال يختص وال ينظم 

كه البد ان ذ القانون مسلوال يعاقب ملا هو يف صدور األشخاص ألن هذه النوايا والبواعث ال يعلمها إال الله وحده، فلذلك ليأخ
يصادفه تعبري عن إرادة بأكرث من طريقة حدثنا عنها القانون املدين كالتعبري بالقول أوالً او كتابياً او باإلشارة وفقاً للضوابط 
 واألحكام. وملا كان القانون ال ينظم إال السلوك الخارجي لألشخاص دون النوايا فيثار السؤال هنا ما هو دور السكوت يف

املعامالت وهل يرتب السكوت أثراً يف القانون املدين؟ وهل يعد السكوت تعبرياً عن إرادة؟ ومن املمكن ان ينشئ التزاماً او 
 .يسقط حقاً او العكس؟ , لذا من خالل هذا البحث سنجد أجوبة عديدة لجميع تلك التساؤالت

 

The research brief: 

The research is about the Silence in civil law first of all we should talk about the meaning of silence 

and it define as a person refrains from speaking or speaking, meaning that he knows about something 

and chooses not to express his will. And also has another meaning, which is not to speak with the ability 

to do so. 

 Moreover in this search we should talk about The meaning of silence in the law it came as a 

negative position from which nothing can be understood at all, also the circumstances surrounding Act 

on the silence the act itself that make it incline as an expression of a desire, then we will then be silence 

a statement of a will, and it is worth noting if  Previous dealings were frequent among the contracting 

parties, and each time the other was silent about the second and implemented the corresponding 

obligations. This is an example that silence is a statement and not a negative position. 

Also we must exposure the meaning in Islam beside some of schools of thought The religious jurists 

considered that silence cannot be attributed to any saying and that silence cannot be attributed to it, 

however the schools of thought, which are considered under Islamic law, but some of them differed 

slightly from the other.  The Hanafi school of thought: It expanded greatly in cases of silence and was 

included in nearly fifty cases and considered that those cases in which silence promised an expression 

of will and acceptance of the answer presented. As for the Maliki doctrine: it did not expand as the 

Hanafi doctrine, but was accurate in that and made each case separately and not measured  According 

to any of them, beside that the Shafi'i and hanbli. 
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When we move to the research body we should focus on the  Silence in the Qatari civil law 

especially Article 73 that talk about 

 1- It is not attributed to a saying silent, but silence in the event of a need for a statement is 

considered acceptable. 

 2-Silence is considered an acceptance in particular, ......................).Then in the research we move 

to talk about when the Silence seen as approving: 

-There is a deal that occurred between two contractors in the past. 

-And that the contractual relationship between them is the nature of which urges that silence is a 

customary norm based on acceptance between them 

-Pure benefit. 

Further more we should concentrate about the difference between silence and implicit expression 

and the most important is the silence in other legislation.Also the previous point review the role of 

silence in expressing the will requirement and the role of silence in gaining or dropping the right. 

 

 خطة البحث:
 حتى نتمكن من اإلجابة عىل ذلك السؤال البد أن نبحث اآليت:

 املقدمة: ما هو السكوت اصطالحاً ولغًة ورشعاً.-4
 املبحث األول: السكوت يف القانون املدين القطري-4

 املطلب األول: صور للسكوت يف القانون القطري.
 وت والتعبري الضمنياملطلب الثاين: الفرق بني السك

 موقف الترشيعات املختلفة يف السكوت.
 املبحث الثاين: دور السكوت يف إحداث أثر قانوين:-0

 املطلب األول: دور السكوت يف التعبري عن اإلرادة.
 املطلب الثاين: دور السكوت يف إنشاء االلتزام او النزول عنه.

 اسقاطه.املطلب الثالث: دور السكوت يف اكتسا  الحق او 
 الخامتة: -4
 االستنتاجات.-
 

 إشكالية البحث:
يسعى البحث لتوضيح معنى السكوت وهل يعترب السكوت صمتاً ام ال، وما هو األثر القانوين للسكوت يف القانون املحيل مدعامً 

ام بينهم وما هو اختالف جوهري فيبأحكام التمييز يف ذلك الشأن وهل القانون يرتب اثار واحدة عىل السكوت والتعبري الضمني ام يوجد 
موقف الدول العربية يف ذلك هل يختلفون ام يتفقون عىل السكوت ومعناه واالثار التي يرتبها، كام ان البحث تدور علته يف كون 

 السكوت معرباً لإلرادة ومتى يكون منشأً اللتزام أو مكسباً لحق من عدمه.



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

151 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

 املقدمة: ما هو معنى السكوت 
, إن السكوت له معنى واضح يف داللته ويف املعجم الوسيط لذا سنقف عىل معنى السكوت لغة واصطالحاً ورشعاً بادئ ذي بدء 

ايضاً كام سنتطرق للمذاهب األربعة ومدى مفهوم السكوت فيها والبد ان نفرق قبل ذلك بني السكوت والصمت , فاألول تعني امتناع 
فهو ان ميتنع 416م الباطل او كالم الحق كالهام, بامتناعه عنهم يعد سكوت أما الصمت الشخص عن الكالم برغبته وامتناعه عن الكال 

عن الكالم برغبته ولكنه يخبئ قول الباطل فقط و الفرق الجوهري اآلخر فيام بينهم هو ان الصمت امتناع الشخص عن الحديث ملدة 
سكوت ن مدة سكوته طويلة اعترب ساكتاً وألن البحث يتمحور حول الطويلة أي ان يبقى صامتاً فتلك املدة تتجاوز مدة السكوت فإذا مل تك

 تحديدا لذا سنتناول مفهوم السكوت من أربعة نواحي :

 417معنى السكوت لغًة: أن ميتنع الشخص برغبته عن الكالم او الحديث مبعنى انه يعلم بأمر ما ويختار ان ال يعرب عن إرادته.

 بأنه انقطاع اللسان وهو عدم الكالم مع املقدرة عليه.  معنى السكوت اصطالحاً: ذكره املناوي

معنى السكوت يف القانون: جاء عىل انه موقف سلبي ال يفهم منه يشء اطالقاً فال ميكن ان نعتربه إيجاباً او رفضاً ولكن إذا كانت -1
الذكر إذا السكوت بيان عن إرادة، والجدير بهناك مالبسات او ظروف احيطت بالفعل ذاته تجعله مييل عىل أنه ابداء رغبة فنكون عندئذ 

تواترت تعامالت سابقة بني املتعاقدين وكان يف كل مرة يسكت اآلخر عن الثاين ويتنفذ االلتزامات املتقابلة فيعد ذلك مثاالً عىل أن 
 السكوت بيان وليس موقف سلبي. 

اء الدين بأن السكوت ال ميكن ان ينسب له أي قول وان اعترب فقه 418معنى السكوت يف الرشيعة اإلسالمية+ املذاهب األربعة:-4
تثناء رع و القانون كانوا متشابهني يف ذات الفكرة بأن هناك اســــالسكوت ال ميكن ان يبني التزامات او يرتب اية اثار ايضاً ولكن الش

واًل ــــر معني جاز له ان يكون قبـــإلحداث اث عىل القاعدة األصولية أي إذا كانت هناك دالالت تبني ان السكوت يفهم منه اتجاه إرادة
كام أن املذاهب األربعة والاليت يعتربون تحت ظل الرشيعة اإلسالمية إال انها  بعضها اختلفت اختالفات طفيفة عن اآلخر فاملذهب 

 الحنفي:

إرادة وقبول  بها السكوت تعبري عن توسع كثرياً يف حاالت السكوت وادرج فيام يقارب خمسني حالة واعتربت ان تلك الحاالت يعد 
لإليجاب املقدم , أما املذهب املاليك: مل يتوسع كام قام املذهب الحنفي بل كان دقيق يف ذلك وجعل كل حالة منفصله عىل حدى وعدم 

ت عليه يف حال االقياس عىل أياً منهم, املذهب الشافعي: اعرتف بأن السكوت موقف سلبي ال ميكن ان يقاس عليه ولكن أورد استثناء
وجود مالبسات مثال يف الزواج بأن يقال السكوت عالمة الرىض وان املرأة الثيب ملا يوجه لها الزواج تعرب بشكل رصيح اما املرأة البكر 

 ,  419يجوز ان يفهم من سكوتها رىض

                                                           

 117-الطبعة الخامسة.  -7544-مكتبة الشرق الدولية  –جمهورية مصر العربية  –المعجم الوسيط  –اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث 4 416

 .111-الطبعة الخامسة.  -7544-مكتبة الشرق الدولية  –جمهورية مصر العربية  –المعجم الوسيط  –اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث 4 417

 .15/9/7549 -4 –ي بحث قانون - /https://www.alukah.net/sharia/0/121011 -األلوكة الشرعية  418

 -دار المنظومة -)أثر السكوت في اإلعالن عن اإلرادة وفقًا للقانون المدني األردني: دراسة مقارنة(  – 7559 –جمعة، عبد الرحمن أحمد  419

 .4العدد  -13مجلد

 

https://www.alukah.net/sharia/0/121011/
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بأنه  يفهم منه يش واعرتف باللسان أخرياً املذهب الحنبيل: وهذا املذهب جاء مؤيداً للمذاهب الثالث األخرى كأن جعل السكوت ال
 .420هو العنرص الجوهري للتعبري عن إرادة الشخص كام ذكروا االستثناءات التي ترد ولكن جل الرتكيز عىل ان السكوت ال يفهم منه يشء

تحول له ان ي ومن هنا يتضح لنا ان السكوت بحد ذاته ال يدل عىل أي داللة ما، إال إذا كانت هناك أمور تتالزم مع السكوت جاز
لقبول. ومن هذه املفاهيم سنتطرق ملعرفة السكوت يف القانون القطري وما هو موقف الترشيعات األخرى ومفاهيم قانونية قريبة من معنى 

 السكوت.

 املبحث األول: السكوت يف القانون املدين القطري:
 منه عىل أن: 71نص القانون املدين القطري يف املادة رقم 

 ىل ساكت قول، ولكن السكوت يف معرض الحاجة إىل بيان يعترب قبوالً.ال ينسب إ-0"
 ويعترب السكوت قبوالً بوجه خاص، ......................(.-9" 421

ومفاد ذلك أن املرشع القطري جعل األصل يف املعامالت التعبري عن اإلرادة بأحد االشكال التي نص عليها لفظياً كأصٍل عام او -
دارج يف العقود واخرياً باإلشارة، وبذلك يتضح يف حال سكت شخص عن أمٍر ما ال يعني سكوته رىض إطالقاً وال يعد ذلك كتابياً كام هو 

السكوت حجة عليه كأن يكون دليالً عىل قيامه بعمل أو امتناعه عنه. بجانب ذلك ان القانون دامئاً يحرص عىل أن تكون اإلرادة خالية 
دون ان تكون الشكوك او الظنون محالً فيها وعىل سبيل املثال يف حال كانت هناك أحد عيوب الرضا يف  من العيوب لرتتب آثار معينة

عقٍد ما يكون العقد قابل لإلبطال حرصاً منه عىل ان تكون اإلرادة خالية من أي عيب , ولكن لكل قاعدة شواذ وهناك استثناء عىل تلك 
نون املدين وهي "السكوت يف معرض الحاجة بيان" ويفهم من ذلك ان السكوت يف حال القاعدة العامة التي أوردها املرشع يف القا

كانت هناك ظروف موامئة تبني أن السكوت عالمة عن الرضا او التعبري عن اإلرادة جاز له أن يكون بياناً عن ما يف النوايا والقلوب يف 
 حدود رسمها القانون وبينها:

 القانون القطري.املطلب األول: صور السكوت يف 
من القانون  71حاالت كام بينت املادة  1ان السكوت ال يفهم كإطالقه إال أن املرشع القطري قد ذكر "قاعدة ال ينسب لساكت قول   

 ناملدين للحاالت بذكرها " السكوت يف معرض الحاجة بيان": وغالباً ما تكون تلك التعامالت يف نطاق القانون التجاري كونه هو القانو 
الذي يقدس العرف يف املعامالت ويعد له رابطة إلزامية فيام بينهم وال يجرؤ تاجر عىل مخالفته خشية منه لخسارة الثقة بينه وبني من 

 يتعامل معهم يف السوق، لذا يتمثل يوجد استثناءات كام ذكرنا وفقاً لحاالت هي:

 ملايض فيام بينهم ويكون حدث ايجاب وقبول أيضا وتم التعاقدالحالة األوىل هو ان يكون هناك تعامل حدث بني متعاقدين يف ا
إال ان عند قيام املتعاقد مرة أخرى بالتعامل مع ذات التاجر مبجرد طلبه فإذا سكت األخري يعد ذلك السكوت قبوالً وألن اليشء باليشء 

وم األول جزئة ويطلب منه تاجر التجزئة ببضاعة ما ويقيذكر مثال تاجر الجملة وتاجر التجزئة )كأن يقوم تاجر الجملة بالتعاقد مع تاجر ت
 بتوفريها له، وبعد ذلك يعاود تاجر التجزئة ويطلب البضاعة مرة أخرى فلو سكت تاجر الجملة عن ذلك اعترب القانون ذلك عقداً.

                                                           

 .15/9/7549 -4 –بحث قانوني  - /https://www.alukah.net/sharia/0/121011 -األلوكة الشرعية  420

 .7551لسنة  77القانون المدني القطري رقم  421

https://www.alukah.net/sharia/0/121011/
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هم , فإذا وجه فيام بينوان تكون العالقة العقدية فيام بينهم تحث طبيعتها عىل ان السكوت عرف متعارف عليه  مبوجب قبول 
القانون املدين  هناك مثال شهري يفايجاب للتعاقد مع شخص ما و يقابل ذلك االيجاب سكوت فيعد قبوالً عىل ما تم ابداؤه والجدير بالذكر 

تعلق بالبيع الرشوط التي ت عندما يقوم برشاء السلع وهو عندما يشرتي ساعة ما مرفقة بها فاتورة يوجد بهذه الفاتورة 422وهو مثال البيع برشط التجربة
لبنكية وذلك مثال آخر يف التعامالت اومفاد ذلك إذا سكت املشرتي عن تلك الرشوط يعد قبوالً بها وهذا ما تعارف عليه العرف وخاصة بني التجار , 

 حق البنك كأن يرسل كشف حسايب للعميل ويف حال مل يرد العميل عىل البنك يعد قبوال منه عىل ذلك الكشف.يعترب حامية ل
واخرياً وهو اشمل واعم لكافة األشخاص كأن توجه لشخص ما منفعة محضة من وراء التعاقد وخاصة يف الهبة او كفالة وفق القانون 

أي الشخص الذي وجهت له الهبة يف حال سكوته عنه يعد قبوالً , فهنا ومن هذا  القطري وغريها من التعامالت ويسكت الطرف االخر
خالصة  يف السكوت متحض يف كونه ينحرص يف وجود منفعةاملثال تحديداً نستخلص بأن موقف الترشيعات وخاصة موقف املرشع القطري 

 ت عىل عاتقه لخطورة ورضورة االمر مام يتضح معه ان السكوت يفللمتعاقد الذي عرب عن إرادته بالسكوت ومل ينطوي السكوت عىل تكون التزاما
كام أورد املرشع األردين مثل تلك الصور يف القانون املدين وذكر ذات األمثلة التي  غري حاالته ال ينسب له وال يرتب عىل كاهله اية التزام.

 423لها وأخريا طبيعة العقد تكون لها طبيعة مختلفة.ذكرها املرشع القطري كأن يكون هناك تعامل حدث مسبقاً ومنفعة ال محالة 

وخالصة االمر فإن السكوت ال يعد قبوالً يف تلك الحاالت دون غريها الن ذكر تلك الحاالت عىل سبيل املثال ال عىل سبيل الحرص 
وينسب  ويعد تعبرياً عن إرادة فمن ثم أي حالة وردت كانت تالزمها دالالت عىل انه يعد قبول جاز بأن يكون السكوت قبوالً معرتف به

لصاحب السكوت ولكن البد ان تكون هناك دالالت جوهرية تدل عىل انه يقبل ذلك االلتزامات ومن الظاهر بأن من يقف عىل تلك 
 إال أن هناك حاالت قليلة حددها املرشع سنتعرض لها424الدالالت الجوهرية هو قايض املوضوع لخضوع ذلك االمر لسلطته التقديرية 

 425الحقاً من خالل بحثنا بعدم االعتداد بالسكوت مهام كان االمر. 
وما هو دور السكوت يف العقود الزمنية وتكون اإلجابة بأن العقود الزمنية يعد عامل الوقت جوهري فيها كام هو الحال عقد االيجار: 

ظيم عامل الزمن جاز بأن يكون لالستثناءات دور يف تنففي تلك الحالة ارتأينا إىل ان املرشع القطري نص ضمنياً بأن يف حال وجود 
االلتزامات فيام بينهم كأن ترجح مصلحة املتعاقد ومراعاة عنرص الوقت وامليض قدماً فيه واملثال السابق اعطي صورة عىل انه ال يخرج 

تقارب بني  ولوجود تهاء العقد من عدمه.املستأجر من املنزل بل يكمل املدة االيجارية وذلك يف حالة السكوت وعدم الوقوف يف حال ان
 معنى السكوت والتعبري الضمني البد ان نقف عليه حتى مفرق فيمها بينهم من خالل املطلب التايل.

 املطلب الثاين: الفرق بني السكوت والتعبري الضمني:
اس )ب( ، مثال كأن يسأل )أ( من النما هو التعبري الضمني: هو ان يقوم الشخص بالتعبري عام بداخله عىل خالف املتعارف عليه

هل تريد هذا الكتاب فمن املتعارف عليه ان يجاوب )ب( بنعم او ال، ولكن )ب( مل يجب عليه ولكن فيام بعد رأى )أ( أن الكتاب لدى 
 )ب( وهو يقرأه فتعترب ذلك موافقة ضمنية فهو مل يجب عىل السؤال رصاحة بل فيام بعد اتجهت إرادته لذلك األمر.

                                                           

)السكوت المعبر عن اإلرادة وأثره في التصرفات: دراسة في القانون المدني المصري ونظيره اليمني مقارنة  –قحطان، عبد القادر محمد  422

 القاهرة. –مصر -عة عين شمس جام –رسالة دكتوراه  -بالفقه اإلسالمي( 

 .2/45/7549 -4 –بحث قانوني  - /7-مج-في-اإلرادة-عن-للتعبير-السكوت-/صالحيةhttps://www.mohamah.net/law -محاماة نت  423

 .71/3/4992بتاريخ  31( لسنة 3715محكمة النقض المصرية رقم ) – حكم المحكمة المدنية اإلدارية 424

 .7551لسنة  77القانون المدني القطري رقم  425

https://www.mohamah.net/law/صلاحية-السكوت-للتعبير-عن-الإرادة-في-مج-2/
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ختلف التعبري الضمني عن السكوت يف القانون ومن خالل ذلك املطلب سنقف عىل مدى اختالف التعبري الضمني حتى نرفع ي
 كاللبس، ويف حقيقة األمر فإن فقهاء القانون وصفوا التعبري الضمني انه موقف إيجايب يقوم به املتعاقد ويدل عىل نيته للقيام بإحداث ذل

 426من القانون املدين القطري والتي تنص عىل أنه: 41رشع فإننا نقف عىل نص املادة األمر وليك نفهم إرادة امل

 يالتعبري عن اإلرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو باإلشارة الشائعة االستعامل أو باملبادلة الفعلية الدالة عىل الرتايض، أو باتخاذ أ  -"0
 يقة املقصود منه.موقف آخر ال تدع ظروف الحال شكاً يف داللته عىل حق

 يجوز أن يكون التعبري عن اإلرادة ضمنياً، ما مل يستلزم القانون أو االتفاق أو طبيعة املعاملة أن يكون رصيحاً."-9 

كام ذكرنا التعبري عن اإلرادة األصل فيه ان يكون رصيحاً بأحد اشكاله الثالث السابق رشحها وذكرها ولكن لو نظرنا إىل التعبري 
لإلرادة لكانت مبفهومها القانوين : وهو ان يكون تعبريه الضمني ليس يف حد ذاته كاشفاً لإلرادة وهناك مثال جدير بالذكر كأن الضمني 

ن ع يكون هناك مستأجر يقطن يف العني املؤجرة ومل يوجد اتفاق عىل املدة , فبقائه فيها الشهر الذي يليه وسداده لألجر يعد تعبرياً ضمنياً 
قبوله يف التمديد والعكس أيضاً عندما يقوم الطرف اآلخر وهو املؤجر باستالم مبلغ األجرة دون االعرتاض فيعد ذلك قبوالً ضمنياَ املستأجر ب

منه عىل رضائه عن هذا التمديد , مامل يثبت العكس وجدت يف حال كان هناك اعرتاض ناشئ عن املتعاقدين جاز لهم التعبري عن ارادتهم 
بجانب ذلك يوجد عقود أشار لها القانون رصاحة لوجودها بشكلية معينة حتى تنتج أثرها بالنسبة للمتعاقدين وتكون حجة  تعبرياً رصيحاً.

 عليهم بشكل او بآخر لإلثبات.

وال سيام ان املرشع مل يتوسع يف مجال التعبري الضمني وذلك لوجود عقود ترتب التزامات جسيمة عىل عاتق طرفيها فلذلك البد 
ريغها يف قالب شكيل معني حتى يستطيع ان يدرك حجم التعاقد ويرتوى قبل ان يقوم بالتوقيع عىل العقود خاصة العقود الضخمة من تف

 لذا فالتعبري الضمني اقترص يف أمور معينة وال ترتب عىل املتعاقد التزامات ضخمة.

ري مل يرتك عىل التعبري عن اإلرادة ولكن املرشع القطكام نضيف ان التعبري الضمني مبثابة التعبري الرصيح يف حال كان داللة 
االمر دون حسم واستثنى من التعبري الضمني ثالث حاالت مبعنى ال يجوز ان تكون التعابري اميائية او وجود قرائن لتبني مدى داللتها : 

وكام ذكرنا يف حال  قد او تنتج اثرها كعقد الرهنأوالً ان ال يكون التعبري الضمني يف العقود الشكلية والتي تتطلب شكالً معيناً حتى تنع
كان هناك عقود جسيمة ترتب عىل صاحبها اثار وخيمة البد ان يكون التعبري فيها رصيح حتى يتم التأكد من اتجاه اإلرادة إلحداث ذلك 

كمن العله يف بد ان يكون رصيح وهنا تاألثر القانوين , ثانياً: يف حال كان اطراف العقد متفقني عىل ان يكون التعبري إلبرام العقد ال 
قيام احد األطراف عىل تنفيذ التزامه أي ال يجوز ان يربم العقد بإرادة ضمنية او تعبري ضمني البد ان يكون رصيح ومثال ذلك ان يلتزم 

عد رشط عىل ذلك الرشط وياملؤجر واملستأجر ان يكون االيجاب والقبول اللذان يصدران منهام رصيحاً ال ضمنياً وهنا اتفق األطراف 
يحاً رصجوهري البد من امتامه وإال ال يعد العقد نافذاً , ثالثاً : يكون التعبري رصيحاً ال ضمنيا يف حال كان التعاقد بذاته يشرتط ان يكون 

قانون يف ذلك العقود حظر الليتم ابرامه , وهنا تكون العلة يف طبيعة العقد محل التعاقد تستلزم إرادة وتعبري رصيح حتى يرتب اثاره لذا 
 التعبري بإرادة ضمنية ومثال عىل ذلك عقد التأمني.

                                                           

 .87-86الصفحة  –الجزء األول  -الطبعة الثانية –قطر -النظرية العامة لاللتزام-علي، جابر محجوب  426
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من القانون املدين سالفة  71ويختلف السكوت عن التعبري الضمني فإن األول هو موقف سلبي ال يفهم منه أي يش كام نصت املادة 
الشخص الساكت ينسب له أي ترصف الضطر كل  الذكر فال ينسب ألي شخص ساكت أي قبول او رفض اللتزام او تعاقد ولو كان

 لاألشخاص الذين يعربون عن ارادتهم والساكتني باتخاذ تعابري ليك يدرئوا أي التزام ويكون الكل ملتزم بالتعبري وهذا ما مل يتقبله العق
ب له أي معلومة او أي شخص أن ينس والفطرة البرشية فإن من يريد إحداث أمر ما فيقوم بالتعبري ومن مل يريد يبقى ساكتاً وال يستطيع

إجابة او ما شابه , ومثال عىل ذلك جديرا بالذكر يف حال ارسل احد التجار للمشرتي بضاعة وقام األخري بالسكوت فال يفهم من سكوته 
كر بأن حتى رأيهم  ذ  عىل ذلك قبول والن املرشع أراد ان يجعل األشخاص الذين يريدون ابرام العقود او احداث االلتزامات بالتعبري عن

ف قلو كان البائع قد ذكر بأن السكوت مبثابة قبول فإن ذلك ال يعتد به القانون اطالقاً. وملا كان ذلك هو موقف القانون القطري فام هو مو 
 الترشيعات األخرى؟

 املطلب الثالث: موقف السكوت يف الترشيعات األخرى:
دور السكوت يف القانون املدين تحديداً وجد إن موقف جميع تلك الدول ثابت  إن الترشيعات األخرى بعد البحث واالطالع عىل

عىل ان السكوت بحد ذاته موقف ال ميكن ان يفهم منه أي تعبري وال ينسب ألي ساكت قول كام يرون انه يعد عنت شديد لو كان ينسب 
لذي يعد يف ام اتفقت باقي الترشيعات عىل وجود االستثناء اللساكت وكان عليه ان يربر سكوته حتى ال ينشئ عليه التزام او ما شابه , ك

السكوت تعبري عن إرادة من يكون له السكوت يف تلك اللحظة بيان والجدير بالذكر ان هناك عدة دول عىل مبدأ واحد ومن بني تلك 
 : 071املادة أولهام اململكة األردنية الهاشمية حيث تضمن القانون املدين األردين وخاصًة رقم 427الدول ) 

بأن التعبري عن اإلرادة تكون بإحدى الحاالت املتعارف عليها سواء باللفظ أو بالقول سواء بشكل رصيح او بأية داللة تعرب عن إرادتها  
ترص قولكن ورد ايضاً االستثناء عىل السكوت قد يكون معرباً لإلرادة عندما يكون عرفاً متعارف عليه بأن يكون السكوت بيان, كام مل ي

من ذات القانون : والتي تنظم قواعد املشرتي يف  470القانون األردين عىل ذلك املبدأ فقط إال انه تطرق يف نص آخر وخاصة املادة رقم 
مدة تجربة املنتج او املبيع والخالصة يف أنه اذا انقضت مدة هذه التجربة وكان املشرتي ما زال ساكت مل يفصح عن أي يش يعد ذلك 

 ه بالبيع وذلك يف هذا املثال اختلف مع موقف القانون القطري.قبوالً ل

والتي اشارت عىل ان االستثناء يشري إىل ان  428منه: 040كام نشري إىل ان جمهورية اليمن يف قانونها املدين نص املادة رقم  
ت االسكوت قد يكون معرباً لإلرادة وذلك يعد متشابهاً مع القانون القطري واللذان كالهام قد ذكروا التعامالت السابقة التي تحكم التعاقد

ة األخرى عىل ذات املبدأ ومنها جمهوري وخاصة بني التجار ألن العالقة فيام بينهم تحكمها األعراف وتعد ملزمة لهم. وغريها من الدول
 مرص العربية، دولة قطر، الجمهورية اللبنانية، مملكة البحرين، جمهورية العراق والتي متاثل موقفها بباقي الدول متمسكة مببدأ الرشيعة

ها من دول الخليج ودول الوطن , دولة الكويت، جمهورية السودان، جمهورية ليبيا وغري 429اإلسالمية وأوردت يف قانونها االستثناء ايضاً 
 العريب.

                                                           

 .4923لعام  11القانون المدني األردني رقم  427

 .4997لسنة  49اليمني رقم القانون المدني  428

 burathanews.com/arabic/articles/69640 -وكالة أنباء براثا  429

 15/9/7549 -4 –مقال قانوني  - 
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 املبحث الثاين: دور السكوت يف إحداث أثر قانوين:
التعبري عن اإلرادة قد يكون رصاحة وقد يكون ضمنياً وكال من النوع األول او الثاين البد ان يكون التعبري ملتقياً باإليجاب املوجه 

ال ينسب للساكت أي قول ولكن دور السكوت يف هذا املبحث مختلف وهو يتمثل له و السكوت يف مفهومة املجمل ملا كان موقف سلبي 
عن االستثناء يف قاعدة السكوت و الذي يعد يف معرض الحاجة بيان أي ما يسمى السكوت املالبس ولكن قد يكون معرباً لإلرادة أو 

ن املدين عىل حدى وماهي األمثلة التي يف القانو يكون منشئ لاللتزام او مكسب للحق او مسقطه ويف هذا املبحث سنستعرض كل نوع 
 و غريها من القوانني.

 املطلب األول: دور السكوت يف التعبري عن اإلرادة.
أوالً: إن السكوت بحد ذاته ال يعترب موقف معرباً عن اإلرادة إال يف حاالت معينة حددها القانون وملا كانت االستثناءات عىل السكوت 

تعبري عن اإلرادة ألي تعبري ممكن كأن يعرب ذلك السكوت عن حسن نيته او سوئها وكأن يعرب عىل قبوله للتعاقد من من شأنها أن تفهم ك
عدمه وأول فرع سنتطرق له هو متى يكون السكوت يعرب عام بداخل املتعاقد وهل ميكن ان يبطل العقد؟ ففي حال وجود السكوت ليكون 

من شأنه ان يبطل العقد كام لو نظرنا عن قرب ألحد عيوب اإلرادة وهو الغلط لوجدنا أنه قد ينطوي او يفهم عىل أساس انه خطأً او عيباً 
عىل السكوت ومن ثم يجر العقد للبطالن، بداية الغلط كعيب من عيوب اإلرادة هو ان يتوهم املتعاقد بأمر ما أثناء التعاقد ينظر لليش 

ه ذلك للتعاقد، ليك نقف عىل ارتباط السكوت والغلط مام يؤدي لبطالن العقد هو اننا نرى محل املتعاقد عىل غري ما هو موجود عليه فيدفع
كيف ميكن ان يكون املتعاقد ساكت ليقع الشخص االخر بالغلط؟ بالوقوف عىل املعنى الحقيقي للدوافع الجوهرية التي تدفع للتعاقد لذا 

 عقد:سنقوم بعرض التطبيقات التي من شأنها تؤدي إىل إبطال ال

الغلط يف يشء جوهري يف العقد أي عنرص كان وخاصة عندما يقر املتعاقدان بكون هذا االمر جوهرياً ومثال عىل ذلك بأن يقوم -
شخص برشاء أرض يظن انها تقع بني شارعني وهذا هو سبب الرشاء ولكن يتضح له فيام بعد انها تطل عىل شارع واحد فقط فهنا وقع 

 املتعاقد يف غلط.

غلط يف شخصية الطرف اآلخر او إحدى صفاته وخاصة عندما يكون املتعاقد قد من الشخصية أمر جوهري يف العقد: كأن ال -9
تكون شخصية املتعاقد هي التي دفعت الطرف االخر للتعاقد كأن يكون قد قصد طبيب معني او محامي معني لشخصيته وسمعته فلو كان 

ف اقد معه اتضح بأن هناك تشابه أسامء فيكون املتعاقد قد وقع يف غلط اثناء التعاقد وبسكوت الطر يظن بأن هذا املحامي الفالين وبعد التع
 االخر وعلمه بالغلط اعترب السكوت معرباً عن اإلرادة وهي سوء النية.

أن يقوم شخص : مبعنى ان لوال هذا السبب ملا تعاقد الشخص، ك430ان يكون املتعاقد وقع يف غلط يف السبب الذي جعله يتعاقد -1
 باستئجار سيارة يف مدينة يظن أن جهة عملة قد نقلته لها ومن ثم تبني له انه مل ينقل أصالً لذا وبناء عليه وقع املتعاقد يف الغلط يف

 السبب.

                                                           

ات منشور-بيروت لبنان-مصادر االلتزام  –نظرية االلتزام بوجه عام -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  –السنهوري، عبد الرزاق أحمد  430

 .171-171الصفحة -الطبعة الثالثة  -7541 –قية الحلبي الحقو
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ك لولكن يثور السؤال هنا ماذا عن الغلط يف قيمة محل التعاقد: الغلط يف حد ذاته ال يبطل العقد وإن سكت املتعاقدين عن ذ 
أصبحت القيمة غري جوهرية، إال إذا حدد ذلك بشكل رصيح، كأن يقوم مالك بضاعة باالتفاق مع صاحب السفينة بأن يقوم األخري بنقل 
البضاعة له ويكون الحساب بحسب الوزن أو الحجم، وفق اختيار صاحب السفينة وملا اختار األخري ان يكون الحساب وفق الحساب 

ذلك مكلف بقدر عرشة اضعاف ومن ثم يكون مالك البضاعة قد وقع يف غلط يف قيمة محل التعاقد ولكن ال بالحجم ومن ثم تبني ان 
 431ميكن االبطال.

ومفاد ما تقدم بأن الغلط يف حد ذاته يعد عيباً من عيوب الرضا ولكن البد ان يكون الغلط يف أمر جوهري يف العقد وما يربط ذلك 
الثاين عاملاً بالغلط الذي وقع فيه املتعاقد األول وسكت عن اإلفصاح عن الحقيقة فمن ثم يجوز  بالسكوت وهو يف حال كان املتعاقد

ف له شللمتعاقد األول التمسك بإبطال العقد ال سيام وأن املتعاقد الثاين كان يسء النية أثناء التعامل ومل ينري درب املتعاقد األول ومل يك
األوىل بأن يعلمه بأن األرض ليست عىل شارعني كام ظننت أو يف املثال الثاين بأن يعلمه بأنه  عن الغلط الذي وقع فيه سواء يف الحالة

ليس املحامي املطلوب بالرغم من علمه بأنه واقع بالغلط, فالسكوت يف القانون املدين كام ذكرنا مسبقاً هو موقف سلبي وال ينسب له قول 
ادئ ين متاماً وتصبح نية املتعاقد سيئة النطوائها عىل أمر ما تعمد إخفائه وملا ذكرنا يف بولكن اذا اقرتن ذلك السكوت بغلط تتغري املواز

األمر أن السكوت هو االمتناع طواعيًة مام يؤكد عىل قيام الشخص متعمداً بالرغم من أنه كان يعلم بأن املتعاقد واقع بغلط يف يشء 
 رباً عن اإلرادة هنا.جوهري جاز للواقع بالغلط إبطال العقد الن السكوت مع

يثور السؤال: هل يجوز ان يكون السكوت او الكتامن عمداً يف واقعه بها عيب التدليس: القاعدة العامة هو ان من غري املتصور ان 
ماهي  ليعد تدليساً ألنه ال يتصور ان يقوم املتعاقد برشح كافة األمور والتفاصيل التي تختص باملبيع او محل التعاقد عىل سبيل املثا

ط ياالرضار واالعراض الجانبية والفوائد والسلع املقاربة له فلو سكت عن أمر أعد تدليساً ال فهو البد أن يقوم الطرف اآلخر بالتحري البس
عىل األقل وال اعترب تعنت وتعسف يف حق البائع صاحب السلعة وكانوا الباعة واجهوا صعوبة يف البيع و كان الطرف االخر اوجد ثغرات 

ر كعديدة إلبطال العقد او إعادة السلع سواء كانت لديه نية حقيقة يف رشاء املبيع او التعاقد ألجله من عدمه, ومن القوانني الجديرة بالذ 
من القانون سالف الذكر بأن يكون الغلط يف الواقع او القانون  0019: ذكرت نص املادة  9104432يف ذلك األمر هو القانون الفرنيس لعام 

 واحد مبطال للعقد يف حال مل يكن ذلك الغلط الذي وقع فيه املتعاقد مغتفر ,ونفهم من ذلك ان هناك تأييد لفكرة ال ميكن ان النهام
 433يكون السكوت يف التعاقد قد يكون تدليساً ألنه تعنت شديد للبائع تدعيامً ملا ذكره القانون القطري يف ذلك الشأن.

الفقرة الثانية منه: ان التدليس يقع من األشخاص سواء قاموا  014املرشع القطري يف نص املادة ولكن االستثناء الذي اشار إليه 
بالكذب يف معلومات معينة او السكوت عنها، ومن هنا ندرك بأن السكوت عن واقعة او معلومات لو علمها املتعاقد ملا تعاقد مع الطرف 

عقد ويعد السكوت بيان، وهنا ندرك ان السكوت يف هذه األمور يعد مخالفاً ومعيباُ للعقد اآلخر تعد معربة عن اإلرادة وبإمكانها ان تبطل ال
 وشأنه ان يبطل العقد.

                                                           

ات منشور-بيروت لبنان-مصادر االلتزام  –نظرية االلتزام بوجه عام -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  –السنهوري، عبد الرزاق أحمد  431

 الصفحة -الطبعة الثالثة -7541 –الحلبي الحقوقية 

 .7543القانون المدني الفرنسي لعام  432

 .777الصفحة  –الجزء األول  -الطبعة الثانية –قطر -النظرية العامة لاللتزام-علي، جابر محجوب  433
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ويف ذات السياق املرشع الكويتي عندما ذكر ايضاً بأن التدليس تتمثل صوره يف كون السكوت او الكتامن عن أمور او مالبسات 
من القانون املدين الكويتي ، وهذا ما ذهبت إليه محكمة  019ان يبطل العقد وذلك وفق نص املادة لو علمها املتعاقد ملا تعاقد كان من شأنه 

: عندما يسكت املتعاقد عمداً عن واقعة تعد تدليساً ولكن البد من 434والذي مفاده بأنه 41لسنة  9941النقص املرصية يف حكمها رقم 
ه التعبري عن اإلرادة ألن جميع املالبسات املحيطة بذلك دلت رصاحة عىل إخفاءالطرف ضحية التدليس اثباته, وبهذا السكوت يحل محل 

لتلك األمور او السكوت عنها لجعل الشخص يربم العقد وال يعود أدراجه عنه كام هو الحال يف التدليس بالسكوت والكتامن عن وقائع 
ملتعاقد يسء النية والذي تعمد ان يخفي بعض األمور الجوهرية والظروف األخرى , وأخرياً يعد السكوت يف هذه الحالة معرب عن إرادة ا

 التي توقع باملتعاقد اآلخر يف غلط وذلك من شأنه يعيب العقد ويبطله.

ثانياً: يتمثل دور السكوت يف صور مختلفة ايضاً كأن يقوم بإثبات بعض األمور يف حق الساكت وبسكوته عليها وعدم ردها عنه 
:والذي ذكر يف فحواه بأن الزواج 71435لسنة  71واستشهاداً عىل ذلك حكم محكمة النقض املرصية حكم رقم  يثبت يف حقه ذلك االمر

يف حال كان فاسد ام صحيح يجب ان يتم اثباته اثبات بإحدى الحاالت الرصيحة والتي هي عباره عن لفظ رصيح يفهم منه بإقرار 
عض املواضع تفهم منها ان الساكت معرتفاً باألمر من خالل سكوته وهذا االمر الخصم او يكون هناك داللة تعبري واضحة او سكوت يف ب

يعد استثناء عىل قاعدة ال ينسب لساكت قول , ويفهم من ذلك بأن يصح االمر بأن يعرب عن إرادته من خالل السكوت عن ما وجه اليه 
وعدم جواز  د استثناء عىل القاعدة وذلك بسبب خطورة تلك األمورويفهم من ذلك قبوله واقراره بالفعل وملا كان السكوت يف تلك الواقعة يع

تركها ليفهم من قول الساكت بأنه رىض ولذلك اتخذ اغلب املرشعني لتحديد او تضييق افاق هذه القاعدة حرصاً عىل أهمية التعبري 
لة, وبناء عليه وبعد ده وقد ينشئ بعدها التزامات طائالرصيح بأحد انواعه الثالثة وخاصة بأن ذلك التعبري سوف ترتتب عليه آثار قانونية عدي

االطالع وجد بأن السكوت قد يكون معرباً عن إرادة يف حاالت عديدة بل يف أكرث من اثر قانوين وليس معرباً عن اإلرادة فقط بل يف 
 نشوء االلتزام من عدمه وهذا ما سنوضحه يف املطلب القادم.

 شاء االلتزام او النزول عنه.املطلب الثاين: دور السكوت يف إن
 الفرع األول: دور السكوت يف نشوء االلتزام:

للسكوت دور ايضاً ليس يف التعبري عن اإلرادة بل له دور يف حدوث  االلتزام يف مواجهة أحد املتعاقدين كأن يكون هناك تاجر 
 ري ويف كل مرة تحكم هذه العالقة العرف التجاري بحيثجملة وتاجر تجزئة تعاقد األخري بأن يورد بضاعة من تاجر الجملة ملحله التجا

 يكون االتفاق فيام بينهم أول مرة , وملا كان ذلك التعامل مرة واحدة او عدة مرات ومن بعدها يكون العرف املتبع بأن يقوم تاجر الجملة
واب بأن سؤال ما هو دور السكوت فيكون الجبتوريد البضاعة بذات الكمية وبنفس املواصفات مرة أخرى لتاجر التجزئة ومن ثم يثور ال

سكوت تاجر الجملة وتاجر التجزئة يف املرات املقبلة ينشئ التزام عىل عاتق الطرفني بحيث يصبح تاجر الجملة ملتزم بتوريد البضاعة 
التجاري " وهو  اً العرفالسابق توريدها ويكون يف الطرف املقابل تاجر التجزئة يتحصل عىل تلك الكمية وبذلك اوجد العرف " تحديد

 كمصدر من مصادر الترشيع بأن السكوت اصبح بياناً بنشوء االلتزام و بوجود تلك املالبسات التي تحيط بذلك األمر.

                                                           

 .71/3/4992بتاريخ  31( لسنة 3715محكمة النقض المصرية رقم ) –حكم المحكمة المدنية اإلدارية  434

 .71/1/4939بتاريخ  12( لسنة 27محكمة النقض المصرية رقم ) –حكم المحكمة المدنية اإلدارية  435
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 الفرع الثاين: دور السكوت يف النزول عن االلتزام:
أن يكون اقي الذي ذكره القانون املدين كوببحثنا يف السكوت الذي يعد نزوالً عن االلتزام فإننا نجد من أهم صوره الفسخ االتف 

هناك عقد بني متعاقدين ولكن يتفقا مع بعضهم البعض يف حال عدم تنفيذ احد املتعاقدين اللتزامه صار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه 
ان كأن يتعهد عاقدان اثندون حاجة لتدخل من طرف آخر ويثور السؤال ماهي عالقة السكوت بالفسخ االتفاقي وبناء عليه عندما يكون مت

ان  )أ( للمتعاقد اآلخر )ب( ببناء مسجد خالل ستة أشهر ويف حال مل يقم  )أ( ببناء املسجد خالل تلك املدة ومل يلتزم باملعايري أيضا اعترب
ظل )أ( ساكتاً مل يقم  ةالعقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ولن يتحصل األخري عن مستحقاته املالية لعدم التزامه بالعقد, ففي مثل هذه الحال

د وبذلك حبتنفيذ التزاماته واتخذ موقفاً سلبياً أيضاً وبناء عليه وبعد مرور املدة املحددة يف العقد اصبح العقد مفسوخاً لوحده دون تدخل من أ 
كل الحاالت ال  ليس يفاصبح السكوت من شأنه ان يعد نزوالً عن االلتزام وتفهم منه عدم رغبة الشخص املتعاقد يف االستمرار ولذلك 

 436ينسب لساكت قول بل يف حال كان هناك التزام يفيد بأن البد أن يقوم احدهم بأمر ما فبسكوته اصبح غري ملتزم بذلك.

ومثال آخر كأن يوجد عقد ايجار بني تاجر ومؤجر خالل فرتة زمنية ما , عىل فرض جديل ان مدة العقد عرشة اشهر من شهر يناير 
بر ويف شهر مايو مل يقم املستأجر بسداد تلك األجرة لهذا الشهر فقط ولكن استكمل بسداد باقي األجرة وسكت املؤجر عن لغاية شهر أكتو

ذلك الشهر ومن هنا سكوت املؤجر عن عدم سداد ذلك الشهر بالرغم من استكامل املستأجر سداد األجرة لباقي األشهر فيام بعدها يعد 
فة املدة ويعد انه اسقط حقه يف املطالبة بها السيام ان القرينة قرينة بسيط يقبل اثبات عكسها اال ان قرينه عىل سداده املستأجر لكا

 السكوت هنا يف ذلك األمر يعد نزوالً عن املطالبة بالحق ايضاً. 

ان السكوت والذي نص مفاده عىل انه:  49437لسنة  490وال سيام حكم محكمة النقض املرصية املتعلق بذلك االمر الطعن رقم 
عن استعامل الحق يف طلب الفسخ ال يعد ترصف مفاده النزول عن الحق إال إذا كانت هناك مالبسات تبدر من صاحبه وال يوجد شكاً 
بذلك متالزماً مع سكوت كان مفاد ذلك النزول عن الحق، واصبح مبدأ محكمة النقض املرصية بان السكوت يعد نوعا من أنواع الحقوق 

ا املتعاقد يف طلب الفسخ خالل مدة من الزمن ولكن البد ان تكون الظروف املالبسات يفهم منها ذلك. واخرياً ندرك بأن التي يستعمله
السكوت يكون له دور يف النزول عن الحق وال يشرتط التعبري بشكل رصيح حتى يثبت له، وال سيام ان السكوت إلحداث أثر قانوين ال 

 ن اإلرادة بحد ذاتهام بل امتد للحق وذلك ما سنستعرضه خالل املطلب القادم.يقترص عىل االلتزام والتعبري ع

 املطلب الثالث: دور السكوت يف اكتسا  الحق او اسقاطه.
 الفرع االول: السكوت املكسب للحق:     

إن السكوت يف بعض األحيان مكسباً للحق وتوجد حامية قانونية مقررة وخاصة يف الحقوق العينية ومن أهم املبادئ هو مبدأ الحيازة 
حق يحميه القانون ويرتب عليه آثار معينه والجدير بالذكر حيازة العقار بحيث يصبح حائز لحق يكون صاحب هذا الحق ومن يعرتض 438

ىل العكس , كأن يكون املعرتض عىل ذلك يقيم الحق عىل ما يدعيه  وبالنظر ألهم صور الحيازة التي ترتب عىل ذلك يقوم الدليل ع
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كسب للحق هي التقادم املكسب عبارة عن وسيلة تجعل الشخص مالكاً ليشء والبد ان تكون تلك الحيازة خالل مدة زمنية معينة يبينها 
وت بالتقادم املكسب؟ كأن يقوم )أ( بوضع يده عىل أرض لحيازتها وتكون حيازته خالية من اية القانون , ويثور السؤال  ما هو  ارتباط السك

عيوب وليست حيازة عرضية واكتامل مدة التقادم سواء كان تقادم قصري أم طويل يصبح )أ( هو املالك الحقيقي لألرض بوضع الحيازة 
كسبه حقاً, وبسكوت الشخص اآلخر )ب( والذي يدعي بأنه هو املالك الحقيقي عليها أي انه خالل تلك املدة وهو ساكتاً ينقل الحق له وي

لهذه األرض ولكن بعد مرور املدة التي قررها القانون تنتقل ملكية األرض ل)أ(بالتقادم  ومن هنا نستنتج ان سكوت صاحب الحق عن 
ن ان يعرب عن إرادته رصاحة ليقطع مدة التقادم ولكحقه جعله ينتقل لشخص اخر اكسبه حقه فيه واسقطه من )ب( والذي كان بإمكانه 

سكوته يف تلك الحالة رتب عليه آثار قانونية وملا كان السكوت مكسب لحق )أ( و مسقط )ب( بناء عليه سنتعرض لذلك من خالل الفرع 
 الثاين.

 الفرع الثاين: السكوت املسقط للحق:
مى املطالبة او عدم استعامله له خالل مدة معينة يحددها القانون وهو ما يسيعد ذلك النوع وسيله لينقيض الحق بسكوت صاحبه عن 

بالتقادم املسقط، وهذا الفرع يعد دور السكوت فيه واضح ومن األمثلة التي تتجسد فيها التقادم املسقط يبني بسكوت الطرف صاحب 
الول أ( عقد ما مع )ب( و استغل الثاين اثناء التعاقد يف االحق عن املطالبة يجعله يفقد حقه فيه ومثال عىل ذلك عندما يربم متعاقد )

طيش بني او هوى جامح او غريها من الصور املعنوية لعيب االستغالل كعيب من عيوب اإلرادة وبناء عليه حدد القانون املدين القطري 
ام العقد عيب و خمسة عرش سنة من تاريخ إبر مدة تقادم لسقوط املطالبة يف الحق وهي مدتان اولها ملدة سنة من تاريخ علم الضحية بال

ية نأي انه فإذا علم باالستغالل و سكت الشخص عن املطالبة بالحق سواء يف الحالة األوىل أو يف الحالة الثانية بعد انتهاء تلك املدة الزم
د ضحية املرشع عىل لوم املتعاق يسقط حقه من املطالبة وذلك الستقرار املعامالت وهذا السكوت يف تلك الحالة يعد نوعاً من حرص

االستغالل عىل سكوته خالل أي مدة كانت وال يجعل األمور دون مدة محددة فلو كان العكس فال يوجد أي حرص من قبل املتعاقدين 
 عىل املبادرة يف الحق.

سنوات تسقط بها الحق يف  منه: عىل انه حدد مدة خمس 414مثال آخر : وخاصة يف القانون املدين القطري تحديداً رقم املادة 
 املطالبة عن الرواتب الشهرية او األجور او ما تسمى بالحقوق الدورية التي تتجدد ومن أهمها رواتب املوظفون وغريها من الحقوق املالية

صاحب  توجعل املوظف مقيد برفع الدعاوى خالل خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق لذا وبناء عليه بعد فوات تلك املدة وسكو 
الحق عن حقه خالل خمسة سنوات يكون من شأنه ان يسقط الحق وال يستطيع ان يطالب فيه وبناء عىل ما سبق فإن السكوت اصبح 

 439مسقطاً لحق من الحقوق التي تكون مرتبطة لصاحب املصلحة.

 الخامتة
 االستنتاجات

نه يح وذلك كونه موقف سلبي ال ميكن ان يفهم مونخلص من ذلك بأن السكوت ال ميكن أي يرقى إىل إحدى طرق التعبري الرص
أي أمر , ولكن يجوز بأن يكون بياناً يف حاالت عىل وجه االستثناء فقط والعربة ليست بتكرار املوقف الذي كان به السكوت طريقة تعبري 

                                                           

 .7551لسنة  77القانون المدني القطري رقم  439
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اإلمكان ان يعرب يلة ألنه كان ببل البد ان يكون هناك مالبسات تقع يف كل موقف عىل حدى تقم عليها البينة دون شك ولو بنسبة قل
املتعاقد عن رأيه وال يوجد ما مينع ولكن كان السكوت بياناً اال يف حاالت محدودة , وكون ان الحاالت استثنائية ومحدودة وال يجوز 

كام ان يوجد تشابه  االقياس عليها فقد أصاب املرشع القطري وباقي املرشعني بتضييق تلك الحاالت حفاظاً عىل استقرار املعامالت وغريه
بني التعبري الضمني والسكوت وتم الوقوف عليه وتحديده بعنايه واكتشاف الفرق الجوهري بأن كالهام موقفان التعبري الضمني ايجايب 

لكن و والسكوت سلبي ومن ثم أورد املرشع االستثناءات بناء عىل ذلك, ولكن للوهلة األوىل يتضح بأن السكوت ال ميكن ان يرتب أي اثر 
بعد البحث واالطالع اتضح بأن السكوت بآفاقه الواسعة ينشأ التزام ويعرب عن إرادة وينهي تعاقد و يكسب حق ويسقطه, والجدير بالذكر 
بأن بعد االطالع عىل اغلب الترشيعات يف الوطن العريب او أوروبا وجدنا بأن دور السكوت هو ذاته بداية بأنه ال ينسب له قول ولكن 

ستثنوا من تلك القاعدة ليصبح السكوت يف معرض الحاجة بيان. وملا كانت الترشيعات التي بحثنا فيها عن تلك القاعدة فكانت جميعهم ا
النتيجة انهم اجمعوا عىل ذات السياق وذات االستثناءات وذلك يشري إىل ان قواعد السكوت واحدة واملبدأ بها ثابت ال ميكن ان يتم 

ن املسار كام اين من خالل هذا البحث وجدت ان بثبات موقف الترشيعات املختلفة يدل عىل ثبوت ذلك املبدأ التوسع فيها او الخروج ع
وانها مسألة شبه منتهية, كام اويص من خالل هذا البحث بتحديد نطاق فرضيات السكوت و وضع آليات وضوابط تحدد عىل سبيل املثال 

لبها ر نزاع يف الحاالت املستقبلية وكام نرى وجود توسع كبري يف تلك املعامالت وأصبحت اغما تعارف عليه التجار فيام بينهم حتى ال يثو 
 تحدث الكرتونياً مام يجعل االمر اكرث تعقيداً وللحفاظ عىل العقود واملتعاقدين معاً البد من وضع ضوابط عىل سبيل املثال يف حال سكوت

 املستأجر واصبح 

معينة كثالثة أيام عىل سبيل املثال إلنهاء العقد تبدأ تلك املدة من تاريخ العقد الجديد وغريها  العقد متجدد جاز للمرشع وضع مدة
 من اآلليات التي تحفظ استقرار التعامل بني األشخاص سواء كانوا تجار فيام بينهم وغريهم من االفراد.
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 دراسة تحليلية التفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 دراسة تحليلية التفاقية منظمة العمل الدولية 

  بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل 9109 المعتمدة سنة 091رقم 
    

 أستاذ محارض قسم "أ"
 الجزائر-جامعة أكيل محند اولحاج البويرة

 

 : ملخص

بشأن القضاء عىل العنف والتحرش يف عامل  091االتفاقية رقم 9109الدويل ملنظمة العمل الدولية سنة اعتمد مؤمتر العمل 
العمل. تعترب هذه  االتفاقية أول معيار دويل ملزم يتصدى بشكل شامل ومتكامل لظاهرة العنف والتحرش يف العمل، وذلك 

ارص هذه الظاهرة. كام تضمنت تدابري الوقاية منها وآليات من خالل إرساء مبادئ اساسية وواضحة تتعلق بتحديد مفهوم وعن
تسويتها. ومن أجل تنفيذ االحكام التي تضمنتها، ركزت االتفاقية عىل رضورة انخراط الدول يف هذا املسعى من خالل قوانينها 

 .لعامليةالداخلية ، ومن خالل االتفاقيات الجامعية املربمة ما بني اصحاب العمل والتنظيامت النقابية ا

 

Abstract :  

C’est en 2019, que la Conférence internationale du Travail de l'Organisation 

internationale du travail a adopté la Convention n ° 190 relative à l'élimination de la 

violence et du harcèlement dans le monde du travail. Cet accord est considéré comme 

la première norme internationale contraignante qui aborde de manière globale et 

intégrale le phénomène de la violence et du harcèlement au travail, en établissant des 

principes de base clairs liés à la définition du concept et des éléments de ce phénomène. 

Il comprenait également des mesures de prévention et des mécanismes de règlement. 

Afin de mettre en œuvre les dispositions qu'il contenait, l'accord mettait l'accent sur la 

nécessité pour les États de s'engager dans cette entreprise par le biais de leur législation 

nationale et des conventions collectives conclues entre les employeurs et les 

organisations syndicales. 
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 مقدمة
العنف بشأن  9109لسنة  091اعتمد مؤمتر العمل الدويل التابع ملنظمة العمل الدولية خالل دورته الثامنة بعد املائة، االتفاقية رقم

هذه االخرية التي تُعد أول معيار دويل ملزم يتناول الظاهرة. تعود االرهاصات االوىل لهذه االتفاقية إىل  440والتحرش يف عامل العمل،
بإدراج بندا لوضع معيار يف جدول اعامل الدورة السابعة بعد املائة التي  9101القرار الذي اتخذه مجلس ادارة مكتب العمل الدويل سنة 

 ، بشأن العنف والتحرش ضد املرأة والرجل يف عامل العمل.9109قدت سنة انع

برجوعنا إىل اتفاقيات منظمة العمل الدولية، نجدها تشري إىل بعض أشكال العنف والتحرش، لكن ال يعطي أي منها تعريفا لهذا 
 السلوك وال يوفر ارشادا مفصال وال نطاقا بشأن طريقة التعامل ومعالجة املشكلة.

ت التحوالت االقتصادية التي فرضتها العوملة، واالزمات املتعددة الجوانب التي متّر بها العديد من الدول، إىل افراز أثار سلبية اد
عىل عامل العمل. حيث يتعرض املاليني من العامل يوميا إىل مامرسات متس بكرامتهم وبحقوقهم وحرياتهم االساسية من قبيل العنف، 

لقد ارتبطت املامرسات املتعلقة بالعنف والتحرش يف عامل العمل باالستغالل السلطوي،  والجسدي، والتحرش الجنيس.واالعتداء النفيس 
وباألشخاص الذين يعملون يف االوضاع الهشة، والذين ال يتمتعون بالحرية النقابية والعمل الالئق، والذين يعانون من التمييز وعدم 

 القدرة عىل الوصول للعدالة.

محل الدراسة، حيث أرست من خاللها اطارا متكامال لسّد الثغرات القامئة  091من هذا املنطلق أصدرت منظمة العمل الدولية رقم  
من شأنه أن يُوفر للدول، وللعامل واصحاب العمل والنقابات التي متثلهم، معيارا مٌيكنهم من اتخاذ اجراءات عملية للتصدي للعنف 

ما مُيّيز هذه االتفاقية، أنها نتاج وتحليل ودراسات قام بها خرباء منظمة العمل الدولية مّست ترشيعات ولوائح  والتحرش يف العمل. إن
 واتفاقيات جامعية ذات الصلة للعديد من الدول.  

ل، وما مدى اوعليه، فان دراستنا سوف تتمحور حول ابراز محاور هذا الصك الدويل الجديد وما يوفره من قيمة اضافية يف هذا املج
 كفايته لحامية العامل من العنف والتحرش؟  

يف سبيل االملام بهذا املوضوع، سوف نتناوله من حيث تبني االتفاقية ملقاربة مرنة لتحديد مفاهيم العنف والتحرش يف العمل )املبحث 
 االول( ، ثم إىل تعدد آليات التصدي لظاهرة العنف والتحرش )املبحث الثاين(.

والتوصية املكملة لها، واملنهج التحلييل عند رشح  091هذه الدراسة املنهج الوصفي عند التطرق ألحكام االتفاقية رقم اتبعنا يف
مختلف تلك النصوص، إىل جانب املنهج املقارن عند التطرق لبعض التجارب القانونية املقارنة الرائدة يف هذا املجال، وذلك حتى يتسنى 

 اقية محل الدراسة. رشح وفهم بعض احكام االتف

 املبحث االول : املقاربة املرنة ملفاهيم العنف والتحرش يف العمل
درًءا ألي لبس ركّزت االتفاقية عىل مسالة تحديد املفاهيم، وذلك لتمييز ما احتوته من مصطلحات عن مفاهيم أخرى مشابهة لها، 

ياستها واهدفها. ويّدعم هذا التوجه أن العديد من معايري العمل حيث يساعد ذلك يف وضع االطار املرجعي لالتفاقية مبا يتفق مع س
                                                           

العمل الدولية بجنيف، ، بشأن القضاء على العنف والتحرش في علم العمل، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة 7549لسنة  495اتفاقية رقم   440

 .           7574يونيه  71تدخل االتفاقية حّيز التنفيذ بتاريخ  .7549يونيه  45في دورته الثامنة بعد المائة، بتاريخ 
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أشارت إىل أشكال مختلفة من ظاهرة العنف والتحرش، لكن ليس هناك معيارا منها يُعرّف بشكل رصيح  السابقة ملنظمة العمل الدولية
. كام تبنت االتفاقية مدلول 441دولية ملزمةوواضح العنف والتحرش، وبالتايل مل تكن محل تركيز أي صك من الصكوك يف شكل اتفاقية 

جديد يعتمد عىل توسيع نطاق الفئات املشمولة بالحامية، بحيث أن تطبيق االتفاقية ال يقترص عىل فئة العامل فقط، بل يتعداه ليشمل 
ميكن تكييفها من  ال التياألشخاص املتدخلني يف عامل العمل. نالحظ كذلك تحديد االتفاقية ملفهوم مكان العمل الذي تقع فيه االفع

قبيل العنف والتحرش، فتعدى مدلوله من مجرد املكان التقليدي لتنفيذ عالقة العمل، ليتعداه إىل مفهوم جديد يعتمد عىل املرونة هو: 
 عامل العمل وذلك للتصدي للواقع الذي يحدث فيه العنف والتحرش.

 املطلب االول: ضبط معامل تعريف العنف والتحرش
بشأن القضاء عىل العنف والتحرش يف عامل العمل، العنف والتحرش  091ملادة األوىل من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم عرّفت ا

انهام: " مجموعة من السلوكيات واملامرسات غري املقبولة أو التهديدات املرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، تهدف أو تؤدي 
 442لحاق رضر جسدي أو نفيس أو جنيس أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش عىل أساس نوع الجنس".أو يحتمل أن تؤدي إىل إ

يتبني من خالل هذه املادة اعتامد منظمة العمل الدولية ملفهوم وحيد لكل من العنف والتحرش دومنا الفصل بينهام، حيث طبقت املنظمة 

                                                           

في غياب اتفاقية ملزمة للدول األعضاء بخصوص العنف والتحرش، حاولت منظمة العمل الدولية إعطاء تعريف للعنف والتحرش من خالل   441

 الوثائق الصادرة عنها، حيث تعتبره:  بعض

أي فعل أو حادث أو سلوك ينحرف عن الموقف المعقولة التي من خاللها يتم مهاجمة شخص أو تهديده أو جرحه أو جرحه ، في إطار عمل أو  « 

 . »كنتيجة مباشرة لعمله

« Toute action, tout incident ou tout comportement qui s’écarte d’une attitude raisonnable par lesquels une personne est 

attaquée, menacée, lésée ou blessée, dans le cadre ou du fait direct  de son travail  ». 

Organisation internationale du travail, Recueil de directives pratiques sur la violence au travail dans le secteur des services 

et mesures visant à combattre ce phénomène, Genève, 8-15 octobre 2003.p 4  

حاولت كل من منظمة األمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إعطاء تعريف للعنف، لكن لم توفقا للوصول إلى ذلك الحّد الذي يمكن من   442

 تشكل عنفا وتحرشا: خالله أن يستوعب األفعال والسلوكيات التي يمكنها أن

 تعّرف منظمة األمم المتحدة العنف بأنه: " أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس". -  

، المعتمد من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة االعالن 4991ديسمبر 75المادة األولى من إعالن بشأن العنف ضد المرأة، المؤرخ في      

   . 4991فبراير  71، مؤرخ في  A/RES/48/104، 13/451رار رقم في دورتها الثامنة واالربعون، ق

 ،بينما تعّرفه منظمة الصحة العالمية العنف بأنه: " التهديد او االستخدام المتعمد للقوة الجسدية او السلطة ضد النفس، الغير، الجماعة - 

 المجتمع، والذي من شأنه ان يتسبب او يؤدي إلى احداث صدمة، الموت، ضرر نفسي، ضعف النمو او الحرمان".

“La menace ou l’utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre soi-memme, contre autrui ou contre 

un groupe ou une communaute´ qui entraîne ou risque fortement d’entraıˆner un traumatisme, un décés, des dommages 

psychologiques, un maldevelopment ou des privations”. Organisation mondiale de la Santé. Rapport mondial sur la 

violence et la santé. Genève 2002.p 5. 

 زنالحظ أن تعريف منظمة األمم المتحدة موّجه أصال لتعريف العنف ضد المرأة، كما أنه يعتمد فقط على العنف على أساس الجنس. بينما يرتكّ 

 ألفعال المادية دون السلوكيات والممارسات األخرى التي تخرج عن التهديد واستعمال القوة.  تعريف منظمة الصحة العالمية على ا



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

166 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

، الذي يعترب أن العنف والتحرش 9104ف ضد املرأة من خالل تقرير تم اعداده سنة هنا ما توصل اليه خرباء مكتب العمل الدويل بشأن العن
 .443لفصل بينهام اوبالتايل ال ميكن الحديث عن مسالة االرضار التي يسببانها، يشرتكان من حيث طبيعة األفعال واملامرسات، وكذا من حيث 

ة بها، العمل السلوكيات واملامرسات غري املقبولة أو التهديدات املرتبطمن خالل الرجوع إىل التعريف، يُعترب عنفا وتحرشا يف عامل 
ل مبا يف ذلك املتعلقة بنوع الجنس. نالحظ أن التعريف ركّز عىل القواسم املشرتكة التي مُتيّز كل من العنف والتحرش واملتمثلة يف االعام

يف شكل إيذاء جسدي، نفيس، جنيس، التجاهل املتعّمد للغري، . وهي تظهر 444والسلوكيات املتسلسلة التي تنحرف عن الترصف املعقول
، تؤدي إىل املساس بالكرامة والسالمة النفسية والجسدية للعامل. ويعترب من قبيل التحرش 445توبيخ مؤذ، اعتداءات لفظية أو تسلط

، أو يف 447المئة وغري مريحة، كام يعترب من قبيل التحرش وضع العامل يف ظروف عمل غري م446تعمد صاحب العمل إذالل العامل
 . 448ظروف عمل من شأنها أن تؤثر عىل سالمته البدنية واملعنوية

يف مقابل ذلك، ال يُعترب تحرشا وعنفا مامرسة صاحب العمل لسلطاته العادية من خالل ابداء املالحظات وتشديد الرقابة أثناء      
انت هذه متع بها. كام ال يُعترب تحرشا تعرض العامل لعقوبة تأديبية، حتى وإن كالعمل يف إطار مامرسته لسلطة االرشاف واملتابعة التي يت

. وبالتايل ال ميكن للقوانني الوطنية املتعلقة بالتحرش والعنف أن تُشكل عائقا امام صاحب العمل ملامرسة 449األخرية مخالفة للقانون
ئم عنرص التبعية التي مُتيّز عالقة العمل عن غريها من العالقات سلطته يف االرشاف والتوجيه، هذه األخرية التي تعترب من أهم دعا

القانونية األخرى، والتي من خاللها ينفرد صاحب العمل بالسلطة التأديبية، باإلضافة لسلطة االرشاف والتوجيه. يف هذا االطار يقع عىل 
                                                           

443  Organisation internationale du travail, Rapport final. Réunion d’experts sur la violence contre les femmes et les 

hommes dans le monde du travail. 3-6-octobre 2016. Genève .2016. P41. 

 ، حيث نجد:7543وهي النتيجة التي توصل اليها خبراء مكتب العمل الدولي في تقريرهم لسنة    444

 واتفق الخبراء على أنه ، ألغراض المناقشة المعيارية ، ينبغي فهم فكرة العنف والتحرش على أنها سلسلة متصلة من السلوكيات والممارسات«   

 «.سبب أذى أو معاناة ذات طبيعة جسدية أو نفسية أو جنسيةغير المقبولة التي قد ت

«  Les experts sont convenus que, aux fins de la discussion normative, la notion de violence et de  harcèlement devrait 

s’entendre d’un continuum de comportements et de pratiques inacceptables susceptibles de causer un préjudice ou une 

souffrance de nature physique, psychologique ou sexuelle ». O I T. Rapport final, 3-6-octobre 2016, op.cit, p 34. 

445 Jacque Delga et Abiramy  Rajkumar, Le harcèlement moral au regard du code du travail et de la jurisprudence 

contemporaine, In, Journal du droit des jeunes, 2005 / 4, N° 244, p 13. 

 اعتبر القضاء الفرنسي تحرشا "إقدام مسؤول المؤسسة على تصرف مهين ضد عامل امام العامة". 446

« Le harcèlement à l'égard d'un salarié est établi lorsque le responsable de l'entreprise a adopté en public, envers lui, un 

comportement humiliant". Arrêt rendu le 11 mars 2004 par la Cour d'appel de Paris, n°02-36875, SARL Maia Mimosa c/ 

Benhalla, RJS 7/04, n°855. 

447 Cass. soc., 31 mars 2010, n° 09-40.739. (https://www.legifrance.gouv.fr/). 

 ُيعّرف المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لالتحاد األوروبي "ظروف العمل"، بأنها:" جميع العناصر التي يتوقعها العامل في شركته او 448

 في خدماتها، وهي احترام شخصه والعمل الذي يؤديه، وكذا الشروط العمل المطابقة لطبيعة عمله ونشاطه".

« L’ensemble des éléments qu'attend un travailleur dans son entreprise ou son service, à savoir le respect de la personne, 

la considération du travail qu'il accomplit, enfin des conditions matérielles de travail adaptées à sa fonction et conformes 

à son activité ». Jacque Delga et Abiramy  Rajkumar, op.cit,p 18. 

449 Arrêt du 12 novembre 2003 rendu par la Cour d'appel de Versailles, n°02-3078, Gasmili c/ SA Boulanger 

d'Aubergenville, RJS 4/04, n°479. 
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حرش مكان وزمان وقوعها لبناء قرينة تٌثبت وقوع التقضاة املوضوع مسؤولية تفحص وتحليل املامرسات من خالل الوقائع، وربطها مع 
 من عدمه.

يف السياق ذاته، ال يُشرتط تكرار هذه السلوكيات واملامرسات لتحديد فعل العنف والتحرش، وهو ما أشارت إليه املادة االوىل من 
إذ يكفي القيام بها مرة واحدة، وبذلك  خالل نّصها: " حدثت مرة واحدة أو تكررت"، حيث يُفهم من ذلك عدم اشرتاط عنرص التكرار،

 450تكون منظمة العمل الدولية من خالل هذا املوقف قد نأت بنفسها عن الخوض يف الجدل القانوين والفقهي حول عنرص تكرار األفعال
ك تكرار للترصفات من قانون العمل أن يكون هنا L.1152-1، يف فرنسا مثال لتحديد فعل التحرش املعنوي ضّد العامل تشرتط املادة  

 .452وهو نفسه اتجاه القانون البلجييك 451املتنازع عنها

عالج التعريف كذلك االثار املرتتبة عن العنف والتحرش، حيث عّدد االرضار التي ميكن أن تتعرض لها الضحية، بقصد اإلرضار أو   
ّد ل أن تؤدي إىل إلحاق رضر"، ويتمثل الرضر الذي قبدونه، وهو ما يتبنّي من خالل املصطلحات املستعملة: " تهدف أو تؤدي أو يحتم

 .453بالضحية، إما رضر جسدي، نفيس، جنيس أو اقتصادي يلحق

 املطلب الثاين: توسيع نطاق الفئات املشمولة بالحامية
إىل توسيع نطاق الفئات املشمولة بالحامية ضد العنف والتحرش، حيث يتجىل التوجه العام ملنظمة العمل  091تهدف االتفاقية رقم   

. وقد تّم تجسيد ذلك من خالل ما ورد يف 454الدولية يف هذا املجال من خالل توسيع دائرة الحامية إىل كل املتدخلني يف عامل العمل
تي جاء فيها: "تحمي هذه االتفاقية العامل واألشخاص اآلخرين يف عامل العمل". يتضح اذن أن هدف االتفاقية ليس ال 0فقرة  9املادة 

 فقط حامية فئة العامل ضد العنف والتحرش، بل يتعداه إىل حامية فئات أخرى لها عالقة مبارشة أو غري مبارشة بعامل العمل.

 صطلح " العامل "، وتركت بالتايل للقوانني الوطنية الخوض يف مسألة التعريف وذلكاملالحظ أن االتفاقية مل تتضمن مفهوم مل  
مراعات لخصوصيات كل دولة. إىل جانب ذلك من شأن بت منظمة العمل الدولية يف مسألة تعريف العامل أن يؤدي إىل تجاوز ما هو 

لك إىل ديق الدول عىل االتفاقية، من جانب اخر قد يؤدي ذمنصوص عليه يف القوانني الوطنية، بالتايل قد يُشكل ذلك عائقا أمام تص

                                                           

 حول اشتراط عنصر تكرار الفعل، انظر:    450

Marie-France HIRIGOYEN, «Malaise dans le travail, Harcèlement moral, Démêler le vrai du faux», éditions Syros, Paris 2001. 

p. 61. 

451 Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, JORF n°61 du 13 mars 2007 page 4740. 

452 Loi du 6 février 2007, modifiant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur 

travail en ce qui concerne les procédures judiciaires (Moniteur Belge du 6/06/2007, p. 200951). http://www.meta.fgov.be 

 العنف والتحرش على العمال ، انظر: الدراسة التي أعدتها جامعة لوفان الكاثوليكية ، بلجيكا، بعنوان :حول تأثير   453

violences au travail, harcèlement moral et sexuel. Avril 2003. P 38 et s. L'étude est disponible sur le site:  

https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/publications/FR/02a4869b4b4748238a755abebe6191d52.pdf        

، التي جرت ما بين المكونات 495لتي سبقت اعتماد االتفاقية رقمتبنى مكتب العمل الدولي ما تّم التوصل اليه في اطار المناقشات ا  454

الثالث لمنظمة العمل الدولية ) الحكومات، ممثلي العمال واصحاب العمل(، حيث ورد:" اتفقت الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات 

لتحرش". مكتب العمل الدولي، تقرير حول القضاء العمال، في ردودها، على أنه ينبغي أال يكون أي شخص في عالم العمل عرضة للعنف وا

 .75، جنيف، ص 7549ألف(، الطبعة األولى،  7على العنف والتحرش في عالم العمل، التقرير الخامس) 

https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/publications/FR/02a4869b4b4748238a755abebe6191d52.pdf
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امية ، بدال من تركيز اهتاممها نحو تحديد نطاق موّسع للفئات املشمولة بالح-تتعلق بتعريف العامل  –توجيه االهتامم نحو مسألة ثانوية 
 والرعاية.

حيث  حديد مدلول "األشخاص اآلخرين يف عامل العمل"،يف مقابل ذلك نالحظ أن املادة الثانية يف فقرتها األوىل قد أسهبت يف ت
نجده يشمل فئات عديدة، الهدف من ذلك ضامن توفري حامية واسعة ضد ظاهرة العنف والتحرش يف جميع جوانب االستخدام 

، مبا يف ذلك ، وبالتايل حامية كافة العامل بغض النظر عن وضعهم القانوين، األشخاص الضالعون يف التدريب واملتمهنني455واملهنة
، ومتتد الحامية إىل 457، واملتطوعون يف مجال العمل، كام تشمل الحامية الباحثون عن العمل456استخدامهم العامل الذين أُنهي

 ، الذين لهم عالقة بعامل العمل.458األفراد الذين ميارسون سلطة صاحب العمل

ا رش يف عامل العمل، أن منظمة العمل الدولية اتبعت أسلوبنالحظ من خالل دراسة الفئات املشمولة بالحامية ضد العنف والتح  
مرنا وموسعا يف تحديد هذه الفئات، حيث ينطلق موقف املنظمة هذا من اعتبار أن أّي شخص قد يتعرض او يرتكب افعال عنف أو تحرش 

، وبالتايل تكون االتفاقية قد 460رجية، داخلية أو خا459يف عامل العمل، وأن هذه األفعال قد تكون من مصادر متعددة : أفقية وعمودية
 لشملت أكرب عدد ممكن من الفئات املتدخلة يف عامل العمل، ذكورا وإناثا مبا فيهم املتدربني، العامل املنزليني، املتمهنني، طالبي العم

دائرة االشخاص املعنية  توسيعوحتى املرسحني من العمل. حول هذه املسالة يُعترب القانون البلجييك من بني القوانني املتطورة بخصوص 
بالعنف والتحرش يف العمل، لذلك فهو يعترب أن االطراف املشمولة بتدابري العنف والتحرش هي: أرباب العمل والعامل وكذلك األشخاص 

  Employeurs et travailleurs ainsi que personnes similaires.461 الشبيهني

                                                           

 444حرص مكتب العمل الدولي على توفير مالئمة محتوى هذه المادة مع الصكوك األخرى لمنظمة العمل الدولية ال سيما االتفاقية رقم   455

بشأن التمييز في االستخدام والمهنة، التي ُاعتمدت من طرف مؤتمر العمل الدولي بجنيف بتاريخ الخامس والعشرين من شهر  4913لسنة 

 .4913جوان سنة 

 .« Travailleurs licenciés»المقصود هنا العمال الذين تم تسريحهم من العمل، وهو االمر الذي يتبّين من النسخة الفرنسية لالتفاقية :   456

لسنة  434ُتدرج منظمة العمل الدولية فئة الباحثين عن العمل من قبيل فئة العمال، انظر: المادة األولى فقرة )ج ( من االتفاقية رقم   457

ر شبشأن وكاالت االستخدام الخاصة، المعتمدة من طرف مؤتمر العمل الدولي بجنيف في دورته الخامسة والثمانين ، بتاريخ التاسع ع 4992

 .4992جوان سنة 

نالحظ أن الحماية تمتد كذلك إلى أصحاب العمل، لكن مع مالحظة مهمة أن المشمولين بهذه الحماية هم األفراد الذين يمارسون سلطة   458

ي حين تم على مصطلح " الفرد" عند التطرق لصاحب العمل، ف 7صاحب العمل أو واجباته أو مسؤولياته، لتأكيد هذا االختالف اشتملت المادة 

 لاستعمل مصطلح " األشخاص" عند تحديد الفئات األخرى السابقة. يتبّين اذن أن الحماية موجهة نحو األفراد الذين يمثلون سلطات صاحب العم

 وليس صاحب العمل، وذلك للداللة على التفرقة ما بين صاحب العمل ككيان قانوني مستقل، ومن ُيمثل صاحب العمل.

قي أو الجانبي إلى العنف الذي يحدث بين المشرفين على العمل والعمال، ويشير العنف العمودي إلى العنف الذي يحدث يشير العنف االف  459

بين أفراد في عالقات التسلسل الهرمي. انظر: مكتب العمل الدولي، تقرير حول العنف والتحرش ضد المرأة والرجل في عالم العمل، التقرير 

 .43، جنيف، ص 7543ى، (، الطبعة األول4الخامس ) 

" الكندية العنف الداخلي بأنه "ذلك العنف الذي يظهر ما بين العمال Québecيعّرف المعهد الوطني للصحة العمومية في مقاطعة "كابيك   460

لعمال ويكون في بما فيهم اإلطارات المشرفة عن العمل، ويتمثل العنف الخارجي في العنف الذي يكون أطرافه العمال وأطراف أخرى من غير ا

 . انظر:  إطار أو بمناسبة العمل"

Rapport québécois sur la violence et la santé. Montréal : Institut national de santé publique du Québec 2018.p 262. 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2380_rapport_quebecois_violence_sante.pdf 

461 Article. 32bis, Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (M.B. 18.9.1996). 
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ية قد تجاوزت املفهوم الكالسييك لعالقة العمل الذي يجمع ما بني طرفني هام العامل من هذا املنطلق ميكن القول أن االتفاق  
يتسبب فيه  وصاحب العمل، تربطهم عالقة تبعية ويف مكان عمل محّدد ومعلوم، إىل مفهوم جديد يعتمد كذلك عىل عنرص الخطر الذي

املكملة ألحكام االتفاقية  9109462لسنة  914التوصية رقم  طرف ثالث، وهو التوجه الذي أفصحت عنه منظمة العمل الدولية من خالل
محل الدراسة. وبالتايل اصبح مكان العمل يشمل مجال تنفيذ عالقة العمل، إىل جانب الفضاء واملحيط املرتبط بالعمل، بحيث  091رقم 

 اصبح عنرص الخطر معيارا جديدا لتحديد مكان العمل.

 ملاملطلب الثالث: مرونة تحديد مكان الع
بهدف التصدي لظاهرة العنف والتحرش، تبنت منظمة العمل الدولية نهجا تطلعي يراعي الطبيعة املتغرية للعمل، حيث أصبح مجال 

حددت مدلول مكان  091من االتفاقية رقم  1، لذلك فان املادة 463تطبيق االتفاقية هو "عامل العمل" وليس مكان العمل املادي التقليدي
األفعال التي ميكن تكيّفها من قبيل العنف او التحرش، سواء حدثت يف سياق العمل أو كانت مرتبطة به أو ناشئة  العمل الذي تقع فيه

 .464عنه

إن اختيار مصطلح عامل العمل بدال من مكان العمل هو اختيار صائب يتالءم مع واقع العامل السائد يف غالبية بلدان العامل، 
ديد من الترشيعات الوطنية، لذا تبنت منظمة العمل الدولية نهج توسيع من نطاقته للتصدي للواقع فمفهوم مكان العمل غري محدد يف الع

الذي يحدث فيه العنف والتحرش. انطالقا من هذا الواقع يُعد من قبيل "عامل العمل"، حسب املادة املشار إليها سابقا، التنقل من العمل 
، مثل  l'économie informelle ل واألماكن العامة التي تشمل العامل يف االقتصاد غري املنظموإليه واملناسبات االجتامعية املرتبطة بالعم

ا الباعة يف الشوارع والعاملني يف املنازل، وخالل الرحالت والسفر أو التدريب ذات الصلة بالعمل ، وخالل االتصاالت املرتبطة بالعمل، مب
 " Le télétravailعمل عن بعد"يف ذلك التي تتيحها تكنولوجيا املعلومات وال

املشار اليها اعاله، اإلطار العام الذي يشكل عامل العمل يف مجال العنف والتحرش. يف مقابل ذلك نجد  1يُشّكل ما احتوته املادة 
ملنصوص ا اجازت ألصحاب العمل وبالتشاور مع ممثيل العامل وضع وتصميم وتنفيذ سياسة مكان العمل، وهو التوجه ذاته 9أن املادة 

بشأن القضاء عىل العنف والتحرش يف عامل العمل. وبالتايل مُيكن توسيع مجال مكان العمل  914من التوصية رقم  7عليه يف املادة 

                                                           

التوصية: " وينبغي إيالء اهتمام خاص للمخاطر واألخطار التي: تنخرط فيها أطراف ثالثة من قبيل الزبائن  فقرة "ب" من 3تنص المادة   462

 والعمالء ومقدمي الخدمات والمستخدمين والمرضى، والجمهور".

لدولية األخرى، نذكر إن استخدام االتفاقية لمصطلح " عالم العمل " بدال من مصطلح " مكان العمل" يتناسق مع صكوك منظمة العمل ا  463

بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز وعالم العمل، المعتمدة من طرف المؤتمر  755منها، على سبيل المثال ال الحصر، التوصية رقم 

 .7545جوان  42العام لمنظمة العمل الدولية بجنيف، في دورته التاسعة والتسعين، بتاريخ 

 في تحدث التي العمل، عالم في والتحرش العنف ظاهرة على االتفاقية هذه على أنه: " تنطبق 495قم من االتفاقية ر 1تنص المادة   464

 :عنه ناشئة أو به مرتبطة تكون العمل أو سياق

 عمل؛ مكان تشكل حيثما والخاصة العامة األماكن ذلك في بما العمل، مكان في )أ(

 المالبس؛ وتغيير االغتسال ومرافق الصحية يستخدم المرافق أو طعام وجبة يتناول أو استراحة يأخذ أو أجراً  العامل فيها يتلقى التي األماكن في )ب(

 بالعمل؛ الصلة ذات االجتماعية األنشطة أو األحداث أو التدريب أو السفر أو الرحالت خالل )ج(

 واالتصاالت؛ المعلومات تكنولوجيا تتيحها التي تلك فيها بما بالعمل، المرتبطة االتصاالت خالل )د(

 العمل؛ صاحب يوفرها التي اإلقامة أماكن في )ه(

 .منه والعودة العمل إلى التوجه عند )و(
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ليشمل فضاءات اخرى يتم تحديدها من خالل عملية التفاوض التي تُجرى ما بني اصحاب العمل والعامل أو ممثليهم. يكشف هذا 
 ديدة املعتمدة من طرف منظمة العمل الدولية يف تحديد مكان العمل من خالل تبني اسلوب املرونة يف هذا املجال.التوجه الفلسفة الج

 املبحث األول: تعدد آليات التصدي لظاهرة العنف والتحرش
ىل اساس عان خصوصية وطبيعة العنف والتحرش، أدت مبنظمة العمل الدولية إىل اتباع اسرتاتيجية خاصة للتصدي لها مبنية 

تدرجي وهرمي ملعالجة الظاهرة. تعتمد هذه االسرتاتيجية عىل تدابري وقائية من خالل حث الدول عىل تبني سياسة ترشيعية تلزم اصحاب 
العمل باتخاذ تدابري فعلية مبشاركة العامل أو ممثليهم للوقاية من وقوع سلوكيات ومامرسات تؤدي إىل عنف وتحرش. ويف حالة وقوع 

آليات إلنصاف وتعويض الضحايا من خالل اجراءات تسوية متنوعة ومختلفة آخذة بعني االعتبار  091خرية، ارست االتفاقية رقم هذه اال 
خصوصية االنظمة القضائية للدول االعضاء. كام أولت االتفاقية أهمية كبرية للمفاوضة الجامعية باعتبارها من املصادر الهامة لتنفيذ 

و ما نالحظه من خالل تأكيد هذه االتفاقية عىل رضورة إرشاك أصحاب العمل للعامل أو ممثليهم عند وضع رشوط وظروف العمل، وه
 التدابري املختلفة املتعلقة بسياسة  التصدي للعنف والتحرش داخل املؤسسة املستخدمة.

 املطلب االول: تدابري الوقاية 
لعمل، إحتوت االتفاقية عىل جملة من التدابري تدخل يف إطار يف إطار سعيّها للتصدي لظاهرة العنف والتحرش يف عامل ا

تويل االتفاقية أهمية كبرية لتدابري الوقاية،  465اسرتاتيجية شاملة ملنظمة العمل الدولية تهدف إىل محارصة والقضاء عىل هذه الظاهرة. 
لذا نجدها تحث الدول عىل إتخاذ االجراءات الالزمة يف اطار قوانني متنع وقوع حاالت العنف والتحرش، وذلك مبشاركة فعلية ألصحاب 

رضورة إلزام  حدوث العنف والتحرش، مع. يف هذا االطار تكون الدولة مسؤولة عىل توفري الرتسانة القانونية الالزمة ملراقبة ومنع 466العمل
 أصحاب العمل باالنخراط يف هذه االسرتاتيجية.

، وكذا 467تتمحور هذه التدابري أساسا يف حمالت استثارة الوعي بني العامل مبختلف لغات البلد حول عدم قبول العنف والتحرش
ن ة مبا يف ذلك حقوق ومسؤوليات العامل واألشخاص اآلخريتوفري اإلرشاد والتعليم والتدريب للعامل بشأن تدابري الحامية والوقاي

، كام يشمل تكوين فئة القضاة ومفتيش العمل وضباط الرشطة وغريهم من املسؤولني الحكوميني عند أداء مهامهم املتعلقة 468املعنيني
ني يف وسائط اإلعالم ريهم من العاملبالعنف والتحرش يف عامل العمل. تتعلق هذه التدابري كذلك بتوفري وسائل التكوين للصحفيني وغ

 .469بشأن العنف والتحرش، مع إيالء االحرتام الواجب الستقالليتهم وحرية التعبري التي يتمتعون بها
برجوعنا إىل تجارب بعض االنظمة القانونية املقارنة الرائدة يف هذا املجال، نجد أن الفلسفة املعتمدة من طرف منظمة العمل الدولية 

ملجال ال تختلف كثريا عام هو سائد يف هذه االنظمة. نجد منها  القانون االمرييك الذي يعتمد عىل تدابري الوقاية يف اطار يف هذا ا

                                                           

تؤكد العديد من الدراسات أن التصدي للعنف والتحرش في عالم العمل يجب أن يتم في إطار استراتيجية تبدأ أوال من تدابير الوقاية من   465

 الظاهرة قبل اللجوء إلى التدابير األخرى. انظر:

Katherine Lepel et Nathalie Lanktot, la  violence physique au travail et la santé : le droit québécois régissant l’indemnisation 

et la prévention, relations industrielle, volume 69, N°4, université Laval, p796. 

 من االتفاقية. 9و 3المواد   466

 .753فقرة )د( من التوصية رقم  71المادة   467

 فقرة )د( من االتفاقية. 9المادة   468

 .753فقرة )و( من التوصية رقم  71المادة   469
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اسرتاتيجيته التصدي لظاهرة للتحرش، حيث تعترب الوقاية من اهم مراحلها، تتكفل بهذه املهمة هيئة متخصصة تدعى " لجنة تكافؤ 
" ، حيث تعمل هذه اللجنة من خالل مدونة تتضمن املبادئ Equal Employment Opportunity Commissionالفرص يف العمل"

" تُلزم هذه املدونة صاحب العمل بإعداد لوائح وأنظمة داخلية Guidelines on Sexual Harassmentالتوجيهية حول التحرش الجنيس  "
 470ت التحرش.كن العمل وصوال إىل مرحلة رفع الشكوى املتعلقة بحاال تتعلق بالتحرش تتضمن تدابري تتعلق بالتوعية والتكوين يف أما

لهذه االنظمة الداخلية واللوائح أهمية كبرية فهي تُعد دليل إثبات يعتمد عليها القضاء االمرييك يف كثري من الحاالت لتحديد مسؤولية 
ذلك  عامل بها ونرشها يف مكان العمل، يف مقابلصاحب العمل القامئة عن التحرش، بحيث تنتفي مسؤوليته يف حالة إثبات علم ال

 471تكون هذه املسؤولية قامئة يف حالة عدم إثباته ذلك.

يف مقابل ذلك، يتميّز القانون الفرنيس بتعدد املتدخلني يف عملية الوقاية من التحرش. ويُعد صاحب العمل املحور االسايس لتفعيل 
خاذ جميع التدابري الالزمة ملنع التحرش املعنوي، وبرضورة إعالم العامل مبحتوى أحكام حيث يُلزمه قانون العمل بات 472هذه االجراءات،

كام يُعترب مفتش العمل يف القانون الفرنيس عنرصا اساسيا يف هذا املجال، من خالل مراقبة مدى إمتثال  473النظام الداخيل ذات الصلة.
جنة االقتصادية واالجتامعية التي من مهامها املساهمة يف ترقية الصحة إىل جانب الل  474صاحب العمل للنصوص القانونية ذات الصلة.

  476وكذا طبيب العمل ملا له من صالحيات اتخاذ أي اجراء يتعلق بصحة العامل. 475واالمن داخل املؤسسة.

 املطلب الثاين: آليات تسوية منازعات العنف والتحرش 
 الدراسة إىل رضورة التزام هذه األخرية بأحكامها، وهو ما تضمنته املبادئ األساسيةتؤدي عملية تصديق الدول عىل االتفاقية موضوع 

منها، هذه األخرية تحّث الدول عىل اعتامد آليات لتنفيذ تدابري التصّدي للعنف والتحرش يف عامل العمل،  9املنصوص عليها يف املادة 
 وكذا توفري اإلجراءات الكفيلة بإنصاف وتعويض الضحايا.

                                                           

470 LEMPEN, Karine, Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et la responsabilité civile de l'employeur. Le droit suisse à 

la lumière de la critique juridique féministe et de l'expérience états-unienne, Thèse, Faculté de droit de l’Université de 

Genève 2006,p 55. 

471 Op.cit, p 91 et s. 

"التزام صاحب العمل في مجال صحة وسالمة العمال، هو التزام بتحقيق نتيجة خاصة في المسائل المتعلقة بالتحرش يعتبر القضاء الفرنسي أن:   472    

  المعنوي".

« l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et 

de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ».  

Cass, soc, du 21 juin 2006, 05-43.914, Bulletin 2006 V N° 223 p. 212. 

473 Article L.1152-4 , Ordonnance no 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail,JORF n° 0061 du 13 mars 

2007,p 37003. 

474 Article L.8112-1 du Code du travail. 

475  Article L2311-1, Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue 

social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, JORF n°0223 

du 23 septembre 2017,p 144. 

476 Article L. 4624-1, Code du Travail.  
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الواقعة ضمن البند الخامس املوسوم بـ : " اإلنفاذ وسبل اإلنصاف" نجدها تحتوي عىل إجراءات وآليات  01وعنا إىل أحكام املادة برج
خاصة بتسوية النزاعات املتعلقة بالعنف والتحرش يف عامل العمل، وكذا إنصاف الضحايا. يف هذا اإلطار، تُشّدد االتفاقية عىل رضورة 

. يدخل يف هذا 477تبليغ والشكوى وحامية الضحايا ومقدمي الشكاوى من التعرض لألذى أو لألعامل االنتقاميةتسهيل إجراءات ال
السياق دعوة الدول إىل رضورة تبني اجراءات قانونية مُتّكن اطراف اخرى إىل جانب الضحية من إيداع شكوى بسبب العنف والتحرش. 

 478ص يثبت ان له مصلحة ايداع الشكوى.يف هذ املنوال يُجيز القانون البلجييك ألي شخ

أما بخصوص آليات تسوية النزاعات فإن االتفاقية تطرح إمكانية تسوية النزاعات ضمن آليات داخلية عىل مستوى الهيئة 
اتها ، من هنا نالحظ مرونة االتفاقية يف هذا املجال من خالل مراع479املستخدمة، أو من خالل آليات تسوية اخرى من خارج هذه الهيئة

 .480لخصوصية النظام القضايئ لكل دولة، وكذا تنوع هيئات تسوية نزاعات العمل فيها

تطرقت االتفاقية كذلك لهيئات تفتيش العمل باعتبارها األجهزة التي لها صالحيات إجراء عمليات التفتيش يف مكان العمل لتقييم 
صالحية تفاقية عىل رضورة أن تتمتع مفتشيات العمل، وبنحو رصيح، بسلطة و مدى االمتثال لاللتزامات القانونية. يف هذا املجال تُشّدد اال 

التعامل والتصدي للعنف والتحرش يف أماكن بالعمل، إىل جانب صالحيات إصدار أوامر لها قوة النفاذ الفوري يف حاالت وجود خطر 
لعمل عندما يكون هناك خطر محتمل أو فعيل ، وهي أوامر مؤقتة تُنفذ اتجاه أصحاب ا481وشيك عىل الحياة أو الصحة أو السالمة

 الرتكاب العنف والتحرش املتصلني بالعمل.

، لكنها 482تعترب االتفاقية القضاء من الوسائل الفّعالة لكرس ثقافة اإلفالت من العقاب، وجرب الرضر واملعاناة التي قد تلحق بالضحايا
ة اتخاذ الدول ولخصوصية انظمتها القضائية. لذا تم االكتفاء بالنص عىل رضور مل تخض يف املسائل االجرائية ذات الصلة احرتاما لسيادة 

 484وكذا النص عىل عقوبات يف حاالت العنف والتحرش يف عامل العمل. 483الدول وفقا لقوانينها تدابري تتعلق بتوفري سبل اإلنصاف،

ة من إجراءات الجزايئ، يف حالة االخرية تستفيد الضحي الثابت قانونا أن للضحية الخيار بني اللجوء إىل القضاء العاميل او القضاء
التحقيق املختلفة التي يوفرها القضاء الجزايئ. لكن من الثابت كذلك أنه ال ميكن رفع الدعاوى املدنية والجزائية يف آن واحد، تطبيقا 

تطلب ت ار انتهاء املحاكمة الجزائية لرفع الدعوى املدنية.. وبالتايل يجب انتظle pénal tient le civil en l’étatملبدأ "الجزايئ يوقف املدين" 
عملية انصاف وتعويض الضحايا رضورة إثبات واقعة العنف والتحرش، ،ونظرا لحساسية وطبيعة هذه االفعال، خاصة ما تعلق بالتحرش 

قوبة. األمر الذي أدى مبنظمة العمل الدولية والع املعنوي، فانه يف كثري األحيان يصعب اثباتها مام يؤدي إىل إفالت الفاعل من املتابعة

                                                           

 .495فقرة )ب( من االتفاقية رقم  45المادة   477

478 Art. 32decies.- § 1er, Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (M.B. 

18.9.1996). 

 .495( من االتفاقية رقم 4فقرة ) 45المادة   479

 في فرنسا، يمكن للعامل ضحية أو الطرف االخر المتابع بالتحرش طلب اجراء الوساطة:   480

Article  L.1152-6 .loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, Portant de modernisation sociale. J O du 18 janvier 2002. P 100.       

 .495فقرة )ج( من االتفاقية رقم  45المادة   481

 .495( من االتفاقية رقم 1فقرة )ب/ 45مادة ال  482

 .495فقرة )ه( من االتفاقية رقم  1المادة   483

 الفقرة )و( من المادة ذاتها.  484
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املكّملة لالتفاقية  914من خالل التوصية رقم  principe de la mobilité de la charge de la preuveإىل اعتامد "مبدأ نقل عبء اإلثبات" 
ضحية ملزمة فقط بتقديم مؤرشات وبالتايل فإن ال présomption de harcèlement  ، مفاد ذلك أن وجود االعتداء مفرتض 091.485رقم 

إثبات أن ما بدر منه من افعال  -املدعى عليه–عىل أن هذا االعتداء يشكل عنف وتحرش، يف مقابل ذلك، يقع عىل الطرف اآلخر 
رّست كو يُطبق هذا املبدأ يف العديد من الدول، نذكر منها الواليات املتحدة األمريكية، حيث  486وسلوكيات ال يُشّكل عنف او تحرش.

املحكمة العليا املبدأ من خالل قرارين شهريين يُعتربان من قبيل السوابق القضائية، تّم عىل اثرهام تحديد وتوضيح رشوط مسؤولية 
ويُعترب  488كام يأخذ به القانون الفيديرايل السويرسي املتضمن قانون املساوات بني الرجل واملرأة، 487صاحب العمل يف حاالت التحرش.

 .discriminationكل من الواليات املتحدة االمريكية وسويرسا شكل من أشكال التمييزالتحرش يف 
لكن يف مقابل استفادة الضحية من تخفيف ونقل عبء االثبات، فإن دور قايض املوضوع حسب اجتهاد  حديث ملحكمة النقض 

نارص املدعى ها: "يتعني عىل القايض فحص مختلف العالفرنسية يتمثل يف تقدير األفعال والعنارص املدعى بها، حيث جاء يف أحد أحكام
بها من طرف العامل، مع االخذ بعني االعتبار الوثائق الطبية ان وجدت وتقدير االفعال املادية التي تشكل مجتمعة امكانية وجود تحرش 

 490لنقض.الدنيا لرقابته محكمة ا مع التأكيد عن عدم خضوع االحكام الفاصلة يف املوضوع الصادرة عن الهيئات القضائية 489معنوي".

 املطلب الثالث: اإلقرار بدور املفاوضة الجامعية يف التصدي للعنف والتحرش
تعترب املفاوضة الجامعية من اآلليات الفّعالة لتنظيم رشوط وظروف العمل، لذلك نجد أن منظمة العمل الدولية منذ نشأتها أولت لها 

، وكذا اعالن 0944ذ سياستها املعيارية، حيث تم تأكيد هذا الدور من خالل اعالن فيالدلفيا لسنة اهتامم معترب وجعلتها ضمن وسائل تنفي
هذا االخري الذي يعترب املفاوضة الجامعية من بني الحقوق االساسية  491بشأن املبادئ والحقوق االساسية يف العمل، 0999املنظمة لسنة 

 ، أهم االتفاقيات املكرّسة لهذا الدور.0949493لسنة  99، واالتفاقية رقم 0949492لسنة  87يف العمل. يف هذا السياق تعترب االتفاقية رقم 

                                                           

 .753فقرة )ه( من التوصية رقم 43المادة   485

486  LEMPEN, Karine. Prouver une discrimination au travail : à qui le fardeau ? L’allègement du fardeau de la preuve dans 

la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes. Tangram, 2016, no. 38, p 84. P 48-51. 

 يتعلق االمر بقضيتي:   487  

Burlington Industries contre Ellerth  et Faragher contre la ville de Boca Raton 

Abigail C. Saguy, LES CONCEPTIONS JURIDIQUES DU HARCÈLEMENT SEXUEL EN FRANCE ET AUX ÉTATS-UNIS, Avant 

et après l'affaire DSK. Travail, genre et sociétés n° 28 – Novembre 2012,p 95.  pages 89 à 106.      

488 Article 6 : Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (Loi sur l’égalité, LEg), du 24 mars 1995 (RS 151.1). 

489 « il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les 

documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, 

permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ». Cass. soc. Arrêt n° 1039 du 8 juin 2016 (14-13.418). 

490 Cass. soc., 23 nov. 2005, n° 04-46.152 : JurisData n° 2005- 030868 ; Bull. civ. 2005, V, n° 334 ; JCP S 2006, 1133. 

إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، اعتمده مؤتمـر العمـل الدولي لمنظمة العمل الدولية في  491  

 .4993يونيه  44دورته السادسة والثمانين بجنيف، بتاريخ 

 42ا المؤتمر العام للمنظمة بجنيف في دورته الحادية والثالثين بتاريخ بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، اعتمده 32اتفاقية رقم   492

 .4913يونيه 

بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، اعتمدها المؤتمر العام للمنظمة بجنيف في دورته الثانية والثالثين  93اتفاقية رقم  493

 .4919يونيه  3بتاريخ 
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املكملة لها ركّزتا عىل رضورة  914و التوصية رقم 091ونظرا الرتباط املفاوضة الجامعية بالعمل النقايب، فإن أحكام االتفاقية رقم   
، وذلك من خالل إرشاك 494ابية واالعرتاف الفعيل بحق التفاوض الجامعيأن تتضمن القوانني الوطنية للعمل الحق يف الحرية النق

. كام دعت الدول 495املنظامت النقابية املمثلة للعامل وألصحاب العمل يف إعداد القوانني واللوائح املتعلقة بالعنف والتحرش يف العمل
املهن التي ابية املمثلة للعامل بخصوص تحديد القطاعات و إىل رضورة وضع قوانني تُلزم اصحاب العمل برضورة التشاور مع املنظامت النق

 .497، وكذا لتحديد وتنفيذ سياسة مكان العمل496يكون فيها العامل أكرث تعرضا للعنف

من االتفاقية  09وتأكيدا منها لدور االتفاقيات الجامعية يف تطبيق نشاطها املعياري، عمدت منظمة العمل الدولية من خالل املادة 
دور االتفاقيات الجامعية يف تطبيق االحكام الواردة يف االتفاقية، حيث تنص عىل أنه: " تطبق أحكام هذه االتفاقية عن  عىل تكريس

طريق القوانني واللوائح الوطنية ومن خالل االتفاقات الجامعية". وبالتايل فان مصادقة الدول عىل هذه االتفاقية يؤدي بالرضورة إىل 
 عتمد إىل جانب القوانني واللوائح، عىل التفاوض الجامعي مبختلف مستوياته املهنية، االطارية، القطاعية وعىلتبنيها سياسة ترشيعية ت

 مستوى املؤسسة املستخدمة.
يف هذا املجال علينا التنويه أن الدول األوربية خطت شوطا كبريا يف مجال إبرام االتفاقيات الجامعية االطارية، والقطاعية التي 

 9117أبريل  94املربمة ما بني الرشكاء االجتامعيني بتاريخ  l’accord-cadre رة العنف والتحرش، من بينها نجد االتفاقية اإلطارتعالج ظاه
بشأن التحرش والعنف يف العمل. احتوت الوثيقة عىل املحاور العامة لسياسة دول والرشكاء االجتامعيني يف االتحاد االوريب تتعلق 

لتعامل مع حاالت العنف والتحرش. حيث تُعرف االتفاقية العنف والتحرش بأنهام "سلوك غري مقبول يصدر من فرد واحد بتدابري الوقاية وا
ملنظمة العمل الدولية، من خالل  091او اكرث"، وبذلك فإن هذا التعريف يتقاطع مع التعريف الوارد يف املادة االوىل من االتفاقية رقم

التحرش والعنف دون الفصل بينهام، كام تعتمد االتفاقية االوربية عىل مبدأ التدرج يف معالجة وتسوية  اعتامدها لتعريف واحد لكل من
  498الظاهرة عند وقوعها، وهو نفسه نهج اتفاقية منظمة العمل الدولية.

ما بني الرشكات  9101ة ربمة سنيف مقابل ذلك، نجد عىل املستوى العاملي العديد من االتفاقيات االطارية الدولية، ابرزها االتفاقية امل
 0,4، حيث يخص االتفاق حوايلIF Mettalواتحاد نقابات العامل يف السويد  H&Mاملتعددة الجنسيات يف مجال تجارة األلبسة بالتجزئة 

جنيس والنفيس، لمليون عامل، يُلزم االتفاق أصحاب العمل باتخاذ التدابري الالزمة لحامية العامل من التحرش بشتى أنواعه الجسدي، ا
  499إىل جانب احرتام كرامة العامل وعدم احتقارهم.

                                                           

 . 753من التوصية رقم 1المادة   494

 .495( من االتفاقية رقم 7فقرة ) 1المادة   495

 .495فقرة )ب( من االتفاقية رقم  3المادة   496

 .495فقرة )أ( من االتفاقية رقم  9المادة   497

 الوثيقة متوفرة على موقع لجنة االتحاد االوربي:  498

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:52007DC0686. 

499 Jane Pillinger, la violence et le harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail, BIT, 2017,p 86. 
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املالحظة التي ميكن إبداؤها، أّن هذه االتفاقيات الجامعية مبختلف صيغها: االطارية، القطاعية وعىل مستوى املؤسسة تّم إبرامها 
 حالة مصادقة دولها، فإنها ملزمة بإعادة التفاوض من حّيز التنفيذ، وبالتايل فإن االطراف املوقعة عليها يف091قبل دخول االتفاقية رقم

 جديد وفق أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية.

 الخامتة
اعتمدت منظمة العمل الدولية منذ نشأتها العديد من املعايري تضمنت أشكال محّددة من العنف والتحرش، لكن مل يعالج أي أحد 

ه االسايس. ومل يُعرّف أي منها السلوك ومل يوفر ارشادا مفصال بشان طريقة الوقاية ومعالجة منها ظاهرة العنف والتحرش باعتبارهام هدف
الظاهرة وحامية وانصاف الضحايا. وبالتايل فان القصور االسايس يف هذه الصكوك مرتبط بالتضييق يف تحديد عنارص العنف والتحرش، 

 ومن تشملهم الحامية وأين ومتى.

تُعترب إطار قانوين دويل يعالج العنف والتحرش يف العمل عىل نحو  091راسة توصلنا إىل أن االتفاقية رقموإجابة عىل إشكالية الد
شامل ومتكامل، لكن ال ميكن لها أن تحقق هذا الهدف إال بوجود انخراط كامل وفّعال من طرف الدول يف هذا املسعى من خالل 

 يف هذا املجال. وبناء عىل ذلك توصلنا إىل النتائج اآلتية:اصدار ترشيعات ترُتجم فلسفة منظمة العمل الدولية 

 .أن هذه االتفاقية ارست نهجا توافقي متكامل ملعالجة العنف والتحرش 
 .أرست مبادئ اساسية وواضحة باستخدام مصطلحات عامة ميكن تطبيقها عىل مستوى الدول اعضاء 
  مؤكدا عىل حق الجميع يف بيئة عمل سليمة رغم ما فيه من طول يف تّم تبني تعريف موّسع للعنف التحرش، حيث جاء شامال

 العبارات. إال أنه مع ذلك كان أكرث تركيزا عىل املحافظة عىل كرامة وصحة العامل، وبالنتيجة بيئة مالمئة للعمل.
 حديد مكان الحامية وكذا يف تاعتامد اجراءات وآليات للوقاية ومنع الظاهرة من خالل تبني املرونة يف تحديد االطراف املشمولة ب

 العمل.
  .اعتامد آليات إلنصاف وتعويض الضحايا عن االرضار التي قد تسببها لهم مامرسات العنف والتحرش 
  الرتكيز عىل الدور املحوري للترشيعات الوطنية من خالل بلورة اسرتاتيجية شاملة للتصدي للعنف والتحرش ينخرط فيها اصحاب

 هم تتجسد من خالل املفاوضة الجامعية.العمل والعامل وممثلي
  إن ما احتوت عليه االتفاقية من احكام يُعرّب عن الفلسفة الجديدة ملنظمة العمل الدولية يف االلفية الثانية يف مجال السالمة

مل الالئق للنساء ؛ حيث يعترب تحقيق الع9111والصحة املهنتني تنفيذا لربنامج االمم املتحدة املتعلق بالتنمية املستدامة لسنة 
 والرجال من بني احد اهدافها. 

 بناء عىل النتائج املذكورة أعاله نقدم أهم التوصيات:

 ،دولة  097من بني الـ  500رضورة تصديق بقية الدول عىل االتفاقية، حيث نسجل تصديق فقط دولة االوروغواي ودولة فيجي
 عضو يف منظمة العمل الدولية.

  بشان القضاء عىل العنف والتحرش يف عامل العمل ضمن االتفاقيات االساسية ملنظمة العمل الدولية. 091ادراج االتفاقية رقم 

                                                           

500 https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:1 : (consulté le 27/09/2020). 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:1
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  ،تقديم الدول املصّدقة عىل االتفاقية تقارير دورية مفّصلة إىل مكتب العمل الدويل عن التدابري املتخذة لتنفيذ احكام االتفاقية
 وعن أي إجراء من شأنه أن يؤثر عىل تطبيقها.

 زام الدول بتوفري بيئة مالمئة للعمل خالية من العنف من خالل تأطريها برتسانة قانونية متكاملة.الت 
 .رضورة اعتامد الدول نهج املرونة عند تحديد الفئات املعنية بالعنف والتحرش، ومكان حدوث الظاهرة 
  ،حامية العامل.وسلطة اتخاذ أي اجراء لتدعيم الترشيعات الوطنية لصالحيات مفتيش العمل ليشمل التصدي للعنف والتحرش 
 .تدعيم دور القضاء العاميل من خالل اجراءات قانونية تُسهل حامية وانصاف الضحايا 
 .تفعيل دور الحوار االجتامعي والتفاوض الجامعي لضامن إنفاذ احكام املعايري الوطنية والدولية ذات الصلة بالعنف والتحرش 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

177 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

 الئحة املراجع

 العربيةباللغة 
 تقارير دولية

  ( الطبعة األوىل، 0مكتب العمل الدويل، تقرير حول العنف والتحرش ضد املرأة والرجل يف عامل العمل، التقرير الخامس ،)9109 ،
 .04جنيف، ص 

  (الطبعة  9مكتب العمل الدويل، تقرير حول القضاء عىل العنف والتحرش يف عامل العمل، التقرير الخامس ،)9109األوىل، ألف ،
 .91جنيف، ص 

 االتفاقيات الدولية
  بشأن الحرية النقابية وحامية حق التنظيم، اعتمدها املؤمتر العام للمنظمة بجنيف يف دورته الحادية والثالثني  97االتفاقية رقم

 . 0949يونيه 07بتاريخ 
  ة اعتمدها املؤمتر العام للمنظمة بجنيف يف دورته الثانيبشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم واملفاوضة الجامعية،  99اتفاقية رقم

 .0949يونيه 9والثالثني بتاريخ 
  بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة، التي اُعتمدت من طرف مؤمتر العمل الدويل بجنيف بتاريخ  0919لسنة  000االتفاقية رقم

 .0919الخامس والعرشين من شهر جوان سنة
  بشأن وكاالت االستخدام الخاصة، املعتمدة من طرف مؤمتر العمل الدويل بجنيف يف دورته الخامسة  0997ة لسن 090االتفاقية رقم

  0997والثامنني ، بتاريخ التاسع عرش جوان سنة
 ف، بشأن القضاء عىل العنف والتحرش يف علم العمل، اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية بجني9109لسنة  091اتفاقية رقم ،

 .  9190يونيه 91. تدخل االتفاقية حيّز التنفيذ بتاريخ 9109يونيه  01يف دورته الثامنة بعد املائة، بتاريخ 
  املعتمد من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة االعالن يف دورتها الثامنة 0991ديسمرب 91إعالن بشأن العنف ضد املرأة، املؤرخ يف ،

  49/014، رقم /A/RES/48.0999فرباير 91واألربعني، مؤرخ يف 
  إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ والحقوق األساسية يف العمل، اعتمده مؤمتـر العمـل الدويل ملنظمة العمل الدولية يف

 .0999يونيه  00دورته السادسة والثامنني بجنيف، بتاريخ 
  امل العمل، املعتمدة من طرف املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية بشأن فريوس نقص املناعة البرشية واإليدز وع 911التوصية رقم
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 الجبائيةسلطة القاضي  اإلداري  في تفسير النصوص  

  سلطة القاضي  اإلداري  في تفسير النصوص  الجبائية
    

 أستاذ محارض أ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مصطفى اسطمبويل معسكر
 ري وقانون األعامل،تخصص القانون التجا

 رئيس املجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية
 

 : ملخص

القواعد القانونية أيا كان مصدرها قد تحتاج إىل تفسري، إال أن أهمية التفسري  تظهر بصفة أساسية بالنسبة لقواعد الترشيع 
التي تصدر يف قالب مكتوب من السلطة املختصة بإصداره ، فالترشيع غالبا ما يرد يف فصول مخترصة موجزة ، األمر الذي 

 بة الوقوف عىل حكمه لكن، يبقى تفسري القاعدة القانونية الرضيبية ال بد وأن يتباينيؤدي يف العديد من الحاالت إىل صعو
عن تفسري النصوص القانونية املدنية سواء من حيث الكيفية أو  املدى أو األسلوب الذي يلجأ إليه املفرس إلظهار مدلول النص 

ة الرضيبية الذي تفسريا ضيقا، إعامال ملبدأ الرشعي الرضيبي، ذلك أن الفقه مستقر عىل أن النصوص الرضيبية يجب تفسريها
 يقيض بأنه "ال رضيبة وال إعفاء إال بنص" 

فالرضيبة باعتبارها اقتطاعا جربيا من مالية األفراد لفائدة الخزينة تشكل مساسا بحق امللكية الفردية، ومن ثم فإن هذا 
دوده ويف حالة غموض هذا الخط يجب الوقوف بالتفسري عند حاملساس ينبغي أن يبقى يف حدود الخط الترشيعي املرسوم له، 

 الضيقة ولصالح امللزم. وهذا ال يعني استبعاد التفسري الواسع بل يظل إعامله أمرا راجحا يف بعض املقتضيات واألمور.

 

Abstract :  

Les règles juridiques, quelle que soit leur source, peuvent nécessiter une interprétation, mais 

l’importance de l’interprétation apparaît principalement en relation avec les règles de la législation 

édictées sous forme écrite par l’autorité compétente pour la délivrer. Sa sagesse. 

Cependant, l'interprétation de la règle de droit fiscal doit différer de l'interprétation des textes de 

droit civil, que ce soit en termes de manière, d'étendue ou de méthode à laquelle l'interprète recourt pour 

montrer le sens du texte fiscal, la jurisprudence étant établie selon laquelle les textes fiscaux doivent 

être interprétés de manière restrictive, en application du principe de légitimité fiscale Ce qui stipule qu 

'il n'y a pas de taxe ou d'exonération sauf par texte". 

L'impôt, en tant que déduction obligatoire des finances des particuliers au profit du trésor public, 

constitue une violation du droit de propriété individuelle, et donc ce préjudice doit rester dans les limites 

de la ligne législative décrétée pour lui, et en cas d'ambiguïté de cette ligne, l'interprétation doit être 

arrêtée à ses limites étroites et en faveur de la reliure. Cela ne signifie pas exclure l'interprétation large, 

mais plutôt sa mise en œuvre reste probable dans certaines exigences et questions. 
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 مقدمة
بيق نص ل القضاء، مبناسبة نظره يف نزاع يحتاج إىل تطإن القاعدة القانونية باعتبارها تعبريا عن إرادة املرشع قد تحتاج إىل تدخ

قانوين معني، لتفسريها بحثا عن قصد املرشع وإرادته عن طريق إعامل قواعد التفسري. وتجد هذه األخرية مجال إعاملها أساسا يف 
معرفة معناها،  الغموض واإلبهام ويصعبالقواعد الترشيعية التي تصدر يف مواد مركزة ووجيزة ، األمر الذي يحيطها يف كثري من األحيان ب

 . 501وهنا يلزم تفسريها ملعرفة حقيقة ما قصد منها 

والشأن نفسه بالنسبة للامدة الرضيبية، فاعتبارا لكون الرضيبة متثل عبئا ماليا وانتزاعا إجباريا ألموال الفرد لغاية تحقيق املصلحة 
جبائية بشكل ميكن األشخاص املخاطبني بهذه القواعد، اإلدارة وامللزمون والقضاء العامة، يحرص املرشع الجبايئ عىل صياغة قواعد 

.لكن يف الواقع يتعذر عىل املرشع يف كثري من األحيان مهام بلغت دقته يف  اإلداري، من استيعاب مضمونها وفهم قصد املرشع منها
وكة لعملية من وقائع، ألن النصوص القانونية مهام كانت محبصياغة النصوص الجبائية أن يحيط بجميع ما ميكن أن تفرزه املامرسة ا

. األمر الذي يستدعي تفسري القضاء لهذه 502ودقيقة فإنها تبقى محدودة ومنحرصة، بخالف الوقائع فهي غري محدودة وغري منحرصة 
 النصوص بالشكل الذي ميكن من تنزيل محتواها بشكل سليم عىل موضوع النزاع القضايئ.

وال شك أن هناك ارتباطا وثيقا بني سلطة القضاء يف تفسري القواعد القانونية وبني حاميته لحقوق امللزمني يف مجال االلتزامات 
الجبائية التي تكون محل منازعة قضائية وتستوجب إعامل قواعد القانون وتطبيقها عىل النزاع املعروض عليه.  وإلظهار سلطة  القايض 

لجبائية  ومن اجل التوفيق بني  املصلحة العامة  لإلدارة الرضيبة  من جهة ومصلحة امللزم من جهة أخرى  ومن اجل يف تفسري النصوص ا
 معرفة  سلطة القايض يف التدخل  لحسم النزاع القائم بني  الجهات املتنازعة 

الجبائية  التي      املذاهب التفسريية للنصوص)امللزم واإلدارة الرضيبة  (  يقتيض منا ذلك .التطرق  لسلطته  من خالل   التطرق إىل
ميكن للقايض االعتامد  عليها  عند الفصل يف النزاع الرضيبي  فام هي هذه املذاهب  التي ميكن  اللجوء إليها  من أجل  فرض املساواة 

ية املدنية، ذلك أن الفقه تفسري النصوص القانونبني األطراف املتنازعة؟   علام  أن تفسري القاعدة القانونية الرضيبية ال بد وأن يتباين عن 
مستقر عىل أن النصوص الرضيبية يجب تفسريها تفسريا ضيقا، إعامال مببدأ الرشعية الرضيبية الذي يقيض بأنه"ال رضيبة وال إعفاء إال 

ن تم فإن هذا مللكية الفردية، ومفالرضيبة باعتبارها اقتطاعا جربيا من مالية األفراد لفائدة الخزينة تشكل مساسا بحق ا .503بنص" 
املساس ينبغي أن يبقى يف حدود الخط الترشيعي املرسوم له، ويف حالة غموض هذا الخط يجب الوقوف بالتفسري عند حدوده الضيقة 

 ولصالح امللزم. 

، بل يظل إعامله أمرا عبيد أن القول بسيادة التفسري الضيق يف مجال تفسري النصوص الرضيبية، ال يعني استبعاد التفسري الواس
راجحا يف بعض املقتضيات واألمور، عىل أن القضاء املغريب يسعى جاهدا يف تفسري النص الجبايئ لصالح امللزم وهو ما سنتناوله تباعا يف 

                                                           

 .331، ص: 4921إدريس العلوي العبدالوي ، المدخل لدراسة القانون ، الجزء األول ، نظرية القانون ، مطبعة فضالة المحمدية ، ط الثانية ، سنة  - 4

لتنمية، ة لإلدارة المحلية واعبد العزيز يعكوبي ، قاعدة التفسير الضيق للنصوص الضريبية وتطبيقاتها في المجال القضائي ، المجلة المغربي -7

 .91، ص: 4993دجنبر  –، أكتوبر  42عدد 

ا، يانظر الحالبي الكتاني إدريس، مدى مساهمة السلطة القضائية في خلق القاعدة القانونية، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العل -1

 .433، ص: 4931-4931ماعية بالرباط، السنة الجامعية جامعة محمد الخامس ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجت
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ص الجبايئ نثالث نقط، نخصص  )الفقرة األوىل( للتفسري الواسع عىل أن نتطرق  للتفسري الضيق يف )الفقرة الثانية(.ومبدأ تفسري ال
 الغامض لصالح امللزم يف  )الفقرة الثالثة (.

 الفقرة األوىل: التفسري الواسع للنص الرضيبي
لقد مر بنا عند الحديث عن الغاية من التفسري أن قلنا بأن املقصود بالتفسري الواسع أن يطبق النص عىل كافة األمور التي أراد املرشع 

رصاحة .حيث أن املفرس ال يضيف إىل قانون الرضيبة أمرا مل يفرضه القانون وال يخلق رضيبة أو أن يطبق عليها النص وإن مل يتضمنها 
 .504يقرر زيادتها ألن هذه األمور من اختصاص املرشع

ويعمل التفسري الواسع للنصوص القانونية عىل توضيح معنى القانون اتجاه الوقائع الفعلية، متالفيا النقص والقصور القانوين، 
 .505ا مع ما يتجسد يف املجتمع من وقائع وأحداثومتالمئ

وقد استند املجلس األعىل )محكمة النقض حاليا( عىل معيار التمييز الواسع حيث ميز بني مقررات السلطات اإلدارية والسلطة 
كزية لفرض الرضائب تتوفر ، "إذا كانت اللجنة املر 506القضائية عندما أراد تحديد طبيعة عمل اللجان الرضيبية، حيث جاء يف أحد قراراته

عىل العنارص الكافية لإلضفاء عىل مقرراتها الطابع القضايئ، فإن مقررات هذه اللجان هي مقررات إدارية، وال تعمل سوى كأجهزة 
 تفهذه اللجنة يوجد عىل رأسها قايض اإللغاء إال  أنها تبت يف الطعون املرفوعة ضد مقررا تكميلية لفرض الرضيبة وليس كمحاكم.

 اللجان املحلية والتي ال تتضمن أي قاض عىل رأسها .

أما فيام يخص مقرراتها فإنها تصدر بكيفية غري معللة، والتعليل يعترب عنرص جوهري لكل مقرر أو عمل قضايئ، إضافة إىل ذلك 
لقانونية يعود للقضاء ا املنازعات افإن اللجنة املركزية لفرض الرضائب ال تنظر سوى يف النزاعات املتعلقة بتحديد األساس الرضيبي، أم

 وحده الفصل فيها".

. وكذلك أثناء 507وقد تبنت أيضا املحكمة اإلدارية بالرباط التفسري الواسع للنص الرضيبي عندما أخضعت لوحة املحامي للترضيب
 قضائها عىل رضية، حيث اعتربت يفنظرها منازعة جبائية تتعلق مبدى جواز إخضاع العقارات الواقعة يف الجامعات القروية للرضيبة الح

املتعلق بالتعمري واستعانت يف  هذا  99/17تفسري عبارة "املناطق املحيطة بالجامعات الحرضية" الواردة يف املادة األوىل من القانون رقم 
"...وحيث  508الصادر عنهااملتعلق بالتعمري، حيث جاء يف حيثيات الحكم  09.91التفسري عىل مقتضيات املادة األوىل من القانون رقم 

عات داخل املناطق املحيطة بالجام –إىل جانب الجامعات الحرضية واملراكز املحددة  –يستفاد من املادتني معا أن الرضيبة تفرض 
لحرضية ا الحرضية باعتبار املناطق املحيطة هي يف األصل أرايض قروية أي واقعة داخل النفوذ الرتايب للجامعة غري أن ارتباطها بالجامعة

نطقة ملباعتبارها امتدادا لها يجعلها موجبة إلخضاع العقارات الواقعة داخلها عىل امتداد خمسة عرش كيلومرتا من الدائرة البلدية، لذلك فإن ا
                                                           

 .719، ص:  4935د .نيقوال قدري عطية ، ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتها ، اإلسكندرية ،  - 504

 .425الحالبي الكتاني إدريس، مرجع سابق، ص:  - 505

 .411، الهامش 424أورده الحالبي الكتاني، مرجع سابق، ص:  47/52/4937بتاريخ  713قرار  - 506

، أوردته    سعاد بنور،العمل القضائي في المادة الضريبية، دراسة تحليلية، قانونية،  413/19في الملف رقم :  4991فبراير  7حكم  بتاريخ  -2

 ..744. ص: 7551فقهية، وقضائية مع احدث االجتهادات القضائية الصادرة عن المجلس األعلى، الطبعة األولى،سنة 

منشور بدليل "العمل القضائي في المنازعات الضريبية بين مواقف محاكم  215/1/51في الملف عدد  59/54/7552صادر بتاريخ  43عدد  حكم -3

 وما بعدها. 12، ص: 7545الموضوع وتوجهات المجلس األعلى" منشورات مجلة الحقوق المغربية، الجزء الثاني، سنة 
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 9املادة  تاملحيطة رغم أنها تبقى جزءا من تراب جامعة قروية فإن العقارات الواقعة داخلها تعترب خاضعة للرضيبة الحرضية طبقا ملقتضيا
 املشار إليه أعاله".   17.99من القانون

ويذهب أنصار هذا االتجاه إىل عكس أنصار التفسري الضيق إىل اعتبار القوانني الرضيبية قوانني غري استثنائية، وإمنا هي قوانني 
قوانني  هذه القوانني كغريها من العادية تعمل عىل تنظيم كيفية حصول الدولة عىل مواردها املالية ألداء مهمتها، وأنه يجب أن تفرس

دون تقيد املفرس بإتباع طريقة معينة دون أخرى، بل يجب أن يقوم التفسري املوضوعي وهو تفسري يحقق التوازن بني الخزينة وامللزم، فهو 
لوقت قد املرشع، ويف نفس ايحمي امللزم من تعسف اإلدارة الجبائية إذا أرادت حرمانه من إعفاء ينص عليه القانون وتؤكد عليه إرادة 

 يحمي اإلدارة من التهرب والتحايل عىل النصوص الجبائية يف حالة وجود عيب أو سهو يف القانون.

ويعتقد مؤيدو هذا االتجاه أن التفسري بالقياس هو الذي ميكن من تطبيق القوانني الرضيبية تطبيقا سليام، وهم بذلك يرفضون 
يق القياس قد يؤدي إىل فرض أو إىل اإلعفاء من الرضيبة عىل أمور مل ينص القانون عليها ألن طريق اإلدعاء القائل بأن استعامل طر

القياس ميكن من تطبيق القانون الجبايئ تطبيقا بااللتجاء إىل النية الحقيقية للمرشع، إذ ال يعقل أن يخضع لرضيبة معينة أو يعفى من 
 الظروف وتحقق الواقعة املنشئة للرضيبة ال لسبب سوى أن القانون نص عىل الفئة األوىل أدائها فئة دن أخرى عىل الرغم من توافر نفس

.  وتلطيفا آلراء هذا االتجاه ذهب فريق من أنصار التفسري الواسع، إىل إيراد بعد التحفظات 509ومل يتضمن نصا بالنسبة للفئة الثانية 
ول العامل وهو أن ال رضيبة  إال بنص، ويرتتب عن هذا املبدأ أن الرضيبة إذا أهمها القول بأن مثة مبدأ يسود معظم ترشيعات ودساتري د

فرضت عىل واقعة معينة فال يصح أن متتد فتتناول واقعة أخرى حتى ولو كان مثة شبه بني الواقعتني .ويضيفون إىل ذلك أن الرضائب 
اصة زم عىل السواء ، ويرتبون عىل ذلك أن القواعد القانونية الختخضع ملبدأ آخر وهو مبدأ اليقني، وهو مبدأ يحقق  مصالح الخزينة واملل

بالرضيبة هي يف األصل قواعد قليلة املرونة ويظهر ذلك عىل األخص فيام كان من تلك القواعد مقررا  منح إعفاءات إىل بعض الفئات 
ص وعند عدم جب عىل املفرس التقيد بحرفية النمن امللزمني أو بعض التسهيالت خاصة عند توافر ظروف معينة ففي مثل  هذه الحاالت ي

أن هذا التقيد) التقيد بحرفية النص( ال يرجع إىل وجود مبدأ عام يقيض  –ويف رأيهم  –توافرها فال يجوز منح اإلعفاءات أو التسهيالت 
انون أو روحه أن م من نص القبتفسري جميع النصوص الرضيبية تفسريا ضيقا وحرفيا ، وإمنا يرجع ذلك إىل أنه يف هذه األحوال يفه

ترسي عىل جميع  ليست عامة وال –يف نظرهم  –املرشع يريد أن يطبق الحكم القانوين بتلك الحاالت تطبيقا حرفيا ، لكن هذه التقنية 
الواسع أو  األحكام الرضيبية بل إن من هذه األحكام ما هو أكرث مرونة من غريه ويقبل التفسري بأكرث من طريقة مبا يف ذلك التفسري

. ولقد تعددت أوجه التفسري الواسع إلقرار إعفاء امللزم باألداء الرضيبي باعتامد معايري مختلفة من قبيل املدة الزمنية  510التفسري بالقياس
 املتخذة للسكن الرئيس واملساحة .

يبة باعتباره املتعلقة بإعفائه من الرض ويف هذا اإلطار اعتمد املجلس األعىل سابقا مبدأ التفسري الواسع عندما رفض دفوع امللزم
،"حيث أنه مام ال نزاع فيه أن 511ميارس نشاطا فالحيا متمثال يف توفره عىل جهاز خاص لتربيد املنتوج الفالحي، حيث جاء يف قرار له 

                                                           

 .777ص:  د .نيقوال قدري عطية ، مرجع سابق ، -509

 وما بعدها. 32، ص: 4911ذ حسين خالف / األحكام العامة في قانون الضريبة ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة  - 510

أورده ذ انس السبتي، قراءة في اإلعفاءات الضريبية المتعلقة بالمجال الفالحي واإلشكاليات التي  333قرار الغرفة اإلدارية في الملف  -44

المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، ندوة العمل القضائي والمنازعات الضريبية، دفاتر المجلس األعلى،  31-15من قانون  2 تطرحها المادة

 . 422ص: 
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سب املاشية من ك املدخول موضوع اإلخضاع الرضيبي ليس مصدره عمال فالحيا محضا، أي ناتج عام تدره األرض من عطاء أو تقدمه
دون تدخل اآللة يف الصنع، مام ال يعد عمال فالحيا رصفا، وإمنا هو جهاز خاص بالتربيد والحفاظ عىل املنتوج الفالحي من التعفن 
وضامن بيع الغلل الفالحية عىل مدار السنة، فكأن ما أثري من كونه يستفيد من اإلعفاء الرضيبي غري منتج وكان ما قىض به الحكم 

 ستأنف مؤسسا".امل

هذا القرار وسع من دائرة العمل الفالحي ليصبح خاضعا للرضيبة املهنية، وذلك بالنظر إىل طبيعة اآلليات املستعملة بغض النظر عن 
النشاط الفالحي نفسه، عىل اعتبار أن النشاط الذي يتطلب أساسا تدخال من اإلنسان بواسطة املكننة واآلليات العرصية فضال عن عملية 
الرشاء والبيع واملضاربة لتحقيق الربح، يدرج هذا النشاط ضمن األنشطة التجارية والفالحية التي ترتبط باملجهود اليدوي أكرث من عنرص 

 . 512اآللة التي قد يستعان بها بصورة ثانوية

قضاء اإلداري امللزم، فقد ذهب الو إذا كان املبدأ الذي يحكم عمل القضاء يف املادة اإلدارية هو وجوب تفسري النص الجبايئ لصالح 
 يف بعض املقررات الصادرة عنه إىل تفسري النص الجبايئ لغري صالحه.

حيث أثريت أمام القضاء اإلداري دعاوي ينازع فيها امللزمون يف إخضاعهم للفرض الرضيبي عىل األرباح العقارية بناءا عىل بيوعات 
ات الحالة ال يكون رضائيا وإمنا يتم عىل يد املحكمة، وبالتايل ال ميكن إدراجه ضمن البيوعمتت باملزاد العلني عىل اعتبار البيع يف هذه 

ع رش العقارية التي يستفيد منها امللزم الخاضع لهذه الرضيبة .حيث قرر إخضاع هذا البيع للرضيبة عىل األرباح العقارية، عىل اعتبار أن امل
 ات الرضائية والبيوعات الجربية.عند إصداره لهذه الرضيبة مل مييز بني البيوع

ومن بني القضايا التي عرضت عىل القضاء اإلداري بشأن هذه املسألة، قضية التمس فيها املدعي )امللزم ( إلغاء الحكم املطعون فيه 
لبيع مل يصدر ا الذي قرر خضوعه للرضيبة عىل األرباح العقارية عىل إثر تفويت عقاره بناءا عىل أمر قضايئ ،مؤسسا ملتمسه عىل كون

عنه بصفة شخصية، وأن املستفيد من هذا البيع هو البنك الذي صدر األمر القضايئ لصالحه، حيث جاء ضمن حيثيات إحدى قرارات 
مل تستنث عملية تفويت  0979، وهي تبت يف وسيلة الطعن املذكورة "...حيث أن املادة الخامسة من قانون املالية لسنة 513محكمة النقض

عن طريق البيع القضايئ الذي تم بواسطة كتابة الضبط من الرضيبة عىل األرباح العقارية، وأن الثابت باملحرض إرساء املزاد  العقارات
املنجز من طرف كتابة الضبط بتاريخ ...، فإن املتحصل من البيع هو مبلغ ....درهم، و أن إدارة الرضائب عندما فرضت الرضيبة بناءا عىل 

 تضيات املادة الخامسة املومأ إليها ويكون الحكم املستأنف عندما قىض عىل النحو املذكور واجب التأييد".ذلك تكون طبقت مق

ويف جميع األحوال، فإن كان الفقه والقضاء قد استقر عىل وجوب تفسري النصوص الجبائية لصالح امللزم، فذلك ال يعني أن كلام 
األمر بإعفائه   تفسريه إىل الحدود التي يفقد فيها الغاية من إقراره وسنه، وأنه كلام تعلقتعلق األمر بفرض رضيبي، فإنه يتعني التضييق يف

                                                           

مصطفى األخضر، تحديد مفهوم الدخول واألنشطة الفالحية المعنية باإلعفاء من الضرائب المباشرة، ندوة العمل القضائي والمنازعات  47

، دفاتر المجلس األعلى، 7551مارس  79و73لقاء مشترك بين المجلس األعلى والمديرية العامة  الضرائب، أشغال اليومين الدراسيين الضريبية 

 وما بعدها. 432، مطبعة إليت، .ص: 3/7551العدد 

شور بمجموعة قرارات المجلس ، من51/57/7551و 1771في الملف اإلداري عدد  49/51/7553صادر بتاريخ  799قرار محكمة النقض عدد  -41

 وما بعدها. 737، ص: 7552األعلى، أهم القرارات الصادرة في المادة اإلدارية، الجزء األول، سنة 
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. إمنا يجب استحضار املقاصد الحقيقية التي يتوخاها املرشع من 514ينبغي التوسع يف فهمه إعامال ملبدأ حامية الطرف الضعيف وهو امللزم
وهنا يكمن دور القايض اإلداري الذي"ليس هو  . 515نص الجبايئ عىل ضوئهاإقرار فرض رضيبي أو إعفاء جبايئ معني، وتفسري ال

املصادقة عىل النصوص بالقدر الذي هو إعطاء مضمون اجتامعي متحرك لها يساير  روح املرشع، فالنص الترشيعي يصبح ميتا إذا مل يكن 
 .516له محتوى عميل وسيسيولوجي"

 الفقرة الثانية: التفسري الضيق للنص الرضيبي
ويكون إذا ما اتجهت إرادة املرشع إىل إعطاء النص معنى محدودا ال يصح التوسع فيه بسبب طابعه االستثنايئ بحيث يجب قرصه 

 .517عىل القضايا التي شاء املرشع  أن يقترص تطبيق النص عليها

تبارها من الجبائية،باعوتعترب قاعدة التفسري الضيق للنص الرضيبي من أهم القواعد التي تحكم عمل القضاء يف املادة 
التي تقرر أنه ال ميكن إجبار أي فرد عىل أداء الرضيبة إال إذا صدر بشأنها نص قانوين يسمح بهذا  518اقتضاءات"مبدأ رشعية الرضيبة"

بإدارة  مر، كام أنه ال ميكن اإلعفاء من أداء الرضيبة إذا مل يجز القانون هذا اإلعفاء ومعنى ذلك أن املفرس سواء تعلق األ 519اإلجبار
ة فالرضائب أو بالقضاء يف تطبيقه للنصوص الرضيبية، عليه دامئا أن ميتنع عن تجاوز الحقوق الترشيعية املرسومة له تطبيقا للقاعدة املعرو 

 .520"حيث ال مييز القانون ال ينبغي التمييز" 

نه يؤدي إىل فرض يف املادة الرضيبية، أل ويجب عىل القايض عند تفسريه للنصوص الجبائية أن تستبعد إمكانية األخذ بالقياس 
 .521رضيبته عىل وقائع مل ترد بالقانون قياسا عىل وقائع تم ترضيبها

كام أن األخذ بالقياس يف مادة الرضائب يعني تفسري النصوص الرضيبية تفسريا واسعا، وهو ما يخالف مبدأ التفسري الذي مييز 
. كام ترتتب عن 522لقياس ما هو إال نتيجة حتمية لتطبيق مبدأ التفسري الضيق املذكور آنفاويطبع هذه املادة .لذلك فإن استبعاد طريقة ا

                                                           

حسن المولودي، اإلشكاليات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بخصوص ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى، ندوة المنازعات الجبائية  -41

 وما بعدها. 154ص: 7544كتوبر واالنتخابية، أ

–، يوليوز 37-34حميد النهري بن محمد، مالحظات حول إصالح المنظومة الجبائية، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، العدد المزدوج  - 41

 .472، ص:7553اكتوبر 

لمجال القضائي، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، عبد العزيز يعكوبي، قاعدة التفسير الضيق للنصوص الضريبية وتطبيقاتها في ا -43

 .445، ص: 4993دجنبر  –، أكتوبر 42عدد 

 .111د .نيقوال قدري عطية ، مرجع سابق ، ص:  - 517

43- AHMED Elallali ;L’interprétation ;des textes Fiscaux au  Maroc  ;revue marocaine d’administration locale et de 

développement ;n 89 ; novembre-décembre 2009 ;p77. 

محمد قصري، دور القاضي اإلداري في تفعيل الرقابة على مسطرة فرض الضريبة وتصحيح وعائها، الندوة الجهوية السادسة تحت عنوان   -49

 .431ص: 7552ماي  44-45"المنازعات االنتخابية والجبائية من خالل اجتهادات المجلس األعلى"،الرباط 

، أكتوبر 42ذ عبد العزيز يعكوبي، قاعدة التفسير للنصوص وتطبيقاتها في المجال القضائي، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية ،عدد  -75

 .93، ص:4993دجنبر  –

ث االجتهادات القضائية الصادرة عن سعاد بنور، العمل القضائي في المادة الضريبية، دراسة تحليلية، قانونية، فقهية، وقضائية مع احد -521

 .741. ص: 7551المجلس األعلى، الطبعة األولى،سنة 

، مرجع 49عبد المعطي القدوري، الحماية القضائية للملزم في مجال المنازعات الجبائية، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية ،عدد  -77

 .13سابق،ص:
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، وأن أي إغفال من جانب املرشع ال ميكن 523هذا املبدأ كذلك قاعدة تفسري النص الرضيبي املشكوك يف مداه ونطاقه دامئا لصالح امللزم
 .524بالرضيبة أن يفرس إال لفائدة الطرف الضعيف يف النزاع وهو املدين 

وتجد قاعدة التفسري الضيق للنص الجبايئ سند إعاملها يف مبدأ الرشعية الرضيبية الذي يقيض بأن"ال رضيبة وال إعفاء إال بنص"، 
حيث تجد تربيرها من جهة يف قدسية حق امللكية وعدم جواز املساس بها إال طبقا للقانون، ومن جهة أخرى يف وجوب حامية املوارد 

للدولة املتحصلة من الرضائب، إذ داخل هذه املعادلة الصعبة ينبغي عىل القايض دامئا أن يتحرك إليجاد حلول للنزاع املعروض املالية 
.غري أن قاعدة التفسري الضيق للنص الرضيبي ال تعني أن القايض يف تطبيقه للقاعدة القانونية املتعلقة بالنزاع يجب أن يقف 525أمامه

قاعدة، بل أن عملية التفسري تقتيض أحيانا الخروج عن هذا املعنى الحريف والبحث عن مدى استغراق النص للحالة عند املعنى الحريف لل
موضوع النزاع عن طريق وسائل االستنباط املعروفة، وطبقا للمعطيات الواقعية املعروضة فدور القايض ال يقترص فقط عىل املصادقة عىل 

ن اجتامعي كمحرك لها يساير روح املرشع، وأحيانا أخرى قد يستدعي األمر اللجوء إىل مقتضيات النصوص بقدر ما هو إال إعطاء مضمو 
 . 526القانون املدين أو التجاري لتحديد مفاهيم رضيبية غامضة

ولعل أبرز القضايا التي استخدم فيها القضاء اإلداري معيار التفسري الضيق للنص الرضيبي هي قضية إخضاع لوحة املحامي أو 
يف  -حيث يذهب أنصار هذا االتجاه إىل التمييز بني القوانني العادية والقوانني االستثنائية ، فالقوانني العادية  . 527لطبيب للترضيب.ا

نظرهم هي تلك التي تكفل مزاولة األفراد لحقوقهم يف حرية كاملة، أما االستثنائية فقد جاءت لتكبيل هذه الحقوق والحد منها، كام هو 
لنسبة للقوانني الجنائية التي متس أهم الحقوق املتصلة وهي حقه يف الحياة أو حقه يف الحرية أو حقه يف امللكية، والقوانني الشأن با

 . 528الرضيبية التي متس الحقوق املالية، وقد كان ينظر إىل هذه القوانني نظرة البغض والكراهية بسبب ما تتضمنه من عقوبات

ني العادية يف حالة غموض النص يجوز استعامل جميع قوانني التفسري املمكنة من أجل استجالء إرادة ونتيجة لهذا التمييز فالقوان
، وهو ما يطلق عليه"طرق 529املرشع فيها ومنها استعامل القياس مبفهوم املطابقة، أو القياس مبفهوم املخالفة أو القياس من باب أوىل

 نني األخرى يطلق عليها "طرق التفسري الخارجية" وهي حكمة القانون وغايته واملصادرالتفسري الداخلية" كام يجوز استعامل بعض القوا
 .530أو السوابق التاريخية واألعامل التحضريية

                                                           

 .741مادة الجبائية، مرجع سابق ،ص: سعاد بنور، العمل القضائي في ال - 523

، السنة 31منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى العدد 225/1/4/7555في الملف عدد  59/45/7551صادر بتاريخ  4131قرار محكمة النقض  -71

 وما بعدها. 711، ص:7553

 .93مرجع سابق، ص: ذ . عبد العزيز يعكوبي ، قاعدة التفسير للنصوص وتطبيقاتها في المجال القضائي ، -525

،منشورات المجلة  4993/9ذ . عبد العزيز  اليعكوبي، اإلجراءات اإلدارية الضريبية ومسطرة الطعن فيها قضائيا، سلسلة "مواضيع الساعة " -73

 4993يونيو 41ص بتاريخ المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، أشغال اليوم الدراسي المنظم بكلية الحقوق بالرباط السويسي /شعبة القانون الخا

 .34و 35حول "اإلجراءات المتبعة أمام المحاكم اإلدارية"، ص: 

 .34ذ . عبد العزيز  اليعكوبي، قاعدة التفسير للنصوص وتطبيقاتها في المجال القضائي ،مرجع سابق، ص:  - 72

528-PAUETE PARCELIER ; DE l’interprétation des lois d’enregistrement ; Sirey – 1938 –P : 44.    

 (.739-733ص : ) 4931د زيد قدري الترجمان ، مدخل لدراسة القانون الجزء األول  -529

 .473/ 471(. ص.4932الرباط ) –دار األمان   -د. خالد عبد الله عيد " مدخل لدراسة القانون "  - 530
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أما القوانني االستثنائية )التي منها القوانني الرضيبية ( فيتعني عدم التوسع يف تفسريها وعىل القايض عندما يعرض عليه نزاع 
نى يه عىل نص جبايئ غامض أن يهتدي دامئا بقاعدة التفسري الضيق، أي االلتزام بتطبيق النص تطبيقا حرفيا ومبعرضيبي يتوقف البت ف

آخر يجب أن يكون النموذج القانوين للرضيبة مطابقا لنموذجها الواقعي ، ويف حالة الشك يجب تفسري النص لصالح امللزم عىل غرار 
 .  531لح املتهم استنادا إىل مبدأ " أن األحكام الجنائية ال تنبني إال عىل اليقنيالقوانني الجنائية التي تفرس الشك لصا

أما يف الحالة التي ينتفي فيها النص الجبايئ الرصيح فإنه ينبغي االمتناع عن املطالبة بالرضيبة ألن األصل هو براءة الذمة قياسا 
. وإلضفاء نوع من املرونة عىل هذا االتجاه  )اتجاه 532 امليدان الجنايئعىل قاعدة أن " ال جرمية وال عقوبة إال بنص " املعمول بها يف

 533التفسري الضيق( أجاز فريق منه 

االلتجاء إىل بعض القواعد الخارجية لتفسري النصوص، وذلك عىل أساس أن التفسري الحريف ال يتعارض مع  -بتحفظ بالغ   - 
الترشيع واألعامل التحضريية واملصادر التاريخية للقوانني، وقد ذهب أصحاب هذا  محاولة الكشف عن إرادة املرشع أو اللجوء إىل حكمة

االتجاه إىل أن اللجوء إىل العنارص الخارجة عن النص الرضيبي ال يتعارض البتة مع القول بأن القانون الرضيبي يجب تفسريه تفسريا 
 بت من غموض عبارة النص ، ومن تم قصورها عن إرادة املرشع  .ضيقا ما دام أن االستناد إىل هذه العنارص ال يأيت إال بعد التث

وهكذا وبالرغم من كون املحكمة اإلدارية بالرباط  قد اعتمدت التفسري الواسع يف هذه القضية، حيث اعتربت لوحة املحامي من 
، فإن االتجاه السائد يف العمل 049/49يف امللف رقم:  0991فرباير 9املشتمالت الخاضعة للترضيب يف الحكم الصادر عنها  بتاريخ 

 القضايئ سار عكس ذلك من خالل النامذج القضائية التالية :

والذي جاء فيه"...حيث ركز املستأنف املجلس البلدي استئنافه عىل انعدام  -محكمة النقض حاليا -  534قرار املجلس األعىل سابقا
نف عليه ملزم م البلدية يتأكد أنه ال يتضمن أي استثناء يتعلق باملحامي لذلك فاملستأ التعليل، وذلك أنه بالرجوع إىل الظهري املتعلق برسو 

بالخضوع لهذا الرسم خاصة وأن ساكنة املدينة تستفيد من خدمات العارض. لكن ملا كانت اللوحة التي تعلق عىل باب مكتب املحامي هي 
 99-11من القانون  099الزبناء، وبذلك ال تتوفر عىل مقتضيات الفصل لوحة تعريفية تحمل اسمه وصفته فقط وليس لوحة إشهارية لجلب 

فضال عىل أنها من مكمالت نشاطه املهني ويفرضها قانون املهنة مام يجعل الحكم القايض بإلغاء الرسم املطعون فيه مصادف للصواب 
 ويتعني تأييده".

ه قها الطبيب بباب عيادته أو بباب البناية التي توجد بها عيادتوالذي جاء فيه "...وحيث أن اللوحة التي يعل 535قرار محكمة النقض
املتعلق بالرضائب والرسوم املقررة لفائدة  11/99من القانون رقم  099ال تتوفر فيها الرشوط واملواصفات التي قصدها املرشع يف الفصل

ا ختصاص الطبيب ليس هو إشهار أو دعاية، وإمنالجامعات املحلية وهيئاتها فضال عن كون الغرض من تعليق لوحة تشري إىل اسم وا
                                                           

 . 451، ص: 7557–بعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط  األولى عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي )القسم العام (، مط - 531

 . 159، لم تتم اإلشارة إلى دار النشر.  ص4935د . نيقوال قدري عطية ، ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتها ، اإلسكندرية ،  - 532

كريا بيومي ، الطعون القضائية في ربط  وتحصيل  الضرائب  " ومن أصحاب هذا الرأي الدكتور محمد طه بدوي ، والدكتور حمدي النشار عن ز -11

 .791،  ص  4939مطبعة جامعة القاهرة والكتاب  الجامعي  سنة 

 ، غير منشور.7539/1/7/7551في الملف اإلداري عدد  7552ابريل  14صادر بتاريخ  23قرار  - 534

، منشور بدليل "العمل القضائي في  4547/1/7/7551اإلداري عدد  في الملف 1/1/7552صادر بتاريخ  117قرار محكمة النقض عدد  -11

 وما بعدها. 71المنازعات الضريبية"مرجع سابق، الجزء الثاني، ص: 
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املتعلقة مبزاولة  01-94من القانون رقم 04يكون ذلك استجابة ملقتضيات قانون املهنة الذي يخوله هذا الحق كام تشري إىل ذلك املادة 
ي تقوم عىل الدعاية ملهنية التالطب، اليشء الذي يستنتج منه أن النشاط املهني الذي يقوم به الطبيب يختلف عن كثري من األنشطة ا

 واإلشهار و استاملة الزبناء ولذلك فإن الرسم املطعون فيه غري مرشوع ومن املتعني إلغاؤه".

جاء فيه: "اللوحة التي يعلقها العدل تعد التزاما باملقتضيات القانونية املنظمة لخطة  536قرار محكمة االستئناف اإلدارية مبراكش
املتعلق بالرسوم املستحقة لفائدة  99/11من قانون  099اللوحات ال تدخل ضمن طائفة املنقوالت املشار إليها يف املادة العدالة وبالتايل فهذه 

أبريل 09بتاريخ 401/99/9الجامعات املحلية، وألن هدفها كذلك ليس اإلشهار لتنايف ذلك مع مقتضيات الفصل األول من املرسوم رقم 
 . 90/00بة خطة العدالة طبقا للقانون بشأن تعيني العدول ومراق 0991

فالذي يستنتج من خالل هذه القرارات الثالث، أنها ال تساير اإلدارة الرضيبية يف إخضاع بعض اللوحات املعلقة بأبواب بعض 
هار. وبالعودة إىل شاملهنيني لإللزام الجبايئ، باعتبار ذلك من مكمالت النشاط املهني وباعتبار أيضا هذه اللوحات غري مخصصة لغاية اإل 

املحدد لنظام الرضائب املستحقة للجامعات املحلية وهيئاتها فإنها تحدد نطاق الترضيب بقولها"يستحق  99-11من القانون  091املادة 
 الرسم الرضيبي عىل املستفيد من رخصة شغل امللك الجامعي العام بصورة مؤقتة".

 القانون ول عىل رخصة يك يعلق لوحته املهنية بباب مكتبه، إذ سيجد لذلك السند يفوبالنسبة للمحامي مثال فإنه ليس مطالبا بالحص
من القانون املنظم ملهنة  537 11املنظم ملهنة املحاماة الذي يخوله ذلك دون أي إذن مسبق من أي جهة إدارية. حيث جاء يف املادة 

 : 538ما ييل 19/99املحاماة  رقم: 

 مل يستهدف جلب األشخاص، واستاملتهم، وال أن يقوم بأي إشهار كيف ما كانت وسيلته ." ال يجوز للمحامي أن ميارس أي ع

غري أنه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها، لوحة تحمل إسمه الشخيص، والعائيل، وكونه محاميا أو 
 الدكتوراه يف الحقوق. وال يشري املحامي إال إىل هذه الصفات يف محامي مقبول لدى املجلس األعىل، أو نقيبا سابقا، أو حامال لشهادة

 أوراق مكتبه وملفاته..."

وهكذا فإن لوحة املحامي ال تخضع لعملية الترضيب ألنها ال تؤدي وظيفة تجارية، وعىل العكس من ذلك فإن القانون الجديد 
لرضيبة املهنية عندما نص يف املادة الثالثة منه عىل أنه "تكتسب الرشكة أخضع هذه األخرية ل 19.99املنظم للرشكات املدنية للمحاماة رقم 

 الشخصية املعنوية، ويحق لها مامرسة املهنة من يوم تسجيلها يف جدول الهيئة التي يوجد بدائرتها مقرها.

 يتعني تقييد الرشكة بسجالت الرضيبة املهنية بعد مصادقة النقيب عىل نظامها األسايس.".

                                                           

، أورده  ذ محمد محروك، 37/9/7552في الملف اإلداري عدد  47/53/7552صادر عن محكمة االستئناف اإلدارية بمراكش بتاريخ  453قرار عدد  -13

 .22، ص: 7552وحات المعلقة بأبواب بعض مكاتب المهنيين لإللزام الجبائي، مجلة األمالك، العدد الثالث، سنة خضوع الل

من القانون  11، إال ما تعلق بالفقرة الرابعة من المادة 45/59/4991من القانون القديم الصادر بتاريخ  11والتي تتوافق كلية مع المادة  - 12

 في النص القديم. الجديد فهي إضافة لم ترد

، بتاريخ 1335منشور بالجريدة الرسمية عدد 7553اكتوبر 75موافق  4179من شوال 75بتاريخ   454/53/4صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  - 13

 وما بعدها. 1511، ص: 7553نونبر 3
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ن القول بأن هذا النوع من الرضائب املفروض عىل هذه الفئة من املجتمع نتيجة لتعليقهم لتلك اللوحات الحاملة وهكذا ميك
 ألسامئهم وصفتهم هي رضيبة غري قانونية وغري مستحقة، وإمنا هي ناجمة عن التفسري السيئ للقانون .

ضامن فسري الضيق يف مجال املنازعات الرضيبية نجد حالة التومن القضايا األخرى التي اعتمد فيها القضاء اإلداري عىل مبدأ الت
ما ييل:"حاالت التضامن لتحصيل الديون الرضيبية  539يف تحصيل الديون العمومية، حيث جاء يف حكم للمحكمة اإلدارية بأكادير

ليها يف مدونة التضامن املشار إعدم انطباق حاالت  مقررة عىل سبيل الحرص ال عىل سبيل املثال، وال ميكن التوسع يف تفسريها ...
 التحصيل يجعل إجراء الرهن عىل عقار املدعي لتحصيل رضيبة معيب قانونا ...". 

جاء فيه"إن متسك املستأنفة بكونها أدلت بشهادة تثبت سقوط  540وهذا ما أكدته محكمة االستئناف باإلدارية بالرباط يف قرار لها
 ةالتسجيل املتعلق بالرهن، كدليل عىل سقوط الكفالة بالتبعية، تعترب طرحا استباقيا لنزاع مل يتم الحسم فيه بصفة نهائية من قبل املحكم

تجىل الكفالة تبقى قامئة ومنتجة ألثرها القانوين، والذي يالتجارية املعروضة أمامها دعوى بيع األصل التجاري، وما دام األمر كذلك، فإن 
من مدونة تحصيل الديون العمومية الذي يعترب نصا خاصا،  94أساسا يف التضامن املفرتض بني الكفيل واملدين بدين رضيبي طبقا للامدة 

ود الذي هو نص عام و ال محل له يف نازلة من قانون االلتزامات والعق 0014وبالتايل فال مجال لتمسك املستأنفة مبقتضيات الفصل 
 الحال لتعلقه بالكفالة يف مجال الديون املدنية، وليس الديون العمومية موضوع النزاع".

محكمة  - 541كام أن قضايا اإلعفاء الرضيبي بدورها تخضع ملبدأ التفسري الضيق، وهذا ما أكده قرار صادر عن املجلس األعىل سابقا
بالنسبة لإلعفاء جاء عىل صيغة اإلطالق ال التخصيص إذ مل  99-99من قانون املالية لسنة  91يه"لكن حيث إن الفصل ورد ف -النقض حاليا

 يف ينص عىل أن املراقبة الرضيبية التي يعنيها هي تلك التي متت مبارشتها بعد خروج قانون املالية املذكور حيز التنفيذ ال قبله، وعليه و
ة مهام ينبغي أن يفرس تفسريا ضيقا وملا فيه مصلحة امللزم املستأنف عليه فإن اإلعفاء يرسي عىل املراقبة الرضيبيإطار هذا النص الرضيبي 

وال  17/09/0997والتفويت يف النازلة تم يف  0999كان توقيتها. فال يشرتط النص املشار إليه سوى أن يكون التفويت قد وقع قبل يناير 
تفويت موضوع النزاع مل تتجاوز قيمته .....دراهم حسب الثابت من الوثائق وبالتايل فإن املنحى الذي نعاه يزيد الثمن عن .....درهم وال

 جاء فيه :  542وهو ما أكدته محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط يف قرار  لها  الحكم املستأنف كان سليام ومطابقا للقانون".

ه، ضافة ملا يسلمه الشخص لنفسه من بناء، هو الشخص الباين وليس البناء يف حد ذات"إن معيار اإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة امل
 وأن النصوص الرضيبية الغامضة تفرس تفسريا ضيقا لفائدة امللزم.

 ياملتعلقة بالرضيبة عىل القيمة املضافة تخاطب الشخص الطبيع 91-11إن مقتضيات الفقرة الرابعة من املادة السابعة من القانون رقم 
 فيام يسلمه لنفسه من مبنى دون تحديد ما إذا كان واحدا أو متعددا، فهي وردت عىل سبيل العموم".

                                                           

ق المغربية، العدد السابع السنة الرابعة، ابريل غ، منشور بمجلة الحقو 113/7551في الملف عدد 7551يونيو 72صادر بتاريخ  175حكم عدد  19

 .711، ص: 7559

 ، غير منشور.94/53/9في الملف رقم  7552ابريل  44صادر بتاريخ  424قرار عدد  -540

 ، غير منشور.223/1/4/7555في الملف رقم 7557/ 47/ 47صادر بتاريخ  913قرار عدد  -541

 ، غير منشور. 45/52/9الملف رقم   في 7552/ 53/ 15صادر بتاريخ  111قرار عدد  -542
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ومن خالل استعراض القرارات املذكورة أعاله، يتضح أنه ينتج عن التفسري الضيق للنصوص الرضيبية تفسري النص الغامض لفائدة 
اين، ط املتاح قانونا الحتساب الجباية عىل أساسه سواء يف املدى الزمني أم املكامللزم بالرضيبية مبا يتحمل معه هذا األخري سوى القس

د دكام أنه ينتج عنه استبعاد األخذ بالقياس يف املادة الرضيبية، وال أدل عىل ذلك عدم اعتامد قرار محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط ع
( ينص عىل أنه "ال يحق للدائن الرجوع عىل الكفيل 070والعقود .هذا الفصل )من قانون االلتزامات  0014املشار إليه سابقا للفصل  070

 إال إذا كان املدين يف حالة مطل يف تنفيذ التزاماته".

من مدونة تحصيل الديون العمومية، التي تجعل املفوت  94وهو بالتايل يتحدث عن الكفالة يف مجال الديون املدنية، عكس املادة 
 ه التضامن عن أداء الديون الرضيبية التي ينبغي عليه التأكد من أدائها من طرف املفوت يف تاريخ التفويت.  إليه مسؤوال عىل وج

يتبني أن قاعدة التفسري الضيق للنصوص الرضيبية ال تعني الوقوف بها عند املعنى الحريف إذ أن إعامل النص وتطبيقه عىل معطيات 
 ومدى انسجامها وتطابقها مع مقتضيات النص الجبايئ املعتمد يف فرض الرضيبة، فاملسألةواقعية يقتيض تحديد طبيعة هذه الوقائع 

تتوقف أحيانا عىل تحديد طبيعة النشاط هل هو تجاري أوال، ومعرفة ذلك تستوجب اعتامد نصوص القانون التجاري كام قد تتطلب أحيانا 
ق لقاعدة ملفروضة عليها الرضيبة، كل ذلك يتطلب عدم إعطاء مفهوم ضيتحديد مفاهيم ملصطلحات رضيبية، وضبط مدى تعلقها بالوقائع ا

التفسري  الضيق للنص الجبايئ، إذ القول بخالف ذلك يجرد القايض من الوسائل الالزمة إلعطائه للنصوص الرضيبية بعدها العلمي 
 .543والسوسيولوجي املساير لروح املرشع

امل يف آخر أعامله القضائية الصادرة عن الغرفة اإلدارية عىل التشبث التام بأع -محكمة النقض حاليا-ولقد أكد املجلس األعىل سابقا
 التفسري الضيق للنصوص الرضيبية ومن هذه القرارات : 

املنظم  0979نون املالية لسنة جاء فيه: "وحيث إنه وكام الحظ ذلك الحكم املستأنف فإن الفصل الخامس من قا 411544قرار عدد 
للرضيبة عىل األرباح العقارية ينص عىل أنه تفرض رضيبة عىل األرباح العقارية التي يحققها األشخاص الذاتيون مبناسبة بيع عقارات 

يقومون بتفويت  نموجودة باملغرب أو تفويت حقوق عينية عقارية، ويستفاد من هذا البند أن املرشع يخاطب أصال األشخاص الذاتيني الذي
عقاراتهم وأن املدعي األصيل وإن كان قد استحرض حكام يف مواجهة املشرتي يقيض بأن يتحمل هذا األخري أداء الرضيبة عىل األرباح 

 قالعقارية فإن هذا الحكم ال يلزم إال طرفيه دون إدارة الرضيبة وحيث إن الحكم بذلك يكون قد طبق النصوص القانونية الواجبة التطبي
مادامت إدارة الرضائب تستمد صالحيتها من مطالبة البائع بأداء الرضيبة عىل األرباح العقارية من النص الترشيعي املنظم لهذه الرضيبة 

 فكان بذلك الحكم حريا بالتأييد" .

من 01ها مبقتىض املادة كام وقع تغيري  99.07من القانون 019ورد فيه: "وحيث إن الفقرة ما قبل األخرية من املادة  191545قرار عدد 
 0تنص عىل أنه تطبق أحكام هذه املادة كام وقع تغيريها بالبند  10/10/9110والتي دخلت حيز التطبيق إبتداء من 9110قانون املالية لسنة 

من قانون املالية  1كام املادة عىل املنازعات واملراقبة والتقادم والجزاءات املتعلقة بتطبيق أح 9110للسنة املالية  11.11من قانون املالية رقم 
فويتات وحيث إن هذا القانون يرسي بأثر فوري عىل الت كام وقع تغيريه وتتميمه واملنظم للرضيبة عىل األرباح العقارية. 0979لسنة  77.0

                                                           

 .441ذ . عبد العزيز  اليعكوبي، قاعدة التفسير للنصوص وتطبيقاتها في المجال القضائي ،مرجع سابق، ص:  -543

 ، غير منشور.41/3/7557صادر في الملف اإلداري مؤرخ في  441/1/4/7557ب/ل عدد  311قرار عدد  -544

 ، غير منشور.1523/1/7/7551في اللف عدد : 41/53/7553بتاريخ  191قرار عدد  - 545



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

191 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

 التقادم الثاليث املنصوصاملشار إليه إال أنها مل يتحقق بشأنها  0979من قانون املالية لسنة  1التي وإن كانت قد أنجزت يف ظل الفصل 
كام هو الحال يف هذه النازلة ذلك أن التفويت كان خالل سنة   10/10/9110حيز التطبيق يف  9110عليه عند دخول قانون املالية لسنة 

حقة فيها الرضيبة ستالواجب التطبيق عىل النازلة تحدد أمد التقادم يف أربع سنوات التالية للسنة امل 99/07من القانون  001وان املادة  0999
قد تم داخل أجل التقادم .وأن الحكم املستأنف يكون لذلك قد جانب  9119وبالتايل فإن فرض الرضيبة عىل األرباح العقارية خالل سنة 

 الصواب وواجب اإللغاء مع التصدي برفض الطلب".

 من القانون 44ورد فيه ما ييل: "وحيث إنه بالرجوع إىل مقتضيات املادة  546 411قرار عدد  

يتبني أنه كان يقرص  9114من قانون املالية لسنة  01املنظم للرضيبة العامة عىل الدخل قبل تعديلها وتتميمها مبقتىض املادة   07-99 
اإلعفاء من الرضيبة عىل التعويض عن الفصل من العمل وجميع التعويضات التي تحكم بها املحاكم يف حالة الفصل من العمل باإلضافة 

املذكورة والتي ليس من بينها التعويض عن املغادرة الطوعية املضاف إىل هذه املادة  44ىل باقي الحاالت املشار إليها يف نفس املادة إ
من املادة  0كام وقع تغيريه بالبند  7والتي تضمنت كذلك اإلشارة إىل أنه:"تطبق أحكام البند  9114من قانون املالية لسنة  01مبقتىض املادة 

( 9111دجنرب  10) 0494ذي القعدة  7بتاريخ  0-11-119الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم  9114للسنة املالية  49-11من قانون املالية رقم  01
 ". 9114عىل التعويضات املمنوحة ابتداء من فاتح يناير 

تىض البند اة من الرضيبة العامة عىل الدخل مبقوحيث إن إضافة املرشع التعويض عن املغادرة الطوعية إىل قامئة التعويضات املعف
يفيد عىل أن هذا النوع من التعويض مل يكن مشموال باإلعفاء من الرضيبة بدليل أن نفس  9114من قانون املالية لسنة  01من املادة  0

.ومن املعلوم أن القانون  9114فاتح يناير املادة املذكورة قد نصت رصاحة عىل أن اإلعفاء املذكور يطبق عىل التعويضات املمنوحة ابتداء من 
ة ديرسي بأثر فوي عىل الوقائع التي تنشأ يف ظله، وما دام أن التعويض عن املغادرة الطوعية مل يتقرر إعفاؤه من الرضيبة إال مبقتىض املا

القانوين يقتيض تطبيقه عىل حاالت  فإن األثر الفوري لهذا النص 10/10/9114املذكورة التي أكدت عىل بداية تطبيق مقتضياتها يف  01
دون تلك التي جعلت بتاريخ سابق عىل دخول القانون املذكور حيز التطبيق. وحيث إنه  10/10/9114املغادرة الطوعية التي متت ابتداء من 

ة عىل الدخل من التعويضات فإن اقتطاع الرضيبة العام 9114ملا كانت املستأنف عليها قد استفادت من املغادرة الطوعية للعمل خالل سنة 
املمنوحة لها يف هذا اإلطار من املنبع كان مطابقا للقانون، وأن الحكم املستأنف عندما قىض بخالف ذلك فقد جانب الصواب وواجب 

 .اإللغاء مع التصدي برفض لطلب"

و التفسري الضيق إما بالتفسري الواسع أ وعليه يستفاد من خالل هذه األحكام القضائية أن العمل القضايئ يف املادة الرضيبية يأخذ 
" ... وحيث إن تحديد املقصود بعبارة" التعويضات واملنافع"  547حسب طبيعة النزاع، وهكذا جاء يف حكم للمحكمة اإلدارية بالرباط ما ييل

صية النصوص الرضيبية خصو كنطاق لفرض الرضيبة العامة عىل الدخل ينبغي أن يتم يف إطار قاعدتني أساسيتني تأخذان بعني االعتبار 
عن باقي النصوص القانونية األخرى، وهام: أوال قاعدة التفسري الضيق للنص الرضيبي، إعامال ملبدأ الرشعية الرضيبية الذي يقيض 

 بأنه"ال رضيبة وال إعفاء إال بنص".

                                                           

 ، غير منشور. 4355/1/7/7553في اللف  اإلداري القسم الثاني، عدد :  41/53/7553بتاريخ   355قرار عدد  -546

  غ، غير منشور.23/3، في الملف رقم 7552ماي 71صادر بتاريخ  4479المحكمة اإلدارية بالرباط رقم  -  12
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ق امللكية الفردية، ام عىل عاتقهم، فيه مساس بحفالرضيبة باعتبارها اقتطاعا جربيا من مالية األفراد لفائدة الخزينة تشكل إنشاء اإللز 
ومن تم، فإن هذا اإللزام ينبغي أن يبقى يف حدود الخط الترشيعي املرسوم له . ويف حالة غموض هذا الخط يجب الوقوف بالتفسري عند 

 إىل تفسري القاعدة يف فية املنتوثانيا قاعدة التفسري الشمويل للنص الرضيبي بشكل يتجاوز األخذ بحر  حدوده الضيقة ولصالح امللزم.
 سياقها العام الذي وجدت يف إطاره وبشكل ينسجم مع باقي املقتضيات القانونية املنظمة للمسالة التي ينظمها النص موضوع التفسري".

 الفقرة الثالثة : مبدأ تفسري النص الجبايئ الغامض لصالح امللزم
و عىل القايض اإلداري تفسري النص الجبايئ الغامض لصالح امللزم ألن األصل هيف حالة الشك يف مدى النص الجبايئ ، ينبغي 

نص الجبايئ مبدأ تفسري ال -محكمة النقض حاليا -وقد كرس املجلس األعىل براءة ذمة امللزم وكونه كذلك  الطرف الضعيف يف النزاع .
 :  الغامض لصالح امللزم يف العديد من القرارات التي أصدرها ، ومن بينها

الذي جاء فيه : " وحيث إن النصوص القانونية  الرضيبية   447/0/4/9119يف امللف اإلداري عدد  99/0/9114املؤرخ يف  97القرار عدد 
املذكورة وهي تحدد األصناف املعفاة من الرضيبة تنص عىل إعفاء الشخص الطبيعي  7الغامضة تفرس ملصلحة امللزم بالرضيبة وأن املادة 

ما إذا كانوا واحدا أو متعددا يف متلك املساحة التي يبنيها لنفسه ومراعاة للقاعدة املشار إليها ، وألن الرضيبة عىل القيمة  دون تحديد
هلك بها إال بقدر ما فال محل اللتزام املستاملضافة هي رضيبة عىل االستهالك واإلعفاء منها ذو طابع شخيص بالنسبة للشخص الطبيعي ، 

ليس عىل و من حق املستأنفني أن يتمسكا بأنهام يستفيدان من اإلعفاء عىل أساس حصة كل واحد منهام يف املساحة املبنية  يشرتيه وقد كان
 .548املشار إليها تأويال غري صحيح."  7أساس مجموع تلك املساحة ، وإن الحكم املستأنف عندما رفض طلبهام يكون قد أول املادة  

" وحيث يستنتج من كل ما  الذي نص عىل ما ييل :  491/4/99يف امللف اإلداري عدد  99/4/9111يف املؤرخ  0111وأيضا القرار عدد 
 سبق أن  املستأنفني املدعني األصليني قد اشرتيا القطعة األرضية املقام فيها البناء املذكور سوية بينهام وحصال معا عىل رخصة البناء

مرتا مربعا ، فيكونان معفني من أداء الرضيبة عىل  941مرتا مربعا وهو أقل من  049.99والسكنى، وكل ما ميتلك كل واحد منهام  هو 
القيمة املضافة ألنها رضيبة شخصية . ومن جهة أخرى، فإن كل فراغ أو غموض يف الترشيع يعترب لصالح امللزم بالرضيبة، مام يكون 

 . 549لنصوص القانونية املشار إليها غري قائم عىل أساس "  معه التفسري والتأويل الذي ذهبت إليه املحكمة اإلدارية بخصوص ا

 الخامتة
مل يتم بطريق توظيف  –التي سقناها  –بالرجوع إىل  سلطة القايض يف تفسري النصوص الجبائية نالحظ أنه تعامل مع بعض النامذج 

يف استخدام  -مثال-مناهج التفسري املمكنة يف امليدان الجبايئ إسوة بالقضاء املقارن، وإمنا كان تعامال تعوزه املوضوعية ، ويتجىل ذلك  
 الضيق للنص الجبايئ استخداما متعسفا، كام هو الشأن بالنسبة للرضيبة عىل لوحة املحامي ، أو مفهوم االستعامل قاعدة التفسري

الشخيص للسكنى. حيث انتهى القايض اىل إستبعاد فرض الرضيبة عليهام مع أن األمر كان يقيض خالف ذلك ، كام أن  أول مالحظة 
ذج التي بني أيدينا مل يقترص عىل التطبيق الحريف للنص الجبايئ بل كان أكرث حضورا من ميكن إثارتها هي أن دور القايض يف النام

 الرضيبي .  يف حالة غموض النص –خالل إعامله لقواعد التفسري املختلفة وعدم اكتفائه بقاعدة دون أخرى، وكل ذلك يف سبيل البحث 
  

                                                           

 .195. ص: 7544دار أبي رقراق، الرباط، الطبعة الثالثة،زعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي"، "المنامحمد قصري .  - 548

 .141محمد قصري ، مرجع أعاله  ، ص:  - 549
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 ن القانون الجنائي المغربيم 444جنحة إفشاء الصيدلي للسر الـمهني: قراءة في الفصل 

 

 جنحة إفشاء الصيدلي للسر الـمهني: 

  من القانون الجنائي المغربي 444قراءة في الفصل 
    

 دكـــتور يف القانون الــــــــــخاص
 تخصص العلوم الجنائية

 

 : ملخص

الصيادلة يف أداء عملهم و معالجة املرىض املحافظة عىل الرس املهني ، وجعله من التزاماتهم فرض املرشع املغريب عىل 
القانونية بعدما كان التزاما أخالقيا . فالعالقة بني الصيديل و املريض تؤدي اىل االطالع عىل خصوصيات و أرسار املرىض التي 

حق له اإلفشاء بها دون إذن أو رضورة،و ذلك حفاظا عىل رشف املريض يا يجب البوح بها إال إذا كان مضطرا ، ألنها أمانة ال ي
و حامية لشخصيته، فأصبح انتهاك هذا الواجب جرمية مستقلة يعاقب كل يقرتفها ، وقد نظمها املرشع املغريب يف قوانني خاصة 

للوقوف عىل كيفية تنظيم املرشع  من القانون الجنايئ املغريب ، فجاءت هذه الدراسة 444وكذا املدونة الجنائية يف الفصل 
 .الجنايئ املغريب جرمية إفشاء الصيديل للرس املهني

 

Abstract :  

Le législateur marocain a imposé aux pharmaciens dans l'exercice de leur travail et 

le traitement des patients le secret professionnel, et en a fait l'une de leurs obligations 

légales après qu'il s'agissait d'une obligation éthique. La relation entre le pharmacien et 

le patient conduit à l’accès à la vie privée du patient et aux secrets que O doit être 

divulgués sauf s’il y est obligé, car c’est une fiducie qu’il n’a pas le droit de divulguer 

sans autorisation ni nécessité, et qui vise à préserver l’honneur du patient et à protéger 

sa personnalité, violer ce devoir est donc devenu un crime Quiconque le commet est 

puni et le legislature marocain l'a organisé en lois spéciales, ainsi que le code pénal de 

l'article 446 du Code pénal marocain. Cette étude a permis de découvrir comment le 

droit pénal marocain réglemente le délit de divulgation des secrets professionals des 

pharmacies 
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 مقدمة:
يختص بطرق تحضري وتركيب األدوية واملستحرضات العالجية املختلفة من مواردها األولية، ووضعها يف تعترب مهنة الصيدلة فن 

قوالب وأشكال صيدالنية جاهزة وصالحة لالستعامل مع توفري اإلرشادات والنصائح الرضورية ، سواء بهدف املعالجة أو تخفيف اآلالم أو 
جميع األدوية عىل أحمد صورها واختيار األجود من أنواعها، مفردة أو مركبة عىل والصيديل هو "املحرتف ب .550الوقاية من األمراض

 .551أفضل الرتاكيب التي حددها له مربزوا أهل الطب"
ونظرا لخطورة عمل الصيديل ،عملت جل الترشيعات عىل تقنني العمل الصيديل عن طريق وضع ضوابط ورشوط ملامرسته، وتحديد 

 كب أثناء مامرسته ملهنته بعض الجرائم املنصوص عليها يف القانون الجنايئ كجرمية إفشاء الرس املهني إذمسؤوليتة ، فالصيديل قد يرت
يل ال شك أن أهمية االلتزام بالرس املهني رضورية جدا، وذلك ألنه يطلع الن الصيد يعترب أمينا عىل مهنته ألنه يقف عىل أرسار املرىض .

طلع عىل ما هو مستور من أرسار املريض، عن طريق عملية رصف الدواء، لذلك فمن الرضوري عدم مثل غريه ممن ميارس املهن الطبية ي
 الكشف عن هذه األرسار مهام كان السبب. 

من القانون الجنايئ عىل الصيديل رضورة كتامن الرس املهني و جرم إفشاء األرسار الطبية  444و مثلام أقر املرشع املغريب يف الفصل 
دلة ، إذا تحققت أركانها )املبحث األول(، فإنه استثنى يف الفقرة الثانية من نفس الفصل حاالت معينة أجاز فيها إفشاء من طرف الصيا

 األرسار املهنية دون أن يرتب عىل ذلك جزاءا جنائيا )املبحث الثاين(.
 املبحث األول : أركان جنحة إفشاء الصيديل للرس املهني 

من مدونة األدوية  4، واملادة 552من قانون واجبات الصيدلة 6من مجموعة القانون الجنايئ، والفصل  444بقراءة الفصل 
، يتبني أن جنحة إفشاء الصيديل للرس املهني تقوم ركنني أساسيني: ركن مادي يتمثل يف فعل االجرامي وموضوع الجرمية 553والصيدلة

 )املطلب الثاين(. ركن معنوي يتمثل يف  القصد الجنايئ للصيديليرتكبه الصيديل )املطلب األول(، و 

 املطلب األول : الركن املادي لجنحة إفشاء الصيديل للرس املهني
من ق.ج. املغريب عىل تحقق الركن املادي لجنحة إفشاء الصيديل للرس املهني بتوافر عنرص اإلفشاء كالفعل  444نص الفصل 

الجرمية )الفقرة األوىل(، كام عدد األشخاص امللزمني بعدم إفشاء األرسار التي يطلعون عليها بحكم اإلجرامي وعنرص الرس كموضوع 
 مهنتهم أو وظيفتهم ومنهم الصيديل )الفقرة الثانية(.

                                                           

ث االجتهادات"، الطبعة غوتي محمد األغظف : "اإلطار القانوني والتنظيمي لمهنة الصيدلة بالمغرب، دراسة تحليلية نقدية معززة بأحد 550

 .41، ص : 7557األولى، 

 .41أبو ريمان البيروني في مخطوطه "كتاب الصيدنة في الطب"، مذكور عند محمد األغظف، م.س، ص: 551

 الذي ينص على أنه "يلزم جميع الصيدليين بكتم السر المهني ما عدا في حاالت الترخيص المنصوص عليها في القانون" 552

(، بالمصادقة على قانون واجبات الصيادلة واألمر بتطبيقه، الجريدة الرسمية 4931دجنبر  73) 4131شعبان  9بتاريخ  7-31-133مرسوم رقم  -

ولإلشارة، فقد نص البند الخامس من ميثاق الصيدلة الذي أعده المجلس الوطني لهيئة الصيادلة على أن "على الصيدلي  . 4931فبراير  41بتاريخ 

 (.4أسرار المرضى، وكتمانها وعدم البوح بها إال في الحاالت المنصوص عليها في القانون. )الملحق رقم المحافظة على 

 والتي جاء فيها "يلزم جميع الصيادلة بكتمان السر المهني إال في حالة االستثناءات المنصوص عليها قانونا" 553

بمثابة مدونة األدوية والصيدلة. ج.ر  42-51( بتنفيذ القانون رقم 7553نونبر  77) 4172من شوال  15صادر في  4-53-414ظهير شريف رقم  -

 .7553ديسمبر  2بتاريخ  1135عدد 



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

195 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

 الفقرة األوىل : الفعل اإلجرامي " اإلفشاء" وموضوع الجرمية "الرس".
يتضح من هذه العبارة أن  من ق.ج، بقوله "..إذا أفىش رسا أودع لديه..." . 444أشار املرشع املغريب إىل الركن املادي يف املادة 

 هذا الركن يتضمن عنرصين، عنرص الرس وعنرص اإلفشاء .

إن الفعل اإلجرامي الذي يقوم به الجاين وهو "اإلفشاء" هو كشف الرس وإطالع الغري عليه، فمعناه يف جوهره هو نقل املعلومات 
فالرس واقعة ومجرد اإلخبار عنها ال يعترب إفشاء وإمنا يجب أن يحدد الشخص الذي تتصل به، إذ أن بيان هذا  554واإلخبار عن صاحبها،

 555الشخص رشط لتصور املجني عليه.

و الرس املهني صفة تخلع عىل موقف أو مركز أو عمل مام يؤدي إىل وجود رابطة تتصل بهذا املوقف أو املركز أو الخرب بالنسبة ملن له 
  556العلم به، وبالنسبة ملن يقع عليه االلتزام بعدم إفشائه.حق 

ويتحقق كشف الرس بأي وسيلة، سواء بالنرش أو املكاتبة أو املشافهة أو حتى باإلشارة، فيتحقق اإلفشاء يف أي صورة يقع بها فسواء 
الدفرت  سمح الصيديل لشخص أن يطلع عىل لدى القانون أن يكون رصيحا أو ضمنيا، شفويا أو مكتوبا، مبارشا أو غري مبارش، كام لو

 557( أو األدوية الخاصة باألمراض النفسية واملؤثرات العقلية.Carnet à socheالخاص بقيد املواد املخدرة )

ولهذا، فقد نص الفصل السابع من قانون واجبات الصيدلة عىل أنه "يتعني عىل الصيديل احرتاما للمحافظة عىل الرس املهني أن 
 لحديث بني العموم والسيام يف صيدليته عن املسائل املتعلقة بأمراض زبنائه وعالجهم.يتجنب ا

ق.ج املذكور أعاله مل يتطلب ذكر  444ويجب عليه أن يتجنب يف نرشاته كل تلويح من شأنه أن يخل بالرس املهني كام أن الفصل 
ىل وجه معامل شخصية الضحية والتي من خاللها ميكن تحديده عإسم املجني عليه حيث تقوم مسؤولية الصيديل ولو اكتفى بذكر بعض 

 القطع واليقني.

لصيديل ولو كان هذا األخري زوج ا–وال تشرتط العالنية يف هذه الجرمية، حيث يقع اإلفشاء قانونا ولو تم إطالع شخص واحد عليه 
منه  إفشاءا تاما، بل تقع الجرمية ولو تم البوح فقط بجزءكام أنه ليس من الرضوري إفشاء الرس  -وطلب منه كتامن الرس وعدم البوح به

مهام كان يسريا، فقد ينصح الصيديل خطيبة الشخص املصاب مبرض معد بعدم قبول الزواج منه خشية إنجاب أطفال يحملون املرض 
 املصاب به.

ة كام لو تواترت األنباء عىل إصاب واملالحظ كذلك أن هذه الجرمية تقوم ولو إنصب الفعل عىل واقعة أصبحت معروفة للعموم،
شخصية معروفة مبرض معني، أو كام إذا أودع شخص يف مستشفى لعالجه من املواد السامة، فال يجوز للصيديل إطالع الغري عىل الدفرت 

إفشاء الطبيب للرس،  زالخاص أو التذاكر الطبية التي تبني تعاطيه لهذه املواد. وتأكيدا لذلك، قضت محكمة النقض الفرنسية "أنه ال يجو 

                                                           

 .23، ص : 7551شريف الطباخ : "جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضوء الفقه والقضاء"، دار الفكر الجامعي، ط 554

 .434، ص:4939لة"، دار المطبوعات الجامعية، ط منير رباح حنا : "المسؤولية الجنائية لألطباء والصياد 555

 .1، ص : 4932"، دار النهضة العربية، طبعة -دراسة مقارنة–أسامة عبد الله قايد : "المسؤولية الجنائية للطبيب عن إفشاء سر المهنة  556

557 Raoul Michel : « Le pharmacien devant la loi pénal », Thèse soutenue devant la faculté de droit de l’Université de 

Montpellier, 1935, Edition Borc Frères, p : 49-50. 
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نه إإستنادا إىل أنه أصبح معروفا للعامة، إذ أن محيط العامة وأقوال الصحافة تكون غري مؤكدة، وال يصدق روايتها، أما إذا أقرها الطبيب ف
 558يعد مفشيا للرس ومرتكبا لجرمية إفشاء الرس املهني.

شاء صفة الرسية، بل يظل اإلفشاء معاقبا عليه مهام تكرر، إذ أن سبق اإلفوالبد من اإلشارة إىل أن تكرار اإلفضاء بالرس ال ينزع عنه 
 559ال يرفع عنه صفته، ذلك أن إفشاء الرس مرة ال يحول دون تبليغه مرة أخرى.

باإلضافة لعنرص اإلفشاء  يلزم توافر عنرص " الرس" كموضوع للجرمية، فليك تتحقق مسؤولية الصيديل الجنائية عن إفشاء رس 
 ة، يجب أن يكون ما تم إفشاؤه رسا، ويعد الرس املهني من املواضيع البالغة التعقيد إذ أنها تثري العديد من املشاكل القانونية والعملياملهنة

والتزام الصيديل بالرس املهني قديم جدا، إذ قبل أن يستقر قانونيا عرف كالتزام أخالقي وديني، ذلك أن الحياء العام يتأذى من إفشاء 
ار، مام يؤدي إىل اإلرضار باملصلحة العامة والخاصة، أي مصلحة صاحب الرس ومصلحة املهنة، وذلك بامتناع األفراد عن التعامل األرس 

 560بحسن نية خوفا من إفشاء أمراضهم وافتضاحها، وما ينتج عنه من تشويه لسمعتهم والحط من كرامتهم.

، غري أن املرشع املغريب من خالل القانون الجنايئ وقانون 561ار املهنيةو قد تدخل املرشع املغريب ونص عىل تجريم إفشاء األرس 
الذي صادق املرشع مبقتضاه عىل قانون واجبات الصيدلة، مل يعط تعريفا  0941دجنرب  94مبثابة مدونة األدوية والصيدلة ومرسوم  07.14

وظروف كل حادثة عىل انفراد، حيث يلزم وجود واقعة  و الفقه 562للرس الواجب كتامنه، مام يجب معه الرجوع يف تحديده إىل العرف
 مقصورة معرفتها عىل بعض الناس ال يصح إذاعتها عىل العامة.

 563والرس هو كل ما يعهد به إىل ذي مهنة عىل سبيل الرس، أو هو كل أمر يعهد به إىل ذي مهنة ويرض إفشاؤه بالسمعة والكرامة.

                                                           

 .437منير رياح حنا : م.س، ص :  558

 .www.hmc.org.qaطارق صالح الدين محمد : "مسؤولية الطبيب الجنائية المترتبة على إفشاء السر المهني"،  559

ي( انأمام ازدياد حدة األزمة األخالقية والدينية الناتجة عن التقدم المادي والذي يشمل بطبيعة الحال الصيادلة، مع أن السر المهني )اإلنس 560

عاش لفترة طويلة في حمى القواعد األخالقية والدينية، حتى انحصر عن األخالق والدين بعض سلطانها االجتماعي، صار حتما أن تنقلب هذه 

 لقواعد السامية إلى قواعد قانونية ملزمة.ا

 .1ص : ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 4993رسالة ماجستير أنظر : موفق علي عبيد : "المسؤولية الجزائية لألطباء عن إفشاء السر المهني"، 

فشاء األسرار المهنية في قانون العقوبات الذي نص على تجريم إ 4345وقد اقتفى أثر التشريعات الجنائية كالمشرع الفرنسي سنة  561

 4345نونبر  3الفرنسي.وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لهذا النص ملخص ما قاله مستشار الدولة في اجتماع المجلس النيابي الفرنسي في 

من يخونون ثقة وضعت فيهم، "لقد كان من الضروري أن يفرض القانون عقابا على من يصيبون األشخاص في سمعتهم بإفشاء أسرارهم، على 

ب تأولئك الذين يؤثرون الثرثرة على التمسك بأهداب االلتزام، ولذلك يلعبون بموضوعات خطيرة فيغذون النذالة باإلفشاء غير حاسبين لما يتر

نا لنأمل أن يؤدي حسن على ذلك من فضائح وتفريق بين العائالت"، إال أنه استدرك هذه اللهجة بقوله "هذا النص جديد في تشريعاتنا، وإن

 التصرف إلى عدم تطبيقه".

Raoul Michel : « Le pharmacien devant la loi pénal », op.cit, p :54. 

قضت محكمة النقض المصرية "بأن العرف قد جرى على اعتبار مرض الزهري والسل من األمراض التي يجب على الطبيب أال يفشي سرها،  562

 يعد سرا خصوصا إذا كان المريض من الرجال".أما مرض البواسير فهو ال 

مذكور عند : إبراهيم بن صالح اللحيدان : "مسؤولية الصيدلي عن أخطائه المهنية وعقوباتها في النظامين السعودي  4917فبراير  7نقض 

 .741، ص : 7553والمصري"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، سنة 

 .33علي موقف عبيد : م.س، ص :  563

 .13، ص :4917وكذلك، جندي عبد المالك : "الموسوعة الجزائية"، دار إحياء التراث العربي، طبعة 
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ه بأنه كل واقعة أو أمر يعلم به الصيديل سواء أفىض به إليه املريض أو الغري أو علم بوعليه، ميكن تعريف الرس املهني للصيديل 
 564مبناسبة مامرسته للمهنة أو بسببها وكان للمريض أو ألرسته أو للغري مصلحة مرشوعة يف كتامنه.

 .567ألرسار بطبيعتهاونظرية ا 566يف تحديد نطاق األرسار املهنية، وهام نظرية إيداع الثقة 565وقد ساد الفقه نظريتان

ق.ج ميكن الجزم أنه قد تبنى نظرية إيداع الثقة واالئتامن، وآية ذلك أنه استعمل  444أما عن موقف املرشع املغريب، فبقراءة الفصل 
 عبارة "... إذا أفىش رسا أودع لديه..."، مام يالحظ معه قصور هذا التوجه وذلك لألسباب السالف ذكرها.

يطرح نفسه بحدة أال وهو ما إذا كانت األمراض جميعا تندرج تحت وصف الرس الطبي ويشملها مدلوله، أم أن غري أن هناك سؤال 
 منها مثة ما يخرج عن محتويات وعائه ؟

ولإلجابة، فقد ذهب القول إىل أن العرف يجري باعتبار األمراض الخطرية واملعدية )كالجذام وداء فقدان املناعة املكتسبة...( من 
 األمراض التي ال يجوز إفشاء رسها، ألنها تدعو إىل النفور من املصاب بها، وال يقدح يف ذلك أن لهذه األمراض مظاهر خارجية.قبيل 

يرى أن بعض األمراض ال تندرج تحت وصف الرس املهني، ويعطي مثاال عن ذلك الكشف عن إصابة املريض  568غري أن البعض
 ببعض أمراض األسنان.

ح للصيديل حرية تقدير ما يصح إفشاؤه وما يجب كتامنه مادام أنه ليس مبقدوره أن يتنبأ مقدما مبا سيرتتب عن و هذا الرأي سيتي
 اإلفشاء من آثار، كام أنه يتعارض مع مبدأ التفسري الضيق للنص الجنايئ. وبالتايل، اعتبار الرس املهني يشمل كل ما يتعلق بصحة املريض

األكرث من ذلك إخضاع استخدام املستحرضات الطبية للتخسيس أو التجميل أو إزالة الزوائد من الجسم  أو حالته النفسية والعصبية، بل
 الخاصة باملرأة من قبيل أرسار املهنة التي ال يجوز للصيديل إفشاؤها للغري.

 الفقرة الثانية : صفة املهني للجاين "أن يكون صيديل" 
األطباء والجراحون ومالحظو الصحة، وكذلك الصيادلة واملولدات وكل شخص من القانون الجنايئ عىل أن  444569نص الفصل 

 يعترب من األمناء عىل األرسار، بحكم مهنته أو وظيفته الدامئة أو املؤقتة... إذا أفىش رسا أودع لديه... 

                                                           

564 FOUASSIER (E) : « La responsabilité juridique du pharmacien », Edition Masson, 2000, p :124. 

 .97علي موفق عبيد : م.س، ص :  565

من القانون الجنائي الفرنسي والتي استعملت بعض التعابير من قبيل "مودعا إليه"، "اؤتمن 123وتجد هذه النظرية سندها في المادة   - 566

 عليه" مما حاد ببعض الفقه إلى األخذ بحرفية النص، والقول أن السر هو ما عهد به صاحبه على أنه سر. والمالحظ أن هذه النظرية ال تحقق

 المرجوة والفائدة االجتماعية التي تسمح لكل مريض بتسليم سره إلى الصيدلي، وكذلك في مواجهة المرضى الصم والبكم. الحماية

 .427، ص : 4933سالمة أحمد كامل : "الحماية الجنائية ألسرار المهنة"، مطبعة القاهرة، ط  -

أفضى بسره إلى الصيدلي على أنه سر وطلب منه كتمانه، بل يعتبر  أنصار نظرية األسرار بطبيعتها، ال يشترطون أن يكون المريض قد - 567

 كذلك باالستناد إلى طبيعته أو الظروف المحيطة به شريطة أن يكون قد علم به عن طريق مهنته أو بمناسبتها.

 .421سالمة أحمد كامل : المرجع السابق، ص :  568

يجب في حالة إجراء التفتيش في أماكن يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان قانون المسطرة الجنائية على أنه " 451لقد نصت المادة  569

 السر المهني، أن تتخذ جميع التدابير الالزمة لضمان احترام ذلك السر".
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جبات الصيدلة بالنسبة من قانون وا 7وهو نفس األمر الذي نصت عليه املادة الرابعة من مدونة األدوية والصيدلة، والفصل 
،  571ويظهر بوضوح من هذه النصوص أن الصيديل ملزم بالرس املهني بفعل مهنته التي ال يستطيع الناس االستغناء عنها 570للصيديل.

فقد يحيك الرس املهني يف صدر الصيديل فال يلبث أن يتحرك من مكانه حتى يطلع الغري عليه، وصاحب الرس كاره غري راض بأن يعلم 
 572الغري، وهو الذي اضطر إىل البوح به أو الكشف عنه إىل الصيديل، فال مناص إذن من مساءلته قانونا. رسه

إذن، فيشرتط للعقاب عىل هذه الجرمية أن يكون الرس قد أودع إىل الشخص بحكم مهنته أو وظيفته سواء كانت دامئة أو 
 573مؤقتة.

كن أن  بطريق غري مبارش وهو التذكرة أو الوصفة الطبية والتي بواسطتها ميوالصيديل أمني عىل مهنته ألنه يقف عىل أرسار املرىض
يعلم نوع املرض وحالته الصحية. وبالتايل، ال ميكن عدم مؤاخذته عن عدم كتامن رس وصل إليه عن طريق اإلشاعة أو عن طريق وسائل 

 اإلعالم وغريها.

افة عبارة "... وكل شخص يعترب من األمناء عىل األرسار..."، مام يدفع ويالحظ أن املرشع املغريب وسع من األمناء عىل الرس بإض
اع وميكن التساؤل يف هذا الصدد عن مدى التزام أتب إىل استعامل طريقة التفسري الواسع لشمول طائفة من األمناء بحكم الرضورة.

 الصيديل باملحافظة عىل الرس املهني ؟

ستخدمني من طرف الصيديل )صاحب الصيدلية( وغري الحاصلني عىل شهادة وطنية يقصد بأتباع الصيديل كل من األجراء امل
 574للدكتوراه يف الصيدلة مسلمة من طرف كلية مغربية للطب والصيدلة أو عىل شهادة أو دبلوم معرتف مبعادلته طبقا للنصوص التنظيمية

 .07.14من القانون رقم  91الجاري بها العمل، وذلك حسب منطوق املادة 

ولإلشارة، فوضعية هؤالء األجراء غري منظمة قانونا، سيام إذا اعتربنا أن مامرسة الصيدلة )بيع األدوية( مقصورة عىل صيديل مأذون 
،وهو ما يقتيض تدخل 575له باملزاولة، يف حني نجد هؤالء يقومون بنفس وظيفة هذا األخري مع أن تكوينهم يختلف متاما عن هذا املجال 

 يعية لتنظيم هذه الوضعية. تحرك اآللة الترش

                                                           

قانون عقوبات، في حين نجد بعض التشريعات لم تذكر الصيدلي بصفة  145وهذا النص الصريح هو الذي تبناه المشرع المصري في الفصل  570

 من قانون العقوبات العراقي. 112من القانون الجنائي السوداني، والمادة  39يحة مثل المادة صر

األمناء الضروريين بقوله "هم أولئك الذين يضطر الناس إلى التوجه إليهم لعدم قدرتهم على االستغناء عنهم وهم  Garraudوقد عرف  571

 مطمئنون إلى إلتزامهم بحفظ السر".

 .451ق علي عبيد : م.س، ص : مذكور لدى موف  -

 .417وانظر كذلك : أحمد سالمة كامل : م.س، ص : 

 .34، ص:7551، يونيو 14سعيد الناوي : "مسؤولية الصيدلي في التشريع المغربي"، مجلة المعيار، العدد  572

 .12جندي عبد المالك : م.س، ص :  573

د الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي، الجريدة المتعلق بتحدي 7554يونيو  74بتاريخ  7-54-111مرسوم رقم  574

 . وسيتم التطرق لهذا القرار في بقية هذا البحث.7551يونيو  73الرسمية بتاريخ 

م غم أنها لم تق، وهي مفارقة غريبة حيث نجد الدولة تلزم الصيادلة بأعباء مالية لفائدة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي عن كل أجير ر 575

بتنظيم المهنة، فهل سكوت الجهات الرسمية المعنية عن هذا الخرق إقرار بالدور االجتماعي والتكويني للصيدلي،وذلك بمساهمته في الحد 

 من نسبة البطالة في صفوف هؤالء األجراء ؟ سؤال يبقى معلق إلى حين تحرك المشرع المغربي.
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أما بالنسبة للصيديل املساعد، فهو الشخص املأذون له مبزاولة الصيدلة الذي يساعد الصيديل املسؤول أو الصيديل املندوب باملؤسسة 
عىل صيديل الصيدلية االستعانة بصيديل مساعد أجري كلام تراوح رقم األعامل السنوي  07.14وقد أوجب القانون رقم  576الصيدلية.

 577مليون درهم وذلك تحت عقوبات زجرية. 1,1و 1,1لصيدليته ما بني 

من م.أ.ص السالفة  014ادة إذن، فهؤالء يسألون عن جرمية إفشاء الرس املهني باعتبارهم صيادلة مأذونني وذلك استنادا إىل امل
ق.ج من جهة أخرى والذي ألزم األمناء بحفظ الرس املهني املتحصل عليه بحكم املهنة أو الوظيفة سواء  444الذكر من جهة، وإىل الفصل 

عليها يف الفرع  صتجب مساءلتهم يف الحالة االستثنائية، واملتعلقة بالنيابة املنصو  578أما بالنسبة لطالب الصيدلة كانت دامئة أو مؤقتة.
الرابع من م.أ.ص، وذلك بعد اجتيازهم السنة ما قبل النهائية بنجاح، والحاصلني عىل اإلذن من املجلس الوطني لهيئة الصيادلة وفق 

و بعد لومام تجدر اإلشارة إليه أن الصيديل يبقى ملزما بالرس املهني الذي علمه عن طريق املهنة أو مبناسبتها و  579اإلجراءات القانونية.
 .580اعتزاله وذلك بسبب الثقة التي تربطه مباضيه املهني

 املطلب الثاين : الركن املعنوي "القصد الجنايئ" 
العمدي أي القصد الجنايئ الذي يقوم عىل  الخطأ و يتخذ صورة 581 نفسه  يف الجاين يضمرها داخلية نية يف املعنوي الركن يتمثل

جنحة إفشاء الصيديل  يف أيضا القانون يتطلبها كام ارتكابه )الفقرة االوىل(، إىل إرادته انرصاف مع عليه معاقب الفعل بأن الجاين علم
 للرس املهني )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل : عنارص القصد الجنايئ
 بحامية يحظى يف محرر يغري الحقيقة أنه الجاين بعلم يرتبط العلم وعنرص و اإلرادة، العلم عنرصي القصد الجنايئ عىل يقوم

 بحامية يتمتع محرر يف الحقيقة يغري أنه الجاين عدم علم فإن ولذلك وثيقة معلوماتية، أو ورقيا املحرر يكون أن ذلك يف يستوي القانون،

                                                           

 يدلة.من مدونة األدوية والص 474المادة  576

 من نفس المدونة. 417أنظر المادة  577

فقرة أولى،  174من باب المقارنة، فقد عاقب المشرع الجنائي السويسري صراحة الطلبة عن جريمة إفشاء السر المهني وذلك في المادة  578

 أنظر 

Birgit Sambetls Glasner : « Le professionnel face au suicide, cadre juridique et responsabilités », www.ordre.pharmacien.fr 

entre le 11/08/2007. 

في شأن مزاولة الصيدلة والمؤسسات  4931( لسنة 1( من القانون االتحادي رقم )1من المدونة السابقة، ولإلشارة، فالمادة ) 471المادة  579

 الصيدالنية لدولة اإلمارات المتحدة جعلت اإلذن بيد وزارة الصحة كما نصت صراحة على كون الصيدلي مسؤول عن أخطاء الطالب.

( الذي قامت الغرفة الجنائية بإدانته بجريمة إفشاء سر الرسام العالمي Wateletقضاء الفرنسي في قضية الطبيب )هذا ما أكده ال - 580

Bastien Lepage .)بعد وفاته، التي أثارت ضجة كبيرة بين أوساط المجتمع الفرنسي، حول موته بمرض خطير )مرض الزهري 

لومات عن طريق نشر مقال في الجريدة، يشرح فيه حالة المريض قبل موته، وهي إصابته ولكي يتم إسكات الجمهور، قام الطبيب بتصحيح المع

 بمرض السرطان وليس الزهري

La chambre criminelle de la cour de cassation, 1884, Les nouvelles pharmaceutiques n°397, Décembre 2007.- 

 : أساسيتين صورتين المعنوي الركن يتخذ ثم ومن اطاالحتي وعدم اإلهمال أو الخطأ في أحيانا يتمثل - 581

 . الجنائي القصد أي العمدي الخطأ صورة 

 .االحتياط وعدم اإلهمال العمدي الغير الخطأ صورة
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 ما أن علم الجاين يفرتض إذ .  583بجهله ذلك عن مسؤوليته يدفع فال مفرتض العلم وهذا ،  582لديه الجنايئ ينفي القصد القانون
 .584القانون يف عليها املنصوص الطرق من بطريقة قد حصل التغيري هذا وان القانون، نظر يف محررا يعترب فيه الحقيقة تغيري من حصل

فإن توافره يفرتض توافر بعض العنارص الذهنية  585و يف هذا اإلطار تجب اإلشارة إىل أنه كيفام كانت صورة الركن املعنوي للجرمية
و النفسية، و هذه العنارص هي العلم و اإلدراك. و ال تغري من ذلك أن نطاق كل منهام و دوره يختلف يف القصد الجنايئ عنه يف الخطأ 

 . و هو ما يقتيض التمييز بينهام.586غري العمدي

 نوي للجرمية هو "حالة ذهنية تعرب عن نشوء عالقة بني أمر ما و بني النشاط الذهنيفعىل الرغم من أن العلم الالزم لتوافر الركن املع
لشخص من األشخاص، بحيث يغدو هذا األمر عنرصا من عنارص الخربة الذهنية التي يختزنها الشخص و يستطيع االستعانة بها يف 

عنرص ال أنه يختلف عن اإلدراك يف مدلوله السابق تحديده كحكمه عىل األشياء، و يف تحديد كيفية ترصفه إزاء الظروف املحيطة به"، إ 
لألهلية الجنائية. فإذا كان اإلدراك كقدرة مجردة عن الفهم، و أن توافر هذه القدرة يتوقف عىل سالمة القوى العقلية للجهاز العصبي 

جهة إىل عرب عن ملكة اإلدراك يف حالة نشاطها متللشخص وقت ارتكاب الفعل أو االمتناع املكون للجرمية، فإن العلم الواقع أو الفعل، ي
 .587واقعة معينة

باإلضافة إىل عنرص العلم يشرتط أيضا لتحقق القصد الجنايئ و معه قيام الركن املعنوي للجرمية توفر الصلة اإلرادية بني الجاين و 
 تتجه اإلرادة أن يجب الجرمية للواقعة املكونة العنارصب الجاين إرادة تحيط جرميته، أي أن يتوافر لديه عنرص القدرة عىل اإلرادة، و ليك

معينة  وسيلة طريق عن غرض تحقيق التي اتجه نفيس نشاط بأنها:" اإلرادة و تعرف عليه. املرتتبة والنتيجة اإلجرامي السلوك إىل
 السلوك من ألنواع املحرك وهي وأشياء،أشخاص  من به يحيط ما عىل للتأثري اإلنسان بها يستعني قوة وهي نفسية، ظاهرة ،فاإلرادة

 وعي عن يصدر نفيس نشاط واإلرادة املتعددة، حاجاته اإلنسان به يشبع ما اآلثار املادية من الخارجي العامل يف تحدث مادية طبيعة ذات
 .588الغرض" هذا لبلوغ بها يستعان التي وبالوسيلة املستهدف بالغرض علامً  و ادراك، فيفرتض

                                                           

 .719ص ، 7553 ، اإلسكندرية، ،1 ط ، الجامعي الفكر دار ."اإللكترونية الحكومة" حجازي، بيومي الفتاح عبد - 582

 الحلبي منشورات .والقانون الشرطة ودور الفنية والمصنفات المؤلف وحقوق الكمبيوتر جرائم عفيفي كامل عفيفي الشاذلي، فتوح - 583

 .713 ص ، ، 7551 لبنان، بيروت، الحقوقية،

 .415 ص ، سابق مرجع الملط، خليفة أحمد - 584

 السالم بنحدو : "الوجيز في القانون الجنائي المغربي:عبد  -للتفصيل أكثر انظر:  صورة القصد الجنائي أو صورة الخطأ غير العمدي. - 585

 .                 714 -779، ص:   7555المقدمة و النظرية العامة"، "،المطبعة و الوراقة الوطنية، مراكش،

 م  غير العمدية"، رسالةشريف سيد كامل: "النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي، دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائ - 586

 .315، ص:4997دكتوراه، القاهرة، سنة 

 . 43 -41،، ص:4932محمود زكي محمود: " آثار الجهل و الغلط في المسؤولية الجنائية "، رسالة دكتوراه، القاهرة،  - 587

 حول أهمية التمييز بين اإلدراك و العلم انظر:   

القانون الجنائي، دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم  غير العمدية"، رسالة دكتوراه، شريف سيد كامل: "النظرية العامة للخطأ في  -

 .315، ص:4997القاهرة، سنة 

 .445"، مرجع سابق، ص: -دراسة تأصيلية للركن المعنوي في الجرائم العمدية -محمد نجيب حسني: " النظرية العامة للقصد الجنائي  -

                            .11: "آثار الجهل و الغلط في المسؤولية الجنائية"، مرجع سابق، ص:محمود زكي محمود -

 29 ص , سابق مرجع , الدراجي خلف حنون غازي - 588



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

201 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

 .589أيضا  بأنها "قوة نفسية محركة لفعل الجاين أو امتناعه قصد تحقيق نتيجة إجرامية التي تصورهاوعرفها الفقه 

، و إمنا يسعى 590و ال يكفي أن يوجه الجاين إرادته إىل إتيان نشاط مادي مجرم و لو تتصور إمكانية حصول الواقعة املكونة للجرمية
 النظرية تكوين يف الجوهرية العنارص من اإلرادة تعترب وبالتايل .591ة بذاتهاأن يكون كل ذلك من أجل تحقيق نتيجة إجرامية كواقع

 ,املميزة وأبرز عنارصه الجنايئ القصد جوهر فاإلرادة العمدية، غري والجرائم العمدية الجرائم بني التفرقة من خالل وذلك للجرمية العامة
 بذلك العلم مع إجرامياً  اإلرادة وجهته الذي السلوك عن النتيجة الصادرة كانت فإذا معني، غرض لتحقيق السلوك موجه هي اإلرادة لكون
 الجنايئ. القصد تحقق

 الفقرة الثانية : توفر القصد الجنايئ للصيديل
للصيديل، وبتعبري آخر فإنه يتعني أن تتجه إرادة  592يلزم للعقاب عىل إفشاء األرسار، أن يكون ذلك الفعل صادرا عن قصد جنايئ

 املتهم إىل الفعل الذي ميكن به للغري من أن يعلم بالواقعة، وأنه نتيجة كذلك إىل توفري هذا العلم لديه.

ءلة االتي يتخذ ركنها املعنوي صورة القصد الجنايئ، مام يرتتب عليه عدم مس 593فجرمية إفشاء الرس املهني من الجرائم العمدية
عن اإلفشاء الذي يقع نتيجة إهامل أو عدم احتياط، كمن يرتك الوصفة الطبية أو سجل  -وإن أمكن مساءلته مدنيا–الصيديل جنائيا 

 594الوصفات بالنسبة للمواد السامة واملخدرة يف مكان تتطلع إليه أنظار الغري، فيطلع هذا األخري عليها.

 ملرىض لحفظ أرسارهم، وهذا لن يتم يف اعتقادي إال بالتوفر عىل صيدلية ال تقلولهذا، ينبغي تخصيص مجال خاص لنصح بعض ا
والقصد الجنايئ هنا قوامه عنرصان هام العلم واإلرادة، فال يعاقب الصيديل إال إذا أقدم عىل إفشاء الرس عن  مرت مربع. 11مساحتها عن 

ن طريق مهنته، مع إدراكه أن املجني عليه غري راض بإعالن رسه، كام علم بأنه يبوح برس مل يفض به إليه، أو مل يصل إىل علمه إال ع
 يجب أن يكون متوقعا حصول النتيجة.

مام ميكن القول معه أن املرشع تطلب قصدا جنائيا عاما، والبد من اإلشارة كذلك أنه ال عربة للبواعث يف قيام أو انتفاء هذا القصد، 
 ها.فالباعث عىل الجرمية ليس ركنا من أركان

فلتحقق القصد الجنايئ و معه الركن املعنوي يف جنحة إفشاء الصيديل للرس املهني يكون توفر القصد العام كافيا،فال يتطلب اتجاه  
نية الجاين إىل األرضار باملجني عليه صاحب الرس وهذا ما قضی به يف فرنسا،حيث حكم بان إفشاء األرسار يف حد ذاته من األفعال 

                                                           

 . 494 – 495، ص: 4935أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح: " شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام"، طبعة  - 589

 .97، ص: 2007 األولى ط مراكش، الوطنية، والوراقة المطبعة ،"العام القسم المغربي، الجنائي القانون في الوجيز"لطيفة الداودي:  - 590

 طبعة البيضاء، الدار الجديدة، النجاح مطبعة الخامسة، ،الطبعة"العام القسم المغربي، الجنائي القانون شرح" :العلمي الواحد عبد - 591

 .751ص: 2007 .

" هو "إرادة الخروج على القانون بعمل أو امتناع، أو بأنه إرادة اإلضرار بمصلحة يحميها القانون الذي Garraudالقصد الجنائي كما عرفه " 592

 يفترض العلم به عند الفاعل".

 قانونا" "إرادة الجاني إرتكاب الجريمة كما حددها القانون مع علمه بأن ذلك منهي عنه Emille Garçonوعرفه "

  

 .415المقدمة و النظرية العامة"، مرجع سابق، ص: عبد السالم بنحدو : "الوجيز في القانون الجنائي المغربي: - 593

 .15،ص:4917جندي عبد المالك : "الموسوعة الجزائية"، دار إحياء التراث العربي، طبعة  594
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،وعليه تقوم هذه الجرمية مهام كان الغرض أو البواعث الدافعة لها،وينتفي الركن  595 تحتاج إىل قصد خاص يؤيدهاالشائعة التي ال
املعنوي إذا اجرباألمني عىل إفشاء الرس أو كان ذلك مبوجب مربرقانوين،وعليه قيض يف فرنسا بقيام جرمية إفشاء الرس يف حق طبيب 

ائنه،وذكر فيه وقائع كان قد ائتمنه عليها املتويف،ورفضت املحكمة دفع الطبيبب أنه قصد نرش تصحيحا يف جريدة عن وفاة أحد زب
 بالتصحيح أن يدافع عن اسمه ومل يقصد اإلرضار بأحد.

إذن القاعدة العامة يف الفقة والقضاء أنه ال اثر للباعث النفيس عىل توفر القصد الجنايئ وانتفائه،كأن يكون ذلك بغرض الدفاع عن 
املريض أو عن سمعته أوکشف الحقيقة للتاريخ واألمانة، وال يحول ذلك دون ارتكابه لهذه الجرمية لتوافر القصد العام،إذ ال يشرتط ذكر 

 توافر نية اإلرضار من الجاين،إال أن هذا العامل قد يكون له دور يف تقدير القايض للعقوبة بالتشديد أو التخفيف.

كان بعض الرشاح يشرتط نية اإلرضار حيث أن حاالت عديدة ال يرتتب عنها اإلرضار، فعلة التجريم وهذا هو املعول عليه اآلن، وإن 
 هنا ليست الحامية من الرضر بل ضامن السري املنتظم للمهنة.

إذن، ميكن االستنتاج أن هذه الجرمية هي من الجنح الشكلية أي جرائم الحدث النفيس غري الحيس )املجرد( إذ أنها ليست ال 
ن امن جرائم الرضر وال من جرائم الخطر، كام أنها من جنح السلوك املنتهي )الوقتي( وارتكابها قابل للتكرار، ألنها عدوان عىل رونق اإلنس

 يف نظر غريه.

 املبحث الثاين : انتفاء املسؤولية عن إفشاء الصيديل للرسي املهني
إفشاء األرسار الطبية من طرف الصيادلة ، إذا تحققت  444ىل من الفصل إذا كان املرشع الجنايئ املغريب قد جرم يف الفقرة األو

 ، فإنه استثنى يف الفقرة الثانية من نفس الفصل حاالت معينة أجاز فيها إفشاء األرسار دون أن يرتب عىل ذلك جزاءا جنائيا.596أركانها

لحة العامة أو الخاصة فيصبح اإلفشاء واجبا تحقيقا للمصو ميكن إرجاع حاالت إباحة الرس املهني إىل مربرات تقتضيها املصلحة 
 االجتامعية )املطلب األول(،و هناك مربرات  تقتضيها حسن سري العدالة )املطلب الثاين(.

 املطلب األول : املربرات التي تقتضيها املصلحة العامة أو الخاصة
كذلك  قتضيات املصلحة العامة )الفقرة األوىل(، فقد تؤديمثلام أقر املرشع عىل الصيديل رضورة كتامن الرس املهني نتيجة مل

 مقتضيات املصلحة الخاصة أيضا إمكانية إفشاء الرس املهني يف حاالت معينة )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل : املربرات التي تقتضيها املصلحة العامة
قتضيات هذه تيجة ملقتضيات املصلحة العامة فقد تؤدي كذلك ممثلام اقر املرشع املغريب عىل الصيديل رضورة كتامن الرس املهني ن

املصلحة أيضا إمكانية إفشاء الرس املهني يف حاالت معينة بحيث يصبح اإلفشاء واجب تحقيق للمصلحة االجتامعية مثل حالة التبليغ عن 
 ق.ج. 444الجرائم املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من الفصل 

                                                           

 .451،ص:7553ردن،طالب نور الشرع:"مسؤولية الصيدالني الجنائية"،دار وائل ،اال - 595

 وذلك ترجيحا للمصالح، باعتبار أن المصلحة في الكتمان ليست أهم من تلك المصالح التي يمكن أن يحققها اإلفشاء. 596
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م واجبا عاما يقع عىل عاتق كل فرد من أفراد املجتمع، بل األكرث من ذلك فقد اعترب القانون الجنايئ عدم يعد التبليغ عن الجرائ
درهم وذلك يف حالة املس بسالمة  01.111إىل  0111التبليغ جرمية معاقب عليها بالحبس من سنتني إىل خمس سنوات، وغرامة من 

ب املهن الطبية التي يلتزم أفرادها عادة بالكتامن، خصوصا إذا كانت املصلحة املحمية الدولة، وهذا األمر يرسي بطبيعة الحال عىل أصحا
 تعلو عىل مصلحة صاحب الرس.

ها، مطالبون بالتبليغ عن الجرائم التي يقفون عليها أثناء مامرستهم مهنتهم أو بسبب -شأنهم شأن باقي املهنيني –فالصيادلة إذن 
عىل إعفائهم من العقاب، إذا بلغوا عن إجهاض علموا به أثناء  597من ق.ج 444نص الفصل  خصوصا بواسطة الوصفة الطبية، حيث

لفصل امامرسة املهنة أو مبناسبتها، أو إذا بلغوا السلطات القضائية أو اإلدارية املختصة باألفعال اإلجرامية املذكورة يف البند الثاين من 
 أعاله.

ض امرأة يف غري الحاالت التي يسمح فيها بإنزال الجنني قانونا، فهو مطالب بتبليغ وهكذا، فكلام ترامى إىل علم الصيديل إجها
السلطات املعنية والقيام بكل ما يف وسعه ملنع هذه الجرمية، وال يقترص التبليغ عن جرائم اإلجهاض، بل كل األفعال اإلجرامية وخصوصا 

يف حق الزوج اآلخر أو يف حق امرأة، فمثال  598أو من طرف أحد الزوجني سوء املعاملة أو الحرمان يف حق أطفال دون سن الثامنة عرشة
قد تصل إىل يد الصيديل وصفة طبية مزورة أو وصفة مجاملة تحتوي عىل مواد مخدرة، ففي هذه الحالة وجب عليه أن ميتنع عن تنفيذ 

 سامة.ل واالستعامل غري املرشوع للمواد املخدرة والالوصفة الطبية وإعالم السلطات املعنية للقيام باإلجراءات الرضورية ومنع التداو 

من ق.ج عدم الدقة والتكرار حيث نص يف البند األول من الفقرة الثانية عىل التبليغ عن جرمية  444غري أنه يالحظ عىل الفصل 
عة الحال، جرمية لتي تضم بطبياإلجهاض ثم أردف يف البند الثاين من نفس الفقرة، الحث عىل التبليغ عن جميع األفعال اإلجرامية وا

يف الحاالت التي  994-01من ق.ع عىل أنه ال يعمل بالفصل  994-04اإلجهاض، وهذا ما تفاداه املرشع الفرنيس حيث نص يف الفصل 
لطبية عن اكذلك، ال يعمل به أيضا يف الحالة التي يبلغ فيها الشخص السلطات القضائية أو  يفرضها أو يرخص فيها القانون إفشاء الرس.

الحرمان أو سوء املعاملة، مبا يف ذلك حينام يتعلق األمر باالعتداء الجنيس الذي يصل إىل علمه والذي يتعرض له قارص يف الخامسة 
ويؤدي اليمني، عند  599عرشة من عمره أو كل شخص ال يستطيع أن يحمي نفسه بسبب سنه أو بسبب حالته الجسمية أو النفسية،

 االقتضاء، ثم يؤدي شهادته". وهذا إلتزام عام مفروض عىل كافة املخاطبني بالقاعدة الجنائية دون استثناء مبا فيهم الصيادلة.

                                                           

 حيث نص على أن "غير أن األشخاص المذكورين أعاله ال يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة :- 597

 ناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم، وإن كانوا ملزمين بهذا التبليغ.إذا بلغوا عن إجهاض، علموا به بم   1-

من إذا بلغوا السلطات القضائية أو اإلدارية عن ارتكاب أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في حق أطفال دون سن الثامنة عشرة أو    2-

 بها بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم.طرف أحد الزوجين في حق الزوج اآلخر أو في حق إمرأة، علموا 

 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي. 71-51تم تتميم هذا الفصل بالمادة الثانية من قانون رقم  -

 4.99.43من ق.ج، ظهير رقم  113القاضي بتغيير وتتميم الفصل  44-99تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من هذا الفصل بمقتضى القانون رقم  -

 .317، ص : 1337، ج.ر عدد 4999فبراير  51بتاريخ 

هذا التغيير والتتميم المشار إليه في الهامش أعاله يتماشى مع المقتضيات التي تبناها المشرع المغربي في مدونة األسرة )قانون رقم  598

رة بالمعروف وتبادل االحترام والمودة والرحمة والحفاظ المعاش 14( حيث جعل األسرة تحت رعاية الزوجين بدل الزوج، كما أوجب في المادة 25.51

 على مصلحة األسرة.

599 L’article 226-14 : 
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 الفقرة الثانية : املربرات التي تقتضيها املصلحة الخاصة
 اة مصلحة األشخاص ومنها رضاء املريض بإفشاء الرس.من الحاالت التي تؤدي إىل إمكانية إفشاء الرس املهني هي إمكانية مراع

وقد ثار نقاش فقهي حول ما إذا كان رىض املجني عليه ينتج أثره كسبب إباحة وبالتايل ترفع املسؤولية الجنائية عن الصيديل إذا 
 طلب منه املريض أن يفيش رسه ؟

 وقد إنقسم الفقه بصدد هذا الرأي إىل فريقني : 

ر عىل الرضا أن يكون سبب إباحة عىل اعتبار أن التجريم مل يقرر لحامية مصلحة املجني عليه وإمنا لحامية الفريق األول ينك
املصلحة العامة والحفاظ عىل السري السليم لهذه املهن، ومن جهة أخرى فصاحب الرس قد ال يدرك عواقب الرتخيص باإلفشاء، وبالتايل 

 600ن يعفي الصيديل من االلتزام بكتامنه.فالرس املهني هو رس مطلق ال ميكن ألحد أ 

قديم ونص عىل أن االلتزام بالكتامن مقرر من أجل حامية الثقة الرضورية ملامرسة املهن أو  601وقد أيد هذا التوجه قضاء فرنيس
 602أداء بعض الوظائف، وهو واجب مفروض عىل األطباء بحكم صفتهم وبالتايل هو واجب عام ومطلق ال ميكن التحلل منه.

فريى أن صاحب الرس حر يف إفشائه، إذ يعد نوعا من الترصف يف حقه وال مؤاخذة عليه إذا ترصف يف هذا  603أما الرأي الثاين،
الحق عن طريق غريه، فقد تكون مصلحة املؤمتن يف إباحة رسه، كالشهادة لدى القضاء أو تحرير تقارير ترسل إىل جهات إدارية، 

 شاء الرس املهني مخافة التعرض للعقاب، ترض مبصلحة صاحب الرس والتي كانت ذات اعتبار يف تجريموبالتايل فامتناع الصيديل عن إف
 هذا اإلفشاء.

ولإلشارة فإن هذا الرأي ال ينكر أن علة التجريم هي حامية املصلحة العامة، ولكنه يقرر أن هذه املصلحة ال تهدر إال إذا كان اإلفشاء 
 يدخلها يف إطار الترصفات القانونية الصحيحة. بغري رىض صاحبه، ألن هذا الرىض

من قانون اإلثبات الجنايئ، السالف الذكر، وأيده قضاؤه، حيث أكدت  44وهذا الرأي األخري هو الذي تبناه املرشع املرصي يف املادة 
 604ل إال بناء عىل مستودع الرس".من قانون العقوبات عىل إفشاء الرس إذا كان مل يحص 101محكمة النقض بأنه "ال عقاب مبقتىض املادة 

                                                           

L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas 

applicable :  

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de services, y compris lorsqu’il 

s’agit d’atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne 

qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge état physique ou psychique. 

 .424منير رياح حنا : م.س، ص :  600

، وإن كان هذا الحكم يخص األطباء فيمكن إسقاطه على 473مذكور عند محمد أوغريس : م.س، ص :  72/53/4932نقض جنائي بتاريخ  601

 الصيادلة لوحدة العلة.

في الحالة التي يبلغ  773-41على عدم إعمال مقتضيات الفصل  773.41بواسطة الفصل  4993تعديل  لقد نص المشرع الفرنسي في 602

 فيها الطبيب بموافقة الضحية وكيل الجمهورية سوء المعاملة التي الحظها خالل ممارسته لمهامه، والتي تسمح بافتراض إرتكاب عنف جنسي.

 .223و 222، ص: 4997م الخاص"، دار النهضة العربية، طبعة محمود نجيب حسني : "شرح قانون العقوبات، القس 603

 .479، ص : 4مذكور عند محمد أوغريس : م.س، هامش  4915ديسمبر  9نقض مصري بتاريخ  604
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أما بالنسبة للمرشع املغريب، فلم ينص عىل أي مقتىض مشابه، ال عىل مستوى القانون الجنايئ أو عىل مستوى القوانني املنظمة 
 ملهنة الصيدلة.

يه ال ميحو الجرمية جني علويف هذا اإلطار وجب التنبيه إىل أنه احرتاما للمبادئ التي استقر عليها الفقه الجنايئ باعتبار رىض امل
وال يعفي الجاين من العقاب، ألن الجرمية تقع عىل املجتمع، وأن العقاب حق من حقوقه، فرنى برضورة عدم إطالق العنان للمجني 

ا ملبدأ من جهة واحرتام 605عليه يف إباحة جرمية اإلفشاء اقتيادا لرغبة املرشع املغريب املكرسة يف الفصل األول من القانون الجنايئ
 رشعية الجرائم والعقوبات من جهة ثانية.

كام أن إعطاء صاحب الرس حرية يف تقرير مصري رسه سيؤدي إىل مشكل اإلثبات وخاصة بعد وفاة هذا األخري، زيادة عىل أن 
إذا كان يحقق  إباحة إال وبالتايل، نرى رضورة أال ينتج الرضا أثره كسبب اإلفشاء قد تتأذى منه أطراف أخرى من قبيل الزوجة واألوالد.

ن امصلحة عليا ومعرتفا بها قانونا، وكان صادرا عن إرادة شخصية وغري معيبة وسابقا أو مزامنا لفعل اإلفشاء، إذ ال عربة لهذا الرضا لو ك
 صادرا عن قارص أو عن الغري ولو كان هذا الغري زوج املريض أو من أبنائه.

 سري العدالةاملطلب الثاين : مربرات تقتضيها حسن 
إضافة للحاالت االستثنائية التي سبق التكلم عنها،  هناك حاالت أخری إلباحة الرس املهني تقتضيها حسن سري العدالة نذكر منها 

 أداء الشهادة أمام القضاء )الفقرة األوىل(، و أعامل الخربة )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل : أداء الشهادة أمام القضاء
القانون الجنايئ عىل كل شخص االلتزام بأداء الشهادة أمام القضاء، كلام كلف بذلك تحت طائلة الجزاء، حيث نص يف يفرض 

 مسطرة جنائية عىل أنه "يتعني عىل كل شخص استدعي بصفته شاهدا أن يحرض. 191املادة 

ه، اء مادام أن مصلحة مودع الرس يف اإلفضاء بوإعامل الرأي هنا يدفعنا إىل القول بإجازة الشهادة متى ريض صاحب الرس باإلفش
يف فقرته الثانية عىل أن "غري أن األشخاص املذكورين أعاله ال يعاقبون  444حيث نص الفصل  ومصلحة املجتمع يف تحقيق العدالة.

 بالعقوبات املقررة يف الفقرة السابقة :" ............

قضاء يف قضية متعلقة بالجرائم املشار إليها يف الفقرة أعاله، فإنهم أحرار يف إذا استدعي األشخاص املذكورين للشهادة أمام ال
 .606اإلدالء أو عند اإلدالء بها"

ق.ج يفرض عىل الصيادلة واجب املحافظة عىل رس املهنة، مام يستفاد معه تعارض بني واجب الكتامن وواجب  444كام أن الفصل 
من ق.ج باإلدالء بالشهادة  444ض بتخيري األمناء عىل الرس يف الفقرة األخرية من الفصل هذا التعار  607الشهادة، لذلك فقد حسم املرشع

                                                           

 جاء في الفصل األول ق.ج.م : يحدد التشريع الجنائي أفعال اإلنسان التي يعدها جرائم، يسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر 605

 مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية.

القاضي بتتميم وتغيير مجموعة القانون  4921ماي  74بتاريخ  4.21.717ورد تعبير "عند اإلدالء بها" في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم   606

 ا".، ويبدو أن األمر مجرد خطأ مادي وأن الصواب هو "عدم اإلدالء به4171ص :  1741الجنائي. ج.ر عدد 

 على الشهادة كسبب إلباحة السر المهني. 113المقابل للفصل  773-41المشرع الفرنسي لم ينص في الفصل  607



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

206 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

من املسطرة الجنائية، حيث قرر االستامع إىل  114أو عدم اإلدالء بها دون أن يكون موضوع مساءلة جنائية، وقد زىك ذلك باملادة 
 د املقررة يف القانون.األشخاص املقيدين بالرس املهني، وفق الرشوط ويف نطاق الحدو 

ومام تجب اإلشارة إليه، أن هذا املنع يقترص عىل الوقائع التي يقف عليها الصيادلة وغريهم من ذوي املهن التي يلتزم أصحابها 
جرمية  بالكتامن، والتي لها طابع الرس املهني، وعىل هذا األساس، ال يعترب مفشيا للرس املهني وال يتعرض للعقوبة إذا دعي للشهادة يف

بدون رصيد، كام أن عليه أن يحرض إذا كلف بالحضور عىل الوجه القانوين وإال تعرض لعقوبة الشاهد  608رسقة أو جرمية إصدار شيك
 مسطرة جنائية. 119املتخلف واملنصوص عليها يف املادة 

 أم يحتج بكتامن الرس املهني ؟ويتبادر إىل الذهن سؤال حول ما إذا طلب صاحب الرس أداء الشهادة، فهل يتم اإلدالء بها 

أداء  44ق.ج وفصول املسطرة الجنائية ال نجد أية إشارة عكس قانون اإلثبات املرصي الذي أجاز يف املادة  444فبتفحص الفصل 
 الشهادة من طرف امللزمني بالرس املهني متى طلبها منهم من أرسها إليهم.

الحامية لجميع الفئات الضعيفة أو ذوي االحتياجات الخاصة، خصوصا حينام  فهذا النص األخري جاء دقيقا وعاما من حيث توفري
بالتبليغ،  كام أن املرشع املغريب مل يلزم األمناء عىل الرس الطبي يتعلق األمر باالعتداء الجنيس وهو اليشء الذي افتقده النص املغريب.

ات القانون ال يقع تحت طائلة العقاب، وهذا ينم عن تعارض بني مقتضي فلو وصل إىل علم الصيديل نبأ ارتكاب جرمية ومل يبلغ عليها فإنه
من قانون  101وقد ثار هذا اإلشكال أيضا بني الفقه املرصي حيث أن املادة  منه. 909-9و 919والفصول  444الجنايئ، أي بني الفصل 

واجب "إنه إذا مل يقرر عقوبة عىل من يخالف هذا ال العقوبات املرصي مل ترتب أي عقاب عىل عدم التبليغ، مام حدا بالبعض إىل القول
فإن تنفيذ مقتىض خطاب الشارع ال يعدو أن يكون أمرا مندوبا فحسب، وال يرقى مجاله إىل مرتبة اإللزام، وبالتايل فإن الصيديل ال يعد 

 609ملزما قانونا باإلبالغ عن الجرائم".

لحة غري مرشوعة، ال يلتزم الصيديل قبلها بالكتامن، إضافة إىل أن مصلحة إذن، فإذا كان للفرد مصلحة يف الكتامن إال أنها مص
املجتمع يف تحقيق العدالة ترجح عىل مصلحة الفرد يف الكتامن، ولهذا وجب بالرضورة تعديل هذا الفصل وإلزام الصيديل بالتبليغ عن 

 قتضيات قانوننا الجنايئ من جهة أخرى.الجرائم، وذلك تحقيقا ملصلحة عامة ومرشوعة من جهة وتفادي التضارب بني م

 الفقرة الثانية : أعامل الخربة 
إن القايض ملزم بالفصل يف النزاعات املطروحة أمامه، وعليه إذا اشتملت القضية جوانب فنية أن يعود ل ملختصني، وإال ترتبت 

ختصاص إىل حكم جائر، لذلك البد من االستعانة بأهل اال  مسؤوليته القانونية بجرمية " إنكار العدالة " عند عدم الفصل فيها، او قد تؤدي
يف العلوم الطبية ل لوقوف عىل حقيقة هذه املسائل الفنية املعروضة أمامه، وهذا ما يسمى "بالخربة "التی متثل تقدير مادي أو ذهني 

خص املتهم أو بجسم اصة سواء تعلقت بشيبديه أصحاب االختصاص يف مسألة فنية ال يستطيع القائم بالتحقيق معرفتها مبعلوماته الخ
ة، رب الجرمية أو املواد املستعملة يف ارتكابها أو أثارها، إذن الخبري يعترب عون القايض. فاملحكمة قد تنتدب صيدىل للقيام بأحد أعامل الخ

 قدم ل ملحكمةمني التقرير املكالبحث يف مسألة كفاءة دواء معني ليك يكون تناوله مؤديا إىل تسم م، لذلك عليه يف هذه الحالة تض

                                                           

 .473: ، بدون سنة، ص 7سلسلة الدراسات القانونية، دار القرويين بالدار البيضاء، ط محمد أوغريس : "مسؤولية الطبيب في التشريع الجنائي"،  608

 .421إبراهيم بن صالح اللحيدان: م.س، ص :  609
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بالوقائع التي توصل إليها أو كان يعلم بها وكانت متعلقة باملوضوع الذي طلب منه دراسته. وإبداء رأيه فيه ولو ترتب عىل ذلك کشف 
للمحكمة وحدها، وأن أن يقدم التقرير  - الرس املتعلق بأحد املريض، ألن عمله جزء ال يتجزأ من عمل املحكمة فہو متمم له لكن برشط:

 ال يتجاوز الحدود املرسومة له، أن يتعلق التقرير باملوضوع املحدد له.

 خـــاتــمــة 
يتبني مام سبق أن البحث يف جنحة إفشاء الصيديل للرس املهني  ال يعني أن هناك قانون جنايئ خاص فيام يتعلق مبسؤوليته 

ين والذي يطبق عىل كافة أفراد املجتمع دون متييز، مام يعني أن متابعة ومساءلة الصيدالالجنائية ، إذ هي مسؤولية تخضع ملبدأ الرشعية، 
 جنائيا يستلزم أن يكون الفعل املنسوب إليه معاقب يف القانون الجنايئ أو القوانني الخاصة.

كل بطبيعتها خطرا دون أن تشبتحقيق نتيجة وهي بيع أدوية صالحة لالستعامل السليم،  -كقاعدة عامة–فالصيديل يلتزم يف عمله 
عىل حياة املرىض، غري أن الصيديل قد يخل أثناء عمله بواجب اإللتزام بالرس املهني ، مام يستوجب مسؤوليته الجنائية ، مام ينتج عنه 

 من مدونة األدوية والصيدلة . 99عدم تحقق املقصود برصف الدواء املنصوص عليه يف املادة 

الصيدالين وأوضاع الصيادلة، وبالتايل الحد من الجرائم املرتكبة من قبلهم يجب اتخاذ مجموعة من  ويف سبيل النهوض بالقطاع
 االجراات أهمها :

تحيني القوانني واملراسيم املتعلق بواجبات الصيدلة لتواكب مقتضيات مدونة األدوية والصيدلة. واإلرساع بإخراج واستصدار   -
 د نظرا ألهميتها يف تنظيم مامرسة العمل الصيديل.املراسيم التطبيقية إىل حيز الوجو 

رضورة تنظيم املسؤولية الجنائية للصيديل، بنصوص خاصة نظرا لتقنية املهنة من جهة وخطورة العمل الصحي بصفة عامة والصيديل  -
 بصفة خاصة من جهة أخرى.
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  0999منري رباح حنا : "املسؤولية الجنائية لألطباء والصيادلة"، دار املطبوعات الجامعية، ط. 
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 الخصوصية اإلجرائية للتحكيم في منازعات عقد الشركة التجارية

 الخصوصية اإلجرائية للتحكيم

 610في منازعات عقد الشركة التجارية 

 جامعة قطر –محامية وباحثة قانونية 
 

 جامعة قطر -أستاذ قانون املرافعات املشارك
 

 

 : ملخص

إن القاعدة التي تحكم اتفاق التحكيم وإجراءاته هي قاعدة النسبية، وذلك عمالً باملبادئ العامة للعقود واملبادئ الخاصة 
ن أولئك يُنشأ كياناً معنوياً تتفرع عنه عالقات تضم أطرافاً أكرث م -بطبيعته-يف نظام التحكيم. وحيث أن عقد الرشكة التجارية 

التحكيم فيه، مبا يحتمل معه أن يتعدد أطراف خصومة التحكيم الناشئ عن عقد الرشكة، وهنا تظهر  الذين أبرموه وأبرموا رشط
 الخصوصية اإلجرائية للتحكيم يف منازعات الرشكات. 

وظاهرة تعدد أطراف التحكيم عىل هذا النحو، استدعت استحداث قواعد تحكيمية يف مؤسسات التحكيم، تجيز إجراءات 
لتتصدى لحاالت وجود أطراف ذات ِصلة مل ترُشَك ابتداًء يف اإلجراءات عىل الرغم من ارتباطها باملسائل اإلدخال والتدخل، 

محل النزاع وحتمية رسيان الحكم يف مواجهتها. بل أدى ذلك إىل ابتكار قواعد تحكيمية خاصة بتعدد األطراف يف منازعات 
هج استنباطي وتحلييل، مقرون بعنرص املقارنة، لبحث مدى انسجام وقد سعت هذه الدراسة، باتباع من عقد الرشكة التجارية.

طبيعة عقد الرشكة مع مبادئ وأسس نظام التحكيم يف القانون القطري من منطلق هذه الخصوصية وتجليتها، يف ضوء اآلليات 
 اإلجرائية املستحدثة.

التحكيم  –حكيم الغري يف الت–منازعات الرشكات التحكيم يف  –التحكيم متعدد األطراف  –نسبية التحكيم  الكلامت الدالة:
 املركب

 

Abstract :  

Based on the general principles of contract and the general principles in arbitration, the 

effects of an arbitration agreement, the proceedings and the award extend only to the parties 

thereto. In a normal contract, there are normally defined parties who are bound by an arbitration 

agreement, by virtue of their conclusion of the agreement. However, signing the articles of 

association, normally leads to the establishment of a juristic person under which there are 

multiple parties and several relationships out of which several disputes may arise. In such 

scenarios, multiple parties may be connected to arbitral proceedings while they are not 

necessarily bound by the arbitration clause in the articles of association. 

                                                           

 هذا البحث جزء من رسالة مقدمة الستكمال برنامج الماجستير في القانون الخاص. 610
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In the face of the potential relevance of multiple parties to arbitral proceedings, arbitration 

rules, whether institutional or ad hoc, have been updated to include articles for the joinder of 

third parties who are not necessarily signatories to the arbitration agreement. Moreover, a set 

of arbitration rules has been created to deal with the multi-party situation in corporate law 

disputes, in particular  . 

Considering the foregoing, and by utilizing an analytical approach, supported by a 

comparative approach, the underlying paper examines the extent to which the principles of 

arbitration may align with the nature of the agreement for the establishment of a commercial 

company under Qatari laws, in light of the relevant modern procedural mechanisms. 

Keywords: Relativity Arbitration - Multiparty Arbitration - Arbitration in Corporate 

Disputes – Third party in Arbitration - Complex Arbitration 

 
  مقدمة

،حيث تبنته معظم الدول العربية يف ترشيعاتها  611تجاوَز نظاُم التحكيم عقبَة معاملتِه كنظام دخيٍل عىل القضاء يف الدول العربية
،فأصبح األطراف يطرقون أبواب 612يف نطاق املعامالت املدنية والتجارية، وأنشأت الدول العربية مراكز دامئة لإلرشاف عىل التحكيم

وصية العالقة تباراٍت فرضتها خصالتحكيم كام يطرقون أبواب املحاكم، بل أضحى التحكيم طريقاً محبذاً يف هذا النوع من التعامالت؛ الع
بني املتعاملني، التي تدفعهم إىل تفادي عالنية جلسات التقايض، وعناء اإلجراءات القضائية املطولة والطعون، واإلجراءات اإلداريّة 

اء والباحثون واملامرسون هللمحاكم وتقليدية القضاء غري املتخصص. كام مل يُعد التحكيم فكرًة جديدة بالنسبة للدارسني، فقد ُعني به الفق
ه اطراداً، ب للمهن القانونية، إال أن تطورَه وتزايَد اللجوء إليه يف أنواع جديدة من املعامالت قد أدى إىل تزايد اإلشكاليات القانونية املتعلقة

 مام يجعله موضوعاً حيّاً للبحث والدراسة.

ازعاتهم، فإن الوهلة األوىل توحي بأن هذا النزاع نزاع تجاري خاص، حني يتخرّي أطراف عقد الرشكة اللجوء إىل التحكيم لفض من
بإصدار قانون التحكيم يف املواد املدنية والتجارية حلَّ  9107لسنة  9ومن ثم فإنه كغريه من املعامالت التجارية التي أجاز قانون رقم 

ن أن التحكيم فيها تكتنفه تعقيدات تجعل له خصوصية ، إال أن دراسة طبيعة تلك املنازعات تكشف ع613منازعاتها عن طريق التحكيم

                                                           

، منشورات الحلبي 4993مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبدالعال، التحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخلية، الطبعة األولى،  611

 .15، فقرة 25لبنان، صفحة  –الحقوقية، بيروت 

 ،على سبيل المثال، مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر  612

ابع لمركز الدولي، مركز التحكيم التمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، المركز السوداني للتوفيق والتحكيم، مركز دبي للتحكيم 

 دبي الدولي المالي ومحكمة لندن الدولية.

 التي تنص على أن:بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية )قانون التحكيم القطري(، و 7542لسنة  7من قانون رقم  7انظر المادة  613

كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون  علي في الدولة، تسري أحكام هذا القانون مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقيات الدولية النافذة-4"

جري ريًا دوليًا يالعام أو القانون الخاص، أيا كانت طبيعة العالقة القانونية موضوع النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجرى في الدولة، أو كان تحكيمًا تجا

 .م هذا القانونفي الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه ألحكا

 .يكون االتفاق على التحكيم في منازعات العقود اإلدارية بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه -7

 .وال يجوز بأي حال من األحوال ألشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم لحل ما ينشأ بينهم من منازعات
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تتجىل يف تعدد أطراف عقد الرشكة والعالقات املندرجة تحته عىل نحٍو يكشف عن خصوصية إجرائية يجب مراعاتها أثناء سري التحكيم 
اً أكرب خالل جرائية تقتيض حرصحتى يحوز الحكم حجيته ويحقق آثاره بفعالية يف مواجهة جميع األطراف املعنية، وهذه الخصوصية اإل 

 إجراءات التحكيم حتى يضمن األطراف نفاذ فعالية اإلجراءات ونفاذ الحكم وحتى يتقي األطراف عرقلة تنفيذ الحكم أو إبطاله.

وقد استجابت مؤسسات التحكيم التجاري الدويل لخصوصية تعدد األطراف، من ناحيِة تحديث قواعد التحكيم فيها بإضافة آليات 
دخال األطراف وتدخلهم. من ناحية أخرى، ويف سياق نزاعات عقد الرشكة التجارية خاصًة، طّورَت مؤسسة التحكيم األملاين قواعد إل 

خاصة بالنزاعات الناشئة عن عالقة أطراف عقد الرشكة، انعكَس فيها تطور يف مفهوم الطرف يف إجراءات التحكيم يف هذا السياق 
 تحديداً.

 نطاق الدراسة:
دور هذه الدراسة حول الخصوصية اإلجرائية للتحكيم يف املنازعات التي تنشأ عن عقد الرشكة التجارية، وذلك يف نطاق التحكيم ت

االختياري وليس التحكيم اإلجباري، وتحديداً التحكيم يف املواد املدنية والتجارية، وفق تعريفاته وجزئياته املنصوص عليها يف قانون 
إصدار قانون التحكيم يف املواد املدنية والتجارية. كام تركز الدراسة عىل الجوانب التي ينطبق عليها قانون التحكيم ب 9107لسنة  9رقم 

وحدود الدراسة هي تناول تلك الخصوصيات يف نزاعات الرشكة التجارية الداخلية التي تطرأ  منه. 9القطري حسب الوارد يف نص املادة 
م بني الرشكاء أو بني الرشكاء السابقني والحاليني، دون أن ميتّد للتعرض للخصوصيات الناشئة عن التحكي بينها وبني الرشكاء فيها، أو

 يف نزاعات الرشكة مع الغري.

وال تشمل هذه الدراسة بحث الخصوصية اإلجرائية يف جميع أشكال منازعات عقد الرشكة، إمنا تركز عىل الخصوصية املوضوعية 
كاء أو بني الرشكاء والرشكة، مقترصًة عىل اإلشكاليات القانونية التي تطرأ أثناء اإلجراءات، ال قبلها أو بعدها، يف املنازعات بني الرش 

 وتحديداً الخصوصية املتعلقة بتعدد أطراف النزاع.

 أهمية الدراسة:
تبدأ  الرشكة هي النظام الداخيل الذيإّن النزاعات الناشئة عن عقد الرشكة عديدة كام أنها ُعرضة للنشوء أكرث من غريها، حيث أّن 

كة منه التعامالت التجارية واالقتصادية األخرى التي متتد لتؤثر يف اقتصاد الدولة والعالقات مع الغري. وفّض النزاعات التي تنشأ يف الرش 
ا الرشكة عامل مهّم الستقرار عالقاته، التي قد يوفرها التحكيم، إذْ أن االستقرار الداخيل يف 614يف عالقاتها الداخلية أمر يتطلب الرسعة

؛ ألنها قد تتطرق إىل أرسار تجارية ومسائل تكشف عن 615مع الغري. كام تتسم النزاعات الداخلية يف الرشكة بطابع الخصوصية والرسية
وأنسَب من  َع من القضاءمشاكل بني الرشكاء أو اإلدارة مام ال يرغب األطراف طرحها أمام قضاء علنّي، لذلك فإن التحكيم، باعتباره أرس 

                                                           

نون، إذا نشأ النزاع حول عالقة قانونية ذات طبيعة اقتصادية، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، يكون التحكيم تجاريًا، في تطبيق أحكام هذا القا -1"

الطابع  ذات ويشمل ذلك المعامالت التجارية أو االستثمارية أو المالية أو المصرفية أو الصناعية أو التأمينية أو السياحية أو غيرها من المعامالت

 ".االقتصادي

 .44، صفحة 4931تحكيم االختياري واإلجباري، منشأة المعارف، مصر، االسكندرية، الطبعة الرابعة، أحمد أبو الوفا، ال 614

615 Markert L., Arbitrating Corporate Disputes – German Approaches and International Solutions to Reconcile Conflicting 

Principles, Contemporary Asia Arbitration Journal 29, 2015, page 33. 
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فضالً عن ذلك، فإن طابع املواجهة الذي يتسم به التقايض، قد ال يكون  قد يكون أكرث مالءمة لهذه الطبيعة. 616ناحية حفظ الرسية
ألطراف، ا مرغوباً فيه يف نزاعات عقد الرشكة، ألن عالقة الرشكاء بعد النزاع قد تستمر، وعليه فإن التحكيم أخّف حدًة يف املواجهة بني

 .617لطابعه االتفاقي والتعاوين أثناء اإلجراءات

اعتباراً لهذه األسباب، ترى الباحثة إمكانية تزايد اللجوء للتحكيم يف منازعات عقد الرشكة التجارية، خاصًة بعد أن فتحت الدولة 
يثريها  الدراسة يف إخراج اإلشكاليات التيأبواباً أكرب لألجانب لتأسيس الرشكات، حتى بدون رشيك مواطن، ومن هنا تربز أهمية هذه 

 ،التحكيم يف منازعات عقد الرشكة إىل السطح، وتجلِيتها ومعالجتها، متهيداً لجعل التحكيم خياراً آمناً للمعنيني يف نزاعات عقد الرشكة
 أو عىل األقل لتبقى محاذير سلوك هذا الطريق يف هذا النوع من النزاعات معروفة للرشكاء.

تسعى هذه الدراسة إىل دراسة مدى االنسجام بني طبيعة منازعات عقد الرشكة التجارية وطبيعة نظام التحكيم،  إشكالية الدراسة:
وذلك من ناحية إجرائية تتمثل يف كون عقد الرشكة التجارية عقد متعدد األطراف وتنشأ عنه منازعات تقتيض تدخل الغري بينام نظام 

 اتفاقه وإجراءاته وأثر الحكم الناتج عنه. التحكيم نظام نسبي يف 
تنتهج الباحثة املنهج التحلييل، بتحليل أفكار اإلجراءات التحكيمية املستحدثة ملجابهة حاالت تعدد أطراف  منهج الدراسة:

 التحكيم، يف القانون القطري، وتضيف عنرص املقارنة لتدعيم التحليل.
مبحثني يندرج تحتهام مطلبان، وأول املبحثني، يناقش اتساع مفهوم الطرف يف إجراءات تنقسم هذه الدراسة إىل  خطة الدراسة:

التحكيم، عن طريق آليات اإلدخال والتدخل يف العملية التحكيمية )املبحث األول(، أما الثاين فيتناول التطبيق الفريد لتوسيع مفهوم 
( وفق قواعد التحكيم التكميلية ملركز التحكيم األملاين Concerned Othersالطرف يف اإلجراءات، املتمثل يف فئة اآلخرين املعنيني )

 بخصوص التحكيم يف منازعات عقد الرشكة )املبحث الثاين(.
 املبحث األول: تطور مفهوم الطرف يف التحكيم عرب آليات اإلدخال والتدخل 

 متهيد وتقسيم:
بادئ العامة يف التحكيم التجاري باعتباره مبدأ أصيالً ميّكن األطراف ضمن امل  (the Party Autonomy)يربز مبدأ استقالل األطراف

من فرض التحكم عىل إجراءات التحكيم منذ ابتدائها وحتى انتهائها، وبه يحكم األطراف إجراءات نزاعهم ذاتياً، وهذا مبدأ جوهرّي 
وبناء عىل هذا املبدأ، أُطلِق لألطراف  .618ذاباً دوَن القضاءمينح التحكيم شعبيته يف األوساط التجارية، وهو أكرث املبادئ التي تجعله ج

                                                           

 ف"الواقع أن المحافظة على السرية من أهم االعتبارات في مجال التحكيم." "تحقيق إحدى المزايا المهمة لنظام التحكيم، وهي تجنيب األطرا

هم المهنية أو التجارية. " محمد التعرض لعالنية العمل القضائي لما قد تؤدي إليه هذه العالنية من اإلضرار بمراكز األطراف المالية أو عالقات

، 21، صفحة 7559سليم العّوا، دراســات في قانون التحكيم المصري والمقارن )طبعة مزيدة ومنقحة(، المركز العربي للتحكيم، الطبعة الثانية، 

 .11-7إلى  11-7فقرة 

 .415، مصر، ص 7551، دار الكتب، ن الوضعي والقانون الكويتيدراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانوسيد أحمد محمود، نظام التحكيم:   617

618 “A further objective, and perceived advantage, of international arbitration is its facilitation of party autonomy and 

procedural flexibility. As discussed below, international arbitration conventions and national laws accord parties broad 

autonomy to agree upon the substantive laws and procedures applicable to “their” arbitrations.” 

Gary B. Born, International Arbitration: Law and Practice (Second Edition), 2nd edition (© Kluwer Law International; Kluwer 

Law International 2015) pages 11-12, para. 22. 
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، فاإلجراءات ليست مخطوطة سلفاً مثل الحال يف النظام 619حريتهم يف تسيري النزاع التحكيمي عىل النحو الذي يتفقون عليه
الً عن االتفاق بد -ميكن لألطراف . ويف ظل ذلك، طورت مراكز التحكيم الخاصة قواعد إجرائية لسري عملية التحكيم، بحيث 620القضايئ

أن يتفقوا عىل إخضاع اإلجراءات لقواعد التحكيم التي طورتها مراكز التحكيم، سواء كان التحكيم  -عىل كل جزئية من جزئيات اإلجراءات
باستمرار ملجابهة املستجدات . وهذه القواعد يتم تحديثها 621مؤسسياً مثل قواعد غرفة التجارة الدولية أو فعلياً حراً، مثل قواعد األنسرتال

 اإلجرائية يف التحكيم.

وقد استحدثت قواعد التحكيم  آليات اإلدخال والتدخل املتعارف عليها يف سياق قانون املرافعات، ويرى الفقه التحكيمي أنها متصلة 
يها اتفاق التحكيم خاصة التي يكون فبنسبية أثر اتفاق التحكيم ونطاقه الشخيص، وأنها مقبولة يف الخصومة التحكيمية يف األحوال ال

 .622ملزماً للغري املُدخل أو املتدخل

بيَد أن صلة مسألة التدخل واإلدخال بنسبية إجراءات التحكيم، ال تؤدي إىل القول بأن أطراف خصومة التحكيم هم حرصاً الخصوم 
 رض إدخال أو تدخل من الغري، لوجود مصلحةاألصليني فيها، بل لكل فرض من الفروض ما يخصه من أحكام.  حيث أنه قد يحصل ف

له مثالً، دون أن تكون له صفة بالنسبة التفاق التحكيم الذي ابتُدرَت منه العملية التحكيمية )املطلب األول(، كام يحصل أن يتم 
تصامهم يف الدعوى ، لعدم اخاإلدخال والتدخل من خصوم ليسوا غرياً بالنسبة التفاق التحكيم، ولكنهم أغيار بالنسبة إلجراءات التحكيم
 التحكيمية من قبل املحتكم أو املدعي، عىل الرغم من رسيان أثر اتفاق التحكيم عليهم )املطلب الثاين(.

 املطلب األول: تدخل أو إدخال من مل يربم اتفاق تحكيم مع الخصوم األصليني 
حة أو صلة بالنزاع من أن يصبحوا أطرافاً يف إجراءات الدعوى إن مفهوم اإلدخال والتدخل هو اإلجراء الذي ميكِّن أغياراً ذوي مصل

 . 623إما بإرادتهم أو بناء عىل تقدير املحكمة، مراعاًة العتبارات وحدة النزاعات وعدم تشتيتها وتحقيق الحجية عىل نحو يخدم الغاية منها

غري الحكم ة تدخل اختصامي بحيث يطلب ذلك الويتم التدخل يف الخصومة القضائية بناء عىل طلب الغري، باختياره، إما يف صور 
بطلب يخصه له صلة بالدعوى، أو يف صورة تدخل انضاممي، بحيث ينضم الغري إىل أحد أطراف النزاع لدعم طلباتهم دون أن يطلب 

طلب أحد  ا يتم بناء عىللنفسه طلباً يخصه، أما اإلدخال فهو إجراء إلجبار الغري ليكون طرفاً يف النزاع دون أن يختار الغري ذلك، وهذ
. ويف حالتي التدخل أو اإلدخال يعد الخصم املدخل أو املتدخل خصامً عارضاً مقارنًة بأطراف النزاع الذين 624الخصوم أو تقدير املحكمة
 . 625هم الخصوم األصليون فيه

                                                           

.، 7551نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، الطبعة األولى، دار الجامعة الجديدة، مصر، االسكندرية،  619

 .33، فقرة 451صفحة 

 .1-41، فقرة 33محمد سليم العّوا، المرجع السابق، صفحة 620

621 Gary B. Born, Id, pages 26-27. 

 .452، صفحة 7552عاطف محمد الفقي، التحكيم التجاري متعدد األطراف: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  622

فهيمة أحمد علي القماري، أثر اتفاق التحكيم بالنسبة للغير: دراسة مقارنة في التشريع المصري وتشريعات دول الخليج العربي )رسالة  623

 .141، صفحة 7541دكتوراه(، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، 

 وما بعدها. 131، صفحة 7554ة، القاهرة، مصر، وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني : قانون المرافعات، دار النهضة العربي  624

 .131، صفحة 7554وجدي راغب فهمي، المرجع السابق،  625
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 فرض النزاع التحكيمي، يفوتطرأ حالة تدخل خصوم عارضني ممن مل يربموا اتفاق تحكيم مع الخصوم األصليني قبل ابتداء 
التدخل الهجومي أو االنضاممي من شخص ليَس بطرٍف يف اتفاق التحكيم الذي ابتُدأ النزاع التحكيمي بناًء عليه، حني يتدخل راغباً يف 

 ة بالنزاع. لاملطالبة بحق لنفسه أو انضامماً ألحد أطراف الخصومة األصليني، أو قد تطرأ حالة اإلدخال، عند وجود طرف ذو مصلحة وص

، خاصًة وأّن الحال يف التحكيم ليس 626للوهلة األوىل، فإن مبدأ نسبية أثر اتفاق التحكيم يفرض القول بعدم قبول التدخل
م فال يجوز لهيئة التحكي -باعتبارِه خصومة خاصة-، بينام يف التحكيم 627كالقضاء، فرشط قبول التدخل يف القضاء هو املصلحة فحسب

طرفاً يف اتفاق التحكيم يف اإلجراءات، حيث أنه كام يحدد اتفاُق التحكيم نطاَق الخصومة اإلجرائية املوضوعي، فهو إرشاك من ليس 
وحده الذي يحدد نطاقها الشخيص، عمالً مببدأ النسبية. عليه يتبني للباحثة أن رشوط التدخل يف التحكيم هي الصفة بحيث يكون 

 يأيت رشط املصلحة. -ثانوياً -املتدخل مربماً التفاق التحكيم، ثم 

وبالنظر إىل آراء الفقه، يتبني إمكان إرشاك الخصم املتدخل هجومياً يف إجراءات التحكيم إذا تم اتباع إجراء محدد لهذا التدخل. 
دة لالتفاق عىل التحكيم افإذا شاء الغري )ذو املصلحة( أن يطلب التدخل طالباً القضاء بطلبات لنفسه، يعّد هذا اإلجراء مبثابة تعبري عن اإلر 

بالنسبة لطلبه )إيجاب(، وهو إيجاب موجه للخصوم األصليني يف اإلجراءات، ويتعنّي أن يقابله ويُطابَقه قبول من جانب الخصوم األصليني 
 .628حتى ينعقد اتفاق التحكيم، وقد يأخذ هذا القبول صورة رصيحة، أو صورة ضمنية بعدم االعرتاض وفق إجراءات االعرتاض

كام ميكن لهذا االتفاق عىل قبول التدخل الهجومي )الذي هو انعقاد التفاق تحكيم بني الخصم املتدخل والخصوم األصليني( أن 
، ويف هذه الحالة 629يتم قبل بدء إجراءات التحكيم عىل نحٍو يتفق فيه أطراف اتفاق التحكيم األصليون عىل السامح بالتدخل الهجومي 

افقتهم بعد تدخل الغري يف اإلجراءات. وال بد من االستدارك يف هذا املوضع، إذْ ال يكفي انعقاد القبول واإليجاب لن يكون هناك حاجة ملو 
بني املتدخل والخصوم األصليني عىل قبول تدخله، إْذ يجب أن توافق هيئة التحكيم أيضاً، ألن الغري املتدخل مل يربم مع هيئة التحكيم 

، هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى، فهيئة التحكيم لها السلطة 630م أو ما يعرف بوثيقة مهمة التحكيماالتفاق عىل إجراءات التحكي
يف تسيري اإلجراءات، وهي يف ذلك مقيدة مبدة زمنية للتحكيم تحت طائلة البطالن، فيكون لها بذلك أن تقدر قبول التدخل من عدمه 

. إال أنه 631ها وتقيُِّدها مبدة التحكيم ويف ضوء املصاريف واألتعاب التي تقاضتهابعد موافقة الخصوم األصليني عليه، يف ضوء سلطات
من واجب هيئة التحكيم املوازنة بني حقوق الخصوم األصليني والغري طالب التدخل حتى ال يؤدي عدم قبول التدخل إىل مخالفة حقوق 

 .632الدفاع التي يُفرض عىل الهيئة احرتامها

                                                           

 .431، الفقرة 111، صفحة 7552فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، اإلسكندرية، الطبعة األولى،  626

تجارية القطري على أن: " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا ألحد الخصوم، من قانون المرافعات المدنية وال 23تنص المادة  627

 أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى."

 .114، فقرة 311-311مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبدالعال، المرجع السابق، صفحة  628

تحليلية وتطبيقية مقارنة لمبدأ نسبية أثر التحكيم بالنسبة للغير، دار النهضة العربية، محمد نور شحاتة، مفهوم الغير في التحكيم: دراسة  629

 .433، فقرة 411، صفحة 4993القاهرة، 

 .431، فقرة 411-411محمد نور شحاتة، المرجع السابق، صفحة   630

 .114، فقرة 311مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبدالعال، المرجع السابق، صفحة  631

 .444اطف محمد الفقي، المرجع السابق، صفحة ع 632
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الخصوم األصليني عىل قبول التدخل، فال محّل ملناقشة سلطة هيئة التحكيم من عدمها يف قبول التدخل، أما يف حال غياب اتفاق 
 نظراً لطبيعة التحكيم كعملية قضائية خاصة. 633وال يكون أمام الهيئة إال الرضوخ لتلك اإلرادة؛ ألنها ال متلك سلطة األمر

ات النزاع، وكانت تلك القواعد متنح هيئة التحكيم سلطة يف خصوص ولكن إن اتفق األطراف عىل قواعد تحكيمية لتحكم إجراء
 .634إجراءات التدخل، فيعّد هذا مبثابة تفويض لهيئة التحكيم للتعامل مع طلب التدخل عىل النحو املنصوص عليه يف تلك القواعد

الدويل   مركز سنغافورة للتحكيموبني قواعد أبرز مؤسسات التحكيم التجاري الدويل، متيّزت قواعد مركز التحكيم الدويل يف
 ألشخاص ليسوا أطرافاً بالنسبة لإلجراءات أو ليسوا أطرافاً بالنسبة التفاق التحكيم بأن يتقدموا بطلب -بنص رصيح-)سياك( بأن سمحت 

 من القواعد عىل أن: 7التدخل أو اإلدخال، حيث نصت يف القاعدة 

( قبل تشكيل هيئة التحكيم، أن يتقدم بطلب إىل املسّجل party or non-partyيجوز ألي من أطراف التحكيم أو غريهم ) 7-0"
إلدخال طرف واحد أو أكرث إضافيني كمدعي أو مدعى عليه يف دعوى تحكيم جارية وفقاً لهذه القواعد، رشيطة استيفاء أّي من الرشوط 

 التالية:
 ب إدخاله، أوإذا ثبت مبدئياً أن اتفاق التحكيم ملزم للطرف اإلضايف املطلو 

 ."635إذا اتفق جميع األطراف مبن فيهم الطرف اإلضايف املطلوب إدخاله عىل إدخال هذا األخري

، تنّص كغريها من قواعد التحكيم 636 9101(، الصادرة يف عام SIACوقد كانت قواعد التحكيم يف مركز سنغافورة للتحكيم الدويل )
دخال أشخاٍص يوحي ظاهر الحال بالتزامهم برشط التحكيم، ولكّن نسخة املؤسيس، عىل حق أطراف الخصومة وحدهم يف طلب إ 

قد فتحت الباب لطلب إدخال أشخاص من الغري، مبا يشمل طلب إدخالهم من قبل أطراف الخصومة، أو طلب  9104القواعد املعدلة لعام 
الطرف" تحتمل أن يكون املُدخل أو املتدخل طرفاً يف  ( "غريnon-partyوبتأمل البند أعاله، أرى بأن عبارة ) .637تدّخل يقدمه الغري بذاته

اتفاق التحكيم مل يتم اختصامه ابتداًء، فأصبح غرياً بالنسبة لإلجراءات، وعليه ميكنه طلب االشرتاك يف اإلجراءات، لكونه مستوٍف 
الً، ملتدخل ليَس طرفاً يف اتفاق التحكيم أصأن يكون املُدخل أو ا -من جانب آخر-للرشط )أ(، هذا من جانب، كام تحتمل العبارة املذكورة 

 .638بل مجرد شخص ذو مصلحة، وبهذا يتعني الحصول عىل موافقة األطراف يف اإلجراءات، الستيفاء الرشط )ب(

                                                           

 .433، فقرة 411محمد نور شحاتة، المرجع السابق، صفحة   633

634 “The parties’ agreement to arbitrate in accordance with the designated arbitral rules by extension, deemed to be their 

consent to the joinder provision under the rules.” 

Dongdoo Choi, Joinder in international commercial arbitration, Arbitration International, 2019, page 31-34,  Oxford 

University Press, Downloaded from https://academic.oup.com/arbitration/article-abstract/35/1/29/5470846 by 81695661, 

OUP on 18 April 2019. 

635 See Article 7 at https://www.siac.org.sg/our-rules/rules/siac-rules-2016.  

636 John Choong, Mark Mangan, et al., A Guide to the SIAC Arbitration Rules (Second Edition), 2nd edition (© Oxford 

University Press; Oxford University Press 2018) pp. 53 – 70. 

637 John Choong, Mark Mangan , Id. 

638 “The new rules also allow a non-party to apply to be joined to the arbitration. With that said, given the confidentiality 

constraints in arbitration, it remains to be seen how often a non-party could legitimately learn of the existence of the 

https://www.siac.org.sg/our-rules/rules/siac-rules-2016
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من قانون التحكيم القطري، لها القرار يف  09أما إذا مل يتفق األطراف عىل قواعد مؤسسية، فإّن هيئة التحكيم، وفق نص املادة 
، ويف هذا، فإنها يف الغالب ستأخذ بآراء الفقهاء التي بينتها أعاله، التساقها مع مبادئ التحكيم، 639تيار اإلجراءات التي تراها مناسبةاخ

 .640كام أن الفقه العريب يرى بأّن إجراءات التدخل ال تختلف عن إجراءات االدعاء يف التحكيم

، إال أن جانباً من الفقه يرى معاملة التدخل االنضاممي 641ي واالنضاممي سواءً وتنطبق اآلراء املبينة أعاله عىل التدخل الهجوم
معاملة مختلفة، بحيث ال يُطلب فيه موافقة األطراف؛ ألن التدخل االنضاممي باعتباره مجرد سبيل لدعم طلبات الخصوم األصليني، 

لحة، أطراف الخصومة بتدخله، إذا توفرت للمتدخل مصولكون املتدخل فيه لن يطالب بحق لنفسه، فليس هناك مدعاة الشرتاط رضاء 
. ألنّه ليس له حقوق الطرف الرئييس يف الدعوى، حيث أنه ال يلعب دوراً يف التداعي، 642بحيث يتدخل ليتقي رضراً قد يصيبه من الحكم

 . 643وال ميكنه إال أن يراقب اإلجراءات ويقبل بها كام هي

ن وجود رابطة تبعية بني مركزه القانويّن ومركز الطرف األصيل الذي ينضم إليه الطرف كام أّن فروض التدخل االنضاممي تنّم ع
 ، لذلك فليس هناك حاجة لتعليق إجازة تدخله عىل إرادة األطراف، لكونِه ليس بصاحب مركز قانوين جديد يف اإلجراءات.644العارض

أن تكون الخصومة قامئة،  -9الَغرْي الذي سيتأثر بالحكم، أن يكوَن من  -0ويضُع الفقه رشوطاً لصحة التدخل االنضاممي، وهي: 
 . 645أن يكون هناك رضر سوَف يلحق به من صدور الحكم ضد الخصم األصيل الذي سينضّم له -1

ولكن ترى الباحثة أن اتفاق األطراف جوهرّي، يف فرض التدخل االنضاممي أيضاً، احرتاماً ملبدأ النسبية، وكذلك احرتاماً للطبيعة 
لرسية يف إجراءات التحكيم. كام أرى أنه من ناحية عملية، إذا اعرتَض طرٌف ما عىل تدخل انضاممي لشخص من الغري، ليس هناك ا

ال متلك  -يانهكام سلف ب-ما يجيز لهيئة التحكيم إجبار األطراف عىل القبول بالتدخل االنضاممي، حتى ولو كانت له مصلحة، لكونها 

                                                           

arbitration and apply to join it, or would wish to do so. The joinder of an additional party will be allowed where that party 

is prima facie bound by the arbitration agreement or where all parties, including the party sought to be joined, consent to 

the joinder.” 

John Choong  Id. 

مع مراعاة أحكام هذا القانون، لألطراف االتفاق على إجراءات التحكيم، بما في ذلك قواعد  -4" من قانون التحكيم القطري: 49تنص المادة  639

 ثبات، التي يتعين على هيئة التحكيم إتباعها، ويكون لهم الحق في إخضاع هذه اإلجراءات للقواعد النافذة في أي مؤسسة أو مركز تحكيم فياإل

 .الدولة أو خارجها

ول األدلة المقدمة يجوز لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تطبق اإلجراءات التي تراها مناسبة، بما في ذلك سلطتها في قب -2

من  قوتقدير مدى صلتها بموضوع النزاع وجدواها وأهميتها، ما لم يكن هناك اتفاق بين األطراف على تحديد إجراءات التحكيم وفقًا للبند الساب

 هذه المادة."

لجوهري في هذا الشأن هو وجوب أن "وأًيا ما كان نوع التدخل، فهو يتم بذات اإلجراءات المقررة في االدعاء في الخصومة التحكيمية، وا  640

 يتم التدخل في مواجهة الخصوم، مما يقتضي إعالمهم به، حتى تتاح لكل منهم فرصة الدفاع في مواجهة المتدخل."

 .114، فقرة 313مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبدالعال، المرجع السابق، صفحة 

 .431الفقرة ، 111، صفحة 7552فتحي والي، المرجع السابق،  641

 .114، فقرة 313-311مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبدالعال، المرجع السابق، صفحة  642

 .431، فقرة 411-411محمد نور شحاتة، المرجع السابق،  صفحة  643

 .171فهيمة أحمد علي القماري، المرجع السابق، صفحة  644

 .171فهيمة أحمد علي القماري، المرجع السابق، صفحة  645



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

217 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

تمد سلطانها عىل اإلجراءات من إرادة األطراف، وذلك ما مل يُكن األطراف قد منحوها سلطات كهذه وفق قواعد سلطة األمر والجرب، وتس
 .646اإلجراءات املؤسسية مثالً التي تم إخضاع النزاع لها

ى مرفوعة من يف دعو  -عىل سبيل املثال-وأعتقد أن حالة التدخل االنضاممي من قبل من مل يرُبم اتفاق التحكيم، واردة وجوهريّة 
رشيك ضد رشيك آخر تقاىض حصة تزيد عن حصته يف األرباح، فيمكن أن تتدخل الرشكة، باعتبارها شخصاً معنوياً، ليست طرفاً يف 
عقد التأسيس املنطوي عىل رشط التحكيم، يف النزاع بني رشكاء فيام بينهم، ألن الرشكة ذات مصلحة باعتبارها محل النزاع، وذات صفة 

النزاع، ويجب أن يرسي يف مواجهتها الحكم الذي سيصدر بني الرشكاء، حتى مُيكن إنفاذُه. ومن غري املتصّور أن يكون يف موضوع 
 لألطراف اعرتاض معقول عىل تدخل الرشكة عىل ذلك النحو.

ة عن القيام بهذا كيم مغلولأما بالنسبة إلدخال أو اختصام أطراف ممن مل يربم اتفاق التحكيم، فإنّه من املسلم به أّن يد هيئة التح
. أما إذا تم 647اإلجراء مببادرٍة منها، ما مل يُكن هناك اتفاق عىل منحها هذه السلطة، نظراً لتقيُّدها بالنطاق الشخيص التفاق التحكيم
مناً، أو أن أو ض االختصام بناًء عىل طلب أطراف الخصومة، فإّن ذلك يكون مبثابة إيجاب موّجه للخصم املُدخل، لُه أن يقبله رصاحةً 

يحرض ويدفع بعدم قبول الدعوى يف مواجهته النعدام صفته، كام يحق له أال يحرُض، ولن ترسَي اإلجراءات أو الحكم يف مواجهته عىل 
 .648أّي حال

وبتتبع ترشيعات الدول يف خصوص تفاصيل إجراءات اإلدخال والتدخل يف التحكيم، مل أِجد يف الترشيعات العربية تنظيامً 
إلجراءات التدخل واإلدخال عموماً، بينام ذهب الفقه العريب إىل أن إجراءات التدخل هي إجراءات االدعاء يف التحكيم دون خصوصية 

. أما باالطالع عىل ترشيعات أخرى، يتبني أن قانون التحكيم السويرسي قد نص جواز تدخل أو إدخال الغري، رشيطة أن يكون 649تُذكر
. ويرى 650الغري وأطراف خصومة التحكيم، وعلَّق إنتاج هذا االتفاق ألثره يف اإلجراءات عىل موافقة هيئة التحكيمذلك بناء عىل اتفاق 

الفقه اإلجرايئ يف سويرسا أّن املادة التي تُجيز اإلدخال والتدخل يف الترشيع السويرسي، تحتمل تدّخل أو إدخال الغري، حتى وإن مل 
 . 651يُكن قد أبرَم اتفاق التحكيم

أما قواعد التحكيم يف مراكز ومؤسسات التحكيم الخاصة فقد نظمت إجراءات اإلدخال والتدخل، بالتفصيل، ولكنها يف معظمها 
 تناولت هذه اإلجراءات باعتبارها آليات إرشاك خصوم عارضني ممن أبرموا اتفاق التحكيم بالفعل قبل نشأة النزاع. 

                                                           

646 “The parties’ agreement to arbitrate in accordance with the designated arbitral rules by extension, deemed to be their 

consent to the joinder provision under the rules.” 

Dongdoo Choi, Id. 

 .444-445عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، صفحة   647

 .117، فقرة 312ل وعكاشة محمد عبدالعال، المرجع السابق، صفحة مصطفى محمد الجما 648

"وأًيا ما كان نوع التدخل، فهو يتم بذات اإلجراءات المقررة في االدعاء في الخصومة التحكيمية، والجوهري في هذا الشأن هو وجوب أن   649

 صة الدفاع في مواجهة المتدخل."يتم التدخل في مواجهة الخصوم، مما يقتضي إعالمهم به، حتى تتاح لكل منهم فر

 .114، فقرة 313مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبدالعال، المرجع السابق، صفحة 

 .451-454عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، صفحة  650

 .413، صفحة 433محمد نور شحاتة، المرجع السابق، فقرة  651
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 وا اتفاق تحكيم مع الخصوم األصلينياملطلب الثاين: تدخل أو إدخال أشخاص أبرم
قد يتعدد أطراف اتفاق التحكيم، ولكّن هذا ال يستتبع بالرضورة أن يتعّدد أطراف الخصومة التحكيمية الناشئة عن اتفاق التحكيم 

 كيم.تحمتعدد األطراف؛ ألّن تحديد أطراف الخصومة التحكيمية ابتداًء يتم بناء عىل تحديد املدعي أو املحتكم يف طلب ال

، فام هو حكم تدخلهم أو 652لذلك، فمن الوارد أال يتم اختصام جميع أطراف اتفاق التحكيم، فيصبحون غرياً بالنسبة لإلجراءات 
 إدخالهم؟

تواترت آراء الفقه عىل أنّه ما من مانع يحول دون اختصام أطراٍف يف اتفاق التحكيم، مل يتم اختصامهم يف اإلجراءات 
القاعدة األساسية التي هي مقياس مقبولية فكرة التدخل واإلدخال يف التحكيم، وهي نسبية  -بال شك-هذا الرأي ، ومنبُع 653654ابتداءً 

أثر اتفاق التحكيم، فطاملا أّن الخصوم العارضني ملزمون باتفاق التحكيم، ميكنهم التدخل الحقاً يف اإلجراءات التي افتُتحت بناء عىل 
 . 655ذلك االتفاق

إمكان من ليس طرفاً يف اإلجراءات بينام هو طرف يف االتفاق، أن يتدخل هجومياً أو انضاممياً، دون الحاجة إىل وهذا يعني أّن ب
، كام يجوز لألطراف طلب إدخاله. ويدخل تكييف التدخل يف سلطة هيئة التحكيم، بناء عىل الطلبات املقدمة، 656موافقة األطراف

وهذا ما ذهب إليه قضاء التحكيم أيضاً، حيث قررت هيئة التحكيم يف أحد  .657ومبرصف النظر عن الوصف الذي يسبغه عليه الخص
 .658األحكام الصادرة من مركز القاهرة اإلقليمي، بأّن القانون مينحها السلطة التقديرية يف تكييف التدخل

مالمئاً يف  املربم التفاق التحكيموبعد موافقة األطراف عىل التدخل، يكون لهيئة التحكيم أن تحدد ما إذا كان التدخل من الطرف 
 ضوء العنارص ذات الصلة وهي عدم التأثري عىل سري اإلجراءات، مراعاًة ملدة التحكيم، وذلك يف ضوء ضوابط إجراءات التدخل واإلدخال

القواعد من  يف تلكالسارية عىل النزاع. حيث أّن اتفاق األطراف عىل إخضاع نزاعهم لقواعد تحكيم معينة، يعني تسليَمُهم مبا جاء 
وقد نظّمت قواعد التحكيم املؤسيس، وكذلك قواعد التحكيم الحر، إجراءات التقدم بطلب التدخل  .659صالحيات وسلطات لهيئة التحكيم

 .660واإلدخال ورشوط وآلية قبوله

                                                           

 .117، فقرة 312-313لسابق، صفحة مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبدالعال، المرجع ا 652

 .117، فقرة 312-313مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبدالعال، المرجع السابق ، صفحة  653

 .459عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، صفحة  654

 .144فهيمة أحمد علي القماري، المرجع السابق، صفحة  655

 فهيمة أحمد علي القماري، المرجع السابق. 656

 .431، الفقرة 111فتحي والي، المرجع السابق، صفحة   657

مركز القاهرة اإلقليمي، منشورة في مجلة التحكيم العربي، العدد  7555جلسة الثاني من يوليو  – 4999لسنة  412القضية التحكيمية رقم  658

 .759، صفحة 7555الثالث، شهر اكتوبر 

659 “Parties, by agreeing to institutional arbitral rules in their arbitration agreement, are taken to have impliedly consented 

to the joinder and consolidation provisions contained in the rules, together with the consequences arising from their 

operation.” 

Gordon Smith, Comparative Analysis of Joinder and Consolidation Provisions Under Leading Arbitral Rules, Journal of 

International Arbitration 35, no. 2, © 2018 Kluwer Law International BV, The Netherlands, page 176. 

660 Dongdoo Choi, Id at pages 51-52. 
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، ووفقاً لها، فإنها 661دخالمنها عىل إجراءات اإل  7، التي نصت يف املادة (ICC)وأهم تلك القواعد، قواعد غرفة التجارة الدولية 
، حتى ولو كان طالب التدّخل طرفاً 662تجيز اإلدخال بناء عىل طلب أحد أطراف خصومة التحكيم، دوَن إجازة التدخل من الغري مببادرته

رفع فيها يُ  . وتفرق القواعد بني أحكام اإلدخال قبل تشكيل هيئة التحكيم أو بعدها، كام متيّز بني الحاالت التي663يف اتفاق التحكيم
 .664طلب اإلدخال ملحكمة التحكيم الدولية )السلطة املختصة( وبني الحاالت التي يُرفع فيها الطلب لهيئة التحكيم

فإن ذلك يُرفع  ، إذا قدم أحد الخصوم طلب إدخال طرف ثالث قبل تشكيل هيئة التحكيم،665ووفقاً لنسخة القواعد السارية حالياً 
( عىل التزام الخصم املطلوب إدخاله باتفاق prima facie) زَم أن يستويف رشط وجود دليل ظاهريّ ملحكمة التحكيم الدولية، ويل

 ، 4667يف الفقرة  4، وذلك وفق املادة رقم 666التحكيم

فإذا كان كذلك، مضت املحكمة يف إجراءات التحكيم بني الخصوم األصليني معهم الطرف املطلوب إدخاله. وهذا يعني، حسب ما 
حثون، أن املحكمة ستعّد الطرف املطلوب إدخاله ملتزماً باتفاق التحكيم، من ناحية مبدئية، ثم ترتك أمر التحقق من ذلك لهيئة يراُه البا

وقد انتقد بعض الباحثون هذه املاّدة، ألنها ال تشرتط موافقة الطلب املطلوب  .668التحكيم عندما يتم تشكيلها وتفصل يف اختصاصها
 .669يف اإلجراءاتإدخاله عىل املشاركة 

في لقبول بعد تشكيل هيئة التحكيم، فال يك -بينام هو غري بالنسبة لإلجراءات-أما يف حالة طلب إدخال طرف يف اتفاق التحكيم 
، ألّن األصل وفق قواعد غرفة 670طلب إدخاله ثبوت كونه طرف يف اتفاق التحكيم، إمنا يشرتط أن يوافق األطراف عىل هذا التدّخل

 . 671عىل خالف ذلك الدولية، أال يُقبل طلب اإلدخال بعد متام تشكيل هيئة التحكيم، واالستثناء هو ترايض األطرافالتجارة 

                                                           

661 See Article 7 of the ICC Arbitration Rules, effective as of March 2017, accessible through https://iccwbo.org/dispute-

resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/#article_7 

662 Gordon Smith, Id at 178. 

663 Dongdoo Choi, Id at pages 51-52. 

664 Dongdoo Choi, Id at pages 31-34. 

665 See Article 7 of the ICC Arbitration Rules, effective as of March 2017, accessible through https://iccwbo.org/dispute-

resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/#article_7  

666 Dongdoo Choi, Id at pages 51-52. 

667 “In all cases referred to the Court under Article 6(3), the Court shall decide whether and to what extent the arbitration 

shall proceed. The arbitration shall proceed if and to the extent that the Court is prima facie satisfied that an arbitration 

agreement under the Rules may exist. In particular: 

(i) where there are more than two parties to the arbitration, the arbitration shall proceed between those of the parties, 

including any additional parties joined pursuant to Article 7, with respect to which the Court is prima facie satisfied that an 

arbitration agreement under the Rules that binds them all may exist; “ 

668 Dongdoo Choi, Id at pages 34-35. 

669 Gordon Smith, Id at page 179. 

670 Dongdoo Choi, Id at pages 51-52. 

671 See Article 7 of the ICC Arbitration Rules, effective as of March 2017 “No additional party may be joined after the 

confirmation or appointment of any arbitrator, unless all parties, including the additional party, otherwise agree. The 

Secretariat may fix a time limit for the submission of a Request for Joinder.”  

https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/#article_7
https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/#article_7
https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/#article_7
https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/#article_7
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(، يتضمن عدم إجازة طلب اإلدخال ألغراض ICCويذهب بعض الباحثني إىل القول بأن االتفاق عىل قواعد غرفة التجارة الدولية )
()ج( أن يتضمن 9()7قبول طلب اإلدخال املقدم من أحد أطراف الخصومة، وفق املادة )(، ألّن من رشوط co-defendantاالنضامم )

، بينام يف فرض طلب اإلدخال لالنضامم إىل 672الطلب طلبات أو مطالبات موجهة من طالب اإلدخال ضد الطرف الثالث املُراد اختصامه
يفائه متطلباته. وهذا خالف الحال يف قواعد التحكيم ملركز أحد الخصوم، ليس هناك مطالبات، مام يرّجح معه رفض الطلب، لعدم است

، والتي تفتح باباً واسعاً يف اإلدخال والتدخل كام تم بيانه يف املطلب األول، وال تضُع قيداً بخصوص التدخل 673سنغافورة للتحكيم الدويل
 .674أو اإلدخال االنضاممي عىل النحو الوارد يف قواعد غرفة التجارة الدولية

(، فهي مل تُِتح مجاالً للتدّخل من قبل الغري بإرادته ومبادرته، بل أجازت أن يتم LCIAقواعد التحكيم ملحكمة لندن الدولية )أما 
تقديم طلب اإلدخال من قبل أطراف الخصومة أمام هيئة التحكيم، رشيطة أن يكون هناك اتفاق كتايب بني الطرف الذي تقدم بطلب 

، سواء كان هذا االتفاق حاصالً قبل تقديم طلب التحكيم، أْي يف رشط التحكيم، أو كان هذا 675وب إدخالهإدخال الغري، والغري املطل
من هذه القواعد عىل أهمية أن متنح هيئة التحكيم األطراف فرصة  99االتفاق قد تم بعد افتتاح إجراءات التحكيم، وقد أشارت املادة 

 .676حكامً متهيدياً يف هذا الخصوص لإلدالء برأيهم بخصوص طلب اإلدخال، ثم تصدر

(، وقد كانت خالية من أي نص يتناول إدخال أطراف إضافية، ثم أضافتها يف UNCITRALأشهر قواعد التحكيم الحر هي قواعد )
(، حيث منحت هيئة التحكيم سلطة السامح بإدخال أشخاص إضافيني، بناء عىل طلب أحد أطراف 1)07آخر نسخة للقواعد يف املادة 

، ولكن ميكن للهيئة رفض الطلب، إذا وجدت أن يف 677صومة التحكيم رشيطة أن يكون املطلوب إدخاله طرفاً يف اتفاق التحكيمخ
قبوله رضراً عىل األطراف، ولها بعد سامع األطراف مبا فيهم الخصم املطلوب إدخاله، أن تصدر حكامً تحكيمياً بخصوص صفة 

 .678األطراف

                                                           

See Article 7 of the ICC Arbitration Rules, effective as of January 2021: “Unless all parties, including the additional party, 

otherwise agree, or as provided for in Article 7(5), no additional party may be joined after the confirmation or appointment 

of any arbitrator, unless all parties, including the additional party, otherwise agree. The Secretariat may fix a time limit for 

the submission of a Request for Joinder.” 

672 Dongdoo Choi, Id at page 11. 

673 John Choong, Mark Mangan , Id at pp. 53 – 70. 

674 Dongdoo Choi, Id at page 11. 

675 •Gordon Smith, Comparative Analysis of Joinder and Consolidation Provisions Under Leading Arbitral Rules, Journal 

of International Arbitration 35, no. 2, © 2018 Kluwer Law International BV, The Netherlands, at page 181. 

676 Article 22 of LCIA Arbitration Rules 2020 states that: “22.1   The Arbitral Tribunal shall have the power, upon the application of any 

party or (save for sub- paragraph (x) below) upon its own initiative, but in either case only after giving the parties a reasonable opportunity 

to state their views and upon such terms (as to costs and otherwise) as the Arbitral Tribunal may decide:;[…](x)   to allow one or more third 

persons to be joined in the arbitration as a party provided any such third person and the applicant party have consented expressly to such 

joinder in writing following the Commencement Date or (if earlier) in the Arbitration Agreement; and thereafter to make a single final 

award, or separate awards, in respect of all parties so implicated in the arbitration; and” 

677 Gordon Smith, Id at page 188. 

678 Article 17(5) states that: “The arbitral tribunal may, at the request of any party, allow one or more third persons to be 

joined in the arbitration as a party provided such person is a party to the arbitration agreement, unless the arbitral tribunal 
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ر أنني مل أجد متييزاً اصطالحياً بني التدخل الهجومي واالنضاممي أو اإلدخال يف مصطلحات التحكيم يف هذا السياق، حرّي بالذك
التجاري الدويل، كام هو الحال يف مصطلحات املرافعات واإلجراءات املدنيّة. ويتبني غياب هذه املصطلحات والتعبريات يف التحكيم 

مبا فيها قواعد مركز قطر الدويل للتوفيق -، حيث أن هذه القواعد 679تحكيم الدويلالدويل يف القواعد التحكيمية ملراكز ومؤسسات ال
، أو 681(joinderقد عالجت التدخل واإلدخال بوصف واحد هو اإلرشاك أو االنضامم إىل اإلجراءات أو االختصام ) -680والتحكيم

( وفق ما ورد يف أبحاث املختصني، يف التحكيم joinderاستخدمت وصف "إدخال أطراف إضافية" يف الرتجمة العربية لها. ومصطلح )
التجاري الدويل، يشمُل إدخال طرف ثالث بناًء عىل طلب أطراف الخصومة، كام يشمل التدخل من ِقبل طرف ثالث مببادرته وحده، دون 

 .682طلب من األطراف

طلب تحكيم ضد طرف إضايف، يف املادة  (، فقد نظمت إجراءات اإلدخال والتدخل بوصفهاDISأما قواعد مركز التحكيم األملاين )
. ومبوجبها، ميكن ألي طرف أصيل يف اإلجراءات، قبل تعيني هيئة التحكيم، أن يرفع طلب تحكيم ضد طرف إضايف 683من القواعد 09

يف املراد ا أمام املركز، ولكّن ذلك مرشوط )بجانب بنود أخرى( بأن يتضمن الطلب رشط التحكيم الذي ميكن مبوجبه إلزام الطرف اإلض
. ثم نظمت ذات املادة سلطة هيئة التحكيم يف قبول التدخل، وألزمت الهيئة بأن تحكم يف طلب التدخل يف ضوء 684إدخاله بالتحكيم

 .685إجراءات التحكيم متعدد األطراف أو التحكيم متعدد العقود

                                                           

finds, after giving all parties, including the person or persons to be joined, the opportunity to be heard, that joinder should 

not be permitted because of prejudice to any of those parties.  The arbitral tribunal may make a single award or several 

awards in respect of all parties so involved in the arbitration.” 

679 Institutional Arbitration Rules: See Article 7 of ICC Arbitration Rules 2017, Article 7 of AAA/ICDR International 

Arbitration Rules 2014, Article 22 of LCIA Arbitration Rules 2014 and Article 13 of SCC Arbitration Rules 2017, Article 7 of 

SIAC Arbitration Rules 2016. Ad Hoc Arbitration Rules: See Article 17 of UNCITRAL Arbitration Rules 2013. 

680 See Article 18.6 of QICCA Arbitration Rules. 

681 Institutional Arbitration Rules: See Article 7 of ICC Arbitration Rules 2017, Article 7 of AAA/ICDR International 

Arbitration Rules 2014, Article 22 of LCIA Arbitration Rules 2014, Article 13 of SCC Arbitration Rules 2017 and Article 7 of 

SIAC Arbitration Rules 2016. Ad Hoc Arbitration Rules: See Article 17 of UNCITRAL Arbitration Rules 2013. 

682 “Joinder in international arbitration is a procedural tool for a third party to be joined at the request of a party to a 

pending arbitration or for a third party to join the arbitration on its own volition in the form of intervention.” 

Dongdoo Choi, Id at pages 29–55. 

683 Article 19.1 of the DIS Arbitration Rules states that: “Prior to the appointment of any arbitrator, any party who wishes 

to join an additional party to the arbitration may file with the DIS a Request for Arbitration against such additional party 

(the “Request against an Additional Party”).” 

684 Article 19.2 of the DIS Arbitration Rules states that: “The Request against an Additional Party shall contain: […] (vi) the 

arbitration agreement(s) on which the party filing the Request against an Additional Party relies.” 

685 Article 19.5 of the DIS Arbitration Rules states that: “The arbitral tribunal shall decide any dispute as to whether claims 

made by or against the additional party may be resolved in the pending arbitration. The arbitral tribunal, in making its 

decision, shall apply the provisions of Article 18 (Multi-Party Arbitration) and, when claims are made under more than one 

contract, the arbitral tribunal shall also apply the provisions of Article 17 (Multi-Contract Arbitration).” 
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تتفرع  -سلفاً  كام بينت-عدداً من العقود والتعامالت يطرأ فيها تعدد األطراف، ألن  -بال شك-وأعتقد أن نزاعات عقد الرشكة التجارية 
وتنضوي تحت مظلة عقد الرشكة التجارية، مام يجعل آليات اإلدخال والتدخل ذات أهمية يف هذا السياق، خاصًة يف حالة رفع دعوى 

حالة معية عامة، وهي التحكيمية من رشيك ضد أحد الرشكاء، عىل سبيل املثال، دوَن اآلخرين، يف خصوص دعوى بطالن قرارات ج
تقتيض أن يتم اختصام جميع الرشكاء، ألن قرارات بطالن قرارات الجمعية العامة ترسي عىل جميع الرشكاء  -وفق قانون الرشكات-التي 

حتّم ي ، وأمام نسبية إجراءات التحكيم، فإنه ال ميكن مّد حجية حكم التحكيم لرشكاء مل يُختصموا يف اإلجراءات، مام686بقوة القانون
 الحاجة إلجراءات اإلدخال والتدخل يف هذا النوع من املنازعات. 

 املبحث الثاين: خصوصية إدخال وتدخل الرشكاء والرشكة يف إجراءات تحكيم عقد الرشكة
 متهيد وتقسيم:

ة، ألنها الرشكقد يقول قائل بأن إجراءات إدخال أطراف إضافيني يف إجراءات التحكيم، تنطبق بال إشكال عىل منازعات عقد 
تصنف ضمن املنازعات التي يتعدد فيها األطراف تحت مظلة ذات العقد املنطوي عىل رشط التحكيم، ولذا فإن قواعد اإلدخال والتدخل 

والتي ال تختلف كثرياً عن قواعد اإلدخال والتدخل يف غالبية قواعد مراكز - 687(DISالواردة يف قواعد التحكيم ملركز التحكيم األملاين )
( وجد خصوصية لوضع تدخل الرشكاء DISتستوعب الحاَل يف نزاعات الرشكاء. ولكّن مركز التحكيم األملاين ) -التحكيم الدويل األخرى

لتجارية د يف صياغة ملحق خاص للنزاعات يف عقد الرشكة ايف خصومة التحكيم الناشئة عن عالقة الرشكاء فيام بينهم والرشكة، وتفّر 
 يعالج هذه الخصوصية.

ومل تجد الباحثة مثيالً لهذه القواعد يف دول أخرى أو مراكز تحكيمية أخرى، وهذه هي قواعد مؤسسة التحكيم األملاين التكميلية 
(DIS-Supplementary Rules for Corporate Disputes التي تم تطويرها ) بعد سلسلة من األحكام القضائية من محكمة العدل الفيدرالية

رائية جاألملانية، والتي تِبَعها إصدار مركز التحكيم األملاين ملحًقا خاًصا للتحكيم يف منازعات عقد الرشكة التجارية لتاليف اإلشكاالت اإل 
 .688اتسع النطاق الشخيص إلجراءات التحكيمالتي تتعلق بتعدد األطراف يف التحكيم يف هذا النوع من املعامالت، وبها 

كام أمام املحاكم األملانية العليا، يف سلسلة من األح -أوَل ما انكشفت-حيث انكشفت خصوصية الحال يف منازعات عقد الرشكة 
ء، فكانت أحكام القضاء االتي تواتر فيها نظر مسألة قابلية منازعات عقد الرشكة للتحكيم من ناحية إجرائية، ألسباب تتعلق باختصام الرشك

هي املحطة األوىل التي انطلقت منها فكرة متييز التحكيم يف نزاعات الرشكاء من ناحية إجرائية عن غريه من النزاعات التجارية، 
قد ع واستجابًة لتلك التطورات القضائية، أضاف مركز التحكيم األملاين قواعد تكميلية إلجراءات اإلدخال والتدخل يف خصوص منازعات

الرشكة عىل وجه التحديد )املطلب األول(. وأضاف يف القواعد التكميلية وصفاً للخصوم العارضني يف هذا النوع من املنازعات )آخرون 
                                                           

بإصدار قانون الشركات التجارية على أن: " مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن النية، يقع  7541لسنة  44من القانون رقم  734تنص المادة   686

ن أ باطاًل كل قرار يصدر من الجمعية العامة أو من الشركاء بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو لنصوص وثيقة تأسيس الشركة، ومع ذلك ال يجوز

 .طلب البطالن إال الشركاء الذين اعترضوا كتابة على القرار أو الذين لم يتمكنوا من االعتراض عليه بعد علمهم بهي

لمذكور، ا ويترتب على تقرير البطالن اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع الشركاء، وال تسمع دعوى البطالن بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار

 فع الدعوى وقف تنفيذ القرار، ما لم تأمر المحكمة المختصة بغير ذلك."وال يترتب على ر

687 The German Arbitration Institute. 

688 S.I. Strong, Collective Arbitration Under the DIS Supplementary Rules for Corporate Law Disputes: A European Form 

of Class Arbitration? Article, ASA Bulletin 1/2011 (March), Page 145-148. 
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( وميزهم بإجراءات وآثار مختلفة عن اإلجراءات واآلثار التي ترتتب عىل إدخال أو تدخل الخصوم العارضني Concerned Othersمعنيون( )
 اعد األصلية التي ترسي عىل جميع نزاعات التحكيم )املطلب الثاين(.وفق القو 

 املطلب األول: تخصيص قواعد تحكيمية للتحكيم يف نزاعات عقد الرشكة
من ملحقات قواعد  1ملحقاً متضمناً قواعد تكميلية لنزاعات عقد الرشكة، وهو امللحق رقم  (DISأصدر مركز التحكيم األملاين )

، ولكن يلزم اإلشارة إليه 690، ويعّد امللحق جزًء ال يتجزأ من قواعد التحكيم يف مركز التحكيم األملاين689يف املركز التحكيم الحالية
. لذلك ال ترسي هذه القواعد التكميلية ما مل يتم االتفاق عليها عىل وجه التحديد، وفق 691رصاحًة يف اتفاق التحكيم، حتى يتم تطبيقه

 . 692عد التكميلية التي تنظم نطاق تطبيقهامن القوا 0الوارد يف املادة 

قبل صدور هذه القواعد التكميلية، تصدت املحاكم العليا لإلشكاليات التي أسفَر عنها التضارب بنَي طبيعة التحكيم وطبيعة نزاعات 
ببطالن قرار من قرارات الرشكاء  ، تداولت محكمة العدل االتحادية األملانية طعنًا يتعلق0994الرشكة التجارية الداخلية. إْذ أنه يف عام 

يف رشكة ذات مسؤولية محدودة، مبناسبة دعوى رفعها أحد الرشكاء أمام املحكمة، عىل الرغم من احتواء عقد التأسيس عىل رشط تحكيم، 
كاء للتحكيم، فتمسك أحد الرشكاء املدعى عليهم برشط التحكيم، إال أّن املحكمة قضت بأن رشط التحكيم ال يتيح إخضاع قرارات الرش 

. يف تسبيبها، راعت املحكمة كون القانون الذي ينظم قرارات الرشكاء يف 693" 0وُعرِف هذا الحكم يف أملانيا بـ حكم "القابلية للتحكيم 
حتى وإن مل -الرشكات يف أملانيا ينص عىل أن بطالن أي قرار من قرارات الرشكاء يتم مبوجب حكم نهايئ يرسي عىل جميع الرشكاء 

و أثر نسبي ذ-كام يرسي عىل أعضاء مجلس اإلدارة وعىل مجلس الرقابة، ورأت بأّن إصدار حكم تحكيم  -ونوا مختصمني يف الدعوىيك
يتعارض مع األثر املطلق ألحكام بطالن قرارات الرشكاء. فضاًل عن ذلك، فقد رأت املحكمة بأن رشط التحكيم قد كان قارًصا  -بطبيعته

 . 694لحق يف املشاركة يف ترشيح أعضاء هيئة التحكيم عىل قدم املساواةيف منح جميع الرشكاء ا

وقد علّق باحثون عىل هذا الحكم، بأنّه يفصح عن أّن إشكالية التحكيم يف هذا النوع من منازعات عقد الرشكة تدور حوَل رشط 
عة بني جاء بسيطاً متناوالً حالة التحكيم يف مناز  التحكيم وشموله لكافة األطراف املعنيّة، إْذ أن املحكمة وجدت بأّن رشط التحكيم قد

؛ ألن أي حكم ببطالن 695طرفني، بينام طبيعة النزاعات بني الرشكاء تقتيض أن يكون رشط التحكيم مالمئاً للتحكيم متعدد األطراف

                                                           

689 Annex 5 of the DIS Arbitration Rules 2018: Supplementary Rules for Corporate Disputes. 

690 Article 1.3 of DIS Arbitration Rules 2018 states that: “The following Annexes constitute an integral part of the Rules: 

[…] Annex 5 (Supplementary Rules for Corporate Disputes).” [Emphasis Added] 

691 Article 1.1 of DIS Arbitration Rules 2018 states that: “The Rules shall be applied, mutatis mutandis, with respect to 

Annex 4 (Expedited Proceedings) or Annex 5 (Supplementary Rules for Corporate Disputes) when the parties have agreed 

to apply such Annexes.” [Emphasis Added] 

692 Article 1.1 of the Supplementary Rules for Corporate Disputes states that: “The Supplementary Rules for Corporate 

Disputes (“DIS-CDR”) set forth herein shall apply if the parties have referred to them in their arbitration agreement, either 

within or outside the articles of incorporation, or have otherwise agreed to their application.” [Emphasis Added] 

693 Markert L., Id at page 42. 

694 BGH, decision of 29 March 1996, docket no. II ZR 224/95, NJW 1996, 1753. 

695 Raeschke-Kessler, Hilmar. "Objective Arbitrability of Corporate Disputes — the German Perspective." "European 

Business Organization Law Review" 3.3 (2002): 558-559. 
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تى وإن وأعضاء مجلس الرقابة، حقرارات الرشكاء حسب القانون األملاين يجب أن ينُفذ يف مواجهة جميع الرشكاء وأعضاء مجلس اإلدارة 
، وهو ما يصطدم بقاعدة نسبية أثر حكم التحكيم، األمر الذي يستدعي 696مل يشاركوا يف اإلجراءات التي صدر عنها حكم البطالن

استجابًة لهذه النسبية بوجود رشط تحكيم يستوعب يف نطاقه الشخيص جميع األطراف املعنية، فإذا وجد رشط تحكيم يستجيب لهذه 
. عليِه يتبني يل أّن املسألة املطروحة مل تكن تتعلق بأي خصوصية 697الفكرة، فإنه صحيح ومن ثَّم ميكن التحكيم عىل نحو صحيح 

موضوعية أو جواز التحكيم يف محل النزاع، بحيث ميتنع التحكيم من حيث املبدأ، بل انحرصت يف إشكالية تنم عن خصوصية إجرائية، 
 كام قضائية الحقة يف أملانيا. متت االستجابة لها يف أح

، يف واقعة مشابهة 698"9، صدر حكم جديد من محكمة العدل االتحادية األملانية ُعرف بحكم "القابلية للتحكيم 9119يف عام 
 ، حني رفع أحد الرشكاء طعنًا ببطالن إحدى قرارات الرشكاء يف رشكة ذات مسؤولية محدودة أمام0لواقعات حكم القابلية للتحكيم 

. ويف هذه القضية، نظرت املحكمة يف مادة 699املحكمة، فدفع الخصم بعدم اختصاص املحكمة لوجود رشط التحكيم يف عقد التأسيس
قانون الرشكات الساري عىل موضوع النزاع، التي تنص عىل األثر املطلق ألي حكم يصدر يف مسألة بطالن قرارات الرشكاء، وقررت بأن 

اد حجية الحكم القضايئ الذي يصدر ببطالن قرارات الرشكاء عىل جميع الرشكاء واملعنيني يف الرشكة، ميكن املادة التي تنص عىل امتد
. وعىل ذلك، 700تطبيقها عىل أحكام التحكيم، رشيطَة أن توفر إجراءات التحكيم الضامنات القانونية التي توفرها إجراءات املحكمة

حيًحا، وهي كام اتفاُق التحكيم ص -بتوفرِها-التحكيم املُدرج يف عقد التأسيس، ليكوَن  قررت املحكمة وجوب توفُّر أربعة رشوط يف رشط
 ييل:

يف حال إدراج رشط التحكيم يف عقد تأسيس الرشكة، يجب تحقق موافقة جميع الرشكاء يف الرشكة. أما إذا كان اتفاق التحكيم  -0
 ا االتفاق.يف وثيقة مستقلة، يجب أن يشارك جميع الرشكاء يف إبرام هذ

يشرتط أن يتضمن اتفاق التحكيم وجوب إخطار جميع الرشكاء بافتتاح إجراءات التحكيم وأن يتم إعالمهم بتطورات الدعوى،  -9
يشرتط متكني جميع الرشكاء من اختيار املحكمني،  -1ومنحهم الفرصة للتدخل يف إجراءات التحكيم كطرف متدخل عىل أقل تقدير. 

يجب أن ينص اتفاق التحكيم عىل أن جميع املنازعات الناشئة عن ذات املوضوع يلزم  -4اختياَر املحكم لطرف ثالث. ما مل يعهد األطراف 
. وبناًء عليه، فحصت املحكمة تحقق هذه الرشوط يف النزاع املطروح أمامها،  ثم 701أن يتم فضها عن طريق هيئة تحكيمية واحدة فقط

 لخصم برشط التحكيم لعدم تحقق الرشوط املذكورة.مارست اختصاصها إْذ مل تلتفت بتمسك ا
ويتبني من حكم املحكمة أنها حاولت جرس املسافات بني التحكيم والقضاء فيام يتعلق بالضامنات اإلجرائية والقانونية التي تحققها 

التحكيم من  نسبية حجية حكماإلجراءات القضائية من جهة كحق الدفاع، ويتبني أيًضا أنها حاولت تاليف اإلشكاالت التي تنتج عن 
                                                           

696 § 248 AktG: “Effect of Judgement (1) If the resolution has been declared null and void by a judgement which is final 

and not subject to appeal, such judgement shall be binding on all shareholders and the members of the management board 

and the supervisory board, even if such persons were not parties to the action…” 

 المرجع السابق. 697

698 Markert L., Id at pages 44-45. 

699 BGH, decision of 6 April 2009, docket no. II ZR 255/08, SchiedsVZ 2009, 233. 

 المرجع السابق. 700

701 Cordero-Moss, Giuditta. International Commercial Arbitration Different Forms and Their Features. Cambridge; New 

York: Cambridge UP, 2013. Web., Page 167. 
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جهة أخرى، كام أنها وظفت املرونة التي توفرها مبادئ التحكيم والتي متنح األطراف حرية االتفاق، فوجهت األطراف لصياغة اتفاق 
ورة، كتحكيم يحقق لهم ضامنات التقايض من جهة، وال يحرمهم من التحكيم ومزاياه من جهة أخرى.واستجابًة للتطورات القضائية املذ 

،  كام نرشت منوذًجا 702703يف ذات العام، أصدرت مؤسسة التحكيم األملاين قواعد تحكيم تكميلية ملنازعات عقد الرشكة السالف ذكرها
يف هذا النوع من املنازعات، يتم تضمينه عقد تأسيس الرشكة، أو أي وثيقة أخرى ذات صلة، بحيث ينطوي  704لصياغة اتفاق تحكيم

 .9الواردة يف حكم القابلية للتحكيم رقم  االتفاق عىل التفاصيل

، أصدرت 9107واستمر الحكم القضايئ األخري يف التأثري عىل واقع التحكيم يف منازعات الرشكة التجارية، حيث مؤخراً يف عام 
طالن قرار عزل بعض باملحكمة الفيدرالية حكامً بإلغاء حكم املحكمة الدنيا الذي قرر بصحة اختصاص هيئة التحكيم بنظر نزاع يتعلق ب

 . 705 9يف رشكة تضامنية، وسببت حكمها بأّن رشط التحكيم مل يستوِف املتطلبات الواردة يف حكم القابلية للتحكيم رقم  الرشكاء

 -أحكاماً قضائية صادرة من املحاكم العربية ميكن وضعها موضع مقارنة مع أحكام املحكمة األملانية -عىل حد علمها-مل تجد الباحثة 
، ولكن املقارنة عىل مستوى القوانني توجب التنويه إىل وجود حالة يف القانون القطري -وهو ما يعد من املعوقات التي تواجه هذه الدراسة

مع مراعاة -مُتاثل الحالة القانونية التي استدعت إصدار أحكام املحكمة األملانية ومبادئها املوصوفة أعاله، يف سياق منازعات عقد الرشكة 
وهي حالة طلب بطالن قرارات الجمعية العامة، يف رشكات املساهمة والرشكات ذات املسؤولية املحدودة. حيث أن أي حكم  -لفوارقا

يصدر ببطالن هذه القرارات، يرسي عىل جميع الرشكاء والرشكة، وأي حكم يصدر ببطالنها يرسي عىل الجميع، وفق أحكام قانون 
ملتصور إذا وجد رشط تحكيم يف عقد التأسيس، أن يرفع طالب البطالن دعوى تحكيمية لطلب . من ثّم فمن ا706الرشكات القطري

بطالن قرار جمعية عامة دون أن يختصم جميع الرشكاء والرشكة، مام يؤدي إىل صدور حكم تحكيم يرسي نسبياً يف مواجهة املختصمني 
ن أثر حكم التحكيم وفق القواعد العامة نسبي ومحصور يف أطراف يف اإلجراءات فقط، وعليه يتعذر إنفاذه ضد سواهم من الرشكاء؛ أل 

 الخصومة التي نتج عنها الحكم.

وباالطالع عىل آراء الفقهاء، توجد آراٌء تتشدد يف قبول التحكيم يف املنازعات التي يجب أن يشرتك فيها جميع الخصوم املعنيني. 
فيها تعدد األطراف يف إجراءات التحكيم إجبارياً، بحيث ال تكون الدعوى إذ يرى جانب من الفقه العريب أّن هناك حاالت يكون 

. ومدى إجبارية هذا التعدد يحدده القانون، مثل حالة دعوى قسمة 707التحكيمية مقبولة إال إذا تم اختصام جميع األشخاص ذوي الصلة
                                                           

702 Strong. S., Id at  45-65. 

703 Tilman Niedermaier and Falco Kreis, 'Hello, DIS Rules 2018 – An Introduction to the Revised Arbitration Rules of the 

German Arbitration Institute (DIS)', in Annet van Hooft and Jean-François Tossens (eds), b-Arbitra | Belgian Review of 

Arbitration, (Wolters Kluwer 2019, Volume 2019 Issue 1) pp. 87 – 116.  

704 Accessible through http://www.disarb.org/en/17/clause/overview-id0 

705 BGH, decision of 6 April 2017, docket no. I ZB 23/16, ZIP 2017, 1024, mn. 6. 

بإصدار قانون الشركات التجارية على أن: " مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن النية، يقع  7541لسنة  44من القانون رقم  734تنص المادة   706

ذلك ال يجوز أن باطاًل كل قرار يصدر من الجمعية العامة أو من الشركاء بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو لنصوص وثيقة تأسيس الشركة، ومع 

ويترتب على تقرير البطالن  .يطلب البطالن إال الشركاء الذين اعترضوا كتابة على القرار أو الذين لم يتمكنوا من االعتراض عليه بعد علمهم به

دعوى وال يترتب على رفع ال اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع الشركاء، وال تسمع دعوى البطالن بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور،

 وقف تنفيذ القرار، ما لم تأمر المحكمة المختصة بغير ذلك."

 .434، الفقرة 115فتحي والي، المرجع السابق، صفحة  707

http://www.disarb.org/en/17/clause/overview-id0
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ها بعض ووفقاً لرأي الفقه، فإن مآَل الدعوى التي يُختصم فياملال الشائع التي تستوجب اختصام جميع الرشكاء يف املال محل القسمة، 
 .708الرشكاء دون غريهم هي عدم القبول

بحكم طبيعتها،  -تحت طائلة عدم القبول-كام يرى جانب من الفقه أن هناك حاالت تستدعي اختصام جميع أطراف الرابطة القانونية 
، وهذا يأخذين إىل استنتاج عدم قبول الدعوى 709صحة عقد أو إبطاله مثل الدعاوى التقريرية التي تخص طلب فسخ أو إنهاء أو

التحكيمية التي موضوعها طلب بطالن قرار صادر من الجمعية العامة يف الرشكة، إذا تبني لهيئة التحكيم أن الخصوم األصليني مل 
ادرتها، ما مل التحكيم لألمر بإدخال أي خصوم مببيرُشكوا جميع الرشكاء يف الدعوى التحكيمية. وكام سلف بيانه، فإنُه ال سلطة لهيئة 

 يطلب األطراف ذلك. 

يتضح مام سبق أن أحكام القضاء األملاين طرحت اإلشكاليات األهم يف خصوص العقبات اإلجرائية التي تعيق صحة التحكيم يف 
ب( امتداد حجية حكم التحكيم لجميع األطراف منازعات عقد الرشكة التجارية، وهي )أ( إرشاك جميع األطراف املعنيّة يف اإلجراءات و)

 املعنيّة، وقد لّخص أحد الباحثني خالصة تلك األحكام بكلامت أترجمها للغة العربية كام ييل:

"إذاً ليس هناك خالف اآلن عىل أن صحة أو بطالن القرار الصادر من الرشكاء يف رشكة ذات مسؤولية محدودة قابل للتحكيم، 
التحكيم الوارد يف عقد التأسيس يعكس الوضَع متعّدَد األطراف عىل نحو واٍف، ألغراض تشكيل هيئة التحكيم  رشيطة أن يكون رشط

 ."710وتسيري اإلجراءات، وأن ينص عىل األثر امللزم لحكم التحكيم النهايئ عىل جميع الرشكاء

عالجة استُحدثت القواعد التكميلية، وتم فيها م وانطالقاً من هذه اإلشكاليات املثارة يف أحكام القضاء األملاين سالفة الوصف،
عن طريق إدراج فئة تسمى فئة اآلخرين املعنيني، وتنظيم إجراءات وتوجيه األطراف لتبني اتفاقات ميكن مبوجبها  -خاصةً -اإلشكاليات 

 إدخال جميع املعنّيني ومد حجية حكم التحكيم لتطالَُهم.

 ف أصيلة أو متدخلة يف تحكيم عقد الرشكةاملطلب الثاين: اآلخرون املعنيون كأطرا
رشكاء، يبدو مركزهم القانوين يف إجراءات التحكيم مركَز الغري، بينام هم بالنسبة التفاق التحكيم وبالنسبة الرتباطهم بإجراءات 

افاً يف ارهم أطر التحكيم يف مركز الطرف األصيل، ولكن ال مكان لتسميتهم أطرافاً يف اإلجراءات. يف ذات الوقت، يتحتم اعتب
اإلجراءات؛ ألن حكم التحكيم يجب أن يرسي يف مواجهتهم، نظراً لطبيعة املنازعة التي تستدعي انسحاب أثر الحكم عليهم. فام هو 

 حالهم وما هو تصنيفهم؟ 

 

                                                           

 فتحي والي، المرجع السابق.  708

 .437، الفقرة 115فتحي والي، المرجع السابق، صفحة   709

710 “… by now, it is undisputed that the validity or nullity of a resolution passed by the shareholders of a GmbH is arbitrable, 

provided that the arbitration clause in the articles of association sufficiently reflect the multi-party situation for the set up 

of the arbitral tribunal, the arbitral proceedings and provides for the binding effect of a final award on all shareholders.” 

Raeschke-Kessler, Hilmar. "Objective Arbitrability of Corporate Disputes — the German Perspective." "European Business 

Organization Law Review" 3.3 (2002): 559. 
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القواعد التكميلية  بادر مركز التحكيم األملاين بابتكار تصنيف أو وصف لهذه الفئة، وهي "اآلخرون املعنيون"، ونظَم تعريفهم يف
عىل ما أترجمه للغة  711من القواعد التكميلية 9من املادة  0وإجراءات إدخالهم وتدخلهم ومشاركتهم يف اإلجراءات. حيث تنص الفقرة 

 العربية كام ييل:

 إرشاك اآلخرين املعنيني - 9"املادة 

ي رشكة، والتي يرغب طرف فيها يف مد آثار حكم التحكيم أل يف املنازعات التي تتطلب حكامً موحداً ملزماً لجميع الرشكاء ولل 9.0
رشيك أو إىل الرشكة ممن مل يتم تسميتهم كأطراف يف التحكيم )"اآلخرين املعنيني"(، مينح هؤالء اآلخرون املعنيون الفرصة لالنضامم 

من  49القسم  إما كطرف أو كمتدخل إجباري وفق إىل التحكيم وفق القواعد التكميلية ملنازعات الرشكة التابعة ملركز التحكيم األملاين،
قانون اإلجراءات املدنية األملاين )"متدخل"(. ويرسي هذا، مع مراعاة مقتضيات اختالف الحال، عىل النزاعات التي ال ميكن إصدار 

 حكم فيها إال بأن يكون حكامً موحداً ملزماً لرشكاء محددين أو الرشكة."

د التكميلية، يتبني فيها أن حالة اآلخرين املعنيني تطرأ عندما يجتمع ما ييل: )أ( يكون هناك نزاع يتطلب من القواع 9وبقراءة املادة 
بطبيعته أن يصدر بشأنه حكم موحد بحيث يلزم كافة الرشكاء والرشكة، باإلضافة إىل )ب( أن تتجه نية أحد أطراف إجراءات التحكيم إىل 

ة ليست مختصمة كطرف يف اإلجراءات. وقد وصف بعض الباحثني هذه الفئة بأنهم أفراد لديهم مد آثار حكم التحكيم إىل رشيك أو رشك
 .712مصلحة يف نتيجة إجراءات التحكيم

وأرى أّن هذا التعريف يكشف عن مراعاة الطبيعة االتفاقية للتحكيم، حيث أن سند إرشاك اآلخرين املعنيني ال يتعدى عىل إرادة 
لقواعد عىل األطراف األصليني أن يختصموا الرشكاء والرشكة باعتبارهم آخرين معنيني ملجرد كون القانون أطراف التحكيم، فلم تفرض ا

وطبيعة النزاع تتطلب أن يكون الحكم موّحداً، بل أوجبت )بجانب ذلك( أن تتجه نية أحد األطراف األصليني إىل مد آثار حكم التحكيم 
ملية التحكيمية خاضعة إلرادة خصومها. كام من املهم مالحظة ما يُفهم من املادة أعاله، وهو أن ألّن الع -أولئك اآلخرين املعنيني-إليهم 

اللتزام  -ظريمن وجهة ن-هيئة التحكيم ليَس لها يد يف املبادرة بإرشاك اآلخرين املعنيني ال من قريب وال من بعيد، وهو انعكاس آخر 
 .713(Party Autonomyية التحكيم )القواعد التكميلية مببدأ سلطة األطراف عىل عمل

                                                           

711 “Article 2 Inclusion of Concerned Others  

2.1 In disputes requiring a uniform decision binding all shareholders and the corporation, and in which a party intends to 

extend the effects of an arbitral award to any shareholder or the corporation who are not named parties to the arbitration 

(“Concerned Others”), the Concerned Others shall be granted the opportunity to join the arbitration pursuant to these 

DIS-CDR as a party or compulsory intervenor in the sense of Section 69 of the German Code of Civil Procedure 

(“Intervenor”). This applies, mutatis mutandis, to disputes that can be decided only by a uniform decision binding specific 

shareholders or the corporation.” 

712 Strong. S, Id at page 153. 

713 “A further objective, and perceived advantage, of international arbitration is its facilitation of party autonomy and 

procedural flexibility. As discussed below, international arbitration conventions and national laws accord parties broad 

autonomy to agree upon the substantive laws and procedures applicable to “their” arbitrations.” 

Gary B. Born, Id at pages 11-12, para. 22. 
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وباملقارنة مع إدخال األشخاص اإلضافيني يف قواعد التحكيم ملراكز ومؤسسات تحكيمية أخرى )مثل ما وصفته يف املطلب األول(، 
مها )مبا ومعظأِجد أّن معظم تلك القواعد قد نصت عىل إمكانية إدخال أشخاص إضافية، مع اشرتاط أن تُذكر الطلبات املوجهة ضدهم، 

( نّصت عىل أن طلب اإلدخال ألشخاص إضافية، يتطلب إدراج مطالبات محددة ضدهم، 714فيها قواعد مركز التحكيم األملاين األصلية
عىل خالف الحال يف فئة اآلخرين املعنّيني، إذ أّن الغرض من إدخالِهم هو التحقق من فعالية التحكيم، وإرشاكهم يف إجراءاته، التي 

 سائل ترسي حتامً يف مواجهتهم عىل نحو يضمن نفاذ الحكم. تتعلق مب

ومبوجب القواعد التكميلية، فإن تحديَد اآلخرين املعنيني وتصنيفهم يتم بإجراء يجب أن يُتبع من أطراف التحكيم األصليني  -ب
وهذا اإلجراء  ي حكم التحكيم يف مواجهتهم،منذ بداية اإلجراءات، يتم مبوجبه اعتبار الرشكاء أو الرشكة من اآلخرين املعنيني الذين يرس 

 . وتنص هذه الفقرة عىل ما أترجمه إىل اللغة العربية كام ييل:715من القواعد التكميلية 9من املادة  9موضح يف الفقرة 

ي أ  أن يحدد أي آخرين معنيني، وذلك بذكر أسامء وعناوين -بجانب تحديد املدعى عليه-"يف طلب التحكيم، يجب عىل املدعي 
رشكاء أو الرشكة بذاتها، الذين ستمتد إليهم آثار حكم التحكيم. وعليه أيضاً أن يطلب من مركز التحكيم األملاين إرسال طلب التحكيم 

من القواعد، يجب تقديم عدد كاٍف من نسخ طلب التحكيم لآلخرين  9يف الفقرة  4إىل اآلخرين املعنيني. باإلضافة إىل املطلوب يف املادة 
 نيني، لدى مركز التحكيم األملاين يف صورة ورقية وكذلك الكرتونية."املع

عليِه يجب عىل املحتكم يف طلب التحكيم، بجانب تحديد هوية املدعى عليه أو املحتكم ضده، أن يدرج أسامء وعناوين جميع 
رغبة املدعي،  وبناء عىل -طبيعة النزاع بحكم-الرشكاء والرشكة )اآلخرون املعنيون( الذين يجب أن يرسي حكم التحكيم يف مواجهتهم 

 وأن يقدم طلبًا ملركز التحكيم األملاين إلرسال طلب التحكيم لهؤالء اآلخرين املعنيني، وأن يقدم نسخاً كافية ألغراض اإلعالن. 

رغبتهم يف  صوص مدىوبعَد إمتام هذا اإلجراء، يتعني عىل املركز مبارشة اإلعالنات والحصول عىل الرد من اآلخرين املعنيني بخ
 ، مبا أترجمه إىل اللغة العربية كام ييل:716من القواعد التكميلية 1مشاركتهم يف اإلجراءات، وشكل هذه املشاركة، وهو ما تنظمه املادة 

                                                           

714 Article 19.5 of the DIS Arbitration Rules states that:” The Request against an Additional Party shall contain: […]  

(iii) a statement of the specific relief sought against the additional party; 

(iv) the amount of any quantified claims and an estimate of the monetary value of any unquantified claims against the 

additional party; 

(v)   a description of the facts and circumstances on which the claims against the additional party are based.” 

715 Article 2.2 of DIS-SR-CD states that: “In its Request, the Claimant shall designate, in addition to the Respondent, any 

Concerned Others, providing the names and addresses of any shareholders or of the corporation itself to which the effects 

of the arbitral award shall extend, and shall request the DIS to also transmit the Request to the Concerned Others. In 

addition to what is required in Article 4.2 of the Rules, a number of copies of the Request sufficient for the designated 

Concerned Others shall be filed with the DIS in paper form as well as in electronic form.” 

716 Article 3 Transmission of the Request and Invitation to Join the Proceedings  

3.1“The DIS shall deliver the Request to the Respondent and the designated Concerned Others pursuant to Article 5.5 of 

the Rules. The DIS shall request the Concerned Others to inform the DIS in writing within one month following transmission 

of the Request whether they wish to join the arbitration on the Claimant’s or on the Respondent’s side, either as a party or 
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من املادة  1"يتعني عىل مركز التحكيم األملاين إرسال طلب التحكيم إىل املدعى عليه وإىل اآلخرين املعنيني املحددين، وفق الفقرة 
من القواعد. ويجب عىل مركز التحكيم األملاين أن يطلب من اآلخرين املعنيني إخطار املركز كتابًة خالل شهر واحد من إرسال طلب  1

التحكيم إليهم مبا إذا كانوا يرغبون يف االنضامم إىل التحكيم بجانب املدعي أو املدعى عليه، بصفة طرف أصيل أم صفة طرف متدّخل. 
من هذه القواعد  9من املادة  4أو الفقرة  9من املادة  9 عىل املركز إبالغ األطراف وجميع اآلخرين املعنّيني املحددين وفق الفقرة ويتعني

 التكميلية، بأي انضامم نافذ."

رد تحديده يف جوأالحظ أنّه عىل خالف الوضع مع املدعى عليه الذي يجب أن ينضم تلقائياً ويعترب طرفاً أصيالً يف اإلجراءات مب
اً أو يف طلب التحكيم، ال يؤدي إىل اعتبارهم أطراف -من ِقبل املدعي أو املحتكم-طلب التحكيم، فإّن مجرد تحديد اآلخرين املعنيني 

اع ز متدخلني تلقائياً، بل يجب إخطارهم وأخذ ردهم. فعىل الرغم من أن هذه الفئة من املفرتض أنها أبرمت رشط التحكيم الذي ابتُدأ الن
بناء عليه، ولّكن إرادتهم يف املشاركة يف اإلجراءات لها اعتبار أيضاً، خاصًة وأنه ليَس هناك من سلطة )ال هيئة التحكيم وال السلطة 
األخرى وهي مركز التحكيم( بيدها إجبارهم عىل املشاركة يف إجراءات التحكيم. ألّن سبب إرشاكهم يف التحكيم ال يتعلق بكونِهم 

النزاع، أْي مل يوّجه املدعي طلبات مبارشة ضدهم، كام هو الحال مع املدعى عليه، إمّنا السبب هو مصلحتهم يف حكم التحكيم  أطرافاً يف
 وارتباطهم بآثاره عىل نحو فرضه القانون. 

دير الظروف وتق كام وجب التنويه إىل أّن قواعد اإلدخال املعتادة، يكون لهيئة التحكيم سلطًة يف قبول طلب اإلدخال من عدمه،
فيام إذا كان قبول الطلب سيؤثر عىل حقوق األطراف األصليني، وال يُفرتض قبول الطلب وامليض يف إعالن املطلوب إدخاله مبارشًة، 
بينام مل تشرتط هذه القواعد التكميلية ذلك بخصوص اآلخرين املعنينّي. أيضاً، يف بعض قواعد التحكيم املؤسسية التي أسلفت وصفها، 

جب الحصول عىل موافقة األطراف األصليني قبل امليّض يف إجراءات اختصام الخصم املطلوب إدخاله، ولكن يف القواعد التكميلية، ي
ليس هناك مرحلة للحصول عىل موافقة الخصوم األصليني بخصوص إرشاك اآلخرين املعنيني، وكل ذلك يعود إىل طبيعة منازعات عقد 

 الرشكة التجارية. 

من القواعد التكميلية، أّن فئة اآلخرين املعنيني تنقسم إىل أطراف أو متدخلني، ويخضع اآلخرون املعنيّون  9ظ من املادة ياُلح -ج
املصنفون كأطراف للحقوق وااللتزامات الخاصة بأطراف النزاع، بينام يخضع اآلخرون املعنيُّون املصنفون كمتدخلني لألحكام القانونية 

 من القواعد التكميلية. 9، حيث وردت إحالة واضحة إىل هذا القانون يف املادة 717ون اإلجراءات املدنية األملايناملنصوص عليها يف قان

آثار قبول اآلخرين املعنيني املشاركة يف التحكيم، حيث تنص عىل ما أترجُمه للغة العربية  718من القواعد التكميلية 4ونظمت املادة 
 كام ييل:

                                                           

as an Intervener. The DIS shall inform the parties and all Concerned Others designated pursuant to Articles 2.2 or 9.4 of 

these DIS-CDR of any effected joinder.” 

717 Strong. S., Id at page 154. 

718 Article 4 of the DIS-SRCD states that: “4.1 If Concerned Others join the arbitration as a party within the time limit 

provided for in Article 3 or Article 9.4 of these DIS-CDR, they shall become a party to the arbitration with all rights and 

duties pertaining thereto as of the date on which their declaration of joinder is filed with the DIS. If they join as an Intervenor, 

they shall be entitled to the rights of a compulsory Intervenor as provided for in Section 69 of the German Code of Civil 
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من هذه القواعد التكميلية، فإنهم  9,4أو املادة  1نيُّون إىل التحكيم بصفة طرف خالل املدة املحددة يف املادة "إذا انضّم اآلخرون املع
يصبحون أطرافاً يف التحكيم ويحظَون بجميع الحقوق والواجبات املتصلة بصفة الطرف منذ تاريخ تقديم إعالن انضاممهم لدى مركز 

من  49متدخل، فإنهم يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها املتدخل اإلجباري، وفق الوارد يف القسم التحكيم األملاين. وإذا تدخلوا بصفة 
من هذه  9-1قانون اإلجراءات املدنية األملاين. لدى االنضامم، يحق لآلخرين املعنينّي تحديد آخرين معنيني إضافيني. وتنطبق املادة 

 ام يخص أي آخرين معنيني إضافيني يتم تعيينهم."القواعد التكميلية، مع مراعاة اختالف الحال، في

وفضالً عن تقسيم اآلخرين املعنيني بناء عىل رغبتهم يف مامرسة حقوق الطرف أو حقوق الخصم املتدخل وفق املادة أعاله، هناك 
، وأولئك الذين ينضمون 1ادة متييز بني اآلخرين املعنيني الذين ينضمون لإلجراءات يف بدايتها خالل مدة الشهر املنصوص عليها يف امل

أعاله، فإّن ذلك يعّد مبثابة تنازل عن  1بعد ميض تلك املدة، حيث أنه إذا امتنَع اآلخرون املعنيُّون عن الرد خالل املدة املحددة يف املادة 
التحكيم، ولكن عىل سبيل منذ ابتداء اإلجراءات وقبل تعيني هيئة  719حقهم يف االنضامم إىل التحكيم بصفة طرف أو صفة متدخل

االستثناء، ميكنهم االنضامم إىل اإلجراءات يف مرحلة الحقة النقضاء مدة الرد، رشيطَة أن يقبلوا اإلجراءات التي سبقت انضاممهم 
 .720ةمن القواعد التكميلي 4من املادة  1و 9املتأخر، وأال يثريوا اعرتاضاً عىل تشكيل هيئة التحكيم وهذا ما تنص عليه الفقرة 

ومتنُح القواعد التكميلية املدعى عليه أو املحتكم ضده، وكذلك اآلخرون املعنيون الذين ينضمون وفق إجراءات االنضامم املنصوص 
 721من القواعد التكميلية 1من املادة  9عليها بصفة أطراف، الحق يف تعيني آخرين معنيني من جانبهم أيضاً، وفق ما تنص عىل الفقرة 

إجراءات تعيني املحكمني  723من القواعد التكميلية 9ورقم  9ورقم  7ورقم  4وتنظم املواد رقم  .722من ذات القواعد 4ملادة من ا 0والفقرة 
ومشاركة اآلخرين املعنيني فيها، وإجراءات تعديل صحيفة الدعوى عىل نحٍو يضع اعتباراً واضحاً لآلخرين املعنيني. كام تعالج حالة ضم 

                                                           

Procedure. Upon their joinder, Concerned Others are entitled to designate additional Concerned Others. Article 3.2 of 

these DIS-CDR shall apply, mutatis mutandis, with regards to any such additional designated Concerned Others.” 

719 Strong. S., Id at page 155. 

720 Article 4 of the DIS-SRCD states that: “4.2 If a designated Concerned Other does not join the arbitration within the 

provided time limit, such Concerned Others shall be deemed to have waived participation in the arbitration, without 

prejudice to the right to join the arbitration at a later point in time pursuant to Article 4.3 of these DIS-CDR. 

4.3 Designated Concerned Others may join the arbitration at any time, provided that they do not raise objections to the 

composition of the arbitral tribunal, and either 

(i)    such Concerned Others accept the arbitration as it stands at the time of their joinder ,or 

(ii)   the arbitral tribunal in its discretion decides to approve the joinder of such Concerned Others.  

In addition, the first and second sentences of Article 4.1 of these DIS-CDR shall apply, mutatis mutandis.” 

721  Article 3 of the DIS-SRCD states that: “Within one month following the date of transmission of the Request, the 

Respondent may designate additional Concerned Others, providing their addresses and requesting the DIS to transmit the 

Request to such additional Concerned Others. With its request, the Respondent shall file the number of copies of the 

Request in paper form as well as in electronic form required by Article 4.2 of the Rules. Article 3.1 of these DIS-CDR shall 

apply to any additional Concerned Others.” 

722 See footnote no. 462. 

723 Accessible through http://www.disarb.org/en/16/rules/-id38 . 

http://www.disarb.org/en/16/rules/-id38
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راف فيها وحالة اآلخرين املعنيني يف فرض ضم التحكيامت، وهو ما يخرج عن نطاق الورقة، فلن تُفيض فيه التحكيامت ومشاركة األط
 الباحثة.

من أهم دواعي ابتكار القواعد التكميلية يف منازعات عقد الرشكة وابتكار فئة اآلخرين املعنيني، هي التحقق من امتداد حجية  -د
لصلة. ويف هذا فقد تضمنت القواعد التكميلية نصاً هاماً جداً، ومبوجبه يربم اتفاق األطراف حكم التحكيم عىل جميع األطراف ذات ا

عىل رسيان أثر حكم التحكيم عىل جميع اآلخرين املعنيني الذين تم إعالنهم باإلجراءات، برصف النظر عام إذا كانوا قد استخدموا 
عىل ما أترجُمه  724من القواعد التكميلية 00. ويف هذا فقد نصت املادة حقوقهم يف التدخل أو االنضامم كطرف يف إجراءات التحكيم

 للغة العربية كام ييل:

 : امتداد آثار حكم التحكيم.00"املادة 

متتد آثار حكم التحكيم إىل أولئك اآلخرين املعنيني الذين تم تعيينهم كذلك، خالل املواعيد املنصوص عليها يف هذه القواعد  00.0
(DIS-CDR و ،) ذلك برصف النظر عاّم إذا كانوا قد استعملوا فرصة االنضامم إىل اإلجراءات بصفة طرف أو متدخل. ويوافق الرشكاء الذين

 (.DIS-CDRتم تحديدهم كآخرين معنّيني خالل املدة املرضوبة عىل االعرتاف بآثار حكم التحكيم الصادر وفق هذه القواعد )

ئك اآلخرين املعنيني الذين تم تحديدهم كذلك، بعَد ميّض املواعيد املنصوص عليها يف هذه كام متتد آثار حكم التحكيم ألول 00.9
(، ولكن قاموا باالنضامم للتحكيم بصفة طرف أو متدخل. ويوافق هؤالء اآلخرون املعنيّون عىل االعرتاف بآثار حكم DIS-CDRالقواعد )

 (."DIS-CDRالتحكيم الصادر وفق هذه القواعد )

النص أعاله أّن القواعد التكميلية قد عّدت اتفاق األطراف هو السند األسايس المتداد حجية حكم التحكيم إىل جميع  ويتبني من
، وهو ما يتفق مع مبادئ التحكيم، إْذ أّن لغة املادة مل تفرِض رسيان حجية الحكم عىل كل اآلخرين املعنيني مبجرد 725املعنيني

أن يوافق الرشكاء عىل أنهم عندما يتم تحديدهم كآخرين معنّيني، سيلتزمون بحكم التحكيم، وبهذا انضاممهم، إمنا جاءت لغَة إيجاٍب ب
)القواعد التكميلية( يف عقد التأسيس، وتوقيع الرشكاء عليه، فإنهم يكونون قد قِبلوا ما جاء فيه، وال سبيل  1فإنه عند إدراج تطبيق امللحق 

(، كام سلف بيانه، مام يفرتض معه أّن األطراف opt-in، يتم االتفاق عليه بنظام )1وأّن امللحق للتملص من هذا االتفاق امللزم، خاصّة 
 قد اتفقوا عىل تطبيقه تحديداً.

                                                           

724  Article 11 of the DIS-SRCD states that: “11.1The effects of an arbitral award extend to those Concerned Others that 

have been designated as such within the time limits provided in these DIS-CDR, regardless of whether they have availed 

themselves of the opportunity to join the arbitration as a party or as an Intervenor. The shareholders designated as 

Concerned Others within the provided time limits agree to recognize the effects of an arbitral award rendered in 

accordance with these DIS-CDR. 

11.2 The effects of an arbitral award also extend to those Concerned Others that have been designated as such after the 

time limits provided in these DIS-CDR, but that have joined the arbitration as a party or as an Intervenor. These Concerned 

Others also agree to recognize the effects of an arbitral award rendered in accordance with these DIS-CDR.” 

725 Strong. S., Id at page 163. 
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نجح مركز التحكيم األملاين يف ابتكار تنظيم اتفاقي ميّكن األطراف يف نزاع عقد الرشكة من الوقوف عىل أرض صلبة عندما يتفقون 
يٍة من عدم إنفاذ االتفاق أو حكم التحكيم ألسباب تتعلق بنسبية أثر إجراءات التحكيم، وهذا فيام يخص نزاعات عىل التحكيم، دون خش

نيا، امحددة بني الرشكاء والرشكة، وكام هو واضح يف مواد القواعد التكميلية، وإحالتها وإشارتها إىل القوانني املنطبقة عىل التحكيم يف أمل
 بنياً عىل النظام القانوين األملاين.فإن هذا الحّل قد جاَء م

القواعد التكميلية جزء من قواعد التحكيم يف املركز األملاين، وهي قواعد تحكيم تجاري دويّل، ميكن تبنّيها واالتفاق عىل  -هـ
طر االتفاق عىل ق تطبيقها عىل إجراءات التحكيم، ولذلك من حيث املبدأ، يجوز لألطراف يف نزاع ناشئ عن عقد رشكة تجارية يف دولة

رجع مالتحكيم يف نزاعات الرشكاء والرشكة، وإخضاع النزاع لقواعد املركز األملاين للتحكيم، وتحديد القواعد التكميلية لتسيري اإلجراءات. و 
 املنطبق، يئهذا ما ورد يف قانون التحكيم بأن لألطراف االتفاق عىل جزئيات إجراءات التحكيم، مبا يف ذلك النظام القانوين اإلجرا

من قانون التحكيم القطري عىل  09والقانون املوضوعي املنطبق، والقواعد التي تسري التحكيم مبا يف ذلك قواعد اإلثبات. إذ تنص املادة 
 أن:

 مع مراعاة أحكام هذا القانون، لألطراف االتفاق عىل إجراءات التحكيم، مبا يف ذلك قواعد اإلثبات، التي يتعني عىل هيئة -0"
 .التحكيم إتباعها، ويكون لهم الحق يف إخضاع هذه اإلجراءات للقواعد النافذة يف أي مؤسسة أو مركز تحكيم يف الدولة أو خارجها

يجوز لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تطبق اإلجراءات التي تراها مناسبة، مبا يف ذلك سلطتها يف قبول  -9
مدى صلتها مبوضوع النزاع وجدواها وأهميتها، ما مل يكن هناك اتفاق بني األطراف عىل تحديد إجراءات التحكيم األدلة املقدمة وتقدير 

 وفقاً للبند السابق من هذه املادة."

أعاله، تطلق لألطراف حريتهم يف إخضاع اإلجراءات للقواعد التحكيمية ألي مركز تحكيم داخل الدولة  09من املادة  0والفقرة 
ا. وهو ما يقود إىل االفرتاض بأن مبادئ إجراءات التحكيم يف القانون القطري تقبل تبني النموذج األملاين كام هو، عن طريق وخارجه

 اتفاق األطراف عىل إخضاع إجراءات التحكيم لقواعد املركز األملاين التكميلية. 

ن د اإلدخال ألشخاص إضافّيني، يف كونها تفرتض صلة اآلخريأخرياً، أعتقد أّن قواعد املركز األملاين التكميلية مميزة عن قواع -و
املعنيني بالنزاع، وال تتشدد يف إجراءات سابقة النضاممهم للتحكيم، مثل اإلجراءات والرشوط املنصوص عليها يف قواعد مراكز التحكيم 

اله هو إشكاالً إذا كان الحال أّن الطرف املراد إدخ األخرى، التي قد ال تقبل انضامم أشخاٍص ليسوا أطرافاً يف اتفاق التحكيم، وهذا يثري
 رشيك سابق أو الرشكة، ألنهم ليسوا أطرافاً يف اتفاق التحكيم، ولكّن اختصامهم رضورّي بحكم طبيعة النزاع. 

زاع )وفق التعريف نكام أّن القواعد التكميلية، ال تعلّق قبول إرشاك اآلخرين املعنّيني عىل موافقة أي أطراف أخرى؛ ألّن صلتهم بال
الوارد يف القواعد( مفرتضة، وال ترتك مصري إرشاكهم بيد سلطة هيئة التحكيم، بل تنص عىل إجراءات إعالنهم وإرشاكهم مبارشًة عن 
طريق إدارة مركز التحكيم األملاين بعد أن يتم تحديدهم من قبل أطراف الخصومة األصليني؛ اعتباراً لطبيعة منازعات عقد الرشكة 

خصوصية التحكيم فيها. وتحرتُم القواعد التكميلية حق اآلخرين املعنينّي وتتيح لهم أكرث من فرصة للمشاركة يف اإلجراءات، عن طريق و 
املشاركة كطرف أو كخصم متدخل، عىل خالف الحال يف معظم قواعد التحكيم املؤسيس التي تضع رشوطاً صارمة بخصوص املدة التي 

 خاللها.  يجب اإلدخال أو التدخل
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أيضاً، تشرتط القواعد التكميلية عىل هيئة التحكيم اطالعهم وإعالمهم بتحديثات اإلجراءات حتى نهايتها حتى وإن مل يحرضوا 
، وبذلك فهي تنقل ضامنات التقايض أيضاً للتحكيم بشكل فريد. وكّل ذلك مراعاة لطبيعة املنازعة، واهتامماً بفعالية 726ويشاركوا فيها

 تحكيمية ونفاذ الحكم الذي سيصدر فيه عىل كافة املعنيني.العملية ال

ويتضح مام سبق أن أملانيا طورت مفهوم الطرف يف اإلجراءات بوجهة فريدة عن طريق محاكمها، ومن ثم تبنى  مركز التحكيم 
ها التحكيم ية التي يتسم باألملاين تلك الوجهة وطورها عىل نحو خصص ملحق قواعد يف قواعد التحكيم لها، ووظف الطبيعة االتفاق

 وهي خضوعه لإلرادة الحرة لألطراف من الناحية اإلجرائية.

 )النتائج والتوصيات(: الخامتة
 النتائج:

أمام التحكيم يف منازعات عقد الرشكة التجارية خصوصية إجرائية فرضتها طبيعة عقد الرشكة، وقد أدى ذلك إىل عقبات ناشئة عن 
لتجاوزها. وهذه العقبات تربز يف املنازعات التي تتعلق بتنفيذ عقد الرشكة وتسيري أعاملها والعالقات التي تنضوي عدم وجود آليات إجرائية 

 تحتها.

أهم خصائص عقد الرشكة التجارية، هو أنه ينشأ كياناً معنوياً تتشعب العالقات التي تنضوي تحته وتتعدد أطرافه عىل نحٍو يجعل 
والحذر من الناحية اإلجرائية، حتى يتم توفري آليات عملية إلرشاك األطراف املعنيني يف اإلجراءات التحكيمية التحكيم فيه محتاجاً للدقة 

 دون االصطدام بحدود ونسبية أثر رشط التحكيم وإجراءاته، ضامناً لفعالية اإلجراءات ونفاذ الحكم.

م فيها، ري ذو املصلحة والصلة مبنازعة عقد الرشكة يف التحكيآليات اإلدخال والتدخل يف إجراءات التحكيم تفتح باباً الشرتاك الغ
وعىل الرغم من أن قانون التحكيم القطري مل ينّص عىل اإلدخال والتدخل، إال أنه معمول به يف قواعد التحكيم املؤسسية الدولية 

ازعتهم. ولكن اعد اإلجرائية التي تحكم منوالوطنية، وال يتعارض مع نصوص القانون القطري التي تتيح لألطراف سلطة يف اختيار القو 
 هذه اآلليات قد ال تكفي يف سياق منازعات عقد الرشكة التجارية.

هناك دول تنبهت لخصوصية تعدد األطراف يف منازعات عقد الرشكة التجارية، وهي أملانيا، وشارك قضاؤها يف لفت النظر إىل هذه  
ىل استحداث قواعد مخصصة إلرشاك الغري ذو املصلحة والصلة يف اإلجراءات عىل نحٍو الخصوصية، مام دفع مركز التحكيم األملاين إ

 يضمن نفاذ الحكم وبالتايل فعالية العملية التحكيمية يف منازعة عقد الرشكة.

                                                           

726 Article 5.1 of DIS-SRCD Rules states that: “Continuous Information of Concerned Others: Unless Concerned Others 

have expressly waived in writing their right thereto, the arbitral tribunal shall inform, pursuant to Article 4.4 of the Rules, 

the designated Concerned Others who have not joined the arbitration of the progress of the arbitration by transmitting to 

the provided addresses of the Concerned Others copies of all Submissions of the parties or of Interveners as well as any 

decisions and procedural orders of the arbitral tribunal. This shall apply to other communications from the arbitral tribunal 

to the parties or Interveners only insofar as it may be reasonably assumed that such communications are relevant to a 

subsequent decision of any Concerned Others to join the arbitration. If the DIS transmits decisions by the arbitral tribunal 

to the parties, the DIS instead of the arbitral tribunal shall transmit such decisions to any designated Concerned Others 

who have not joined the arbitration.” 
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ميكن لألطراف يف منازعة عقد رشكة تخضع للتحكيم وفق قانون التحكيم القطري االتفاق عىل تطبيق قواعد مركز التحكيم 
 ألملاين التكميلية.ا

إن الجهات الفاعلة يف تطوير مفاهيم التحكيم وتفعيلها ليست املجالس الترشيعية والجهات القضائية فحسب، إمنا تلعب "السلطة 
 دوراً ال يستهان به، وعىل عاتقها تفعيل إجراءات متكننا من تجاوز العقبات اإلجرائية 727األخرى" عىل حد تعبري قانون التحكيم القطري

 التي قد تؤثر يف نفاذ التحكيم ونجاعته يف مجال منازعات عقد الرشكة التجارية. 

اختالل االنسجام بني طبيعة عقد الرشكة التجارية والتحكيم، ناشئ عن فراغات أو مساحات رمادية يف الترشيعات أو نقص يف 
 طريق التوصيات أدناه. اإلجراءات الفاعلة، لذلك ميكن سّد هذه الفراغات أو تضييقها عىل األقل عن

 التوصيات:
تطوير قواعد تحكيم وطنيّة، تستجيب لخصوصية نزاعات عقد الرشكة التجارية وتعدد األطراف فيها، ليتم تشجيع التحكيم فيها، 

زاعاتها نوحفظ األرسار التجارية ومتكني رسعة الفصل يف نزاعات الرشكة الداخلية، والذي بدوره قد يحسن من عمل الرشكات، بتقليل 
سواء داخلياً مع الغري، وقد يخفف الضغط عىل املحاكم، كام أنه سيستجيب لرؤية الدولة يف جذب املستثمرين األجانب، وتفعيل التحكيم 
كوسيلة بديلة لفض منازعات التجارة الدولية، خاصًة وأن الرشكات التجارية أصبحت أكرث من مجرد عنارص من الكيان االقتصادي الوطني 

 لة، فهي اآلن متثل شكالً من أهم أشكال االستثامر األجنبي.للدو 

يف حال رغبة الرشكاء يف إخضاع منازعات الرشكة للتحكيم، يوىص بوضع أنظمة داخلية يف الرشكات التجارية يرُبمها جميع 
ظلّهم الرشكة تحت ألفراد الذين تاملعنيون، بحيث تلتزم جميع أجهزة الرشكة الداخلية برشط تحكيم يف املنازعات التي تؤثر يف جميع ا

 عقود متفرعة ومتفرقة. 

يف حال رغبة الرشكاء يف إخضاع منازعاتهم الرشكة للتحكيم، يوىص بأن يتضمن اتفاق التحكيم وجوب اختصام الرشكاء والرشكة 
لتحكيم، وتفادياً وتفعيالً لرشط ا واألطراف ذوي الصلة يف أي إجراءات تحكيم محتملة، تفادياً لتشتيت النزاعات بني القضاء واملحكمة،

 لحصول أي تعسف يف املوافقة عىل إدخال أطراف ذوي صلة، مل يُختصموا يف اإلجراءات، من ِقبل أحد أطراف النزاع.

مبجرد تأسيس الرشكة التجارية، إذا كان عقد التأسيس منطوياً عىل رشط تحكيم، يوىص بإبرام مشارطة تحكيم يتفق فيه عىل 
كة كشخص معنوي مستقل، برشط التحكيم الوارد يف عقد التأسيس، حتى تصبح الرشكة طرفاً فيه، خاصة وأنه يجب اختصامها التزام الرش 

 يف جميع منازعات الرشكاء، عىل األقل ليرسي الحكم يف مواجهتها، فهي ذات صلة بالنزاع دامئاً بال شك.

  

                                                           

ألخرى: الجهة التي يختارها األطراف في اتفاقهم، وفقًا لما يجيزه هذا القانون، لتختص بأداء وظائف معينة تتعلق بالمساعدة "السلطة ا 727

 من قانون التحكيم القطري. 4مادة  – واإلشراف على التحكيم، سواًء كانت مركزًا أو مؤسسة دائمة للتحكيم."
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 االستغالل العشوائي للمجال الغابوي وتأثيره على البيئة

  العشوائي للمجال الغابوي وتأثيره على البيئةاالستغالل 
    

 باحثة بسلك الدكتوراه،
 امة"فريق البحث "قانون البيئة، السياسات العمومية و التنمية املستد

 -الرباط–كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية السوييس 
 

 : ملخص
تعترب الغابات إحدى أهم  مكونات امللك الغابوي وعنرص فعال يف املحافظة عىل البيئة، كام أنها تلعب دورا هاما يف الحد من التغريات 

ويف جميع أنحاء العامل يهددها خطر الزوال بفعل احتياجات اإلنسان املتزايدة و املناخية ومن انتشار ظاهرة االحتباس الحراري، إال أنها 
توسيع الزراعة، وسوء استعامل الغابات بيئيا، ذلك أن القطع العشوايئ لألشجار و الرعي غري املنظم وغياب تدابري مكافحة الصيد غري 

ية. ان التنوع البيولوجي، مام نتج عنه اإلرضار مبوائل الكائنات الرباملرخص والنقص من مكافحة حرائق الغابات كلها أسباب أدت إىل فقد
 حوالظاهر أن االرتباط الوثيق بني املجال الغابوي واملجال البيئي والتداخل الحصل بينهام والتفاعل الدائم بني عنارصهام يربز بشكل واض

التنمية  ة املجاالت الغابوية يف إطار حامية البيئة وتحقيقحتى عىل املستوى الترشيعي، إذ غالبا ما يتم التنصيص عىل رضورة حامي
 املستدامة، عىل اعتبار أن أي مساس بهذا امللك يلحق بالتبعية أرضارا بالبيئة.

و بالرغم من أن املرشع املغريب قد أقر عقوبات صارمة عن كل استغالل يرض باملجال الغابوي، إال أن هذا مل مينع من تزايد و تفاقم  
ر اإلستغالل العشوايئ للمجال الغابوي والتي تتجىل أبرزها يف القطع العشوايئ لألشجار من طرف السكان املجاورين للغابة تلبية مظاه

 .الحتياجاتهم اليومية ، مام يؤثر سلبا عىل املنظمومة البيئية

 

Abstract :  

Forests are one of the most important elements of the forest property and effective 

component in the conversation of the environment , as it has an important role in reducing 

climate change and global warming . Unfortunately, it is threatened by the danger of 

disappearing, all over the world, due to the increasing human needs, the expansion of 

agriculture and the misuse of forests environmentally . 

The illegal logging of trees, the overgrazing, the absence of measures to ceas unlicensed 

fishing and forest  fires lead to a loss of biodiversity which causes damage upon wild creatures. 

It seems that the close link between the forest area and the environmental field and the overlap 

between them and the constant interaction between their elements is clearly highlighted even at 

the legislative level,  as it is often stipulated that the protection of forest areas has a huge part 

in protecting the environment and achieving sustainable development, considering that any 

infringement  of this property will undoubtedly cause damage to the environment . 

Although the Moroccan legislature has approved sever penalties for any exploitation that 

harms the forest  area, this has not prevented the rate of the illegal exploitation of the forest area 

to increase most notably through random cutting of trees by people living near the forest in 

order to meet their daily needs, which negatively affects the ecosystem. 
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 مقدمة : 
من مجموع املساحة اإلجاملية للمغرب،  09%ماليني هكتارا تقريبا، بنسبة  9متتد التكوينات الغابوية يف املغرب عىل مساحة تقدر ب 

 ويتكون املجال الغابوي من:  نوعا من الطيور. 194صنف من التديات و 014نوع نبايت و  4711وتضم نحو 
 . 09 %هكتار بنسبة  0.111.141الصمغيات : 

 . 44%هكتار بنسبة  1.794.911الورقيات : 
 .7%هكتار بنسبة  491.191التشجري : 
 .7 %هكتار بنسبة  417.411األحراش : 

 .728 17%هكتار متثل نسبة  1.109941غابات الحلفاء : 

لغابوية مجاالت متعددة الوظائف عىل املستوى اإليكولوجي واالجتامعي واالقتصادي، فهي تضمن حق االنتفاع وتضم النظم ا     
ماليري درهم، وتخزين  4ماليني يوم عمل سنويا و كذا مداخيل مبارشة وغري مبارشة تقدر ب  01إىل  9ماليني نسمة وتوفر من  7ألزيد من 
 .729مليار درهم 1,9الكاربون أي ما يقدر قيمته ب مليون طن من ثنايئ أكسيد  91ما يناهز 

كام أن امللك الغابوي يؤدي أدوارا هامة يف التنمية االقتصادية واالجتامعية للبالد، بحيث يعترب خزانا هائال ملوارد وثروات طبيعية،   
رص إلنجاز املشاريع الهامة، ويف خلق ف ويوفر ثروة اقتصادية مهمة، تتجىل أهمها يف تعبئة الوعاء العقاري ووضعه رهن إشارة الدولة

 للشغل ويف توفري مداخيل مالية لفائدة الساكنة القروية وللجامعات الرتابية.

و الغابات باعتبارها إحدى أهم  مكونات امللك الغابوي وعنرص فعال يف املحافظة عىل البيئة، تلعب دورا هاما يف الحد من       
، إال أنها )الغابات( ويف جميع أنحاء العامل يهددها خطر الزوال بفعل احتياجات 730ظاهرة االحتباس الحراريالتغريات املناخية ومن انتشار 

اإلنسان املتزايدة و توسيع الزراعة، وسوء استعامل الغابات بيئيا، ذلك أن القطع العشوايئ لألشجار و الرعي غري املنظم وغياب تدابري 
مكافحة حرائق الغابات كلها أسباب أدت إىل فقدان التنوع البيولوجي، مام نتج عنه اإلرضار  مكافحة الصيد غري املرخص والنقص من

 مبوائل الكائنات الربية.

فاملالحظ أن املجال الغابوي يعرف استعامل غري معقلن ، يرتتب عليه ظهور اختالالت يف نظمه البيئية، إذ تقدر كلفة هذه 
 .731من الناتج اإلجاميل دون احتساب كلفة تراجع التنوع البيولوجي  % 1,1ما يعادل  مليار درهم سنويا أي 9,9االختالالت ب 

وحسب دراسة أكادميية للدكتور "محمد العريب مياد" تم تعريف الغابة بأنها مصطلح يشمل الغابات الطبيعية واملزارع الشجرية      
، وتتميز الغابة بوجود أشجار وعدم هيمنة االستعامالت األخرى 01%الحرجية، وتستعمل كناية عن قطعة أرضية ذات غطاء تاجي يتجاوز 

                                                           

لرباط، ا -لغابوية"،مجلة الحقوق، سلسلة المعلرف القانونية و القضائية، مطبعة المعارف الجديدةالعربي محمد مياد:" تأمالت في الجرائم ا - 728

 . 441، الصفحة  7541الطبعة األولى 

 .91، الصفحة 7543يوليوز  13لحسن الزوين : "مميزات إجراءات تعويض الموارد الغابوية بالمغرب"، مجلة القانون المغربي، العدد  - 729

حيم أزغودي : " الملك الغابوي في المغرب بين إكراهات التدبير اإلداري وواقع الحماية القضائية"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه عبد الر - 730

 .7549-7543السويسي ، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية  –في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

أمام لجنة القطاعات اإلنتاجية بمجلس النواب بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للمياه والغابات و محاربة  عرض - 731

 .7545التصحر برسم السنة المالية 
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أمتار، وميكن كذلك اعتبار قطعة أرضية مبثابة غابة متى كانت مشجرة  1لألرايض ويتحتم أن تكون تلك األشجار بالغة الطول ال تقل عن 
أمتار، كام تعترب غابة، العقار  1ويصل ارتفاع أشجارها  ، ولكن من املتوقع أن يصل إىل هذه النسبة01%وإن مل تصل كثافة غطائها النبايت 

 املحيط بها حتى لو كانت غري مشجرة لكنها قابلة للتشجري.

ويدخل كذلك يف عداد الغابات املنتزهات الوطنية واملناطق املحمية، وال يدخل يف حكمها محرجات األشجار املنشأة لإلنتاج الزراعي 
وحسب نفس الدراسة تتكون الغابة الطبيعية من أشجار أصلية وغري مصنفة كمزرعة شجرية حرجية،  ا.مثل مزارع أشجار الفاكهة وغريه

من األشجار التي يصل إرتفاعها  1%و  0بينام تعترب مزارع شجرية حرجية كل العقارات التي يشكل غطاء تاجها الشجري نسبة ترتاوح بني 
 .01%أو الشجريات يتجاوز نسبة أمتار عند النضج أو ذات غطاء من املجنبات  1إىل 

هذا وقد عرف القطاع الغابوي يف املغرب خالل فرتة الحامية و ما بعد االستقالل، إصدار العديد من النصوص القانونية يف شكل 
وية الغابنصا قانونيا، ز كان الهدف منها وضع نظام غابوي يساعد عىل ضبط األمالك  11ظهائر ومراسيم و قرارات وزارية تجاوز عددها 

وتهيئتها و استصالحها وإحداث إدارة خاصة تسهر عىل وضع املخططات والربامج ومتارس الرشطة اإلدارية من أجل تنظيم استغالل 
 املوارد الغابوية  وحاميتها من التدهور واالستنزاف .

 العشوايئ للمجال الغابوي ؟لدراسة هذا املوضوع وجب علينا التساؤل حول مدى تأثر املنظومة البيئية جراء االستغالل 
 لإلجابة عن هذه اإلشكالية ارتئينا اعتامد التصميم التايل : 

 املحور األول  واقع املنظومة الغابوية باملغر  
 مظاهر االستغالل العشوايئ للمجال الغابوي
 تدهور املجال الغابوي وانعكاساته عىل البيئة

 املحور الثاين دور الترشيع الغابوي يف حامية البيئة 
 استحضار البعد البيئي يف تدبري حق الرعي 

 البعد البيئي لقواعد النظام الغابوي

 املحور األول:   واقع املنظومة الغابوية باملغر 
مام ال شك فيه، أن للمجال الغابوي أدوار مهمة عىل املستويني البيئي و االقتصادي. ويؤدي اإلنتاج الغابوي )الخشب، الحلفاء،   

الفلني واألعشاب( وظيفة طاقية وعلفية ورعوية ال يستهان بها بالنسبة لإلنسان والحيوان. كام تساهم الغابات يف الحفاظ عىل التنوع 
بايت، وحامية الرتبة وتنظيم الدورة االطبيعية للمياه، و الحد من التغريات املناخية و من اآلثار السلبية لظاهرة االحتباس البيولوجي و الن

.   إال أن املجال الغابوي يعرف استغالل عشوايئ حاد واستخدام غري معقلن لإلمكانيات 732الحراري التي تتسبب يف الجفاف و التصحر
 ان، مام يرتب آثار وخيمة تنعكس سلبا عىل الوسط البيئي .الطبيعية املتاحة لإلنس

                                                           

732 -NADIR Bouchra : « Le régime juridique de la foret et de la protection de l’environnement au Maroc », Mémoire pour 

l’obtention d’un Diplôme des Etudes Supérieures (D.E.S) en Droit privée, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et 

Sociales de l’Université Mohammed V- Rabat, Année universitaire 1994-1995, page 120 . 
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( ثم 0و عىل هذا األساس، سنتحدث عن واقع املنظومة الغابوية  من خالل رسد مظاهر االستغالل العشوايئ للمجال الغابوي )     
 ( .9الحديث عن تدهور املجال الغابوي وانعكاساته عىل البيئة )

 لمجال الغابويمظاهر االستغالل العشوايئ ل 
أصبح النظام البيئي مهددا باختالل خطري يف توازنه، وذلك بسبب االستغالل غري املعقلن للغابة باعتبارها العنرص الرئييس الضامن      

مه نجده كام وقع تعديله وتتمي 0907أكتوبر 01للتوازن البيئي. ويعترب هذا االستغالل جرمية من الناحية القانونية، فبالرجوع إىل ظهري 
 خصص الباب السادس وما يليه للجرائم الغابوية  والتي ميكن حرصها كالتايل : 

 إتالف العالمات الغابوية وكرسها أو إزالتها؛ 
 قطع الخشب أو إزالته؛

 الحرث والتعشيب؛ 
 التواجد ليال يف الغابة محمال بآالت ومعدات تستعمل لقطع األشجار أو لجني الفريش أو الذباغ؛

 د خارجا عن الطريق املعتادة يف األرايض التي بارشت الدولة أشغاال تتعلق بإحيائها أو بغرسها؛التواج
 العثور عىل أصحاب البهائم يف الغابات خالفا للقوانني؛

رفض االمتثال الستدعاء مقاومة حريق الغابة بدون موجب رشعي، وتقوم الجرمية هنا ال فرق بني أن يكون االستدعاء شفويا أو 
كتابيا عن طريق رئيس القبيلة أو الفرقة أو أي موظف، أما األورويب فيجب أن يتم استدعاؤه من طرف مسؤول فرنيس. وعىل هذا األساس 

 فإن أفراد القبيلة املجاورة للغابات ملزمون بحاميتها من الحريق دون أن متنح لهم إمكانية استغاللها؛

 يستعمل مواد رسيعة اإلشغال دون إذن من املندوبية السامية للمياه والغابات؛إحداث مصنع تجاري يتطلب استعامل النار أو 

 م من محيطها إذا كان سقف البناء يتكون من مواد قابلة لالشتعال؛ 011نصب خيمة أو تشييد بناء داخل الغابة أو عىل بعد 

 . صارمةوبخصوص جرمية إرضام النار عمدا يف الغابة فقد خصها القانون الجنايئ بعقوبات 

و بالرغم من أن املرشع املغريب قد أقر عقوبات صارمة عن كل استغالل يرض باملجال الغابوي، إال أن هذا مل مينع من تزايد و   
تفاقم مظاهر اإلستغالل العشوايئ للمجال الغابوي والتي تتجىل أبرزها يف القطع العشوايئ لألشجار من طرف السكان املجاورين للغابة 

تياجاتهم اليومية، ويتم قطع األشجار كذلك من طرف جهات مرخص لها بالقطع وذلك ألغراض تجارية اليشء التي يرتتب عنه تلبية الح
 اإلرضار بالوسط البيئي بسبب تلوث الهواء، هذا األخري الذي كانت األشجار تعمل عىل تنقيته.

 وميكن تلخيص دور األشجار يف تنقية الهواء كاآليت : 

قسام من امللوثات والغبار من الهواء مبارشة وبعد إنحاللها يف مياه األمطار، فتمنع بذلك وصولها إىل الكائنات  متتص األشجار
تعمل األشجار عىل تغدية الهواء باألوكسجني وتنقيته من ثاين أكسيد الكربون بواسطة عملية الرتكيب الضويئ. وهكذا تعترب  الحية.

ألشجار الهواء وتقيض تعقم ا تصد األشجار رسعة الرياح مام يساعد عىل ترسيب الغبار. نة مبثابة رئة لها.الغابة واألشجار القريبة من املدي
 عىل بعص الجراثيم والفريوسات والحرشات مبا تفرزه من مواد مختلفة.
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كلغ من بخار  111حو ربع نتحفظ األشجار رطوبة الرتبة و الجو مبا يطلقه بعضها من بخار املاء. ففي الغابة الكثيفة ينتج كل كلم م
 .733يف املائة 91تخفف األشجار من التلوث بالضجيج يف حدود  املاء يف اليوم. وهكذا تخفف األشجار من وطأة الجفاف املمكن حدوثه.

ملهددة اواملالحظ أن املجال األخرض أخذ يتقلص شيئا فشيئا وذلك راجع إىل التوسع العمراين العشوايئ الذي يعترب من أبرز املخاطر 
للمجال األخرض، حيث يساهم يف تقليص املساحات الخرضاء التي تعترب رئة األرض نظرا للفوائدها الكثرية واملتعددة بالنسبة للبيئة 

هكتار، وتتوسع هذه العمليات عىل حساب األرايض املجاورة لها مام  711الحرضية، ذلك أن البناء العشوايئ يستهلك سنويا ما يقدرب 
 .734احتالل املناطق والتعجيل بتدمريهايؤدي إىل 

وبناء عليه، فإن خلق املساحات الخرضاء، والحفاظ عىل املناطق الغابوية واألرايض الفالحية، ومحاربة كل أشكال التوسع العمراين 
راسات علمية وميدانية...  دالعشوايئ عىل حساب املساحات الخرضاء، والتحديد املعقلن ألماكن رمي النفايات املنزلية والصناعية بناءا عىل 

 735كلها آليات تهدف إىل حامية املجال البيئي

 تدهور املجال الغابوي وانعكاساته عىل البيئة 
تؤدي الغابات يف املغرب وظائف متعددة منها عىل الخصوص املحافظة عىل التوازنات الطبيعية والبيئية والوقاية من انجراف الرتبة 

جتثاث والحرائق والرعي الجائر والنمو الدميغرايف والتعمري والضغط السياحي والهجومات الطفيلية وغريها ومحاربة التصحر، إال أن  اال 
ية ومن مظاهر اإلستغالل املرض باملجال الغابوي تشكل خطرا كبري عىل التوازنات اإليكولوجية واالجتامعية والثقافية لألنظمة البيئية الغاب

 يمة تتمثل يف : ببالدنا، ويرتتب عنها عواقب وخ

هكتار يف السنة، بسبب القطع و الحرائق  10111فقدان التنوع البيولوجي : يرتاجع املجال الغابوي باملغرب بشكل كبري إىل ما يناهز 
 مام يقيض عىل الغطاء النبايت ويتلف مساكن الحيوانات ويقلص مواردها الغدائية ويتسبب يف انقراضها.

إتالف األوساط الغابوية والغطاء النبايت ألغراض فالحية ورعوية، أو للتصنيع وتعبيد الطرق والتوسع حث الرتبة وتعريتها : يؤدي 
 العمراين، إىل حث الرتبة تعريتها بشكل دائم.

ارتفاع نسبة ثاين أكسيد الكربون وانخفاض نسبة األكسجني : بعد إتالف الغابة تصبح حصيلتها من األكسجني منعدمة لعدة سنوات، 
 .736ما تستهلكه بالتنفس يعوض مبا تنتجه بالرتكيب الضويئ ألن 

وبالتايل، إن اإلستغالل املفرط للموارد الطبيعية من قطع األشجار والرعي الجائر والقنص... يؤدي إىل اإلخالل بالتوازن داخل      
فوائد كثرية يف  شعوب لقيمة الغابات وملا تتيحه منوبالتايل فإننا بحاجة إىل تبني تدابري جدية من أجل زيادة إدراك ال ،األوساط الطبيعية

                                                           

 ,455، الصفحة 7549الدار البيضاء، الطبعة األولى  -والتنمية المستدامة"، مطبعة النجاح الجديدةمحمد بن جلون : "قضايا البيئة  - 733

اغزيلي فاطمة،عامري جميلة "التعمير والبيئة أية عالقة" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ،جامعة محمد  - 734

 .35، ص  7557-7554السنة الجامعية  -وجدة–ة واالجتماعية األول ،كلية العلوم القانونية واالقتصادي

 نمودج : عمالة-مساهمة في دراسة المجال الحضري المغربي-حيمود المختار "دور السياسة التعميرية في تنمية وتنظيم المجال الحضري - 735

معة الحسن الثاني،كلية العلوم القانونية واالقتصادية بن مسيك سيدي عثمان" اطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ،تخصص : العلوم االدارية بجا

 .73الصفحة  7554-7555واالجتماعية  الدار البيضاء السنة الجامعية 

يوسف ملحاوي : "التدبير المستدام للقطاع الغابوي مسلسل تشاركي وتراكمي للخبرة والمعرفة"، يوم دراسي بمجلس النواب  بتاريخ  - 736

 "إشكاليات تطور القطاع الغابوي : الواقع الحلول و اآلفاق" .حول  7541أبريل  43
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شطة املؤثرة يعترب نشاط الرعي من أخطر األن  رفاه اإلنسان، وتضافر الجهود عىل الصعيدين الوطني و الدويل يف سبيل أنجاح هذا الجهد.
 عىل املجال الغابوي و بالتبعية عىل عىل املجاالت البيئية 

 املحور الثاين:  دور الترشيع الغابوي يف حامية البيئة 
إن االرتباط الوثيق بني امللك املجال الغابوي واملجال البيئي والتداخل الحصل بينهام والتفاعل الدائم بني عنارصهام يربز بشكل 

ئة وتحقيق التنمية ابوية يف إطار حامية البيواضح حتى عىل املستوى الترشيعي، إذ غالبا ما يتم التنصيص عىل رضورة حامية املجاالت الغ
  .737املستدامة، عىل اعتبار أن أي مساس بهذا امللك يلحق بالتبعية أرضارا بالبيئة

 استحضار البعد البيئي يف تدبري حق الرعي  
القتصادي ا النشاط ايعترب حق الرعي من أهم حقوق االنتفاع املقررة لفائدة السكان املجاورين للغابات نظرا العتامدهم عىل هذ

الذي يدر عليهم مداخيل مهمة، إال أن هذا النشاط يعترب يف نفس الوقت من أخطر األنشطة املامرسة عىل الغابات خاصة يف مواسم 
شجار أل الجفاف، بحيث يتم االعتامد عىل الغابة يف توفري الكأل للامشية بصفة كلية و هو ما يؤدي إىل االستغالل املفرط ملراعيها، وترضر ا

الغابوية، بحيث يسبب الرعي الجائر غري املنظم أرضار بليغة  للغابة حيث تقيض املاشية عىل أنواع من الشجريات الصغرية واألعشاب 
املتنوعة وهو ما يحد من منوها ويحد تبعا لذلك من تجدد العنارص البيئية املكونة طبيعيا للفضاء الغابوي، فيجعلها يف تناقض و تراجع 

 .738ن لدرجة أنه ميكن اعتبار الرعي الجائر أحد أسباب التصحر كبريي

و عىل هذا األساس، وضع املرشع املغريب ضوابط دقيقة لتنظيم الرعي، كحق من حقوق االنتفاع املكتسبة عىل الغابات، وحدد 
لك، ، إال أن الواقع يشهد عىل خالف ذمجاله و نطاقه من حيث نوع املاشية وعددها واملساحات الغابوية املسموح فيها مبامرسة هذا الحق

 نبحيث أن مصالح إدارة املياه و الغابات ال تويل أهمية كبرية لهذه املسألة إذ يبقى املجال مفتوحا أمام السكان ملامرسة نشاط الرعي دو 
لذين مامرسات هؤالء السكان ا قيد او رشط ، ولعل ذلك راجع إىل عدة اعتبارات، منها االجتامعية والتي تدفع اإلدارة إىل التغايض عن

ينتمون يف غالب األحيان إىل طبقات اجتامعية ذات الدخل املحدود، أو منعدمة الدخل. كام قد ترجع إىل اعتبارات ترتبط بعدم توفر 
نشغال اإلدارة مبهام ا اإلدارة املعنية عىل املوارد البرشية والوسائل اللوجستيكية  الكافية التي متكنها من مراقبة هذا النشاط، إضافة إىل
 .  739أخرى تعتربها أكرث أهمية كمراقبة عمليات قطع األشجار والبناء والحرث داخل الغابات ومحاربة القنص الجائر...

وبناء عليه، فعىل الرغم من حرص املرشع املغريب عىل حامية امللك الغابوي من خالل إسناده إلدارة املياه و الغابات مهمة تدبري      
جاالت الغابوية و جني منافعها االقتصادية فإنه عمل عىل االحتفاظ حقوق االنتفاع و أهمها حق الرعي لفائدة السكان املجاورين ولعل امل

 .740السبب يف ذلك يرجع إىل رغبة سلطات االحتالل آنذاك عدم الدخول يف مواجهات مع املنتفعني 

                                                           

737 LATOUERNERIE (M.A) , « Quelque réflexions à partir du droit forestier » , éditions Dalloz-Paris, 2015, page 307, 

(http://Dalloz bibliothèque,f) .  

أحمد بنطالبة : " التشريع الجنائي الغابوي ودوره في مواجهة التغيرات المناخية" المجلة المغربية لإلدارة المحلية نادية المشيشي و   738

 .413، الصفحة 7542، الطبعة األولى، السنة 455والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 

 .711اإلداري وواقع الحماية القضائية )مرجع سابق( الصفحة عبد الرحيم أزغودي : الملك الغابوي في المغرب بين إكراهات التدبير   739

740  ELHATIMI (M) LES Fondement socio-juridique du droit de la propriété des immeubles, théses de doctorat, université 

de droit et d’Economie et des Sciences  Sociales, Paris II , 1981, page 194 . 

http://dalloz/
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توازن و توافق بني حاجيات السكان املعرتف لهم بحقوق الرعي يف الغابات و بالتايل فإن املرشع املغريب قد حاول تحقيق      
العمومية، وبني رضورة الحفاظ عىل الرثوة الغابوية باعتبارها إحدى املكونات األساسية للملك الغابوي وعنرصا فعاال يف املحافظة عىل 

لهدف و الغابات تواجهها إكراهات واقعية تحول دون تحقيق املبتغى وا البيئة واملساهمة يف تحقيق التوازن اإليكولوجي، إال أن إدارة املياه
املتوخى من سن النصوص الترشيعية والتنظيمية، نظرا للوضعية االجتامعية الهشة لذوي حقوق االنتفاع. ولتجاوز هذه اإلكراهات، حاولت 

امن استمرار يض، ترمي إىل تهيئة املراعي وتجديدها لضالسلطات العمومية املكلفة بالقطاع وضع اسرتاتيجية منذ سبعينات القرن املا
 االنتفاع بها معتمدة عىل املحاور الثالثة التالية : 

 رصد مساحات املراعي و عدد السكان املستفيدين منها 
 تنظيم املستفيدين من هذا النشاط 

 741تهيئة املراعي 

وقد انتهجت املندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر مقاربة تشاركية تروم تنظيم مامرسة حق الرعي بالغابات وضامن 
نجاح عمليات التشجري وتخليف الغابات، وتحفيز السكان عىل اإلنخراط يف الجهود املبذولة يف مجال املحافظة عىل الرثوات الغابوية 

 .742 وتنميتها املستدامة

 البعد البيئي لقواعد النظام الغابوي  
املتعلق بحفظ و استغالل الغابات، والتعديالت التي أدخلت عليه  0907أكتوبر  01ركز الترشيع املغريب من خالل مقتضيات ظهري   

فيام بعد، عىل هدفني رئيسيني: املحافظة عىل الغابة و تنظيم استغالل مواردها. فعىل مستوى املحافظة تم وضع مجموعة من القواعد 
ة الغابة من األرضار واالعتداءات التي تلحقها من جراء األنشطة اإلنسانية، وعىل رأسها قطع واجتثاث األشجار بطرق املتعلقة بكيفية حامي

غري رشعية ورعي املاشية بشكل عشوايئ ومرض بالغابة واندالع الحرائق إما بشكل عفوي أو بفعل إجرامي. و فيام يتعلق بتنظيم االستغالل 
سا عىل املراقبة اإلدارية عرب تقنية الرتخيص اإلداري وضبط املخالفات بواسطة اإلدارة التي خول لها مامرسة هناك قواعد أخرى تنبني أسا

 .743الرشطة اإلدارية )الضبط اإلداري(، وهي مديرية املياه و الغابات 

ضاء عىل األسباب غابوية والقإن حامية الرصيد الغابوي تأيت يف مقدمة األولويات كإجراء استعجايل لتخفيف الضغط عىل املوارد ال
ية فالرئيسية لتدهورها واستنزافها، ويف هذا الصدد يتعني تحيني القوانني الخاصة بالحامية واملراقبة والردع مع تفعيلها بالرصامة و الشفا

 ويعترب ترشيد استغالل املوارد الغابوية عامال حاسام يف تحقيق االستدامة املنشودة مام يفرض :  الالزمتني.

 تعبئة اإلمكانيات البرشية واملادية الرضورية لتمكني هذا الرتاث من االستمرارية يف أداء وظائفه األساسية .
إعطاء التكوين و البحث أولوية قصوى من أجل تعميق املعرفة بهذا الرصيد الوطني الهام بهدف حاميته وتنميته وتقوية الوعي لدى 

 عترب إرثا حيا ذا منافع ال تحىص .السكان بأهمية الرثوة الغابوية التي ت

                                                           

 .711د الرحيم أزغودي، مرجع سابق، الصفحة عب - 741

 . 7543ليلى بورحيل،  تقرير حول اليوم الوطني للشجرة سنة   - 742

 .491، ص 7547الهادي مقداد، قانون البيئة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، السنة  - 743
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 . 744اعتبار النظرة البعيدة املدى يف كل استثامر يتعلق باإلنتاج والتنمية االقتصادية، دلك أن االشجار تنمو بوترية منو األجيال

ليه وضبط عوعىل هذا األساس فإن الترشيع الغابوي يضم يف طياته بعض املبادئ التي تحكم امللك الغابوي من حيث املحافظة   
 استغالل موارده املتنوعة من االستنزاف و اإلتالف، وهي كالتايل : 

املنفعة العامة : وتتجىل يف الوظائف االقتصادية و االجتامعية والبيئية  التي توديها الغابة بالنسبة للمجتمع، وعىل رأسها املوارد 
درات يف مجال الرعي و التدفئة والحامية من انجراف الرتبة بالجبال و املنحالخشبية املعدة للنجارة أو التدفئة وانتفاع الساكنة املجاورة 

 ومكافحة التصحر باإلضافة إىل ضامن التنوع الحيوي الحيواين و النبايت .

 واجب املحافظة عىل الغابة : بحيث يحرم املرشع كافة املامرسات واألنشطة التي تؤدي إىل إفساد الغابة كال أو جزءا.

رشطة إدارية خاصة بامللك الغابوي، وبواسطتها تحرص اإلدارة عىل  0907اإلداري )الرشطة اإلدارية( : لقد أحدث قانون الضبط 
لغدارة اتنظيم و مراقبة األنشطة املرتبطة باالنتفاع من الغابة واستغالل مواردها وفق النصوص القانونية التنظيمية الجاري بها العمل. وتتوفر 

لصالحيات يف هذا الباب مثل تهيئة وتدبري املناطق الغابوية ومنح الرتخيص اإلداري الستغالل مواردها، وتعيني عىل مجموعة من ا
موظفني لحراسة الغابة وتفقد أحوالها وضبط املخالفات وتحرير املحارض املتعلقة بها وحجو األشياء غري املسموح بها مبا فيها املاشية 

 والدواب.

طة التي تهدد الغابة : مثلام يحدد القانون الرشوط واإلجراءات الواجب اتخاذها الحرتام امللك الغابوي تجريم األعامل و األنش
لبة اللدولة، فإنه يعيني األعامل و الترصفات املخالفة للقانون، فيأمر بضبطها و معاينتها ويعاقب أصحابها إما بغرامات مالية أو بعقوبات س

ئة املناطق الغابوية واستصالحها : لعل أهم القواعد التي يؤكد عليها القانون املنظم للغابة هي تنمية تهي للحرية حسب خطورة املخالفة.
امللك الغابوي و إعادة تشجريه باستمرار للمحافظة عىل طاقته اإلنتاجية وعىل الوظائف التي تؤديها املساحات الخرضاء عىل املستوى 

 .  745االقتصادي واالجتامعي والبيئي

ضح أن اإلدارة الغابوية  تلعب دورا هاما وحاسام يف مجال ضبط امللك الغابوي وتهيئته وتنميته بشكل يحقق نوعا من التنمية الوا  
 يف املستدامة و التوازن البيئي .  إال أن التنمية املستدامة و التدبري العقالين للمجال الغابوي تقتيض إدماج املناطق املجاورة للغابات

املشرتكة نظرا للعالقة املوضوعية والجدلية بني املجالني، فمن املؤكد أن تنمية املناطق املجاورة للغابات تساهم بكيفية  مسلسل التهيئة
 ملموسة يف تخفيف الضغوطات عىل املوارد الغابوية  والعكس صحيح . 

 

  

                                                           

 .73، ص 7543، نونبر 175العدد لحسن جنان، البيئة والتنمية المستدامة بالمغرب، مجلة دعوة الحق ،  - 744

 .491الهادي مقداد، قانون البيئة، مرجع سابق، ص  - 745
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 اق اإلجراءات الجنائيةالقيود اإلجرائية في تطبيق قاعدة استبعاد األدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في نط

القيود اإلجرائية في تطبيق قاعدة استبعاد األدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في نطاق 

  اإلجراءات الجنائية

 جامعة قطر –كلية القانون 
 

 أستاذ بكلية القانون جامعة قطر تحت إرشاف
 

 

 : ملخص

إن العدالة الجنائية مطلب عزيز لكل أطراف الدعوى الجنائية، سواء املتهم أم سلطة التحقيق أم سلطة املحاكمة، بل هي 
مطلب عزيز للمجتمع كله. وال شك أن قاعدة استبعاد األدلة املتحصلة بطرق غري مرشوعة من نطاق أدلة اإلثبات ضد املتهم 

 نائية. متثل ركنًا مهاًم من أركان العدالة الج

ويقصد بقاعدة استبعاد األدلة املتحصلة بطرق غري مرشوعة أال تعتمد املحكمة يف إدانة املتهم إال عىل األدلة املستمدة من 
إجراءات مطابقة للقانون، أما األدلة املخالفة للقانون فيجب عىل املحكمة استبعادها وعدم االعتامد عليها يف الحكم بإدانة 

تستبعد الدليل غري املرشوع تلقائيًا، وإمنا يجب أن يتمسك صاحب املصلحة أو صاحب الصفة بتطبيق قاعدة  املتهم. واملحكمة ال
 االستبعاد املذكورة. 

ويتم التمسك بهذه القاعدة من خالل آلية معينة هي طلب عدم قبول الدليل غري املرشوع. ويجب عىل من يتمسك بإعامل 
دليل الذي يطالب باستبعاده، ويكون ذلك بإثبات مخالفة اإلجراءات التي نتج عنها هذا هذه القاعدة أن يطبق عدم مرشوعية ال

الدليل ألي قاعدة قانونية. ويرتتب عىل نجاح املتهم يف إثبات عدم مرشوعية اإلجراءات التي نتج عنها الدليل وجوب استبعاد 
 أي دليل آخر مرتتب عىل هذا الدليل املخالف للقانون.هذا الدليل من نطاق أدلة اإلثبات املقدمة ضد املتهم، بل واستبعاد 

 

Abstract :  

Criminal justice is a dear demand for all parties to a criminal case, whether the 

accused, the investigative authority, or the trial authority, but it is a demand dear to the 

whole society. There is no doubt that the rule of excluding unlawfully obtained evidence 

from the scope of evidence against the accused represents an important pillar of criminal 

justice. 

The rule of exclusion of illegally obtained evidence means that the court shall not 

rely in convicting the accused except on evidence derived from procedures in 

conformity with the law. As for evidence contrary to the law, the court must exclude it 

and not rely on it in ruling convicting the accused. 
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The court does not automatically exclude unlawful evidence. Rather, the stakeholder 

or the person with capacity must persist in applying the mentioned rule of exclusion. 

And this rule is adhered to through a certain mechanism, which is the request not to 

accept unlawful evidence. And whoever adheres to the implementation of this rule must 

apply the illegality of the evidence demanding its exclusion, and that is by proving that 

the procedures that resulted in this evidence violate any legal rule. 

As a result of the defendant’s success in proving the illegality of the procedures that 

resulted in evidence, this evidence must be excluded from the scope of the evidence 

presented against the accused, and any other evidence resulting from this evidence 

against the law must be excluded. 

 
 مقدمة:

إن العدالة الجنائية مطلب جد عزيز لكل أطراف الدعوى الجنائية، سواء يف ذلك املتهم وسلطة التحقيق وسلطة املحاكمة، بل هي 
مطلب عزيز للمجتمع كله. فهي للمتهم حصانة تعصمه من تلقي عقوبات جنائية ظاملة، وهي لكل من سلطة التحقيق وسلطة املحاكمة 

 والوصول إىل الحقيقة.  وسيله تعينهم عىل تحري العدل

وال شك أن العدالة الجنائية ال تهدف فحسب إىل تتبع الجرمية من أجل معرفة مرتكبها وإلقاء القبض عليه ومحاكمته وتوقيع 
العقوبة املقيض بها عليه، وإمنا تهدف، فضالً عن ذلك، إىل حامية املتهم نفسه من أن تلصق به تهم هو منها بريء، وال ميكن لهذين 

لهدفني املتناقضني أن يتحققا إال إذا اعتُمد يف إثبات وقوع الجرمية ونسبتها للمتهم عىل أدلة مرشوعة، من أجل ذلك فإن قاعدة ا
من أركان  امرشوعية األدلة الجنائية متثل عامًدا رئيسيًا من أعمدة العدالة الجنائية؛ بل وال نبالغ إذا قلنا بأن هذه القاعدة متثل ركنًا ركينً 

احًدا خلف تلك يقف صًفا و  -يف أغلب، إن مل يكن يف جميع النظم القانونية -دولة القانونية يف عمومها. وهذا ما يجعل القضاء والفقهال
 القاعدة. 

وعة، فإنه إال إىل أدلة مرش  -يف إدانة املتهم–وقاعدة مرشوعية األدلة يف نطاق املحاكامت الجنائية إذ تعنى أنه ال يجوز األستناد 
وفًقا لهذه –فرع عليها قاعدة ال تقل عنها أهمية هي قاعدة استبعاد األدلة املحصلة بطرق غري مرشوعة، حيث يجب عىل املحكمة يت

 أن تستبعد وتطرح أي دليل، مهام كانت قوته، إن كان هذا الدليل ناتًجا عن طريق غري مرشوع.  -القاعدة

 خطة البحث: 
هام حول التنظيم اإلجرايئ للتمسك بقاعدة االستبعاد يف النظام األنجلوسكسوين، واآلخر سوف نقسم هذا البحث إىل مبحثني، أحد

 حول هذا التنظيم يف النظام الالتيني، وذلك عىل التفصيل التايل: 

 املبحث األول: التنظيم اإلجرايئ لقاعدة االستبعاد يف النظام األنجلوسكسوين. 
 بقاعدة االستبعاد. املطلب األول: الضوابط اإلجرائية للتمسك 

 املطلب الثاين: اآلثار القانونية املرتتبة عىل التمسك بقاعدة االستبعاد. 
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 املبحث الثاين: التنظيم اإلجرايئ لقاعدة االستبعاد يف النظام الالتيني. 
 املطلب األول: الضوابط اإلجرائية للتمسك بقاعدة االستبعاد. 

 بة عىل التمسك بقاعدة االستبعاد. املطلب الثاين: اآلثار القانونية املرتت

 
 التنظيم اإلجرايئ لقاعدة االستبعاد يف النظام األنجلو سكسوين  :املبحث األول

 متهيد وتقسيم: 
إن سالمة اإلجراءات الجنائية، والتي تقع من العدالة الجنائية موقع القلب، يتفرع عليها قاعدة بالغة األهمية متثل حجر الزاوية يف 
املحاكامت الجنائية النزيهة هي قاعدة استبعاد األدلة املتحصلة بطرق غري مرشوعة. ويقصد بهذه القاعدة أال يعتمد القايض يف إدانة 

 عىل أدلة سليمة قانونًا والدليل ال يكون سلياًم قانونًا إال إذا توافر له أمران مًعا: املتهم إال 

 األمر األول: 
غري  -أال يكون الدليل محظوًرا يف ذاته، كام لو حظر املرشع إثبات جرمية ما إال بأدلة محددة، فكل دليل إلثبات هذه الجرمية 

غري سليم، وأبرز األمثلة عىل ذلك جرمية زنا الزوجة، حيث حظر املرشع املرصي إثبات هذه يكون محظوًرا، ومن ثم  -تلك األدلة املحددة
 مالجرمية إال استناًدا إىل واحد أو أكرث من أدلة أربعة حددها عىل سبيل الحصل، وهي التلبس واالعرتاف واألوراق واملكاتيب ووجود املته

يقدم إلثبات الجرمية خالف هذه األدلة األربعة يكون محظوًرا يف ذاته بغض يف املكان املخصص للحريم من منزل مسلم. فأي دليل 
 النظر عن سالمة اإلجراءات املتحصل منها هذا الدليل. 

 األمر الثاين: 
متحصالً من إجراءات متت باملخالفة ألي قاعدة قانونية. فإن مل يتوافر هذان األمران  -رغم مرشوعيته يف ذاته–أال يكون الدليل 

ا للدليل فإنه يجب عىل القايض طرحه وعدم االعتامد عليه يف إدانة املتهم. وفيام ييل نقسم هذا املبحث إىل مطلبني، نتكلم يف األول معً 
 ورة. كعن الضوابط )القيود( اإلجرائية للتمسك بقاعدة استبعاد الدليل، ونتكلم يف الثاين عن اآلثار الثانونية للتمسك بقاعدة االستبعاد املذ 

 الضوابط )القيود( اإلجرائية للتمسك بقاعدة استبعاد الدليل يف النظام القانوين األنجلوسكسوين :ملطلب األول ا
 متهيد: 

إن قاعدة استبعاد األدلة املتحصلة بطرق غري مرشوعة إذ متثل وجًها للدفاع يتمسك به املتهم، فإنها متثل عنرًصا من عنارص 
ء املحاكمة وصواًل إىل الحقيقة. وترتيبًا عىل ذلك فإن التمسك بهذه القاعدة البد وأن يخضع للقواعد اإلجراءات الجنائية املتبعة أثنا

(. وتتمثل 746اإلجرائية التي تُتبع أثناء املحاكامت الجنائية. ولقد أوىل القضاء والفقه األمريكيني لهذا الجانب من القاعدة عناية خاصة)
بط منظمة للتمسك بهذه القاعدة من شأنها أن متثل قيوًدا عىل هذا التمسك، وكذلك ما أبداه هذه العناية فيام صاغه القضاء من ضوا

 الفقه األمرييك من مالحظات حول هذه الضوابط من شأنها تهذيب تلك الضوابط والبعد بها عن تعطيل القاعدة ذاتها تعطيالً كليًا. 

                                                           

ربية، عد. أحمد عوض بالل، قاعدة استبعاد األدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في اإلجراءات الجنائية المقارنة، الطبعة الثالثة، دار النهضة ال (746)

 . 131، ص7541القاهرة، 
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 وفيام ييل نتناول هذه الضوابط أو القيود يف النظام القانوين األمرييك. 

 أوالً: التمسك بالقاعدة: 
أن استبعاد الدليل ال يكون تلقائيًا، وإمنا يتعني عىل صاحب الشأن أن يثري دفعه أمام املحكمة يف صورة  -بحق–يرى بعض الفقه 

(. وال شك لدى الباحثة يف سالمة هذا االتجاه، ذلك أن قاعدة استبعاد الدليل املتحصل من إجراءات غري مرشوعة ال 747طلب استبعاد)
م هتتعلق بالنظام العام يف القانون األمرييك، وبالتايل فإن القايض ال ميكن أن يقرر استبعاد الدليل من تلقاء نفسه، وإمنا يجب عىل املت

ك بها. ويرتتب عىل ذلك أنه إذا سكت املتهم عن التمسك باستبعاد الدليل غري املرشوع فإنه يجوز للقايض أن يتمس -او صاحب الصفة–
 أن يحكم بإدانة املتهم بناء عىل مثل هذا الدليل. 

هم، توترى الباحثة أن التمسك بقاعدة االستبعاد يجب ان يكون رصيًحا، فال تكفي اإلشارة الضمنية إىل القاعدة ليستفيد بها امل
وترتيبًا عىل ذلك فإنه يتعني عىل املتهم أن يطلب من املحكمة رصاحة استبعاد دليل معني لكونه ناتج عن إجراء غري مرشوع. وأن يبني 

إىل  -يف خصوص التمسك الرصيح بقاعدة االستبعاد–كذلك أسباب عدم مرشوعية هذا اإلجراء. بل ولقد وصل األمر بالقضاء األمرييك 
ابتكر هذا القضاء حلقه إجرائية خاصة بطلب االستبعاد تسمى بجلسة االستبعاد، حيث يتقدم املمثل القانوين للمتهم  مدى أبعد، حيث

 )املحامي( بطلب رسمي للمحكمة الستبعاد دليل غري مرشوع، سواء كان هذا الدليل ماديًا أم غري مادي. 

ن، عنه التفتيش الباطل من مضبوطات وما يسفر عنه تجاوز حدود اإلذ واألدلة املادية غري املرشوعة كثرية، ومن قبيل ذلك ما يسفر
كأن يفتح رجل الرشطة مظروفًا صغريًا تنفيًذا لإلذن الصادر له بفتح مكان ما، كمرآب، لضبط سيارة مرسوقة، وكذلك األدلة املتحصلة من 

. وأيًضا إذن صاحبه ومن ثم ضبط جرائم يف هذا املكان تفتيش تم باملخالفة لقواعد االختصاص، واألدلة املتحصلة من دخول مكان بغري
 ومتحصالت التفتيش الوقايئ الباطل، وغريها. أما األدلة غري املادية املعيبة فمن أمثلتها متحصالت الرقابة اإللكرتونية غري املرشوعة أ 

 التنصت غري املرشوع، أو اسرتاق السمع غري املرشوع. 

  ثانًيا: آلية التمسك بالقاعدة:
يقصد بآلية التمسك بقاعد استبعاد الدليل تلك الوسيلة التي يعرب بها املتهم عن إرادته الرصيحة يف استبعاد دليل معني لعدم 

 مرشوعيته. وآلية أو وسيلة التمسك بقاعدة استبعاد الدليل هي الدفع. 

تمسك بقاعدة االستبعاد عن طريق الدفع بها (. والواقع أن ال748ما يرد به الخصم عىل طلبات خصمه) -بصفة عامة–ويقصد بالدفع 
عمل أو إجراء من أعامل الخصومة يف الدعوى الجنائية،  -كام قدمنا–يف مواجهة االدعاء العام هو أمرمنطقي، ذلك أن هذه القاعدة هي 

ن األمرين هام لدفوع، فهذيومن ثم فهي ال تخرج عن الطابع العام للخصومة القضائية يف عمومها، ذلك الطابع املتمثل يف الطلبات وا
 عامد أي خصومة قضائية. 

                                                           

 . وقد أشار سيادته إلى مؤلف الفقيه األمريكي: 131ل، المرجع السابق، صد. أحمد عوض بال (747)

Hanal and Schmidt, legal aspect of criminal enidance. Berkely, California, 1997.  

رة، هانظر تفصياًل، في صدد الدفع كأحد إجراءات الخصومة القضائية: د. أحمد السيد الصاوي، شرح قانون المرافعات، دار النهضة العربية، القا (748)

 وما بعدها.  159، ص4991
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 ثالًثا: سبب الدفع بقاعدة االستبعاد: 
إن سبب الدفع بقاعدة االستبعاد هو، بداهة، عدم مرشوعية الدليل الذي يتمسك به االدعاء العام يف مواجهة املتهم، وكام ذكرنا 

وهام كون الدليل غري مقبول يف ذاته إلدانة املتهم، وكون الدليل  -هامأحدهام أو كال –سابًقا فإن الدليل يكون غري مرشوع لسببني 
 متحصل من إجراء مخالف للقانون، وإن كان الشائع أن يكون السبب الثاين هو سبب عدم مرشوعية الدليل. 

القانون الذي  من حيث أن تحمل عىل معناها الواسع، سواء -يف نظر الباحثة–ومخالفة القانون، كسبب لعدم مرشوعية الدليل، البد 
وقعت مخالفته، أم من حيث نوع هذه املخالفة. فمن حيث القانون الذي وقعت مخالفته يستوي أن يكون هذا القانون هو الدستور أو 

ية أيا كان نالقوانني األساسية أو املعاهدات الدولية أو القوانني العادية أو اللوائح أو حتى القرارات الفردية، وبصفة عامة كل قاعدة قانو 
 نوعها. ومن حيث وجه املخالفة فيستوي أن تكون هذه املخالفة إجرائية أو موضوعية، عمدية أو غري عمدية. 

ويثور التساؤل هنا عن حكم مخالفة اإلجراءات التي تحصل منه الدليل ملقتضيات حسن النية، هل تعد مثل املخالفة سببًا لعدم 
 ية الدليل املستمد منه؟ مرشوعية اإلجراء، ومن ثم عدم مرشوع

ترى الباحثة أن اإلجابة عىل هذا التساؤل هي باإليجاب، ذلك أن حسن النية من القواعد األساسية يف نطاق القانون، وهي مبثابة 
لتخيل ا اإلطار الذي يجب أن يغلف جميع اإلجراءات القانونية ال سيام تلك التي تتخذها السلطات العامة يف مواجهة املواطنني، ذلك أن

عن مبدأ حسن النية يف نطاق اإلجراءات الجنائية قد يرتتب عليه مساس جسيم بحقوق املواطنني، السيام أولئك الذين توجه إليهم تهاًم 
ما. ومن أبرز تطبيقات حسن النية حالة تناسب اإلجراء مع الهدف منه، فمثل هذا التناسب إن تخلف كان اإلجراء غري مرشوع، وكان 

ستمد منه بدوره غري مرشوع. فمثالً إذا كان التفتيش يستهدف ضبط سالح ناري غري مرخص فإن فتح مظروف صغري يخص الدليل امل
املتهم يعد إجراء غري مرشوع، إذ ال يتصور وجود السالح الناري داخل مظروف صغري. ومن تطبيقات حسن النية أيًضا رضورة توقف التفتيش 

ط إذن التفتيش بضبطها، بحيث يعد التفتيش غري مرشوع إذا استمر رجل الرشطة يف التفتيش بعد ضبفور ضبط جميع األشياء الذي صدر 
 (.749األشياء التي صدر بها إذن التفتيش)

 يفوترى الباحثة أن اشرتاط مرشوعية الدليل الجنايئ يرتبط ارتباطًا وثيًقا بقرينة الرباءة التي تكاد تجمع عليها كافة النظم القانونية 
(، وال شك أن الدليل ال ميكن 750أن يقيم الدليل عىل ادعائه) -كائنًا من كان–مل، فاألصل أن املتهم بريء، وعىل من يدعي خالل العا

 (.751أن يكون منتًجا ألثره إال إذا كان يف ذاته مرشوًعا، فالقاعدة أن البطالن ال ينتج أثرًا)

 رابًعا: الصفة يف التمسك بقاعدة االستبعاد: 
فة يف التمسك بقاعد االستبعاد أن يكون املتمسك بالدفع بعدم مرشوعية الدليل، ومن ثم املطالبة باستبعاده، ذا صفة يف يقصد بالص

 التمسك بهذا الدفع. 

                                                           

 وما بعدها.  114، ص4ج ،4939انظر تفصياًل: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (749)

 وما بعدها.  43، ص4931انظر تفصياًل: د. أحمد إدريس، افتراض براءة المتهم، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  (750)

 .4919انظر تفصياًل: د. أحمد فتحي سرور، النظرية العامة للبطالن في اإلجراءات الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  (751)



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

250 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

اس بحق شخيص إىل جرب املس -من وراء التمسك بالدفع–ويرى الفقه أن الصفة مبعناها السابق ال تتوافر إال إذا كان املتهم يسعى 
 (. 752ه)له ال لغري 

والباحثة من جانبها، وإن كانت تتفق مع الرأي السابق، إال أنها ترى رضورة التوسع يف معنى الصفة سالف الذكر، بحيث تعد الصفة 
يف التمسك بالدفع باالستبعاد متوافرة إذا كان اإلجراء أو اإلجراءات التي تنتج عنها الدليل قد تعارضت أو أخلت بأي حق أو مصلحة 

( إىل أن Mancusi V. de forteمتهم. وتطبيًقا لقيد الصفة سالف الذكر ذهبت املحكمة الفيدرالية العليا األمريكية يف قضية )مرشوعة لل
والذي دفع باستبعاد الدليل املتحصل من تفتيش غري مرشوع جرى ملكتب كان يعمل فيه عىل الرغم من أن األوراق  -(De forteاملدعو )

(، 753ال يتمتع بالصفة يف تقديم مثل هذا الدفع، ألن هذا التفتيش مل ينتهك حًقا شخصيًا له) -له شخصيًا املضبوطة مل تكن مملوكة
 ومن ثم رفضت املحكمة الدفع وأيدت الحكم الصادر بإدانته. 

تحصل امل ( رفضت املحكمة الفيدرالية العليا الدفع باستبعاد الدليلAlderman V. united statesويف قضية أخرى عرفت بقضية )
بطريق غري مرشوع )مخالفة التعديل الدستوري الرابع( مشيدة قضاءها عىل أن طلب استبعاد الدليل املتحصل عىل أثر انتهاك ذلك 
التعديل ال ميكن قبوله إال من جانب أولئك الذين أحدث التفتيش ذاته مساًسا بحقوقهم، وليس من قبل من يضارون فحسب من تقديم 

(، إذ أن الحقوق التي يقرها التعديل املذكور هي حقوق شخصية ال يجوز التمسك بها إال من 754تهم أو املتآمر معه)الدليل، كرشيك امل
( ذهبت ذات املحكمة إىل أن رشكاء املتهم صاحب املحل ال صفة لهم يف الدفع Brwen V. united statesقبل أصحابها. ويف قضية )

بط بضائع مرسوقة ألنه من الثابت أنهم كانوا غائبني عن املكان وقت حصول التفتيش والض ببطالن التفتيش الذي تم للمحل بحثًا عن
 (.755ومل يكن لهم أي سلطات ملكية أو حيازة عىل البضائع املضبوطة ومل يوجه إليهم أي اتهام يف الجرمية التي جرى التفتيش بشأنها)

 الدليل الناشئ عن تفتيش السيارة والذي أسفر عن ضبط سالح ناري ( رفضت املحكمة الدفع باستبعادRakas v.illinoisويف قضية )
 ةغري مرخص وعدد من الطلقات النارية إذا كان املتمسك بالدفع مل يدع ملكية السيارة أو أيًا من األشياء املضبوطة. فإذا مل تتوافر الصف

 إدانة ي يعني جواز استناد املحكمة إىل الدليل محل الدفع يفمبعناها آنف الذكر فإن الدفع باستبعاد الدليل يكون غري مقبول، األمر الذ
 املتهم. 

وعىل الرغم من استقرار املحكمة الفيدرالية العليا األمريكية عىل اشرتاط الصفة مبعناها آنف الذكر )أن ميس اإلجراء الباطل بحق 
ة حيث ذهبت قد أخذت منحى مغاير يف تفسري رشط الصفشخيص ملن يتمسك بالدفع باالستبعاد( إال أن بعض محاكم الواليات األمريكية 

ص خاملحكمة العليا لوالية كاليفورنيا إىل أنه إذا ُسمح لرجال الضبط بالتخلص من قاعدة االستبعاد بتحصيل أدلة التهام باملخالفة لحقوق ش
رجال الضبط، وسينطلقون يف مخالفة  ( لقاعدة االستبعاد سوف ينعدم لدى756آخر خالف املتهم، فإن مؤدى ذلك أن التأثري الرادع)

 القوانني حال تحصيلهم لألدلة دون ما خوف من استبعاد هذه األدلة، أو خوف من املساءلة القانونية. 

                                                           

 .132د. أحمد عوض بالل، المرجع السابق، ص (752)

 . 133-132د. أحمد عوض، المرجع السابق، ص  (753)

 . 133 -132في المتن، وفي حاشيتة ص  133انظر تفصياًل: د. أحمد عوض بالل، المرجع السابق، ص (754)

 . 139نفس المرجع السابق، ص (755)

يترتب على التمسك بها منع رجال الشركة من تحصيل األدلة بالمخالفة للقوانين، انظر تفصياًل: يقصد بالتأثير الرادع لقاعدة االستبعاد أن  (756)

 وما بعدها.  439د. أحمد عوض بالل، المرجع السابق، ص
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( ذكرت املحكمة أن القيد املتعلق باملصلحة الشخصية )قيد الصفة( People v.martinويف ذات االتجاه، ويف قضية عرفت بقضية )
جال الضبط عىل انتهاك حقوق أفراد آخرين خالف املتهم، كام يشجعهم عىل مقايضة إفالت متهم انتهكت حقوقه يتضمن تشجيًعا لر 

 بإدانة آخرين بأدلة غري مرشوعة. 

وأضافت املحكمة أن حق املتهم يف االعرتاض عىل استعامل األدلة املتحصلة من إجراءات غري مرشوعة يجب أن يقوم عىل مبدأ 
 ة العامة باالستفادة من خطئها وتشجيع انتهاكها للقانون ولقد أخذت والية لويزيانا بهذا االتجاه أيًضا. عدم السامح للسلط

 خامًسا: وقت التمسك بالقاعدة: 
يقصد بوقت التمسك بقاعدة استبعاد الدليل املرحلة اإلجرائية التي يجوز فيها لصاحب الصفة أن يدفع باستبعاد الدليل غري املرشوع، 

وز لصاحب الصفة أن يتمسك بهذا الدفع يف جميع مراحل الدعوى الجنائية، سواء املرحلة السابقة عىل املحاكمة )مرحلة التحقيق( فهل يج
 أم يف مرحلة املحاكمة، أم أن هذا الدفع يجب أن يقدم يف مرحلة بعينها؟ 

( من 40ص املادة )، فعىل املستوى الفيدرايل تنيف هذا الصدد يتباين موقف القضاء األمرييك عىل املستويني الداخيل والفيدرايل
أن يقدم  -هذا النصوفًقا ل–القواعد الفيدرالية عىل رضورة تقديم الدفع باستبعاد الدليل قبل مرحلة املحاكمة، أي أن الدفع املذكور يجب 

لنص مرحلة املحاكمة، وقد أخذت بهذا ايف مرحلة االستجواب أو التحقيق، فال يجوز تقديم هذا الدفع إذا كانت القضية قد وصلت إىل 
وإذا كانت القاعدة العامة يف القانون الفيدرايل األمرييك هي عدم جوار التمسك  (.757إحدى وعرشين والية من الواليات األمريكية)

 بالدفع باستبعاد الدليل يف مرحلة املحاكمة، إال أن املرشع الفيدرايل قد وضع عىل هذه القاعدة استثناء عام مؤداه جواز التمسك بالدفع
 املذكور يف مرحلة املحاكمة يف حالتني: 

 املتهم والتمسك بهذا الدفع مانع مقبول. ويف هذه الحالة يجوز للمتهم التمسك بالدفع باستبعاد الدليل ولو األوىل: إذا حال بني
 كانت القضية قد وصلت إىل مرحلة املحاكمة، متى كان هناك مانع منع املتهم من بهذا الدفع يف مرحلة التحقيق. 

جهة التي . وبالنظر إىل أن املرشع مل يبني املقصود باملانع املقبول، وال الوقد اشرتط املرشع األمرييك يف هذا املانع أن يكون مقبوالً
قبوالً م يكون املانع مقبوالً بالنسبة لها، فإنه من الطبيعي أن يكون املنوط به تحديد ما إذا كان هناك مانع من عدمه، وما إذا كان هذا املانع

بهذا الدفع. ويكون لهذه املحكمة السلطة التقديرية يف أن تجيز التمسك بهذا  أو غري مقبول هو املحكمة التي يتمسك املتهم أمامها
 الدفع أو ال تجيزه. 

 الثانية: حالة الجهل بالدفع يف مرحلة التحقيق: 
 ىويف هذه الحالة يكون املتهم جاهالً بالدفع يف مرحلة التحقيق، وال يتصل علمه بالدفع إال يف مرحلة املحاكمة. ومثة أمر مهم تر 

 الباحثة أنه يجب االنتباه إليه يف هذا الصدد، وهو أن الجهل املقصود هنا ليس الجهل بالقاعدة القانونية التي متت مخالفتها، إذ الجهل
(، وإمنا املقصود هو الجهل بأوجه املخالفة التي شابت اإلجراء الذي تحصل منه الدليل، كأن يجهل 758بالقانون غري مقبول عىل اإلطالق)

 العيوب التي شابت اإلذن بالتفتيش لكونه مل يطلع عىل هذا اإلذن إال يف مرحلة املحاكمة.  املتهم

                                                           

 . 121د. أحمد عوض بالل، المرجع السابق، ص (757)

 تينية، وهي قاعدة عدم جواز االعتذار بجهل القانون. وهناك قاعدة شهيرة في هذا الصدد يجمع عليها الفقه في النظم القانونية الال (758)
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 يف مرحلة ما قبل املحاكمة، جاز للمتهم أن يتمسك بالدفع يف مرحلة املحاكمة.  -مبعناه السابق–فإذا وجد الجهل بالدفع 

 عىل عاتق املتهم. وثم اتجاه آخر يف القضاء األمرييك:  وترى الباحثة يف صدد هذه الحالة أن عبء إثبات الجهل بالدفع يقع

حيث أجاز قانون العقوبات يف والية كاليفورنيا التمسك بالدفع يف مرحلة ما قبل املحاكمة )مرحلة الفحص أو التحقيق(، كام أجاز 
 (.759التمسك بهذا الدفع يف مرحلة املحاكمة أيًضا ولكن قبل الفصل يف موضوع القضية)

 نا أمران بشأن القاعدة التي وضعها قانون العقوبات يف والية كاليفورنيا: ويالحظ ه

 األمر األول: 
أن القانون املذكور قد أجاز التمسك بالدفع باستبعاد الدليل حتى يف مرحلة املحاكمة، لكنه اشرتط لذلك أال يكون الحكم الفاصل 

تمسك بالدفع املذكور طوال فرتة املرافعة أمام املحكمة، وحتى بعد صدور يف موضوع الدعوى قد صدر. ومؤدى ذلك أنه يجوز للمتهم أن ي
 أي أحكام يف القضية، طاملا أن هذه األحكام سابقة عىل الفصل يف املوضوع )كاألحكام التمهيدية(. 

لة االستئناف ت إىل مرحويرتبط بهذا األمر أيًضا أن القضية حتاًم ستكون منظورة أمام محكمة أول درجة، إذ لو كانت القضية قد وصل
لكان معنى ذلك أن هناك حكم قد فصل يف موضوع القضية، وهو حكم محكمة أول درجة، ومن ثم ميتنع التمسك بالدفع أمام املحكمة 

 االستئنافية. 

 األمر الثاين: 
ىل املتهم التمسك ميتنع ع أن املفرتض أن املتهم مل يتمسك بالدفع يف مرحلة ما قبل املحاكمة )مرحلة الفحص أو التحقيق( بحيث

 -يف نظر الباحثة–إذ كان قد متسك به يف مرحلة التحقيق. والعلة من ذلك  -حتى قبل أن تفصل يف املوضوع–بهذا الدفع أمام املحكمة 
ي عن معاودة نأن متسك املتهم بهذا الدفع يف مرحلة التحقيق يجعله مطروًحا تلقائيًا أمام املحكمة يف مرحلة املحاكمة، األمر الذي يغ

 التمسك به ثانيًة يف هذه املرحلة. 

 استثناء: 
عىل الرغم من أن قانون والية كاليفورنيا قد حظر التمسك بالدفع بعد صدور الحكم الفاصل يف القضية، إال أنه قد وضع استثناًء 

املوضوع )أي  ن قد سبق صدور حكم فاصل يفعىل هذه القاعدة أجاز مبقتضاه التمسك بالدفع باالستبعاد يف مرحلة املحاكمة حتى ولو كا
 أن القضية كانت قد وصلت إىل مرحلة االستئناف( إذا كان االدعاء العام قد قدم ضد املتهم أدلة إضافية جديدة. 

ومثة اتجاه ثالث يف القضاء األمرييك: أخذت بعض الواليات األمريكية بقاعدة أخرى يف صدد وقت التمسك بالدفع باستبعاد 
ل تعرف بقاعدة االعرتاض املتزامن، ومؤدى هذه القاعدة أنه يتعني لقبول الدفع باالستبعاد أن يقدم هذا الدفع يف مرحلة املحاكمة، الدلي

ويف الوقت الذي يقدم فيه ممثل االدعاء العام الدليل غري املرشوع، ففي هذا الوقت يجوز للمتهم التمسك بالدفع باستبعاد الدليل، فإذا 
 ملتهم بالدفع املذكور وقت أن يتقدم االدعاء العام بالدليل غري املرشوع، فإنه ال يجوز له التمسك به بعد ذلك. مل يتمسك ا

                                                           

 انظر تفصياًل: د. أحمد عوض بالل، التطبيقات المعاصرة في النظام االتهامي في القانون األنجلو أمريكي، دار النهضة العربية، القاهرة، (759)

 وما بعدها.  413، ص4991
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ويالحظ بشأن هذه القاعدة ما ييل: أنه ال يجوز للمتهم، يف جميع األحوال، أن يتمسك بالدفع باستبعاد الدليل يف مرحلة ما قبل 
ا هي بأدلة االتهام، بل إن مرحلة التحقيق ذاته -بداهة–املحاكمة )مرحلة الفحص أو التحقيق( ففي هذه املرحلة ال يتمسك االدعاء العام 

 أدلة االتهام وليس مرحلة التمسك بها.  مرحلة البحث عن

 أنه يجوز للمتهم التمسك بقاعدة االستبعاد يف أي حالة كانت عليها الدعوى حتى ولو بعد الفصل يف املوضوع. 

  سادًسا: عبء اإلثبات:
إذا كان املتهم يتمتع دامئًا بقرينة بالغة األهمية هي قرينة الرباءة، تلك القرينة التي أسفرت عن قاعدة شهرية يف مجال اإلجراءات 
واملحاكامت الجنائية هي قاعدة أن املتهم بريء حتى تثبت إدانته، فإن السلطات تتمتع بدورها بقرينة مهمة أيًضا هي قرينة الصحة، 

رينة أن األصل يف أي عمل إجرايئ أنه تم عىل الوجه الصحيح واملطابق للقانون، وعىل من يدعي خالف ذلك أن يثبت ومؤدى هذه الق
إدعاءه، وهذه القاعدة ترسي يف جميع النظم القانونية مبا فيها النظام األنجلو أمرييك. وال شك أن قرينة الصحة مبعناها آنف الذكر 

 املستمد من إجراء غري مرشوع، وترتيبًا عىل ذلك فإنه:  تنطبق عىل الدفع باستبعاد الدليل

إذا متسك املتهم بالدفع باستبعاد الدليل لكونه مستمد من إجراء غري مرشوع، فإنه يقع عىل عاتق املتهم عبء إثبات عدم مرشوعية 
ذلك  لقواعد القانون. فإذا مل يفلح املتهم يف هذا اإلجراء. وترى الباحثة أن املتهم ميكنه ذلك إذا بني للمحكمة أوجه مخالفة هذا اإلجراء

 نيفإن دفعه يكون غري مقبول. أما إذا أفلح املتهم يف إثبات عدم مرشوعية اإلجراء، فإن عبء اإلثبات ينتقل إىل االدعاء العام، والذي يتع
وعية م ويثبت عدم سالمة ما قاله بشأن عدم مرش أن يفند مزاعم املته -إن أراد أن تأخذ املحكمة بالدليل وتحكم باإلدانة بناًء عليه–عليه 

 اإلجراء محل النزاع. 

(، فقد فرق القانون الفيدرايل 760باعتباره من أكرث اإلجراءات التي يثور بشأنها الدفع باالستبعاد)–ويف صدد التفتيش تحديًدا 
 ذن: األمرييك بني حالة التفتيش بناًء عىل إذن قضايئ، وحالة التفتيش دون صدور هذا اإل 

 فإذا كان التفتيش قد تم بناء عىل إذن قضايئ، فإن عبء إثبات عدم مرشوعية التفتيش يقع عىل عاتق املتهم. 
 فإن عبء إثبات مرشوعية هذا التفتيش يقع عىل عاتق -كحالة الرضورة أو رضا صاحب الشأن–وإذا كان التفتيش قد تم دون إذن 

 ممثل االدعاء. 
 االستبعاد: سابًعا: الفصل يف الدفع ب

إن املتأمل يف اإلجراءات املتبعة للفصل يف الدفع باالستبعاد يف القضاء األمرييك يتبني له أن هذا الدفع يحظى بأهمية كبرية، 
ذلك أن الفصل يف الدفع املذكور ينظمه أكرث من قاعدة إجرائية يف القضاء األمرييك، وأول هذه القواعد هي قاعدة التدوين، حيث يتم 

عاد التي يبديها االدعاء رًدا عىل الدفع باالستب -أو الردود –(، وكذلك األسانيد القانونية 761األسانيد القانونية للدفع والتي يبديها املتهم) تدوين
 املبدي من املتهم. 

                                                           

 . 135د. أحمد عوض بالل، المرجع السابق، ص (760)

التفاصيل حول هذه النقطة، يراجع رسالة الدكتور/ أحمد خليل، مشروعية الدليل في المود الجنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  ولمزيد من

 . 4937جامعة عين شمس، 

(761) J.S. Creamer, the law of Arrest, search and seizur, 3rd edition. 1980.  
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 ع. والعلة من هذه القاعدة هي متكني محكمة املوضوع ومحاكم الطعن من مراقبة مدى سالمة القرار الصادر يف شأن الدف

( أو طابع املواجهة أثناء إجراءات الفصل يف الدفع، حيث يتواجه االدعاء، والذي 762والقاعدة الثانية تتمثل يف الطابع االتهامي)
 يتمسك بالدليل، مع الدفاع، الذي يتمسك بالدفع باالستبعاد، ويعرض كل منهام أسانيده يف مواجهة اآلخر أمام القايض. 

وثالث هذه القواعد أن إجراءات الفصل يف الدفع باالستبعاد تجري يف غري حضور املحلفني، حيث يقرر القايض اإلبقاء عىل الدليل 
ورفض الدفع، أو قبول الدفع واستبعاد املحلفني دون أي تدخل للمحلفني، بل ودون حضورهم، بل ورمبا حتى قبل تشكيل هيئة املحلفني 

 أصالً. 
 : وترى الباحثة

أن هذه القاعدة منطقية، ذلك أن قبول الدفع واستبعاد الدليل سيرتتب عليه عدم طرح الدليل أساًسا عىل هيئة املحلفني، كام أن 
ء ارفض الدفع واإلبقاء عىل الدليل سيرتتب عليه امتناع إثارة الدفع ثانية أمام هيئة املحلفني، ومن ثم فإنه ال حاجة لحضور املحلفني أثن

 الفصل يف الدفع. إجراءات 

ه، نهائيًا يكون القرار الصادر بالفعل يف الدفع، بقبوله أو برفض -يف العديد من الواليات األمريكية–أما القاعدة الرابعة، واملهمة، فإنه 
  الدفع. يف وملزًما ملحكمة املوضوع، وذلك ما مل يقدم املتمسك بالدفع أمام محكمة املوضوع أسانيد جديدة مل تكن متاحة وقت الفصل

ومع ذلك فإن هناك من الواليات ما يخول محكمة املوضوع سلطة تقديرية يف مراجعة القرار الصادر يف الدفع، وإن كانت التطبيقات 
 القضائية تكشف عن إحجام ملحوظ ملحاكم املوضوع عن مخالفة القرار الصادر يف الدفع أيًا كان مضمونه. 

 اآلثار القانوين للتمسك بقاعدة االستبعاد يف النظام األنجلو أمرييك :املطلب الثاين 
 أوالً: االلتزام بالفصل يف الدفع: 

قايض من الدفوع الجوهرية التي يجب عىل ال -يف نظر الباحثة–إن الدفع باستبعاد الدليل املستمد من إجراء مخالف للقانون هو 
ل يف هذا الدفع وعدم االلتفات عنه، وإال كان ذلك مبثابة اإلخالل بحق املتهم يف (، ومن ثم فإنه من الواجب الفص763الفصل فيها)

(. والحق أن هذه ما يفعله القضاء األمرييك، حيث يويل هذا الدفع اهتامًما كبريًا، بل ويجعل له مرحلة إجرائية بذاتها للفصل 764الدفاع)
 (.765فيه)

 ثانًيا: مآل الدفع باالستبعاد: 
د الدليل مآله إىل أحد أمرين ال ثالث لهام، وهام قبول الدفع أو رفضه، وال شك أن األثر القانوين يختلف يف كل إن الدفع باستبعا

 من هاتني الحالتني، وذلك عىل التفصيل التايل: 

                                                           

 . 375حاشية رقم  137ابق، صأشار إليه د. أحمد عوض بالل، المرجع الس

 وما بعدها.  722انظر تفصياًل: د. أحمد عوض بالل، التطبيقات المعاصرة في النظام االتهامي، المرجع السابق، فقرة  (762)

، 4932انظر تفصياًل في هذا الصدد: د. عبدالحميد الشواري، اإلخالل بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء، دار النهضة العربية، القاهرة،  (763)

 وما بعدها.  471ص

 . 4934ة، انظر تفصياًل: د. عبد الستار سالم، ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهر (764)

 راجع ما سبق في المطلب السابق.  (765)
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 . حالة رفض الدفع باالستبعاد: 0
 -ات األمريكيةنهائيًا يف العديد من قوانني الواليولقد رأينا فيام سبق أن ذلك القرار يكون –إذا قرر القايض رفض الدفع باالستبعاد 

 فإن األثر املرتتب عىل ذلك هو قبول الدليل محل الدفع، ومن ثم جواز االستناد إليه يف إدانة املتهم. 

د فيها جوبالنظر إىل أن القرار الصادر يف الدفع يكون ملزًما ملحكمة املوضوع يف بعض الواليات، ويف الواليات األخرى التي ال يو 
رى تهذا االلتزام، فإن التطبيق العميل يبني أنه من النادر مخالفة محكمة املوضوع للقرار الصادر يف الدفع، بالنظر إىل ذلك، فإن الباحثة 

 -ثة أيًضاويف نظر الباح–أنه يف حالة رفض الدفع باالستبعاد، ال يجوز لن متسك به أن يعاود التمسك به مرة أخرى. ومع ذلك يجوز 
ا قانونية جديدة، وتوافرت لهم الصفة يف التمسك بهذا  ًً للمتهمني اآلخرين التمسك بالدفع باستبعاد ذات الدليل إن كان لديهم أسباًب

 الدفع. 

 . حالة قبول الدفع باالستبعاد: 9
إذا قبل القايض الدفع باالستبعاد فإن ذلك يعني أن األسانيد القانونية التي قام عليه الدفع سليمة، وأن اإلجراء أو اإلجراءات التي 

 أسفرت عن الدليل معيبه مبخالفة القانون وماسة بأحد حقوق املتهم أو من يتمسك بالدفع. 

ملتهم دفع، ومن ثم ميتنع عىل القايض االستناد إىل هذا الدليل يف إدانة اويرتتب عىل قبول الدفع وجوب استبعاد الدليل موضوع ال
 وإال كان حكمه باطالً. كذلك ميتنع عىل االدعاء العام معاودة التمسك بهذا الدليل ضد املتهم نفسه. 

 . موقف األدلة األخرى: 0
موضوع الدفع، ذلك  إىل األدلة األخرى التي ترتبط بالدليلإن القرار الصاد برفض الدفع باستبعاد الدليل ال يثري مثة مشكلة بالنسبة 

أن القرار الصادر برفض الدفع يعني أن الدليل سليم وأن اإلجراءات املستمد منها سليمة، وليس يف ذلك أي تأثري سلبي عىل سالمة األدلة 
 التساؤل الذي الدليل، وتتمثل هذه املشكلة يفاألخرى. ولكن املشلة تثور يف الفرض العكيس حيث يقرر القايض قبول الدفع واستبعاد 

 يثور حول مدى سالمة األدلة األخرى املطروحة يف القضية. 

ترى الباحثة أن هناك فرضني يف هذا الصدد، الفرض األول هو استقالل األدلة األخرى عن الدليل املعيب موضوع الدفع، خاصة 
اإلجراء املخالف للقانون، واملستمد منه الدليل موضوع الدفع باالستبعاد، وال مشكلة  إذا كانت هذه األدلة مستمدة من إجراءات مستقلة عن

يف هذا الفرض، حيث يظل لألدلة املذكور قوتها وحجيتها يف اإلثبات ضد املتهم. أما الفرض الثاين حيث يوجد ارتباط ما بني الدليل 
ظل  ويف -التساؤل عن مدى سالمة هذه األدلة. ويف هذا الصدد موضوع واألدلة األخرى املطروحة يف القضية، فهنا تثور مشكلة

يأخذ القضاء األمرييك بقاعدة تعرف )بثامر الشجرة املسمومة( صاغها  -(766التعديالت الرابع والخامس والسادس للدستور األمرييك)
عاد ال يقترص عىل الدليل الباطل يف (، ومؤدى هذه القاعدة أن االستب767القضاء األمرييك يف قضية شهرية تُعرف بقضية )مرياندا()

ضية قذاته، بل ميتد إىل كافة األدلة الناتجة عن ذات اإلجراء الباطل، وكذلك األدلة املرتبطة بالدليل املعيب ارتباط السبب بالنتيجة، ففي 
لتفتيش ملكتب املتهم وأسفر هذا ا ( قامت السلطات الفيدرالية بتفتيش غري قانوينSelverthorn lumber co. V. united statesعرف بإسم )

                                                           

يتعلق التعديل الرابع للدستور األمريكي بااللتزام بتنبيه المتهم إلى حقه في التزام الصمت، ويتعلق التعديل الخامس بحق المتهم أال  (766)

 تجواب. يكون شاهًدا ضد نفسه، ويتعلق التعديل السادس بحق المتهم في االستعانة بمحام أثناء االس

 وما بعدها.  111انظر تفصياًل: د. أحمد عوض بالل، المرجع السابق، ص (767)
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عن ضبط بعض األوراق والوثائق الخاصة به، فأقام املتهم دعوى مستقلة أمام محكمة املقاطعة بطلب اسرتداد هذه املستندات، فحكمت 
فيها، غري أنه مل يذعن  مله املحكمة بذلك، بينام استصدرت الحكومة أمرًا قضائيًا بإلزام املتهم بتقديم هذه املستندات يف القضية التي يته

لغت أ لهذا األمر القضايئ مام حدا باملحكمة إىل إدانته بجرمية إهانة القضاء، وقد ُعرض أمر هذه اإلدانة عىل املحكمة الفيدرالية العليا، ف
ناء عىل تفتيش صال كان باملحكمة حكم اإلدانة املذكور تأسيًسا عىل عدم جواز االستناد إىل هذه الوثائق يف أية قضية أخرى ألن ضبطها أ 

(، ويف قضية Angello v. united statesغري قانوين، وذلك تطبيًقا لقاعدة )مثار الشجرة املسمومة(. وقد تكرر نفس الحكم يف قضية )
(Nardon v. united states()768 .) 

 . موقف املتهمني اآلخرين: 5
ذا الدليل، ـــنه هة اإلجراء املستمد مـــلعدم قانوني -أو أكرث–اد دليل قد يتعدد املتهمون يف القضية، ويتمسك أحدهم بالدفع باستبع

، فهل رى، إذا قبل هذا الدفع وتم استبعاد الدليلــــعىل باقي املتهمني، وبعبارة أخ -سواء قبله القايض أم رفضه–فام هو أثر هذا الدفع 
دفع يف مواجهة ذات ن التمسك بذات الـــفهل ميتنع عىل باقي املتهمييستفيد باقي املتهمني من هذا االستبعاد، كذلك إذا رُفض الدفع، 

 الدليل؟ 

يف هذا الصدد ترى الباحثة أن املتهمني يستقلون إزاء هذا الدفع، حيث يستقل كل متهم بظروفه، فال يستفيد من قبول هذا الدفع 
و دفع إال املتهم الذي مس اإلجراء املدعى تعيبه بأحد حقوقه اإال املتهم الذي ترضرت حقوقه من اإلجراء الباطل. وال يتأثر برفض هذا ال

 مصالحه املرشوعة. 

ويف ضوء قاعدة االستقالل آنفة الذكر فإن قبول الدفع واستبعاد الدليل ال مينع من التمسك بهذا الدليل ضد متهم آخر إذا كان 
ل هم اآلخر. وعىل الجانب اآلخر فإن رفض الدفع واالستناد اىل الدلياإلجراء املعيب املستمد منه الدليل مل يهدر أي حق من حقوق هذا املت

ضد أحد املتهمني ال مينع أي متهم آخر من التمسك بالدفع باستبعاد ذات الدليل بناء عىل مساس اإلجراء املستمد منه ذلك الدليل بأي 
 حق من حقوقه.

 م الالتينياملبحث الثاين : التنظيم اإلجرايئ لقاعدة االستبعاد يف النظا
 تقسيم: 

نقسم هذا املبحث اىل مطلبني، نتكلم يف األول عن الضوابط )القيود( اإلجرائية للتمسك بقاعدة استبعاد الدليل يف النظام القانوين 
 الالتيني، ونتكلم يف الثاين عن اآلثار القانونية للتمسك بقاعدة االستبعاد. 

 لتمسك بقاعدة استبعاد الدليل يف النظام القانوين الالتينياملطلب األول : الضوابط )القيود( اإلجرائية ل
إن املتأمل ملوقف املرشع والقضاء يف الدول ذات النظام القانوين الالتيني يجد أن املرشع يف هذه الدول مل يضع قواعد إجرائية 
خاصة للدفع باستبعاد الدليل كام هو الحال يف النظم القانونية ذات األصل األنجلو سكسوين، لذا فقد يتبادر اىل الذهن عدم وجود مثل 

النظام الالتيني، او حتى عدم معرفة هذا الدفع أساًسا، ولكن الحقيقة غري ذلك، إذ أن هذا الدفع معروف يف تلك النظم، هذه القواعد يف 
 كل ما هنالك أن النظام القانوين الالتيني يتميز بأمرين يف صدد هذا الدفع، وهام: 

                                                           

 . 119انظرد. أحمد عوض بالل، المرجع السابق، ص (768)
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  . مسمى الدفع:0
ع وين الالتيني، وإمنا هذا الدفع يدخل ضمن إطار نوع شهري جًدا من الدفو إن مصطلح الدفع باالستبعاد غري متداول يف النظام القان

(، ومن ثم فإن التمسك بقاعدة استبعاد الدليل املستمد من إجراء مخالف للقانون يعد 769معروف يف النظام الالتيني هو الدفوع بالبطالن)
 طار نظرية البطالن يف عمومها.أحد أنواع الدفوع بالبطالن يف النظام القانوين الالتيني ويدخل ضمن إ

  . عدم وجود مرحلة إجرائية خاصة ملناقشة الدفع باالستبعاد والفصل فيه:9
أن هناك  -يكخاصة يف النظام القضايئ األمري–رأينا عند دراسة الدفع باالستبعاد يف النظام القانوين األنجلوسكسوين أن الغالب 

وال  -هسواء كان هو نفسه قايض املوضوع أم غري  -مرحلة إجرائية محددة خصيًصا للنظر يف الدفع باالستبعاد، مرحلة لها قايض مستقل
تواجه خاللها املتمسك بالدفع مع االدعاء العام، يديل بأسانيده القانونية بخصوص هذا الدفع، ثم يفصل القايض يحرضها املحلفون، وي

 فيه عىل استقالل. 
أما يف النظام القانوين الالتيني، فليس األمر كذلك، حيث أن التمسك بالدفع، واملداولة بشأنه بني أطراف القضية، والفصل فيه، 

 خصومة واحدة، بل هذا الدفع ال يفصل عىل استقالل، وإمنا يفصل فيه مع الفصل يف موضوع القضية ذاتها.  كل ذلك يتم من خالل

يخضع  -ينيوالذي هو الدفع بالبطالن يف النظام الالت–وبخالف األمرين السالف ذكرهام، فإننا ميكننا القول بأن الدفع باالستبعاد 
ظام ي يخضع لها يف النظام القانوين الالتيني، وترتيبًا عىل ذلك فإننا سنعالج هذا الدفع يف النيف هذا النظام لذات الضوابط او القيود الذ

 الالتيني وفق ذات النمط الذي اتبعناه عند دراسة النظام القانوين األنجلوسكسوين، وذلك عىل النحو التايل: 

 أوالً: وجو  التمسك بالدفع: 
احب النظام القانوين األنجلوسكسوين أن هذا الدفع ليس تلقائيًا، مبعنى أن يتعني عىل ص رأينا عن دراسة أحكام التمسك بالدفع يف

الصفة أن يتمسك به، وأن يكون هذا التمسك رصيًحا، أما يف النظام القانون الالتيني فالقاعدة أنه يجب عىل صاحب املصلحة أن يتمسك 
لالتيني يف هذا الصدد، ويتمثل هذا االختالف يف أنه يجوز للقايض أحيانًا أن بهذا الدفع أيًضا، غري أنه يوجد اختالف مهم يف النظام ا

يحكم بالبطالن من تلقاء نفسه دون ان يدفع أحد به، بل ويجوز لكل ذي مصلحة من أطراف القضية أن يتمسك بهذا الدفع، ومرجع هذا 
بطالن املتعلق طالن املتعلق بالنظام العام )البطالن املطلق(، والاالختالف هو وجود تفرقة بني نوعني للبطالن يف النظام الالتيني هام الب

 باملصلحة الخاصة )البطالن النسبي(. وفيام ييل ننظر يف عجالة يف كل من نوعي البطالن املذكورين: 

 . البطالن املتعلق بالنظام العام )البطالن املطلق(: 4
–ذلك البطالن الذي يرتتب نتيجة مخالفة قواعد قانونية جوهرية ال تهدف  البطالن املتعلق بالنظام العام او البطالن املطلق هو

(. فهذا البطالن يتقرر لحامية 770اىل حامية مصالح الخصوم يف القضية، بل تهدف اىل حامية نظام العدالة الجنائية ذاته) -بشكل مبارش
ر الذي  الدعوى الجنائية. والحق أن املتأمل يف األثالصالح العام املتمثل يف حسن سري العدالة وليس املصالح الخاصة للخصوم يف
طالنًا مطلًقا وخصوًصا املتهم، ذلك أن اإلجراء الباطل ب -يحدثه البطالن املتعلق بالنظام العام يجده يصب يف النهاية يف مصلحة الخصوم

مواجهة غري  نة املتهم، كام ال يجوز التمسك به يفال يعتد به، وال يعتد بأي دليل مستمد منه، ومن ثم فال يجوز التمسك بهذا الدليل إلدا
                                                           

 وما بعدها.  112انظر تفصياًل في هذا الصدد: د. أحمد فتحي سرور، النظرية العامة للبطالن في اإلجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص (769)

 . 131د. أحمد عوض بالل، المرجع السابق، ص (770)
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رغم –(، فالبطالن املطلق يفيد الخصوم أيًضا بال شك، غري أن هذه الفائدة هي فائدة غري مبارشة 771املتهم كاملسئول املدين إن وجد)
 (.772ألفراد)ألن القواعد القانونية التي ترتب البطالن  عن مخالفتها ال تهدف بشكل مبارش لحامية ا -أهميتها

 . البطالن املتعلق باملصلحة الخاصة )البطالن النسبي(: 4
ال يتقرر لحامية نظام العدالة الجنائية ككل، وإمنا يهدف اىل حامية الخصوم يف القضية يف  -عىل خالف املطلق–البطالن النسبي 

اىل  ذلك أن هذا األخري، وإن كان يهدف يف األساس املقام األول. وما قلناه بصدد البطالن املطلق نقوله هنا بصدد البطالن النسبي،
يفيد العدالة الجنائية يف عمومها، إذ ال مراء يف أن حامية مصالح الخصوم يف الدعوى  -وبال شك–حامية مصلحة الخصوم، إال أنه 

ق األفراد. إن فالبطالن الجنائية هو حامية حقو الجنائية ميثل أكرب خدمة للعدالة الجنائية، بل وال نبالغ إذا قلنا بأن املقصود النهايئ للعدالة 
 املطلق والبطالن النسبي يلتقيان يف النهاية عند هدف واحد. 

وبعد هذه النبذة الرسيعة حول كل من البطالن املطلق والبطالن النسبي نعود اىل القاعدة الخاصة بوجوب التمسك بقاعد استبعاد 
 البطالن املتعلق بالنظام وذلك املتعلق باملصلحة الخاصة: الدليل، ويف هذا الصدد يلزم التفرقة بني 

ى الضمني، ال يلتزم بالتمسك الرصيح، وال حت -او صاحب املصلحة بصفة عامة–فإذا كان البطالن متعلًقا بالنظام العام فإن املتهم 
مسك بهذا ف القضية، غري املتهم، أن يتبهذا البطالن، بل يجوز للقايض أن يحكم به من تلقاء نفسه، ويجوز  لكل ذي مصلحة من أطرا

البطالن. فإن متسك صاحب املصلحة بهذا البطالن فقد وجب عىل القايض أن يحكم به، وأن مل يتمسك به أحد ومل يحكم به القايض 
رحلة التحقيق م من تلقاء نفسه كان حكمه باطالً. ويجوز التمسك بالبطالن املطلق يف أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، سواء يف

 (،  بل ويجوز التمسك به ألول مرة أمام محكمة التمييز. 773أم يف مرحلة املحاكمة)

أما إذا كان البطالن متعلًقا باملصلحة الخاصة للخصوم )بطالن نسبي( فإنه يلزم للحكم به أن يتمسك صاحب الصفة واملصلحة، 
 وسنبني ذلك بعد قليل. 

 ثانًيا: آلية التمسك بالقاعدة: 
إن آلية التمسك بالقاعدة يف النظام الالتيني هي ذاتها اآللية املستخدمة يف النظام األنجلوسكسوين، وهي آلية الدفع، وإن كان 
املسمى يختلف يف النظام الالتيني عنه يف النظام األنجلوسكسوين، ففي النظام الثاين يسمى هذا الدفع بالدفع باستبعاد الدليل، أما يف 

 فإن هذا الدفع يسمى بالدفع ببطالن الدليل. النظام األول 

لذي يخضع له بالنظام القانوين ا–فضالً عن ذلك، وقبل ذلك –غري أن الفارق بني النظامني ال يتعلق باملسمى وحده، بل يتعلق 
إن لهذا الدفع نظام سوين فيف إطار نظرية البطالن، أما يف النظام األنجلوسك -كام قدمنا–الدفع، ففي النظام الالتيني يدخل هذا الدفع 

 إجرايئ خاص به. وال شك أن لهذا الفارق أثاره القانونية، ال سيام يف مجال التفرقة بني البطالن املطلق والنسبي. 

                                                           

 المسئول المدني هو من يتحمل عبء تعويض األضرار المادية واألدبية الناجمة عن الجريمة.  (771)

، 4937انظر تفصياًل في هذا الصدد: د. أحمد ضياء الدين خليل، مشروعية الدليل في المواد الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس،  (772)

 وما بعدها.  719ص

 وما بعدها.  115انظر تفصياًل: د. أحمد فتحي سرور، النظرية العامة للبطالن، المرجع السابق، ص (773)
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 ثالًثا: الصفة يف التمسك بالقاعدة: 
ام، وذلك املتعلق باملصلحة لق بالنظام العبالتفرقة بني البطالن املتع -وكام ذكرنا آنًفا–يتميز النظام القانوين الالتيني يف هذا الصدد 

ه بالخاصة، وبناًء عىل هذه التفرقة فإنه: إذا كان الدليل متحصالً من إجراء باطل بطالنًا متعلًقا بالنظام العام، فإن الصفة يف التمسك 
ع والتمسك ويجوز إثارة هذا الدف عىل املحكمة أن تقيض به من تلقاء نفسها، -بل ويجب–تثبت لجميع أطراف الدعوى الجنائية، ويجوز 

 به يف أي حالة كانت عليها الدعوى. 

 أما إذا كان متعلًقا باملصلحة الخاصة، فإنه ال يجوز التمسك به إال ممن تقرر البطالن ملصلحته. 

 رابًعا: وقت التمسك بالقاعدة: 
عن إجراء  املسارعة يف التمسك بالدفع ببطالن الدليل الناتجإن القاعدة العامة يف النظام القانوين الالتيني هي وجوب التبكري او 

غري مرشوع، وذلك حتى ال يتعطل سري العدالة الجنائية دون مربر. ولكن عىل الرغم من هذه القاعدة إال أن التفرقة بني البطالن املتعلق 
علًقا بالنظام العام فع بالبطالن، فإذا كان البطالن متبالنظام العام وذلك املتعلق باملصلحة الخاصة تلقي بظاللها عىل وقت التمسك بالد

أي حالة  أن يتمسك به يف -ولكل ذي مصلحة–فإن وقت التمسك به ميتد اىل كامل وقت الدعوى الجنائية ذاتها، حيث يجوز للمتهم 
هذا الدفع  يجوز التمسك بكانت عليها الدعوى، وذلك منذ لحظة التمسك بالدليل الباطل وحتى صدور الحكم البات يف الدعوى، كام

ألول مرة أمام محكمة التمييز. أما إذا كان البطالن مقرًرا للمصلحة الخاصة فإنه يتعني عىل ذي الصفة واملصلحة أن يتمسك به أمام 
ب إلجراء املعي( وإال سقط حقه يف التمسك بالدفع. وتطبيًقا لذلك فإذا كان ا774الجهة القضائية التالية لتلك التي وقع البطالن أمامها)

لة املحاكمة، وإذا التمسك به يف مرح -او صاحب الشأن–الذي أسفر عن الدليل الباطل قد تم يف مرحلة التحقيق، فإنه يتعني عىل املتهم 
 زكان البطالن قد وقع أمام محكمة أول درجة، فإنه يتعني التمسك به أمام املحكمة االستئنافية، غري أنه ويف جميع األحوال، ال يجو 

 التمسك بالدفع بالبطالن املتعلق باملصلحة الخاصة ألول مرة أمام محكمة التمييز. 

واستثناء من األحكام الخاصة بوقت التمسك بالبطالن املتعلق باملصلحة الخاصة، فإن الحق يف التمسك بالبطالن يسقط إذا بورش 
أن يعرتض هذا األخري فإن الحق يف التمسك بالدفع بالبطالن اإلجراء الباطل الذي يستمد منه الدليل يف حضور محامي املتهم دون 

 (.775يسقط، وهذا االستثناء قد ورد النص الرصيح عليه يف ترشيعات بعض الدول ذات النظام الالتيني مثل قطر ومرص)

مسك بهذا التومثة استثناء آخر من األحكام آنفة الذكر مؤداه سقوط الحق يف التمسك بالبطالن إذا كان صاحب املصلحة يف 
البطالن هو نفسه الذي تسبب مبسلكه يف حرمان نفسه من الحامية اإلجرائية التي يقررها املرشع ومن ثم وقع البطالن نتيجة هذا 

(. وترى الباحثة 776املسلك، كام لو تخلف صاحب الشأن عن حضور إجراءات تفتيش منزلة رغم إعالنه قانونًا بوقت إجراء هذا التفتيش)
 ستثناء يعد تطبيًقا لقاعدة أصولية معروفة يف نطاق القانون، هي قاعدة عدم جواز أن يستفيد املخطئ من خطئهأن هذا اال 

                                                           

 . 133انظر د. أحمد عوض بالل، المرجع السابق، ص (774)

( من قانون اإلجراءات الجنائية 111ة )( من قانون اإلجراءات الجنائية القطري، والمقابلة للماد719ورد النص على هذا االستثناء في المادة ) (775)

 المصري. 

 وما بعدها.  4511، ص4934انظر تفصياًل: د. عبد الستار سالم الكبير، ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  (776)

 . 32، ص4939وكذلك د. حسني الجندي، وسائل الدفاع أمام القضاء الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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رث فإن وقت التمسك بالدفع بالبطالن تحكمه قواعد أك -كأحد تطبيقات النظام القانوين الالتيني–أما يف النظام الفرنيس 
بالبطالن يف املرحلة السابقة عىل املحاكمة، وأن يقدم اىل هيئة خاصة تسمى غرفة  (، فاألصل يف هذا النظام أن يقدم الدفع777تعقيًدا)

االتهام، حيث تختص هذه الغرفة وحدها بتقرير بطالن أي من إجراءات التحقيق، ويجب أن يقدم الدفع بالبطالن لهذه الغرفة من خالل 
به اىل  فإن عىل هذا األخري أن يتقدم -وهذا هو الغالب -مقدًما من املتهمقايض التحقيق او النيابة العامة، وبذلك فإنه إذا كان هذا الدفع 

قايض التحقيق او النيابة العامة، والذي يتوىل عرض الدفع عىل غرفة االتهام. أما يف مرحلة املحاكمة فإن محكمة الجنايات تختلف عن 
 الدفع بالبطالن أمام محكمة الجنايات يف أي من إجراءاتمحكمة الجنح )املحكمة الجزئية( يف صدد الدفع بالبطالن، حيث ال يقبل 

طهر التحقيق من شأنه أن ي -وهو بالطبع قرار اإلحالة ملحكمة الجنايات -التحقيق االبتدايئ ألن القرار النهايئ الصادر من غرفة االتهام
 االبتدايئ من أية عيوب. 

أما بالنسبة للمحكمة الجزئية فإنه إذا كانت القضية قد أحيلت إليها مبعرفة غرفة االتهام، فإنها تتساوى عندئذ مع محكمة الجنايات 
 يف عدم جواز التمسك بالدفع بالطالن أمامها، ولذات العلة السابقة )تطهري التحقيق االبتدايئ من العيوب بقرار اإلحالة الصادر من غرفة

، أما إذا كانت القضية محالة للمحكمة الجزئية بأمر من قايض التحقيق، فإنه يجوز التمسك أمامها بالدفع بالبطالن، ويكون لها االتهام(
 سلطة قبول هذا الدفع او رفضه. 

 خامًسا: عبء اإلثبات: 
طالن من قبل سك بالدفع بالبعىل من يدعيه. ومع ذلك ففي األمر تفرقة بني التم -كقاعدة عامة–يقع عبء إثبات بطالن الدليل 

وبني الحكم بهذا الدفع تلقائيًا من قبل املحكمة ذاتها، فإذا كانت املحكمة ستقيض بالبطالن  -سواء كان املتهم او غريه-صاحب املصلحة
يثيات حكمها ح فإنه ال مجال للكالم عن اإلثبات، ألن املحكمة يف -حيث يكون هذا البطالن متعلًقا بالنظام العام–من تلقاء نفسها 

 بالبطالن ستدلل عليه.

يقع عبء  فإن عىل من  يتمسك بهذا الدفع -حيث يكون البطالن مقرًرا ملصلحة الخصوم–أما يف أحوال التمسك بالدفع بالبطالن  
 اإلثبات. ويكون إثبات البطالن بإثبات املخالفة القانونية التي شابت اإلجراء الذي يستمد منه الدليل الباطل. 

 طلب الثاين : اآلثار القانونية للتمسك بقاعدة االستبعاد "الدفع بالبطالن" يف النظام الالتينيامل
 أوالً: االلتزام بالفصل يف الدفع: 

كام هو الحال بالنسبة للنظام القانوين األنجلوسكسوين، فإن هذا الدفع يف النظام القانوين الالتيني هو من الدفوع الجوهرية التي 
ملحكمة الرد عليه، ومع ذلك فإن النظام الالتيني يختلف عن النظام األنجلوسكسوين يف أن األول ال يفرد مرحلة إجرائية يتعني عىل ا

وفًقا للنظام –خاصة للفصل يف هذا الدفع، بل تفصل فيه املحكمة مع الفصل يف موضوع الدعوى. وتفصل املحكمة يف هذا الدفع 
لقبول  ا يف موضوع الدعوى الجنائية، وترى الباحثة أنه يتعني عىل املحكمة بيان األسانيد القانونيةبقبوله او برفضه عند فصله -الالتيني

 (.778الدفع او رفضه، وإال كان حكمها مشوبًا بعيب القصور يف التسبيب)

                                                           

 . 133د. أحمد عوض بالل، المرجع السابق، ص (777)

وما  434، ص7عة، ج، الطبعة الراب4995انظر تفصياًل: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (778)

 بعدها. 
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 ثانًيا: مآل الدفع بالبطالن: 
فضه، وال يؤول اىل أحد أمرين هام قبول الدفع او ر  -شأنه شأن الدفع باالستبعاد يف النظام األنجلو سكسوين–إن الدفع بالبطالن 

 شك أن األثر القانوين يختلف يف كل من هذين االحتاملني، وذلك عىل التفصيل التايل: 

  . حالة رفض الدفع بالبطالن:0

ائية سابقة عىل ر ذلك القرار الذي صدر يف مرحلة إج–رأينا يف النظام األنجلوسكسوين أن القرار الصادر من القايض برفض الدفع 
(، وملن متسك بقاعدة االستبعاد بطبيعة الحال، ويف النظام الالتيني فإن الحال عىل ذلك أيًضا، 779يكون ملزًما للمحكمة)–املحاكمة 

فع دغري أن إلزامية هذا القرار يف النظام الالتيني تجد سندها يف الحكم الصادر يف القضية، وذلك باعتبار أن هذا الحكم قد فصل يف ال
 بالبطالن مع فصله يف موضوع القضية ذاته. 

ويرتتب عىل رفض الدفع بالبطالن أن يغدو الدليل املدفوع ببطالنه سلياًم من الناحية القانونية، وينتظم هذا الدليل يف سلك مجموعة 
يل حصانة يعني أن يكتسب هذا الدلاألدلة املطروحة عىل املحكمة حال نظرها للدعوى الجنائية. عىل أن رفض الدفع ببطالن الدليل ال 

 تجعله مبنأى عن الوزن والتقدير من جانب املحكمة، وبعبارة معادلة ال يكون هذا الدليل ملزًما للمحكمة، ذلك أن املحاكامت الجنائية يف
نها ما يطمنئ إليه ويطرح (، حيث يزن القايض األدلة ويقدرها ويأخذ م780عىل مبدأ االمتناع القضايئ) -كأصل عام–النظام الالتيني تقوم 

يطمنئ إليه،  إذا مل -رغم رفضه لهذا الدفع –ما عداه. وترتيبًا عىل ذلك فإن القايض يجوز له أن يطرح الدليل موضوع الدفع بالبطالن 
 م. هوعىل الجانب اآلخر ال ترثيب عىل القايض إن هو استند اىل الدليل موضوع الدفع املرفوض وأقام عليه قضاءه بإدانة املت

 . حالة قبول الدفع بالبطالن: 4
 -يف النظام الالتيني–أن الدليل موضوع الدفع باطالً، واملالحظ هنا أن البطالن ال يقترص فقط  -بداهة–إن قبول الدفع بالبطالن يعني 

ليل موضوع استبعاد الد عىل اإلجراء الباطل الذي أسفر عن الدليل، بل ميتد هذا البطالن اىل الدليل ذاته، ويرتتب عىل ذلك وجوب 
 الدفع من نطاق أدلة اإلثبات، وإذا كنا قد رأينا منذ قليل أن رفض الدفع بالبطالن ال يعني التزام القايض باالستناد اىل الدليل موضوع

ضوع هذا الدفع و إذا قبل القايض الدفع بالبطالن فإنه يكون ملتزًما بطرح الدليل م -وعىل العكس من ذلك–الدفع يف إدانة املتهم، فإنه 
 وعدم جواز االستناد إليه يف إدانة املتهم، وإال كان حكمه باطالً. 

  .موقف األدلة األخرى:1
كام ذكرنا من قبل، فإنه ال مشكلة إذا حكمت املحكمة برفض الدفع بالبطالن، إذ سيعد الدليل موضوع الدفع املرفوض سلياًم قانونًا، 

 وسينتظم يف سلك األدلة املطروحة يف الدعوى، سواء كانت هذه األدلة مرتبطة به أو منفصلة عنه. 

ون حكمة الدفع ببطالن الدليل، ومن ثم يكون هذا الدليل باطالً، فامذا يكلكن املشكلة تثور يف الفرض العكيس، حيث تقبل امل
 موقف األدلة األخرى يف ظل بطالن الدليل موضوع الدفع. 

                                                           

 ال تعني إلزامية القرار في النظام األنجلو سكسوني أن يلتزم القاضي باالستناد الى الدليل محل الدفع باالستبعاد في إدانة المتهم، بل (779)

 و طرحه. تعني هذه اإللزامية أن يكون الدليل مطروًحا أمام هيئة المحلفين أثناء المحاكمة ويجوز لها االستناد إليه ا

 وما بعدها.  91انظر في هذا الصدد تفصياًل: د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص (780)
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ال شك أن األدلة املستقلة عن هذا الدليل، واملستمدة من إجراءات صحيحة، لن تتأثر مبا أصاب هذا الدليل من بطالن، وإمنا يظل 
( 781أن تستند إليها يف إدانة املتهم. أما األدلة املرتبطة بالدليل الباطل) -بال أدىن شك–ا، ومن ثم يجوز للمحكمة لهذه األدلة فعاليته

 ارتباط السبب بالنتيجة فإنها تكون باطالً أيًضا، ويكون مآلها هو ذات مآل الدليل موضوع الدفع وهو عدم جواز االستناد إليها يف إدانة
 املتهم. 

فإنه يعرف قاعدة  -ء يف النظام الالتيني ال يعرف قاعدة "مثار الشجرة املسمومة" املعروفة يف القضاء األنجلوسكسوينوإذا كان القضا
أخرى مساوية لها يف األثر هي قاعدة "ما ينبني عىل الباطل فهو باطل"، إذ تحدث هذه القاعدة ذات األثر الذي تحدثه قاعدة مثار 

 دلة املرتبطة بالدليل الباطل. الشجرة املسمومة وهي استبعاد األ 

 . موقف املتهمني اآلخرين: 4

إذا تعدد املتهمون يف القضية، ومتسك أحدهم بالدفع ببطالن دليل أو أكرث، فهل يستفيد باقي املتهمني من هذا الدفع إذا قبلته 
 املحكمة واستبعدت الدليل أو األدلة موضوع الدفع. 

لقاعدة يف النظام الالتيني هي استقالل املتهمني، حيث يستقل كل متهم بظروفه الشخصيته، وإجابة عىل هذا التساؤل نقول بأن ا
ومن ثم بدفاعة، وكذلك مبا تم اتخاذه قبله من إجراءات، أما الظروف العينية املتصلة بالجرمية ذاتها كمكان أو زمان ارتكابها، فيشرتك 

 (.782فيه جميع املتهمني)

همني يستقلون إزاء الدفع ببطالن الدليل متى كان اإلجراء الذي أسفر عن هذا الدليل الباطل مل ويف ظل هذه القاعدة فإن املت
 يتخذ قبلهم جميًعا وإمنا اتخذ قبل البعض دون البعض اآلخر. وترتيًبا عىل ذلك فإن كل متهم اتخذ اإلجراء الباطل، املستمد منه الدليل،

 دفع بالبطالن، ويف استبعاد هذا الدليل من نطاق أدلة اإلدانة بالنسبة له، ويرتبط بذلكيف مواجهته يكون له الحق يف االستفادة من ال
 أنه إذا خلت األوراق من أي دليل آخر ضد املتهم أو املتهمني خالف هذا الدليل الباطل، فإنه يتعني عىل املحكمة أن تقيض بالرباءة. 

مد منه الدليل مل يُتخذ إال قبل املتهم املتمسك بالدفع وحده، فإن باقي وعىل العكس من ذلك فإنه إذا كان اإلجراء الباطل املست
 املتهمني ال يستفيدون من هذا الدفع.

 خامتة: 
وهكذا نخلص من هذه الدراسة الرسيعة للقيود اإلجرائية يف تطبيق قاعدة استبعاد األدلة املتحصلة بطريق غري مرشوع أن االتجاه 
العام يف كل من النظامني األنجلو أمرييك والالتيني هو التضييق من نطق التمسك بهذه القاعدة تغليبًا للمصلحة العامة للمجتمع عىل 

متهم، والذي هو املستفيد األول من التمسك بهذه القاعدة، وإن كان كل نظام من هذين النظامني يستقل بالكيفية املصلحة الخاصة لل
 التي يصل بها إىل هذا التضييق. 

 الرأي الشخيص للباحثة: 

                                                           

 ل. لباطيكون ذلك، غالًبا، عندما يكون اإلجراء أو اإلجراءات المعيبة قد أسفرت عن أكثر من دليل خالل الدليل الذي كان يستهدفه هذا اإلجراء ا (781)

 وما بعدها.  154، ص4991د: د. مأمون سالمة، قانون العقوبات، القسم العام، طانظر تفصياًل في هذا الصد (782)
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ىل وضع القيود إلقد رأينا من خالل هذه الدراسة الرسيعة أن القضاء يف كل من النظام األنجلوسكسوين والنظام الالتيني يسعى 
اإلجرائية واملوضوعية عىل قاعدة استبعاد األدلة املتحصلة بطرق غري مرشوعة، وذلك تغليبًا للصالح العام املتمثل يف مكافحة الجرمية 

عان يف مومطاردة املجرمني. وترى الباحثة يف هذا الصدد أنه يلزم الحذر عند وضع هذه القيود وعدم املغاالة يف وضعها، ألن مثل هذا اإل 
وضع تلك القيود من شأنه التوسع يف التجريم عىل نحو يرض بالعدالة الجنائية أبلغ الرضر، كام أنه يشجع السلطات عىل اإلمعان يف 

 ممخالفة القانون لذلك. فإنني أرى أن هذه القيود يجب دامئًا أن تقف عند حد تحقيق التوازن بني الصالح العام املتمثل يف مكافحة اإلجرا
 ملجرمني، وبني حق املتهم يف أال يدان إال استناًدا إىل أدلة مطابقة للقانون. وا
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 جائحة كورونا وآثارها على االلتزامات التعاقدية

  جائحة كورونا وآثارها على االلتزامات التعاقدية

 

 

 طالبة باحثة يف الدكتوراه

 أستاذ محارض قسم )أ(، 
 معهد العلوم القانونية واإلدارية،

 الونرشييس تيسمسيلت، )الجزائر(.املركز الجامعي أحمد بن يحي 
 

 

 : ملخص

، التي ظهرت  للعامل  وأدخلته يف أزمة حقيقية وهو ما 09 -يهدف هذا البحث إىل تسليط الضوء عىل جائحة كورونا كوفيد
دفع منظمة الصحة العاملية لوصفها بالجائحة العاملية، أمام هذا الوضع سارعت الدول ومن بينها الجزائر إىل اتخاذ العديد من 

 كان له انعكاس قانوين عىل االلتزامات التعاقدية. التدابري االحرتازية، الوضع الذي 

من نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة ومدى إمكانية  09 -وهو ما دفعنا إىل البحث عن موقع جائحة كورونا كوفيد 
نية التي اتخذتها و تطبيق كل من النظريتني، مع تبيان آثارهام القانونية عىل أطراف العالقة العقدية وإبراز أهم الوسائل القان

 بعض الدول للحد من أثر  الجائحة  عىل االلتزامات التعاقدية.   

 جائحة كورونا، قوة قاهرة، ظرف طارئ، التزامات تعاقدية. الكلامت املفتاحية:

 

Abstract :  

This research aims to shed light on the Corona Covid-19 pandemic, which appeared to the 

world and inserted it into a real crisis, which prompted the World Health Organization to 

describe it as a global pandemic, in front of this situation, countries, including Algeria, rushed 

to take many precautionary measures, the situation that had a reflection Legal on contractual 

obligations. 

This prompted us to search for the location of the Corona Covid-19 pandemic from the 

theories of force majeure and emergency circumstances and the extent to which each of the two 

theories can be applied, while showing their legal effects on the parties to the contractual 

relationship and highlighting the most important legal means that some countries have taken to 

limit the impact of the pandemic on contractual obligations. 

key words: Corona pandemic, Force majeure, An emergency, Contractual obligations 
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 مقدمة: 
من األوبئة التي مل يسبق لها مثيل، والتي نرشت الرعب يف العامل بسبب رسعة تفشيها وتزايد عدد  09 -تعترب جائحة كورونا كوفيد

إيجاد عالج  ويف ظل عدم التوصل إىل املصابني بها، وهذا ما جعل العامل يعيش وضعية صحية استثنائية غري مسبوقة، أمام هذا الوضع
لهذا الفريوس،وجدت دول العامل ومن بينها الجزائر نفسها مجربة عىل اتخاذ مجموعة  من اإلجراءات والتدابري االحرتازية للحد من هذه 

 الكارثة الصحية.
، حيث والعالقات التعاقدية بوجه خاص وباعتبار جائحة كورونا واقعة مادية يكون لها انعكاسات عىل العالقات القانونية بوجه عام

 يظهر تأثريها  عىل مبدأ العقد رشيعة املتعاقدين الذي يعد  من املبادئ الثابتة فقها وقانونا،

من نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة  09 -وعليه فإن الهدف من هذه الورقة البحثية هو البحث عن موقع جائحة كورونا كوفيد
طبيق كل من النظريتني، مع تبيان آثارهام القانونية عىل أطراف العالقة العقدية وبيان اإلجراءات القانونية املتخذة للحد ومدى إمكانية ت

 من هذه اآلثار.  

من هذا املنطلق، فإن اإلشكالية املطروحة يف هذه الدراسة تتعلق مبدى كفاية قواعد القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة لتنظيم 
 ؟.  09 -كوفيد -االختالالت التعاقدية الناجمة عن جائحة كورونا

هج التحلييل عند دنا املنـــرونا وظهورها، كام اعتمإجابة عن هذه اإلشكالية اعتمدنا املنهج الوصفي حينام تناولنا التعريف بجائحة كو 
ض ـــعر املتخذة ملجابهة فريوس كورونا  يف بــــج املقارن لدراسة اإلجراءات والتدابيــــمناقشة تكييف جائحة كورونا، إىل جانب املنه

 الدول. 
رقنا فيهام ذه الدراسة إىل مبحثني اثنني تطـــــقسمنا هوانطالقا من املعلومات املتوفرة لدينا وبناء عىل إشكالية وأهداف البحث   

  .ملفهوم جائحة كورونا )مبحث أول(، ثم لبعض تطبيقات تأثري جائحة كورونا عىل العقود والوسائل القانونية املتخذة ملجابهتها )مبحث ثان(

 املبحث األول: مفهوم جائحة كورونا
امات التعاقدية، وجب علينا التطرق إىل مفهوم جائحة كورونا، وهو ما سنتناوله يف هذا قبل التطرق إىل آثر جائحة كورونا عىل االلتز 

   املبحث وفق مطلبني؛ تعريف جائحة كورونا وظهورها )مطلب أول(، التكييف القانوين لجائحة كورونا )مطلب ثاين(.

 املطلب األول: تعريف جائحة كورونا وظهورها
  حة كورونا وظهورها وفق فرعني.يف هذا املطلب سنتناول تعريف جائ
 الفرع األول: تعريف جائحة كورونا

  سنتناول كل من التعريف اللغوي، االصطالحي والعلمي.
 أوال: التعريف اللغوي للجائحة

الجائحة يف اللغة جمع جوائح، وهي من الجوح واالجتياح وتعني االستئصال والهالك، فيقال أصابته جائحة مبعنى شدة ومصيبة، 
 .783فالجائحة هي املصيبة التي تصيب الرجل يف ماله فتهلكه وتتلفه إتالفا ظاهرا كالسيل والحريق واآلفات

                                                           

 .117و 114، الجزء الثاني، ص. 4997جمال الدين محمد بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، سنة  783
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 ثانيا: التعريف الفقهي للجائحة
لقد عرّف بعض الفقه اإلسالمي الجوائح بتعريفات اختلفت عباراتها وتقاربت معانيها، فقد عرّفها بعض املنتمني للاملكية كابن القاسم 

. كام عرفها  784الجائحة ماال يستطيع دفعه وإن علم به"، وعرفها الباجي بقوله:"الجائحة اسم لكل ما يجيح اإلنسان وينقصه"بقوله:"
. معنى قوله ما أتلف أي جعل الجائحة هي التي 785ابن عرفة بقوله:"ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من مثر أو نبات بعد بيعه"

.    ويالحظ من 786ي يف األصل املصيبة التي تذهب املال أو النفس ومل يدخل العيب واقترص عىل اإلتالفتتلف الثامر أو الزروع، وه
 التعاريف التي جاء بها أصحاب املذهب املاليك أنهم وسعوا من نطاق الجائحة لتشمل جميع األفعال التي ال ميكن دفعها أو توقعها.

حة كل آفة ال صنع آلدمي فيها كالريح والجراد والعطش..."، كام عرفها البهويت أما الحنابلة فقد عرفها بن قدامة بقوله:"الجائ
 .     787بقوله:"الجائحة ما ال صنع آلدمي فيها كريح ومطر وثلج وبرد وجليد وصاعقة وحر وعطش، وكذا جراد ونحوه"

عىل الظواهر  بة باعتبار أنهم حرصوا الجوائحفاملالحظ أن تعاريف فقهاء املذهب الحنبيل أنهم اتفقوا عىل تعريف واحد وعبارات متقار 
، حيث 788أما  الشافعية، فقد عرّف اإلمام الشافعي الجائحة بقوله:"جامع الجوائح كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغري جناية" الطبيعية.

 حرص الجائحة عىل الظواهر الطبيعية، و مل يدخل فيها أفعال اإلنسان . 

تعريف الجائحة بأنها كل آفة تؤدي إىل إهالك الثامر واألموال، بحيث ال ميكن دفعها أو توقعها، وبالتايل وبناء عىل ما سبق ميكننا 
 فإن جائحة فريوس كورونا هي أمر غري إرادي، أي خارج عن إرادة اإلنسان.

 ثالثا: التعريف العلمي لجائحة كورونا
-Covidاملوجودة عىل سطحه والتي تشبه التاج واالسم اإلنجليزي )أطلق عىل جائحة كورونا مرض الفريوس التاجي بسبب التنوعات 

" هو أول حرف من كلمة مرض "D" و"virus"  هام أول حرفني من VIو " "corona"" وهام أول حرفني من CO( مشتق كالتايل: "19
 للداللة عىل السنة التي ظهر فيها. 09وأضيف له رقم  disease""789باللغة اإلنجليزية 

( من عائلة الفريوسات تتشابه عوارضه مع بعض األمراض السابقة، كالفريوس املعروف باسم 09 -إن فريوس كورونا املستجد )كوفيد
( )متالزمة الرشق Mersوهو متالزمة تنفسية حادة وخيمة، وفريوس مريس ) 9111 -9119الذي انترش يف الفرتة ما بني   (Sars)سارس 

                                                           

ظرية الظروف الطارئة في القانون المدني هزرشي عبد الرحمان، أثر العذر والجوائح على االلتزامات العقدية في الفقه اإلسالمي مقارنة بن 784

ة نالجزائري، مذكرة لنيل درجة الماجستير في العلوم اإلسالمية تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم اإلسالمية، الخروبة، جامعة الجزائر، الس

 . 47ص. 7551/7553الدراسية 

، نقال عن: محمد 495، ص. 51يروت، دار الفكر للطباعة، دون تاريخ، ج. الخرشي أبو عبد الله محمد بن عبدالله المالكي، شرح مختصر خليل، ب 785

 54الصادر في  73، العدد 41، المجلد 54بوكماش، نظرية الظروف الطارئة وعالقتها بالجوائح، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  جامعة باتنة 

سبتمبر  53، وقد اّطلع عليه بتاريخ:  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33714   . متاح على الرابط اإللكتروني:17، ص. 7547جوان 

 ليال.  59:55في الساعة  7575

 . 47هزرشي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص.   786

ة، نأحمد علي حسن آل علي وصالح أحمد اللهيبي، قراءة قانونية لفيروس كورونا المستجد، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثام 787

 .351و 351، ص.7575، يونيو 53ملحق خاص، العدد 

 .351أحمد علي حسن آل علي وصالح أحمد اللهيبي،المرجع السابق، ص. 788

 .77:55في  الساعة   54/59/7575، اطلع عليه بتاريخ: https://www.unicef.org/arلمنظمة اليونسيف:    الموقع اإللكتروني 789

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33714
https://www.unicef.org/ar
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ختلف عنها كونه يسبب ارتفاع يف درجة الحرارة باإلضافة إىل سعال حاد وجاف ومشاكل تنفسية، تؤثر عىل األوسط التنفسية( ،لكنه ي
الدماغ والقلب وقد تؤدي إىل الوفاة، خاصة لدى املسنني واملصابني بأمراض مزمنة، و ينترش هذا الفريوس بني الناس عن طريق السعال 

 .    790إيجاد عالج له والعطس أو ملس شخص مصاب، ولحد  اآلن مل يتم

وقد توصلت منظمة الصحة العاملية إىل هذا الوصف الطبي، بناء عىل عمليات التشخيص التي تحصلت عليها الفرق الطبية 
 املتخصصة التابعة ملنظمة األمم املتحدة حول طبيعة هذه الجائحة.  

 الفرع الثاين: ظهور جائحة كورونا وتطوره 
مبدينة ووهان بجمهورية الصني الشعبية اكتشفه طبيب العيون الصيني "يل وين  9109ديسمرب  11ظهر فريوس كورونا املستجد يف 

ليانغ" مبستشفى ووهان املركزي، ثم انترش يف جميع أنحاء العامل وأصبح وباء عاملي تبنته منظمة الصحة العاملية  وأطلقت عليه مصطلح 
 الجائحة. 

اآلراء حول أسباب هذا الوباء، فقد وجهت الصني االتهام إىل الواليات املتحدة األمريكية واعتربته سالح بيولوجي الصنع  وقد اختلفت
من طرف علامئها، باعتبار أن العديد  من الكتب األمريكية تنبأت بهذا الفريوس وجسدت تفاصيله يف أفالم أمريكية، يف حني رأت 

ات "ووهان الصينية" واتهمتها بالتكتم عن املرض وهي من ساهمت يف انتشاره عرب العامل برتك مجالها أمريكا أن سبب الوباء هو مخترب 
الجوي مفتوح، وقد استبعدت منظمة الصحة العاملية أن يكون الوباء من إنتاج مخربي ومل يتم التالعب به عن قصد، يف حني هناك من 

ووهان ونشأ يف الخفافيش فيام خلص باحثون يف بكني أن الثعابني هي أكرث رأى أن الفريوس ظهر يف سوق الحيوانات الحية يف 
األنواع حاملة لهذا الفريوس، كام توصل آخرون أن هذا الوباء تطور عىل حالته املرضية من خالل االنتقاء الطبيعي يف مضيف غري برشي 

 . 791ثم انتقل للبرش، وبالتايل هو نتاج تطور طبيعي

 9191أفريل 01حالة يف  011099رة رسيعة يف العامل، وتصدرت إيطاليا املركز األول يف عدد اإلصابات بإجاميل وقد انترش الوباء بصو 
، ثم تخطت أمريكا كل األرقام ووصل عدد اإلصابات فيها إىل اآلالف، ثم تلتها اسبانيا وروسيا وبريطانيا، ويف الجزائر بدأ املرض يف 792

،حيث وصل 9191مارس  09أين سجلت أول حالة اليطايل تم ترحيله إىل بالده، وكانت أول وفاة بتاريخ  9191فرباير  91االنتشار ابتداء من 
إصابة من عائلة واحدة بوالية البليدة انتقل الفريوس إليهم من قريب لهم قادم من فرنسا، وقد تم اتخاذ تدابري  94عدد اإلصابات وقتها 

 . 793ن بلدان العامل وتوقفت جميع األنشطة والفعاليات وأغلقت املطارات واألماكن العامةصارمة الحتواء انتشار العدوى يف العديد م

                                                           

مؤلف  (، الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا،49محمد عمر محمود، المسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل عدوى فيروس المستجد )كوفيد  790

، متاح على الرابط 744، ص.7575جماعي، سلسة إحياء علوم القانون، مجلة دولية علمية محكمة، عدد خاص، الطبعة األولى، المغرب، مايو 

 . 41:15 في الساعة:  59/7575/ 51وقد أطلع عليه بتاريخ:  https://www.marocdroit.com  اإللكتروني:

، مجلة العلوم القانونية واالجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 49 -عطاب يونس، تدابير الوقاية لحماية الصحة العمومية من وباء كوفيد 791

، وهو متاح على الموقع اإللكتروني: 114و 115، ص. 7575جوان  54الجزائر، المجلد الخامس،  العدد الثاني، الصادر بتاريخ: 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116029  :صباحا.  59:55في الساعة  7575أكتوبر  57وقد اّطلع عليه بتاريخ 

792  ELEONORA Cinellin, Safe distance, safe patients! Therapeutic management of oncological patients affected by 

cutaneous and mucosal adverse events during the COVID-19 pandemic: an Italian experience, in:  https://www.doi.org/ 

read on:15/09/2020,at 10:00 oclock. 

 . 117عطاب يونس، المرجع السابق، ص.  793

https://www.marocdroit.com/
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116029
https://www.doi.org/
https://www.doi.org/
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 املطلب الثاين: التكييف القانوين لجائحة كورونا 
منذ تفيش جائحة كورونا، سعى كل من الفقه والقضاء إلعطاء الوصف القانوين الصحيح لها وذلك لتحديد املبادئ القانونية واجبة 

 ، وعليه سنتناول يف هذا املطلب جائحة كورونا من زاوية كونها قوة قاهرة أو ظرف طارئ وذلك وفق فرعني.794االتطبيق عليه
 الفرع األول: فريوس كورونا قوة قاهرة

مل يعرف املرشع الجزائري القوة القاهرة، وإمنا اكتفى باإلشارة إليها كسبب أجنبي معفي من املسؤولية يف الكثري من مواد القانون 
أنه :"إذا أثبت الشخص أن الرضر قد نشأ عن سبب ال يد له فيه  097وغريها، حيث جاء يف نص املادة   910،019،097املدين منها املواد 

كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من املرضور أو خطأ صدر من الغري كان غري ملزم بتعويض هذا الرضر، ما مل يوجد نص قانوين 
 . 795ذلك" أو اتفاق يخالف

يتبني من نص املادة أعاله أن السبب األجنبي املعفي من املسؤولية هو كل فعل أو حادث غري متوقع وغري ممكن الدفع من قبل 
املتضمن قانون اإلجراءات  19/19من القانون  199،كام أشار املرشع الجزائري إىل القوة القاهرة يف نص املادة 796املسؤول وخارجيا عنه

دارية كاستثناء لسقوط الحق أو سقوط مامرسة حق الطعن، حيث جاء فيها أن :"كل اآلجال املقررة يف هذا القانون من أجل املدنية واإل 
مامرسة حق، أو من أجل حق الطعن، يرتتب عىل عدم مراعاتها سقوط الحق، أو سقوط مامرسة حق الطعن باستثناء حالة القوة القاهرة 

 . 797يف السري العادي ملرفق العدالة" أو وقوع أحداث من شأنها التأثري

من القانون املدين الفرنيس الصادر مبوجب األمر رقم:  0909بينام نجد أن املرشع الفرنيس قد عرّف القوة القاهرة يف نص املادة 
 عىل النحو التايل: 9104798فيفري  01املؤرخ يف  9104/010

هناك حدث خارج عن سيطرة املدين وهو ما ال ميكن التنبؤ به بشكل معقول  "هناك قوة قاهرة يف املسائل التعاقدية حيث ما إذا كان
أنه كان للقضاء الفرنيس رأي ووصف للقوة   ، كام799وقت العقد وال ميكن تفادي آثاره بتدابري مناسبة، مينع املدين من الوفاء بالتزامه"

                                                           

 51، العدد 11، المجلد 4بوزيدة عادل وبلغيث رؤى، أثر جائحة كورونا في توجيه السياسة الجزائية في التشريع الجزائري، حوليات جامعة الجزائر 794

، وهو متاح على الموقع اإللكتروني: 273، ص. 7575جويلية   41بتاريخ:  (، الصادر49 -)عدد خاص: القانون وجائحة كوفيد

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/121574   :7575أكتوبر  51وقد اّطلع عليه بتاريخ . 

 23، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد4921سبتمبر  73الجزائري، المؤرخ في ، المتضمن القانون المدني 21/13األمر رقم : 795

 .992، ص.7552مايو  41المؤرخ في  52/51،المعدل والمتمم بالقانون رقم: 4921سبتمبر  15المؤرخة في 

 .33، ص. 7543طباعة والنشر والتوزيع،  الجزائر، حمزة قتال، مصادر االلتزام،المسؤولية التقصيرية، الفعل المستحق للتعويض، دار هومه لل 796

المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  7553فبراير سنة  71، المؤرخ في 59/ 53القانون رقم:  797

 . 72، ص.71/51/7553المؤرخة في  74عدد 

798 Ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 

des obligations, journal officiel  de la république française, numéro 35, du 11 février 2016. 

، المرجع السابق، 4على االلتزامات التعاقدية، حوليات جامعة الجزائر Covid-19لمستجدجلطي منصور، اآلثار القانونية لفيروس كورونا ا 799

 .195ص.

Ancien art. 1150  (Abrogé par Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, à compter du 1er oct. 2016)  Le débiteur n'est tenu que 

des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que 

l'obligation n'est point exécutée 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/121574
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عنارص رئيسية وهي: عدم القدرة عىل التنبؤ، وعدم القدرة عىل املقاومة، القدمية بأن لها مزيج من ثالثة  0049القاهرة عىل ضوء نص املادة 
 .800والعوامل الخارجية

وقد اتفق كل املختصني والباحثني القانونيني والقضاء عىل اعتبار فريوس كورونا وباء عاملي غري متوقع ومل يكن من املمكن التنبؤ 
عن محكمة االستئناف  9191مارس  09ء الفرنيس مبوجب القرار الصادر بتاريخ ، وهو ما أكده القضا801به، ومل تتمكن أي دولة من دفعه

 .  802"كوملار " بأن فريوس كورنا املستجد يعترب قوة قاهرة وأن األوضاع التي يشهدها العامل هي استثنائية وال ميكن دفعها

قوة قاهرة،  فة مبارشة   أو غري مبارشة قد تكون بدورهاوعليه ميكن القول أن الظروف املحيطة بانتشار وباء كورونا أو املتولدة عنها بص
فالقوة القاهرة مل تعد محصورة عىل وقائع محددة دون غريها، فكل واقعة ال ميكن التنبؤ بها وال ميكن دفعها إال وعدت حالة من حاالت 

 .803القوة القاهرة

ه من جهة، ودفعه  وتجنبه من جهة أخرى، وبالتايل إذا كان من املستحيل توقع 09 -وبناء عىل ما سبق فإن  فريوس كورونا كوفيد
 ما جعل من تنفيذ االلتزام مستحيال يعترب من قبيل القوة القاهرة .       

 الفرع الثاين: فريوس كورونا ظرف طارئ
وة القاهرة، فقد الق تعترب كل من القوة القاهرة والظروف الطارئة صورة من صور السبب األجنبي، إال  أن الظروف الطارئة تختلف عن

 من القانون املدين الجزائري والتي جاء فيها: 017نص املرشع الجزائري عىل نظرية الظروف الطارئة يف املادة 

"... غري أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة مل يكن يف الوسع توقعها وترتب عىل حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي، وإن مل  
يصبح مستحيال،صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقايض تبعا للظروف وبعد مراعاة ملصلحة الطرفني أن يرد االلتزام 

 . 804ملعقول، ويقع باطال كل اتفاق عىل خالف ذلك"املرهق إىل الحد ا

يستشف من نص املادة أعاله أن مضمون نظرية الظروف الطارئة، هي تلك الحوادث املفاجئة التي ال ميكن توقعها عند التعاقد، 
، حيث 805لعقدلناشئة عن احيث تجعل من وفاء املدين بالتزامه مرهقا يؤدي إىل خسارة فادحة، تجعل القايض يتدخل ليُعدل االلتزامات ا

                                                           

800  Ordonnance no 2016-131,op. cit. «... Sous l’empire de l’ancien article 1148, le juge caractérisait la force majeure par 

la réunion de trois éléments : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorit... » 

بلعبدون عواد، آليات المحافظة على مناصب العمل في ظل أزمة جائحة كورونا، مجلة قانون العمل والتشغيل، كلية الحقوق والعلوم  801

، وهو متاح على الموقع اإللكتروني: 22، ص.7575جوان  53،  الصادر بتاريخ: 54، العدد 51السياسية، جامعة مستغانم، المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116406   :ليال.  45:55في الساعة  7575سبتمبر  59وقد اّطلع عليه بتاريخ 

802 Cour d'appel de Colmar, chambre n° 06,du 12 mars 2020,n° 20/01098.  

ي، عالخضراوي محمد، اآلثار القانونية لفيروس كورونا المستجد على االلتزامات التعاقدية، الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا، مؤلف جما 803

 .724المرجع السابق، ص. 

 .993و  991، المرجع السابق .ص. 21/13األمر رقم:  804

والقانون(،  -شبه العقود -الواقعة القانونية )العمل غير المشروع  -المدني الجزائري، نظرية االلتزام  محمد صبري السعدي، شرح القانون 805

 .149، ص.7551دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116406
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أن األصل العام   يف القواعد املدنية التقليدية أن العقد رشيعة املتعاقدين وأنه ليس للقايض أن يعدل يف العقد، إال أن وجود الظرف 
 الطارئ يجيز للقايض إجراء هذا التعديل ولكن برشوط وهي: 

مرا ها، وأن يكون العقد الذي تطبق بشأنه هاته النظرية عقدا مستأن تحدث حالة استثنائية غري عادية وعامة ليس يف الوسع توقع
ل عأو عقدا فوريا مؤجل التنفيذ، وأن ال يكون العقد احتامليا أي ال يُعرف وقت إبرامه، باإلضافة إىل أن يكون الحادث املؤثر يف العقد يج

 94كمة العليا يف قراراها الصادر عن الغرفة العقارية بتاريخ ،وهو ما أكدته املح806من تنفيذ االلتزام مرهقا للمدين يهدده بخسارة فادحة
، وحسنا ما فعل املرشع الجزائري عندما أخذ بنظرية الظروف الطارئة، إذ ليس من العدل أن ينفذ املدين التزامه وفق ما 0999807نوفمرب 

طارئ بني أن يتوخى الدقة يف توزيع العبء ال اتفق عليه مع الدائن ويلقي به عىل عاتق الدائن فهذا ليس من العدل أيضا،بل ينبغي
 .808املتعاقدين

وعليه، ميكن القول أن اعتبار فريوس جائحة كورونا ظرف طارئ يبقى متوقف عىل طبيعة العقد ومدة تنفيذه، فبالنسبة للعقود قصرية 
ام إذا ما كانت هاته ة القاهرة لفسخ العقد، بيناملدة التي تربمها رشكات توريد لبضاعة انقطعت بسبب جائحة كورونا ميكنها االحتجاج بالقو 

يئ ز العقود طويلة املدة كرشكة توريد ملدة غري محددة، ميكنها أن تلجأ وفقا لنظرية الظروف الطارئة إىل وقف التنفيذ ملدة، أو التنفيذ الج
 .809رها القايضللعقد إىل غاية زوال آثر جائحة كورونا، وبالتايل يرتبط األمر بظروف كل عقد وبصورة يقد

بينام لو كانت العقود غري محددة القيمة كعقود التأمني مثال، فال محل لتطبيق نظرية الظروف الطارئة ولن تستطيع رشكات التأمني 
عىل عقود رشكات الطريان ورشكات النقل البحري ورشكات الـتأمني الصحي أن تطالب بزيادة أقساط التأمني املستحقة، ألن عقود 

األساس قامئة عىل الغرر، وبالتايل ال ميكن تعديل التزامات األطراف، وعليه تلتزم رشكات التأمني بدفع مبالغ التعويض كاملة الـتأمني ب
 .810عن مسؤولية الرشكات بسبب تقصريها يف تنفيذ التزاماتها، وال ميكنها أن تحتج بجائحة كورونا باعتبارها ظرف طارئ

جائحة كورونا ميكن اعتبارها قوة قاهرة إذا ما جعلت من تنفيذ االلتزامات التعاقدية أمرا بناء عىل ما سبق ميكننا القول أن  
مستحيال، يف حني ميكن اعتبارها ظرفا طارئا إذا ما أدت إىل جعل تنفيذ االلتزام مرهقا ويهدد بخسارة وذلك حسب طبيعة ومدة العقد، 

 يح واملناسب. نونية آلثر جائحة كورونا عىل العقود وإعطائها الوصف القانوين الصحويبقى للقايض السلطة التقديرية يف تحديد الطبيعة القا

 املبحث الثاين :  تطبيقات لتأثري جائحة كورونا عىل العقود والوسائل القانونية املتخذة ملجابهتها
ما دفع  عىل االلتزامات التعاقدية،وهو تسببت يف قلب موازين الكثري من العقود، وكان لها آثار سلبية 09 -إن جائحة كورونا كوفيد

 بالبحث عن وسائل قانونية مناسبة ملواجهة هاته اآلثار.

                                                           

 . 149 - 142، ص. 4921يروت، الطبعة الرابعة،وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، مقارنة مع القانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، ب 806

 71/44/4999،807قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية، المؤرخ في   .94، ص.57، المجلة القضائية، العدد 494251ملف رقم:    

لقانون الخاص، كلية الحقوق ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ا-دراسة مقارنة -عالق عبدالقادر، أساس القوة الملزمة للعقد وحدودها 73

 .  31، ص. 75552ديسمبر  47وقد نوقشت بتاريخ:  7552/7553والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية: 

جع الكويتية العالمية، المر اإلفتيحات ياسر عبد الحميد، جائحة فيروس كورونا وأثرها على تنفيذ االلتزامات التعاقدية، مجلة كلية القانون 809

 .295السابق، ص. 

 .294اإلفتيحات ياسر عبد الحميد، المرجع نفسه، ص.  810
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وعليه سنتطرق يف هذا املبحث إىل تطبيقات لتأثري  جائحة كورونا عىل العقود )مطلب أول(،الوسائل القانونية املتخذة ملواجهة آثار 
 جائحة كورونا )مطلب ثاين(. 

 ت لتأثري فريوس كورونا عىل العقود  املطلب األول: تطبيقا
ميكن رصد مالمح آثار فريوس كورونا عىل العقود، من خالل توقف نشاط الكثري من القطاعات، مام جعل من تنفيذ بعض االلتزامات 

 اثنني.  فرعني أمر مستحيال أو مرهقا، حيث سنتناول يف هذا املطلب تأثري  جائحة كورونا      عىل عقود العمل وعقود اإليجار  وفق

 الفرع األول:أثر فريوس كورونا عىل عقود العمل 
لقد كان لفريوس كورونا املستجد تأثري عىل االلتزامات التعاقدية الناشئة عن عقود العمل يف مختلف القطاعات،ففي عقد العمل 

ة صحة وتوفري البيئة املالمئة للعمل من وقاي تقع عىل عاتق املستخدم مجموعة من االلتزامات اتجاه العامل والتي من أهمها دفع األجرة
، وال يجوز لهم التحلل 811وأمن، ويف املقابل يجب  عىل العامل أن يلتزموا بهذه التدابري الوقائية والقيام بالواجبات امللقاة عىل عاتقهم

 .812منها إال إذا توافرت القوة القاهرة التي تحول بينهم وبني تنفيذ املهام املوكلة لهم

انتشار جائحة كورونا تغريت الظروف التي أبرمت فيها عقود العمل، إىل درجة اختالل التوازن االقتصادي بني الطرفني وجعل ومع 
وقد تدخلت الدولة باتخاذ بعض اإلجراءات مثل اللجوء إىل تقليص عدد العامل، تخفيض  تنفيذ االلتزامات أمرا مرهقا ومرضا بأحدهام،

 ساعات العمل ...الخ. 

وعامل العمل: آثار املرض وردود  09 -تحت عنوان "وباء كوفيد 9191مارس  09قا لدراسة أجرتها منظمة العمل الدولية بتاريخ ووف
األفعال عليه " تُفيد أن األزمة االقتصادية وأزمة سوق العمل التي أحدثتها جائحة كورونا ميكن أن تؤدي إىل زيادة أعداد العاطلني عن 

عىل منو الناتج املحيل  09 -مليون شخص، وذلك اعتامدا عىل السيناريوهات املختلفة لتأثري فريوس كورونا كوفيد 91حو العمل يف العامل بن
مليون شخص  11مليون و 9،9اإلجاميل العاملي، بحيث سيؤدي إىل ارتفاع عدد العاملني الفقراء لتصل حسب منظمة العمل الدولية إىل 

ويف هذه الحالة يجب تعديل العقد إىل الحد الذي يرفع الرضر، عن طريق رد االلتزام املرهق  .813قرمن العاملني الذين سيعيشون يف ف
إىل الحد املعقول وتوزيع الخسارة عىل الطرفني، عن طريق تطبيق نظرية الظروف الطارئة، أما إذا استحال التنفيذ فيتم تطبيق نظرية 

 . 814االلتزامالقوة القاهرة التي تصل إىل درجة الفسخ وانقضاء 

بأنها قوة قاهرة أو ظرف طارئ  بالنسبة  لعقود العمل، فإنه 09 -وعليه نستطيع القول أنه كلام تم تكييف جائحة كورونا كوفيد 
ميكن التحلل من االلتزامات التعاقدية، أو تعديلها وردها إىل الحد املعقول، وعىل كل من يدعي ذلك أن يثبت توفر  الرشوط املنصوص 

 ابقا.عليها س

                                                           

 . 131،ص.4995أفريل  71، المؤرخة في 42، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 4995أفريل  74المؤرخ في  95/44من القانون رقم:  52المادة   811

 .29بلعبدون عواد، المرجع السابق، ص. 812

 .744محمد طارق، أثر جائحة كورونا على عالقات الشغل، الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا، مؤلف جماعي، المرجع السابق، ص.  813

  41)عدد خاص(، الصادر بتاريخ:  57 ، العدد 51رشيد واضح، انتشار جائحة كورونا ونظام البطالة الجزئية، مجلة قانون العمل والتشغيل، المجلد  814

سبتمبر  47وقد اّطلع عليه بتاريخ:   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/125168، وهو متاح على الموقع اإللكتروني:  73، ص.7575أوت 

 صباحا.  52:55في الساعة:  7575

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/125168
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 ثانيا: أثر فريوس كورونا عىل عقود اإليجار
إن تعطل األنشطة نتيجة إغالق املحال التجارية  وقاعات الحفالت وغريها، كان له آثار عىل االلتزامات التعاقدية املتولدة عن عقد 

من القانون  494قد جاء  يف نص املادة اإليجار،حيث أن هذه الظروف جعلت من قيام املستأجر بتنفيذ التزامه بدفع بدل اإليجار مرهقا، و 
 راملدين الجزائري أنه:" إذا ترتب عىل عمل قامت به السلطة اإلدارية مبقتىض القانون نقص كبري يف االنتفاع بالعني املؤجرة جاز للمستأج

مالت املدنية لدولة اإلمارات من قانون املعا 799، وهو ما نصت عليه املادة 815حسب الظروف أن يطلب فسخ اإليجار أو إنقاص مثنه ..."
ـ إذا صدر 0: والتي جاء فيها أنه: "0997لسنة  0املعدل بالقانون االتحادي رقم  0991لسنة  1العربية املتحدة الصادر بالقانون االتحادي رقم 

ـ إذا 9جرة من وقت املنع.األ  عن السلطات املختصة ما مينع االنتفاع الكيل باليشء املؤجر دون سبب   من املستأجر تنفسخ اإلجارة وتسقط
كان املنع يخل بنفع بعض اليشء املؤجر بصورة تؤثر  يف استيفاء املنفعة املقصودة، فللمستأجر فسخ العقد وتسقط عنه األجرة من وقت 

 .816قيامه بإعالم املؤجر"

أن يكون  النتفاع باملأجور كليا،ودونوهو ما قضت به محكمة التمييز األردنية بأنه:"إذا كان األمر صادرا عن سلطات مختصة متنع ا
ستؤجر ا املستأجر هو املتسبب بهذا املنع،فإنه والحالة هذه غري ملزم بدفع األجور عن الفرتة التي كان مينع عليه استغالل املأجور للغاية التي

يم درة عىل استيفائها، وأن  عىل املؤجر  تسلقانون مدين باستيفاء املنفعة أو الق 441من أجلها، ألن األصل   أن األجرة تستحق وفقا للامدة 
 .817من القانون املدين"  477/0املأجور وتوابعه يف حالة تصلح معها الستيفاء املنفعة املقصودة من املأجور وفقا للامدة 

قا له، ففي هذه هوباعتبار فريوس كورونا ظرف استثنايئ منع املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة وجعل من تنفيذ عقد اإليجار مر 
لظروف االحالة يحق له طلب إلغاء عقد اإليجار  املوقع بينه وبني املؤجر، أو تعديل االلتزام وذلك بتطبيق إما نظرية القوة القاهرة أو نظرية 

أجر يبقى ينتفع توأما بالنسبة لعقد اإليجار الخاص بالسكن ففي رأينا أن املس الطارئة حسب رشوط كل نظرية كام سبق التطرق لها سابقا.
بالعني املؤجرة  يف ظل هاته الظروف االستثنائية بصفة عادية، وبالتايل ال ميكنه املطالبة بتطبيق إحدى من النظريتني السابقتني، إال 

 صه. ابعض املستأجرين الذين تأثر دخلهم املادي، فهنا يتم التفاهم بينهم وبني املؤجر الذي قد يعفيهم من دفع بدل اإليجار أو إنق

 املطلب الثاين: الوسائل القانونية املتخذة ملجابهة فريوس كورونا
للحد من فريوس كورونا وتأثريه عىل االلتزامات التعاقدية، سارعت السلطات املختصة   يف جميع دول العامل إىل اتخاذ تدابري  

 روع.وإجراءات استثنائية خاصة، سنتطرق إىل البعض منها يف هذا املطلب وفق ثالثة ف

 الفرع األول: الوسائل القانونية املتخذة يف الجزائر
الجزائر وعىل غرار دول العامل ويف ظل انتشار فريوس كورونا ومراعاة لتوجيهات منظمة الصحة العاملية، أصدرت املرسوم التنفيذي  

، باإلضافة إىل املرسوم 818ومكافحته09 -كوفيد املتضمن التدابري الوقائية من انتشار فريوس كورونا 9191مارس  90املؤرخ يف  91/49رقم: 
                                                           

 .4549، المتضمن القانون المدني الجزائري، السابق ذكره، ص.21/13ألمر  رقم: ا 815

، معهد 4932لسنة  4، المعدل بالقانون االتحادي رقم 4931لسنة  1قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، الصادر بالقانون االتحادي رقم  816

 .7544(، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة األولى، 3والقوانين لدولة اإلمارات العربية المتحدة )دبي القضائي، سلسلة التشريعات 

 . 123عبيدات يوسف، بعض صور الحماية القانونية في زمن جائحة كورونا، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، المرجع السابق، ص.  817

ومكافحته، 49،المتضمن التدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا كوفيد   7575مارس  74رخ في ،المؤ75/39المرسوم التنفيذي رقم:  818 

 . المعدل والمتمم.  7575مارس  74، المؤرخة في 41الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد
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،حيث 819ومكافحتة 09 -املحدد للتدابري التكميلية للوقاية من انتشار وباء فريوس كورونا كوفيد 9191مارس  94املؤرخ يف  91/71التنفيذي 
 عىل كامل الرتاب الوطني ملدة أربعةعىل  مجموعة من التدابري املستعجلة التي تطبق   91/49من املرسوم التنفيذي رقم:  19نصت املادة 

ـ،من بني هاته التدابري ما تعلق بالحفاظ عىل االلتزامات التعاقدية الخاصة بعقود العمل 820( يوما قابلة للتمديد عند االقتضاء04عرش )
 والتي متثلت فيام ييل:

 أوال: العطل االستثنائية مدفوعة األجر
 ة األجر والتي جاء فيها أنه: ــــالسالف الذكر  عىل العطل االستثنائية مدفوع 91/49ذي ــــمن املرسوم التنفي 14نصت املادة 

عىل األقل  من مستخدمي كل  %11أعاله  9"يوضع  يف عطلة استثنائية مدفوعة األجر خالل املدة املنصوص عليها يف املادة 
ة ــــــــمدفوعة األجر للنساء الحوامل والنساء املتكفالت برتبي ل االستثنائيةــــــ،حيث متنح األولوية يف العط821مؤسسة وإدارة عمومية"

من نفس  19أبنائهن الصغار، وكذا لألشخاص املصابني بأمراض مزمنة وأولئك الذين يعانون هشاشة صحية وهذا طبقا لنص املادة 
 . 822املرسوم

 ثانيا: العمل عن بعد
العملية اإلنتاجية أو كلها أو تقديم بعض الخدمات خارج وحدات اإلنتاج (، إنجاز جزء من Télétravailيقصد بالعمل عن بعد )

، وهو ما 823باملؤسسة، عن طريق استعامل أجهزة الكمبيوتر ووسائل اإلعالم واالتصال للتحّرر من قيد املسافة والوقت املرتبط بالعمل
ومكافحته والتي جاء  09 -ائية من انتشار فريوس كورونا كوفيداملتضمن التدابري الوق 91/49من املرسوم التنفيذي قم:  19نصت عليه املادة 

 فيها:

"ميكن أن تتخذ املؤسسات واإلدارات العمومية كل إجراء يشجع العمل عن بعد يف ظل احرتام القوانني والتنظيامت املعمول 
د من إىل مختلف مدراء الجامعات واملعاه . وتجسيدا آللية العمل عن بعد وجهت وزرارة التعليم العايل والبحث العلمي إرسالية 824بها"

أجل مواصلة الدراسة بواسطة دعائم بيداغوجية   يف شكل محارضات وأعامل تطبيقية وأعامل موجهة عرب الخط لفائدة الطلبة ضامنا 
 . 825للتواصل بني األستاذ والطالب

 الفرع الثاين: الوسائل القانونية املتخذة يف بعض القوانني املقارنة.
ا الفرع سنتطرق إىل الوسائل القانونية التي صدرت من الجهات املختصة يف كل من فرنسا واملغرب، والتي تهدف إىل الحد يف هذ

 من فريوس كورونا عىل العالقات القانونية.

                                                           

 -ية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد،المحدد للتدابير التكميل 7575مارس  71، المؤرخ في 75/25المرسوم التنفيذي رقم:   819

 . المعدل والمتمم.  7575مارس  71، المؤرخة في 43ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 49

 .2و 3، السابق ذكره، ص.75/39من المرسوم التنفيذي  57المادة  820

 .52، السابق ذكره، ص.75/39المرسوم التنفيذي  821

 ، نفس المرجع، نفس الصفحة.75/39لمرسوم التنفيذي ا 822

 .31بلعبدون عواد، المرجع السابق، ص. 823

 .52، السابق ذكره، ص.75/39المرسوم التنفيذي  824

 .33بلعبدون عواد، المرجع السابق، ص. 825
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 أوال: الوسائل القانونية املتخذة يف فرنسا 
املتضمن متديد املواعيد النهائية املنتهية خالل  9191/ 114أصدرت الجهات املختصة يف فرنسا مرسوم رقم  9191مارس  94بتاريخ 

حتى انتهاء مهلة شهر، حددت مبوجبه الحكومة فرتة  9191مارس  09فرتة الطوارئ الصحية وتكييف اإلجراءات  يف الفرتة املمتدة من 
، حيث تضمن هذا املرسوم 9191مارس  91 حامية قانونية يبدأ حسابها من تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت بالقانون الصادر يف

 أحكاما تؤدي إىل تجميد بعض البنود التعاقدية التي تهدف إىل معاقبة عدم االلتزام بتنفيذ العقد ضمن مهلة معينة، كبند اإللغاء والبند
أن تنتج  أو بند إسقاط،  وكان مقرراالجزايئ وبند اإلسقاط، وقد جاء يف هذا املرسوم أنه:"يف حال تضمن العقد بند إلغاء أو بندا جزائيا 

لفرتة، امفاعيلها أو تبدأ بإنتاج مفاعيلها خالل الفرتة املحمية قانونا، فإن هذه البنود ال تنتج مفاعيلها إال بعد شهر من تاريخ انقضاء هذه 
 . 826إذا مل يكن املدين قد نفذ موجبه خالل هذه الفرتة"

تتوقف عن الرسيان خالل الفرتة املحمية قانونا  9191مارس  09الجزائية التي بدأت بالرسيان قبل يُفهم من املرسوم أعاله أن البنود 
 وتعاود الرسيان يف اليوم الذي ييل انقضاء هذه املدة، باإلضافة إىل أنه يف حالة ما إذا كان العقد ال ميكن فسخه إال خالل مهلة معينة

ذه املهل ملدة شهرين من تاريخ انقضاء الفرتة املحمية قانونا، إذا كانت تنتهي خالل هذه أو يتجدد تلقائيا خالل مهملة محددة، متدد ه
 .827الفرتة

 ثانيا: الوسائل القانونية املتخذة يف املغر 
من خالل إصدار مرسوم بقانون رقم  09 -أعلنت الحكومة املغربية حالة الطوارئ الصحية الخاصة مبواجهة فريوس كورونا كوفيد

وكذا املرسوم بقانون رقم  9191828مارس  91املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها بتاريخ  9.91.999
املتضمن إعالن حالة الطارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش فريوس كورونا  9191مارس  94الصادر بتاريخ   9.91.991

ذه املراسيم جميع اآلجال القانونية املنصوص عليها يف النصوص الترشيعية أو التنظيمية، ويستأنف حسابها ، حيث أوقفت ه09829 -كوفيد
املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية  9.91.999من املرسوم  14ابتداء من اليوم املوايل لرفع حالة الطوارئ طبقا لنص املادة 

 أنه:"يوقف رسيان مفعول جميع اآلجال املنصوص عليها يف النصوص الترشيعية والتنظمية وإجراءات اإلعالن عنها والتي نصت عىل
ة ر الجاري بها العمل خالل فرتة حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم املوايل لرفع حالة الطوارئ املذكو 

"830 . 

عة من الكتب موجهة إىل الرؤساء األولون ملختلف محاكم اململكة املغربية،تهدف كام أصدر املجلس األعىل للسلطة القضائية مجمو 
ا ر إىل تنظيم العمل باملحاكم واستمرارية السلطة القضائية يف أداء مهامها وواجباتها واحرتام الزمن القضايئ، كام وجهت وزارة العدل منشو 

                                                           

إشراقية أحمد، الوسائل القانونية الخاصة بمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على العالقات التعاقدية: دراسة في القانونين  826

 .214الفرنسي واللبناني، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، المرجع السابق، ص.

 إشراقية أحمد، نفس المرجع السابق، نفس الصفحة . 827

، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، 7575مارس  71المؤرخ في  7.75,797وم بقانون رقم : المرس 828

 .7575مارس  71مكرر، المؤرخة في  3332الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، السنة التاسعة بعد المائة، العدد 

 ،  نفس المرجع .7575مارس  71في  المؤرخ 7.75.791المرسوم بقانون رقم:   829

  .4237، المرجع السابق، ص.7.75.797من المرسوم برقم:  53المادة  830
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سن ل بنظام التناوب اليومي يف الحضور بني املوظفني من أجل السري الحإىل املسؤولني اإلداريني التابعني لها دعتهم فيه إىل العم
، باإلضافة إىل االعتامد عىل الخدمات الرقمية التي توفرها للمتقاضني عرب بوابتها اإللكرتونية من أجل الحصول عىل 831للمرافق العامة

كنولوجيا اعتمدت عىل نظام التقايض عن بعد كنظام يستخدم تالسجل التجاري والعديل عن بعد وكذا اإلطالع عىل امللفات القضائية، كام 
 .832التواصل بني املؤسسات العقابية والقضاة واملحامني يف مختلف محاكم اململكة املغربية

كام اتخذ امللك املغريب محمد السادس باعتباره الناظر األول لألوقاف، إعفاء مكرتي األمالك الوقفية من أداء واجبات الكراء 
املتضمن كراء العقارات  04/49من القانون  19الت السكنية أو التجارية أو الحرفية خالل فرتة حالة الطوارئ، وتم اقرتاح تعديل املادة للمح

املتضمن  09/47مكرر من القانون رقم  11، وكذلك اقرتاح تعديل املادة 833أو املحالت املخصصة لالستعامل التجاري أو الصناعي أو الحريف
، بالشكل الذي تعد معه املبالغ الكرائية 834عالقات التعاقدية بني املكري واملكرتي للمحالت املعدة للسكنى أو لالستعامل املهنيتنظيم ال

وذلك  املتعلقة بذمة املكرتي عن الفرتة املتعلقة بحالة الطوارئ دينا عاديا يستويف باملساطر القانونية املعمول بها، دون اعتبار ذلك متاطال
 .835ر تحمل األعباء الناتجة عن حالة الطوارئ الصحيةيف إطا

 -وبناء عليه ميكننا القول أن الدول عملت عىل إصدار مجموعة من املراسيم التنظيمية للحد من التأثري السلبي لجائحة كورونا كوفيد
 افية، فقد عمدت بعض الدول كالصنيعىل االلتزامات التعاقدية، كام هو الحال يف الجزائر ، إال أن هاته الوسائل قد ال تكون ك 09

والواليات املتحدة األمريكية إىل استصدار شهادة القوة القاهرة التي تعفي املدين من التحلل من التزاماته يف ظل جائحة كورونا، حيث 
 ة يف الجزائر. املجال خاص تعترب األردن البلد العريب الوحيد الذي قام باستصدار هاته الشهادة، كام أنه يجب تعزيز دور القضاء يف هذا

 خامتة:
تعترب من األوبئة االستثنائية التي عرفتها البرشية، حيث مل تقترص آثارها  09 -من خالل ما سبق نستخلص أن جائحة كورونا كوفيد

باملختصني   ععىل الجانب الصحي وفقط بل امتدت إىل جميع الجوانب، منها العالقات التعاقدية التي تأثرت وبشكل واضح، وهو ما دف
 للبحث عن التكييف القانوين لهاته الجائحة من حيث اعتبارها قوة قاهرة أو ظرف طارئ.

تعترب من قبيل القوة قاهرة، باعتبارها حادث استثنايئ ال ميكن توقعه أو دفعه،  09 -حيث تم التوصل إىل أن جائحة كورونا كوفيد
إليه القضاء الفرنيس،بينام ميكن اعتبار جائحة كورونا ظرف طارئ إذا ما جعل من  يجعل من تنفيذ االلتزام أمرا مستحيال وهو ما ذهب

تنفيذ االلتزام أمرا مرهقا وهذا يتوقف عىل طبيعة العقد ومدة تنفيذه، وتبقى السلطة التقديرية للقايض يف تحديد ذلك،وقد تدخلت الدول 

                                                           

-https://WWW.justice.gov.ma/lgالموقع الرسمي لوزارة العدل المغربية:                                                                                831

1/actualites/act1055.aspx/act1048aspx16  :59:55في الساعة  7575/ 43/59تم تصفح بتاريخ. 

كورونا، الطوارئ الصحية،  ، مجلة الباحث ، جائحةcoronaveris crisis and digial transformation,of maroccan courts محمد عالوي،  832

  .731، ص.7575، سبتمبر، 77المغرب، العدد

، المتضمن كراء العقارات أو المحالت المخصصة لالستعمال التجاري  أو الصناعي أو 7543يوليو  43، المؤرخ في 43/19القانون رقم:  833

 . 7543طس أغس 44، المؤرخة في 3195الحرفي، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، العدد 

، المتضمن تنظيم العالقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحالت المعدة للسكنى 7541نوفمبر  49المؤرخ في  47/32القانون رقم:  834

 . 7541نوفمبر  73، المؤرخة في  3753أو لالستعمال المهني، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، العدد 

على االلتزامات التجارية، الدولة والقانون  في زمن جائحة، كورونا مؤلف جماعي، المرجع  49 -كورونا المستجد كوفيدعبد الرحيم بخار، أثر وباء  835

 .131السابق، ص. 

https://www.justice.gov.ma/lg-1/actualites/act1055.aspx/act1048aspx16
https://www.justice.gov.ma/lg-1/actualites/act1055.aspx/act1048aspx16
https://www.justice.gov.ma/lg-1/actualites/act1055.aspx/act1048aspx16
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رها مجموعة من الوسائل القانونية خاصة يف مجال عقود العمل وعقود للحد من آثار هاته الجائحة عىل االلتزامات التعاقدية بإصدا
 اإليجار،ومنه فإننا نوجز نتائج هاته الورقة البحثية فيام ييل:

 حادثا استثنائيا غري مسبوق. 09 -تعترب جائحة كورونا كوفيد -(10

 سببا أجنبيا خارج عن إرادة املتعاقدين. 09 -تعترب جائحة كورونا كوفيد  -(19

 تتوفر فيها جميع الرشوط التي تجعل منها قوة قاهرة  وهو ما ذهب إليه القضاء الفرنيس. 09-جائحة كورونا كوفيد -(11

 ظرف طارئ وهذا يتوقف عىل طبيعة العقد. 09 -ميكن اعتبار جائحة كورونا كوفيد  -(14

هدف للحد من جائحة كورونا عىل االلتزامات عملت الدول ومن بينها الجزائر عىل اتخاذ مجموعة من اإلجراءات التي ت -(11
 التعاقدية.

 وعليه، نويص مبا ييل:

يجب عىل املرشع الجزائري اغتنام هذا الوضع بسن قوانني جد فّعالة ملعالجة آثار جائحة كورونا، تحسبا وتوقعا ألي مفاجآت  -(10
 مستقبلية بغية تنظيم العالقات القانونية وعدم تعطيلها.  

طريف العالقة العقدية تضمني عقودهم بنود تتعلق بتوخي اآلثار الناجمة عن األوبئة والظروف الطارئة، السيام الصحية عىل  -(19
 منها.

عىل القضاء الجزائري أن يتدخل لتبيان موقع جائحة كورونا من نظريتي القوة القاهرة والظرف الطارئ، وبالتايل تعزيز دوره  -(11
 يف هذا الجانب.

 أن تعمل الجزائر عىل استصدار شهادة القوة القاهرة التي عملت بها بعض الدول.  نأمل -(14
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 قامئة املصادر واملراجع
 أوال:املراجع باللغة العربية

 الكتب: -أ(
 10)-  الجزء الثاين. 0999جامل الدين محمد بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، لبنان، سنة ، 
 19)-  .11الخريش أبو عبد الله محمد بن عبدالله املاليك، رشح مخترص خليل، بريوت، دار الفكر للطباعة، دون تاريخ، ج . 
 11)-  ،9109حمزة قتال، مصادر االلتزام، املسؤولية التقصريية، الفعل املستحق للتعويض، دار هومه للطباعة والنرش والتوزيع الجزائر  . 
 14)- به العقودش -الواقعة القانونية )العمل غري املرشوع -دي، رشح القانون املدين الجزائري، نظرية االلتزام محمد صربي السع- 

 . 9114والقانون(، دار الهدى للطباعة والنرش، الجزائر، الجزء الثاين، الطبعة الثانية، 
 11)- 0971الرسالة، بريوت لبنان، الطبعة الرابعة،  وهبة الزحييل، نظرية الرضورة الرشعية، مقارنة مع القانون الوضعي، مؤسسة. 

 مذكرات املاجستري: - (
 10)-  عالق عبد القادر، أساس القوة امللزمة للعقد وحدودها ـ دراسة مقارنة ـ ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون الخاص، كلية

 . 9191ديسمرب  09، وقد نوقشت بتاريخ:  9117/9119الحقوق، جامعة أبو بكر  بلقايد  تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية: 
 19)-  هزريش عبد الرحامن، أثر العذر  والجوائح عىل االلتزامات العقدية يف الفقه اإلسالمي مقارنة بنظرية الظروف الطارئة يف

الخروبة  -اإلسالمية  ة العلومالقانون املدين الجزائري، مذكرة لنيل درجة املاجستري يف العلوم اإلسالمية تخصص رشيعة وقانون، كلي
 . 9111/9114، جامعة الجزائر، السنة الدراسية -

 املقاالت العلمية: -جـ(
 10)-  ،أحمد عيل حسن آل عيل وصالح أحمد اللهيبي، قراءة قانونية لفريوس كورونا املستجد، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية

 . 9191و ، يوني 14السنة الثامنة، ملحق خاص، العدد 
 19)-  إرشاقية أحمد، الوسائل القانونية الخاصة مبواجهة آثار جائحة فريوس كورونا املستجد عىل العالقات التعاقدية: دراسة يف

 . 9191، يونيو 4القانونني الفرنيس واللبناين، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية،السنة الثامنة، ملحق خاص، العدد
 11)- عبد الحميد،جائحة فريوس كورونا وآثارها عىل تنفيذ االلتزامات التعاقدية، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية،  اإلفتيحات يارس

 . 9191، يونيو 14السنة الثامنة، ملحق خاص، العد
 14)-  جائحة كورونا،  يف زمنالخرضاوي محمد، اآلثار القانونية لفريوس كورونا املستجد عىل االلتزامات التعاقدية، الدولة والقانون

 . 9191مؤلف جامعي، سلسة إحياء علوم القانون، مجلة دولية محكمة عدد خاص، الطبعة األوىل، مايو 
 11)-  العدد 11بلعبدون عواد، آليات املحافظة عىل مناصب العمل يف ظل أزمة جائحة كورونا، مجلة قانون العمل والتشغيل، املجلد ،

، وهو متاح عىل املوقع اإللكرتوين: 77، ص.9191 جوان 19، الصادر بتاريخ: 10
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116406   :ليال.  01:11يف الساعة  9191سبتمرب  19وقد اطّلع عليه بتاريخ 

 14)-  عدد  11، العدد 14بوزيدة عادل وبلغيث رؤى، أثر جائحة كورونا يف توجيه السياسة الجزائية يف الترشيع الجزائري، املجلد(
، وهو ُمتاح عىل املوقع اإللكرتوين: 799، ص. 9191جويلية   01(، الصادر بتاريخ: 09 -خاص: القانون وجائحة كوفيد

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/121574   :9191أكتوبر  11وقد اطّلع عليه بتاريخ . 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116406
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/121574
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 17)-  جلطي منصور، اآلثار القانونية لفريوس كورونا املستجدCovid-19 املجلد 0عىل االلتزامات التعاقدية، حوليات جامعة الجزائر،
 . 9191، تاريخ النرش جويلية 09 -جائحة كوفيد، عدد خاص، القانون و 14

 19)-  رشيد واضح، انتشار جائحة كورونا ونظام البطالة الجزئية، مجلة قانون العمل والتشغيل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
متاح عىل املوقع اإللكرتوين:  ، وهو 99، ص.9191أوت   01)عدد خاص(، الصادر بتاريخ:  19، العدد  11مستغانم، )الجزائر(، املجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/125168   :17:11يف الساعة:  9191سبتمرب  09وقد اطّلع عليه بتاريخ 
 صباحا.

 19)- االلتزامات التجارية، الدولة والقانون  يف زمن جائحة كورونا، مؤلف عىل 09 -عبد الرحيم بخار، أثر وباء كورونا املستجد كوفيد 
 . 194جامعي، املرجع السابق، ص. 

 01)-  عبيدات يوسف، بعض صور الحامية القانونية يف زمن جائحة كورونا، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية، السنة الثامنة، ملحق
 . 9191، يونيو 4خاص، العدد

 00)- مجلة العلوم القانونية واالجتامعية، جامعة زيان 09 -ونس، تدابري الوقاية لحامية الصحة العمومية من وباء كوفيدعطاب ي ،
، وهو متاح عىل املوقع اإللكرتوين: 9191جوان  10عاشور، الجلفة )الجزائر(، املجلد الخامس، العدد الثاين، الصادر بتاريخ: 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116029  :9191أكتوبر  19وقد اطّلع عليه بتاريخ . 
 09)-  01، املجلد 10محمد بوكامش، نظرية الظروف الطارئة وعالقتها بالجوائح، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتامعية، جامعة باتنة ،

، وهو متاح عىل املوقع اإللكرتوين: 9109جوان  10الصادر بتاريخ:  94العدد 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33714  :ليال.  19:11يف الساعة  9191سبتمرب  19، وقد اطّلع عليه بتاريخ 

 01)- الشغل، الدولة والقانون يف زمن جائحة كورونا، مؤلف جامعي، سلسة إحياء علوم  محمد طارق، أثر جائحة كورونا عىل عالقات
 .9191القانون، مجلة دولية علمية محكمة، عدد خاص، الطبعة األوىل، مايو 

 04)-  (، الدولة والقانون يف زمن جائحة 09محمد عمر محمود، املسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل عدوى فريوس املستجد )كوفيد
 . 9191كورونا، مؤلف جامعي، سلسة إحياء علوم القانون،مجلة دولية علمية محكمة، عدد خاص، الطبعة األوىل، مايو 

 01)-  ،محمد عالويcoronaveris crisis and digital transformation, of  Moroccan courts ،مجلة الباحث، جائحة كورونا ،
 . 9191 ، سبتمرب99الطوارئ الصحية، املغرب، العدد 

 النصوص القانونية: -د(
 10)-  :الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 0971سبتمرب  94، املتضمن القانون املدين الجزائري، املؤرخ يف 71/19األمر رقم  ،

 .9117مايو  01املؤرخ  يف  17/11، املعدل واملتمم بالقانون رقم: 0971سبتمرب  11املؤرخة يف  79العدد 
 19)- املعدل بالقانون االتحادي  0991لسنة  1املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، الصادر بالقانون االتحادي رقم  قانون

(،ديب،اإلمارات العربية 4،معهد ديب القضايئ، سلسلة الترشيعات والقوانني لدولة اإلمارات العربية املتحدة )0997لسنة  0رقم 
 .9100املتحدة،الطبعة األوىل،

 11)-  0991أفريل  91، املؤرخة    يف 07، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 0991أفريل  90املؤرخ يف  91/00القانون. 
 14)-  املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية 9119فرباير سنة  91، املؤرخ يف 19/19القانون ،

 . 91/14/9119،املؤرخة يف 90دد الجزائرية، ع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/125168
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116029
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33714
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 11)-  :املتضمن تنظيم العالقات التعاقدية بني املكري واملكرتي للمحالت املعدة 9101نوفمرب  09املؤرخ يف  09/47القانون رقم ،
 . 9101نوفمرب  99، املؤرخة يف 4919للسكنى أو لالستعامل املهني، الجريدة الرسمية للمملكة املغربية، العدد

 14)- املتضمن كراء العقارات أو املحالت املخصصة لالستعامل التجاري  أو الصناعي 9104يوليو  09، املؤرخ يف 04/49قانون رقم: ال ،
 .9104أغسطس   00، املؤرخة يف 4491أو الحريف، الجريدة الرسمية للمملكة املغربية، العدد

 النصوص التنظيمية: -هــ(
 10)-  :املتضمن التدابري الوقائية من انتشار فريوس كورونا كوفيد 9191مارس  90ؤرخ يف ،امل91/49املرسوم التنفيذي رقم،

 .9191مارس  90، املؤرخة يف 01ومكافحته، الجرمية الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد09
 19)-  :تشار وباء فريوس كورونا ،املحدد للتدابري التكميلية للوقاية من ان 9191مارس  94، املؤرخ يف 91/71املرسوم التنفيذي رقم

 . 9191مارس  94، املؤرخة يف 04ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 09 -كوفيد
 11)-   :املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات 9191مارس  91املؤرخ يف  9.91.999املرسوم بقانون رقم ،

 .9191مارس  94مكرر، املؤرخة يف  4947للمملكة املغربية، السنة التاسعة بعد املائة، العدد اإلعالن عنها،الجريدة الرسمية 
 14)-  :املتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني 9191مارس  94املؤرخ يف  9.91.991املرسوم بقانون رقم ،

 4947ية الجريدة الرسمية للمملكة املغربية، السنة التاسعة بعد املائة، العدد ، الجريدة الرسم09 -ملواجهة تفيش فريوس كورونا ـ كويف
 .9191مارس  94مكرر، املؤرخة يف 

 القرارات القضائية: -و(
 10)-  19،املجلة القضائية العدد 090711،ملف رقم: 94/00/0999قرار املحكمة العليا، الغرفة العقارية املؤرخ يف. 

 اإللكرتونية:املواقع  -ز(
 10)- :موقع منظمة اليونسيف      https://www.unicef.org/ar  
 19)- :موقع وزارة العدل املغربية 
  https://WWW.justice.gov.ma/lg-1/actualites/act1055.aspx/act1048aspx 61  : 
 11)- :موقع مجلة الدولة والقانون املغربية https://www.marocdroit.com    

 ثانيا: املراجع باللغة األجنبية
Ouvrages : 

A)-Articles  

- ELEORA Cinellin, Safe distance, safe patients Therapeutic management of oncological patients affected 

by cutaneous and mucosal adverse events during the COVID-19 pandemic: an Itali experience, in: 

https://www.doi.org/ and: https://link.springer.com/article/10.1007/s00520-020-05563-1  

Lois et Jurisprudences:  

B)-Lois: 

- Ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et 

de la preuve des obligations, journal officiel  de la république française, numéro 35, du 11 février 2016. 

C)-Jurisprudences:  

- Cour d'appel de Colmar, chambre n° 06,du 12 mars 2020,n° 20/01098. 

 
  

https://www.unicef.org/ar
https://www.justice.gov.ma/lg-1/actualites/act1055.aspx/act1048aspx%2016
https://www.marocdroit.com/
https://www.doi.org/
https://link.springer.com/article/10.1007/s00520-020-05563-1
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 -بين التحديات والفرص-على القطاع الخاص آثار االقتصادية لجائحة كورونا 

  -بين التحديات والفرص-آثار االقتصادية لجائحة كورونا على القطاع الخاص 
    

 الجزائر-كلية الحقوق و العلوم السياسية–جامعة تيارت 
 -الجزائر–جامعة ابن خلدون-لبيئيعضوة يف مخرب ترشيعات حامية النظام ا

 

 : ملخص
إن القرى العاملة عرب دول العامل أضحت تعاين اليوم بنسبة كبرية من اإلغالق الكيل أو الجزيئ  الذي يقيد الحركة أو العمل يف ظل 

حيث تظهر التعقيدات  اليوم يف الكساد االقتصادي الذي أصاب جل املؤسسات الناشئة و خاصة التابعة القطاع  09جائحة كورونا كوفيد 
ىل ترسيح  بعض العامل أو اإلفالس  املحتم عىل بعض املؤسسات فالخسارة اليوم أعمق بكثري حتى و إن متكن هؤالء الخاص مام أدى إ

 من إيجاد نشاطات بديلة . 

فالقطاع الخاص هو أكرث ترضرا عىل غرار باقي القطاعات ألنه يحتوي عىل رشائح مجتمعية عديدة حيث أكدت منظمة العمل الدولية 
ك يف ظل هاته لذل ،السياسية الزمة كورونا رغم أن املتوقع هو حدوث انخفاض كبري يف معظم الدول ذات الدخل املتوسط عىل االستجابة

الجائحة فاألولية هي االستجابة ثم التعايش حتى نحافظ عىل الوظائف االقتصادية خاصة بالنسبة للقطاع الخاص يف ظل هيمنة الدولة 
 دية املنافسة و متركز نشاطات القطاع الخاص باملناطق املتأثرة بالوباء عىل النشاطات االقتصادية و محدو 

فالعمل يف القطاع الخاص يعد الطرف الثاين يف دعم القطاع االقتصادي من القطاع الحكومي و يشكل عنرصا هاما للتوازن 
 الفرص   ص تكمن أهميتها بني التحديات واالقتصادي عىل املستوى الوطني و الدويل و بالتايل ميكن الجزم ان نشاطات القطاع الخا

 

Abstract :  

Operating villages across the world are now suffering from a large percentage of total or 

partial closures that restrict movement or work in light of the Corona Covid 19 pandemic, as 

the complexities appear today in the economic depression that afflicted most of the emerging 

enterprises, especially those of the private sector, which led to the layoffs of some workers Or 

the inevitable bankruptcy of some institutions, as the loss today is much deeper even if they are 

able to find alternative activities. 

The private sector is more affected, like other sectors, because it contains many societal 

segments, as the International Labor Organization emphasized the political response to the 

Corona crisis, although a significant decline is expected in most middle-income countries. 

Therefore, in light of this pandemic, the first is response and then coexistence in order to 

preserve economic jobs, especially for the private sector, in light of the state's dominance of 

economic activities, limited competition, and the concentration of private sector activities in 

the areas affected by the epidemic  . Work in the private sector is the second party in support of 

the economic sector from the government sector, and it is an important element for the 

economic balance at the national and international level, and therefore it can be asserted that 

the activities of the private sector lie among the challenges and opportunities 
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 مقدمة:
السنني األمر الذي استدعى تطوير الدراسات والتحليالت املالية إلنقاذ  عرف العامل عدة أزمات مل تكن يف الحسبان منذ آالف

فلقد بدأ هاجز األزمة املالية يف ظل جائحة كورنا يؤرق حكومات العديد من الدول واملنظامت  اقتصاديات الدول النامية والحديثة النشأة.
لرغم من وبروتوكوالت واتفاقيات كاملنظمة العاملية للتجارة وعىل ا الدولية واملؤسسات املالية عىل الرغم مام يربز من تحالفات ورشاكات

التداخالت املالية وتوزيع املنافع إال أن هذا ال يزال محل بحث منذ سنوات ملا يشكله من أهمية قياسية للتعرف عىل أبعاد األزمات عىل 
 اقتصاديات الدول.

ياطات الدولية وعندما تضطر الحكومات إىل التخيل عىل أسعار الرصف فاألزمة املالية حاليا تشكل انخفاض حادا يف حجم االحت
الثابتة لعمليتها املحلية قدرتها عىل الدفاع عنها عند مستوى ثابت وللحفاظ عىل مستوى سعر الرصف أمر صعب ومكلف ومن ثم متتد 

ات وبالتايل عن عدم االستقرار يف املتغري  ة.تداعيات األزمات يف ظل جائحة كورونا إىل القطاع الحكومي والقطاع الخاص يف كل دول
ىل ع االقتصادية واملعامالت التجارية الدولية هي أداة الدول النامية التي يقابلها يشء من التباطئ يف الدول املتقدمة وهنا ما ينعكس سلبا

 اقتصاديات دول العامل.

ية يف ظل جائحة كورونا؟ وما أثرها عىل اقتصاديات القطاع من خالل هذا يجدر بنا طرح السؤال التايل ماهي أسباب األزمة املال
 الخاص؟ محاولني التعرف عىل املتغريات الدولية الجديدة التي تنحرص بني التحديات والفرص.

 املحور األول: بوادر األزمة املالية يف مؤسسات القطاع الخاص يف  ظل جائحة كورونا
لية شكل عائقا هاما يف جنب األزمات املالية وهذا ما يدعو إىل إعادة بناء اسرتاتيجيات إن ضعف كفاءة النظم املالية املحلية والدو 
( قوية للتصدي لألزمات يف أي وقت كان فجائحة كورونا كانت مبثابة إشارة مبكرة 836الدول يف السياسات املالية وخلق أنظمة مالية)

 املالية نذكر ما ييل:إىل أهمية وجود هاته األنظمة لذا من بني أهم بوادر األزمة 

ترسيح العامل بنسبة كبرية يف معظم الدول والذي يشغل نسبة كبرية من النساء مقارنة بنسبة الترسيح الرجال ملا تعانيه املرأة من 
ض االتزامات عائلية كالرتبية والطبخ وإعالة من هم أكرب سنا ويف ظل هاته الجائحة فغن ترسيح العامل كان له أثر سلبي عىل انخف

 مستوى الدخل الفردي، ناهيك عن صعوبات إيجاد فرص عمل بديلة يف ظل هاته الجائحة.

إصطحاب جائحة كورونا لعديد من األمراض الصدرية وااللتهابات الرئوية املر حال دون مزاولة معظم العامل واملعامالت مامرسة 
 لوظائف التابعة للقطاع الخاص بشكل كبري ملا.تأثر ا أعاملهم اليومية مام أدى إىل انقطاع وترية وسريورة العمل.

 الخصائص املشرتكة للدول النامية يف ظل جائحة كورونا
 بعض عصف هاته الجائحة دون سابق إنذار انهارت معظم اقتصاديات العامل ومن بني الخصائص املشرتكة ما بينها   نذكر ما ييل:

 وعجز الرشكات الكربى التي أثرت بدورها عىل املؤسسات الناشئة بالتبعية.فشل حركة النقل جوا وبرا وبحرا مام أدى إىل غلق 

                                                           

عة م( الجميل، سرمد كوكب علي، "األزمات المالية العالمية: قياس ومحاكاة ألزمات مالية في بلدان عربية مختارة"، مجلة تنمية الرافدين، جا836)

 2010/413073MDكلية اإلدارة واالقتصاد، رقم  -موصلال
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انحصار املعامالت التجارية الدولية يف قطاعي صنع األسلحة واملنتوجات الصيدالنية مام ينبهان أن اإلنسان دور فعال يف استمرار 
تعاون تفاقم أزمة اتحاد وتضامن مؤرشات ال الظروف. باقي الصناعة خاصة التي ميكن االستغناء عنها، كصناعة األسلحة يف ظل هاته

مطالبة الدول بديونها يف ظل هاته األزمة زاد من حدتها، مام أدى إىل تدخل املنظامت الدولية للصندوق النقد  بني دول االتحاد األوريب.
(مام يؤدي إىل النمو 837)Groth populationاين زيادة النمو السك الدويل للحفاظ عىل التوازن املايل للبلدان املدينة والدفع بالتقسيط.

 Technologie progressعدم توزيع فرص التقدم التكنولوجي  الفعيل يف قوة العمل التي انهارت عىل آخرها.

 اقتصاد البلدان الفقرية يف ظل الهدر البيئي وجائحة كورونا: تفاقم أزمة 
عن صناع السياسات االقتصادية يف البلدان الفقرة يواجه تحدي تعزيز النمو االحتوايئ يف ظل الحيز املايل املحدود، ويتعني كذلك 
زيادة الضبط املايل يف جميع بلدان املترضرة لضامن استمرارية القدرة عىل تحمل الديون واستمرارية املالية العامة بالنسبة ملؤسسات 

مع القطاع العام عىل املستوى املركزي عند معالجة االستثامر  838اصة و انه يف ظل غياب الرؤية اإلسرتاتيجية املوحدة القطاع الخاص خ
الخاص يف متويل و تشغيل املرشوعات االقتصادية للمؤسسات الناشئة خاصة مع تعدد الجهات املسؤولة يف متويل و تشغيل املرشوعات 

وافقات و الرتاخيص الالزمة بشكل مبالغ فيه مام أدى اىل عدم إمتام العديد من املرشوعات دون ان وتعدد امل 839التابعة للقطاع الخاص
 خاص لننىس افتقار العديد من القطاعات االقتصادية املعنية اىل الخربة الفنية و املالية و القانونية الالزمة لطرح املرشوعات عىل القطاع ا

  عدة من بينها:حيث تعتمد البلدان الفقرية عىل تدابري

 خفض النفقات وزيادة اإليرادات.

محالة إعادة التوازن بني عنارص اإلنفاق نحو االستثامر الرأساميل ............. للنمو الجودة، مع دعم اإلنفاق االجتامعي املوجه 
ملخصصات تضاعف ا كرث استمرارية.(، مع تنويع قاعدة اإليرادات والقضاء عىل التشوهات وجعل الضبط املايل أ840بدقة إىل املستحقني)

 مليون يورو عىل حساب الدول الفقرية. 1املالية ثالث مرات 

كرت عجز كام سبق وان ذ  -أظن سبل النجاح هي إعادة النظر يف صيغ متويل االستثامرات االبتعاد عن القروض يف هاته الفرتة
اسات والترشيعات إدراج البعد البيئي والتنموي يف السي حصيل الرضيبي.الدول لتغطية وتسديد ديونها كذلك انهيار النظام الجبايئ او الت

إعادة النظر إىل فعالية واستجابة القطاع الخاص ألهداف التنمية وخاصة انه قطاع ال يعتمد عىل الشهادات وإمنا عىل االبتكار  املستقبلية.

                                                           

 .17، ص 7553المملكة السعودية،  -(ميشيل تودارو، "التنمية االقتصادية"، الطبعة االنجليزية، الرياض837)

المستدامة إعتمدت جميع الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة برتوكول يتضمن االتفاق على تحديد اهداف التنمية  7541في سنة  838

 األرضو العمل على تحقيقها و تتمثل في سبعة عشر هدفا تعرف أيضا باالهداف العالمية، تهدف الى العمـــــــل على انهاء الفقر و حماية كوكب 

ان تمتع كة و ضمو تحقيق المساوة بين مختلف أطياف المجتمع و توفير الخدمات األساسية و الضرورية للجميع و محاربة األوبئة و االمراض الفتا

 . 7515شعوب العالم باالمن و السلم  بحلول سنة 

 

ية مخبر التنم–ايمن محمد فريحات "معوقات تطبيق الشراكة بين القطاع العام و الخاص من وجهة نظر أصحاب القطاع".مجلة االقتصاد و التنمية  

  13839ص. 7541جنفي  54جامعة المدية العدد -المحلية المستدامة

إدارة الشرق الوسط وأسيا الوسطى "سياسة المالية العامة الداعمة للنمو المستمر واالحتوائي في  -آفاق االقتصاد اإلقليمي(تقرير 840)

 منطقة الشرق األوسط وأسيا الوسطى".
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العتامد عىل ا نفسها بطرق بديلة وذلك بعقد الرشاكة مع القطاع العام.إتاحة الفرصة للمشاريع الناشئة للتطوير من  واالبداع واالخرتاع.
 املقومات اللوجستيكية أثناء العمل للحفاظ عىل سريه واستمراريته يف ظل هكذا ظروف لتفادي العدوى.

 املحور الثاين :الحلول البديلة من أجل اقتصاد مستدام إلنقاذ مستقبل مؤسسات القطاع الخاص
الخرباء  أن عامل قطاع  الخاص لتجارة الجملة والتجزئة من بني القطاعات االقتصادية األكرث ترضًرا، الذين عادة يرى العديد من 

ما يتقاضون أجوًرا منخفضة وغري محمية. فقد يستمر العمل يف هذا القطاع والذي يشمل أنشطة تعترب رضورية )مثل توزيع الطعام( لكنهم 
 يواجه العامل يف الرشكات غري الرضورية عمليات إغالق واسعة النطاق وتخفيضات حادة يف التوظيف يواجهون مخاطر صحية أكرب. بينام

 وساعات العمل.

عزيز جودة وحسن اعتامد الحكامة املالية لت تعزيز الشفافية ورفع مستوى الرقابة عىل أجهزة املؤسسات مبا يتعلق املحاسبة املالية.
حديد ت اعتامد نظام جديد يتساير مع إجراءات املشاريع املستحدثة للرفع من عجلة التنمية. أداء السلطات العمومية واملحلية.

بداع واالبتكار وتوسيع تشجيع املسريين املبادرين باإل  االسرتاتيجيات الهادفة املرتبطة بتكوين الكوادر وتسيري االستثامرات طويلة املدى.
وفري نظام ترخيص ت قرارات معدلة لحقوق والتزامات املتعاملني االقتصاديني  ئج املرجوة.دائرة حرية الترصف واملرافقة حتى تحقيق النتا

 إن برامج التحفيزات املالية التي عرفتها الدول مؤخرا تؤثر عىل مسارات االنبعاثات الغازية فعال ومراقبة لألنشطة االقتصادية الحديثة.
صول تكوين لجان وفرق عمل لتقدم االقتصادي وفقا لقواعد احرتازية ملنع ح ة املناخ.العاملية لعقود قادمة وبذلك تتحقق االستجابة ألزم

 األزمات من خالل برامج االستقرار املايل والنقدي.

حان الوقت لتطوير أسواق السهم لجذب التدفقات االستثامرية وتفادي االستثامر واالئتامن املحليني القصريي األجل للمخاطر 
األجنبية املبارشة للدفع بعجلة النمو يف ظل ترسانة 841ستفادة من تحارب الدول األجنبية يف مجال تحفيز االستثامرات اال  الناجمة عنهام.

 الحث عىل إيجاد قناة لتوحيد اقتصاديات الدول العربية يف مجال التعاون والتداول التجاري. قانونية مرنة لتشجيع املستثمر األجنبي.

I- أهمية االتصال املؤسسايت يف إيجاد حلول لألزمة املالية 
ويخلق الديناميكية، فهو العامل املحفز و املحرك للتغيري، لذلك تحتاج املؤسسات 842إن االتصال املؤسسايت  ينمي الروح الجامعية  .

لية أساسية ت عىل اعتبار أن التغيري التنظيمي عمإليه من أجل مواكبة التغريات الحاصلة من جراء األزمات العاملية املحيطة لهذه املؤسسا
وهامة ذات أبعاد إسرتاتيجية تعمل عىل خلق مناخ مالئم من أجل تنمية العالقات باختالف أنواعها داخل أي مؤسسة ومن أجل أيضا 

جديد املستمرين يف  والتتحقيق األهداف، فهي تحتاج يك تكون عملية حيوية وديناميكية إىل تبني فلسفة إدارية قامئة عىل التغيري
مجال تسيري املوارد البرشية و تثمني مهاراتها ومعارفها داخل املؤسسة، والهدف من ذلك تنشيط العالقات مام يستدعي وجود نظام اتصايل 

 شامل ومتكامل موجه نحو تحديد وتحقيق األهداف املؤسساتية و ذلك من خالل:

  .قتصاد الوطني و الدويل و ذلك بحامية ودعم النظام االقتصادي والسيايس لدولةرشح الدور الذي تلعبه املؤسسة يف اال  - .

                                                           

 44ص -7557-االردن-ديفيد بريتشيتكو ترجمة لينا الحمود "طريقة التفكير االقتصادية"-بيتر بوتكه-بول هانيه 841

 77ص-7575. القاهرة، مصر: معهد التخطيط القومي.45اللطيف حنان رجاني. رونا االصدار عبد  842
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  .إمداد العاملني ملعلومات الكاملة عن املؤسسة و نقاط القوة و الضعف وأهدافها وعالقاتها الخارجية والداخلية -

 أثناء األزمات املالية أو الصحية   .تقديم املشورة والنصح للجامهري الداخلية والخارجية -

تقديم الخدمات املساعدات و االستشارات للخروج من  و محاربة الشائعات املغرضة لتفادي تفاقم األزمات مهام كان نوعها - .
 .األزمات بأقل خسائر)العالج، التأمني، الرتفيه(

إن الفشل  .تدعيم العالقة بني املنظمة واملنظامت األخرى - .نرش و رفع و تحسني الوعي الثقايف واالجتامعي للجمهور الداخيل 
ي تاملرتبط دارة العالقات العامة يؤدي إىل تعاظم ظاهرة االغرتاب البيئي مام ينتج العديد من الظواهر الفرعية املرتبطة ذه املشكلة، وال

 تكون لها العديد من النتائج الوخيمة عىل أهداف املؤسسة .

II- اع الخاص نحو  تنمية االقتصاد األخرضتوجه مؤسسات القط 
 لتحقيق املبارشة األداة باعتبارها للتعادلية االستقاللية، الجوهرية القضايا من واحدة الرضيبية، العدالة إن العدالة االقتصادية تشكل-

 يف وجعلها ببالدنا، الرضيبة أجل دمقرطة من الجبايئ النظام تسخري يجب بحيث الرضيبي، التهرب الرثوة ومحاربة توزيع يف املساواة
 ألن بالدميقراطية، تربط الرضيبة التي العالقة يف النظر إعادة إىل تسعى ،843استقاليل كفكر الكرامة، فالتعادلية أجل من املعركة قلب

 .للدميقراطية طلبا أكرث تكون املواطنة، بصفة التحيل من واجبات الرضيبة أداء تجعل التي املجتمعات

أمام  املجال فتح خالل من قوية، مقاوالتية اقتصادية منظومة بناء للمجتمع عىل واالجتامعي االقتصادي التعاديل النظام ويقوم
 املساواة تحقيق يف مسؤوليتها تتحمل أن الدولة وعىل .كل املجاالت يف وقدراتها كفاءاتها إلظهار الشابة والطاقات الخاصة املبادرات

 وألن .الرثوة لرجال األعامل واحتكار الريع اقتصاد مظاهر عىل كل والقضاء ، الحيوية باملجاالت االستثامر فرص من يف االستفادة
 والتسارع اىل التحول إيل االقتصاد األخرض و ذلك نتيجة: تحليله االقتصادي يف يغفل مل فإنه متكامل، مجتمعي مرشوع التعادلية

زمات العاملي و كرثة األزمات التي مير بها و منها انهيار األسواق  يف البورصة، األ تعاقب األزمات املالية املتكررة عىل صعيد االقتصاد 
، عدم تحقيق األمن  الغذايئ, االحتباس الحراري , الهدر الرسيع  و املستدام  844املالية جراء االستدانة و االقتصادية  لعدم تكافئ الفرص

 يف املوارد الطبيعية .

 بهدف تخفيف الفقر يف املناطق الريفية:حيث أن االقتصاد األخرض يساهم يف تخفيف الفقر و ذلك الدفع  بعجلة التنمية الريفية
 عن طريق اإلدارة الحكيمة للموارد الطبيعية و األنظمة اإليكولوجية و ذلك سوف يحقق املنافع من رأس املال الطبيعي.

قدر كبري ن تحسني كفاءة املياه و استخدامها ميكن أن يخفض بالرتشيد العقالين يف استهالك املياه الطبيعية و الجوفية : حيث أ 
 استهالكها كام أن تحسن طرق الحصول عيل املياه سوف يساهم يف توفري املياه الجوفية داخل اآلبار.

                                                           

مدحت ابو النصر، و ياسمين مدحت محمد. التنمية المستدامة ، مفهومها ــ ابعادها ــ مؤشراتها. حلوان: المجموعة العربية للتدريب و  843

 51ص-7542النشر.

في  49-نظمة العمل الدولية، في تصريحات من جنيف، إنه في بداية العام وقبل أن يتفّشى كـوفيدحسب تقرير ل: غاي رايدر، مدير عام م  844

 البطالة مليون شخص إلتحقوا بصفوف 495العالم، 
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ة باالعتامد عىل دعم و تحفيز النقل الجامعي و العمومي : حيث الوصول ايل خفض دعم أسعار الطاقة يف املنطقة العربية بنس
بليون دوالر خالل ثالث سنوات و هذا املبلغ ميكن تحويله إيل تخضري الطاقة و االنتقال إليها يف مجال  011سوف يوفر أكرث من 91%

من قطاع النقل يف البلدان العربية نتيجة ارتفاع فاعلية الطاقة و استعامل النقل العام و السيارات الهجينة توفر ما  %11النقل و بتخضري 
من األبنية القامئة خالل العرش سنوات القادمة,, يتوقع توفري  %91بليون دوالر يف تخضري  011بليون  دوالر سنويا,, و بأنفاق  91ن يقرب م

 مليون فرصة عمل. 4أكرث من 

سمدة  أل إسرتاتيجية التصدي ملشكلة النفايات الصلبة و محاولة إعادة تدويرها و رسكلتها: حيث أن ) أنتاج الحمض الفسفوري و ا
ية و الصناعة ئبكل انواعها, و أنتاج املعادن املركزة , و االستخدام املركز لألسمدة يف الزراعة و املدابغ الصناعية و التقليدية , و الصناعة الدوا

ذا تم التخلص ه و لكن أ من هذه النفايات يتم إلقائها يف املياه و أن االنبعاثات الخارجة منها تؤدي إيل تلوث امليا %11التحويلية( أكرث من 
منها بصورة جيدة عن طريق دفنها يف مدفن صحي أو محاولة تدويرها سوف تؤدي إيل نظافة البيئة و التقليل من االنبعاثات  الغازية 

 السامة عىل البيئة.

ملحوظ يف  ضالرتكيز عيل االستثامر يف مجال االنتقال الطاقوي: حيث النقلة إيل االقتصاد األخرض سوف تؤدي إيل تخفي
من الناتج املحيل اإلجاميل يف قطاعات  %9الذي يستثمر فيه نسبة  845انبعاثات غازات االحتباس الحراري ,, ففي املخطط االستثامري

رئيسية من االقتصاد األخرض يخصص أكرث من نصف مقدار ذلك االستثامر لزيادة كفاءة استخدام الطاقة و توسيع اإلنتاج و استخدام 
 يف كثافة استخدام الطاقة عىل املستوى العاملي. %14قة املتجددة و النتيجة هي تحقيق خفض بنسبة قدرها موارد الطا

عىل مجموعة من اآلليات، لإلنتاج البيولوجي الخايل  البيولوجية االعتامد عىل الزراعة الطبيعية : تعتمد الزراعة الطبيعية و الفالحة
حتوي عىل أي بقايا للمواد املصنعة التي من شأنها الرفع من املردودية عىل حساب صحة و سالمة من املواد املصنعة، أو مبعنى أدق ال ي

 .طبيعية التوازن البيئي، ومن بني اآلليات املعتمدة نذكر: إعادة تدوير املواد العضوية، واستعاملها كأسمدة

طاقة يف دامة بدیال للطاقة االحفوریة ومصادر هامة للالتمویل األخرض كآلیة لدفع مشاریع الطاقة املستدامة :تشكل الطاقة املست
هي بشكل أسايس تلك املصادر التي ال تنضب يف الطبیعة، واملشتقة جوهریا من الطاقة اإلشعاعية 846املستقبل، فمصادر الطاقة املستدامة 

اقة الریاح، طات الطاقة الشمسیة وطللشمس التي تصل إىل األرض، وتتضمن هذه املصادر األمثلة الواضحة للمحطات الكهرومائیة ومح
باإلضافة إىل طاقة باطن األرض وبعض النفایات املتجددة القابلة لالحرتاق، وعىل هذا یعد االستثامر يف تكنولوجیا الطاقة الخرضاء من 

 .التوجهات الحدیثة عىل املستوى العاملي التي تساعد عىل االستغالل األمثل للطاقة املستدامة

 الخامتة:
يف الحقيقة األزمة التي متر بها البرشية هي مسالة مسؤولية مشرتكة و مسؤولية اجتامعية ممزوجة بأهداف التنمية املستدامة، حيث 

( تؤثر بالفعل عىل عرشات املاليني من العامل غري الرسميني. ففي الهند ونيجرييا والربازيل، تأثر عدد ٠٩-يرى املحللون أن أزمة )كوفيد

                                                           

عثمان ماجد، و حبوس سينا. رسم مالمح االستدامة في زمن فيروس كورونا ، مالحظات عملية للشركات العاملة في القطاع المالي غير  845

 37ص-7575في المصري. القاهرة: المركز المصري لبحوث الراي العام . بصيرة.المصر

-تجارب دولية مع اإلشارة لحالة الجزائر-مقيمح صبري"التمويل األخضر كآلیة لدفع مشاریع الطاقة المستدامة-هرموش ايمان-رمضان ايمان 846

 732ص. 7549-الجزائر-مجلة اقتصاد المال و األعمال
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مليون عامل يف االقتصاد  911االقتصاد غري الرسمي عن طريق اإلغالق وتدابري االحتواء األخرى. ففي الهند، يتعرض حوايل  العاملني يف
غري الرسمي لخطر الوقوع يف عمق الفقر خالل األزمة. وقد أثرت إجراءات اإلغالق الحالية يف الهند عىل هؤالء العامل بشكل كبري، 

 العودة إىل املناطق الريفية.مام أجرب العديد منهم عىل 

لكن مع استمرار هاته الجائحة، وقفت عجلة التنمية االقتصادية، ومن جهة ساعدت البيئة  -هناك دول تعترب منوذجا تنمويا حديثا 
مللقاة عىل عاتق اعىل التعايف، غري سلوك اإلنسان. من الناحية املادية: عقود الرشاكة بن القطاعني  العام والخاص تتميز بشمولية املهام 

حتى أنه أهداف التنمية الدولية يجب ان تتغري عىل  .التحضري للمرشوع -املتعاقد املتمثلة التمويل و البناء و استغالل، إضافة إىل التصميم
 حسب تطور الجائحة.

 منصب شغل سيتالىش عىل املستوى العاملي  911هناك حوايل 

 وتراجع القدرة الرشائية.املستوى االجتامعي سيعرف تراجعا، كالفقر 

 مليون عملية جراحية تأجلت هذا ما يؤثر عىل صحة اإلنسان فالخطر أصبح مزدوج إما العدوى أو االنتظار حتى تتأزم األمور. 091

 عىل املستوى الدويل وكاالت السفر والخطوط الجوية أغلبها قامت بإلغاء رحالتها وهذا ما أفلس بعضها وخفض مداخيلها.

 حة كورونا كان لها الدور الرئييس يف تعجيل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة التي أصبحت أولوية رمبا جائ

يجب كذلك إعادة النظر يف أدوات االستثامر والتخيل عن عملية طبع النقود وخلق فرص من هاته األزمة دون أن ننىس دور التأمني 
 اعية للتحفيز من حدة الظروف.املصغر بالنسبة النشاطات التجارية الفالحية والصن
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 املراجــــــع

  الجميل، رسمد كوكب عيل، "األزمات املالية العاملية: قياس ومحاكاة ألزمات مالية يف بلدان عربية مختارة"، مجلة تنمية
 2010/413073MDكلية اإلدارة واالقتصاد، رقم  -الرافدين، جامعة املوصل

  تطبيق الرشاكة بني القطاع العام و الخاص من وجهة نظر أصحاب القطاع".مجلة االقتصاد و امين محمد فريحات "معوقات
  19ص. 9101جنفي  10جامعة املدية العدد -مخرب التنمية املحلية املستدامة–التنمية 

 تمر واالحتوايئ يف املسإدارة الرشق الوسط وأسيا الوسطى "سياسة املالية العامة الداعمة للنمو  -تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي
 منطقة الرشق األوسط وأسيا الوسطى".

 00ص -9119-االردن-ديفيد بريتشيتكو ترجمة لينا الحمود "طريقة التفكري االقتصادية"-بيرت بوتكه-بول هانيه 
 يف  09-وفيدـتقريرغاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، يف ترصيحات من جنيف، إنه يف بداية العام وقبل أن يتفىّش ك

 البطالة مليون شخص إلتحقوا بصفوف 091العامل، 
 االشارة  تجارب دولية مع-مقيمح صربي"التمويل االخرض كآلیة لدفع مشاریع الطاقة املستدامة-هرموش اميان-رمضان اميان

 947ص. 9109-الجزائر-مجلة اقتصاد املال و االعامل-لحالة الجزائر
 (. التنمية املستدامة ، مفهومها ــ ابعادها ــ مؤرشاتها. حلوان: املجموعة 9107حمد. )مدحت ابو النرص، و ياسمني مدحت م

 العربية للتدريب و النرش.
  ,(. املسؤولية املجتمعية للقطاع الخاص يف مواجهة ازمة كورونا. سلسلة اوراق االزمة : 9191عبد اللطيف حنان رجاين. )جوان

 . القاهرة، مرص: معهد التخطيط القومي.01صدار مرص وعامل كورونا و ما بعد كورونا اال 
 ( .رسم مالمح االستدامة يف زمن فريوس كورونا ، مالحظات عملية للرشكات العاملة يف 9191عثامن ماجد، و حبوس سينا .)

 القطاع املايل غري املرصيف املرصي. القاهرة: املركز املرصي لبحوث الراي العام . بصرية.
 ( .تحويل عاملنا : خطة التنمية املستدامة لعام 9101الجمعية العامة لالمم املتحدة .)نيويورك . اهدداف التنمية املستدامة 9111 .

 من االمم املتحدة 
  :أهداف التنمية املستدامة. )بال تاريخ(.  من االمم املتحدةhttps://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/ 
  (. موقع جريدة اليوم السابع. تم االسرتداد من 9191ابريل,  91إسامعيل. )محمدhttps://www.youm7.com/story/2020/4 
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 ثغرات قانون مهنة المحاماة بالمغرب

 

  ثغرات قانون مهنة المحاماة بالمغرب
    

 باحثة بسلك الدكتوراه تخصص قانون خاص
 كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية و اإلجتامعية بفاس

 

 : ملخص
تعترب مهنة املحاماة مهنة جليلة لها قدسيتها و رسالتها السامية ، وهي مهنة حرة تشارك السلطة القضائية يف تحقيق العدالة، 
ونظرا للدور املهم التي تلعبه املهنة فإن القانون املنظم ملهنة املحاماة بحاجة إىل التحديث يف كثري من جوانبه فعىل الرغم من 

العديد من الجوانب اإليجابية، إال أنه الزال يحتوي عىل مجموعة من املقتضيات التي مل تصادف الصواب أو تحتوي تضمنه 
عىل تناقضات باإلضافة إىل العديد من االغفاالت التي تم نسخها يف مرشوع القانون املنظم ملهنة املحاماة ، وقد حاولت تسليط 

 ية وسبل تجاوزها من خالل قراءة يف مقتضياته التي تثري إشكاال ، فالحاجة أصبحت تلحالضوء عليها محاولة إبراز جوانبه السلب
لزوما عىل إصدار ترشيع يواكب بصفة عامة كل املتغريات التي يشهدها العامل بالشكل الذي يجعله قادرا عىل حامية املهنة، 

 .لنبيلة خدمة للحق وسيادة للقانونوذلك بإعطائها ما هو جدير من حامية وعناية الئقة حتى تؤدي رسالتها ا

 

Abstract :  

La profession d'avocat  est un métier libérale et indépendante ainsi qu'elle fait partie 

de la famille judiciaire comme partenaire pour aider à obtenir la justice. Vu l'importance 

cruciale que joue le rôle de la profession d'avocat, il serait nécessaire de mettre à jour 

plusieurs aspects de la loi qui la réglemente. En dépit de ses dispositions positives, elle 

connu plusieurs d'autre dispositions mise en question et paradoxale, s'y ajoute, de 

nombreux omissions des dispositions du projet de loi qui organise la profession d'avocat. 

En effet, j'ai essayé de les mettre en lumière en mettant en exergue ses aspect négatif 

ainsi de proposer des solutions à partir d'une lecture minutieuse de ses dispositions qui 

créent des problématiques, d'où la nécessité de solliciter l'intervention de législation 

pour élaborer une loi capable de suivre le rythme des changements mondiaux d'une 

manière fluide et limpide pour qu'elle atteint son objectif principal qui est de protéger la 

profession 
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 املقدمة:
إن اإلنسان يف رصاع مستمر من أجل الحياة ويف حاجة إىل تنظيم عالقته مع الغري بشكل يضمن له حقوقه، وليك يتحقق ذلك 
البد من إيجاد سلطة لفك النزاع واعطاء لكل ذي حق حقه، وليك تفصل هذه السلطة بني الناس يف نزاعاتهم كان ال بد من حضورهم 

 ا يريدون عرضه بعضهم ليس مبقدوره ذلك فيضطرون إىل االستعانة مبن هو أفصح لسانا وأكرث عليا ومعرفة.لتوضيح م

وقد عرف القانون املغريب قبل الحامية نظام اإلفتاء والوكالة، حيث كان هناك وكالء أو مدافعني قضائيني يساعدون موكليهم، كام 
، غري أنه بعد دخول الحامية كان 847أمام املحاكم القنصلية ال سيام يف مدينة طنجة كان هناك بعض املحامني األجانب الذين يدافعون

من أهم بوادرتطورهذه املهنة صدورالترشيعات التي منحت االمتيازات الرضورية للمستعمر لتقوية وجوده ومنح الضامنات ملواطنيه باملغرب، 
 الذي يعترب أول قانون خاص مبهنة املحاماة يف املغرب. 0994يناير  01ظهري املتعلق بقانون املسطرة املدنية، و  0991غشت  09فصدر ظهري 

ومبجرد ما أحرز املغرب عىل االستقالل جعل نصب عينيه يف ميدان الترشيع هدفني: األول يرمي إىل توحيد الترشيع بالبالد، 
اململكة فتبنى  يع تدريجيا إىل أن شمل جميع ترابوالثاين يتوخى تطهري هذا الترشيع من مخلفات املستعمر، فتأىت ذلك بتوحيد الترش

املرشع املغريب أغلب القوانني التي كان جاري بها العمل يف املنطقة الجنوبية يف عهد الحامية الفرنسية، و ألغى تدريجيا بعضها اآلخر 
 01ظهري –ة يف املنطقة الجنوبية سابقا ، حيث استمر العمل بالقوانني املنظمة ملهنة املحاما848الذي كان له مساس بوضع املغرب الجديد

سنوات  1، وذلك ملدة 0911يونيو  01من ظهري  10إىل  44_ واملنطقة الدولية سابقا _الفصل 0911دجنرب  01واملنطقة الخليفية ظهري  0994يناير 
مهنة املحاماة إال بعد حصول املغرب ، ومل تتم مغربة 849( 71)الفصل  0919يونيو  09بعد االستقالل إىل أن ألغى كل هذه القوانني ظهري 

، وتلته تعديالت أخرى أهمها تلك التي تضمنها املرسوم املليك 0919ماي  09عىل االستقالل، وبالضبط مبقتىض الظهري الصادر بتاريخ 
، لذلك 850هالتي شابت ، لكن بالرغم من التعديالت التي أدخلت عىل هذا القانون فإن هناك العديد من النقائص0949دجنرب  04املؤرخ يف 

، وقدعرف 9119بتاريخ  99.19الذي عدل ومتم مبقتىض القانون رقم  0991851غشت  01اضطر املرشع املغريب إىل استبداله مبقتىض ظهري 
ة  رس املحاماة يف املادة األوىل بأنها:" مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم يف تحقيق العدالة، واملحامون بهذا االعتبار جزء من أ 

 14/17/9109القضاء"، بينام عرفها مرشوع القانون املنظم ملهنة املحاماة الذي صادق عليه مكتب جمعية هيئات املحامني باملغرب بتاريخ 
يف مادته األوىل بأنها :" مهنة حرة، مستقلة، تشارك السلطة القضائية يف تحقيق العدالة وحامية الحقوق و الحريات، واملحامون بهذا  

 تبار جزء من أرسة القضاء ". اإلع

وللمحاماة أهمية كبرية تستمدها أساسا من رسالتها النيلة التي تهدف إىل الدفاع من أجل إحقاق الحق، وتثبيت األمن، وإنارة 
حاجة إىل التحديث ب الطريق أمام القضاء لتحقيق العدالة املنشودة، ونظرا للدور املهم التي تلعبه املهنة فإن القانون املنظم ملهنة املحاماة

                                                           

 .495، ص 7543، الطبعة الرابعة بين العدالة المؤسساتية والعدالة المكملة"، مطبعة ياديب ـ الرباط ـ ن الشرقاوي، "التنظيم القضائي :  عبد الرحما 847 

،  17:خلود تركي القحطاني، "صعوبات ممارسة مهنة المحاماة بين المملكتين المغربية العربية السعودية"، مجلة القانون المغربي ،العدد   848

 .449، ص 7543ة دار السالم الرباط، شتنبر مطبع

 .4932، مطبعة دار النشر المغربية ـالدار البيضاء ـ ، دجنبر   72:  المحاماة ، مجلة جمعية هيئة المحامين بالمغرب، عدد 849 

 .494: عبد الرحمان الشرقاوي، م س، ص    850

المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، المنشور بالجريدة  4991شتنبر  45الصادر في  4.91.437: الظهير الشريف رقم   851

 .4311ص  4991شتنبر  71بتاريخ  1777الرسمية عدد 
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يف كثري من جوانبه فعىل الرغم من تضمنه العديد من الجوانب اإليجابية، إال أنه الزال يحتوي عىل مجموعة من املقتضيات التي مل 
 .  ةتصادف الصواب أو تحتوي عىل تناقضات باإلضافة إىل العديد من االغفاالت التي تم نسخها يف مرشوع القانون املنظم ملهنة املحاما

 ؟ما مدى كفاية املقتضيات القانونية املؤطرة لهذه املهنة، وفعاليتها عىل املستوى العميل وتبعا لذلك فإن اإلشكالية تتمحور حول:

لإلجابة عن اإلشكال املطروح سأقوم بدراسة للقانون املنظم ملهنة املحاماة مع محاولة إبراز جوانبه السلبية وسبل تجاوزها من خالل 
 املقتضيات املتعلقة باالنخراط يف مهنة املحاماة )املبحث األول(،  ثم  قراءة يف املقتضيات املتعلقة مبزاولة املهنة وآثارها )املبحث قراءة يف
 الثاين(.

 املبحث االول: قراءة يف املقتضيات املتعلقة باالنخراط يف مهنة املحاماة
 مهنة جوز لغري املسجل بجدول هيئة املحامني او بالئحة التمرين أن يبارشيتمتع املحامون بنوع من الحرص بالنسبة ملهنتهم، فال ي

 املحاماة وأن يقوم باألعامل املطلوبة قانونا من املحامي.

ونظرا للمهام واملسؤوليات امللقاة عىل عاتقه فإن من يرغب يف االنخراط يف مهنة املحاماة البد أن تتوفر فيه مجموعة من الرشوط 
املنظم ملهنة املحاماة باملغرب )املطلب األول(، وأن مير بعدة مراحل تتمثل يف التمرين والتقييد يف الجدول )املطلب  99.19حددها القانون 

 الثاين(.

 املطلب االول: رشوط االنخراط يف مهنة املحاماة بني محدودية النص وتطور الواقع
اجب توفرها يف املرتشح للمباراة )الفقرة األوىل(، كام نص عىل نص القانون املنظم ملهنة املحاماة عىل مجموعة من الرشوط الو 

 مجموعة من األعامل والوظائف املمنوعة التي من شانها املساس باستقاللية املحامي )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل: رشوط قبول طلب الرتشيح
التي تؤهله للحصول عىل شهادة األهلية بعد  852وطيشرتط يف املرتشح ملامرسة مهنة املحاماة أن يتوفر عىل مجموعة من الرش 

اجتياز االمتحان املخصص لها، غري أن التساؤل الذي يطرح هو ما مدى كفاية املقتضيات الترشيعية املنظمة لهاته الرشوط إذا ما قارنا 
 النص بالواقع؟

                                                           

 المنظم لمهنة المحاماة  على  أنه  : 73.53من  القانون   1: تنص المادة   852

 لمهنة المحاماة :"يشترط في المترشح 

_أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في  4   

 الدولة األخرى، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل مع هذه الدول؛

 حقوقه الوطنية والمدنية؛_أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة ومتمتعا ب 7   

_أن يكون حاصال على شهادة اإلجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها  1      

 لها ؛

 _أن يكون حاصال على شهادة األهلية لممارسة مهنة المحاماة ؛ 1   

 تأديبيا بسبب ارتكابه أفعاال منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره ؛_أن ال يكون مدانا قضائيا أو  1   

 _أن ال يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية ولو رد اعتباره؛ 3   

 _أن ال يكون في حالة إخالل بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة؛ 2   
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 فهل تعترب شهادة اإلجازة كافية لولوج املهنة؟ 853فبخصوص رشط الشهادة

من وجهة نظري كباحثة وناقضة للقانون املنظم للمهنة فإن شهادة اإلجازة يف الظرفية الراهنة مل تعد كافية ملامرسة مهنة املحاماة، 
خاصة بعدما تم تخفيض سنوات اإلجازة يف ثالثة سنوات، هذا باإلضافة إىل أن كليات الحقوق تقترص فقط عىل تلقني الطلبة النظريات 

لعمل عىل تعليمهم منهجية تطبيق تلك النظريات يف الحياة العملية، لجعل ممن يريد الولوج ملهنة املحاماة مهيئ لتحمل القانونية دون ا
مسؤولية املهنة، كام أن اختالف التكوين ومستوى الخربات وتراكمها لدى البعض دون البعض من أهم املشاكل التي تصادفها كل هيئة 

دة من التكوين لفائدة املتمرنني، فهؤالء ليسوا من صنف واحد، فهناك حملة لشواهد متنوعة أنتجت مهنية راغبة يف إعطاء شحنة جدي
تكوينا فكريا مختلفا و ركزت يف أذهان حامليها معلومات ليست موحدة ، ذلك أن من املحامني من يحمل اإلجازة يف القانون الخاص و 

معلوم أن الدراسات يف هذا التخصص تتمحور عىل جانب معريف محدد ال يكون منهم من يحمل اإلجارة يف القانون العام ، وكام هو 
فيه لذوي التخصص يف الدراسات اإلدارية و السياسية تركيز أكرب عىل قواعد فض املنازعات أو إبرام العقود ، ومنه فإن هذا االختالف 

 مراعاة هذه املعضلة فإن كل تكوين سيكون مبتذال و النقاش يف نوعية التكوين الجامعي ومداه غري خاف أهميته عىل أحد ، وإذا مل تقع
تافها ، وسيضيع الكثري من الوقت و الجهد و أيضا الغاية من التكوين وإعادة التكوين ،لذلك فالظرفية الراهنة تقتيض الرفع من مستوى 

مسودة مرشوع  1ق وهو ما نصت عليه يف املادة املحاماة باملغرب بحرص قبول املرتشحني املتوفرين عىل شواهد تفوق اإلجازة يف الحقو 
 .854القانون املنظم ملهنة املحاماة املعد من طرف جمعية هيئات املحامني باملغرب 

من املرشوع التي اشرتطت يف بندها الثالث أن يكون املرتشح ملهنة املحاماة حاصال عىل شهادة  1غري أن ما يالحظ بخصوص املادة 
سنة عىل األقل؟ وهل  90سن كام هو، فكيف يعقل أن يكون املرتشح حاصال عىل شهادة املاسرت ويبلغ من العمر املاسرتأبقت عىل رشط ال

 يعترب املرتشح يف هذا السن مهيئ لتحمل مسؤولية املهنة؟

تى يتالءم حالرأي فيام أعتقد أنه كان عىل واضع النص الذي فكر يف الرفع من مستوى الشهادة، التفكري يف الرفع من السن أيضا 
 مع الشهادة املتطلبة، وحتى يكون املرتشح مهيئ لتحمل أعباء املهنة والقيام مبهامها.

املنظم ملهنة املحاماة، أن يكون املرتشح حاصال  99.19من القانون  1ومن بني الرشوط التي اشرتطها املرشع أيضا مبقتىض املادة 
 تحدث وتسري وفق الرشوط التي ستحدد بنص تنظيمي. 855ؤسسة للتكوينعىل شهادة األهلية ملزاولة املهنة، متنح من طرف م

                                                           

 الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائه_أن يكون متمتعا بالقدرة  3   

 _أن ال يتجاوز من العمر خمسة وأربعين سنة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى الهيئةا      9  

المنظم لمهنة المحاماة يشترط في المترشح أن يكون حاصال على شهادة اإلجازة في العلوم القانونية  73.53من القانون  1: نصت المادة   853

 من إحدى كليات الحقوق المغربية، أو شهادة في كلية للحقوق معترف بمعادلتها من غير تحديد نوع التخصص .

بالدار  53/52/7549اماة و الذي صادق عليه مكتب جمعية هيئات المحامين في اجتماعه يوم السبت : مشروع القانون المنظم لمهنة المح 854

 البيضاء .

من القانون المنظم لمهنة المحاماة ، مع العلم أنه فيما  3: تمنح تلك الشهادة على إثر امتحان خاص يجتازه المترشح حسب ما ذكرته المادة   855

تنظم بموجبه كيفية إجراء امتحان األهلية لمزاولة  7544يونيو  42الصادر في  44.4313قرار لوزير العدل رقم يخص إجراء هذا االمتحان هناك 

 . 1133ص  7544يوليوز  74بتاريخ  1937مهنة المحاماة ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

و أوجه تطبيقاته في مادة التنظيم القضائي للمملكة دراسة  _ نورة غزالن الشنيوي ،التحديات الكبرى للدستور المغربي الجديد في مجال القضاء

 . 29، ص  7547، مطبعة الورودـ انزكان ـ ، الطبعة األولى  7544من صميم إصالحات 
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واإلشكال الذي يطرح هنا أين هو دور املؤسسة؟ أين وصلت؟ هل صدر القانون التنظيمي أم مازال يف عداد املوىت؟ وما هي الغاية 
 من التكوين واملراقبة يف انعدام املؤسسة؟

هنة املحاماة ونصت عىل أنه متنح شهادة الكفاءة ملزاولة مهنة املحاماة من طرف معهد من مرشوع القانون املنظم مل 4ثم أتت املادة 
التكوين ،ويحدث داخل أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، ويسري وفق الرشوط التي ستحدد بنص تنظيمي ، وهذا 

 .0991نة القانون التنظيمي و أن ترى املعاهد الجهوية النور منذ ساألمر غري منطقي وسنسقط فيام سقطنا فيه سابقا حيث ال زلنا ننتظر 

وإذا بقي األمر عىل حاله دون صدور القانون التنظيمي واستمرت وزارة العدل يف تنظيم االمتحان، فهل يعترب هذا املقتىض إيجابيا 
 أم سلبيا؟

األمر إيجايب ألنها تفرض قيودا دون أن تكون لها أي  فإذا نظرنا إىل هذا املقتىض من زاوية أن وزارة العدل طرف محايد فهذا
مصلحة وهي شخص أجنبي، أما إذا نظرنا من زاوية أن أهل مكة أدرى بشعبها فمن املفرتض أن يتم إعداد االمتحان من طرف هيئة 

 املحامني وأن تكون هي املرشفة عليه.

ربز مدى ملحاماة، عىل اعتبار أن اجتياز االمتحان املهني هو الذي يفاملرشع مل يشرتط عنرصي الكفاءة والتكوين يف املرتشح ملهنة ا
 كفاءتهم ومثرة تكوينهم، لذلك فهيئة املحامني هم أعلم باملهنة وما تطلبه من معرفة .

 الفقرة الثانية: األنشطة املتنافية مع االنخراط يف مهنة املحاماة
مهنة ىف مع كل نشاط من شأنه أن ميس باستقالل املحامي والطبيعة الحرة للتعترب مهنة املحاماة مهنة حرة مستقلة وبذلك فهي تتنا 

، ومن بينها مامرسة كل 856املنظم للمهنة بعض هذه األنشطة عىل الخصوص  99.19من القانون 7، وقد حدد املرشع املغريب يف املادة 
 أنه ميكن للمحامي التوقيع عىل األوراق التجارية ألغراض نوع من أنواع التجارة سواء زاوله املحامي مبارشة أو بصفة غري مبارشة ، غري

، والهدف من اقرار قاعدة تنايف مهنة املحاماة مع التجارة  هو 857مدنية ، يتعرض للعقوبات التأديبية كل محام يوجد يف حالة تنايف

                                                           

 من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة على أنه: 9المنظم لمهنة المحاماة و المادة  73.53من القانون 2تنص المادة  856 : 

 مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقالل المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة:"تتنافى   

 _ كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛    

 غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على األوراق التجارية ألغراضه المدنية ؛

 رية وحيد، أو عضو مجلس إدارتها المنتدب، أو مسيرها، أو شريك في شركة التضامن؛_ مهام مدير شركة تجا    

 _ مهنة وكيل األعمال، وغيرها من المهن الحرة األخرى، سواء زاولها المحامي، مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛    

 _وظيفة محاسب وجميع الوظائف المأجورة ؛    

 .._جميع الوظائف اإلدارية والقضائية"   

: غير أن مهنة المحاماة ال تتنافى مع كل مهنة يكلف بها من طرف القضاء أو بطلب من األطراف كالقيام بمهام التحكيم أو الوساطة ،   857 

 وهو شيء إيجابي غير أن المشرع قد أغفل مهام التوفيق ، كما التتنافى مع العضوية في المجلس الدستوري ، و المحكمة العليا ، و العضوية

 المجال اإلداري لشركة . في

أما بالنسبة للمحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الماكي أ سفير أوعضو في ديوان وزير ، أو متفرغ ألي مهمة مكلف بها من لدن 

مهامه المهنية ،  الدولة ، فإنه يبقى مقيد في الجدول حسب أقدميته دون أن يكون له الحق في في حضور الجلسات و الدفاع و ممارسة كافة

من القانون المنظم لمهنة  45و  9وعندما ينتهي من المهام المسندة إليه  ويرجع إلى صفته كمحامي ، وذلك حسب ما نصت عليه المادتين 

 المحاماة   
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ل رة و املهنة من شأنه املساس واالخالاملحافظة عىل رشف واستقالل وحرية مهنة املحاماة إذ أن السامح للمحامي بالجمع بني التجا
 .858باالستقالل املنشود

لكن ما يالحظ بهذا الخصوص أن هذا املنع املطلق أصبح متجاوز أمام ما يجري يف الواقع، حيث أن بعض األنشطة أصبحت تعترب 
ننا نجد يف الواقع حة أو غريها، كام أ تجارية مبقتىض قوانني مختلفة كجل العمليات العقارية وبعض األنشطة املرتبطة بالرياضة والفال 

بعض املحامون أصحاب مقاهي ونوادي للرياضة ومعامالت عقارية ضخمة ومصانع...، وبذلك فجزاء الوجود يف حالة تنايف ال يجد رقابة 
 وتفعيل عىل أرض الواقع.

ارية املحامي أمام إرث يتضمن أنشطة تجوحتى إذا أخذنا بهذا املنع كام وضعه املرشع فإن التساؤل الذي سيطرح هو ماذا سيفعل 
 ،أو عقارية، أو صناعية، أو غريها مثال؟

أعتقد أنه حان الوقت لفتح املجال أمام املحامي ليشارك يف الحركة االقتصادية للبالد، خصوصا أمام أزمة التشغيل التي يعرفها 
طلق أن متس باستقالل املحامي وبكرامة املهنة بدل املنع املاملغرب، وميكن اتخاد حل وسط بحرص األنشطة املحضورة والتي من املمكن 

 الذي أصبح متجاوزا عند مقارنة النص بالواقع.

 laوهناك تناقض أيضا يف القانون الرضيبي، فاملحامي ليس تاجر ومهنته تتناىف مع كل نوع من أنواع التجارة ومع ذلك يؤدي "
patenteكان عىل املرشع إعادة النظر يف الرضائب املفروضة عىل املحامي بإيجاد نظام  "، وهي رضيبة عىل الرخصة التجارية لذلك

 رضيبي خاص مبهنة املحاماة نظرا لخصوصيتها.

ك يف ــــس إدارتها املنتدب، أو مسريها، أو مسريها، أو رشيــــكام تتناىف أيضا مع مهام مدير رشكة تجارية وحيد، أو عضو مجل
ن أن يكون مترصفا وحيدا منتدبا أو قيام ـــــلسامح للمحامي بأن يكون عضوا يف رشكة مع منعه م، والهدف من ا859رشكة التضامن

لرشكة هو أن الوظيفة األوىل ال تكلف صاحبها القيام بأية مهام يف نشاط الرشكة، عىل عكس الوظيفة الثانية التي تعترب من صلب نشاط 
 الرشكة.

ي من أن يكون مدير رشكة مع أن العديد من املحامني هم مدراء لصحف مثال ومل يحرك والسؤال الذي يطرح هنا ملاذا منع املحام
 أحد ساكنا لحد اآلن؟

 املطلب الثاين: اإلشكاالت التي يثريها التمرين والتقييد بالجدول
ع من هو أقدر وتتبقبل مامرسة املحامي  للمهنة البد من أن مير بعدة مراحل، تبتدأ بقضاء فرتة محددة من التمرين تحت إرشاف 

منه وأسبق تجربة وحنكة ودراسة يف امليدان، وصوال إىل التقييد يف الجدول بعد انتهاء التمرين، وتعترب اشكالية التكوين من بني أهم 
ين، ثم رالتحديات التي تواجه وظيفتها الحقوقية باملغرب، لذلك سأتطرق إىل اإلشكاليات التي يطرحها التمرين يف )الفقرة األوىل( التم

 التقييد يف الجدول )الفقرة الثانية (.

                                                           

  .15: المعطي الجبوجي، م.س، ص  41 

 المنظم لمهنة المحاماة. 73.53من القانون 2المادة  859 
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 الفقرة االوىل: التمرين 
أوجب املرشع عىل املقبلني عىل املهنة تدريبا مهنيا من خالله يكتسبون املهارة الالزمة و يتشبعون بقيمها و تقاليدها ويكون لهم 

 . 860لةكاهلهم سواء بصفتهم وكالء قضايا أو بصفتهم حامة العداإحساس بأدائها الرفيع و مثلها العليا و بجسامة املسؤولية امللقاة عىل 

يقدم طلب الرتشيح للتقييد يف قامئة املحامني املتمرنني إىل نقيب الهيئة التي ينوي املرتشح قضاء مدة التمرين بها وذلك خالل    
 ا ييل:. وللقبول يف التمرين يجب عىل املرتشح أن يقدم طلبه مرفقا مب861شهر أكتوبر من كل سنة

 ـ الوثائق املثبتة لتوفر املرتشح عىل الرشوط املنصوص عليها يف املادة الخامسة من القانون املنظم ملهنة املحاماة.-
ـ سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات عىل األقل، وحاصل عىل إذن كتايب مسبق من النقيب، يتعهد، -  

 .862ملرشح مبكتبه وفق القواعد املهنية مبقتضاه، أن يرشف عىل مترين ا

 سنوات كافية ليك يكون املحامي املرشف مؤهال الستقبال محامي متمرن يف مكتبه؟ 1واإلشكال الذي يطرح هنا هل مدة 

إن أول صعوبة ميكن أن تصادف املحامي املتمرن هي ضعف املستوى العلمي لبعض املكاتب التي يقيض املحامون فرتة التمرين 
ذلك أن قضاء هذه الفرتة مبكتب محامي مسجل يف الجدول منذ خمس سنوات فيه نوع من النقصان والخلل، فهذه املدة تعترب غري بها، 

كافية، كام أن املكتب اليزال يف حد ذاته مل يكتسب الخربة الالزمة الستقبال محامي متمرن يف مكتبه، إضافة إىل أنه مازال فيه نوع 
ليك يجد فيه املتمرن كل ما يكفي لتكوينه، فإذا أردنا التكوين والكفاءة يجب أن تكون املدة أكرث من من التخصص وليس متكامل 

 خمس سنوات.

 تتضمن ما ييل: 
 من القانون املنظم ملهنة املحاماة . 00ـ املامرسة بصفة فعلية يف مكتب محام يتوفر عىل الرشوط واألقدمية املحددة يف املادة -
 .863سات باملحاكمـ الحضور يف الجل-
وهذا األخري يعترب عنرصا هاما يف تكوين املحامي، فاملحامون كانوا يكونون أنفسهم مبا كان يحصل يف الجلسات حيث كانت يف  

 ،السابق املساطر الشفوية أكرث من الكتابية، أما اآلن فقد أصبحت املساطر الكتابية هي الغالبة، وبذلك فمن أين سيكتسب املحامي التكوين
فالتكثري من املسطر الكتابية والتقليل من املساطر الشفوية يحد من تكوين املحامي، هذا ما حرم الكثري من االستفادة من الحضور يف 

 الجلسات.
وما يزيد األمر تعقيدا أن املحامي املتمرن مينع عليه مؤازرة األطراف يف قضايا الجنايات سواء بالنيابة عن املحامي املرشف عىل 
التمرين، أو يف إطار املساعدة القضائية طيلة مدة مترينه، والتساؤل املطروح واملرشوع هنا هو متى سيتمرن املحامي املتمرن عىل 

 الجنايات؟

                                                           

 .33، ص 7544التسولي، " التمرين في المحاماة "، مطبعة الوراقة الوطنية مراكش، الجزء الرابع ،الطبعة األولى :محمد بلهاشمي  860  

: يقدم طلب الترشيح للتقييد في الئحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المترشح قضاء مدة التمرين بها، وذلك خالل  861 

 شهري مارس وأكتوبر من كل سنة.

  من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة . 47المنظم لمهنة المحاماة ،و المادة  73.53من القانون  44: المادة  43 

 المنظم لمهنة المحاماة. 73.53من القانون  41المادة  863 :
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 أعتقد أنه آن األوان لفتح الجنايات أمام املتمرنني ولو يف السنة األخرية من التمرين، خصوصا أنها أصبحت عىل درجتني.

الية التكوين، فإن اإلشكال األكرب الذي يقع فيه املحامي الحاصل عىل شهادة األهلية ملزاولة مهنة املحاماة يكمن باإلضافة إىل إشك
يف املعاناة التي سيواجهها نتيجة ارتفاع تكاليف ورسم التسجيل يف هيئة من الهيآت، ليجد املحامي املتمرن نفسه بعد ذلك يف رحلة شاقة 

التمرين، و الحصول عىل سند إلتزام صادر عن محامي مقيد بالجدول يتعهد من خالله باإلرشاف عىل للبحث عن مكتب لقضاء فرتة 
 .864مترين املرتشح مبكتبه وفق القواعد املهنية

 الفقرة الثانية: التقييد يف الجدول
ن توفرت الرشوط  الجدول إ بعد أن ينهي املحامي املتمرن مدة التمرين يقدم طلبه إىل مجلس الهيئة الذي يصدر مقررا بتسجيله يف

 . 865الالزمة لذلك، فالغاية من الجدول هو التعريف بالئحة املحامني، و بأقدميتهم، و أشكال مامرستهم 

، والسؤال الذي يطرح نفسه ماهي  866وقبل أن يبت مجلس الهيئة يف طلبات التسجيل يف الجدول يجري بحث حول املرتشح
ى بحث يف شخصية املرتشح؟ هل هي اآلليات التقليدية املتعلقة بالسجل العديل، أم له آليات أخر اآلليات التي يتوفر عليها املجلس لل

 أوسع تتعلق بالبحث االجتامعي، أم له آليات أخرى غري مرصح بها؟

جلس مفام يعاب عىل املرشع هنا عدم ذكره لآلليات املعتمدة للبحث يف شخصية املرتشح، وبالتايل تبقى هذه الوسيلة ورقة بيد 
 الهيئة يحركها كام يشاء ويبث يف الطلبات املستوفية لكافة الوثائق بعد إجراء البحث بالقبول بالرفض.

وال يجوز لقدماء القضاة، واملوظفني ورجال السلطة، أو الذين مارسوا مهامها، أن يقيدوا يف لوائح التمرين، أو يسجلوا يف جدول 
 االستئناف، التي زاولوا مهامهم يف دائرتها، قبل ميض ثالث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.الهيئة املحدثة لدى آخر محكمة 

 .867وبعد تسجيلهم يف أي هيئة أخرى يحظر عليهم أن ميارسوا خالل نفس الفرتة أي شكل من أشكال النشاط بتلك الدائرة

لقضاة واملوظفني ورجال السلطة املسجلون يف دوائر أخرى وما يالحظ أن هذا القيد يحرض عليهم فيه نوع من الغموض، ألن ا
يحرضون إما بصفة شخصية  أو بصفة غري مبارشة بواسطة شخص ينوب عليهم، وميارس نشاطهم داخل الدائرة التي كانوا فيها، فهذا 

 العنرص يحرض عليهم يكون فيه النازع واملانع نفيس أكرث من مانع مادي.

                                                           

، ص 7541البيضاء ، الكتاب األول ، يونيو  : محمد سكام ، " التكوين و التكوين المستمر داخل مهنة المحاماة "، مطبعة النجاح الجديدة الدار 864

421 . 

  . 33، ص 4999: عبد الواحد جعفر، " قواعد مهنة المحاماة "، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة األولى   865

 من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة على أنه : 71والمادة  73.53من القانون  75: نصت المادة  866 

 جري مجلس الهيئة، بحثا حول المرشح." ي

يبت مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات 

  االنخراط" .

وع القانون المنظم لمهنة المحاماة على من مشر 73المنظم لمهنة المحاما ة ، كما نصت المادة  73.53من القانون  71: ذلك حسب المادة  867

محدثة هيئة الأنه :" وال يجوز لقدماء القضاة، والموظفين ورجال السلطة، أو الذين مارسوا مهامها، أن يقيدوا في لوائح التمرين يالهيئات المحدثة ال

 نقطاعهم عن العمل بها.لدى محاكم االستئناف، التي زاولوا مهامهم في دائرتها، قبل مضي ثالث سنوات من تاريخ ا

 وبعد تسجيلهم في أي هيئة أخرى يحظر عليهم أن يمارسوا خالل نفس الفترة أي شكل من أشكال النشاط بتلك الدائر .
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ين وليس منع فعيل، ألن املامرس قد يحرض مع املواطن لكن ال ميارس بصفة مبارشة، بل بواسطة زميل فهذا املنع أجده منه قانو 
آخر الذي قد يحرض مع املواطن الذي ال يفهم شيئا، ويكون أخريا الضحية هو الزبون الذي ال يعلم من ينوب عنه هل هو املحامي الذي 

ظر متجاوزا وال يشكل قيدا بالنسبة للفئات الذين كانت مهامهم تشمل جميع أنحاء كلفه أو محامي آخر، وبذلك ميكن القول إن هذا الح
 اململكة ال تفرض عليهم أي قيود.

 املبحث الثاين: قراءة يف املقتضيات املتعلقة مبزاولة املهنة وآثارها
اجبه نحو واجب خاميس األبعاد، و يتمتع املحامي أثناء مزاولته ملهامه بأهلية اكتساب حقوق وتحمل واجبات حيث يقع عىل عاتقه 

، ولكن الواجب األعىل واألسمى 868موكله، وواجبه نحو خصمه، وواجبه نحو املحكمة، وواجبه اتجاه نفسه، وواجبه اتجاه النظام القانوين
 الذي يقع عىل املحامي هو واجبه ووالءه للعدل، وأي اخالل بهاتة الواجبات يعرضه للجزاء نتيجة ذلك.

ذلك سأتطرق أوال لحقوق املحامي وواجباته من خالل قراءة يف هذه املقتضيات، ثم سأحاول إبراز مظاهر القصور  و انطالقا من
 التي اعرتت الجزاءات املهنية للمحامي .

 املطلب األول: قراءة يف حقوق وواجبات املحامي
ا، مامرسة مهنة املحاماة، وتحمل أعبائها، والتمتع بامتيازاتهمن القانون املنظم ملهنة املحاماة، فإنه ال يحق ألي كان  9بناء عىل املادة 

 والقيام مبهامها، إال ملحام مسجل بجدول إحدى هيئات املحامني باملغرب أو محام متمرن مقيد بالئحة التمرين.

تي تطرحها كاالت الولقد حدد املرشع مهام عديدة ميارسها املحامي لفائدة موكليه، وأيضا حقوقه وواجباته ، لذلك سأتطرق لإلش
 حقوق املحامي وواجباته من خالل الفقرتني املواليتني.

 الفقرة األوىل: حقوق املحامي
من القانون املنظم ملهنة املحاماة املهام التي ميارسها املحامي، والتي تعد من بعض الزوايا حقوقا يتمتع  14إىل  11حددت املواد من 

 وغريها من الحقوق. 870طراف و النيابة عنهم و مؤازرتهم ، و حقه يف تقايض أتعاب من موكله،كتمثيل األ 869بها املحامون وحدهم غريهم

عىل أن املحامون املسجلون بجداول 871ومن بني أهم هذه الحقوق حقه يف احتكار املهنة فقد نص القانون املنظم ملهنة املحاماة 
عية ألطراف، ومؤازرتهم، لتقديم املقاالت واملستنتجات واملذكرات الدفاهيئات املحامني باململكة، هم وحدهم املؤهلون، يف نطاق متثيل ا

ا التي ييف جميع القضايا باستثناء قضايا الترصيحات املتعلقة بالحالة املدنية، وقضايا النفقة أمام املحكمة االبتدائية واالستئنافية، والقضا
 ذا املؤازرة يف قضايا الجنح واملخالفات.تختص املحاكم االبتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائها وك

                                                           

 المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب . 73.53الباب الرابع من القانون   868  

 . 434، ص  7542المعرفة مراكش ، الطبعة الخامسة :  عبد الكريم الطالب ، " التنظيم القضائي المغربي "، مطبعة   869 

المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة  73.53بتطبيق القانون رقم  7544أبريل  75بتاريخ  7.45.132: صدر المرسوم رقم  870 

اء بها ، تخصيص وزارة العدل اعتمادات ، وكان من بين المستجدات التي ج 7115ص  7544ماي  1بتاريخ  1915المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 مالية لتغطية أتعاب و مصاريف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية

 .  34نورة غزالن الشنيوي ، م س ، ص 

 المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب . 73.53من القانون  17:المادة   871
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وما يالحظ هنا أن املرشع قد وضع استثناء ملبدأ االحتكار حيث أن ما يستخلص من هذه املادة أن املرشع يضيق من مجال عمل 
ن املنظم ملهنة املحاماة لإلدارات من القانو  10املحامي بالنسبة لنوعية القضايا، كام أنه مل يقر أيضا مببدأ احتكار املهنة عندما أباح يف املادة 

 العمومية، وكذا الدولة الرتافع أمام املحاكم دون االستعانة مبحامي مام زاد من تضييق تلك املهام عىل ضيقها.

 فامهي الغاية من عدم إجبارية الدولة عىل االستعانة مبحامي؟ هل الدولة لها القدرة الفكرية لتدافع عن نفسها؟
ة االستعانة مبحامي يف متثيل األطراف ومؤازرتهم أمام اإلدارات العمومية، سيبقي األشخاص سواء كانوا ذاتيني كام أن عدم إلزامي

، ةأو معنويني غري ملزمني باالستعانة مبحامي أمام إدارات الدولة، والجامعات، واملؤسسات العمومية، والهيئات مبا يف ذلك مجالسها املهني
والجدير بالذكر  .872يارية االستعانة مبحامي يف قضايا الدولة واإلدارات العمومية يجب أن يكون إلزامياولذلك فمن وجهة نظري أن اخت

أن مسودة مرشوع قانون املسطرة املدنية أضاف حاالت أخرى يكون فيها تنصيب املحامي اختياريا ، منها الحالة التي يكون أحد األطراف 
ضافت نقاشا حلدا بني أغلب املحامني ووزارة العدل و الحريات إذ مل يستسغ هذا التوسع يف فيها قاضيا أو محاميا ، وقد أثارت هذه اإل 

 .873اختيارية تعيني املحامي

 الفقرة الثانية: واجبات املحامي
ليه عيف مقابل الحقوق التي يتمتع بها املحامي هناك واجبات ملقاة عىل عاتقه منها ما يتعلق بعالقته باملحكمة ، وأخرى تفرضها 

من القانون املنظم ملهنة املحاماة  99.19من القانون  19ومن بني الواجبات التي تثري إشكاال ما نصت عليه املادة  عالقة مبوكليه  وزمالئه.
ء احيث مينع عىل املحامني يف كل األحوال أن يتفقوا متواطئني فيام بينهم عىل أن يتوقفوا كليا عن تقديم املساعدات الواجبة عليهم إز 

 القضاء، سواء بالنسبة للجلسات، أو اإلجراءات، وال ميكن تصور هذه املخالفة من محامي واحد.

 والتساؤل املطروح هنا هو هل يعترب هذا الفصل منع للمحامي من اإلرضاب؟
منع وحق من حقوق اإلنسان، ومن تم فإن  874إذا كان الجواب بنعم، فيمكن القول بأن حق اإلرضاب عن العمل حق دستوري

الزبناء يجب عىل ويف إطار عالقته ب املحامني من التوقف عن العملهم نص مخالف للدستور ولجميع املواثيق الدولية املتعلقة بالحريات.
املحامي أن يستقبل موكله ويعطيه استشارة داخل مكتبه، وما يالحظ هنا أن هذا الرشط أصبح متجاوز يف الواقع العميل واليتامىش وروح 

ح والتطورات التي عرفها العامل خاصة التيكنولوجية ، إذ من الصعب يف ظلها أن يتم تقييد اللقاءات التي تحصل بني املحامي االنفتا 
 واملوكلني يف املكتب فقط.

تأىت يوعىل املحامي أيضا اتجاه موكله أن يتتبع القضية املكلف بها إىل نهايتها، وال يحق له سحب نيابته إال بعد إشعار موكله بوقت 
له معه إعداد دفاعه، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع االشعار باالستالم توجه آلخر محل معروف للمخابرة مع املوكل، ويوجه املحامي 

 إشعارا مامثال إىل الطرف اآلخر يف القضية بنفس الطريقة، أو إىل محاميه أو إىل رئيس كتابة الضبط باملحكمة املرفوع إليها النزاع.

                                                           

 ن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة على أنه :" يختص المحامي دون غيره : م 11على خالف ذلك نصت المادة   872

 .....بتمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع اإلداراة العمومية و أمام كل هيئة عامة أو خاصة "

في الدعوى المدنية بين مسودة  دور المحاميلإلطالع على مختلف المواقف في هذا الشأن راجع عبد الكريم الطالب، عبد الكريم الطالب، "  873

   . 7541،مطبعة المعارف الجديدة الرباط ،  47" ، منشور بمجلة القضاء المدني ، العدد مشروع قانون المسطرة المدنية و قانون مهنة المحاماة 

 ممارسته.على أن : " حق اإلضراب حق مضمون ، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات  7544من دستور  79: نص الفصل 874 
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 ؤل هنا يطرح بالنسبة للجزاء املرتتب يف حلة التخيل عن الدفاع؟ هل املسطرة تعترب باطلة، أم يتعرض املحامي للجزاء؟والتسا 

يفرضها  أما بالنسبة للواجبات التي فاملرشع مل يذكر الجزاء يف هذه الحالة، وهذه كلها إغفاالت من املرشع تستوجب إعادة النظر.
هنة فأهمها تتمثل يف التشبث بالوقار والرس املهني حيث ال يجوز له أن ميارس أي عمل يستهدف جلب القانون عىل املحامي اتجاه امل

 ،الزبناء واستاملتهم، وال أن يقوم بأي إشهار كيفام كانت وسيلته،غري أنه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها
محاميا أو محاميا مقبوال لدى املجلس األعىل، أو نقيبا سابقا، أو حامال لشهادة الدكتوراه يف لوحة تحمل اسمه الشخيص والعائيل، وكونه 

، وال أدري ما الغاية يف حرص اإلشارة إال عىل الدكتوراه يف الحقوق؟ ما هو الرضر الذي ستصاب به املهنة إذا ما أشار املعني 875الحقوق
 م القانونية أو شواهد أخرى؟باألمر كونه حاصال عىل شهادة املاسرت يف العلو 

كام يحق للمحامي أن يتوفر عىل موقع يف وسائل االتصال اإللكرتونية يشري فيه، باقتضاب، إىل نبذة عن حياته، ومساره الدرايس 
أن  اواملهني، وميادين اهتامماته القانونية وأبحاثه، رشيطة الحصول عىل إذن مسبق من النقيب مبضمون ذلك، وما تجدر اإلشارة هن

من جهة، ومن جهة أخرى أجاز له  11املرشع منع املحامي من أن يقوم بأي إشهار كيفام كانت وسيلته مبقتىض الفقرة األوىل من املادة 
من القانون  11التوفر عىل موقع وقيامه بدعاية له عن طريق مواقع التواصل االجتامعي، مام يجعله يف مخالفة للفقرة األوىل من املادة 

99.19. 
وباإلضافة إىل ذلك فقد قرن إصدار املوقع بإذن النقيب، وهذا يعترب مبثابة رقابة قبلية، األمر ميس بحرية التعبري، ويعد رجوعا إىل 
الوراء يف مجال املكتسبات التي يناضل من أجلها املحامي منذ عقود خلت، لذلك ال بد من إزالة حاجز لن يحرتمه أي محامي عىل 

ما أراد املحامون احرتامه فإن النقيب لن يضيع وقته يف مراقبة املوقع بل ستأيت مراقبة النقيب واملجلس إذا ما قدمت  اإلطالق، وحتى إذا
شكاية يف هذا املضامر و ستتبعها املحاسبة ولرمبا املساءلة، ثم إذا كان املوقع متحركا هل سيضطر املحامي إىل الحصول عىل إذن النقيب 

 ع و أبحاث يف البوابة ؟كلام أراد إضافة مواضي
 لذلك فإن إزالة اإلذن املسبق للنقيب أمر رضوري ألنه يف غري محله.

 املطلب الثاين:  مظاهر قصور الجزاءات املهنية للمحامي
انونية، قإن حامية املهنة ال تقترص فقط عىل الحامية من مامرستها بصفة غري قانونية من الدخالء، إمنا تشمل أيضا من يزاولها بصفة 

وانطالقا من  .876فقد يخرق قانونها، او نظامها، أو أعرافها، وما تقتضيه األخالق الحميدة والسلوك الحسن األمر الذي يرتتب عنه جزاء
 ذلك سأتحدث عن العقوبات التأديبية، والتغايض عن التقييد يف الجدول.

 الفقرة األوىل: العقوبات التأديبية
 يف للمحامي عن املسؤولية الجنائية وحتى املسؤولية املدنية رغم تداخل هاتني املسؤوليتني األخريتنيتختلف املسؤولية التأديبية 

, و التأديب عموما يعرف بأنه مجموعة من الوسائل الردعية التي حددها املرشع لضامن حسن أداء 877بعض األحيان مع املسؤولية التأديبية

                                                           

 من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة . 17المنظم لمهنة المحاماة ، و المادة  73.53من القانون  11: المادة   875

:للمزيد راجع محمد بولمان ،" أفكار حول تقاطع مسؤوليات المحامي التأديبية و الزجرية و المدنية "، مقال منشور بالمجلة المغربية   876

 .  7545، مطبعة الوراقة الوطنية مراكش، 3انونية والقضائية، العدد للدلراسات الق

 . 17، ص  7541، يونيو  11: خالد المروني ، " التأديب في مهنة المحاماة " ، مجلة اإلشعاع ، العدد   877
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ومن  . 878ارسها إدارة أو منظمة مهنية ضد كل املخالفني لضوابط االستقامة من املنتمني إليهامهمته أو وظيفته ،وهي أبرز رقابة ذاتية مت
 صالخصوصيات التي يتميز بها نظام التأديب يف املحاماة كونه ال يخضع للقاعدة املعروفة يف القانون الجنايئ "ال جرمية وال عقوبة إال بن

 880يعاقب تأديبيا ، وهكذا879وتتحكم يف هذا املجال السلطة التقديرية للسلطات التأديبية"، وذلك لكون املخالفة التأديبية مجالها أوسع 
املحامي الذي يخالف الواجبات املنصوص عليها أو يخرج عىل مقتىض الواجب يف مامرسة املهنة يف حياته الخاصة،، فاملرشع مل يعطي 

 11و 09و 1 ات واملحظورات التي يتعني عىل املحامي التزامها وذلك يف املوادتعريفا للمخالفة املهنية وإمنا اكتفى باإلشارة إىل بعض الواجب
 من القانون املنظم ملهنة املحاماة. 40و 14و

كام أن املرشع مل يتطرق يف الباب املتعلق بالتأديب إىل وسائل إثبات املخالفة التأديبية، تاركا بذلك للسلطة التأديبية صالحية 
 .881ئل اإلثبات طبقا للقواعد العامةوتقدير واعتامد كافة وسا

املنظم ملهنة املحاماة لنقيب الهيئة حق متابعة املحامي الذي توصلت ضده بشكاية مرفوع مبارشة ملجلس  99.19وقد أسند القانون 
وذلك ذلك داخل أجل  الالهيئة أو املحالة من الوكيل العام للملك، ويتخذ النقيب مقررا بالحفظ، أو باملتابعة، ويتعني أو يكون قراره معل

 .882ثالثة أشهر وإال اعترب قرار ضمنيا بالحفظ

يناير  01مل يسبق ألي قانون أن منح له ذلك بدءا بظهري  99.19وما يالحظ هنا أن منح حق املتابعة والحفظ للنقيب مبقتىض القانون 
 . 0991شتنرب  01إىل غاية ظهري  0994

صائبا لسببني، ذلك أن إسناد اتخاذ قرار املتابعة للنقيب يشكل زيادة يف مهامه الكثرية ومن وجهة نظري فإن هذا التوجه مل يكن 
 واملتنوعة من جهة، وجعل اتخاذ قرار املتابعة بيد النقيب وحده يتسم بنوع من الخطورة إذا أن رأي جامعة ليس هو رأي فرد من جهة ثانية.

، أو عىل كل إخالل بالنصوص القانونية أو التنظيمية، أو قواعد املهنة وأعرافهاكام خول املرشع ملجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا، 
 .883أي إخالل باملروءة والرشف، وتجري املسطرة التأديبية يف مواجهة املحامي املعني باألمر مبارشة

بدون قيد، ذلك انه هو تحريك تلقايئ  99.19من القانون  49و املالحظ بهذا الخصوص الخصوص أن تحريك الدعوى يف املادة 
منح ملجلس الهيئة سلطة واسعة بجعله سلطة قضائية مبارشة ميكنها تأديب املحامي بدون أن تكون هناك شكاية يف حقه، أو إذن من 
طرف  وكيل امللك، وهذه السلطة الواسعة تجعل املحامي تحت رحمة مجلس الهيئة الذي قد تكون له مع بعض أعضاءه بعض الحزازات، 

هذا الفصل فيه نوع من الشطط ألنه كام تعلمنا يف سنوات األوىل من القانون أن ال جرمية وال عقوبة إال بنص، وأن الدعوى كام أن 
العمومية تحرك إما بشكاية أو طرف النيابة العامة، إال أن ما نراه هنا أن مجلس الهيئة يحق له مبارشة أن يستدعي املحامي يؤدبه دون 

                                                           

 . 93، ص  7553الجزء األول لجديدة الرباط ، مجلة هيئة المحامين بالمغرب ، مطبعة النجاح ا:عبد الصمد بلمير ،" التأديب في مهنة المحاماة " ،  878 

، مطبعة النجاح الجديدة الدار 31عبد الله درميش ، " خصوصية التأديب حسب قانون المهنة في المغرب ، مجلة المحاكم المغربية، العدد 879

 . 71، ص  7555البيضاء،

العقوبات التأديبية نوعان أصلية وإضافية وهي محددة على سبيل إلى اآلن تتفق على أن  4971: كل القوانين المغربية الصادرة منذ سنة   880

 المنظم لمهنة المحاماة . 73.53من القانون  37الحصر خالفا للمخالفات،في المادة 

 . 411: المعطي الجبوجي ،م س ، ص  11

 انون المنظم لمهنة المحاماة  .     من مشروع الق 35المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب، و المادة  73.53من القانون  32: المادة  882 

 المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب . 73.53من القانون  32:المادة 883 
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حقه  71ذلك كان البد أن تكون هناك قيود لحامية املحامي الذي أعلن تأديبه وإن كان قد خول له يف الفصل وجود شكاية يف حقه، ل
 .884يف الدفاع

ومن تم يستوجب عىل املرشع أن يتدخل لتعديل هذا الفصل او تقييده حتى يكون موازيا فيام يتعلق بالثوابت املتعلقة بتحريك 
 الدعوى املبنية والجنائية.

 لثانية: التغايض عن التقييد يف الجدولالفقرة ا
 تتمثل أسباب التغايض عن التقييد يف الجدول يف :

 ـ التعذر الفعيل عن مزاولة املهنة بسبب املرض .
 ـ التعذر الفعيل عن مزاولة املهنة بسبب عاهة خطرية و مستمرة .

 الضامنات االجتامعية املحدثة لفائدة أعضائها أو ذويـ عدم أداء واجبات مساهمته يف تكاليف الهيئة ، أو يخل مبقتضيات نظام 
و التغايض يتم بناء عىل طلب من املعني باألمر أو بطلب من الوكيل العام للملك، أو تلقائيا من املجلس، ويبدو أن التغايض  .885حقوقهم

 .886م يكاد أن يكون تأديبا خصوصا إذا جاء تلقائيا من املجلس أو بناء عىل طلب  من الوكيل العا
من القانون املنظم ملهنة املحاماة من إمكانية  99.19من القانون  74والذي يهمني يف املوضوع التغايض عن التقييد هو ما أشارت املاد 

تقديم هذا الطلب من طرف املعني باألمر نفسه بعد االستامع إليه، أو استدعائه، قبل تاريخ انعقاد املجلس بخمسة عرش يوما عىل األقل 
 فلنفرتض أن مجلس الهيئة مل يبث يف طلب املعني باألمر رغم مرور األجل القانوين؟

فعىل الرغم من كون القانون املنظم ملهنة املحاماة مل يرش إىل طريق الطعن يف مثل هذه القرارت فهل ميكن تصور وجود قرار 
 ضمني بالرفض من طرف الهيئة؟

ة االستئناف التعامل مع هذا الطعن هل ميكن إلغاء القرار الضمني بالرفض وإصدار ويف هذه الحالة كيف ميكن لغرفة مشورة محكم
ه وما قيل عن املعني باألمر ميكن أن يقال بالنسبة للوكيل العام للملك الذي قد يواج قرار التغايض عن تقييده بجدول هيئة املحامني.

 غايض. عن تقييد أحد املحامني بجدول الهيئة رغم توفر رشوط التبقرار ضمني بالرفض صادر عن مجلس هيئة املحامني يف شأن التغايض

 الخامتة:
لقد اعرتت القانون املنظم ملهنة املحاماة مجموعة من الثغرات سواء القانونية أو الواقعية، إىل جانب القصور الذي تعانيه بعض 

رتسانة القانونية، نظم حتى يالئم الزخم القانوين الذي تعرفه المقتضياته، لذلك يبقى عىل عاتق املرشع املغريب إعادة النظر يف القانون امل
 إال أن هذا ال مينع من القول أن القانون املنظم للمهنة يحمل يف طياته جملة من اإليجابيات تساعد املحامي يف مامرسة مهامه.

 ها فيام ييل:ومن أجل النهوض بهذه املهنة ال بد من تفعيل مجموعة من املقرتحات والتي ميكن إجامل

                                                           

المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب على أنه :" يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس لالستماع  73.53من القانون  25: تنص المادة  884 

  قتضاء".  إليه مؤازرا بمحاميه المختار عند اال

 من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة .  39المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب ، و المادة  73.53من القانون  21: المادة   885

  . 422: المعطي الجبوجي ، م س ، ص   886
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ـ اإلرساع بإحداث معهد وطني للتكوين اسوة باملعهد العايل للقضاء تتحمل الدولة كافة أعبائه، بتوفري اإلمكانيات املادية والبرشية 
 من أجل إعداد محامي املستقبل أخالقيا، عمليا وتقنيا بشكل يؤهلهم لتحمل مسؤولية الدفاع.

امج دورية تكوينية للمحامني الرسميني من أجل مواكبة مستجدات العمل املهني وتبادل ـ مساعدة هيئات املحامني عىل تنفيذ بر 
 الوفود مع الهيئات األجنبية لالستفادة املتبادلة من الخربات والتجارب املهنية.

ح متجاوزا عند بـ حرص األنشطة املحضورة والتي من املمكن أن متس باستقالل املحامي وبكرامة املهنة بدل املنع املطلق الذي أص
 مقارنة النص بالواقع.

 ـ الرفع من مستوى املحاماة باملغرب بحرص قبول املرتشحني املتوفرين عىل شهادة املاسرت.

ـ توسيع مجال اختصاص املحاماة وعمل املحامي وذلك برتسيخ االحتكار بالنص عىل إلزامية االستعانة باملحامي يف قضايا الدولة 
 واإلدارة العمومية.

إعادة النظر يف الرضائب املفروضة عىل املحامي وذلك بإيجاد نظام رضيبي خاص مبهنة املحاماة نظرا لخصوصيتها، باعتبارها ـ 
 مرفقا عاما تخلت عنه الدولة لفائدة املحامني، وتنايف مبادئها مع طبيعة القوانني الرضيبية.

 ة.القرارات التأديبية الخارقة ألبسط الحقوق والقواعد القانونيـ توفري الحامية الفانونية للمحامي من املتابعات التعسفية و 

باإلضافة إىل هذه املقرتحات فإن الحاجة أصبحت تلح لزوما إىل إصدار ترشيع يواكب بصفة عامة كل املتغريات التي يشهدها العامل 
لحق وعناية الئقة حتى تؤدي رسالتها النبيلة خدمة لبالشكل الذي يجعله قادرا عىل حامية املهنة، وذلك بإعطائها ما هو جدير من حامية 

 وسيادة للقانون.
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 تحديات الحصول على الدليل االلكتروني

  تحديات الحصول على الدليل االلكتروني
    

 طالبة باحثة يف سلك الدكتوراه بجامعة محمد األول
 واالجتامعية بوجدةكلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 

 : ملخص

تواجه أجهزة البحث والتحقيق يف الجرائم االلكرتونية جملة من التحديات أثناء القيام بالبحث والتقيص وتفتيش وضبط 
الجرمية االلكرتونية، وذلك راجع ملجموعة من الصعوبات التي تعرتض هذه األجهزة وتحول دون الوصول إىل مرتكبي بعض 

وبالتايل  الحيلولة دون تحقيق العدالة املرجوة من املجتمع، و ذلك لعدة أسباب منها ما يتعلق بطبيعة الدليل هذه الجرائم، 
االلكرتوين نفسه كالطبيعة غري املرئية لهذا الدليل مام ال ميكن ضحايا هذه الجرائم من اكتشافها والتبليغ عنها، وإعاقة الوصول 

لعقبات الفنية كالتشفري مثال، فضال عن سهولة تدمري وإخفاء الدليل، ومنها ما يرجع له من خالل وضع الجناة ملجموعة من ا
للتحديات املرتبطة بالعامل البرشي كنقص كفاءة القامئني بالتحقيق إذ يقعون يف كثري من األحيان يف أخطاء من شأنها أن 

اون التي يحتويها الدليل ، باإلضافة إىل قلة التع تؤدي إىل محو األدلة اإللكرتونية أو تدمريها خاصة أمام ضخامة البيانات
 والتنسيق بني الدول للتصدي لهذا النوع من اإلجرام.

 

Abstract :  

Fruit de la révolution numérique, la cybercriminalité se développe à grande échelle 

dans cet univers favorable, au point de viser aujourd’hui l’ensemble des infrastructures 

économiques, politique et sociales. Comme toute forme de délinquance, la 

cybercriminalité impose des réponses préventives mais aussi répressives, sans pour 

autant que celles-ci ne foulent les valeurs fondamentales incarnées au sein de la matière 

pénale. 

La cybercriminalité est un phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur dans le 

monde et aussi au Maroc. Malheureusement, la lutte contre ce phénomène est loin d’être 

facile. Plusieurs obstacles techniques et surtout juridiques se dressent devant les efforts 

menés pour lutter et prouver cette forme de criminalité. Le caractère vaste des réseaux 

informatiques ainsi que la rapidité dans la commission des infractions figurent parmi les 

principaux obstacles pour prouver cette infraction 
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 مقدمة
يعد التطور التكنولوجي الذي شهده العرص الحديث من أهم االنجازات البرشية الذي انعكس تأثريه عىل شتى أوجه الحياة والعلوم 
وامليادين، سواء عىل املستوى االقتصادي أو االجتامعي أو السيايس أو األمني...إلخ، إال أن إساءة استخدام هذا التطور أدى إىل بروز 

ة من الجرائم أطلق عليها الجرمية االلكرتونية أو الجرمية الرقمية أو الجرمية املعلوماتية أو جرائم نظم املعالجة اآللية وظهور أنواع جديد
للمعطيات، فتزايد استخدام الحاسوب واالنرتنت والشبكات أدى إىل تزايد نسبة الجرمية املرتكبة بواسطة استخدام هذه التقنيات الجديدة، 

املجرمون املعلوماتيون أن أجهزة إنفاذ القانون، ورجال القضاء، والنيابة، و رجال البحث الجنايئ ميكن أن يقفوا شبه خاصة إذا استشعر 
 عاجزين عن استخالص دليل اإلدانة وضبطه، بالنظر للطبيعة الخاصة التي متيز الدليل االلكرتوين عن باقي األدلة األخرى. 

ارجيا م بالعديد من املعوقات والصعوبات لكون هذه الجرمية تقع يف بيئة رقمية ال ترتك أثرا خفالتحقيق يف الجرائم املعلوماتية يتس
يسهل عملية كشفها وضبطها من طرف أجهزة البحث والتحري، إذ تواجه هذه األجهزة عدة صعوبات سواء صعوبات متعلقة بالدليل 

 اإللكرتوين نفسه، أو صعوبات متعلقة بالجانب البرشي.

باملوضوع سيتم تقسيم هذا العمل إىل مطلبني نتناول يف األول  املعوقات التي يثريها الدليل االلكرتوين نفسه، أما املطلب  ولإلحاطة
 الثاين فسنناقش فيه املعوقات البرشية.

 املطلب األول: املعوقات التي يثريها الدليل اإللكرتوين
 يثريها الدليل اإللكرتوين نفسه ميكن إجاملها يف مصدرين أحدهام يتمثل يفبالرغم من تعدد وتنوع الصعوبات أو التحديات التي 

 غياب الدليل املريئ وإعاقة الوصول إليه، واآلخر يرجع مصدره إىل سهولة إخفاء الدليل وافتقاده لآلثار التقليدية.

 أوال: التحديات املرتبطة بغيا  الدليل املريئ وإعاقة الوصول إليه
والتحقيق يف سعيها للوصول إىل دليل اإلدانة وبالتايل مالحقة الجناة مجموعة من التحديات أهمها غياب  تواجه أجهزة البحث

 الدليل املريئ، وصعوبة الوصول إليه.

 أ: غيا  الدليل املريئ 
مة، أو املحرر دة الساإذا كان دليل اإلثبات يف الجرائم التقليدية مرئيا تسهل مالحظته كالسالح الناري، أو األداة الحادة، أو املا

(...إلخ، فإن األمر ليس بهذه السهولة بالنسبة للدليل اإللكرتوين باعتباره قد يكون ذو 887الذي تم تزويره، أو النقود التي تم تزييفها)
اءه أي آثار قد ر طبيعة مادية تسهل مالحظته، كام قد يكون ذو طبيعة معنوية وبالتايل يكون يف منتهى الصعوبة، بالنظر إىل أنه ال يرتك و 

 تدل عليه أو تكشف عنه، فأغلب املعلومات والبيانات التي تتداول عرب الحاسبات اآللية والتي من خاللها تتم العمليات اإللكرتونية تكون
ن الجرائم ذ أ إ  يف هيئة رموز، ونبضات مخزنة عىل وسائط تخزين ممغنطة ال ميكن قراءتها أو إدراكها إال من خالل هذه الحاسبات اآللية.

 التي تقع عىل العمليات اإللكرتونية لألعامل املرصفية، أو عىل عمليات التجارة اإللكرتونية، أو عىل أعامل الحكومة اإللكرتونية مثال،

                                                           

القاضي عياض، كلية العلوم القانونية عبد الله أدعول، الدليل اإللكتروني في اإلثبات الجنائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة  -887

 .49، ص7547-7544واالقتصادية واالجتماعية بمراكش،
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أو  ةقد يكون محلها جوانب معنوية تتعلق باملعالجة اآللية للبيانات، فإذا وقعت جرائم معينة عىل هذه الجوانب املعنوية، كجرائم الرسق
 (.888االختالس أو االستيالء أو الغش أو التزوير أو اإلتالف فإنه يصعب إقامة الدليل بالنسبة لها)

فالدليل يف جرائم املس بنظم املعالجة اآللية للمعطيات يكون غري مريئ مام ال ميكن ضحايا هذه الجرائم من اكتشافها والتبليغ 
 ليات اإللكرتونية التي تعتمد يف موضوعها عىل التشفري، و األكواد الرسية والنبضات(، كام أن الجرائم التي ترتكب عىل العم889عنها)

واألرقام والتخزين اإللكرتوين، يصعب أن تخلف وراءها آثارا مرئية قد تكشف عنها أو يستدل من خاللها عىل الجناة، وكمثال لذلك نجد 
ا ومالحقة عىل الرشكات التي تكون ضحية ملثل هذه األفعال اكتشاف أمرهأن التجسس املعلومايت بنسخ امللفات، ورسقة وقت اآللة يصعب 

تي لالجناة عنها، ولعل الطبيعة غري املرئية لألدلة املتحصلة من الوسائل اإللكرتونية تلقي بظاللها عىل الجهات التي تتعامل مع الجرائم ا
من ثم فقد باه، خاصة يف حاالت التالعب يف برامج الحاسبات، و تقع بالوسائل اإللكرتونية، فيصعب فحص واختبار البيانات محل االشت

 (.890يستحيل عليهم الوصول إىل الجناة)

  : إعاقة الوصول إىل الدليل
(. فالجاين يضع يف بعض 891إن البيانات املخزنة إلكرتونيا أو املنقولة عرب الشبكات االتصالية تحاط بسياج من الحامية الفنية)

( أو كلمة الرس، وذلك ملنع الغري مبا فيه أجهزة 892للحيلولة دون اكتشاف جرميته، وضبط أدلتها باستخدام التشفري)الحاالت عقبات فنية 
(. فالشك أن املجرمني الذين يرتكبون جرامئهم بالوسائل 893الرقابة من الوصول إىل البيانات واملعلومات املخزنة أو التالعب فيها)

 اب.اء الذين يرضبون سياجا أمنيا عىل أفعالهم غري املرشوعة قبل ارتكابها حتى ال يقعوا تحت طائلة العقاإللكرتونية الحديثة من فئة األذكي

(. وقد أثبتت 894وبذلك فهم يضاعفون من صعوبة إجراءات التفتيش التي يتوقع حدوثها للبحث عن األدلة التي قد تدينهم)
عاقة الوصول وبات، نتيجة استخدام الجناة لتقنيات خاصة كالتشفري والرتميز إل التحقيقات يف بعض الجرائم اإللكرتونية بأملانيا وجود صع

ت اإىل األدلة التي تدينهم، ومن األمثلة التي لجأ فيها الجاين إىل أسلوب التشفري كوسيلة ملنع ضبطه واإليقاع به، واقعة حدثت يف الوالي
، وبعد الوصول إىل جهاز الحاسب الشخيص الذي يستخدمه يف إدارة bbs، إذ كان املشتبه به مشغال للوحة إعالنات 0994املتحدة سنة 

                                                           

علي محمود علي حمودة، األدلة المتحصلة من الوسائل اإللكترونية في إطار نظرية اإلثبات الجنائي، المؤتمر العلمي األول حول الجوانب  -888

-44-43، تاريخ االطالع www.alexalaw.com/t3908-topic 7551أبريل  73إلى73القانونية واألمنية للعمليات اإللكترونية، دبي، تاريخ اإلنعقاد

 . 41:43، س7541

 .75عبد الله أدعول، م س، ص -889

 علي محمود علي حمودة، الموقع اإللكتروني السابق. -890

 .77، ص 4991مكتبة اآلالت الحديثة، أسيوط، مصر، ، فريد رستم، الجوانب االجرائية للجرائم المعلوماتية دراسة مقارنة، دون طبعةهشام محمد  -891

ل المعلومات إلى شيفرات غير مفهومة )تبدو غير ذات معنى( لمنع األشخاص غير المرخص لهم من االطالع يعرف التشفير بأنه عملية تحوي -892

 على المعلومات أو فهمها، ولهذا تنطوي عملية التشفير على تحويل النصوص العادية إلى نصوص مشفرة.

أورده محمد بن عبد الله آل فايع العسيري وحسن بن أحمد الشهري، اإلرهاب اإللكتروني وبعض وسائله والطرق الحديثة لمكافحه،الندوة      

 .714، ص1/7544/ 4-9العلمية بعنوان استعمال اإلنترنت في تمويل اإلرهاب وتجنيد اإلرهابيين بالرياض، 

لكترونية والتغلب على تحدياتها، المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية بجمهورية مفتاح بوبكر المطردي، الجريمة اإل -893

 .55:51،س7541-44-41، تاريخ االطالع www.carjj.org،71/9/7547-71السودان المنعقد في

امعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم صغير يوسف، الجريمة المرتكبة عبر االنترنت، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، ج -894

 .443، ص53/51/7541السياسية بتيزي وزو، 
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اللوحة اإللكرتونية حاول محققو الرشطة العثور عىل كلمة املرور الخاصة باملشتبه به، فقاموا بأخذ نسخة احتياطية من محتويات القرص 
ول بسهولة إىل املستفيدين استطاع املحققون الوص الصلب، وقاموا بكتابة برنامج يحاول تشغيل النسخة االحتياطية، وبعد فحص ملف

مة لأسامء املستفيدين وأرقامهم، ولكن مل يتمكنوا من العثور عىل كلمة املرور الخاصة باملشتبه به، خاصة وأنها كانت مشفرة، ولوال تشفري ك
ة مكانها، ولكن انات املستفيدين حتى يتم معرفاملرور ألمكن إضافة مستفيد جديد بكلمة مرور جديدة، ثم تتبع هذه الكلمة داخل قاعدة بي

 التشفري حال دون ذلك.

وللوصول إىل كلمة املرور قام املحققون بإنشاء رقمني جديدين من أرقام املستفيدين لهم أسامء مختلفة، ولكن ليس لهم نفس كلمة 
ملحققون جود كلامت املرور عىل القرص الصلب، ووضع ااملرور، وبهذه الطريقة وبتتبع كلمة املرور املتشابهتني أمكن العثور عىل مكان و 

يدهم عىل كلمة املرور الخاصة باملتهم يف ملف املستفيدين، ثم قاموا بإحالل كلمة املرور السابق استخدامها مع املستفيدين الوهميني 
رور خدام اسم املشغل مع كلمة املمكان كلمة املرور الخاصة باملشغل )وهي مشفرة كام هي(، وبذلك أمكن الدخول إىل الحاسب باست

 (.895الخاصة باملستفيد الوهمي)

 ثانيا: التحديات املرتبطة بسهولة إخفاء الدليل وافتقاده لآلثار التقليدية
تعترب سهولة إخفاء وتدمري الدليل اإللكرتوين، وكذا افتقاده لآلثار التقليدية من بني أهم الصعوبات التي تواجه املحققني  للتمكن 

 مالحقة الجناة.من 

 أ: سهولة إخفاء وتدمري الدليل اإللكرتوين
من الصعوبات التي ميكن أن تعرتض العملية اإلثباتية يف مجال الجرائم املعلوماتية نجد سهولة إخفاء أو تدمري الدليل، حيث يقوم 

(. فضال عن سهولة 897 أقل من ثانية)(، حيث يستطيع تدمري هذا الدليل يف896الجاين مبحو أو تدمري أدلة اإلدانة بسهولة متناهية)
 تنصله من مسؤولية هذا العمل بإرجاعه حسبام تشهد بذلك وقائع عديدة عىل خطأ يف نظام الحاسب أو الشبكة أويف األجهزة.

تلخص تومن األمثلة الواقعية التي أحبط فيها مسعى الجاين لتدمري األدلة عىل إدانته بطريقة آلية متطورة، حالة شاهدتها النمسا 
وقائعها يف قيام أحد مهريب األسلحة بإدخال تعديالت عىل األوامر العادية لنظام تشغيل حاسب صغري يستخدمه يف تخزين عناوين 
عمالئه واملتعاملني معه، بحيث يرتتب عىل إدخال أمر إىل الحاسب من خالل لوحة مفاتيحه بالنسخ، أو الطبع أو محو وتدمري البيانات 

 كلها.

تعديل برمجة نظام تشغيل الحاسب كان قد أجري خصيصا من قبل الفاعل للحيلولة دون نجاح أجهزة املالحقة يف إجراءاتها ومع أن  
املتوقعة للبحث عن األدلة وضبطها، إال أنه مل يفلح يف تحقيق هذا الهدف، نتيجة شعور أو حدس راود متخصصني يف معالجة البيانات 

                                                           

 مفتاح بوبكر المطردي، الموقع اإللكتروني السابق الذكر.  -895

 .471صغير يوسف، م س، ص  -896

ى، ب اآللي، الكتاب األول، الطبعة األولجميل عبد الباقي الصغير، القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، الجرائم الناشئة عن استخدام الحاس -897

 .42، ص 4997دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
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بالنمسا، بأن شيئا ما يف نظام تشغيل حاسب الفاعل قد جرى تغيريه، وقيامهم بناء عىل ذلك باستنساخ بالجهاز املركزي ملكافحة الغش 
 األقراص املمغنطة املضبوطة عن طريق أنظمة حاسباتهم.

ملخزنة اويف حالة أخرى شاهدتها أملانيا االتحادية )سابقا(، حيث أدخل أحد الجناة يف نظام الحاسب تعليامت أمنية لحامية البيانات 
داخله من املحاوالت الرامية إىل الوصول إليها، من شأنها محو هذه البيانات بالكامل بواسطة مجال كهربايئ، وذلك إذا ما تم اخرتاقه 

 (.898من قبل شخص غري مرخص له)
  : إفتقاد الدليل اإللكرتوين لآلثار التقليدية

ثارا مادية ت تتميز وتختلف بكثري عن الجرائم التقليدية، لكونها ال تخلف آ بالنظر إىل أن جرائم املس بنظم املعالجة اآللية للمعطيا
 كتلك التي تخلفها الجرائم العادية مثل الجثث يف جرائم القتل، والكرس يف جرائم الرسقة...إلخ، 

ام قد يجري ة، كفقد يتم يف بعض العمليات إدخال البيانات مبارشة يف نظام الحاسب دون أن يتطلب األمر وجود وثائق مساند
الحاسب بعض العمليات املحاسبية بغري حاجة إىل إدخال، كام هو الحال يف احتساب الفائدة عىل اإليداعات البنكية وقيدها آليا بأرصدة 

األنواع  وبذلك يكون من السهل ارتكاب بعض حسابات العمالء عىل أساس الرشوط املتفق عليها مسبقا واملوجودة يف برنامج الحاسب.
ن الجرائم، كاختالس املال والتزوير، بإدخال بيانات غري معتمدة يف نظام الحاسب، أو تعديل برامجه، أو البيانات املخزنة داخله دون م

 (.899أن يخلف ما يشري إىل حدوث هذا اإلدخال أو التعديل)
أو بالنسبة  ا سواء من طرف أجهزة العدالة،فعدم وجود آثار تقليدية لجرائم املس بنظم املعالجة اآللية للمعطيات يحول دون اكتشافه

لضحايا هذا النوع من الجرائم، كالرشكات التجارية أو املؤسسات املالية التي تعتمد عىل الحاسب اآليل يف معاملتها اليومية، بل حتى 
امرسة سائر عادية عىل إثر موإن كانت تراجع حساباتها يوميا أو أسبوعيا أو شهريا، فقد ال تكتشف الجرمية وقد تبدو لها وكأنها خ

 (. كل ذلك يزيد ويعقد مهمة أجهزة البحث والتحقيق يف اكتشاف هذا النوع من الجرائم.900نشاطها)

 املطلب الثاين: التحديات املرتبطة بالعامل البرشي
بها األدلة نفسها، بل  مإن اعتامد األدلة اإللكرتونية يف املسائل الجنائية يواجه عقبات ال تقترص فقط عىل الصعوبات التي تتس

تتعداها إىل صعوبات متعلقة بالجانب البرشي، ميكن أن نجملها يف صعوبات مصدرها نقص كفاءة القامئني بالتحقيق و ضخامة البيانات 
 املراد فحصها، ثم صعوبات مصدرها عدم التبليغ و التعاون الدويل.

 وضخامة البيانات املتعني فحصهاأوال: التحديات املرتبطة بنقص كفاءة القامئني بالتحقيق 
بالنظر للتحديات املتصلة بالجوانب الفنية للمعلوماتية المناص من توفر املؤهالت الفنية لدى الجهات املعنية بالبحث يف الجرائم 

لتحقيق، ثم با (، لذلك سيتم التطرق إىل الصعوبات املتعلقة بنقص كفاءة القامئني901املعلوماتية حتى يتسنى لها الغوص يف أعامقها )
 الصعوبات املتعلقة بضخامة البيانات املتعني فحصها.

                                                           

 .71هشام محمد فريد رستم، م س، ص -898

 . 75هشام محمد فريد رستم، م س، ص -899

 .49عبد الله أدعول، م س، ص -900

 .431، ص2، العدد7551ريع، محمد العسكري، خصوصيات اإلثبات في الجرائم المعلوماتية، مجلة القضاء والتش -901
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 أ: الصعوبات املتعلقة بنقص كفاءة القامئني بالتحقيق
بالنظر إىل أن الجرائم املعلوماتية تتسم بحداثة أساليب ارتكابها، ورسعة تنفيذها، وسهولة إخفائها، ودقة ورسعة محو آثارها، فمن 

(، مام يقتيض أن تكون 902جه املحققني يف  هذا النوع من الجرائم مسألة فهم الجوانب التقنية التي تتسم بها )أكرث الصعوبات التي توا
(، فالدليل الناتج عن الجرائم 904(،وعىل درجة كبرية من املعرفة بأنظمة الحاسب اآليل)903أجهزة البحث والتحقيق مدربة تدريبا متقدما )

قد يتحصل من عمليات فنية معقدة عن طريق التالعب يف نبضات وذبذبات إلكرتونية، وعمليات التي تقع عىل العمليات اإللكرتونية 
 أخرى غري مرئية، وبذلك يكون الوصول إليه وفهم مضمونه  يف غاية الصعوبة.

اكل بخصوص اإلثبات شفالطبيعة غري املادية للبيانات املخزنة بالحاسب اآليل، والطبيعة املعنوية لوسائل نقل هذه البيانات تثري عدة م
الجنايئ، وكمثال عىل ذلك  فإن إثبات التدليس الذي قد يقع عىل نظام املعالجة اآللية للمعطيات يتطلب متكني أجهزة البحث، أو سلطة 

قعت و التحقيق من جمع املعطيات الرضورية التي تساعد عىل إجراء التحريات، والتحقق من صحتها للتأكد عام إذا كانت هناك جرمية قد 
 (.905أم ال، إال أن األمر قد يستعىص فهمه عىل البحث والتحقيق لعدم القدرة عىل فك رموز الكثري من املسائل الفنية الدقيقة)

بل أكرث من ذلك فنقص الخربة لدى مأموري الضبط وسلطة التحقيق واملحاكمة، قد يفيض إىل تدمري الدليل الرقمي وإتالفه، 
رتكاب الجرائم املعلوماتية، حيث يقعون يف كثري من األحيان يف أخطاء من شأنها أن تؤدي إىل محو األدلة بالنظر إىل جهلهم بأساليب ا

(، وهنا تربز صعوبة 906اإللكرتونية أو تدمريها، مثل إتالف محتويات األقراص املمغنطة، وأوعية املعلومات التي تخزن بها البيانات)
 .(907االحتفاظ الفني بآثار الجرمية إن وجدت)

فالتحقيق يف الجرائم املعلوماتية يحتاج إىل معرفة وخربة ودراية خاصة، يجب أن يتمتع بها القامئون بالتحقيق بالنظر للتقنية 
(، األمر الذي يقتيض رضورة إعداد كوادر أمنية، وقضائية للبحث والتحقيق 908والتكنولوجيا العالية التي تتمتع بها أجهزة الحاسوب)

 (.909النوع من الجرائم)واملحاكمة يف هذا 

                                                           

 .475،ص7551محمد األمين البشري، التحقيق في الجرائم المستحدثة،  الطبعة األولى، دون مطبعة، الرياض، السعودية،  -902

محمد شريف إسماعيل، األساليب الحديثة في تدريب رجال الشرطة، دون طبعة، المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب، الرياض،  -903

 .11ص 4997سعودية،ال

-http://www.th3professional.com/2010/11/blog-post_5845.html  ،75-44راغب أمين، التحقيق الجنائي اإللكتروني وجمع األدلة، -904

 .41:75، س7541-44-41، تاريخ االطالع 7545

 علي محمود علي حمودة، م س. -905

تثيرها الجريمة المعلوماتية عبر الوطنية، المؤتمر المغاربي األول حول المعلوماتية موسى مسعود ارحومة، اإلشكاليات االجرائية التي  -906

 .79/45/7559-73والقانون الذي تنظمه أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، 

فكر الجامعي، منير محمد الجنبيهي و ممدوح محمد الجنبيهي، جرائم اإلنترنيت والحاسب اآللي ووسائل مكافحتها، دون طبعة، دار ال -907

 .49، ص 7551اإلسكندرية، مصر،

سامي جالل فقي حسين، األدلة المتحصلة من الحاسوب وحجيتها في اإلثبات الجنائي دراسة مقارنة، دون طبعة، مطابع شتات، مصر،  -908

 .411، ص7544

-51-41، دون تاريخ، تاريخ االطالع  www.arablawinfo.comمحمد أبو العال عقيدة، التحقيق وجمع األدلة في مجال الجرائم اإللكترونية، -909

 .59:15، س 7543
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وبذلك فأمريكا كانت هي أول دول العامل التي عنيت بتوفري التدريب الالزم ملكافحة الجرمية املعلوماتية، فقد قامت بعقد دورات 
طة الرش  يف كواننيكو، وفرجينيا ليتم تزويد رجال F.B.Iمتخصصة مدة كل منها أربعة أسابيع تعقدها أكادميية مكتب التحقيقات الفيدرالية 

 (.910والعاملني يف العدالة الجنائية مبعارف ومهارات حول برمجة الحاسب وتشغيله)

وقد حذت بعض الدول حذوها مثل كندا وفرنسا وبريطانيا وفرلندا، فعملت عىل إعطاء دورات تكوينية للمحققني عن كيفية التحقيق 
ما يفيد رضورة استحداث دوائر جديدة تكون  0991و 0991سنتييف جرائم الحاسوب، وجاء يف توصيات املجلس األورويب الصادر يف 

ية نمهمتها مكافحة جرائم الحاسوب، وتزويدها باملوظفني األكفاء ذوي الخربة والدراية العلمية، باإلضافة إىل توفري األجهزة واملعدات التق
 الالزمة لذلك.

ة، واستحدث منها قسم الحاسب اآليل للقيام بالتحقيق يف جرائم إدارة املختربات واألدلة الجرمي 0997أما األردن فقد أنشأ عام 
الحاسوب، فال بد أن يكون املحقق عىل علم ودراية بكيفية عمل الحاسوب وشبكاته، إضافة إىل الدراية بلغة املخترصات التي تستخدم 

ت قوة ذا الصدد، ففي هونج كونج تأسسيف الحاسوب بدال من املصطلحات األصلية، فقد أعدت دول متقدمة كثرية كوادر فنية يف ه
ومتكنت من خالل التحقيقات التي أجرتها من القبض عىل اثني عرش شخصا يف خمس قضايا خالل ستة  0999مكافحة القرصنة سنة

ىل قسم والذي تحول إ 0990ويف الواليات املتحدة أنشأت وحدة جرائم الحاسوب، وجرائم امللكية الفكرية سنة أشهر من تاريخ إنشاءها.
 (911بسبب ضخامة أعامله) 0994عام 

مام تقدم يتبني أنه نظرا لخصوصية الدليل اإللكرتوين، ال بد أن تواكب أجهزة البحث والتحري التطور التكنولوجي ليك ال تقف 
 عاجزة أمام تقنية الدليل اإللكرتوين، خاصة أمام ضخامة البيانات التي يحتويها الدليل.

 ضخامة البيانات املتعني فحصها : املعوقات املرتبطة ب
من أهم الصعوبات التي تعرتض أجهزة البحث والتحقيق الكم الهائل من البيانات التي يتعني فحصها الستخراج الدليل املبحوث 

الف عنه، فطباعة كل ما هو موجود من معلومات ووثائق عىل دعامات إلكرتونية لحاسب آيل تم استخدامه مدة من الزمن يتطلب مئات اآل 
من الصفحات التي قد ال تقدم شيئا مفيدا للتحقيق والبحث، وذلك بخالف الجرائم التقليدية التي تعد فيها وفرة املعلومات أمرا ايجابيا 

 (.912يساعد أجهزة البحث والتحقيق عىل التثبت من وقوع الجرمية وضبط مرتكبيها)

 ني: إما حجز البيانات اإللكرتونية بقدر يفوق القدرة البرشية عىلوملواجهة هذه الصعوبة يسلك املحقق غري املدرب أحد السبيل
 (.913مراجعتها، أو التغايض عن هذه البيانات كلية عىل أمل الحصول عىل اعرتاف بالجرمية من الضنني)

                                                           

سليمان غازي العتيبي، درجة توافر كفايات البحث عن الدليل الرقمي في الجرائم المعلوماتية لدى ضباط شرطة العاصمة المقدسة، رسالة  -910

ادة أمنية، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، كلية مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم الشرطية تخصص قي

 .97، ص7545الدراسات العليا قسم العلوم الشرطية، الرياض 

 .413سامي جالل فقي حسين، ، م س، ص -911

 .71عبد الله أدعول، م س، ص -912

 .71هشام محمد فريد رستم، م س، ص -913
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لبيانات، ا فمن الناحية العملية يواجه املحققون يف جرائم املس بنظم املعالجة اآللية للمعطيات تحديات كبرية يف فحص جميع
فذلك أمر مكلف ويستغرق يف العادة وقتا طويال، ما يؤدي يف النهاية إىل جعل املحققني ورجال األمن يضجرون وقد يرصفون النظر عن 

 (.914مواصلة البحث القتناعهم  بأنه ال جدوى من ذلك وينظرون إليه عىل أنه جهد ضائع و غري مثمر)

زم الضبط واملحقق الجنايئ  فيام يتعلق بفنون الحاسب اآليل واستخداماته، فمن الال لذلك ويف ظل تواضع املستوى الفني لرجل 
ندب خرباء فنيني للبحث عن الدليل  الخاص بجرائم املس بنظم املعالجة اآللية للمعطيات، حتى ميكن فرز املعلومات التي يحتاجها 

تجعل  لخرباء وجويب ومن تم تعديل الترشيعات الجنائية القامئة التيالتحقيق عن تلك التي ال حاجة لها، إذ يتعني أن يكون ندب هؤالء ا
ندب خبري يف الدعوى أمر جوازي للمحقق، إن شاء أمر به أو رفضه، وذلك ألن طبيعة الجرمية تستلزم التعامل معها بطريقة فنية تفوق 

 (.915قدرات رجل الضبط أو املحقق إال إذا كان مؤهال لذلك)

 صة بعدم التبليغ  والتعاون الدويل ثانيا: املعوقات الخا
الشك أن الجرمية اإللكرتونية و استخالص أدلتها يستلزم تعاون ضحايا هذه الجرائم مع األجهزة املسئولة عن البحث والتحقيق، 

 كام تستلزم التعاون الدويل بهذا الخصوص.

 أ: التحديات الخاصة بعدم التبليغ
غ تي تواجه أجهزة البحث والتحري يف البيئة اإللكرتونية نجد إحجام املجني عليهم عن اإلبال ميكن التأكيد أنه من بني الصعوبات ال 

عن الجرائم التي يكونون ضحيتها إىل السلطات املختصة، خاصة املؤسسات املالية واملؤسسات االدخارية ومؤسسات اإلقراض والسمرسة، 
ب إىل استقرار حركة التعامل االقتصادي بالنسبة لهم، أو رغبتهم يف إخفاء األسلو خشية اهتزاز ثقة املتعاملني معها، هادفني من وراء ذلك 

 الذي ارتكبت به الجرمية ليك ال يتم تقليدها من اآلخرين.

وعادة ما تلجأ هذه املؤسسات إىل السكوت عن الجرائم التي تقع داخلها، خوفا من شيوع أمر هذه الجرائم، وبالتايل تفقد ثقة  
 (.916عاملني معها)العمالء املت

كام قد يتوخى بعض املجني عليهم من وراء العزوف عن اإلبالغ عدم إتاحة الفرصة لألجهزة األمنية من االطالع عىل معلومات مل 
يجر اإلبالغ عنها، فقد سجلت اإلحصائيات يف بعض الدول الغربية، ومنها فرنسا انخفاضا ملحوظا يف نسبة اإلبالغ عن هذه الجرائم، 

(، بسبب املبادئ التي تحكم املحاكم من علنية 917ىل إخفاء أساليب ارتكابها للحيلولة دون تقليد اآلخرين للجناة يف جرامئهم)حرصا ع
 الجلسات، ومناقشة األدلة وشفوية املرافعات ...إلخ، 

عف يف دما علموا نقاط الضاليشء الذي من شأنه اإلرضار بها عرب إفساح املجال للمقلدين لتكرار هذه األفعال املجرمة، خاصة بع
 (.918األنظمة الحامئية التي تعتمدها تلك الجهات يف أنظمتها املعلوماتية)

                                                           

 موسى مسعود ارحومة، م س. -914

 .479صغير يوسف، م س، ص -915

 علي محمود علي حموده، م س. -916

 موسى مسعود ارحومة، م س. -917

 .71عبد الله أدعول ، م س، ص  -918
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  : التحديات الخاصة بالتعاون الدويل
ميكن القول أنه بالنظر إىل أن الجرائم التي متس نظم املعالجة اآللية للمعطيات عابرة للحدود الجغرافية للدول، فإن تأثريها ال  

ينحرص عىل دولة واحدة، بل آثارها متتد وتصل إىل عدد كبري من الدول، مام يستدعي تعاون الدول فيام بينها والتنسيق بينهم ملكافحة 
إذا وقعت الجرمية يف دولة، وحصلت النتيجة يف دولة أخرى أو أكرث، فإن جمع املعلومات والبيانات وضبط الحواسيب (، ف919الجرمية)

واألدلة واملعلومات يكون صعبا وعسريا جدا، مام يستدعي التعاون الدويل لحل هذه املعضلة عن طريق تبادل املعلومات ونقل اإلجراءات 
يف مؤمتر جرائم االنرتنت  Raymond Kendall(، وهذا ما أكد عليه سكرتري االنرتبول الدويل 920ة ...إلخ)وتبادل اإلنابة القضائية الدولي

عىل رضورة تعاون الدول يف مكافحة جرائم اإلنرتنت، باعتبار أن هذه الجرائم تربز كظاهرة دولية مع  9111أكتوبر  9املنعقد يف لندن يف 
 (.921تفاقيات ومعاهدات يف هذا اإلطار)تأكيده عىل عدم االنتظار إىل حني عقد ا

التي تعد أول اتفاقية دولية شاملة تتعلق  9110وقد صادقت دول مجلس أوروبا عىل اتفاقية بودابست للجرائم اإللكرتونية  يف عام 
ه االتفاقية وضع هذ بجرائم الحاسب اآليل، والجرائم التي ترتكب عرب شبكة اإلنرتنت وأجهزة تقنية املعلومات األخرى، وكان الهدف من

 (.922سياسة جنائية مشرتكة بني دول املجلس)

إال أنه رغم املناداة برضورة التعاون الدويل ملكافحة جرائم نظم املعالجة اآللية للمعطيات، التعاون تعرتضه مجموعة من التحديات، 
ة ، وتسليم قواعد االختصاص، وتبادل األدلة الجنائيأهمها عىل املستوى اإلجرايئ عدم وجود تنسيق كاف بني الدول خاصة ما يتعلق منها ب

 ةاملجرمني، وكذلك حول إجراءات البحث والتحقيق يف جرائم املس بنظم املعالجة اآللية للمعطيات، بالنظر لتعقد املشاكل القانونية والفني
ك الدول مات مخزنة، وتسليمها يف ظل متسالخاصة بتفتيش نظام معلومايت خارج حدود الدولة املعنية بالجرمية، وضبط ما به من معلو 

 (.923بالسيادة الوطنية وإقليمية قوانينها)

مام سبق يتضح أن البحث والوصول إىل الدليل اإللكرتوين يف إطار نظام املعالجة اآللية للمعطيات يعرف صعوبات جمة، ومن أجل 
ملواجهة الجرمية االلكرتونية والحيلولة دون إفالت املجرمني   تجاوز هذه التحديات القانونية والتقنية  ال بد  من إيجاد حلول ناجعة

 املعلوماتيني من العقاب مستغلني  تلك النقط  السالف ذكرها وذلك من خالل مجموعة من املقرتحات منها:

ذه الجرائم، وبذلك هيتعني وضع ترشيعات إجرائية خاصة  بالجرمية االلكرتونية تتامىش والطبيعة الخاصة  لألدلة التي تسفر عنها  -
 تحقيق املصلحة العامة للمجتمع دون إغفال ومراعاة املصالح الخاصة لألفراد.

تطوير قدرات األجهزة األمنية لصرب أغوار عامل املعلوميات والحيلولة دون وقوفها مكتوفة األيدي أمام التطور املستمر للجرمية  -
 االلكرتونية.

                                                           

 .71عبد الله أدعول، م س، ص  -919

 .415سامي جالل فقي حسين،األدلة، م س، ص -920

والقانون المقارن، دون طبعة، دار الجامعة عائشة بن قارة مصطفى، حجية الدليل اإللكتروني في مجال اإلثبات الجنائي في القانون الجزائري  -921

 .713، ص 7545الجديدة، األزاريطة، مصر، 

،دون سنة، 72حسن بن أحمد الشهري، قانون دولي موحد لمكافحة الجرائم اإللكترونية، المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، المجلد  -922

 .11، ص11العدد 

 .73عبد الله أدعول، م س، ص-923
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لكرتونية يف املحاكم للتمكن من تحقيق العدالة فكلام كان القايض عىل دراية بالعامل وضع قضاة متخصصني يف الجرائم اال -
 االفرتايض كلام كان حكمه يف النازلة املعروضة عليه سديدا. 

 تشجيع املواطنني عىل املشاركة يف محاربة الجرمية االلكرتونية من خالل التبليغ عنها خاصة الجرائم األخالقية عرب االنرتنت. -
 الحث عىل التعاون والتنسيق بني الدول ملحاربة الجرائم االلكرتونية باعتبارها جرائم عابرة للحدود. -
 جرمية التشجيع  عىل اإلرهاب عرب االنرتنت. الحث عىل إبرام املزيد من االتفاقيات الدولية املتعلقة بالجرائم االلكرتونية وخاصة  -
 ويال يف مجال مكافحة الجرمية االلكرتونية.االستفادة من الدول التي حققت باعا ط -
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 الئحة املراجع
 -  جميل عبد الباقي الصغري، القانون الجنايئ والتكنولوجيا الحديثة، الجرائم الناشئة عن استخدام   الحاسب اآليل، الكتاب األول، الطبعة 

 .0999األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، مرص، 
 -  ،11،دون سنة، ع97، املجلد قانون دويل موحد ملكافحة الجرائم اإللكرتونية، املجلة العربية للدراسات   األمنية والتدريبحسن بن أحمد الشهري. 
  ،9100سامي جالل فقي حسني، األدلة املتحصلة من الحاسوب وحجيتها يف اإلثبات الجنايئ دراسة مقارنة، دون طبعة، مطابع شتات، مرص. 
 ة مسليامن غازي العتيبي، درجة توافر كفايات البحث عن الدليل الرقمي يف الجرائم املعلوماتية لدى ضباط رشطة العاصمة املقدسة، رسالة مقد

سات راداستكامال ملتطلبات الحصول عىل درجة املاجستري يف العلوم الرشطية تخصص قيادة أمنية، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، كلية ال
 .9101العليا قسم العلوم الرشطية، الرياض 

 ةصغري يوسف، الجرمية املرتكبة عرب االنرتنت، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف القانون، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسي 
 .14/11/9101بتيزي وزو، 

 امعة جنايئ يف القانون الجزائري والقانون املقارن، دون طبعة، دار الجعائشة بن قارة مصطفى، حجية الدليل اإللكرتوين يف مجال اإلثبات ال
 .9101الجديدة، األزاريطة، مرص، 

  تصادية قعبد الله أدعول، الدليل اإللكرتوين يف اإلثبات الجنايئ، رسالة لنيل دبلوم املاسرت، جامعة القايض عياض، كلية العلوم القانونية واال
 .9109-9100مبراكش،واالجتامعية 

  عيل محمود عيل حمودة، األدلة املتحصلة من الوسائل اإللكرتونية يف إطار نظرية اإلثبات  الجنايئ، املؤمتر العلمي األول حول الجوانب
-00-04خ االطالع ، تاريwww.alexalaw.com/t3908-topic 9111أبريل  99إىل94القانونية واألمنية للعمليات اإللكرتونية، ديب، تاريخ اإلنعقاد

 .01:04، س9101
 -،محمد أبو العال عقيدة، التحقيق وجمع األدلة يف مجال الجرائم اإللكرتونيةwww.arablawinfo.com  ، 
  ،9114محمد األمني البرشي، التحقيق يف الجرائم املستحدثة،  الطبعة األوىل، دون مطبعة، الرياض، السعودية. 
 - 7،   العدد9111يف الجرائم املعلوماتية، مجلة القضاء والترشيع،  محمد العسكري، خصوصيات اإلثبات. 
  محمد بن عبد الله آل فايع العسريي وحسن بن أحمد الشهري، اإلرهاب اإللكرتوين وبعض وسائله والطرق الحديثة ملكافحه،الندوة العلمية

 .1/9100/ 0-9بعنوان استعامل اإلنرتنت يف متويل اإلرهاب وتجنيد اإلرهابيني بالرياض، 
  ،محمد رشيف إسامعيل، األساليب الحديثة يف تدريب رجال الرشطة، دون طبعة، املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، الرياض

 .0999السعودية،
 ية بجمهورية السودان بمفتاح بوبكر املطردي، الجرمية اإللكرتونية والتغلب عىل تحدياتها، املؤمتر الثالث لرؤساء املحاكم العليا يف الدول العر

 .11:14،س9101-00-01، تاريخ االطالع www.carjj.org،91/9/9109-91املنعقد يف
  ،منري محمد الجنبيهي و ممدوح محمد الجنبيهي، جرائم اإلنرتنيت والحاسب اآليل ووسائل مكافحتها، دون طبعة، دار الفكر الجامعي

 .9114اإلسكندرية، مرص،
 اليات االجرائية التي تثريها الجرمية املعلوماتية عرب الوطنية، املؤمتر املغاريب األول حول املعلوماتية والقانون الذي موىس مسعود ارحومة، اإلشك

 .99/01/9119-99تنظمه أكادميية الدراسات العليا، طرابلس، 
 0994ة اآلالت الحديثة، أسيوط، مرص، هشام محمد فريد رستم، الجوانب االجرائية للجرائم املعلوماتية دراسة مقارنة، دون طبعة، مكتب. 
 - ،راغب أمني، التحقيق الجنايئ اإللكرتوين وجمع األدلةhttp://www.th3professional.com/2010/11/blog-post_5845.html  ، 
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 71.07إسهام العقار في مخطط تسوية المقاولة في ضوء القانون رقم 

   71.07إسهام العقار في مخطط تسوية المقاولة في ضوء القانون رقم 
    

 إطار باألمانة العامة للحكومة
 

 : ملخص

املتعلق  01.91الذي قىض بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم  71.07رقم عمل املرشع املغريب من خالل أحكام  القانون 
من مدونة التجارة، عىل تكريس  794إىل املادة  141مبدونة التجارة، فيام يخص مساطر صعوبات املقاول، وال سيام من خالل مواده من 

لجة وال سيام املقتضيات املؤطرة إلسهام  العقار يف إنجاح مخطط مجموع من األحكام املستمدة أساسا من الفلسفة العامة ملساطر املعا
 تسوية املقاوالت.

تتعارض يف كثري من الحاالت مع املبادئ الكالسيكية لنظرية العقد  71.07إال أن التوجهات التي تبنها القانون املشار إليه أعاله رقم  
قودـ أو يف نصوص أخرى ذات صلة باملجال العقاري، وهو األمر الذي جعل كام وردت يف الظهري الرشيف مبثابة قانون االلتزامات والع

من مساهمة العقار يف إنجاح مخطط التسوية ضعيفة إن مل نقل منعدمة، يف الوقت الذي تكون فيه املقاولة يف حاجة إىل أصول عقارية 
حيص مدى توفق املرشع املغريب من خالل أحكام أو غريها إلنجاح مخطط تسويتها، وهذا ما حاول املقال التدقيق فيه من خالل مت

يف الوصول إىل صيغة تكاملية بني املهمة التي انخرط فيها واملتمثلة يف ضامن استمرارية املقاولة من جهة،  71.07القانون املذكور رقم  
طراف املتدخلة يف ية حقوق كافة األ وبني ما يتطلبه ذلك من توفري لعقارات رضورية لتنفيذ مخطط تسوية املقاولة، وهل تم استحضار حام

 هذه املسطرة من جهة أخرى.

 

Abstract :  
Le législateur marocain a consacré par la loi n°73.17 abrogeant et remplaçant le livre V de la loi 

n°15.95 portant code de commerce, en ce qui concerne les procédures pour les difficultés de 

l'entrepreneur. Il s'agit d'un système que le législateur a régit par les dispositions des articles 545 à 794 

du code du commerce, qui comprend un ensemble de dispositions inspirées de la philosophie générale 

des procédures de règlement, en particulier les dispositions encadrant la contribution de l’immobilier au 

succès du dispositif des difficultés des entreprises. Cependant, l'approche susmentionnée peut dans de 

nombreux cas être en contradiction avec les principes classiques de la théorie des contrats telle que 

prévue par le Dahir formant code des obligations et des contrats, ou dans d'autres textes relatifs au 

domaine immobilier, qui ont rendus la contribution de l’immobilier dans la réussite du plan de 

redressement faible, voire inexistante, dans de nombreuses étapes ou l’entreprise aurait besoin d’actifs 

immobilier ou d’autres actifs. 

C'est ce que cette contribution a tenté de scruter en examinant dans quelle mesure le législateur 

marocain a réussi, à travers les dispositions de la loi n°73.17 précitée, à parvenir à une formule 

complémentaire entre la tâche dans laquelle il s’était inscrit pour assurer la sauvegarde de l'entreprise 

d'une part et entre ce que cela nécessite en terme de mise à disposition des biens immobiliers nécessaires 

à la mise en œuvre du plan de redressement de l’entreprise et est-ce que la protection des droits de toutes 

les parties intervenant dans cette procédure a-t-elle été invoquée, d’autre part. 
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 مقدمة:
وارها، يعد أمراً عاديا ورضورياً يف نفس الوقت، ذلك أن هذا إن سعي املقاوالت مبختلف أنواعها إىل متلك العقار خالل بداية مش

 العقار تربز أهميته بالنسبة لهذه املقاوالت عىل مستويات متعددة، حيث يعترب أوال مجااًل الستقرار نشاطها التجاري مبختلف أنواعه، ثم
 عىل قروض، تقديم هذا العقار كضامن. وبالتايلقد يكون له دور ائتامين يف حالة تعرضها لضائقة مالية، وأرادت من أجل الحصول 

بة سفالعقار قد يكون بذلك املخرج األول واألسايس من األزمة التي تعيشها املقاولة، كام قد يكون يف حاالت عديدة تلك الورقة األخرية بالن
 .924متهاد أداء الديون املرتتبة يف ذلها يف حالة خضوعها للتصفية القضائية، السيام وأن بيع هذه العقارات يوفر مداخيل مهمة قص

، األمر الذي يحتم عليها البحث واللجوء إىل طرق غري تقليدية 925غري أن امتالك العقارات ال يكون يف متناول كافة املقاوالت
إىل عقود الكراء  ءلتوفري ما تحتاجه من عقارات، بشكل ال يرهق كاهل هذه املؤسسة التجارية، وال يستنزف رأساملها، وبالتايل يبقى اللجو 

لعقود االتجاري واالئتامن اإليجاري العقاري مبثابة املخرج والسبيل الوحيد أمام املقاولة، لتجاوز الصعوبات املتمثلة يف رشاء العقار، وهذه 
ذ مخطط يقد تزداد أهميتها عندما تتعرض املقاولة املكرتية لصعوبات، حيث يصري تقرير استمرارية هذه العقود خصوصا خالل تنف

ط طاالستمرارية أمراً رضورياً وال محيد عنه، حتى تتمكن هذه املقاولة من متابعة استغالل العقارات موضوع هذه العقود، وبالتايل تنفيذ مخ
 االستمرارية يف أحسن الظروف.

املسطرة،  تدخلني يفوما من شك أن تنفيذ مخطط االستمرارية وفق ما يسطر فيه من أهداف، يشكل أهم تحدي قد يواجه كافة امل
مبن فيهم املحكمة ورئيس املقاولة وكذلك الدائنني خاصة وأن ذلك يتطلب تظافر جهود جميع هؤالء األطراف، بالرغم من تضارب املصالح 

 الذي قد يطبع عالقة بعضهم بالبعض اآلخر، والهاجس فس نهاية املطاف هو إنجاح مخطط تسوية املقاولة.

يق السليم ملقتضيات املخطط املذكور، يتطلب توفري الوسائل واإلمكانات ـ خاصة املادية ـ التي متكن من وزيادة عىل ذلك، فالتطب
تحقيق هذا املبتغى، ولعل من بني أهم هذه الوسائل ذلك العقار الذي ميثل الوجود الجغرايف لهذه املقاولة، والذي يلعب دوراً كبريا يف 

 ار مملوكا للمقاولة، أو كانت هذه األخرية تستغله عن طريق عقود.إنجاح هذا املخطط، سواء كان ذلك العق

ومن ناحية أخرى البد أن نشري إىل أن الحديث عن مخطط تسوية املقاولة يعني حتام أن املقاولة غري ميؤوس من تسويتها أو  
، وهنا ميكن الحديث 927جراها الصحيحميكن تالفيها وتجاوزها إذا أخذت املسطرة م 926تصحيحها، وأنها تعاين من مجرد صعوبات عابرة

                                                           

العقار كمقوم من مقومات المقاولة، له دور بارز عند الحكم بفتح مسطرة صعوبات المقاولة، فإذا قضت المحكمة بفرض مسطرة التسوية، - 924

فالعقار يقدم كضمانة عينية قصد الحصول على قروض لتجاوز الصعوبة التي تعيق استمرار نشاط المقاولة، ومن خالل اعتماد مسطرة التسوية 

 ار ستتغير حتما ما بين مخطط االستمرارية ومخطط التفويت وذلك حسب مصلحة المقاولة المتوقفة عن الدفع بالدرجة األولىفوضعية العق

ال شك أن المشاريع االستثمارية، وعلى اختالف أنواعها، تستدعي تعبئة موارد هامة، من أجل حسن سير هذه المشاريع وتحقيق أكبر قدر  - 925

باح، ولتحقيق هذه األهداف كان لزامًا على أصحاب هذه المشاريع، عالوة على إيجاد اليد العاملة، توفير وسائل اإلنتاج ممكن من المكاسب واألر

من عقارات ومعدات وآالت... وهو ما يدفع بهذه المقاوالت إلى البحث عن طرق غير تقليدية للتمويل، تتماشى وقدرات هذه المقاوالت، خاصة 

 .تلك المقاوالت الناشئة

محمد لعروصي: "مصير العقود جارية التنفيذ في تاريخ فتح المسطرة التسوية القضائية"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص  - 926

 .7، ص7551-7551جامعة محمد الخامس، كلية ا لعلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي، الرابط 

كري السباعي بقوله: "أنها صعوبات ال تلبث أن تزول، كالنقص في المواد األولية أو منافسة حادة وكما عبر عن ذلك الدكتور أحمد ش - 927

مؤقتة وعابرة، أو انغالق األسواق ألزمة سياسية أو دولية..." انظر أحمد شكري السباعي، "الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي 
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عن إسهام العقارات يف إنجاح التسوية القضائية وإمكانية تدبريها بشكل ال يؤثر عىل استمرارية املقاولة خالل هذه الفرتة الحرجة، وال 
 ية العقارية.لعينميس بحقوق الدائنني املتعاقدين خاصة منهم أصحاب العقارات موضوع العقود الجارية، وكذلك أصحاب الضامنات ا

وميكن القول عىل أن األهمية السالفة الذكر دفعت باملرشع املغريب إىل اإلحاطة ببعض اإلشكاالت  التي قد تعوق استفادة املقاولة 
من هذه العقارات خالل هذه الفرتة الحرجة، والتي تكون الحاجة إليها أشد وأكرب من أي وقت مىض، بحيث أنه أوىل املوضوع بعناية 

ه لخاصة إدراكا منه للخطورة الناتجة عن هذا الوضع، ووعيا منه باآلثار السلبية التي قد ترتتب عىل تفاقمه، حيث سارع املرشع املغريب وقب
الذي كان يؤدي إىل إقصاء املقاوالت من املحيط التعاقدي مبجرد توقفها عن  –إىل إلغاء نظام اإلفالس  928العديد من الترشيعات املقارنة

هذا  –، مام يؤثر سلبا عىل التوازن االقتصادي واالجتامعي 929ديونها، دومنا البحث عن الظروف واملالبسات التي أدت إىل ذلكدفع 
 النظام )نظام اإلفالس( بغاياته املتمثلة يف استئصال التاجر املفلس ومعاقبته وتصفية أصوله، والذي كان بدوره يعاين إفالسا، استحق هو

 .930تأصل وتصفى أصوله، فرحل غري مأسوف عليهأيضا أن يعاقب ويس

هذا  931املتعلق مبدونة التجارة 01.91وتأسيسا عىل ذلك، نسخ املرشع املغريب نظام اإلفالس مبوجب الكتاب الخامس من القانون 
الحفاظ عىل  ياتالنظام الذي حمل إبان صدوره بعضا من مقومات الوقاية والعالج من مختلف الصعوبات التي قد تعرتض املقاولة وآل

ا هاستمرارية استغاللها لكن واقع تطبيقه أفرز العديد من اإلشكاالت مام استدعى تدخال برتسانة قانونية مرنة ومواكبة للتحوالت التي يعرف

                                                           

ي، في مساطر المعالجة؟، حكم فتح مسطرة المعالجة والتسوية القضائية، دار النشر المعرفة، تعترض المقاولة ومساطر معالجها"، الجزء الثان

 .417، ص 7555الرباط، الطبعة األولى 

 كالقانون الفرنسي الذي ألغى نظام اإلفالس وعوضه بالقوانين التالية: - 928

- La loi n° 84-148 du 1er mars 1984, relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. Journal 

officiel du 2 mars 1984. / Décret n°85-295 du 1er mars, pris pour l’application de loi n°84-184 de 1er mars 1984 précité, 

journal officiel de 5 mars 1985. 

- La loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judicaires des entrepris, journal officiel du 26 

janvier 1985./ Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, relative au redressement et à la liquidation judicaires des 

entreprises, journal officiel du 29 décembre 1985. 

 ذا القانون خضع بدوره لمجموعة من التعديالت وال سيما:وه 

 .4991يونيو  45المؤرخ في  91-121تعديل وتتميم بمقتضى القانون رقم 

 .7553يوليوز  73المؤرخ في  7551-311تعديل بمقتضى القانون رقم 

 4991لسنة  11التي تمر بصعوبات اقتصادية عدد  ثم القانون التونسي الذي بدوره عوض قانون اإلفالس بالقانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات

المؤرخ في  7551لسنة  29، والقانون عدد 41/53/4999المؤرخ في  4999لسنة  31المنقح بالقانون عدد  42/51/4991المؤرخ في 

79/47/7551. 

ة مشماشي: "الصفة العقابية لإلفالس". وهو األمر الذي دفع البعض إلى إضفاء الصفة العقابية على نظام اإلفالس. انظر في ذلك فاتح - 929

، ص 4991رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرابط، 

 وما يليها. 1

ئية"، لمؤلفه عبد الحق بوكبيش، مكتبة دار السالم للطباعة محمد أخياط، "تقديم لكتاب "استمرار نشاط ا لمقاولة الخاضعة للتسوية القضا - 930

 .1، ص 7552والنشر، الطبعة األولى، 

المتعلق بمدونة التجارة، المنشور في الجريدة  41-91بتنفيذ القانون رقم  4993صادر بتاريخ فاتح غشت  4-93-31ظهير شريف رقم  - 931

 وما بعدها. 7432، ص 4993أكتوبر  1، بتاريخ 1143الرسمية عدد 
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ون وتم تعويضه مبقتضيات القان 01.91932االقتصاد الدويل حيث تم نسخ هذا النظام املنصوص عليه الكتاب الخامس من القانون رقم  
من مدونة التجارة، حيث أن املرشع املغريب ورغبة  794إىل املادة  141، يتعلق األمر بنظام أخصه املرشع بأحكام املواد من 71.07933رقم 

منه يف تسوية وضعية املقاولة املتوقفة عن دفع ديونها، عمل عىل وضع مجموعة من املقتضيات حاول من خاللها ضامن استمرارية نشاط 
 املقام األول، يف انتظار إيجاد الحل الكفيل بتسوية وضعيتها. هذه املقتضيات ترمي يف األساس إىل حامية أصول املقاولة املقاولة يف

 العقارية منها واملنقولة تحقيقا لهذه االستمرارية وتنفيذا ملخطط االستمرارية.

غريب يف سعفه يف تحقيق هذا املبتغى، قد كرس املرشع املومن ناحية أخرى ووعيا منه بأن تطبيق القواعد العامة لنظرية العقد لن ي 
مجموع من األحكام املستمدة أساسا من الفلسفة العامة ملساطر املعالجة، والتي قد تتعارض يف كثري  71.07القانون املشار إليه أعاله رقم 

وص أخرى ة قانون االلتزامات والعقودـ أو يف نصمن الحاالت مع املبادئ الكالسيكية لنظرية العقد كام وردت يف الظهري الرشيف مبثاب
يف الوصول إىل صيغة تكاملية بني  71.07ذات صلة باملجال العقاري، فهل توفق املرشع املغريب من خالل أحكام القانون املذكور رقم  

ة لتنفيذ مخطط وفري لعقارات رضورياملهمة التي انخرط فيها واملتمثلة يف ضامن استمرارية املقاولة من جهة، وبني ما يتطلبه ذلك من ت
 تسوية املقاولة؟ وهل استحرض حامية حقوق كافة األطراف املتدخلة يف هذه املسطرة من جهة أخرى؟

إجابة عن اإلشكالية القانونية املثارة سنحاول من خالل هذا املقال تحليل ومناقشة مختلف األحكام املنصوص عليها يف القانون 
مع رصد ما أمكن من النقاشات الفقهية املثارة يف شأنه، عالوة عىل التعليق عىل بعض املقررات القضائية الصادرة  71.07السالف الذكر رقم 

عن محاكمنا، ومقارنتها مع تجارب أخرى خاصة الفرنسية منها، قصد الوقوف عىل مواطن الضعف والقوة يف ترشيعنا، مع تقديم تصور قد 
 0.09.94الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم  71.07تسجيلها عىل أحكام القانون املشار إليه أعاله رقم  يكون كفيال بسد الثغرات التي تم

املتعلق مبدونة التجارة، فيام  01.91( والقايض بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 9109أبريل  09) 0419شعبان  9بتاريخ 
 خطة البحث التالية: ، وذلك من خالل934يخص مساطر صعوبات املقاولة

 املحور األول : وظيفة األصول العقارية للمقاولة عند اعتامد مخطط االستمرارية
 املحور الثــــاين: دور العقارات موضوع العقود الجارية عند تنفيذ مخطط االستمرارية

 
 املحور األول: وظيفة األصول العقارية للمقاولة عند اعتامد مخطط االستمرارية

يعترب العقار من بني أهم األشياء التي تتوفر عليها املقاولة ضمن أصولها، ذلك أنه يعترب وبغض النظر عن دوره كمجال الستقرار 
ن ه نشاط هذه املقاولة ـ أحد أهم األوراق قد تبدو جليًة عندما تقرر املحكمة استمرارية للمقاولة باعتامدها ملخطط االستمرارية، حيث يربز

                                                           

بمدونة التجارة،  المتعلق 41.91بتنفيذ القانون رقم  ) 4993فاتح أغسطس ( 4142من ربيـع األول  41صادر في  4.93.31شريف رقم  ظهير - 932

 .7432(، ص 4993أكتوبر  1( 4142جمادى األولى  49بتاريخ  1143منشور بالجريدة عدد 

بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم  21.42ضى المادة األولى من القانون رقم تم نسخ وتعويض الكتاب الخامس أعاله، بمقت - 933

 49) 4119شعبان  7بتاريخ  4.43.73المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  41.91

 .7111(، ص 7543أبريل  71) 4119ان شعب 3بتاريخ  3332(، الجريدة الرسمية عدد 7543أبريل 

 .7111(، ص 7543أبريل  71) 4119شعبان  3بتاريخ  3332جريدة الرسمية عدد  - 934



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

319 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

ي تلعبه األصول العقارية للمقاولة، يف مساعدتها عىل االستمرار يف نشاطها وأداء خصومها، وعموماً املساهمة يف إنجاح مخطط الدور الذ
 االستمرارية وفق ما سطر فيه من أهداف.

ىل متويل ع وهذه الوظيفة التي يضطلع به العقار خالل هذه الفرتة تتمظهر من خالل أمرين أساسيني، أولهام أهميته يف التحفيز
(، وثانياً دوره يف توفري السيولة املالية، ومساعدة املقاولة عىل سداد خصومها بعد االستفادة من مثن تفويت هذا العقار يف إطار 0املقاولة )

 توفري اللجوء إىل(، مادام أن املقاولة املتعرثة عندما تعاين نقصاً يف مواردها املالية، ميكن لها 9التفويت الجزيئ لبعض قطاعات النشاط )
 ةبعض املال الالزم لتقوية ودعم أصولها، عن طريق بيع أو تحقيق بعض األصول املثقلة بتأمينات عينية، والتي تعترب غري رضورية الستمراري

 .935املقاولة، ويطرح هذا االحتامل يف مخطط االستمرارية

 ـ العقار كآلية يف التحفيز عىل متويل املقاولة 4
ر بالنسبة للمقاولة ال تنحرص فقط يف كونه يشكل املجال الذي متارس فيه هذه األخرية أنشطتها التجارية، بل يتعدى إن أهمية العقا

هذا األمر ليصل إىل كونه أصبح يؤدي مجموعة من الوظائف واملهام التي مل تكن هذه املقاولة لتستفيد منها لوال توفرها عىل هذه األصول 
 العقارية.

بيعي أن املقاوالت، وعىل اختالف أنواعها، قد تعوزها الحاجة إىل الحصول عىل ائتامن قصد تطوير أنشطتها فإذا كان من الط
التجارية، حتى وهي يف حالة جيدة وظروف عادية، فإن هذه الحاجة يصبح إشباعها مسألة أساسية عندما تعرتضها صعوبات مالية 

ها فرصة ثانية، وقررت املحكمة استمراريتها. حيث أن هذه املقاولة عىل وجه ، خاصة بالنسبة للمقاوالت التي أتيحت ل936واقتصادية
الخصوص، تكون يف حاجة ماسة إىل مصادر التمويل، قصد تجاوز التعقيدات والصعاب التي أدت بها إىل هذا الوضع. وتعزيز القدرات 

رة ا يف نهاية املطاف إىل تسديد كافة الخصوم، والدخول ماإلنتاجية لهذه املقاولة، اعتامداً عىل ما حصلت عليه من متويالت، تؤدي به
 أخرى يف سوق املنافسة بروح جديدة.

، خاصة بالنسبة لهذه 937إال أن اإلشكال الذي يطرح يف هذا الصدد، هو أن الحصول عىل هذا التمويل يبقى أمراً جد صعب
ني عىل بها بال شك إىل زعزعة عالقتها بالزبناء عموماً، وباملمول املقاوالت التي وجدت نفسها أسرية مساطر صعوبات املقاولة، التي تؤدي

 وجه الخصوص، نتيجة تأثر سمعتها بالوضع الذي هي عاقلة فيه.

                                                           

 . 31، ص 7547محمد العلواني: "توظيف الملكية كضمان في عمليات االئتمان"، دار األمان للنشر والتوزيع، الطبعة األولى،  - 935

الصغرى والمتوسطة بالمغرب"، رسالة لنيل الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم رضوان بدة: "تمويل المقاوالت  - 936

 .471، ص 7552-7553القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط، أكدال، السنة الجامعية 

من إثارة مسؤوليته على هذا التمويل، حكيث من المسائل التي قد تزيد في صعوبة تمويل البنك للمقاولة في هذه الفترة هو الخوف  - 937

أن المشرع أخضع بمقتضى القانون البنكي، عملية تمويل المقاولة التي توجد في وضعية صعبة لمجموعة من الضوابط التي يجب على البنك 

الئتمان لظروف المقاولة، ثم واجب مانح االئتمان الخضوع لها، والتي تتجلى أساسا في واجب االستعالم حول المقاولة وواجب تقدير مالئمة ا

مراقبة استعمال قيمة االئتمان. وعدم احترام هذه الضوابط من طرف المؤسسة مانحة االئتمان يؤدي ال محالة إلى مساءلتها عن هذا األمر، 

ي إلى الحد من تشجيع وهذا الوضع دفع بالبعض إلى القول بأن التوسع في مسوؤلية البنك عن سياسته في توزيع االئتمان يمكن أن يؤد

ظ والبنوك على إنقاذ المقاوالت المتعثرة، ومن شأنه أن يؤدي أيضا إلى تشتت وإنهاء العالقات التعاقدية بينهما عوض تنشيطها، مما يقلص حظ

ه أو غالق لحماية نفسالمقاولة في التسوية واإلنقاذ، كما أن تقرير القضاة للمسؤولية بشكل مبالغ فيه يدفع البنك إما إلى نهج أسلوب االن

 يدفعه لطلب ضمانات مرتفعة، غالبًا ما ال تتوافق مع الوضعية المالية واالقتصادية للمقاولة.
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، وهذه األخرية ـ وكام جرت العادة ـ ال تقدم عىل 939يف الوقت الحايل يكون مصدرها األبناك 938فمن املعلوم أن أغلب التمويالت
. فإذا كان قرار 940املركز املايل للتاجر، والتحري عن سمعته وكفاءته، ومدى مالءمة االئتامن مع مصالحه منح االئتامن إال بعد فحص

البنك باملوافقة عىل طلب املقاولة، فإن هذا يعترب إىل حد كبري عالمة عىل منت مركز التاجر، وعىل حسن سمعته. وهو عمل هام يطمنئ 
 .941املقاولة، مام يدفعهم إىل اإلقبال عىل التعامل معها، مام ميكنها من االستمرار يف نشاطهاإليه التجار اآلخرون وكافة املعاملني مع 

لكن األمور ال تسري عىل هذا النحو دامئاً، حيث قد يحدث أن يُقابل طلب هذه املقاولة بالرفض، نتيجة البحث الذي قام به البنك 
قدمه كضامن عند عدم الوفاء، خاصة وأن استيفاء الديون باألسبقية عىل سائر حول الوضعية املالية لهذه األخرية، وحو ملا ميكن أن ت

من م ت، ال يكون متاحاً بعد حرص املحكمة ملخطط  141الديون األخرى، سواء كانت مقرونة بامتياز أو بضامنات طبقاً ملا تخوله املادة 
 ياز هم الدائنون الذين نشأ دينهم يف املرحلة أو الفرتة املؤقتة، أياالستمرارية. ومادام أن الدائنني الذين يخول لهم املرشع هذا االمت

. 942املرحلة التي تقع بني الحكم األول القايض بفتح مسطرة التسوية القضائية، والحكم الثاين القايض بحرص مخطط االستمرارية
(، فإن اشرتاط للقانون العادي )القانون املدين وبالتايل فامدام استيفاء الديون التي نشأت بعد الحكم بحرص مخطط االستمرارية تخضع

 تقديم ضامنات لفائدة الدائن يصري أمراً ملحاً ورضورياً.
والبني مام تقدم، أنه إذا كانت املقاولة يف حاجة ماسة إىل التمويل، فإن ذلك يفرض مراعاة وضعية املوقع للعقد معها، وبعبارة أخرى 

الدائنني، وذلك بإعطاء هؤالء ضامنات وامتيازات تكفل حامية حقوقهم واستيفاء ديونهم،  يجب البحث عن سبل للتوفيق بني مصلحة
. ونرى بأن الضامنات هي أهم يشء لتوقيع عقود جديدة تساهم يف متويل 943وإيجاد روافد أخرى لتمويل املقاولة، حتى تستعيد نشاطها

 املقاولة.
                                                           

 نأنظر: مينة حربي: "موقف البنك من تمويل المقاولة التي تعترضها صعوبات مالية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانو

 وما يليها. 44، ص 7551-7551القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط ـ أكدال، السنة الجامعية الخاص، كلية العلوم 

فاطمة الحسيني: "المسؤولية المدنية للبنك في إطار صعوبات المقاولة"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، 

 وما يليها. 44، ص 7554-7555جتماعية، الرباط ـ أكدال، السنة الجامعية كلية العلوم القانونية واالقتصادية واال

مانات، ض هناك مجموعة من المساوئ التي تثيرها هذه المسائل التمويلية من منطلق ارتفاع الفائدة البنكية، وصعوبة الحصول على القروض بدون تقديم - 938

 مناص عن االبتعاد عن التمويل البنكي، ألن هذا األخير هو القلب النابض في المجال االقتصادي. وضرورة الخضوع لمجموعة من الشروط المجحفة، إال أنه ال

ولة دأنظر: عبد الواحد شعير: "إشكالية الرهن العقاري كضمان بنكي في ضوء التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق"، أطروحة لنيل دكتوراه ال

 .1، ص 4991عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية  في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني،

 تؤدي البنوك دورًا فعااًل في تمويل االقتصاد، حيث تحتل مركز الصدارة، وذلك بما تمتاز به من قدرة كبيرة على جمع المدخرات وتوظيفها، - 939

ز األول في تصنيف التمويل بمختلف أنواعه، متنوعة ، فإن األبناك تحتل المرك7544وحسب التقرير السنوي لبنك المغرب للسنة المالية 

 بمؤسسات القروض الصغرى والمتوسطة.

 .413، ص 7544أنظر: بنك المغرب، التقرير السنوي، السنة المالية، 

عمر السكتاني: "وضعية البنك مانح االئتمان لمقاولة موضوع تسوية قضائية"، مقال منشور على الموقع اإللكتروني  - 940

www.montada.echoroukonline.com  59.11على الساعة  71/51/7559يوم. 

عبد الحميد الشواربي ومحمد عبد الحميد الشواربي: "إدارة المخاطر االئتمانية من وجهة النظر المصرفية والقانونية"، منشأة المعارف  - 941

 .413، ص 7557باإلسكندرية، طبعة 

أحمد شكري السباعي، "الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجها"، الجزء الثاني، في مساطر  - 942

 .417، ص 7555المعالجة؟، حكم فتح مسطرة المعالجة والتسوية القضائية، دار النشر المعرفة، الرباط، الطبعة األولى 

"مصير العقود جارية التنفيذ في تاريخ فتح المسطرة التسوية القضائية"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص  محمد لعروصي: - 943

 .413، ص 7551-7551جامعة محمد الخامس، كلية ا لعلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي، الرباط 

http://www.montada.echoroukonline.com/
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حرى الوظائف األخرى التي يؤديها خدمة لهذه املقاولة، إذ أن ما للمقاولة من وهنا بالضبط يربز الدول الذي يلعبه العقار، أو باأل 
أصول عقارية تؤهلها للحصول عىل ائتامن بعد تقديم هذه العقارات كضامن، وبالتايل تتفادى هذه األخرية فرضية بيع األصول العقارية، 

 لتوفري السيولة املالية التي تحتاج إليها.

من شأنها أن تسهل حصول املقاولة عىل قروض لتنمية ومتويل استثامراتها، والخروج من  944ضامنات العقاريةوبتعبري آخر، فهذه ال
األزمة التي تتخبط فيها، ومن ثم تبقى هذه الوسيلة التمويلية العقارية هي األمثل، لكونها تخول، من جهة للمقاولة سهولة الحصول عىل 

ة االئتامن استيفاء وتحصيل ديونها، يف حالة عجز املقاولة عن القيام بذلك، لكن تقديم قروض، ومن جهة أخرى، تخول للمؤسسة مانح
املقاولة لعقاراتها كضامن، يثري إشكاالً يتعلق بالعقارات التي قررت املحكمة منع تفويتها، يف إطار اإلجراءات التي جاء بهام مخطط 

. والسؤال الذي يطرح نفسه يف هذا الصدد هو، هل 945من م ت 194ادة االستمرارية، حسب ما تنص عىل ذلك الفقرة األوىل من امل
 ميكن للمقاولة تقديم العقارات التي منعت املحكمة تفويتها كضامن الستيفاء الدين؟

بهذا الخصوص أن عدم القابلية للتفويت ال تقيد بالرضورة وال متنع تقديم العقار موضوع املنع كضامن،  946يرى بعض الفقه الفرنيس
صة أن املرشع يهدف من خالل منع تفويت بعض األموال حامية أفضل للدائنني من خالل استمرارية املقاولة يف مزاولة ألنشطتها، خا

، للحصول عىل السيولة املالية الكفيلة 947وهذا االستمرار لن يتحقق إذا تم منع املقاولة من االستفادة من عقاراتها عرب تقدميها كضامن
 االستمرار. مبساعدتها عىل هذا

ونعتقد أن ما ذهب إليه هذا الجانب من الفقه يستحق التأييد، من حيث أوال، أن منع التفويت يكون ملدة معينة تحددها املحكمة، 
ولة. اقومبرور هذه املدة ميكن إجراء كافة الترصفات عىل هذا العقار، مبا فيها تحقيق الرهن أو بيع العقار ألداء الديون املرتتبة يف ذمة امل

وكذلك من حيث أن التفويت ليس ممنوعاً منعاً مطلقاً، وإمنا يتوقف فقط عىل ترخيص املحكمة، التي متلك يف ذلك سلطة تقديرية 
 .948واسعة، لتحديد ما إذا كان املال الذي يطلب رئيس املقاولة تفويته رضورياً الستمرار نشاط املقاولة أم ال

                                                           

للدائن والمدين على حد سواء، فقد أصبحت تعرف انتشارًا واسعًا، خاصة الرهن الرسمي بالنظر للمزايا التي تمنحها الضمانات العقارية  - 944

هذه  مالذي يحتل مقدمة هذه الضمانات، لما يخوله للدائن من االحتفاظ بحيازة العقار واستغالله والتصرف فيه، وبالتالي فقد أصبح يعتبر من أه

ك. وعلى حد تعبير األستاذ محمد الكشبور فإن الرهن الرسمي في الوقت الراهن يتصدر الضمانات التي يتعامل بها الدائنون وخصوصا األبنا

ة يباقي الضمانات العينية والشخصية األخرى، فتلجأ إليه مؤسسات االئتمان العامة والخاصة على حد سواء، وفي مقدمتها مختلف األبناك الوطن

ًا اقتصاديًا واجتماعيا بالنسبة للمدين في أكثر األحوال، ولذلك نجد المشرع قد قوى من دوره فهو يلعب دورًا اقتصاديًا بالنسبة للدائن غالبًا ودور

 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية". 45.93االئتماني في القانون 

طبعة النجاح ، م7557أنظر محمد الكشبور: "تقديم لكتاب تحقيق الرهن الرسمي في القانون المغربي لمؤلفه محمد سالم"، الطبعة األولى 

 .1الجديد، الدار البيضاء، ص 

من م ت على أنه "يمكن للمحكمة أن تقرر في الحكم الذي يحصر مخطط االستمرارية أو بغيره، عدم  191تنص الفقرة األولى من المادة  - 945

 تحددها المحكمة".إمكانية تفويت األموال التي تعتبرها ضرورية الستمرارية المقاولة دون ترخيص منها، وذلك لمدة 

946 - Bernanrd Soinne : « Traité des procédures collectives, commentaire des textes formule » 2ème édition, Litic, 1995, 

p. 1237. 

947 - Michel Jeantin : « La continuation de l’entreprise, redressement judiciaire des textes formule », 2ème édition, Litic. 

1995, p. 1237. 

 .111أحمد شكري السباعي: "الوسيط"، الجزء الثاني، م.س، ص  - 948
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العقار ال يرتب املنع من إنشاء ضامن عىل هذا العقار، وإمنا يتوقف ذلك فقط عىل ترخيص  وميكن تبعاً لذلك بأن املنع من تفويت
املحكمة، التي يجب أن تبقى مطلعة عىل أحوال املقاولة أثناء تنفيذ مخطط االستمرارية، وتحديد ما تتطلبه وضعيتها املتعرثة مبا فيها 

 تقديم الضامن للحصول عىل ائتامن.

 كآلية لتوفري السيولة املالية للمقاولة ـ تفويت العقارات 4
من املعلوم أن الخربات التي تنجز أثناء فرتة إعداد الحل، تعطي للمحكمة رؤية شاملة عن وضعية املقاولة، ومتكنها من وضع اليد 

واالجتامعية  ية واملاليةعىل مكامن الخلل، فتبادر ـ يف إطار مخطط االستمرارية الذي تضعه، والذي يعترب أداًة لرسم الخطة االقتصاد
ـ إىل تحديد بعض القطاعات من النشاط الذي متارسه املقاولة املتعرثة،  949التي عىل املقاولة سلوكها يف إطار مسلسل التصحيح القضايئ

 ، بالنظر ملردوديتها الضعيفة أو املنعدمة، أو التي ستؤثر سلبا، عىل هذه املقاولة.950التي يتعني وقفها أو تفويتها

تفويت املتحدث عنه هنا، ال يقصد به ذلك الذي يتم يف إطار مخطط شامل ملختلف عنارص املقاولة، أي مخطط التفويت الكيل وال
ألموال املقاولة كحل قائم الذات، وإمنا يقصد به التفويت الجزيئ لبعض ممتلكات املقاولة، أو بعض قطاعات النشاط، بشكل مالزم 

 411، وهو ما يعرب عنه بالتفويت الجزيئ، والذي ميزته املادة 951لة، عندما تقتيض الرضورة واملصلحة ذلكالعتامد مخطط استمرارية املقاو 
 .952من م.ت عن التفويت الكيل بشكل دقيق

وأول ما تجدر اإلشارة إليه بهذا الخصوص، أن املرشع أخضع تفويت عقارات املقاولة يف إطار التفويت الجزيئ لبعض قطاعات 
ملقتضيات القسم الخامس من الكتاب الخامس املتعلق بصعوبات املقاولة، وبالرجوع إىل هذه املواد املحال عليها، وخاصة املواد النشاط، 

، مربراً ذلك أن املرشع املغريب، كان 953نجدها تتعلق بالتصفية القضائية، وهذا األمر كان محط انتقاد من طرف البعض 449إىل  410من 
( ملسطرة التفويت الكيل )املواد من 0994من تعديل  49رشع الفرنيس، الذي أخضع التفويت الجزيئ )طبقا للامدة عليه أن يحدو حدو امل

(، والذي كان بذلك أكرث دقًة وانسجاماً من حيث الواقع والقانون، خاصة وأن التفويت 0991يناير  91من قانون  91واملادة  91إىل  99
وما يرتتب عن ذلك من إشكاليات مالية واقتصادية واجتامعية، مام يفرض معه التدقيق يف هذه الجزيئ قي يتعلق بقطاعات النشاط، 

 العروض املقدمة، ودراستها والتأكد من توفر رشوطها.

                                                           

عبد الحميد أخريف: "الدور القضائي الجديد في القانون المغربي لمعالجة صعوبات المقاولة"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق،  - 949

 .41، ص 7555/7554قتصادية واالجتماعية، وجدة، السنة الجامعة جامعة حقوق األول، كلية العلوم القانونية واال

كريم أيت بال: "استمرارية نشاط المقاولة فلي إطار التسوية القضائية على ضوء العمل القضائي"، مكتبة دار السالم، الطبعة األولى  - 950

 .431، ص 7553

المتعلق بمدونة التجارة،  41-91لدفع وحماية الدائنين على ضوء القانون رقم عبد الرزاق الزيتوني، استمرارية المقاولة بعد التوقف عن ا - 951

دية اأطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، وحدة التكوين والبحث قانون األعمال جامعة الحسن الثاني عين الشق، كلية العلوم القانونية واالقتص

 .433، ص 7553-7551واالجتماعية الدار البيضاء السنة الجامعية 

الذي جاء فيه "يهدف التفويت إلى اإلبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل  311يفهم هذا التمييز من تعبير المادة  - 952

 والمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط، وإبراء ذمة المقاولة من الخصوم.

الة األخيرة، يجب أال يؤدي إلى إنقاص قيمة األموال غير المفوتة، ويجب أن يتعلق بمجموع عناصر اإلنتاج يكون التفويت إما كليًا أو جزئيًا، وفي الح

 التي تكون قطاعًا ألوجه النشاط كاملة ومستقلة...". 

 .119أحمد شكري السباعي: "الوسيط"، الجزء الثاني، م.س، ص  - 953
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وهذا التفويت الجزيئ الذي ميكن أن ينصب عىل جزء من نشاط معني من مجموع األنشطة التي متارسها املقاولة، أو ينصب عىل 
. 954كل نشاطاً مستقالً بذاته، ال شك أن من شأنه توفري سيولة مالية مهمة ملواجهة األعباء التي تثقل كاهل هذه املقاولةقطاع معني يش

ولعل أهم ما قد يشمله هذا التفويت يف هذا اإلطار، هي تلك العقارات التي متارَس فيها هذه األنشطة التي تم تفويتها، حيث أن من 
. 955يِدرَّ عىل املقاولة مبالغ كبرية وسيولة مالية مهمة ستساعدها عىل الخروج من األزمة التي تتخبط فيها شأن تفويت هذه العقارات أن

وعملية بيع األصول خالل هذا املخطط، قد تتم بصفة جزئية واستثنائية يف إطاره، وهذا اإلجراء ال يكتيس أهمية بالغة إال حني يكون 
 .956املال مثقال بتأمني عيني

ثمن املتحصل عليه من التفويت الجزيئ أثار تساؤال مفاده، هل هذا الثمن يتم تخصيصه لتوزيعه عىل الدائنني كام هو لكن هذا ال
 الشأن يف حالة التفويت الكيل، أم يتم إدراجه ضمن أصول املقاولة؟

بهذا الخصوص، أنه وإن كان املرشع املغريب مل يرش إىل كيفية استعامل الثمن املحصل عليه من التفويت  957اعترب أغلب الفقه
 0991959يناير  91من قانون  79958الجزيئ لبعض قطاعات النشاط ـ عكس ما فعل نظريه الفرنيس، الذي أكد عىل ذلك رصاحة يف املادة 

 مقاولة ويضاف إىل أصولها. ـ فإن مثن التفويت هذا ينصب يف الذمة املالية لل

وبعبارة أخرى، فاملتحصل من هذا البيع يرصد لتقوية الجانب املايل للمقاولة املدينة، من دون متكني الدائنني من الحصول عىل 
 . 960حقوقهم بصفة فورية، إذ الوفاء يف هذه الحالة ال يتم إال وفقاً لتوقعات مخطط التسوية

يف حقيقته توجه منطقي، ألنه ومادمنا يف إطار تنفيذ مخطط يهدف يف األساس إىل استمرارية  إن التوجه السالف الذكر، التوجه
بة يف تاملقاولة، فإنه يتعني توفري السيولة املالية الرضورية ملساعدتها عىل هذا االستمرار يف مزاولة نشاطها، أما مسألة أداء الديون املرت 

                                                           

 .432وية القضائية على ضوء العمل القضائي"، مرجع سابق، ص كريم آيت بال: "استمرارية المقاولة في إطار التس - 954

جاء في أمر صادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة كوزمار ما يلي: "حيث إن الطلب يروم اإلذن ببيع العقار ذي الرسم  - 955

المحدد في مواجهتها. وحيث أكد السنديك من لتغطية النقص الحاصل على السيولة بهدف نجاح مخطط االستمرارية  3575/13العقاري عدد 

درهم لم تؤد على بعد أقل من  3.276.311,65دائنين تتمثل في مبلغ إجمالي قدره  3أن ديون  45/51/7547خالل تقريره المدلى به بجلسة 

المقاولة والحفاظ على النشاط أربعة أشهر من نهاية المخطط. وحيث أن الغاية من سن مساطر صعوبات المقاولة هي الحيلولة دون اندثار 

رهن واالستمرارية االقتصادية واالجتماعية لهذه المقاولة، كما أن الغاية من أموال الشركة بصفة عامة أكانت منقولة أم عقارية هو أن تكون 

ل واألموال المخصصة لتحقيق الغرض إشارتها لمواجهة األزمات االقتصادية التي تمر منها... وحيث أنه لم يثبت أن هذا العقار هو من بين الوسائ

ر ذي لعقااالجتماعي للشركة من جهة أو هو من يتواجد عليها المقر االجتماعي. لهذه األسباب نصرح علنيا ابتدائيًا وحضوريًا اإلذن للشركة ببيع ا

 وق العينية المرتبطة به".بعد قيامها بكافة اإلجراءات الضرورية والقانونية المتعلقة بالتفويت وصيانة الحق 3575/15الرسم 

 .717/49/7547في الملف رقم  79/51/7547صادر بتاريخ  4154/7547أمر عدد 

 .31، ص  7547محمد العلواني: "توظيف الملكية كضمان في عمليات االئتمان"، مكتبة دار األمان، الطبعة األولى،  - 956

 .119أحمد شكري السباعي: "الوسيط"، الجزء الثاني، م.س، ص  - 957

 على أنه: L621-81الفرنسي الذي عدل بمقتضى المادة  4931يناير  71من قانون  29جاء في المادة  - 958

« En cas de cession partielle d’actifs, le prix est versé à l’entreprise sous réserve de l’application de l’article L.621-80 ». 

959 - Yves CHARTIER : « Droit des affaires », T. 3, entreprises en difficulté, prévention, redressement, liquidation, 1ère 

édition, avril 1989, Presse universitaire de France, Paris, p. 390. 

 .31محمد العلواني: "تقديم الملكية كضمان في عمليات االئتمان"، م.س، ص  - 960
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دام أن هذه االستمرارية ستؤدي إىل تقوية وتطوير أنشطة املقاولة، وبالتبعية إبراء ذمتها ذمتها، فهي يف حقيقة األمر تحصيل حاصل، ما
 ، وذلك بخالف ما عليه األمر يف حالة التفويت الكيل، الذي يوزع مثنه عىل الدائنني كلٌّ حسب مرتبته.961من الخصوم

من م.ت، اللتني تتعلقان  411و 419يف املادتني  لكن ما قيل بهذا الخصوص ال يجب أخذه عىل إطالقه، بل يجب مراعاة ما جاء
ذه ـــــقات الدائنني املستفيدين من هـــــن أو برهن رسمي، حيث يتم أداء مستحـــــياز خاص أو برهــــــبحالة بيع ملك مثقل بامت

تبدال الضامن بضامن آخر عند ، وكذا حالة اس962الضامنات من مثن البيع مبجرد إمتام هذا البيع، حتى ولو مل يحن أجل هذه الديون
 .963الرضورة

وإذا كانت حامية املقاولة قد تدفع باملحكمة إىل رضورة تفويت بعض عقاراتها يف إطار التفويت الجزيئ لبعض قطاعات النشاط، 
ن تقرر كن أ فإن هذه الحامية قد تفرض عىل هذه املحكمة رضورة تقرير إجراء من نوع خاص يسري يف االتجاه املعاكس، ذلك أنها مي

أيضاً يف الحكم الذي يحرص املخطط أو يغريه عدم إمكانية تفويت األموال والعقارات التي تعتربها رضورية الستمرارية املقاولة دون 
  .964م ت( 194ترخيص منها وملدة تحددها )املادة 

ذه العقارات، يفرضه القضاء، هو مسألة الحجز عىل هولعل أبرز ما يثريه اإلجراء، املتمثل يف عدم قابلية تفويت األموال العقارية الذي 
 حيث أن هذا األمر يدفعنا إىل التساؤل حول ما إذا كان باإلمكان إجراء حجز عىل العقارات املشمولة بعدم القابلية للتفويت؟

ورية ألموال الرض يف فرنسا، عىل أن عدم قابلية العقار للتفويت يجعله حتام غري قابل للحجز، حامية ل 965استقر رأي الفقه
ني ب الستمرارية املقاولة، وذلك تطبيقا للقواعد العامة الجاري بها العمل يف مادة القانون املدين. وتطبق هذه القاعدة دون إجراء أي تفرقة

ته محكمة النقض مدالدائنني، وبني ما إذا كان سندهم سابقاً أو الحقاً لقرار عدم قابلية العقار للتفويت، وهذا التوجه هو نفسه الذي اعت
، والذي قررت فيه قاعدة عامة مفادها أن عدم القابلية لتفويت العقار، مينع 966الفرنسية يف أحد قراراتها الصادرة عن الغرفة املدنية األوىل

                                                           

961 - Edouard Salustro : « La gestion de l’entreprise en difficulté », Colloque du 17 mai 1984 sur le thème « L’enjeu du 

nouveau droit de faillite », Litec, p. 2. 

و برهن أو برهن رسمي، بأن يعرض على يمكن لرئيس المقاولة أن يتفادى األداء قبل حلول أو األوان، بعد بيع الملك المثقل بامتياز أ - 962

ة من ائدالدائن صاحب االمتياز أو الرهن استبدال هذا الضمان بآخر، إذا كان للضمان الثاني نفس االمتيازات، حتى يتمكن من استخدام األموال الع

جراء عملية اإلنقاذ، وقد تأتي مبادرة هذا البيع في صالح المقاولة والتسوية وضمان إنجاز االستمرارية في أحسن الظروف وأوفرها حظًا إل

 االستبدال من طرف الدائن نفسه متى رأى هذا األخير أن ثمن البيع غير كاف للحصول على ديونه كاملة.

 وما يليها. 137أنظر أحمد شكري السباعي: "الوسيط"، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 

المتعلق بمدونة التجارة"،  91-41لتوقف عن الدفع وحماية الدائنين على ضوء القانون رقم عبد الرزاق الزيتوني: "استمرارية المقاولة بعد ا - 963

 .439م.س، ص 

من م ت ما يلي: "يمكن للمحكمة أن تقرر في الحكم الذي يحصر مخطط االستمرارية أو يغيره، عدم إمكانية تفويت  191جاء في المادة  - 964

 المقاولة دون ترخيص منها وذلك لمدة تحددها المحكمة".األموال التي تعتبرها ضرورية الستمرارية 

965 - Bernard Soinne : « Traité de procédures collectives, commentaire des textes formule », Op. cit, p. 1238. 

- Yves CHARTIER : « Droit des affaires, entreprises en difficulté, prévention, redressement, liquidation, op.cit, p. 391. 

- Michel Jeantinen : « Droit commercial instrument de paiements et de crédit-entreprises en difficulté », Dalloz, 5ème 

édition, 1999, p. 384. 

966 - Cass.civ, 1ère chambre, 9 octobre 1985, bulletin civil. 1, n° 252. 
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نني، وأن املرشع وضع ئإجراء الحجز عليه. وإذا كنّا قد سلمنا بأن عدم القابلية للتفويت وضع أساساً لحامية املقاولة، وبالتبعية حامية للدا
 هذا املقتىض إذا كان من شأنه ضامن استمرارية هذه املقاولة، أفال يعرب ذلك عن وجود تناقض بني الفكرتني؟

أنه ال يوجد أي تناقض، بل عىل العكس من ذلك، هناك تكامل بني األمرين، بحيث أن املرشع  967يرى بعض الفقه الفرنيس
، يرى أن أفضل حامية للدائنني هي استمرارية املقاولة يف مزاولة نشاطها، وبالتايل فهناك تناسباً 0991يناير  91الفرنيس يف إطار قانون 

 عميقاً بني مصلحة املقاولة يف االستمرار، وحامية الدائنني، وبني األهداف التي يروم املرشع تحقيقها.

تها ة للمقاولة عند اعتامد املحكمة ملخطط االستمرارية وأهميوعىل العموم، فإذا كان ال يخفى الدور الذي تضطلع به األصول العقاري
 يف املساعدة عىل إنجاح هذا املخطط، فكيف هو األمر بالنسبة للعقارات موضوع العقود الجارية

 املحور الثاين :  دور العقارات موضوع العقود الجارية عند تنفيذ مخطط االستمرارية
ح املقاولة املتعرثة فرصة جديدة إلعادة هيكلة بنايتها اإلنتاجية، مع الحفاظ عليها يف إن الهدف من مخطط االستمرارية، هو من

إطارها األويل، بأقل حجم من االضطرابات والتقلبات، فإن الوصول إىل تحقيق ما هو مضمن بهذا املخطط عىل أرض الواقع، هذا األمر، 
سوية متكن من التنفيذ السليم ملا جاء فيه، إذ ال ميكن الحديث عن أي ت يفرض يف املقام األول توفري مختلف اآلليات والوسائل التي

لهذه املقاولة املتعرثة يف غياب الوسائل التي متكن أو عىل األقل تساعد عىل تحقيق ما هو مربمج يف مخطط االستمرارية، وخصوصاً 
ألحيان. إال من خالل العقارات موضوع الكراء واالئتامن عندما يتعلق األمر بالوجود الجغرايف للمقاولة، والذي ال يتأىت، يف غالب ا

 اإليجاري، مام تبدو معه أهمية ورضورة هذه العقارات موضوع العقود الجارية جليًة خالل تنفيذ املخطط.

قات، (، تطفو إىل السطح مجموعة من الصعوبات واملعي0غري أنه وبقدر هذه األهمية التي تلعبها العقارات موضوع هذه العقود )
( خالل هذه الفرتة، يف ظل التعارض الذي قد يحدث بني محتويات هذه العقود وبني ما تتطلبه هذه 9املتعلقة باستمرارية هذه العقود )

 االستمرارية من تعديل يف هذه املحتويات.

 ـ أهمية العقارات موضوع العقود الجارية أثناء تنفيذ املخطط 4
جارية التنفيذ مبسطرة التسوية القضائية، حيث يتم الحديث عن كون العقد يف خدمة التسوية  مصري العقود 968يربط الفقه القانوين

، علامً بأن العقد يف مفهوم صعوبات املقاولة 969عىل العموم، واالستمرارية عىل وجه الخصوص، باإلبقاء عىل شبكة العالقات التعاقدية
 .970يشكل أصالً من أصولها وماالً من أموالها

                                                           

967 - Michet Jeantin : « La continuation de l’entreprise », Op.cit, p. 43. 

968 - Corinne Saint-Alary Houin : « Droit des entreprises en difficulté », Op.cit, p. 342. 

- Yves Guyon : « Droit des affaires », Op.cit, p. 225. 

- Marie Hélène Monserie : Les contrats dans le redressement, op.cit, p. 33. 

969 - Philippe Roussel Galle : « Les contrats en cours dans le redressement et la liquidation judiciaires », thèse de doctorat 

en droit privé, Université de Burgone : le 17 mail 1997, p. 28. 

ضائية على عقد الصفقة العمومية"، برنامج اليوم الدراسي حول الصفقات العمومية المنظمة عبد العزيز تريد: "آثار التسوية والتصفية الق - 970

 .4، ص 7551ماي  9من قبل المحكمة اإلدارية بمكناس، الجمعة 
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 أهم العالقات التعاقدية التي تعتمد عليها املقاولة خالل هذه الفرتة، والتي يتوق القضاء إىل الحفاظ عليها، هي تلك ولعل من بني
ات التي ياملتعلقة بالعقارات التي تزاول فيها هذه املقاولة أنشطتها، حيث أنه إذا كانت املحكمة قد قررت استمرارية املقاولة، بناًء عىل املعط

وضعيتها طوال فرتة إعداد الحل، فإن هذه االستمرارية ستكون بال معنى، إذا مل تستمر معها العالقات التعاقدية، التي  راكمتها حول
تستغل وفقها العقارات التي تزاول فيها نشاطها. وبالتايل، فقد كان من البديهي، لتحقيق املبتغى الذي راهنت عليه املحكمة من خالل 

اظ بالعقود املربمة سلفاً مع املقاولة، ملا تشكله هذه العقود من روابط ذات بعد اقتصادي مهم، ميثل بالنسبة لها مخطط االستمرارية، االحتف
رشيان الحياة، الذي لن تتحقق من وراء إنهائها أية أهداف، خصوصاً عندما يتعلق األمر بالوجود الجغرايف لهذه املقاولة الذي ال يتأىت 

ارات التي متارس بها نشاطها، وتفادياً الكرتاء عقارات جديدة برشوط جد قاسية، قد ترهق موازنتها إال من خالل عقد كراء العق
، وتعرقل حسن سري املخطط أو قد تؤدي إىل النهاية السلبية، وهي تقرير فسخه من طرف املحكمة عند عجز املقاولة عن 971مستقبالً

 .972تنفيذ التزاماتها املضمنة بصلب املخطط

ض لجوء هذه املقاولة إىل إبرام عقود قصد اكرتاء عقارات جديدة، نتيجة التخيل عن العقود السالفة، فإن النتيجة وحتى عىل فر 
 الحتمية لهذا اإلجراء لن تخرج غالباً عن أمرين أساسيني؛

 األول يتمثل يف مطالبة صاحب العقد الذي تم فسخه بالتعويض، 

والثاين سيتمثل يف أن العقد الجديد الذي سيتم إبرامه، سيكون بال شك برشوط غري تلك التي كانت تستفيد منها املقاولة يف ظل  
ون كالعقد القديم، عىل اعتبار أن الوضعية املالية للمقاولة ليست هي نفسها عندما تم إبرام الكراء األول، زد عىل ذلك أن وجيبة الكراء ست

 انت عليه يف السابق، نتيجة لكون السوق العقارية تعرف ارتفاعا متزايداً ومستمراً.أكرث مام ك

وهذه األمور كلها طبعاً ال تصب يف مصلحة املقاولة، وال تساعد ال من قريب وال من بعيد يف تحقيق ما هو مربمج يف مخطط 
 وتجعل فرص انتشالها من أزمتها ضعيفة إن مل نقل االستمرارية، بل عىل العكس من ذلك، فهذه الوضعية تزيد يف تأزيم وضعها،

ومهام يكن من أمر، فإن املقاولة ويف إطار سعيها إىل تحقيق األهداف املنشودة يف املخطط، البد لها من توظيف وسائل  منعدمة.
ا العقارات ي تستغل مبوجبهتساعدها عىل تحقيق هذه الغايات واألهداف، وأول هذه الوسائل بطبيعة الحال هي الحفاظ عىل العقود الت

 التي تزاول فيها أنشطتها، مادام أن أي حل قد تعتمده هذه املقاولة دون مراعاة منها لهذا املعطى سيكون مآله الفشل.

لذلك، فال غرابة أن نجد املرشع منح مجموعة من الضامنات ألصحاب هذه العقارات، يف مقابل استمرارية العالقة التعاقدية مع 
ون األخرى، وعياً ـــــــــن هذا الكراء باألسبقية عن باقي الديــــــــ، لعل أهمها هي تلك االمتيازات املتعلقة بأداء الديون الناتجة عاملقاولة

منه بأن أي إجراء يرمي إىل تسوية وضعية املقاولة يتم مبعزل عن توفري الوسائل الكفيلة بذلك، سيؤدي بدون شك إىل عكس ما هو منتظر 
 منه.

                                                           

والت، المقامحمد لعروصي: "مآل عقد الكراء التجاري إثر فتح مسطرة التسوية القضائية"، مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون األعمال و - 971

 .71، ص 7551يناير  1عدد 

مريم العباسي: "وضعية عقد الكراء التجاري بعد فتح مسطرة التسوية القضائية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون  - 972

 .13، ص 7559-7553م الجامعي الخاص، جامعة محمد الخامس السويسي كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية الرباط، الموس
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 ـ معوقات استمرارية العقود الجارية أثناء تنفيذ املخطط 4
أسلفنا القول بأن أهمية العقود الجارية بالنسبة للمقاولة الخاضعة ملساطر معالجة الصعوبات، ال تنحرص فقط خالل فرتة إعداد الحل، 

االستمرارية، الذي تروم من ورائه ضامن استمرار وإمنا متتد هذه األهمية إىل ما بعد ذلك، خصوصاً عندما تختار املحكمة اعتامد مخطط 
 نشاط املقاولة يف املقام األول، ومتكينها من تجاوز الصعوبات التي تعرتضها. وبالتبعية تسوية وضعيتها اتجاه الدائنني.

ة، وأمام العمليلكن الوصول إىل تحقيق هذه األهداف، هو يف حد ذاته ليس باألمر السهل، خاصة أمام كرثة املتدخلني يف هذه 
 تضارب املصالح بني هؤالء املتدخلني، خاصة منهم الدائنني الذين يشكلون عنرصاً أساسياً إلنجاح هذا املخطط.

ولنئ كانت مرحلة إعداد هذا األخري تواجه مبشاكل عملية، بخصوص مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها السنديك، فإن هذه 
 دما يتعلق األمر بالعقود الجارية، خاصة منها التي تستغلُّ مبوجبها املقاولة العقارات التي متارس فيها نشاطها،املشاكل تزداد حدةً وتعقيداً عن

ة ينظراً لألهمية التي متثلها هذه األخرية بالنسبة الستمرارية هذا النشاط، يف ظل ما يلتزم السنديك بالقيام به بخصوص االستشارات الفرد
املتعلقة  973تعاقد مع املقاولة، قصد الحصول عىل موافقته ـ وعموما موافقة كل دائن ـ عىل اآلجال والتخفيضاتأو الجامعية للمكري امل

 .974باألداءات املالية، وباقي مشتمالت العقد غري املتعلقة باألداء املايل، خصوصاً منها مدة العقد، وتحقيق االتفاق بشأنها

، 975ة للحصول عىل موافقة الدائنني عموما املكري عىل وجه الخصوص، قد ال تتحققواألكيد أن هذه االستشارة الواجبة، والطامح
بل قد يعرف هذا التفاوض بحد ذاته مجموعة من الصعوبات، وقد تواجه السنديك عند القيام به مجموعة من العراقيل واملعوقات الجوهرية 

أو اختياره، خصوصاً إذا كان هذا العقد يشكل أهمية بالغة بالنسبة  الواقعية، التي تعوق إنجاح مخطط االستمرارية، أو باألحرى اعتامده
 .976للمقاولة

وإذا كان ما ذكر يشكل فقط جانباً من الصعوبات والعراقيل التي تواجه السنديك أثناء إعداده ملخطط االستمرارية، فإن الفرتة التي 
بتطبيق  كل أشد تعقيداً، مشاكل ترتبط أساساً بالصعوبات املتعلقةيتم فيها تنزيل هذا املخطط عىل أرض الواقع، قد تشهد معيقات ومشا

                                                           

إن الحصول على موافقة الدائنين بخصوص هذه اآلجال أو التخفيضات أو هما معا قد ال يتحقق في جميع األحوال، وهو ما يجعل مهمة  - 973

 فرضها على الدائنين التشاور في كثير من األحيان عسيرة، سواء كانت فردية أو جماعية، خاصة وأن تضحيات التخفيضات أو منح اآلجال ال يمكن

دون استشارتهم أو معرفة رأيهم، ودون احترام مبدأ وحرية الموافقة أو الرفض، حتى ولو كانت مصلحة استمرارية المقاولة تقتضي ذلك، 

لي، غ الدين األصوالمشرع الفرنسي أقر في هذا اإلطار مبدءًا محمودًا لكونه منح للدائن إمكانية األداء له في أجل قصير بشرط التخفيض من مبل

من مدونة التجارة الفرنسية  L626-19ليكون بذلك قد تالفى ولو جزء من المشاكل التي تطرحها هذه االستشارة، وذلك عندما نص في المادة 

 على ما يلي: 7551يوليوز  73المعدلة بمقتضى قانون 

« Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans délais uniformes plus bref mais assorti 

d’une réduction proportionnelle du montant de la créance. La réduction du crance n’est définitivement acquise qu’après 

versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par la plan pour son paiement. 

، ص 7555امحمد لفروجي: صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى  - 974

 .141، أحمد شكري السباعي: "الوسيط"، الجزء الثاني، م.س، ص 725

 .421التسوية القضائية"، م.س، ص محمد لعروصي: "مصير العقود جارية التنفيذ في تاريخ فتح مسطرة  - 975

 .19مريم العباسي: "وضعية عقد الكراء التجاري بعد فتح مسطرة التسوية القضائية"، م.س، ص  - 976
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نظرية استمرارية العقود الجارية )أ( وتلك املرتبطة مبحتويات هذه العقود )ب( خاصة ما تثريه هذه األخرية عندما يتعلق األمر مبالءمة 
 محتوياتها مع الوضعية الحالية للمقاولة.

 رية استمرارية العقود الجاريةأ ـ الصعوبات املتعلقة بتطبيق نظ
م امن املسلم به، أن استمرارية العقود التي تستغلُّ مبوجبها املقاولة العقارات التي تزاول فيها نشاطها ـ وكافة العقود الجارية بوجه ع 

ـ تشكل آلية أساسية لضامن استمرارية نشاط املقاولة خالل الفرتة املؤقتة، أو ما يصطلح عليها يف القانون التجاري الفرنيس بفرتة 
، لكن هذه االستمرارية شكلت يف مقابل ذلك اضطرابا يف املفهوم القانوين 978، كام تشكل أهمية بالغة لتسوية هذه املقاولة977ظةاملالح

، وطرحت 979من مدونة التجارة، بعد تبني مخطط االستمرارية 199لقاعدة مواصلة العقود الجارية، كام هي منصوص عليها يف املادة 
هذا املخطط، تعلقت أساساً بإشكال محوري مفاده؛ مدى قابلية نظرية العقود الجارية للتطبيق خالل هذه مشاكل واضحة يف حالة اختيار 

 الفرتة؟ 

هذا اإلشكال الذي خلق نقاشاً يف أوساط الفقه الفرنيس واملغريب، يف محاولة منه لإلجابة عنه وعن كافة التساؤالت التي تتفرع 
د الجارية عىل مرحلة إعداد الحل فقط، أم ميتد إىل مرحلة تنفيذه؟ وهل حق االختيار املقرر عنه. وأهمها هل يقترص أثر نظرية العقو 

 ؟980للسنديك يف هذا اإلطار مرتبط فقط باستمرارية االستغالل أم يشمل كذلك مرحلة إعداد الحل

الفرنيس.  0991يناير  91قانون  من 17من م ت املغربية أو املادة  199أمام غياب جواب رصيح عن هذا اإلشكال، سواء يف املادة 
إىل القول بتطبيق  981انقسم الفقه املغريب وكذلك نظريه الفرنيس بخصوص هذا األمر إىل اتجاهني؛ حيث ذهب جانب من هذا الفقه

بحرص  مقاعدة استمرارية العقود الجارية، حتى بعد الحكم بحرص مخطط القول بتطبيق قاعدة استمرارية العقود الجارية، حتى بعد الحك
 همخطط االستمرارية، معترباً أن القول بخالف ذلك، من شأنه أن يعيدنا إىل القواعد العامة للقانون املدين، التي تخول للمكري ـ باعتبار 

. وبالتايل عدائنا ـ إثارة ومطالبة القضاء بفسخ العقد، لعدم تنفيذ االلتزامات السابقة عىل فتح املسطرة يف مواجهة املقاولة املتوقفة عن الدف
فإن الرشط الفاسخ الذي ظل طيلة املرحلة االنتقالية جامداً، يستعيد وجوده بعد حرص املخطط، اليشء الذي يستتبعه تأثري قواعد القانون 

عن  ا، وعىل هذا األساس فعدم تطبيق قاعدة االستمرارية أثناء تنفيذ املخطط، قد يعرض املقاولة لهزة تفصله982املدين عىل نشاط املقاولة
 .984، عىل عكس ما تخوله هذه االستمرارية من مساعدة عىل تسوية لوضعية املقاولة983محيطها التعاقدي

                                                           

 .15مريم العباسي: "وضعية عقد الكراء التجاري بعد فتح مسطرة التسوية القضائية"، م.س، ص  - 977

 .431تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية"، م.س، ص محمد لعروصي: "مصير العقود جارية التنفيذ في  - 978

 .15مريم العباسي: "وضعية عقد الكراء التجاري بعد فتح مسطرة التسوية القضائية"، م.س، ص  - 979

ا يحياة حجي: "حق األسبقية المقرر للدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح مسطرة التسوية القضائية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العل - 980

لرباط المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون األعمال والمقاوالت، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية، واالقتصادية واالجتماعية، ا

 .13، ص 7551/7551السويسي، السنة الجامعية 

981 - Michel Jeantinen : « Droit commercial instrument de paiements et de crédit-entreprises en difficultés », Dalloz, 1995, 

p. 465 et suite. 

 .433محمد لعروصي: "مصير العقود الجارية بعد فتح مسطرة التسوية القضائية"، م.س، ص  - 982

983 - Georges Ribert et René Robot : « Traité de droit commerciale », Tom 1, 16ème édition 1996, p. 1160. 

984 - Fernand Darrida, Pierre Gode et Jean-Pierre Sortais : « Redressement et liquidation », op.cit, p. 264 et suite. 
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، إىل القول بعدم متديد قاعدة استمرارية العقود الجارية بعد صدور الحكم القايض 985بينام ذهب جانب آخر من الفقه الفرنيس
نص يقيض رصاحة أو ضمناً بهذا التمديد، وأن الحكم القايض باعتامد هذا بحرص مخطط االستمرارية، وذلك استناداً إىل عدم وجود 

 املخطط يعترب مبثابة حكم بإقفال املسطرة، مام يعيد املقاولة إىل حالتها الطبيعية لتبدأ نشاطها من جديد، يف وضعية ال يعود معها، ال
تنفيذ العقود الجارية بعد   ميلكان سلطة املطالبة بتنفيذ أو بعدمالسنديك يف الترشيع املغريب وال املترصف القضايئ يف الترشيع الفرنيس

كام أنه إذا كان رئيس املقاولة يسرتجع حرية الترصف بعد صدور هذا الحكم، فال يتصور انتقال سلطة اختيار  الحكم بحرص املخطط.
 .986و رشيعة املتعاقدينمواصلة العقود لرئيس املقاولة أو أحد املسريين، باعتباره طرفاً يف العقد الذي ه

تعزيزا ملوقفهم األخري، تفسرياً من خالل ربط نظرية العقود الجارية مع حق األولوية يف استيفاء  987ويقدم أصحاب هذا التوجه
حفيز ة تيناير الفرنيس، والذي يعد ـ أي حق األسبقية ـ مبثاب 91من قانون  41من م.ت املغربية واملادة  191الدين املنصوص عليه يف املادة 

بطة أو مربر اقانوين عىل مواصلة تنفيذ املتعاقدين مع املقاولة للعقد، حتى ولو مل تنفذ هذه املقاولة املدينة التزاماتها. وبالتايل فهو يلغي أي ر 
 .988زاماتهتيجيز اإلجبار عىل تنفيذ العقود الجارية، ويعطي باملقابل للمتعاقد الحق يف املطالبة بالفسخ عند عدم وفاء املدين بال

، أن مواصلة العقود الجارية خالل تنفيذ مخطط االستمرارية أمر غري مستساغ، 989ويف نفس هذا التوجه، اعترب رأي يف الفقه املغريب
وال يجب أن متتد أثر هذه القواعد نهائيا إىل ما بعد مرحلة الحكم بحرص مخطط االستمرارية، اللهم إذا كان من شأن هذه االستمرارية 

ة يف الدفاع عن مصالح املقاولة عىل حساب الدائنني، حيث أنه وباإلضافة إىل عدم وجود أي نص ال يف الترشيع املغريب، أو نظريه الزياد
الفرنيس، يقيض رصاحة أو ضمناً بتطبيق نظرية العقود الجارية أو يف طور التنفيذ بعد الحكم بحرص مخطط االستمرارية، فإن فرضية 

 .990 تنسجم البتة مع منح اآلجال والتخفيضات وكيفية سداد الخصوم أو الديون بعد االستمراريةتطبيق هذه النظرية، ال

وبخصوص تعامل القضاء مع هذا اإلشكال، فإنه ميكن القول بأنه سواء تعلق األمر بالقضاء الفرنيس، أو نظريه املغريب، فإن مواقفه 
ملحاكم الفرنسية، تعزز تارة موقف الفقه الرافض إللزام املتعاقد مع املقاولة كانت مطبوعة بالتضارب، حيث نجد القرارات الصادرة عن ا

، وتارة أخرى تقرر حامية مصلحة املقاولة، وتقيض برضورة مواصلة العقد بالرشوط التي 991مبواصلة العقد، كام حدث يف عقد كراء عقار

                                                           

985 - Françoise Perchone : « Entreprise en difficulté », Op.cit, P. 322. 

 - Marie Hélène Monserie : « Les contrats dans le redressement », Op.cit, p. 196. 

 .14مريم العباسي: "وضعية عقد الكراء التجاري بعد فتح مسطرة التسوية القضائية"، م.س، ص  - 986

987 - Marie Hélène Monserie : « Les contrats dans le redressement », Op.cit, p. 196. 

 .433ص محمد لعروصي: "مصير العقود جارية التنفيذ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية"، م.س،  - 988

 وما بعدها. 111أحمد شكري السباعي: "الوسيط"، الجزء الثاني، م.س، ص  - 989

تها منإن هذا الرأي هو األقرب إلى الصواب، انطالقًا من التبريرات القانونية التي قدمها، بحكم أن قاعدة استمرارية العقود الجارية التي تض - 990

اولة خالل فترة إعداد الحل. وبالتالي، فال يمكن القول بتمديد أثرها إلى مرحلة ما بعد الحكم من م ت، وردت في باب استمرارية المق 133المادة 

من م ت،  133بحصر المخطط، كما أن سلطة المطالبة باستمرارية العقود الجارية تثبت للسنديك وحده دون غيره، حسب ما هو وارد في المادة 

لة بعد الحكم بحصر مخطط االستمرارية، لتنتقل إلى رئيس المقاولة، فال يمكن أن تنتقل معها وهذا األخير عندما ترفع يده على إدارة المقاو

طار إسلطة المطالبة باستمرارية العقود الجارية؟ ألن رئيس المقاولة عندما يستعيد سلطته خالل هذه المرحلة، يمكنه التفاوض مع الدائنين في 

 جبار الدائنين على االستمرار في تنفيذ العقد.النظرية العامة للعقد، ومن ثمة فال يمكنه إ

991 - Cass.com, 11 décembre 1991, IR, p. 11. 
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، فيام 0999فرباير  04محكمة النقض الفرنسية الصادرة بتاريخ  ، كام جاء يف إحدى قرارات992تم االتفاق عليها أثناء مرحلة إعداد الحل
يتعلق بعقد فتح االعتامد، حيث جاء يف حيثيات هذا القرار "من الواجب عىل املؤسسة البنكية أن تحافظ خالل فرتة تنفيذ مخطط 

والقضاء املغريب مل يحد هو اآلخر عن  .993االستمرارية عىل التعهدات التي تحملت بها خالل فرتة املالحظة ودون أن تتقيد مبدة معينة
هذا الطابع املرتدد، الذي ميز تعامل القضاء الفرنيس مع هذه املسألة، حيث يقوم يف بعض األحيان أثناء بته يف حكم مخطط االستمرارية 

 .994بتحديد بعض العقود التي يجب أن تستمر مع املقاولة
والعراقيل التي يطرحها تطبيق نظرية استمرارية العقود الجارية عند حرص مخطط وإذا كان ما ذكر يشكل أساساً الصعوبات 

االستمرارية، فإن تطبيق هذا املخطط قد يواجه صعوبات أخرى، ترتبط مبحتويات العقود الجارية نفسها، خاصة إذا علمنا أن مدى مخطط 
صوص عقد الكراء املربم ملدة محددة، والذي يفرتض تنفيذه ، وتطرح بالتايل اإلشكال بخ995االستمرارية ميكن أن تصل إىل عرش سنوات

إىل غاية نهاية األجل املتفق عليه يف العقد فقط، فامذا لو صادف نهاية هذا األجل بداية مخطط االستمرارية وقررت املحكمة استمرارية 
 العقد؟

ته قد مات املضمنة بهذا املخطط، لكن طول مدال شك أن حرص مخطط االستمرارية قد يعطي أمال للمكري كدائن يف تنفيذ االلتزا
يرض مبصالح هذا املكري، مادام أنه يبقى تحت رحمة املحكمة التي خولها املرشع سلطة تقديرية لتحديد مدة هذا املخطط عىل أال تتجاوز 

 أهداف املخطط. من أجل تغيريعرش سنوات، وطول مدة املخطط قد ترض مبصالح املكري كدائنني وتفتح املجال أمام رئيس املقاولة طلب 
لعقد، عندما وإىل جانب ذلك فقد يظهر التأثري بجالء يف محتوى ا متاطال منه يف تنفيذ التزاماته املالية، مام شكل إرضاراً مبصالح الدائن.

من م ت،  199دة ، حسب ما تنص عىل ذلك املا996تفرض املحكمة آجاال موحدة لألداء ميكن أن تزيد عن مدة تنفيذ مخطط االستمرارية
 مام تكون معه بنود العقد قد تعطلت مقدماً، وحلت محلها بنود جديدة مل يكن ألحد أطرافها ـ الذي هو املكري ـ أية إرادة يف إنشائها. يف

 تجاوز ملبدأ العقد رشيعة املتعاقدين.

ه إال اء من الرشوط، وال يجوز نقضه وال تعديلفإذا كان يقال بأن إرادة األطراف حرة يف إنشاء ما تشاء من العقود، وتضمينها ما تش
باتفاق الطرفني، فإن هذه اإلرادة والرشوط تتجمد، وبالنتيجة فإن محتوى العقد الذي كان سارياً قبل فتح مسطرة التسوية القضائية، ال 

 .997يبقى له وجود خالل املرحلة االنتقالية

                                                           

 .432محمد لعروصي: "مصير العقود جارية التنفيذ في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية"، م.س، ص  - 992

993 - Cass.com 14 avril 1989. 111زء الثاني، م.س، ص قرار أشار إليه أحمد شكري السباعي: "الوسيط"، الج. 

"... وحيث يستفاد من تقرير السنديك أن نجاح مخطط ، والذي جاء فيه ما يلي 173/7554/45في الملف عدد  52/54/7557صادر بتاريخ  52/7557حكم رقم  - 994

ئيس ين، وعلى ناتج بيع طابقين سبق أن أبرمه راالستمرارية وتحقيق نتائج إيجابية على المستوى االقتصادي واالجتماعي يمكن تحقيقه اعتمادًا على طلبات الزبناء األوروبيين واألمريكي

" درهم... 150.000.00، وعلى كراء طابقين اثنين بسومة شهرية محددة في %7خالصه على مدى خمس سنوات، بفائدة نسبتها المقاولة لشركة ابتسام طيكس، الذي سيتم است

، والمتعلق بحصر مخطط شركة دنيا فنادق ما يلي: "... هذا مع وجوب األخذ 75/51/7555بتاريخ  994كما جاء في حكم آخر صادر عن المحكمة التجارية بمراكش

 ول بحسب ما تنص عليه العقود الرابطة بين الطرفين والتي الزالت سارية المفعول، إلى حين اإلدالء بما يفيد فسخها أو تعديلها...".باآلجال األط

األجل األقصى لمخطط االستمرارية في عشر سنوات، وذلك بنصها على أنه "تحدد المحكمة مدة مخطط االستمرارية  193حددت المادة  - 995

 عشر سنوات.على أال تتجاوز 

996 - Yasline Viala : « La principe de l’égalité entre les créanciers dans le redressement et la liquidation judiciaire des 

entreprises », thèse pour le doctorat en droit, université sciences sociales, Toulouse, 2001, p. 103, :أشارت إليه: حياة حجي 

.731"نظام الضمانات وقانون صعوبات المقاولة"، م.س، ص   

 .491محمد لعروصي: "مصير العقود جارية التنفيذ تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية"، م.س، ص  - 997
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يل، خاصة منها آجال ومثن الكراء، الذي قد تطاله تخفيضات يقرتحها صفوة القول، إن جل بنود ومقتضيات العقد يطالها التعد
، مام يصري معه تنفيذ محتويات العقد يواجه 998السنديك، ويفاوض بشأنها املكري الدائن ليحصل عىل موافقته وتشهد عليها املحكمة

لحة املكري، خصوصا يف املنظومة االقتصادية . هذه الصعوبات التي قد تهدد مص999صعوبات بعد انتهاء املرحلة االنتقالية أو املؤقتة
خري أل واالجتامعية املغربية، حيث غالباً ما يكون هذا األخري طرفاً مدنياً وليس تاجراً، لذلك فإنه من شأن تعطيل بنود العقد أن يعرض هذا ا

األمر يجرنا بالرضورة إىل التساؤل وهذا  .1000بدوره لصعوبات، خصوصاً إذا كانت هذه اآلجال والتخفيضات موضوع املخطط مبالغ فيها
 عن الضامنات التي قررها املرشع لهذه الفئة، يف مقابل التنازالت والتضحيات التي يقدمونها يف سبيل إنجاح مخطط االستمرارية؟

   ـ الصعوبات املرتبطة مبحتويات العقود الجارية
ختلفة. ارية خالل تنفيذ مخطط االستمرارية، يسري يف اتجاهات مليس بغريب أن نجد توجه القضاء املغريب يف تعامله مع العقود الج

فأمام إحجام املرشع عن تحديد قواعد تضبط وتؤمن التنفيذ الدقيق والسليم للعقود الجارية بعد حرص املحكمة ملخطط االستمرارية، فقد 
 التقديرية عند تقرير مصري هذه العقود.كان من الالزم تجاوز وتدارك هذا الفراغ القانوين، من خالل إعامل القضاء لسلطته 

لكن هذا األمر يف حقيقته ليس باألمر السهل، نتيجة تضارب املصالح بني كافة املتدخلني يف املسطرة، خاصة منهم الدائنني. فلنئ 
إن تنفيذها يصطدم ف كانت صعوبة تطبيق قاعدة العقود الجارية عند تنفيذ مخطط االستمرارية يشكل العقبة األوىل بخصوص هذه العقود،

بإشكال أشد تعقيداً، يرتبط أساساً مبحتوى هذه العقود التي ال تتامىش يف غالب األحيان مع ما تفرضه مساطر معالجة صعوبات املقاولة. 
ملسطرة، ا مام يصري معه التضحية بحقوق أحد أطراف العقد ـ أو عىل األقل بجزء من حقوقه ـ أمراً حتمياً لتحقيق املبتغى من وراء هذه

كل شخصوصا وأن تنفيذ العقد يعد عنرصاً رئيسياً يف رابطة االلتزام بني األطراف املتعاقدة، لكونه يحقق التوازن االقتصادي للعقد، وميثل ب
كراء التجاري لوملا كانت العقود التي تستغل مبوجبها املقاولة العقارات التي تزاول فيها نشاطها ـ خاصة متنها عقد ا أو بآخر جوهر التعاقد.

وعقد االئتامن اإليجاري العقاري ـ تشكل روابط تعاقدية لها خصوصياتها، فإن لتقرير استمراريتها خالل مخطط االستمرارية، تأثري عىل 
فية ر تنفيذ محتوى هذه العقود، نتيجًة لتطبيق مجموعة من القواعد التي أوجدها املرشع حامية للمقاولة املتعرثة، وتلبية ملتطلبات الظ

وتتمثل هذه القواعد أساساً يف قاعدة  .1001االقتصادية، ورضورة املحافظة عىل الوحدات اإلنتاجية التي تشكل عامد االقتصاد الوطني
التي يقوم خاللها السنديك باستشارة الدائنني ـ ومن بينهم  1002من م ت، وإمكانية التفاوض 199االستمرارية، املنصوص عليها يف املادة 

املكري ومؤسسة االئتامن باعتبارهم دائنني ـ بصفة فردية أو جامعية، قصد الحصول عىل موافقتهم بشأن اآلجال والتخفيضات التي 
 1003حدة لألداءء املتمثل يف فرض آجال مو يطلبها منهم السنديك، لضامن التنفيذ األمثل ملخطط األمثل  ملخطط االستمرارية، ثم اإلجرا

 من طرف املحكمة عىل الدائنني.
                                                           

 من مدونة التجارة. 193حسب ما تنص على ذلك المادة  - 998

 .491التسوية القضائية"، م.س، ص محمد لعروصي: "مصير العقود جارية التنفيذ تاريخ فتح مسطرة  - 999

 .13مريم العباسي: "وضعية عقد الكراء التجاري بعد فتح مسطرة التسوية القضائية"، م.س، ص  - 1000

سعد القاسمي: "خصوصيات نظام صعوبات ـ دراسة مقارنة ـ"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون األعمال، جامعة  - 1001

 .33، ص 4999-4993كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الدار البيضاء، الحسن الثاني، 

 وما يليها من مدونة التجارة. 131المنصوص عليها في المادة  - 1002

لألداء مع في فقرتها الثانية التي جاء فيها "تفرض المحكمة بالنسبة إلى باقي الدائنين آجاال موحدة  193تضمنت هذا اإلجراء المادة  - 1003

مراعاة اآلجال األطول التي اتفق عليها األطراف قبل فتح المسطرة، وذلك فيما يخص الديون المؤجلة، ويمكن أن تزيد هذه الديون على مدة 

 تنفيذ مخطط االستمرارية...".
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وتطبيق هذه القواعد، يكون له بال شك وقع عىل هذه العقود، نتيجة االختالف القائم بني ما تنص عليه هذه القواعد ومحتويات 
ل املخطط. مر لعقد الكراء، ومتديد مدته لحني قفالعقود، ويظهر ذلك بجالء مثالً عندما يفرض تنفيذ مخطط االستمرارية التجديد املست

مام قد يتعارض مع ما هو مضمن يف عقد الكراء من جهة، ومع إرادة املكري الرافضة للتجديد من أخرى، وكذلك مع ما وضعه املرشع من 
ف خاصة منهم أصحاب من جهة ثالثة، األمر الذي يبقى معه البحث عن ضامنات لهؤالء األطرا 1004مسطرة خاصة لتجديد هذا العقد

 العقارات موضوع العقود الجارية أمراً ُملحاً يف سبيل منحهم بعض الحامية يف حال آلت أمور هذه املقاولة إىل األسوأ.

ختاما ميكن القول عىل أن نظام صعوبات املقاولة يرتكز أساسا عىل إنقاذ املقاولة من االنهيار، وحامية مصالحها االقتصادية واملالية 
تتقاطع مع  71.07بالدرجة األوىل عرب عدة آليات لضامن استمرارية استغالل نشاطها التجاري، فاألحكام التي وردت يف القانون رقم 

 مجاالت أخرى لتحقيق الغاية املتوخاة منها، وأهمها املادة العقارية حيث أن هذه األخرية تلعب أدوارا متعددة يف مختلف مراحل املسطرة؛

ة العقار االئتامنية من خالل تقدميه كضامن عيني لالستفادة من قروض لتمويل مشاريع املقاولة وتنميتها ومن تم تربز وظيف  
اإلسهام يف إنجاح مخطط التسوية، السيام وأن حرص هذا األخري متوقف باألساس عىل اإلمكانات والوسائل التي متكن من هذه 

النشاط والستمراره مادام استمراره مرتبطا وجودا وعدما بوجود املحل الذي ميكن من ذلك  االستمرارية خاصة العقارات الرضورية ملزاولة
 يف ظل ما يفرضه هذا املخطط من تغيريات كبرية عىل املقاولة متتد لتطال كل مكوناتها.

ذه املساطر اس وجوهر هيشكل أس-البد من الترصيح يف هذا املقام عىل أن نجاح الغايات السالفة الذكر يفرض مراعاة أمر أسايس 
أال وهو تحقيق األمن القانوين واالقتصادي بالنسبة للدائنني )أصحاب العقارات( مبا ميكنهم  -واملحدد األول واألخري لنجاحها من عدمه

رغم من خضوعها لمن االطمئنان عىل استيفاء كافة ديونهم املرتتبة بذمة املقاولة ومبا يدفعهم لالستمرار يف التعامل مع هذه املقاولة با
لة و للمساطر الجامعية والسيام بإفراد الكراء التجاري واالئتامن اإليجاري العقاري بقواعد خاصة تراعي من جهة أهمية العقار بالنسبة للمقا

 نالخاضعة للتسوية وتراعي كذلك خصوصية العقود التي تؤطرها خاصة عقد االئتامن االيجاري العقاري الذي تتداخل يف العديد م
 . 199والسيام أحكام املادة  71.07القوالب القانونية التي تجعل من غري املقبول إخضاعه للقواعد الواردة يف القانون 

ويجب الترصيح بأن القاعدة القانونية املؤطرة ملجال املال واألعامل عرفت تحاوالت كبرية أدت بها يف حاالت كثرية إىل فقدان 
 تحت هاجس تطبيق السياسات املحددة من طرف السلطات العمومية "حامية املؤسسة االقتصادية" طابعها القانوين ولو بشكل جزيئ

 موالذي أدى، مبا اليدع مجاال للشك، إىل التضحية بأهم العنارص املشكلة لقواعد القانون واملتمثلة يف عنرصي الدميومة واالستقرار، مادا
 صادية داخلية منها وخارجية ترتبط أساسا بتحسني مؤرشات مناخ األعامل الدويل أكرثاألمر يتعلق بتعديالت جاءت استجابة لدعوات اقت

 .مام كان الهدف منها معالجة إشكاالت قانونية وواقعية ترتبط بصعوبات املقاولة املغربية

  

                                                           

بشأن عقود كراء األمالك أو  4911ماي  71من ظهير  9إلى  1وضع المشرع مسطرة خاصة لتجديد عقد الكراء، ونظمها في الفصول من  - 1004

 األماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف.
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 أي دور للنيابة العامة في حماية النظام العام االقتصادي؟

  العام االقتصادي؟أي دور للنيابة العامة في حماية النظام 
    

 باحث يف سلك الدكتوراه
 واالقتصادية واالجتامعية بوجدةبجامعة محمد األول كلية العلوم القانونية 

 

 : ملخص

من املتفق عليه اعتبار جهاز النيابة العامة أمام املحاكم التجارية خطوة إيجابية، ملا لها من دور فعال يف مراقبة             
الحركة االقتصادية واملالية، أمام تطور مفهوم النظام العام، ليشمل النظام العام االقتصادي واالجتامعي، فإن هذا التوجه 

 غريب لخلق آليات قانونية، ووسائل عمل واضحة املعامل، بغية تيسري وتسهيل عمل النيابة العامة.يستوجب تدخل املرشع امل

 

Abstract :  

It is agreed that the Public Prosecution office before the commercial courts is a 

positive step, given its effective role in monitoring the economic and financial 

movement, in the face of the development of the concept of public order, to include the 

economic and social public order, this approach requires the intervention of the 

Moroccan legislator to create legal mechanisms and clear means of action Milestones, 

in order to facilitate and facilitate the work of the Public Prosecution 

 
 مقدمة: 

النيابة العامة من خالل مفهومها اللغوي من أناب، ينوب، إنابة...؛ واإلنابة تكون عىل الشخص أو الجامعة، يقصد  ميكن تعريف
. فهي مؤسسة متثل مجموع املواطنني 1005مواجهة الشخص أو الجامعة املنوب عليهابها االحالل والتمثيل يف القيام مبهام معينة يف 

 .1006يف الدفاع عن املصالح العامة للمجتمع يف احرتام القوانني والحرص عىل صيانة الحقوق والحريات الفردية والجامعية

ة عىل مصالح عام وممثلة للنظام العام، واألمينوملا كان جهاز النيابة العامة يعترب مؤسسة قضائية خاصة، مكلفة بالدفاع عن الحق ال
األفراد والجامعات، والساهرة عىل احرتام القانون وسيادته. فإن تطور مفهوم النظام العام أضحى يشمل جوانب تهم الحياة االقتصادية 

لكن هذا  يبت يف نزاعات معينة،واالجتامعية، مام حتم رضورة تواجد النيابة العامة حتى باملحاكم التجارية كصنف خاص من املحاكم 

                                                           

 .72ص 7552عبد الغني رياض، جهاز النيابة العامة بالمحاكم المتخصصة واالستثنائية، مكتبة دار السالم، الرباط، الطبعة األولى  1005

 .11ص 7542ة بمختلف محاكم المملكة، العدد التاسع/ هيئة تحرير منبر النيابة العامة، مجلة خاصة بقضاة النيابة العام 1006
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من جهة، وما نتج عنه من قصور وغموض يف املواد املنظمة  1007التواجد، وبحكم الترسع يف إصدار القانون املحدث للمحاكم التجارية
ن م لهذه املؤسسة وتحديد اختصاصاتها بشكل دقيق من جهة ثانية، جعل موضوع النيابة العامة أمام املحاكم التجارية يطرح أكرث

 .1008إشكال

خاصة مع ضعف وقصور الرتسانة الترشيعية املؤطرة ملهام النيابة العامة أمام املحاكم التجارية، هذا القصور جعل البعض يطالب 
بتقليص أدوار النيابة العامة باملحاكم التجارية، ما دام أعطي لها حجام مؤسساتيا أكرب وأضخم مام تقتضيه الطبيعة غري الزجرية لهذه 

 . 1009اكماملح

 أن رضورة مواكبة القضاء ملختلف الترشيعات التي استحدثتها مختلف الدول، حتمت -وهو ما نتفق معه  -لكن باملقابل يرى اتجاه آخر
تواجد هذا الجهاز باملحاكم التجارية، إذ أصبح العمل وفق مفهوم جديد يف ميدان التجارة واألعامل، كام أن مراقبة الحياة التجارية 

 .1010عليها أصبح يشكل حجر زاوية كل تنميةوالحفاظ 

وهو ما أكد عليه جاللة امللك محمد السادس نرصه الله يف رسالته السامية للمشاركني يف " مؤمتر مراكش للعدالة واالستثامر" 
وتشجيع  االستثامر ، حيث قال جاللته: " بقدر ما تعترب العدالة من املفاتيح املهمة يف مجال تحسني مناخ9109أكتوبر  99و 90بتاريخ 

املبادرة الحرة وحامية املقاولة، فإن القضاء مدعو للقيام بدوره األسايس يف مواكبة هذا املسار واستيعاب تحديات الظرفية االقتصادية 
 العاملية واملناخ االقتصادي الوطني".

بخصوص موضوع  9191يناير  94املضمنة يف الدورية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، بتاريخ  1011ويستتبع ذلك مختلف التوصيات
 دور النيابة العامة يف حامية النظام العام االقتصادي.

                                                           

الجريدة الرسمية  4142شوال  1صادر في  4.92.31القاضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 11.91القانون رقم   1007

 .4414(، ص4992ماي41) 4143محرم  3بتاريخ  1137عدد 

م المحاكم التجارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة البحث والتكوين القانون أنس مدهوني، دور النيابة العامة أما 1008

 .57ص 4999/7555المدني، كلية الحقوق، جامعة الحسن الثاني بالدار لبيضاء، السنة الجامعية 

الصادرة بتاريخ  42112شور بجريدة العلم عدد محمد المجدوبي اإلدريسي، حقيقة دور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية، مقال من 1009

71/51/4993. 

محمد عبد المحسن البقالي الحسني، دور النيابة العامة في صعوبات المقاولة، مساهمة في دعم وإغناء البوابة القانونية والقضائية  1010

 . 51"عدالة" منشور على مجلة قانونك اإللكترونية ص

 تالية:همت هذه التوصيات المستويات ال 1011 

قانون لالحرص على النهوض بدور النيابة العامة في الوقاية من صعوبات المقاولة بتسخير اآلليات القانونية والواقعية المستجدة التي جاء بها ا

 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة. 21.42رقم 

المحاكم التجارية من أجل توفير فرص الحماية الناجعة للفاعل االقتصادي، تعزيز التنسيق بين النيابة العامة أمام المحاكم العادية والنيابة العامة أمام 

من خالل تبادل المعلومات التي يتم التوصل إليها بمناسبة ممارسة الجهازين لمهامهما في إطار مجال المال واألعمال استنادا لمقتضيات 

 ما في مجال حماية النظام العام االقتصادي.من قانون المسطرة الجنائية، وذلك من أجل تقوية دوره 11و 17الفصلين 

صادية، قتاستحضار أثر المنازعات التجارية على األمن االقتصادي واالجتماعي بمناسبة إعمال سلطة المالءمة المخولة في زجر الخروقات المالية واال

 وذلك بتفعيل النصوص القانونية الزجرية المضمنة بقوانين األعمال.

داء النيابة العامة يروم المساهمة في تقليص الزمن القضائي اعتبارا لخصوصية المنازعة التجارية، من خالل احترام اآلجال تبني تدبير ناجع أل

حدد في مالقانونية المنصوص عليها قانونا، كااللتزام باحترام أجل الطعن باالستئناف في الحاالت التي منح المشرع فيها ذلك للنيابة العامة، ال
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ومن كل ما سبق ميكن صياغة إشكالية املوضوع عىل النحو التايل: أي حكامة للنيابة العامة يف تحقيق األمن االقتصادي للمقاوالت 
 املتعرثة؟

 ملقاربة هذه اإلشكالية ارتأينا معالجة املوضوع وفق التقسيم اآليت:

 املحور األول: النيابة العامة بني رئاسية التدخل وانضامميته 
 املحور الثاين: تدخل النيابة العامة من خالل مساطر صعوبات املقاولة

 

 املحور األول: النيابة العامة بني رئاسية التدخل وانضامميته 
لقد أخذ موضوع مهام النيابة العامة لدى املحاكم التجارية حيزا كبريا من النقاش والسجال الفقهي بني رجال القانون وغريهم من 

عىل  لتجارية وما استتبع ذلك من تعديالتاملامرسني والباحثني، ولعل مرد ذلك راجع إىل خلفيات صدور القانون املحدث للمحاكم ا
التنظيم القضايئ بحيث مل يخصص هذا األخري الحيز الكاف لتوضيح مهامها واختصاصاتها كام فعل بالنسبة للنيابة العامة أمام املحاكم 

امة الواردة ألحكام العالعادية، وكان من نتيجة ذلك تباين وغموض يف الرأي واختالف يف التطبيق، لذلك كان ال مناص من الرجوع ل
، حيث منيز مبوجبها بني تدخل النيابة العامة كطرف رئييس يف الدعوى )أوال( وبني تدخلها كطرف منضم 1012يف قانون املسطرة املدنية

 )ثانيا(.

 أوال: التدخل النيابة العامة كطرف رئييس
من قانون املسطرة املدنية من  7و 4مقتضيات الفصلني إن تدخل النيابة العامة أمام املحاكم التجارية كطرف رئييس يجد سنده يف 

دون تحديد الحاالت، مام تكون معه النيابة العامة ال متارس أي دعوى تجارية أو مدنية أمام املحاكم التجارية إال إذا نص القانون عىل 
تعطي لها  االنضاممي"، الدعاوى التي حقها يف ذلك بصفة رئيسية، "فكان من األوىل هنا أن يحدد املرشع كام فعل بالنسبة للتدخل

حق املامرسة بشأنها حتى ال يجد وكيل امللك أو نائبه نفسه أمام عامل مجهول وحتى ال يكون عليه من الصعب أن يعرث يف القوانني 
 املختلفة عىل كل حالة تقوم فيها النيابة العامة بدورها الرئايس.

بة العامة ال تكون طرفا رئيسيا وفق القوانني إال يف حاالت نادرة حددتها مدونة وعىل مستوى املحاكم التجارية، نجد أن النيا
 .1015وقانون حامية امللكية الصناعية 1014وقوانني الرشكات 1013التجارة

                                                           

 21.42من القانون رقم  231و 237والذي يسري في مواجهة هذه األخيرة ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر وفقا لمقتضيات الفصول  عشرة أيام،

 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.

لنيابة العامة من أجل تحري إلمام النيابة العامة المعنيين بأهمية دورهم في حماية النظام العام االقتصادي وعدم التردد في مخاطبة رئاسة ا

 تنظيم برامج تكوينية لفائدتهم وفقا الحتياجاتهم الخاصة.

( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة 4921شتنبر  73) 4191رمضان  44بتاريخ 4.21.112ظهير شريف بمثابة قانون رقم  1012

 7214، ص (4921شتنبر  15) 4191رمضان  41مكرر، بتاريخ  1715الرسمية عدد 

 وغيرها من المواد التي سنفصل فيها ضمن المحور الثاني بعده 314و 131كالمادة  1013

 من قانون شركات المساهمة 173و 47المادتين  1014

 من قانون حماية الملكية الصناعية 414و 33المادتين  1015
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والجدير بالذكر أن النيابة العامة عندما تكون طرفا رئيسيا ال ميكن وصف مرافعاتها بالتدخل كون التدخل ال يكون إال ملن هو خارج 
 نزاع باعتبار الرتافع أمام القضاء حق من حقوقها تبارشه كأحد الخصوم العاديني فالتدخل مينح للنيابة العامة عندما يكون النزاع األصيلال

 قامئا بن طريف النزاع ولهذا فإن املرشع مل يصف مامرسة النيابة العامة لحقها بالتدخل.

محددة  لفرنيس الذي منح للنيابة العامة إمكانية التدخل كطرف رئييس يف حاالتأما يف الترشيعات املقارنة ونخص بالذكر الترشيع ا
من قانون املسطرة املدنية الفرنيس التي تبيح للنيابة العامة التدخل  494قانونا أو بناء عىل نصوص خاصة عمال بالفقرة الثانية من الفصل 

وقيدت تدخل النيابة  1017. وبعد أخذ ورد أكدت محكمة النقض الفرنسية1016امملتابعة تنفيذ القوانني واملقتضيات التي تتعلق بالنظام الع
 العامة يف هاته الحالة باملساس بصورة مبارشة وبصفة رئيسية بالنظام العام.

 ثانيا: تدخل النيابة العامة كطرف منضم 
لتدخل كطرف ا –أجمع الفقه عىل أن تدخل النيابة العامة أمام املحاكم التجارية واملدنية كطرف منضم هو األصل وأن ما سبق ذكره  
وبالرجوع لقواعد قانون املسطرة املدنية، نجد أن تدخل النيابة العامة كطرف منضم قد يكون  1018ال يعدو أن يكون مجرد استثناء -رئييس 

بيا يف حاالت معينة نفصل فيها اتباعا التدخل االختياري للنيابة العامة يكون يف حالة إحالة امللف عليها من طرف اختياريا أو وجو
 .1020أو ما يعرف بالتبليغ القضايئ.كام ميكنها أن تتدخل تلقائيا عندما ترى موجبا لذلك أو ما يعرف بالتدخل التلقايئ 1019املحكمة

  بتعلق القضايا باالعتبارات التالية:التدخل الوجويب للنيابة العامة رهني 

 تعلقها بالنظام العام أو املصلحة العامة.

 اتصال بعضها مبصلحة خاصة تحتاج لإلرشاف والحامية.

اتصال بعضها بتطبيق نصوص قانونية يعلق عليها املرشع أهمية خاصة الرتباطها بحسن سري العدالة ودرجات املحاكم وأنواعها 
 ائية بينها.وتوزيع الوظائف القض

من قانون املسطرة املدنية الذي حدد حاالت هذا التدخل، وبالنظر لطبيعة اختصاص املحاكم  9وبالرجوع إىل مقتضيات الفصل 
التجارية فإنه ال ميكن للنيابة العامة التدخل عىل ضوء الفصل السابق إال يف الحاالت املتعلقة بحامية النظام العامل االقتصادي 

لقضايا املتعلقة باملؤسسات العمومية التي أصبحت تزاول أعامال تجارية بجانب قضايا القارصين، إضافة إىل قضايا عدم واالجتامعي وا
 . 1021االختصاص النوعي وتنازع االختصاص وتجريح القضاة وقضايا الزور الفرعي

                                                           

1016 Jean Guigue , Ministère public, encyclopédie. DALLOZ,2éme édition. Tome 2.1993 page 07.  

1017 Cass.com.24/10/1978. Cité par Jean Guigue op.cit. page 08. 

 .71أنس مدهوني, مرجع سابق، ص 1018

امة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون نص الفصل الثامن من قانون المسطرة المدنية على ما يلي :  "تتدخل النيابة الع 1019

 بتبليغها إليها، ......"

ئيا اتتمة الفصل أعاله .."وكذا في الحاالت التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد إطالعها على الملف، أوعندما تحال عليها القضية تلق  1020

 من طرف المحكمة"

 دعاوى اآلتية:يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة ال 1021
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 املحور الثاين: تدخل النيابة العامة من خالل مساطر صعوبات املقاولة
ع للنيابة العامة باملحاكم التجارية مهمة السهر عىل املصلحة العامة والنظام العام االقتصادي، ودورا متميزا يف لقد منح املرش   

، إذ تشكل مقتضيات مساطر صعوبات املقاولة مرتعا 1022املساطر املتعلقة بصعوبات املقاولة نظرا ألهمية املقاوالت يف النسيج االقتصادي
العامة. وهو ما سنفصل فيه من خالل التطرق ملجاالت تدخل النيابة العامة مبوجب نصوص قانونية رصيحة خصبا لتدخالت سلطات النيابة 

 )أوال( ثم ملجاالت تدخلها عرب تأويل النصوص القانونية الغامضة )ثانيا(.

 أوال : مجاالت التدخل بنصوص قانونية رصيحة 
، ميكن الوقوف عىل سلطات النيابة العامة يف هذا املجال من 1023قاولةاملتعلق مبساطر صعوبات امل 71.07باستقراء مواد القانون 

 خالل املواد التالية:

عىل " ميكن متديد املسطرة إىل مقاولة أو مقاوالت أخرى بسبب تداخل ذممها املالية مع الذمة املالية للمقاولة  191نصت املادة 
رة أو متديد املسطرة بطلب من السنديك أورئيس املقاولة الخاضعة للمسطالخاضعة للمسطرة، أوبسبب صورية الشخص االعتباري. يتم 

 النيابة العامة أوتلقائيا من قبل املحكمة.

إذا تبني لها أن  القضائية تلقائيا أو بطلب من رئيس املقاولة أو الدائن أو النيابة العامة، مسطرة التصفية " تفتتح املحكمة 410املادة 
 شكل ال رجعة فيه."وضعية املقاولة مختلة ب

"ميكن فتح املسطرة مبقال افتتاحي للدعوى ألحد الدائنني كيفام كانت طبيعة دينه ....ميكن للمحكمة أيضا أن تضع  179املادة 
 .يدها عىل املسطرة إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة، أو من رئيس املحكمة يف إطار ما تخوله له الوقاية الخارجية من اختصاصات

 ميكن للمحكمة استبدال السنديك بطلب من:
 النيابة العامة؛

                                                           

 القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات - 4

 األحباس واألراضي الجماعية؛ 

 القضايا المتعلقة باألسرة؛ - 7

 قضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا ألحد األطراف؛القضايا المتعلقة بفاقدي األهلية وبصفة عامة جميع ال - 1

 القضايا التي تتعلق وتهم األشخاص المفترضة غيبتهم؛ - 1

 القضايا التي تتعلق بعدم االختصاص النوعي؛ - 1

 القضايا التي تتعلق بتنازع االختصاص، تجريح القضاة واإلحالة بسبب القرابة أو المصاهرة؛ - 3

 صمة القضاة؛مخا - 2

 قضايا الزور الفرعي. - 3

 .491ص 4999عبد الله المشاري، دور النيابة العامة للمحاكم التجارية، مقال منشور بمجلة المنتدى، العدد األول 1022

مقاولة، المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات ال 41.91بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم  21.42القانون رقم  1023

 71) 4119شعبان  3بتاريخ  3332(، الجريدة الرسمية عدد 7543أبريل  49) 4119شعبان  7بتاريخ  4.43.73الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛7111(، ص 7543أبريل 
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 ؛ 414جمعية الدائنني يف الحاالت التي تشكل فيها هذه الجمعية طبقا للامدة 
 القايض املنتدب تلقائيا أو بناء عىل تشك لديه من رئيس املقاولة أو أحد الدائنني؛

 يف تشكيه داخل أجل خمسة عرش يوما.رئيس املقاولة أو الدائن الذي مل يبت القايض املنتدب 

كام خول املرشع للنيابة العامة إمكانية الطعن يف املقررات القضائية الصادرة مبناسبة مساطر صعوبات املقاولة وحدد أجل تقديم  
 .1024تلك الطعون

 :الطعن فيها وفق ما ييلمن مدونة التجارة، تحدد املقررات القابلة للطعن باالستئناف والجهة املخول لها  749فحسب املادة 

املقررات الصادرة بشأن فتح مسطرة اإلنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية، من طرف املدين والدائن، إن كان هذا األخري هو من 
 تقدم بطلب فتح املسطرة، ومن طرف النيابة العامة؛

أعاله، وذلك من طرف املقاولة الخاضعة للمسطرة  191للامدة املقررات الصادرة بشأن متديد مسطرة التسوية القضائية أو التصفية طبقا 
 والسنديك واملقاولة املمدة إليها املسطرة ومن طرف النيابة العامة؛

املقررات الصادرة بشأن تحويل مسطرة اإلنقاذ إىل مسطرة تسوية قضائية أو تصفية قضائية، من طرف املدين والسنديك ومن طرف 
 النيابة العامة؛
الصادرة بشأن تحويل مسطرة التسوية القضائية إىل تصفية، من طرف املدين والسنديك وكذا جمعية الدائنني ومن طرف  املقررات
 النيابة العامة؛

املقررات الصادرة بشأن حرص مخطط اإلنقاذ أو االستمرارية، من طرف املدين والسنديك وكذا جمعية الدائنني ومن طرف النيابة 
 العامة؛

درة بشأن مخطط التفويت، من طرف املدين والسنديك والنيابة العامة واملفوت إليه يف الحالة التي تفرض عليه املحكمة املقررات الصا
أعاله يف حدود الشق من  419تحمالت تتجاوز القدر الذي التزم به أثناء إعداد املخطط، وكذا الطرف املتعاقد معه طبقا ملقتضيات املادة 

 عقد؛الحكم املتعلق بتفويت ال
املقررات الصادرة بشأن تغيري أهداف ووسائل مخطط اإلنقاذ أو االستمرارية، من طرف املدين والسنديك وجمعية الدائنني ومن طرف 

 النيابة العامة؛

                                                           

ريح وط األهلية التجارية بتصيتم تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسق231المادة  1024

( يوما ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي أو نشره في الجريدة الرسمية إذا كان من 41لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل خمسة عشر )

 .الالزم إجراء هذا النشر

ة في الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة المشار أعاله وكذا المقررات الصادر 237يتم استئناف المقررات الواردة في المادة 231المادة 

 ىإليها في المادة السابقة بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي، ما لم يوجد مقتض

لطعن فيها باالستئناف، والنيابة العامة ابتداء من مخالف لذلك في هذا القانون. يسري األجل في مواجهة السنديك، في األحوال التي يحق له ا

 تاريخ النطق بالمقرر.

 .يبلغ المقرر تلقائيا فور صدوره من طرف كتابة الضبط
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املقررات الصادرة بشأن فسخ مخطط اإلنقاذ أو االستمرارية أو التفويت، من طرف املدين والدائن إن كان هذا األخري هو من تقدم 
 طلب الفسخ، وكذا جمعية الدائنني ومن طرف النيابة العامة؛ب

أعاله، من طرف  191املقررات الصادرة بشأن تعيني أو استبدال السنديك أو تغيري سلطاته أوتجديد األجل املنصوص عليه يف املادة 
 النيابة العامة فقط؛

 لنيابة العامة أو األشخاص املحكوم عليهم بالعقوبة؛املقررات الصادرة بشأن العقوبات املدنية، وذلك من طرف السنديك أوا
أعاله،  414املقررات الصادرة عن القايض املنتدب التي يأذن مبوجبها بالبيع باملزايدة الودية أو بالرتايض طبقا للفقرة الثالثة من املادة 

 وذلك من طرف رئيس املقاولة أو أحد الدائنني.

، حق طلب استمرار نشاط املقاولة الخاضعة 71.07من القانون 1025 419د إليها مبوجب املادة تقوم النيابة العامة بدور متميز اسن
ملسطرة التصفية القضائية، وذلك كلام اقتضت املصلحة العامة االقتصادية ومصلحة الدائنني ذلك. واملالحظ أن املرشع ترك تحديد مفهوم 

رتة مثلة املمكن أن تعترب من املصلحة العامة الحفاظ عىل مناصب الشغل لفاملصلحة العامة للسلطة التقديرية للمحكمة، ومن بني األ 
  1026معينة.. أو الحفاظ عىل منتوج ذي مصلحة عامة كاملنتوج الطبي أو الصيديل

نوعا من التعاون بني عنارص السلطة القضائية بخصوص أي معلومة تخص وضعية املقاولة املتعرثة، إذ نصت  474كام ترجمت املادة 
 بسري املسطرة. وميكن لهام يف أي وقت أن يطلبا االطالع عىل كل العقود أو املنتدب السنديك القايض ادة أعاله عىل ما ييل: يخربامل

 ترشيعية املنتدب، بناء عىل طلب هذا األخري أو تلقائيا، عىل الرغم من أية مقتضيات القايض وكيل امللك املتعلقة باملسطرة. يطلع الوثائق
 املسطرة. ىل جميع املعلومات املتوفرة لديه والتي ميكن أن تكون مفيدة يفمخالفة، ع

 741إىل  719من مدونة التجارة ففي  الحاالت املنصوص عليها يف املواد من  749اإلختصاص الزجري للنيابة العامة حسب املادة 
 أوالسنديكأعاله، تضع املحكمة يدها عىل الدعوى تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة 

أعاله يجب أن تضع املحكمة يدها تلقائيا عىل الدعوى أو  749إىل  741يف الحاالت املنصوص عليها يف املواد من  749وكذا املادة 
 بناء عىل طلب السنديك أو وكيل امللك.

أو من طرف السنديك بصفته  القضاء الزجري إما مبتابعة من النيابة العامة أنظار الدعوى عىل من نفس القانون تعرض 719 واملادة
فباستقراء هذه املواد يتضح أن للنيابة العامة سلطات واسعة ضمن مساطر صعوبات املقاولة، ناهيك عن مجاالت أخرى ميكن  .مدنيا طرفا

 أن تتدخل فيها عرب تأويل النصوص القانونية الغامضة وهو ما سنفصل فيه مواليا.

 لنصوص القانونية الغامضة ثانيا: قابلية التدخل من خالل تأويل ا
ميكن للنيابة العامة عن طريق السجالت التجارية الوقوف عىل الوضعية املالية الحقيقية ملعظم املقاوالت عن طريق تبادل     

من املرسوم املؤرخ يف  00املعلومات و فتح قناة االتصال بني النيابة العامة و بني رئيس املحكمة التجارية تطبيقا ملقتضيات للامدة 

                                                           

أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية،  العامة اقتضت المصلحة على ما يلي: إذا 317 بحيث نصت المادة 1025

 الملك أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أووكيل للمحكمة جاز

 .13يسرى الصاط، مرجع سابق، ص 1026
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( من الكتاب األول من مدونة التجارة الذي جاء فيه :" إذا (1027)بيق الباب الثاين )املتعلق بالسجل التجاريبشأن تط 09/10/0997
وجب عليه  01.91من القانون  41افرتض رئيس املحكمة أو القايض املكلف مبراقبة السجل التجاري أن ترصيحا يقع تحت طائلة املادة 

 أن يبلغ ذلك إىل النيابة العامة".

ل التنسيق بني جهاز النيابة العامة و رئيس املحكمة التجارية يخلق تعاون بني الجهازين، عن طريق تبادل املعلومات أثناء فمن خال
مسطرة الوقاية الخارجية التي يرشف عليها رئيس املحكمة التجارية، بالرغم من مساطر الوقاية التتضمن أي مقتىض يتعلق بدور النيابة 

حلة حيث ال ميكن لها أن تطلب من رئيس املحكمة تعيني املصالح أو التدخل يف إطار اتفاق التسوية الودية و ذلك العامة أثناء هذه املر 
الذي ألزم وجوب إعالم النيابة العامة بطلب التسوية الودية و عىل رضورة تلقيها إخبارا بقرار الخربة يف  (1028)خالفا للمرشع الفرنيس

 .حالة ما إذا تم إنجازه

من عدم وجود نص قانوين ينص عىل دور النيابة العامة يف مرحلة الوقاية الخارجية من الصعوبات، فإن ذلك ال مينع من  و بالرغم
،خاصة أن هذه املساطر يطبع عليها الطابع الحواري (1029)تدخل هذا الجهاز يف إطار التعاون بهدف حامية املقاولة من نفسها أو من الغري

ن للنيابة العامة أن تزود رئيس املحكمة مبعلومات دقيقة حول وضعية املقاولة من الناحية املالية وكذا حول ميك  أكرث منه القضايئ، حيث
وضعية مسرييها مام يكون لديه الصورة الحقيقية و قد يعفيه يف بعض األحيان من إضاعة الوقت يف مساطر الوقاية الخارجية واالنتقال 

 مبارشة إىل مسطرة التسوية القضائية.

ويف نفس اإلطار تستطيع النيابة العامة لعب دور أسايس يف إنقاذ املقاولة والذي يتمثل يف نقل املعلومات التي يتم تبليغها من طرف 
األطراف الذين تربطهم عالقة باملقاولة ومصريها، وذلك يف حالة تقاعس رئيسها مثال عن القيام بواجبه يف اإلشعار بجميع الوقائع التي 

 . (1030)نشاط املقاولة إلخالل باستمراريةمن شأنها ا

                                                           

( لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من 4992يناير  43) 4142رمضان  9صادر في  7.93.953(مرسوم رقم 1027)

 411 الصفحة 75/54/4992بتاريخ  1119المتعلق بمدونة التجارة الجريدة الرسمية عدد  41.91الكتاب األول من القانون رقم 

(1028) Article 7,du Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des 

entreprises Version consolidée au 30 septembre 1994. 

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou artisan ; le tribunal de grande instance 

est compétent dans les autres cas. S'il se révèle que la procédure ouverte doit être étendue à une ou plusieurs autres 

personnes, le tribunal initialement saisi reste compétent. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine dans chaque département le tribunal ou les tribunaux appelés à connaître des 

procédures de redressement judiciaire applicables aux personnes autres que celles mentionnées au troisième alinéa de 

l'article 2, ainsi que le ressort dans lequel ces tribunaux exercent les attributions qui leur sont dévolues. 

Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel, saisie sur requête du président du tribunal compétent ou du 

ministère public, peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature compétente dans le ressort 

de la cour pour connaître des procédures de redressement judiciaire en application de l'alinéa précédent. 

مداخلة ضمن أشغال ندوة: أي حكامة قضائية للمقاوالت المتعثرة،  في نظام صعوبات المقاولة، (عبد الصمد شني، حكامة النيابة العامة1029)

 .7542ماي  53و 51المنعقدة برحاب كلية الحقوق بوجدة يومي 

ية( )مجلة إلكترون(محمد قدار، دور النيابة العامة لدى المحاكم التجارية في صعوبات المقاولة، مقال منشور بمجلة القانون واألعمال الدولية 1030)

 .75/51/7575تمت الزيارة بتاريخ http://www.droitentreprise.com على الموقع:
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وية من عدم تنصيص املرشع املغريب عىل إمكانية تدخل النيابة العامة يف مرحلة تهييئ اتفاق التس وارتباطا بنفس املوضوع، فبالرغم
بحق االطالع  ألن تتمتع الودية أو تنفيذه، فهناك من أعضائها من يرى أنها تعترب مكونا من مكونات السلطة القضائية. وهو ما يؤهلها

 .(1031)عىل االتفاق الودي وعىل الخربة القضائية الخاصني مبسطرة التسوية الودية

 خامتة: 
ملا كان جهاز النيابة العامة يعترب مؤسسة قضائية خاصة، مكلفة بالدفاع عن الحق العام وممثلة للنظام العام، واألمينة عىل مصالح 

احرتام القانون وسيادته، فإن تطور مفهوم النظام العام أضحى يشمل جوانب تهم الحياة االقتصادية  األفراد والجامعات، والساهرة عىل
واالجتامعية مام حتم رضورة إيجاد قضاء النيابة العامة حتى باملحاكم التجارية، فإن هذا التوجه يستوجب تدخل املرشع املغريب لخلق 

 ية تيسري وتسهيل عمل النيابة العامة.آليات قانونية، ووسائل عمل واضحة املعامل، بغ

 ومن كل ما سبق وجب استحضار التوصيات التالية:

الحرص عىل النهوض بدور النيابة العامة يف الوقاية من صعوبات املقاولة بتسخري اآلليات القانونية والواقعية املستجدة التي جاء بها 
 املتعلق مبساطر صعوبات املقاولة. 71.07القانون رقم 

زيز التنسيق بني النيابة العامة أمام املحاكم العادية والنيابة العامة أمام املحاكم التجارية من أجل توفري فرص الحامية الناجعة تع
للفاعل االقتصادي، من خالل تبادل املعلومات التي يتم التوصل إليها مبناسبة مامرسة الجهازين ملهامهام يف إطار مجال املال واألعامل 

 من قانون املسطرة الجنائية، وذلك من أجل تقوية دورهام يف مجال حامية النظام العام االقتصادي. 41و 49ملقتضيات الفصلني استنادا 

استحضار أثر املنازعات التجارية عىل األمن االقتصادي واالجتامعي مبناسبة إعامل سلطة املالءمة املخولة يف زجر الخروقات املالية 
 فعيل النصوص القانونية الزجرية املضمنة بقوانني األعامل.واالقتصادية، وذلك بت

تبني تدبري ناجع ألداء النيابة العامة يروم املساهمة يف تقليص الزمن القضايئ اعتبارا لخصوصية املنازعة التجارية، من خالل احرتام 
ك للنيابة العامة، يف الحاالت التي منح املرشع فيها ذل اآلجال القانونية املنصوص عليها قانونا، كااللتزام باحرتام أجل الطعن باالستئناف

من القانون  744و 749املحدد يف عرشة أيام، والذي يرسي يف مواجهة هذه األخرية ابتداء من تاريخ النطق باملقرر وفقا ملقتضيات الفصول 
 املتعلق مبساطر صعوبات املقاولة. 71.07رقم 

أهمية دورهم يف حامية النظام العام االقتصادي وعدم الرتدد يف مخاطبة رئاسة النيابة العامة من تحري إملام النيابة العامة املعنيني ب
 أجل تنظيم برامج تكوينية لفائدتهم وفقا الحتياجاتهم الخاصة.

  

                                                           

 

من م.ت. التي جاء فيها ما يلي : "باستثناء السلطة القضائية التي يمكن أن  119(وذلك اعتمادا على الصيغة العامة التي جاءت بها المادة 1031)

تطلع على االتفاق سوى األطراف الموقعة ، وال يطلع على تقرير الخبرة سوى رئيس المقاولة" باعتبار النيابة تبلغ باالتفاق وبتقرير الخبرة ، ال 

 .من السلطة القضائية .  العامة جزء
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 الئحة املراجع واملصادر املعتمدة:
 97ص 9117دار السالم، الرباط، الطبعة األوىل  عبد الغني رياض، جهاز النيابة العامة باملحاكم املتخصصة واالستثنائية، مكتبة. 
  /41ص 9107هيئة تحرير منرب النيابة العامة، مجلة خاصة بقضاة النيابة العامة مبختلف محاكم اململكة، العدد التاسع. 
  الجريدة  0407شوال  4صادر يف  0.97.41القايض بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 11.91القانون رقم

 .0040(، ص0997ماي01) 0409محرم  9بتاريخ  4499الرسمية عدد 
  أنس مدهوين، دور النيابة العامة أمام املحاكم التجارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة، وحدة البحث والتكوين القانون

 .19ص 0999/9111معية املدين، كلية الحقوق، جامعة الحسن الثاين بالدار لبيضاء، السنة الجا
  الصادرة بتاريخ  07117محمد املجدويب اإلدرييس، حقيقة دور النيابة العامة أمام املحاكم التجارية، مقال منشور بجريدة العلم عدد

91/11/0999. 
 نونية والقضائية امحمد عبد املحسن البقايل الحسني، دور النيابة العامة يف صعوبات املقاولة، مساهمة يف دعم وإغناء البوابة الق

 . 11"عدالة" منشور عىل مجلة قانونك اإللكرتونية ص
  091ص 0999عبد الله املشاري، دور النيابة العامة للمحاكم التجارية، مقال منشور مبجلة املنتدى، العدد األول. 
  فيام يخص مساطر صعوبات املتعلق مبدونة التجارة 01.91بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم  71.07القانون رقم ،

 4بتاريخ  4447(، الجريدة الرسمية عدد 9109أبريل  09) 0419شعبان  9بتاريخ  0.09.94املقاولة، الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 
 ؛9141(، ص 9109أبريل  91) 0419شعبان 

  املتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من ( لتطبيق الباب الثاين0997يناير  09) 0407رمضان  9صادر يف  9.94.914مرسوم رقم 
 .011 الصفحة 91/10/0997بتاريخ  4449املتعلق مبدونة التجارة الجريدة الرسمية عدد  01.91الكتاب األول من القانون رقم 

 ،مقاوالت املتعرثة، مداخلة ضمن أشغال ندوة: أي حكامة قضائية لل عبد الصمد شني، حكامة النيابة العامة يف نظام صعوبات املقاولة
 .9107ماي  14و 11املنعقدة برحاب كلية الحقوق بوجدة يومي 

  محمد قدار، دور النيابة العامة لدى املحاكم التجارية يف صعوبات املقاولة، مقال منشور مبجلة القانون واألعامل الدولية )مجلة
 .91/11/9191بتاريخ  متت الزيارةhttp://www.droitentreprise.com إلكرتونية( عىل املوقع:

 Jean Guigue , Ministère public, encyclopédie. DALLOZ,2éme édition. Tome 2.1993 page 07.  

 Cass.com.24/10/1978. Cité par Jean Guigue op.cit. page 08. 

 Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des 

entreprises Version consolidée au 30 septembre 1994 
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 محور الدراسات واألبحاث باللغة الفرنسية
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L’intéressement d’entreprise dans les groupes de sociétés 

L’intéressement d’entreprise dans les groupes de sociétés  
    

Zineb FASSI FIHRI
Professeur en Droit des Affaires 

FSJESF 

 

Résumée de la Thématique Français-Anglais-  

L’intéressement des salariés au bénéfice de l’entreprise est une mesure facultative qui 

consiste à verser une prime d’intéressement pour récompenser les salariés lorsque certains 

objectifs de performance annuelle ont été atteints. Toutes les entreprises peuvent mettre en place 

une mesure d’intéressement des salariés, même les TPE et quel que soit le statut juridique ou le 

secteur d’activité, mais la prime d’intéressement devra alors concerner tous les salariés. 

 

*** 

Employee profit-sharing for the benefit of the company is an optional measure which 

consists of paying a profit-sharing bonus to reward employees when certain annual performance 

targets have been reached. All companies can set up an employee incentive measure, even very 

small businesses and regardless of the legal status or sector of activity, but the incentive bonus 

must then apply to all employees, 

 

 

 ملخص:
الرشكة إجراًء اختياريًا يتكون من دفع مكافأة مشاركة األرباح ملكافأة املوظفني  يُعد تقاسم أرباح املوظفني لصالح
معينة. ميكن لجميع الرشكات إعداد إجراء تحفيزي للموظفني، حتى الرشكات عند الوصول إىل أهداف أداء سنوية 

الصغرية جًدا وبغض النظر عن الوضع القانوين أو قطاع النشاط، ولكن يجب تطبيق املكافأة التحفيزية عىل جميع 
 املوظفني.

 

L’intéressement des salariés au bénéfice de l’entreprise est une mesure facultative qui consiste à 

verser une prime d’intéressement pour récompenser les salariés lorsque certains objectifs de 

performance annuelle ont été atteints. Toutes les entreprises peuvent mettre en place une mesure 

d’intéressement des salariés, même les TPE et quel que soit le statut juridique ou le secteur d’activité, 

mais la prime d’intéressement devra alors concerner tous les salariés, quels que soient leur ancienneté 

1032(, leur qualification et leur rendement personnel. 

 L’intéressement des salariés est calculé à partir du résultat de l’entreprise, selon des indicateurs 

prédéfinis. Il peut aussi être calculé à partir de la performance de l’entreprise, selon des objectifs de 

chiffre d’affaires ou d’amélioration de productivité prédéfinis. 

L’intéressement est un dispositif collectif qui vise à associer les salariés à la marche de l’entreprise. 

Contrairement à la participation, sa mise en place est facultative. 

                                                           
1032 Sauf pour les salariés de moins de 3 mois. 
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En principe, comme la participation1033, l’intéressement est mis en œuvre dans le cadre de 

l’entreprise.  

L'accord est conclu pour trois ans. Néanmoins, il peut être assorti d'avenants. Il doit être signé 

avant le 1er jour du septième mois qui suit le début de l'exercice. 

Les entreprises faisant partie d’un groupe peuvent ; pour la mise en œuvre de l’intéressement ; 

conclure un accord dans le cadre du groupe ou d’une partie de celui-ci. 

L’intéressement des salariés d’une entreprise peut être calculé en fonction des résultats d’une ou 

plusieurs de ses filiales. 

Dans les deux cas ; les règles applicables sont les mêmes qu’en cas de mise en œuvre de 

l’intéressement dans les groupes de sociétés1034. 

La relation entre les salariés et leur entreprise commence à changer au Maroc. Outre les 

multinationales, de grands groupes locaux - bancaires ou de télécommunications notamment - 

cherchent de plus en plus une collaboration active entre les salariés et les dirigeants/propriétaires 

d’entreprise et une cohésion accrue pour accomplir des objectifs communs.  

I /La Mise en œuvre de l’intéressement dans le cadre du groupe  

 La Notion d’intéressement dans le cadre du groupe peut être mis en place au sein d’un groupe 

constitué par des entreprises juridiquement indépendantes ; mais ayant établi entre elles des liens 

financiers et économiques. 

La mise en œuvre de l’intéressement de groupe est facultative ; les entreprises appartenant à un 

groupe peuvent choisir entre un intéressement dans le cadre de l’entreprise ou un intéressement dans 

le cadre du groupe1035. 

1/La Mise en place de l’intéressement  

Les Modalités de l’intéressement de groupe doivent être mis en place par voie d’accord entre 

l’employeur et les salariés ; deux procédures sont proposées : conclusion d’un accord unique au niveau 

du groupe ; selon les modalités de conclusion d’accords identiques dans chaque entreprise composant 

le groupe selon les modalités des accords d’intéressement d’entreprise. 

En cas de conclusion d’accords identiques ; les modalités de conclusion ; éventuellement 

différentes d’une entreprise à l’autre sont : 

-Soit la conclusion d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu selon le droit 

commun de la négociation collective. 

                                                           
1033 La participation est un dispositif légal prévoyant la redistribution au profit des salariés d’une partie des bénéfices qui ils ont 

contribués ; par leur travail ; à réaliser dans leur entreprise. Elle est obligatoire dans les entreprises au   moins de 50 salariés ; des lors 

qu’elles dégagent un bénéfice fiscal suffisant ; facultative dans les autres. 

1034 Le mécanisme de l’intéressement consiste à verser aux salariés un complément de rémunération de manière aléatoire ; résultant 

d’une formule de calcul liée aux résultats et aux performances de l’entreprise au cours d’une période comprise entre 3 mois et un an.      

Les sommes versées aux salariés au titre de l’intéressement   sont immédiatement disponibles. Elles bénéficient d’exonérations de charges 

sociales ; mais sont assujettis à l’impôt sur le revenu ; sauf si les salariés les placent sur un plan d’épargne.  

La mise en place de l’intéressé   ment est subordonnée à la conclusion d’un accord de durée déterminée de trois ans ; éventuellement 

renouvelable par tacite reconduction si l’accord le prévoit et sous réserve de la consultation du comité d’entreprise. 

Le bénéfice de l’intéressé ment peut-être étendu aux dirigeants des entreprises employant habituelle ment au   moins un et plus de 250 

salariés. Au-delà du seuil de 250 ; le bénéfice est conditionné par l’existence d’un contrat de travail se cumulant valablement avec le 

mandat social. 

S’agissant de son régime fiscal ; l’intéressement du en application d’un accord de groupe suit les   mêmes règles que celui du en 

application d’un accord d’entreprise.          

1035 La Définition du groupe page est ici un peu contraignante ; comme le souligne l’administration ; en cas d’accord d’intéressement 

de groupe ; il appartient aux parties de déterminer le champ d’application de leur accord et le périmètre du groupe. 

https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1200035-avenant-au-contrat-de-travail/
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-Soit la conclusion d’un accord entre le chef d’entreprise et des représentants d’organisations 

syndicales représentatives au sein du groupe. 

-Soit la conclusion d’un accord avec la délégation salariale du comité d’entreprise. 

-Soit la ratification par le personnel ; à la majorité des deux tiers ; d un projet proposé par le chef 

d’entreprise, dans ce cas ; s il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales 

représentatives ou comité d’entreprise ; la ratification doit être demande conjointement par le chef 

d’entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité. 

Lorsque l’accord de groupe est un accord de groupe de société établies dans plusieurs états de 

l’union européenne ; les modalités de conclusion peuvent être adaptes pour tenir compte de la 

législation sociale en vigueur dans les pays ou sont implantées les sociétés du groupe1036. 

Lorsque l’intéressement est mis en place dans le cadre du groupe ; chacune des entreprises 

concernées doit manifester sa volonté d’être partie à l’accord. 

Lorsque l’une ou l’autre de ces institutions existent ; le projet doit être soumis pour avis au comité 

d’entreprise ou à la délégation unique du personnel avant la signature. Il en est ainsi quel que soit le 

mode de mise en place retenu1037. 

Concernant le délai ; pour ouvrir droit aux exonérations sociales et fiscales ; l’accord 

d’intéressement doit être conclu dans un certain délai ; à savoir : 

-Pour les accords retenant une période de calcul de l’intéressement annuelle ; aux trois derniers 

mois de l’année avant la date de sa prise d’effet. 

-Pour les accords retenant une période de calcul infra annuelle ; avant la première moitié de la 

première période de calcul ne s’achève.1038 

Concernant le dépôt ; pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales ; les accords 

d’intéressement de groupe doivent être déposés à la direction régionale des entreprises à la direction 

régionale des entreprises de la concurrence ; de la consommation ; du travail et de l’emploi. 

Les modalités du dépôt des accords d’intéressement du groupe conclus selon la procédure du droit 

commun ; tant s’agissant de la direccte compétente 1039. 

En revanche contrairement aux accords de participation ; le dépôt des accords d’intéressement de 

groupe comme d’entreprise doit être effectué plus tard dans un en moyen ne dépassant pas 15 jours 

suivant la date limite de conclusion. 

Lorsque l’employeur a choisi la procédure des accords et plus souvent échelonnée dans le 

temps 1040. 

                                                           
1036 L’intéressement, Francis Lefèvre, Mémento pratique, groupe de sociétés 2011-2012, pp 1217.                                                                                

1037 A la différence de la participation ; la loi n’a pas prévu de procédure spécifique pour la conclusion des accords d’intéressement de 

groupe. 

La nature et les pouvoirs du comité de groupe ne permettent de lui accorder compétence en matière de négociation des accords. 

1038  Une entreprise dont l’exercice coïncide avec l’année civile dont l’exercice coïncide avec l’année civile et désire mettre en place 

un intéressement prenant effet au 1 janvier 2019 prenant effet : 

Avant le 1/72019 si elle a retenu une période de calcul annuelle  

Avant le 31/3/2019 si elle a retenu une période de calcul semestrielle. 

S’agissant des accords de groupe ; qui impliquaient la signature de plusieurs entreprises ; l’ensemble des accords doit être conclu avant 

cette date. 

1039 Dépôt unique auprès de la directte dont relève le siège de la société chargée de la mise en œuvre de l’accord. 

1040 Dans ce cas le délai de 15 jours pour effectuer le dépôt doit s’apprécier par rapport a la date de conclusion du dernier accord qui 

s’y rattache. 
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Le contrôle administratif ; la direction régionale des entreprises de la concurrence et de 

consommation ; l’administration dispose â partir de la date du dépôt ; d un délai de 4 mois pour 

effectuer un contrôle de légalité de l’accord. 

2 /La Non substitution de l’intéressement au salaire  

Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales attachés à l’intéressement est subordonné au 

respect par l’entreprise d’un principe général de non substitution de l’intéressement au salaire ; 

règlementé normalement au code du travail. 

L’intéressement ne peut se substituer a aucun des éléments de rémunération en vigueur dans 

l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles1041. 

Les rémunérations auxquelles l’intéressé ment ne doit pas se substituer sont toutes celles qui sont 

passibles des cotisations de sécurité sociale. 

Cette règle de substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations sociales 

et fiscales attachées à l’intéressement si un délai de12 mois s’est écoulé entre le dernier versement de 

l’élément de rémunération supprime en tout ou partie et la date d’effet de l’accord de l’intéressement. 

En cas d’accord d’intéressement de groupe ;ce principe de non substitution doit être respecté dans 

chacune des sociétés parties à l’accord .il est vrai que l’accord d’intéressement conclu par plusieurs 

signataires ;il n’en reste pas moins que chaque société prend en charge sa quote part de l’intéressement 

Il en résulte que ;en cas de suppression d’un élément de rémunération dans une de ces sociétés ;en 

contravention a la règle de non substitution ;l’intéressement du par celle-ci  a ses salaries en 

l’application de l’accord de  groupe peut être réintégré dans l’assiette des cotisations de cette société .La 

perte des bénéfices des exonérations s’accompagne d’une action en paiement de l’élément de 

rémunération illégalement supprimé. 

3 / Le Calcul de l’intéressement  

Le choix de l’intéressement du groupe suppose ; en règle générale ; que le calcul d’au moins d’une 

partie de l’intéressement s’effectue au niveau du groupe et implique que la répartition se fasse dans 

l’ensemble de ses salariés. 

La formule doit être liée aux résultats ou performances de l’entreprise ; présenter un caractère 

aléatoire et collectif et reposer sur des éléments objectivement    mesurables. L’appréciation du 

caractère aléatoire de l’intéressement relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges de 

fond1042. 

Au titre du caractère aléatoire ; est interdite toute formule garantissant un minimum aux salariés 

ou débouchant en fonction du mode de calcul ; sur un résultat nécessairement positif. En revanche ; 

sont conformes des formules d’intéressement fondée sur un une évolution du chiffre d’affaires ou de 

la valeur ajoutée. Il doit être noté que ce caractère aléatoire est largement atténué par la possibilité 

reconnue à l’employeur de verser un supplément d’intéressement qui obéit au même régime fiscal et 

sociale l’intéressement de base. 

Incidence de restructuration, lorsque la somme globale à repartir entre les bénéficiaires de 

l’intéressement pour chaque exercice est déterminée par une formule dont l’un des éléments est 

constitué par le montant du bénéfice net comptable après impôt 1043. 

                                                           
Lorsqu’ un accord d’intéressement à été déposé hors délai ; il produit ses effets entre les parties ; mais n’ouvre droit aux exonérations 

que pour les exercices postérieurs à son dépôt. 

1041 Op.cit., L’intéressement, Francis Lefèvre, Mémento pratique, groupe de sociétés 2011-2012, pp 1218.                                                                                

1042 Cass.Soc 17/12 /2002 N 01 .20.472 :RJS 3/03 N 370. 

1043 En l’espèce ; les restructurations ayant données lieu aux plus-values litigieuses étaient constituées par la rationalisation autour d’un 

holding central de l’organigramme des différentes sociétés d’un groupe. L’entreprise faisait valoir que les plus-values étaient étrangères 
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Plafond de l’intéressement ; le plafond global des primes distribuées aux salaries au titre de 

l’intéressement et le cas échéant ; du supplément d’intéressement ne doit pas dépasser annuellement 

20 % du total des salaires bruts versées aux personnes concernées ; chacune d’entre elles ne pouvant 

percevoir une somme supérieure à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des 

cotisations de sécurité sociale. 

En cas d’accord du groupe ; le plafond global fait l’objet d’un calcul non au niveau du groupe ; 

mais société par société 1044. 

4 /Modifications du périmètre du groupe  

On trouve dans le périmètre des groupes des adhésions et des sorties. 

a/Adhésion d’une entreprise nouvelle  

L’administration a donné sur le sujet les précisions suivantes : 

L’adhésion d’une entreprise nouvelle å un accord d’intéressement de groupe doit faire l’objet d’un 

avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l’accord lui-même. 

En principe ; cet avenant doit être signée par l’ensemble des parties concernées ; c’est à dire non 

seulement par les représentants de la nouvelle adhérente ; mais aussi par ceux du groupe ou des 

entreprises déjà parties à l’accord de groupe. 

Toutefois ; afin d’éviter des procédures aussi lourdes ; l’accord de groupe peut prévoir 

expressément la possibilité d’une adhésion de plein droit de nouvelles entreprises ; sous certaines 

conditions 1045. 

b/Sortie d’une entreprise partie à l’accord de groupe  

-Dispositions légales et jurisprudence  

Le code du travail prévoit que ; dans le cas une modification dans la situation juridique de 

l’entreprise ; par fusion ; cession ; ou scission ; rend impossible l’application d’un accord 

d’intéressement : 

Ledit accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ; 

En l’absence d’accord d’intéressement applicable à la nouvelle entreprise ; celle-ci doit engager ; 

dans un délai de – 6 Mois à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenue la 

modification ; une négociation en vue de la conclusion d’un nouvel accord1046. 

                                                           
à l’objet même de l’accord qui liait l’intéressement a l’amélioration des résultats de la productivité dans l’entreprise ; dans la même ou 

il s’agissait de plus-values latentes de restructuration liées à des échanges de caractère interne du groupe et n’ayant entrainée aucun profit 

sur le plan fiscal. 

La solution retenue par les juges s’imposait ;l’accord d’intéressement se référant sans aucune restriction au bénéfice net comptable de 

l’entreprise .pour éviter de faire entrer dans la base de calcul de l’intéressement des éléments sans rapport avec l’exploitation ;il est 

conseillée aux négociateurs des accords prévoyant un intéressement aux résultats de se référer au résultat d’exploitation ou ;s ils préfèrent 

asseoir l’intéressement sur le bénéfice comptable ou fiscal ;de corriger ce bénéfice en excluant a tout le moins les éléments exceptionnels. 

De telles exclusions sont parfaitement admises ; mais doivent impérativement figurer dans le texte de l’accord pour porter effet. 

1044 Il convient de rappeler que le plafond individuel de l’intéressement peut se cumuler avec le plafond prévu pour la participation 

obligatoire et les plafonds d’abonnement prévus pour les plans d’épargne. 

1045 Par exemple ; peut substituer que pourront adhérer les sociétés qui viendront à être détenues a plus 50 par une plusieurs des sociétés 

déjà parties à l’accord de groupe du groupe ; dans ce cas ; l’avenant constatant la volonté d’adhésion de la nouvelle entreprise ne doit 

être signée que par les représentants de la nouvelle adhérente. 

1046 La question se pose de savoir si cette disposition du code du travail est applicable aux accords d’intéressement du groupe. 

Comme elle est aux accords d’intéressement d’entreprise. 

La jurisprudence en France ; ne s’est pas prononcé sur le sujet. La réponse positive retenue par la cour de Versailles en matière de 

participation semble transposable a l’intéressement. 
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-Position administrative  

L’administration envisage deux possibilités pour une entreprise de sortir d’un accord 

d’intéressement de groupe. 

La sortie d’une entreprise peut tout d’abord résulter de la dénonciation de l’accord par les parties 

signataires de l’entreprise. La dénonciation est alors soumise aux règles du droit commun de la 

négociation collective ; tant en ce qui concerne ses conditions de forme que ses conséquences 

juridiques1047. 

Mais elle peut aussi résulter de dispositions de l’accord indiquant des conditions de détention du 

capital en deca desquelles une société cesse de pouvoir être partie à l’accord du groupe. 

Dans ce dernier cas ; la question se pose de savoir si la fin de la relation contractuelle doit être 

concrétisée par une dénonciation de la part de la société concernée. 

L’administration répond par l’affirmative selon elle en effet ; lorsque la sortie du groupe résulte 

de plein droit de l’application d’une condition d’exclusion figurant dans l’accord de groupe ; il apparait 

nécessaire que l’entreprise sortante dénonce l’accord ; tant auprès des partenaires sociaux qu’auprès 

de l’administration1048. 

 

II/Accord d’intéressement d’entreprise prenant en compte le résultat d’une ou plusieurs 

filiales  

Principe : L’intéressement des salariés d’une société mère peut être calculée ; dans le cadre d’un 

accord d’entreprise ; en fonction des résultats de l’une ou plusieurs de ses filiales1049 . 

L’objet de cette disposition est de permettre aux sociétés holdings de conclure des accords 

d’intéressement bénéficiant à leurs salariés ; sans pour autant conclure un accord de groupe ; alors 

même que ces sociétés ne dégagent pas elles-mêmes de résultats ; leur principale et unique activité 

consistant à rendre des services a des sociétés filiales qui ; elles dégagent des profits. 

Conditions : La possibilité pour une entreprise de calculer l’intéressement de ses salariés en 

fonction des résultats d’une ou plusieurs de ses filiales est ouverte à condition qu’a la date de conclusion 

de l’accord ; au   moins deux tiers de salariés de ces filiales situées au Maroc soient couverts par un 

accord d’intéressement1050. 

Formalités de dépôt : Lorsqu’ un accord prévoit un intéressement calculé en prenant en compte les 

résultats d’une ou plusieurs filiales ; l’entreprise doit procéder à des formalités de dépôt 

supplémentaire. 

                                                           
Si l’on retient la solution adoptée par la cour d’appel de Versailles ; la sortie d’une entreprise d’un accord d’intéressement de groupe 

serait possible dans deux hypothèses : 

Par application d’une clause de l’accord indiquant les conditions de capital en deçà desquelles une société cesse de pouvoir être partie à 

l’accord ; selon l’administration ; une dénonciation en bonne et due forme serait nécessaire. 

Par suite d’une modification de la situation juridique de l’entreprise rendant impossible l’application de l’accord du groupe ; il n’y pas 

lieu dans ce cas de dénoncer l’accord. 

1047  Ibid., L’intéressement, Francis Lefèvre, Mémento pratique, groupe de sociétés 2011-2012, pp 1219.                                                                                

1048 Il est permis ; de s’interroger sur le bien-fondé des positions annoncées par l’administration a un double titre : 

L’affirmation selon laquelle la sortie d’une entreprise d’un accord de groupe peut résulter de la dénonciation faite par les parties 

signataires de l’entreprise parait contestable s’agissant d’accords à durée déterminée ; en effet ; un tel accord ne peut être dénoncée que 

par l’ensemble des signataires. 

La position exigeante ; lorsque l’accord de groupe prévoit une clause d’exclusion de plein droit ; une dénonciation en bonne et due forme 

de la part de l’entreprise concernée semble également discutable ; une telle dénonciation est inutile. 

1049 C’est à dire de celles comprises dans le périmètre des comptes consolidés.  

1050 Ibid., L’intéressement, Groupes de sociétés, Memento pratique, Francis Lefèvre ,2011-2012, pp 1220. 
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Elle doit annexer au texte de l’accord déposé la liste des filiales comprises dans le périmètre de 

calcul ; dont le siège social est situé au   Maroc ; pour chacune de ses filiales ; elle doit faire mention 

de l’adresse de son siège social ; de ses effectifs ; des dates de conclusion ; d effet ou de dépôt de 

l’accord d’intéressement en vigueur de l’entreprise. 

Les entreprises disposent aujourd’hui d’une panoplie de dispositifs permettant de booster la 

performance globale et individuelle. Dans tous les cas de figure, ces différentes formes d’intéressement 

correspondent à une rémunération attribuée en contrepartie de la contribution de chacun aux résultats 

de l’entreprise1051. Les pratiques les plus courantes tendent à compléter le salaire du collaborateur par 

les primes : bonus, prime de rendement, prime de bilan, prime sur objectif, prime selon la croissance 

du chiffre d’affaires, 13e mois… D’autres mécanismes, plus volontaristes, peuvent aller jusqu’à 

associer les salariés dans le capital à travers des cessions de parts ou d’actions de l’entreprise ou la 

distribution gratuites des actions aux collaborateurs les plus méritants1052.  

III Le Report du versement de l’intéressement -Pandémie Covid 19  

Au Maroc, le versement d'une indemnité, qui annule et remplace l'Indemnité pour perte d'emploi 

prend la forme d'une amende forfaitaire mensuelle nette du 15 mars au 30 juin 2020, soit 1000 Dhs 

pour le mois de mars et 2000 Dhs pour les mois suivants. Elle est prise en charge par le Fonds spécial 

durant l'état d'urgence 1053. 

Uniquement les salariés déclarés à la CNSS au titre du mois de février 2020 en arrêt temporaire 

de travail et relevant des entreprises en difficultés. Ces salariés continueront de bénéficier 

des allocations familiales et des prestations de l'Assurance maladie obligatoire, selon les dispositions 

en vigueur1054. 

Comment en bénéficier ? 

 La relation employeur-employé, on trouve un guide explicatif traitant des problématiques 

juridiques causées par l'épidémie de Covid-19 dans la relation employeur-employé a été publié par le 

ministère de l'Emploi et de l'insertion professionnelle et propose ou impose ainsi à l'employeur de 

recourir : 

Aux congés annuels à condition qu'il respecte les dispositions de l'article 245 du Code du travail 

et après consultation des employés concernés pour fixer les dates. Toutefois, pour les autres types de 

congés, l'employeur doit obtenir l'accord de ses employés ; 

À la réduction de la durée de travail, à condition de respecter les dispositions de l'article 185 du 

Code du travail ; À l'augmentation de la durée de travail conformément aux dispositions de l'article 

196 du Code du travail ; À l'organisation du travail par équipes successives conformément aux 

dispositions de l'article 188 du Code du travail ; Au travail à domicile si l'employeur et l'employé sont 

d'accord, à condition de respecter notamment les dispositions de l'article 8 du Code de travail ; 

À la suspension du contrat de travail lorsque l'employé est testé positif au Coronavirus. Il doit par 

ailleurs être placé en quarantaine avec dépôt d'un certificat de travail ; et 

                                                           
1051Intéressement aux bénéfices : Entretien avec Houcine Berbou, Consultant associé à  LMS ORH.Par Brahim Habriche Le 11 Nov, 

2014. 

1052 Mais malheureusement, cette forme d’intéressement au bénéfice en l’occurrence « l’actionnariat salarié » est aujourd’hui peu 

pratiquée au Maroc et reste limitée aux grands groupes marocains (tels que BMCE Bank, Attijariwafa bank, Groupe BPM) ou des filiales 

des groupes étrangers (exemple S2M…). 

1053 Article , "Covid-19 : les mesures prises par l’administration publique marocaine". 

1054 Via le portail électronique "covid19.cnss.ma". L'employeur devra accéder au portail et déclarer en ligne ses employés en arrêt 

temporaire de travail. 

 

https://www.lavieeco.com/author/brahim-habriche/
https://cms.law/fr/mar/news-information/covid-19-les-mesures-prises-par-l-administration-publique-marocaine
http://covid19.cnss.ma/
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À toutes les mesures de prévention nécessaires pendant les réunions entre l'employeur et les 

représentants du personnel telles qu'édictées par le ministère de la Santé. 

En France, afin d’aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques de l’état 

d’urgence sanitaire déclaré dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le Gouvernement a octroyé un 

délai complémentaire pour le versement de l’intéressement dû au titre de l’exercice 2019. 

L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-322) å prévu que, par dérogation aux dispositions du 

Code du travail régissant le versement des sommes dues au titre de la participation ou de l'intéressement 

et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, la date limite de versement aux 

bénéficiaires ou d'affectation sur un plan d'épargne salariale au titre d'un régime d'intéressement est 

reportée au 31 décembre 2020. 

Mesures spécifiques aux accords d’intéressement 2020 et durée des accords d’intéressement 

conclus pendant l’exercice 2020. 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 du 24 décembre 2019 (n° 2019-1446) a 

reconduit le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, instauré par la loi portant mesures 

d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018 (n° 2018-213), adopté au cœur de la crise des 

« gilets jaunes ». 

Parmi les quelques modifications apportées au dispositif, la plus significative est l’ajout d’une 

nouvelle condition obligatoire afin de bénéficier des exonérations sociales et fiscales prévues. En effet, 

à l’origine, seuls les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement 

de la prime sont susceptibles de bénéficier de ces exonérations. 

Cette condition avait été initialement retenue en vue d’inciter les plus petites entreprises à mettre 

en place un accord d’intéressement. Pour ce faire, la loi avait également prévu, par dérogation, que les 

accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 peuvent porter sur une 

durée inférieure à trois ans, sans pouvoir être inférieure à un an. 

L’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement 

de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a aménagé la condition de couverture par un accord 

d’intéressement afin de permettre au plus grand nombre d’entreprises de verser une prime 

exceptionnelle pendant la période liée à l’épidémie de Covid-19. Désormais : 

Une prime peut être exonérée dans la limite de 1 000 euros par salarié sans que l’entreprise soit 

couverte par un accord d’intéressement ; Si tel est néanmoins le cas, le montant maximum exonéré est 

porté à 2 000 euros par salarié. 

Cette ordonnance également a reporté la date limite de la dérogation permettant aux entreprises de 

conclure un accord d’intéressement portant sur une durée comprise entre un et trois ans, tout comme 

celle du versement de la prime exceptionnelle, au 31 août 2020. 

Une interrogation subsiste néanmoins : cette possibilité de conclure un accord d’intéressement 

portant sur une durée inférieure à trois ans est-elle conditionnée au versement d’une prime 

exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2020 ? 

A cet égard, l’interprétation littérale du texte, en accord avec l’objectif du Gouvernement de 

développer le dispositif d’intéressement dans le plus grand nombre d’entreprise, peut conduire à 

considérer que la seule condition à remplir pour qu’un accord d’intéressement puisse porter sur une 

durée inférieure à trois ans est que celui-ci soit conclu entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020. 

Les délais de conclusion des accords d’intéressement 2020, une autre échéance se fait 

particulièrement pressante : celle liée au délai de conclusion des accords d’intéressement pour 
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l’exercice 2020. En effet, l’accord d’intéressement doit être conclu avant le premier jour de la deuxième 

moitié de la période de calcul suivant sa prise d’effet 1055. 

Ainsi, lorsque la période de calcul d’un accord d’intéressement est annuelle et que l’exercice 

correspond à l’année civile, l’accord doit être conclu au plus tard le 30 juin et déposé avant le 15 juillet. 

L’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 est également intervenue pour introduire une 

dérogation temporaire à cette règle : 

« Par dérogation à l'article L. 3312-5 du code du travail, les accords d'intéressement conclus entre 

le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent porter sur une durée comprise entre un et trois ans. Par 

dérogation à l’article L. 3314-4 du même code, ces accords ouvrent droit aux exonérations prévues aux 

articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du même code, y compris lorsqu’ils ont été conclus à compter du premier 

jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d'effet ». 

A nouveau, selon une interprétation littérale de ce texte, il en résulterait que l’ensemble des accords 

d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020, que l’entreprise verse ou non une 

prime exceptionnelle : 

Pourrait porter sur une durée comprise entre un et trois ans ; 

Bénéficierait du régime de faveur de l’intéressement, même s’ils sont conclus après le 1er jour de 

la deuxième moitié de la période de calcul suivant leur date de prise d’effet. 

Le rapport au président de la République relatif à l’ordonnance du 1er avril 2020 sème néanmoins 

le doute en indiquant que « la possibilité de conclure un accord d'intéressement d'une durée dérogatoire 

est reportée, comme la date limite de versement de la prime, au 31 août 2020 ». Ces termes laisseraient 

entendre que seuls les accords portant sur une durée dérogatoire pourraient être conclus au-delà du 30 

juin 2020 et bénéficier tout de même du régime de faveur. Une telle solution semblerait toutefois en 

opposition avec le caractère très général du texte, qui ne prévoit d’autre condition que celle d’une date 

de conclusion de l’accord comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020. 

Négocier un accord d’intéressement pendant le confinement ? 

La négociation d’un accord d’intéressement peut s’avérer technique et demande en conséquence 

du temps aux acteurs du dialogue social. Entreprises et organisations syndicales peuvent dès lors 

légitimement s’interroger sur la possibilité de commencer à négocier, voire de conclure, un accord 

d’intéressement pendant la période de confinement dont le terme est inconnu à ce jour. 

Il est ainsi recommandé aux partenaires sociaux qui souhaiteraient négocier un tel accord de se 

saisir des outils mis en avant par le ministère du Travail s’agissant de la négociation collective pendant 

l’état d’urgence sanitaire dans son questions-réponses relatif au coronavirus pour les entreprises et les 

salariés. 

Celui-ci indique que les réunions de négociation peuvent se tenir en visioconférence ou en 

audioconférence et que les accords peuvent être ratifiés à l’aide d’une signature électronique. 

En l’absence de signature électronique, il est possible d’envoyer le projet soumis à signature à 

l’ensemble des parties à la négociation afin que chacune le signe manuellement. Deux situations 

doivent être distinguées1056 : 

                                                           
1055 C. trav., art. L.3314-4) et déposé dans les 15 jours suivants (C. trav., art. D. 3313-1). 

1056 Article paru dans Les Echos Exécutives le 08/04/2020. 
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Si les signataires disposent de moyens d’impression : ils impriment le projet, le paraphent et le 

signent manuellement puis le numérisent (ou prennent en photo chaque page avec leur téléphone en 

s’assurant que le document soit lisible) et renvoient le document signé ainsi numérisé par voie 

électronique ; 

S’ils ne disposent pas de moyens d’impression : un exemplaire du projet d’accord soumis à 

signature à chaque partie à la négociation peut être envoyé par courrier ou porteur. Une fois 

l’exemplaire reçu, chaque signataire peut signer et parapher puis numériser (ou prendre en photo) le 

document et le renvoyer par voie électronique. 

Si les signatures de l’ensemble des parties ne peuvent figurer sur le même exemplaire, l’accord 

ainsi signé sera constitué de l’ensemble des exemplaires signés par chaque partie et pourra être déposé 

sur la plateforme Télé accords, à condition de regrouper l’ensemble des exemplaires signés en un seul 

fichier pdf. 

Le questions-réponses rappelle également qu’une organisation peut tout à fait en mandater une 

autre afin qu’elle signe en son nom, sous réserve d’être en mesure de produire un mandat écrit. 

IV- l’intéressement dans les sociétés cotées en bourse  

Les actionnaires des sociétés cotées en Bourse se frottent les mains. Au titre de l’année 2007, ces 

sociétés ont réalisé un bénéfice total de plus de 27 milliards de DH, soit une hausse de 30% par rapport 

à 2006. Une bonne partie de cette manne leur sera servie sous forme de dividendes. 

Il est également certain que le top management sera récompensé comme il se doit pour service rendu. 

Mais quid des autres, les simples salariés ? En toute logique, ils auront leur part du gâteau, mais comme 

l’argent est un sujet qui fâche dans l’entreprise, difficile de trouver au Maroc un responsable qui accepte 

de parler à visage découvert, surtout quand il s’agit de partage de bénéfices. 

C’est que cette pratique ne fait pas partie des habitudes des entreprises. A l’exception de quelques 

grandes entreprises, notamment certaines filiales de multinationales qui ont hérité des pratiques de leur 

maison mère, rares sont celles qui ont adopté une telle politique. Toute récompense après une bonne 

cuvée est laissée à la discrétion du management qui décide du moment, du montant et des modalités de 

distribution, souvent sans aucun critère prédéfini. Ce qui, au lieu de mobiliser, constitue un ferment de 

frustration et ouvre la voie à des conflits plus ou moins ouverts. 

Bref, les politiques de rémunération sont bâties avec des outils classiques et le « plus » qui s’ajoute 

au salaire contractuel se limite très souvent au 13e mois ou à une part variable constituée souvent de 

commission pour certains métiers. 

Un immobilisme qui relève du manque d’imagination des patrons et des salariés focalisés sur le 

salaire fixe Cet immobilisme relève d’un manque d’imagination, aussi bien des managers que des 

salariés ou de leurs représentants qui restent focalisés sur la partie irréversible du salaire. Même 

l’individualisation du salaire a du mal à s’implanter tant le statu quo est accepté par tout le monde. 
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Résumé: 

La finance islamique est un nouveau écosystème financier qui opte pour l'économie éthique 

et solidaire ayant émergé comme une riposte aux dérives du système financier actuel caractérisé 

par une succession de crises dont la plus importante est de 2008. Dans cette perspective, les 

banques participatives se sont érigées en une alternative aux banques conventionnelles et qui 

offrent des produits conformes aux principes et règles de la chariaa et aux préceptes du Coran. 

 Dans ce contexte, le législateur a mis en place des instances pour assurer la supervision des 

activités de ces banques et donner des avis sur leur conformité aux préceptes de l'Islam ou non. 

Pour ce faire, le conseil supérieur des Oulémas s'est fait attribué de larges compétences de 

fatouas en la matière par le biais d'une commission des finances participatives au sein de ce dit 

conseil. 

          De même, nous avons essayé, dans le cadre ce travail modeste, d' apporter quelques 

éclairages sur les mécanismes juridiques et les fondements théoriques des différents produits 

offerts par ces banques participatives tout en procédant à des comparaisons analytiques avec 

les contrats des banques classiques similaires. 

Les mots clés: banques participatives-mécanismes juridiques-fondements religieux-

contrôle. 

 

Abstract : 

Islamic finance is a new financial ecosystem which opts for the ethical and united economy 

which emerged as a response to the excesses of the current financial system and which was 

characterized by a succession of crises, the most important of which was in 2008. In this 

perspective , the participating banks have set themselves up as an alternative to conventional 

banks and which offer products that comply with the principles and rules of sharia law and the 

precepts of the Koran. 

 In this context, the legislator has set up bodies to ensure the supervision of the activities of 

these banks and to give opinions on their conformity to the precepts of Islam or not. To do this, 

the Superior Council of the Ulemas has been given wide powers of fatouas through a 

participatory finance committee within this said council. 

        Likewise, we have tried, within the framework of this modest work, to shed some light 

on the legal mechanisms and the theoretical foundations of the various products offered by these 

participating banks while proceeding to analytical comparisons with the contracts of similar 

conventional banks. 

Keywords: participatory banks-legal mechanisms-religious foundations-control. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

355 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

Introduction 

Le 25 septembre 2008 le président de la république française, Nicolas Sarkozy a prononcé que « 

la crise financière c’est la crise d’un système qui s’est éloigné des valeurs les plus fondamentales du 

capitalisme ». 

La recherche du profit ne devait pas négliger le respect des valeurs humanistes et sociales. Cette 

conception n'a pas cessé de prendre de l'ampleur et de gagner de terrain  ces dernières décennies au 

point que l’on commence à parler de finance éthique, d’économie socialement responsable.  

Les économistes et les juristes islamiques ont débuté à attaquer les opérations des banques 

classiques ou conventionnelles instaurées dans des pays musulmans dans les années 1900 et un certain 

nombre d’établissements d’épargne ont été créées dans les années 60 1057. La finance islamique ne 

verra le jour que dans les années 70 avec la création de l'Organisation de la Conférence Islamique 

(OCI) en Arabie Saoudite et lance un plan global de réforme des systèmes monétaires et financiers 

classiques en fonction des règles de l'Islam. L'image est devenue plus claire avec la création de la 

Banque Islamique pour le Développement1058 (BID).  

Les années 80 ont été le théâtre d’une prolifération des banques islamiques à travers le monde. On 

comptait en 2008 plus de 300 institutions financières islamiques réparties dans plus de 50 pays1059. 

La finance islamique1060 apparaît de jour en jour comme une alternative intéressante à la finance 

conventionnelle. Les Etats, qu’ils soient d’Orient ou d’Occident, sont de plus en plus nombreux à s’y 

intéresser. Face à ce développement, il  devient primordial de s’interroger sur les dispositifs 

(fonctionnement, produits, gouvernance) à mettre en place pour que les banques islamiques puissent 

atteindre leurs objectifs. 

Le Maroc est considéré parmi les derniers pays musulmans à autoriser l’activité de la finance 

islamique sur son territoire. Il a fallu, donc, attendre l’année 2007 et la circulaire de Bank Al-Maghrib 

n° 33/G/2007 autorisant la commercialisation de trois produits dits « alternatifs » : Mourabaha, 

Moucharaka et Ijara. Dix ans après, en janvier 2017, Bank Al- Maghrib a annoncé avoir donné son 

agrément à cinq banques participatives, et trois autres établissements conventionnels sont autorisés à 

ouvrir des « guichets participatifs »1061. 

Seul Attijariwafa Bank a pu maintenir l’activité de sa filiale spécialisée. Dar Assafaa a commencé 

avec un fonds de 50 Millions de DH, spécialiste dans la finance islamique. Elle a obtenu l’agrément de 

Bank Al Maghrib pour le statut d’une société de financement spécialisée dans la commercialisation 

des produits alternatifs. Elle a pour mission une activité financière bancaire qui s’accorde avec la 

Charia. Elle offre une gamme des formules de financement à côté d’une activité bancaire spécialement 

à la tenue de compte (ouverture de compte, chéquier, carte guichet,). 

Cette nouvelle finance adopte ses propres normes comptables, ses techniques de gestion de risques, 

son propre modèle de gouvernance. Elle se définit comme une finance éthique car elle prend en 

                                                           
1057 Ala’a Abdul Hadi, Gafouri. 2000. Islam et Economie : Réflexion sur les principes fondamentaux de l’économie islamique. Éditions 

Al Bouraq 

1058 La Banque islamique de développement est un organisme financier ayant pour objectif d'être une banque mondiale pour les pays 

musulmans. Elle a été créée en 1973 mais elle commence ses activités en 1975 à Djeddah, en Arabie saoudite. 

1059 CHIHABE, G & al (2019), « La finance islamique : l’évolution de la banque islamique : cas du Maroc», Revue du contrôle, de la 

comptabilité et de l’audit « Numéro 10 : Septembre 2019 / Volume 4 : numéro 2 » p : 559 - 572 

1060 Mohamed Bechir Ould Sass définit la finance islamique comme un nouveau système financier dont la conceptualisation se construit 

autour d’une subtile conjugaison entre l’économie, l’éthique et le droit musulman des affaires commerciales. Ses finalités résident dans 

la volonté de faire en sorte que les produits financiers soient compatibles avec les principes juridico-éthiques de l’Islam. » (source : Pr 

Mohamed Bechir Ould Sass dans le rapport AIDIMM-IFAAS, « Finance islamique, zoom sur la France », 2011). 

1061  ATTAK, E (2018), «Vers une neutralité fiscale des produits participatifs au Maroc : état des lieux et perspectives», Recherches et 

Applications en Finance Islamique,  volume 2, numéro 1. p: 117.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/1973
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/Djeddah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabie_saoudite
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considération les valeurs et aussi elle garantit une certaine équité, ainsi elle est une finance alternative 

car elle traite des normes que la finance conventionnelle ignore.  

En effet, le système financier islamique s'est assez développé pour être considéré comme un 

modèle distinct. Il apporte des réponses aux défaillances des systèmes classiques existants afin de 

surmonter la crise et dynamiser l'économie. Elle puise ses fondements dans le droit et la jurisprudence 

musulmane ( charia et Fiqh El Mouamalate) et elle se caractérise par l'universalité dans la mesure où 

elle ne s'adresse pas uniquement aux musulmans1062. 

Ces nouveaux produits n'ont pas rencontré le succès espéré et sont restés timides  en raison de 

certains obstacles tels que le manque de compétence des ressources humaines, absence de cadre 

réglementaire approprié, manque de sensibilisation...etc. Pour que les banques participatives puissent 

assurer la pérennité de leurs activités, elles doivent s'adapter à la demande du marché. Ce qui implique 

que les banques alternatives doivent adopter une stratégie marketing très active et proposer aux clients 

des services de qualité. 

De ce fait, il importe de souligner que, la banque participative constitue un sujet d’actualité qui 

revêt une importance capitale, et ce, étant donné que le secteur des établissements de crédit et 

organismes assimilés joue un rôle clé dans l’économie marocaine et peut être considéré comme l’un 

des moteurs du développement du pays en sa qualité de principale source de financement de l’économie 

et par conséquent de croissance et de création d’emplois. 

Le Maroc a mis en place un texte de loi consistant à intégrer les  banques participatives dans le 

système financier marocain. La nouvelle loi vise à combler les lacunes et insuffisances relevées sur le 

système bancaire en n'autorisant la pratique que de six produits islamiques: Mourabaha, Moucharaka, 

Ijara, Moudaraba, Salam, Istisnaa. C'est la raison pour laquelle on parle de banque participative et non 

pas banque islamique, car cette dernière propose une gamme de produits plus large.  Autrement dit 

encore, la démarche adoptée par BAM est la commercialisation de ces produits par les banques déjà 

agréées, il n’y a donc pas besoin de créer pour cela des banques spécialisées (islamiques). 

Ceci dit, elle laisse le choix aux banques de commercialiser ces produits soit via leur propre réseau 

de distribution, soit via des filiales dédiées (windows). 

De ce fait, l'avantage de l'implantation des banques participatives au Maroc a suscité l'intérêt de 

plusieurs banques marocaines. Parmi elles: 

- Le groupe marocain Crédit immobilier et hôtelier (CIH) a signé un accord de joint-venture avec 

Qatar International Islamic Bank (QIIB) pour la création d'une banque participative au Maroc. 

- La banque marocaine du commerce extérieur (BMCE) a signé un accord de joint-venture avec 

DALA Al Baraka Banking Group. 

- Contrairement à Attijariwafa Bank, maison mère de Dar Assafaa qui a demandé l'accord de BAM 

pour transformer sa filiale Dar Assafaa en une banque islamique sans la création d'une jointe venture 

avec des banques islamiques étrangères. Sa nouvelle appellation sera "Assafaa Bank". 

En somme, la finance participative cherche donc à se conformer aux différents aspects de la loi 

islamique ayant trait aux transactions commerciales et financières. Pour autant, il est clair que son 

horizon est beaucoup plus large, s'inscrivant dans un système religieux où est proposé un ordre 

temporel et spirituel particulier. Elle est souvent abordée d'un point de vue opérationnel, en ne 

s'intéressant qu'aux contraintes, restrictions et modes opératoires de cette finance. Si cette approche se 

                                                           
1062 ZAKARIA, A & al (2019), « Les banques participatives», mémoire de licence, droit privé, université Chouaib Doukkali. p. 1. 
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justifie du fait des interrogations pratiques qu'elle suscite, il paraît important de ne pas oublier que la 

finance islamique découle d'une vision religieuse pourvue d'une cohérence propre.  

La problématique à laquelle nous allons essayer d'apporter des réponses est la suivante:  Quels 

sont les fondements et les principes religieux sur lesquels se réfèrent la finance islamique? Sur quels 

mécanismes juridiques s'appuient les contrats des produits alternatifs? Et comment les instances de 

supervision peuvent elles assurer un contrôle efficace des activités de ces banques? 

En instaurant un cadre légal, le Maroc a  balisé le terrain pour l’activité des banques participatives. 

Ce choix e été salué par la plupart des experts internationaux. Le Maroc a en effet su profiter de 

l’expérience de ses voisins en la matière, notamment l’Algérie et la Tunisie. Dans ce premier temps, 

nous allons essayer d’aborder les principes  fondamentaux et les règles essentielles sur les quels 

s'appuient la finance islamique (1), Et ce avant de nous pencher sur les instruments juridiques qui 

encadrent les différentes opérations offertes par ces banques (2). Enfin, il sera judicieux de projeter la 

lumière sur le rôle du conseil  des oulémas pour veiller au bon fonctionnement de ces banques et 

l'adéquation de leurs activités aux préceptes de la chariaa (3). 

1. Les fondements et les principes religieux sur lesquels se réfèrent la finance islamique. 

Il s‘agit des opérations utilisées par les institutions financières islamiques afin de proposer à leur 

clientèle une offre compatible avec leurs principes religieux1063. 

Le fonctionnement des banques islamiques repose sur les principes dictés par le Coran, la loi 

islamique (chariaa), sa jurisprudence (fiqh) et sa tradition (sunna). Ces principes se basent sur « un 

droit de propriété » fondé sur le travail, l’héritage et/ou l’échange, sur une utilisation juste du capital, 

sur un rapport équitable des cocontractants face à l’incertitude et aux risques (spéculation hasardeuse 

et dangereuse), sur la conformité des projets financés aux préceptes de l’Islam et sur l’adossement des 

financements à un actif réel. 

La banque islamique intervient directement dans les différentes opérations dans lesquelles elle « 

participe » ou elle « finance ». La rémunération à percevoir dépend de la nature de son intervention 

dans l’opération : copropriétaire, locataire, commerçant, etc. Ce mode de fonctionnement est justifié 

par le rôle attribué à la monnaie dans l’Islam ; la monnaie n’est qu’un moyen d’échange et non objet 

de transaction1064. Les règles auxquelles obéissent les banques islamiques se présentent comme suit : 

l’interdiction du riba ; Le riba est le péché cardinal dans le droit islamique. C'est un enrichissement 

sans cause. On assimile souvent le riba à la proscription de l’intérêt. En réalité, la notion est beaucoup 

plus large : le riba ne se limite pas au prêt à intérêt mais à toute prestation de sommes d’argent ou de 

choses fongibles dues par une personne à une autre engendrant un profit réalisé par l’une des parties 

sans contrepartie. L’intérêt consiste, en effet, à recevoir une rémunération du seul fait que l’on a mis à 

la disposition d’un tiers un certaine somme d’argent : on est rémunéré en l’absence de tout travail 

productif, sans contrepartie. 

- l’interdiction gharar ; le mot gharar évoque l’incertitude résultant d’une information 

volontairement ou involontairement insuffisante. Ce terme recouvre des notions différentes : aléa, 

incertitude, hasard, spéculation. C’est le cas dans les assurances accident, que sur l’étendue de la 

prestation, que l’on constate dans l’assurance-vie. Cela explique que les juristes ne soient pas unanimes 

quant à la définition et surtout à la portée de ce concept.  

                                                           
1063   Ruimy, Michel. 2008. la finance islamique. Finance d’aujourd’hui. Paris: Arnaud Franel éditions. 

1064 Selon un Hadith, fréquemment cité, le Prophète aurait interdit l’échange en quantités inégales de l’or, de l’argent, du blé, de l’orge, 

des dattes et du sel (« or pour or, argent pour argent, etc. »), ce qui a largement été interprété comme une interdiction du prêt à intérêt 

lui-même (Schacht, 1994). 
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l’interdiction du Maysir ; Le maisir et le qimar correspondent à la notion de jeu. Le concept de 

Maysir va au-delà des jeux de casino auxquels on peut penser spontanément : il recouvre tout 

enrichissement injustifié moralement d’une partie au détriment d’une autre. C’est ainsi que sont 

interdites les pratiques commerciales contenant un élément d’incertitude qui les assimile à un jeu de 

hasard (qimar) ; vente de choses non encore existantes, vente aux enchères, paris, loterie, contrats 

aléatoires...etc. 

-   Le partage des pertes et des profits; il s’agit d’un concept clé. Il consiste en un partage  des 

gains et des risques entre l’investisseur et l’entrepreneur. Une seule partie ne peut pas subir toute seule 

les risques en ce sens que le partage aussi bien des pertes que des bénéfices doit se faire d'une manière 

proportionnelle. 

Ainsi, les banques islamiques doivent offrir leurs produits et leurs services tout en respectant les 

contraintes imposées par la gouvernance des banques conventionnelles et les principes édictés par la 

chariaa. Les principaux produits bancaires islamiques peuvent se présenter selon qu’il s’agit d’un 

contrat de société, d’un contrat de vente ou d’une opération sans contrepartie.  

La Moudaraba et la Moucharaka constituent des contrats de société. Dans ce cadre, la banque 

intervient en tant que copropriétaire et sa rémunération est liée à son apport au financement du projet 

(principe de partage de perte et profit). La Mourabaha, le salam, l’Ijar, l’Istisnaa constituent des contrats 

de vente basés sur l’application d’une marge bénéficiaire et sur l’adossement du financement à un actif 

réel. Il s’agit d’une prestation de commercialisation (la Moudaraba), de location de biens préalablement 

acquis par elle (l’Ijar), d’achat/vente immédiat de biens et services avec règlement/livraison dissociés 

(Salam) et de fabrication/construction de biens meubles ou immeubles par ses soins ou par des tiers 

(l’Istisnaa).  

Alqard-hassan constitue un prêt islamique sans contrepartie. C’est un contrat non rémunéré, 

effectué dans un but humanitaire ou de bienfaisance. Les modalités de remboursement sont prévues 

par les parties au moment de l’octroi du prêt1065 (CHROQUI,  2017). 

2. Les mécanismes juridiques des contrats régissant les produits des banques participatives: 

 On ne peut aborder les particularités techniques de la finance islamique sans avoir donné 

quelques éclairages sur le droit qui la réglemente et les principes juridiques dont elle s'est imprégnée. 

2.1  Les aspects juridiques des instruments basés sur la vente: 

2.1.1 Mourabaha 

 Le contrat de mourabaha peut être défini comme étant un contrat de vente au coût de revient 

majoré d’une marge bénéficiaire connue et convenue entre l’acheteur et le vendeur1066(Azzini 2012). 

Dans une vente normale, le bénéfice réalisé par le vendeur n’est pas divulgué. La vente normale dans 

le cadre de laquelle seul le prix de vente final est divulgué est connue sous le nom de Mousawama. 

De par cette définition juridique, nous pouvons dire qu'il y a trois phases par lesquelles passe ce 

contrat de Mourabaha et qui en découlent trois conventions juridiques: 

La phase 1: 

Durant cette phase, le client manifeste son souhait d’acheter le bien en question par son 

intermédiaire en recourant à une promesse d'achat détaillant les caractéristiques de sa commande: le 

prix, la date et l’endroit de livraison ainsi que diverses garanties. 

                                                           
1065 CHROQUI, R (2017), « Banques islamiques au Maroc: Dispositifs, défis et perspectives», Université Hassan 1er, Settat. p. 2. 

1066 Azzini, Mahmoud Housni. 2012. le contrat de mourabah dans le fiqh islamique. Alexandrie: Dar al fikr al jamii. 
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La phase 2: 

Le contrat de vente qui se met en place au cours de la deuxième phase de l’opération est établi 

entre la banque et le vendeur du bien.  Durant cette étape, la banque est responsable de la conformité 

du bien acheté à la commande ainsi que de son bon état : elle assume donc les risques de la chose au 

cours de la transaction1067. 

La phase 3: 

Les termes et conditions des phases précédentes y sont rappelés. C’est à cette étape que se fait le 

transfert de propriété du bien au profit du client. Les éventuelles garanties prises par le banquier doivent 

être mentionnées dans ce document. 

2.1.2 Salam. 

Le salam est tout contrat en vertu duquel l’une des deux parties, banque participative ou client, 

verse d’avance le prix intégral d’une marchandise dont les caractéristiques sont définies au contrat, à 

l’autre partie qui s’engage à livrer une quantité déterminée de ladite marchandise dans un délai 

convenu.1068 

D’après cette définition, le bien d’un contrat salam peut être un produit industriel ou agricole ou 

encore un service, mais pas une monnaie ou un produit alimentaire. Cette technique s’apparente à une 

opération de vente de produits dérivés pour lesquels on a exclu l’élément (gharar) dans la finance 

islamique1069. 

Cette technique consiste à payer à l’avance des biens prédéterminés. Elle peut, par exemple, être 

utilisée pour financer les besoins en trésorerie d’une société. Le financier paie ainsi l’intégralité du prix 

de l’actif à l’avance, pour une date de livraison différée. Afin que cette technique soit conforme à la 

Chari’a, le paiement intégral de l’actif doit être effectué dès la signature du contrat et la date de livraison 

doit être clairement déterminée1070. 

2.1.3 Istisnaa                  

 Le contrat Istisnaa est " tout contrat d'acquisition de choses nécessitant une fabrication ou une 

transformation en vertu duquel l'une des deux parties, banque participative ou client, s'engage à livrer 

la chose, avec des caractéristiques définies et convenues, fabriquée ou transformée, à partir des matières 

dont il est propriétaire en contrepartie d'un prix fixe dont le paiement s'effectue par l'autre partie selon 

les modalités convenues"1071. 

L’ Istisna'a est un contrat d’entreprise en vertu duquel une partie (Moustasni’i) demande à une 

autre (Sani’i) de lui fabriquer ou construire un bien dont le prix est payé à l’avance, de manière 

fractionnée à terme ou encore à tempérament1072. 

Cette Technique de financement est très adaptée au financement d’infrastructures, de construction 

de bâtiments industriels ou résidentiels, de construction et équipement d’usine ou d’ensembles 

industriels1073. 

                                                           
1067 Dans la Mourabaha, le financier demeure propriétaire de l’actif et assume le risque sous-jacent, (même pour une période courte) 

jusqu’à la revente de l’actif au client. Il ne s’agit donc pas d’un prêt mais d’une opération de vente à crédit. 

1068 L'article 58 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédits et aux organismes assimilés. 

1069 Smith, Herbert. 2009. « guide de la finance islamique ». 

1070 EINAS, HMED. 1997. « Banques islamiques et sociétés islamiques d’investissement », 1997. 

1071 L'article 58 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédits et aux organismes assimilés. 

1072 El-Gamal, Mahmoud. 2012. la Banque et la finance islamique. 1re èdition. Bruxelles: de boeck 

1073 CHIHABE, G & al (2019), « La finance islamique : l’évolution de la banque islamique : cas du Maroc», Revue du contrôle, de la 

comptabilité et de l’audit « Numéro 10 : Septembre 2019 / Volume 4 : numéro 2 » p: 567. 
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En effet le vendeur s’engage à fournir dans un délai précis et à un prix convenu préalablement le 

bien immobilier selon les conditions émises lors de l’élaboration des cahiers de charges. En 

contrepartie, l’acheteur s’engage à payer le vendeur en fonction de l’avancée des travaux1074. Nous 

pouvons nous permettre de dire que ce contrat s'imprègne  des caractéristiques du contrat de vente en 

état futur d'achèvement régi par la loi 107-12 modifiant la loi 44-00. 

2-2  Les aspects juridiques des instruments basés sur le crédit-bail : 

2.2.1 Ijara: 

L ' Ijara est tout " contrat selon lequel une banque participative met, à titre locatif, un bien meuble 

ou immeuble, propriété de cette banque à la disposition d'un client pour un usage autorisé par la loi. 

  L'Ijara prend l'une des deux formes suivantes: 

- Ijara tachghilia, lorsqu’il s’agit d’une location simple ; 

-Ijara montahia bi-tamlik, lorsqu’au terme de la location, la propriété des biens, meuble ou immeuble, 

loué est transférée au client selon les modalités convenues entre les parties".1075 

 D'après cette définition, il s'avère clairement que le contrat de l'Ijara ressemble au contrat de 

crédit-bail (le leasing) dans le sens où il met en jeu trois parties ( le client, le vendeur et la banque). Ce 

qui diffère l'Ijara du crédit-bail est l'absence d'une des pénalités en cas du retard de paiement sinon 

elles seront considérées comme des intérêts (riba). 

Donc, l' Ijara est un moyen de financement à terme qui permet à l' entrepreneur d'investir ou de 

procéder à l'extension de ses investissements. En effet, le client peut demander à la banque d'acheter 

un magasin, des machines ou des équipements en vue de les lui louer en contrepartie d'une traite 

mensuelle versée à la banque avec ou sans l'option de vente à la fin du contrat. C'est un mode permettant 

de préserver la trésorerie de l'entrepreneur. 

Le loyer n’est pas dû à partir de la signature du contrat mais à compter de la livraison de 

l’équipement, qui peu être différée. En ce qui concerne le loyer, il doit être fixé au départ du contrat. 

Toutefois, il est possible de diviser la durée du contrat en périodes au terme desquelles le montant du 

loyer pourra changer en ce sens que  ce découpage soit adopté au démarrage de l'activité qui est souvent 

difficile. 

2.3  Les aspects juridiques des instruments basés sur  la confusion commune du patrimoine. 

Contrairement aux contrats de vente et de bail basés sur le principe de l' échange, la troisième 

catégorie d’instruments implique le principe du partenariat chose qui consacre le caractère réel et 

économique des banques participatives en ce sens que ces dernières investissent des capitaux pour 

devenir des associés du client. Le bénéfice de la banque est tributaire du rendement du client. Il y a 

deux sortes d'instruments: 

2.3.1 Contrat Moudaraba. 

Le contrat du Moudaraba est "Tout contrat mettant en relation une ou plusieurs banques 

participatives (Rab el Mal) qui fournissent le capital en numéraire et/ou en nature et un ou plusieurs 

entrepreneurs (Moudarib)  qui fournissent leur travail en vue de réaliser un projet. La responsabilité de 

la gestion du projet incombe entièrement aux entrepreneurs..."1076 

                                                           
1074 Abou Zayd. 2004. la vente mourabaha et ses applications modernes dans les banques islamiques. Damas: Dar al fikr. 

 

1075 L'article 58 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédits et aux organismes assimilés. 

1076 L'article 58 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédits et aux organismes assimilés. 
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Dans ce type de contrat, il y a rencontre d'une personne riche en savoir-faire et pauvre en capitaux 

et une autre personne qui riche en capitaux mais qui veut investir sans se casser la tête. C'est notamment 

le cas de la société en commandite simple ou le commandité n'encours aucune responsabilité sociale 

puisqu'il ne s'implique pas dans la gestion de la société contrairement au commanditaire qui censé 

détenteur d'un savoir et d'une expérience suffisante dans la gestion sociétale. Les bénéfices réalisés 

seront répartis entre les deux parties prenantes selon un pourcentage convenu à l’avance et les pertes 

sont supportés exclusivement par Rab el-mal, sauf en cas de négligence, de mauvaise gestion, de fraude 

ou de violation des stipulations au contrat par le moudarib. 

D'après la définition juridique précédente, nombreuses caractéristiques peuvent être soulevées; le 

financier demeure toujours le propriétaire du capital apporté. Lequel peut être liquide mais il peut être 

aussi un bien meuble à condition que sa valeur soit fixée au préalable.  Le contrat de Moudaraba 

est conclu intuitu personae : le gestionnaire, moudarib, est chargé personnellement de gérer les fonds 

remis par le rab al-mal. Autrement dit,  le moudarib n ' a pas le droit de confier la gestion à une autre 

personne à moins que la banque n'accepte. De même, l'objet du projet ne doit en aucun cas porter sur 

une activité illicite et prohibée par la chariaa (alcool, prostitution, loterie ...). 

Moudaraba peut prendre une forme inverse où le client devient le propriétaire de capital et la 

banque le moudarib dans la mesure où le client peut déposer son argent dans des bons de la banque 

(des bons de moudaraba) pour une période déterminée et la banque investit cet argent dans des projets 

et partage les gains avec les déposants1077. 

2.3.2 Contrat Moucharaka: 

Le contrat Moucharaka est " Tout contrat ayant pour objet la participation d’une banque 

participative à un projet, en vue de réaliser un profit. Les parties supportent les pertes à hauteur de leur 

participation et partagent les profits selon un pourcentage prédéterminé. La Moucharaka prend l’une 

des deux formes suivantes : 

– Moucharaka tabita : la participation des parties au projet demeure jusqu’au terme du  contrat les 

liant ; 

-Moucharaka Moutaneqissa : la banque se retire progressivement du projet conformément aux 

stipulations du contrat"1078. 

 Moucharaka  est un accord  de partenariat où  deux ou plusieurs parties, afin de financer une 

affaire commerciale, mettent en commun un patrimoine composé d' apports en numéraire  ou nature. 

Les profits sont répartis en fonction d’un pourcentage déterminé au préalable  alors que les pertes sont 

réparties en fonction de l’apport en capital effectué. » (El-Gamal 2012)1079. 

Le contrat de Moucharaka est un contrat d'association active de la banque à l'économie loin des 

pratiques des banques conventionnelles qui se contentent de prêter l'argent en contrepartie d' une 

somme correspondante au taux d'intérêt convenu entre les parties. C’est un mode de financement fondé 

sur la répartition équitable des risques entre les associés, Le partage des profits et des pertes se fait 

proportionnellement  aux contributions versées par les associés. 

- Moucharaka simple (Tabita) 

                                                           
1077 CHIHABE, G & al (2019), « La finance islamique : l’évolution de la banque islamique : cas du Maroc», Revue du contrôle, de la 

comptabilité et de l’audit « Numéro 10 : Septembre 2019 / Volume 4 : numéro 2 » p: 569. 

1078 L'article 58 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédits et aux organismes assimilés. 

1079 El-Gamal, Mahmoud. 2012. la Banque et la finance islamique. 1re èdition. Bruxelles: de boeck. p.54. 
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Dans le cadre duquel la banque participative verse un apport dans un projet dans la mesure où elle 

a une part fixe du capital jusqu'à la fin du contrat les liant. 

Moucharaka Moutanakissa 

Est un accord par lequel la banque promet aux autres associés de leur vendre ses parts au fur et à 

mesure que le projet progresse jusqu' à ce qu'elle se retire totalement. Dans ce mode de partenariat se 

manifeste clairement la dimension éthique et la fin citoyenne de ces banques qui jouent un rôle 

important dans le renforcement de l'économie à travers l'accompagnement des jeunes entrepreneurs 

(EL FAKIHI, 2015)1080. 

3. Le contrôle des affaires des banques participatives: 

Le contrôle des établissements de crédit et les organismes joue un rôle crucial dans la sécurité des 

transactions financières. On distingue deux sortes de contrôle; le premier relève de la compétence de 

la banque centrale (Bank Al Maghrib) et le second relatif aux banques participatives relève de la 

compétence du conseil des oulémas. 

3.1 Le contrôle de la banque centrale. 

Ensemble des règles qui consistent à encadrer, maîtriser et surveiller les activités bancaires. La 

principale mission qui incombe au banque centrale est de minimiser les risques. 

Depuis 1993 la loi bancaire a mis en place des nouvelles règles prudentielles et des obligations 

financières que les établissements  bancaires devaient respecter. De même, des instances de contrôle 

et des commissions de discipline sont mis en place pour réguler le secteur. 

Dans cette perspective, l'article 80 de la loi 103-12 dispose que " Bank Al-Maghrib est chargée de 

contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions de la présente loi et des textes pris 

pour son application. 

Elle vérifie l’adéquation de l’organisation administrative et comptable et du système de contrôle 

interne de ces établissements et veille à la qualité de leur situation financière. 

Dans ce cadre, Bank Al-Maghrib est habilitée à effectuer, par ses agents ou par toute autre 

personne commissionnée à cet effet par le wali, les contrôles sur place et sur documents des 

établissements susvisés. 

Pour s’assurer de l’observation des règles prudentielles par ces établissements, les contrôles sur 

place peuvent être étendus à leurs filiales et aux personnes morales qui les contrôlent, au sens des 

dispositions de l’article 43 ci-dessus. 

Les personnes visées à l’alinéa 3 ci-dessus ne peuvent voir leur responsabilité civile personnelle 

engagée à raison de l’exercice de leur mission".De même, le législateur a doté la Bank Al Maghreb de 

larges compétences pour gérer le fonds de garantie dépôts des banques participatives  qui a été institué 

indemniser les déposants des banques participatives en cas d’indisponibilité de leurs dépôts et de tous 

autres fonds remboursables. 

Ce Fonds peut en outre, à titre préventif et exceptionnel, accorder à une banque participative en 

difficulté et dans la limite de ses ressources, des concours remboursables ou prendre une participation 

dans son capital1081. 

 

                                                           
1080 EL FAKIHI, N " Almoine fi fahm alkanoun albanki almaghribi", Top press, Rabat, 2015,  éd 1, p. 125 

1081 L'article 67 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédits et aux organismes assimilés. 
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3.2  Le contrôle des activités des banques participatives par le conseil des Oulémas. 

Créé  en 1981, le conseil supérieur des oulémas est une institution marocaine ayant pour principal 

but d’appuyer la politique religieuse au Maroc bien que jamais réellement organisé en tant qu’ organe, 

les oulémas ont historiquement eu une importance politique significative au Maroc. dans le nouvelle 

constitution marocaine du 1er juillet 2011 apparait pour la première fois le conseil supérieur des 

oulémas présidé par le roi Mohammed VI il a le monopole des consultations religieuses.. fatwas.  

Avec l'apparition des banques participatives, cette instance s' est faite attribuer une nouvelle 

mission consistant en la validation de la conformité des produits de ces banques aux règles et préceptes 

de la charia. 

 9 février 2015 un dahir annonça la mise en place d'une commission des finances participatives 

au sein du conseil supérieur des oulémas. 

Cette nouvelle instance est dédiée à la finance participative dont la mission principale est de statuer 

sur la conformité des produits des finances participatives aux règles de la charia proposés par les 

banques, les assureurs et les sociétés de titrisation à leurs clients. de plus elle devra donner son avis sur 

les notes émises par le wali de Bank el Maghreb , concernant les produits des finances participatives , 

les certificats d' investissement les opérations des caisses d’assurance et les dépôts des banques 

participatives . 

Ladite commission est constituée de neuf oulémas spécialisés dans la jurisprudence islamique et 

reconnus pour leur capacités de statuer dans les questions qui leur seront présentés pour s’assurer du 

gage de rigueur scientifique de cette entité indépendante elle a recours a cinq experts permanent 

spécialisés dans les domaines juridique et en lien avec les finances participatives les transaction  

bancaires, les assurances, les marches des capitaux. Ainsi les décisions de la commission sont prises à 

l’unanimité 1082. 

Il convient de signaler que les organismes voulant bénéficier de l'expertise de cette commission 

devront selon le secteur passer par une autorité régulatrice. Ainsi, les sociétés d'assurance et de 

réassurance doivent déposer leur demandes via l'Autorité de contrôle des assurances et de la 

prévoyance sociale. Alors que l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux sera chargée des 

certificats conformes à la loi islamique. 

Les oulémas de cette commission, interprètes qualifiés par leur connaissance du coran et du hadith 

ainsi que par les vertus morales et intellectuelles que la communauté leur reconnaissait, useront de leur 

effort personnel d’interprétation « ijtihad » , pour homologuer les produits proposés par les banques et 

les compagnies d’assurances participatives  

De ce fait, la pierre angulaire pour cette pour cette instance de l’iftae, est la recherche de la finalité 

des opérations au déla de leur formalisme, conformément à l’esprit du Madhab malékite en vigueur au 

Maroc . Cette approche s’attache particulièrement a examiner le bienfait engendré a l’intérêt des parties 

contractantes (Maslaha), ainsi que les principes d’équité et de modération, dans l’esprit d’ouverture 

prôné par le rite malékite. 

Les banques participatives sont tenues de mettre en place un comité d’audit, chargé : 

d’identifier et de prévenir les risques de non-conformité de leurs opérations et activités aux avis 

conformes du Conseil supérieur des Ouléma visé à l’article 62 ci-dessus ; 

                                                           
1082 SEDDIK, Y " Banques participatives: Rôles, prérogatives, perspectives"  Décryptage jeudi 12 janvier 2017. 

https://www.boursenews.ma/article/decryptage/banques-participatives-role-prerogatives-et-missions-du-conseil-superieur-des-oulemas 

consulté le 04/03/2020. 

https://www.boursenews.ma/article/decryptage/banques-participatives-role-prerogatives-et-missions-du-conseil-superieur-des-oulemas
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d’assurer le suivi de l’application des avis conformes du Conseil supérieur des Ouléma précité 

 d’en contrôler le respect ; 

-    de veiller à l’établissement des manuels et des procédures à respecter ; 

-    d’adopter les mesures requises en cas de non respect avéré des conditions imposées pour la 

présentation au public d’un produit au sujet duquel un avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma 

précité a été émis1083. 

Conclusion 

Les banques islamiques constituent un nouveau écosystème financier qui adhère à une économie 

éthique et solidaire. L'émergence de ces établissements financiers est vue comme une riposte aux 

dérives du système financier actuel et qui s'est caractérisé par une succession de crises dont la plus 

importante est de 2008. Dans cette perspective, les banques participatives se sont érigées en une 

alternative aux banques conventionnelles et qui offrent des produits conformes aux principes et règles 

de la chariaa et aux préceptes du Coran. 

En effet, la banque islamique intervient directement dans les différentes opérations dans lesquelles 

elle « participe » ou elle « finance ». La rémunération à percevoir dépend de la nature de son 

intervention dans l’opération : copropriétaire, locataire, commerçant, etc. Ce mode de fonctionnement 

est justifié par le rôle attribué à la monnaie dans l’Islam. Autrement dit, les notions de Riba et gharar 

et Maysir sont interdites dans ces banques. 

Dans ce contexte, le législateur a créé des instances pour assurer le contrôle des activités de ces 

banques et donner des avis sur leur conformité aux préceptes de l'Islam ou non. Pour ce faire, le conseil 

supérieur des Oulémas s'est fait attribué de larges compétences de fatouas  par le biais d'une 

commission des finances participatives au sein de ce dit conseil. 

De même, nous avons procédé , dans le cadre de cette recherche, de braquer la lumière sur les 

mécanismes juridiques et les fondements théoriques des différents produits offerts par ces banques 

participatives tout en procédant à des comparaisons analytiques avec les contrats des banques 

classiques similaires (crédit-bail,  la vente en état futur d'achèvement...) 

  

                                                           
1083 L'article 64 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédits et aux organismes assimilés. 
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Abstract : 

Le service public a constitué à travers l’histoire des pays et  les regroupements  humains 

une réalité sociale et institutionnelle,  il en reste ainsi, à travers  tous  les temps et  dans tous les 

lieux et les conjonctures que  traversent les pays, comme il est le cas pour la conjoncture actuelle 

causée par la  crise sanitaire mondiale qui frappe  le monde depuis la fin de l’année 2019.                                                                    

En réalité, si  la vie des services publics trouve son existence autour des principes classiques 

qui les régissent, à savoir l’égalité, la continuité et l’adaptation,  la crise sanitaire a met ces 

services  face à un défis relatif à la validité  de  ces principes. Cette question, nous impose, en 

tant que juriste, de  discuter à travers cet article l’efficacité de ce qui a été  toujours vu comme  

des règles  constantes dans le monde des services publics. 

 

 :ملخص  

 تعترب املرافق العامة عرب تاريخ  الدول والتجمعات اإلنسانية  حقيقة إجتامعية ومؤسساتية،  لتبقى كذلك عرب
مختلف األزمنة واألمكنة ويف كل الظروف التي تجتازها الدول ، كام هو الشأن للظرف الحايل الناتج عن  األزمة 

 .                                                                                            9109الصحية التي ترضب العامل منذ أواخر سنة 

األمر إذا كانت حياة املرافق  العامة  تتواجد من خالل املبادئ الكالسيكية التي تحكمها واملتمثلة يف يف واقع      
املساواة،اإلستمرارية والتكيف فإن األزمة الصحية وضعت هذه املرافق أمام صالحية مبادئها، وهي مسألة فرضت علينا 

 امل املرافق العامة .                                                               كقواعد ثابتة يف ع كرجال قانون مناقشة ما بدى ملدة طويال
 

Introduction : 

A l’instar de tout les pays du monde, l’Algérie a connu, juste  après son indépendance du 

colonisateur  français en 1962, l’existence de ses propres services  publics (1084).Ces  services  ont été  

adaptés selon ses choix politiques,  et  à chaque  fois,  que des    mutations l’exige.  C’était   le cas  de 

la restructuration de son secteur public économique durant les années quatre vingt ou même avant 

conformément à la  vocation de son régime politique inspirée  de l’idéologie socialiste exprimée d’une  

manière claire  dans  les  deux premières décennies , dans  la charte nationale en 1976 . Une  charte  

considérée  comme un  document suprême  qui se plaçait  à la tête  du principe de la hiérarchie  des 

normes y compris la constitution. Cette  charte  a couronné  toutes les chartes sectorielles  connues 

dans le pays durant la période 1963 jusqu’à 1988, date des émeutes d’octobre qui ont secoués le pays 

                                                           
1084 -Par le biais de la loi du 31-12-1962, l’Algérie avait prorogé la législation française à l’exception de ce qui s’oppose à la souveraineté 

nationale, ce qui a conduit à l’adoption du concept français du droit administratif avec une spécificité algérienne qui se caractérise par 

l’adoption d’un seul système juridictionnel qui connait deux litiges qui s’opposent .c’est ce qui a été consacré réellement par le code de 

procédures civiles. 
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causant l’effondrement du socialisme. Ces émeutes se sont  pris ultérieurement comme  assise de toutes 

les reformes  entamées en Algérie.  

À partir de ce qui précède, il est clair que deux phases  importantes caractérisent  l’histoire du 

service public en Algérie depuis son indépendance.  Elles peuvent  être  récapitulées  comme suit : 

A-La première phase : Que l’on peut appeler phase d’idéologisation du service public.  Elle  

s’étend de l’année 1962 jusqu'à 1989(1085), c’était une phase orientée vers un projet de développement 

autocentré ou « développementiste ».Elle se caractérisait, aussi,   par une prégnance de l’Etat et 

l’administration sur l’économie et une répression des mécanismes du marché, ainsi que par une rupture 

avec  tout  ce qui  parait d’origine capitaliste (1086). Il était donc normal, lors de cette phase,  de  

traduire son aspect idéologique par plusieurs chartes (1087), et ce depuis 1965,    puisque le service 

public était considéré comme support et un moyen juridique, politique, économique et sociale pour la 

mise   en œuvre des objectifs du    socialisme  au profit de  la population. Ce qui signifie  à la fois la 

protection  des  valeurs de la révolution algérienne et la consécration  des aspirations de son peuple,   

notamment  la fameuse devise «  par le peuple et pour le peuple ».                                                                                            

L’autogestion des différents services publics, durant cette phase, constituait la pierre angulaire du 

socialisme algérien où l’entreprise autogérée était la seule forme possible de faire apparaitre la notion 

du service public  en Algérie (1088). 

B-La deuxième phase : C’est une  phase  qui débute avec l’adoption  d’une nouvelle constitution  

qui est celle de 1989.  Une constitution  qui  a revu tous les fondements de l’Etat algérien , en annonçant 

l’ouverture du champs politique, économique et médiatique (1089) du pays  après des  décennies de 

commandement de l’Etat et ses instances par un régime politique totalitaire sous l’égide  d’un parti 

unique  dans une ressemblance totale  aux des régime  des pays de l’Est.  

À l’inverse de sa précédente, cette phase se caractérise par un rapprochement claire  de certaines 

valeurs du modèle libérale, notamment celui  du pays colonisateur, à  l’image  des pays qui ont 

constitués des colonies françaises (1090), et ce  par la créations  de deux ordres de juridictions séparés 

                                                           
1085 -l’Algérie a connu à travers son histoire notamment  depuis son indépendance  plusieurs chartes parmi  lesquelles on peut citer : 

-La charte d’Alger (1964) qui représente l’ensemble des textes  adoptés par le premier congrès du Front Libération Nationale (du 16 au 

22 avril 1964), 

-La charte de 1976 : constitue l’ensemble de textes proposés par  le conseil de la révolution, cette charte  traite de différents aspects de 

de la vie politique du pays. Elle ( la charte) développe  aussi une vision historique des fondements de la nouvelle  société algérienne 

postcoloniale, en faisant référence aux idéologies  sur lesquelles doit reposer la nation et  l’état algérien, notamment le  socialisme et   

l’Islam. Cette charte fut l’objet d’une révision en 1986, suite aux différentes revendications exprimées au sein du parti unique, et ce   

jusqu'à la disparition de cette charte suite à l’adoption  de la constitution de 1989.  

1086 -Fatiha Talahite, reformes et transformation économiques en Algérie, Economies et Fiances, Doctorat d’Etat, Université Paris13, 

2010.  

1087 - l’Algérie a connu à travers son histoire après   son indépendance  plusieurs chartes parmi  lesquelles on peut citer : 

-La charte d’Alger (1964) qui représente l’ensemble des textes  adoptés par le premier congrès du Front Libération Nationale (du 16 au 

22 avril 1964), 

-La charte de 1976 : constitue l’ensemble de textes proposés par  le conseil de la révolution, cette charte  traite de différents aspects de 

la vie politique du pays. Elle (charte) développe  aussi une vision historique des fondements de la nouvelle  société algérienne 

postcoloniale, en faisant référence aux idéologies  sur lesquelles doit reposer la nation et  l’état algérien, notamment le  socialisme et   

l’Islam. Cette charte était l’objet d’une révision en 1986, suite aux différentes revendications exprimées au sein du parti unique, et ce   

jusqu'à la disparition de cette charte suite aux contestations populaire et l’adoption  de la constitution de 1989.  

1088-Damien Helie, l’autogestion industrielle en Algérie, Revue des mondes musulmans et de la  méditerranée, 1969, P.6. Voir aussi : 

Georges S.Vlachos, Institutions Administratives et Economiques en Algérie Tome 2, Alger, SNED, 1973, P.306. 

1089 -Parution de la  nouvelle Constitution  algériennes de 1989, cette  dernière a été adoptée par référendum le 23 février 1989 après 

les événements du 5 octobre 1988. Puis elle a été suspendue après l’arrêt du processus électoral   après le 11-01-1992, suite à la démission 

du Président de la République et la dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale.  Le pays entrait alors dans une situation 

exceptionnelle  qui   de 10 ans où l'Etat algérien pris des mesures exceptionnelles pour garantir sa survie et la continuité de ses services 

publics. 

1090-La constitution du 23 février  1989 garantissait les droits fondamentaux des citoyens algériens  (liberté d'expression, d’opinion, 

d'association, liberté religieuse, liberté de la presse).  Cette constitution instaurait un régime parlementaire  composé de deux chambres 

(parlement  monocaméral  composé de : Assemblée Populaire Nationale  et Conseil de la Nation. Cette  constitution  reconnaissait aussi  
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(1091) civil et administratif  suite à l’adoption  en 1996 d’une quatrième   constitution  dans la vie du 

pays depuis 1962 (1092). 

Si ces mutations ont facilement trouvées leur chemin  sur le plan théorique,  leur  mise en œuvre 

sur le terrain  était prématurément interrompu  suite  à l’arrêt du  premier  processus électoral pluraliste 

suivi d’ une crise  sécuritaire qui a frappé  le  pays   à  cause de l’annulation  du premier tour des 

élections législative organisé  le 26 décembre1991  dont il était vainqueur  un parti islamiste  avec 188  

au parlement algérien.  

Lors de  la susdite   crise qui a durée une décennie , le service public  s’est vu  presque  perdre   

son identité, voire son existence ,  à cause  des  frappes terroristes  dont ils étaient l’objet  toutes  les 

institutions  de l’Etat à travers le pays de la part des groupes islamistes  armés  comme  riposte à 

l’annulation des élections et la dissolution de toutes les assemblées populaires  représentatives au 

niveau local . 

  Avec le  à la  stabilité qu’a connu   pays au début des années deux mille   et le retour au  processus  

institutionnels,  la situation du service public   faisait  appel   à  une nécessité  de sa  réhabilitation  

structurelle  et fonctionnelle. Après avoir diagnostiqué la situation des différents services publics le 

rapport de la réforme de l’Etat  établit le mois de juillet 2002 a  reflété cette question. Seize ans plus 

tard, la création d’un observatoire national du service public en 2016 venait de  s’inscrire clairement  

dans cette vision. 

2-Notion de service public : 

Quoi que sa  naissance (1093) au début fût imprécise (1094), ce concept à caractères idéologique 

est devenu par la suite la pierre angulaire du droit administratif (1095) dans le système juridique et 

juridictionnel  français et par la suite  dans les pays qui l’ont adopté.  

Le service public peut être défini (1096) comme une activité d’intérêt général, prise en charge 

d’une manière directe ou indirecte par une personne publique morale, comme l’Etat ou ses 

démembrements,  notamment les personnes  morales territoriales dites parfois collectivités locales 

(1097) ou toute institution publique à caractère administratif, et ce afin de réaliser un but d’utilité 

publique.  

A l’heure actuelle deux catégories de services publics s’imposent, les services publics 

administratifs SPA  ou  EPA, et les services publics industriels et commerciaux SPIC ou  EPIC, chacun 

de ses services a ses propres règles de gestion et de  fonctionnement. 

À l’occasion de la discussion de sa gestion deux grands modes de gestion du service public  sont 

évoqués.  Soit  le mode gestion directe qui trouve son existence lorsque le service public est exécuté 

                                                           
d’une manière claire  l'indépendance du pouvoir judiciaire (cour suprême, conseil supérieur de la magistrature) et la propriété privée et 

le multipartisme. 

1091-La France connait  l’existence de deux juridictions séparées : l’ordre administratif avec l’application des règles de droit spécifiques,  

cependant la cour de cassation se trouve au sommet de l’ordre judiciaire ordinaire. L’existence de ces deux ordres de juridictions  distincts 

est le produit de l’histoire de la révolution française pour empêcher  le juge judiciaire de s’immiscer dans les questions de l’administration 

et ce conformément  à la fameuse  loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. 

1092-La notion  de service public a été employée pour la première fois par la jurisprudence en France dans l’arrêt Blanco le 8 février 

1873. La parution   de cette notion et sa définition ont été  exprimée d’une manière claire dans les arrêts Terrier (CE,6 février 1903) et 

Thérond (CE, 5mars 1910). M. long/ P. Weil /Braibant P.Delvolvé /B.Genevois, les grands arrêts de la jurisprudence administrative. 12é 

Edition. Dalloz.1999, paris cedex 14, Pages : 69 et 130. 

1093 -C’est ce qu’on peut  le remarquer clairement  à partir de l’arrêt d’Agnès Blanco , que  le service public devient le critère absolu et 

définitif pour la détermination de la juridiction compétente.  Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Op.cit. P.1 et suite. 

1094 - Kedrouci Sabah, Administration et performance, le cas de l’administration algérienne, Mémoire de magister, Université de 

Tlemcen, Faculté des Sciences Economiques et  de Gestion .2009-2010. P.42 

1095-plusieurs pays ont adoptés le système français à l’inverse d’autres pays qui ont adopté le système anglo-saxon qui se caractérise 

par une seule juridiction qui  voit les affaires civiles et administratives.   

1096 -7-Manuel  Delmare, Ibid., P. 182. 

1097 - les collectivités locales en Algérie sont les communes et  les wilayas. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_administratif_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_judiciaire_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_fran%C3%A7aise
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en régie par la personne publique à la quelle  il est attribué, ou lorsqu’il est individualisé, mais qu’elle 

exerce un contrôle sur son exécution similaire à celui exercé sur ses propres services. Soit la dévolution 

du service public, lorsque la puissance publique confie la gestion du service public, notamment à un 

organisme privé de manière unilatérale par le biais d’une loi ou d’un contrat de délégation de service 

public (1098). 

A -Fondements du service public : 

Sur le plan conceptuel et académique la notion du service public désigne deux conceptions: 

a-Le service public est une mission (conception matérielle) (1099): 

Selon cette  conception le service public désigne l’activité assumée par une collectivité publique,  

cependant, il faut noter que cette conception a la primauté en ce sens. Pour qu’on puisse être devant un 

service public, il faut et suffit que l’activité  assumée – à l’échèle local ou national - doive constituer 

une activité d’intérêt général dont les pouvoirs publics (centraux ou locaux) ont entendu faire un service 

public. 

b- Le service public est une organisation (1100) :  

Sur ce plan, le service public est  une organisation formée d’agents et de moyens matériels 

destinées à accomplir certaines missions, au sein d’une administration (ex: le service public  de la santé 

publique).  

De ce fait, toute  discussion relative au service public fait appel à trois critères: 

1-Critère matériel : satisfaire un intérêt général de la société quelque soit le domaine (santé, sport, 

éducation…), 

2-Critère organique : la présence d’une personne morale pour gérer un       service public, quelque 

soit cette personne l’Etat ou ses démembrements territoriales  ou à caractère technique comme les 

services des  travaux publics, ou de la  formation (enseignement supérieure ou éducation nationale …),  

3- Critère  juridique : Activité qui exige des clauses particulières et exorbitantes  du  droit commun 

, c’est le cas des marchés publics où le service public contractant  opte pour l’application des 

dispositions du droit public à la l’inverse de ce qui est suivi dans les  contrat privés où les accords et 

les conventions doivent être respectés conformément à la locution latine « pacta sunt servanda » qui 

traduit  la force obligatoire et exécutoire des conventions des contractants et constitue un principe de 

droit des obligations en droit privé . 

 Cependant, il y a  lieu   de noter, aussi,  que les trois critères  ont évolué : 

-Le critère matériel a connu une extension pour contenir  différentes activités comme le théâtre ou 

certaines activités nouvellement parues comme  la protection de l’environnement …, 

- Le critère organique, lui aussi, a évolué  puisqu’on parle  de sa dilution, parce qu’à l’origine, la 

gestion du service public était confiée à l’administration alors  que cette dernière peut assumer des 

activités relevant de l’initiative privée et elle  peut faire appel à des règles de droit privé quand elle voit 

impossible le recours aux règles exorbitantes. Mais il est  reconnu aussi à des organismes privés la 

possibilité d’avoir en charge des services publics selon des cahiers de charges. 

                                                           
1098 -Ce mode de gestion du service public est censé avoir été consacré dans un arrêt du Tribunal des Conflits du 22 janvier 1921 soc. 

Commerciale de l’Ouest africain, connu aussi sous le nom « Bac d’Eloka », Serge Velly, L’essentiel du cours, Droit administratif,  2e 

édition 1999,  Librairie Vuibert, Paris cedex 13, p.56. 

1099 -Serge velly, Op cit., P. 52 

1100 - Serge velly, Ibid., P.52 
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Pour consacrer  l’idée de gérer un service public par un organisme privé la jurisprudence, 

notamment en France, a reconnue cette possibilité dans  plusieurs arrêts (1101), toute en dégageant, 

aussi, trois critères pour rendre cette gestion possible (1102). 

Les critères dégagés sont : 

-La mission du service public doit être d’intérêt général non lucratif même si le concessionnaire 

ouvre,  dans certains cas,  droit à la possibilité   de percevoir des taxes, 

-L’organisme privé  doit disposer de prérogatives de puissance publique, 

- Un contrôle périodique  doit être  effectué par les pouvoirs publics  (1103). 

B-Finalités du service public : 

Depuis son existence sur le plan juridique et juridictionnel  en 1873, les finalités  du service public, 

en tant qu’entité pluridisciplinaire ont été distinguées par des finalités multiples, à savoir : 

a- La finalité de préservation de l’ordre public (1104) et de la régulation (la défense nationale, la 

justice, l’état civil et les ordres professionnels), 

b- Services publics ayant pour but la protection sociale et sanitaire (sécurité sociale, prestations 

publiques hospitalières), 

c- Services publics ayant pour but la satisfaction des besoins de la population dans le domaine 

éducatif (enseignement en plusieurs paliers, service public audiovisuel…), 

d- services publics ayant pour finalités des besoins économiques de la société avec deux fameuses 

distinctions au sein de ce type de service connu sous le nom service public à caractère industriel et 

commercial (EPIC). 

3-Principes du service public (les  lois de Rolland): 

A travers  son historique, depuis son  existence par la jurisprudence, ainsi que l’évolution qu’a 

connue la mission de l’Etat  dans plusieurs domaines, une constatation remarquable peut être faite  au 

niveau des principes qui gèrent le service  public. Cette constatation fait ressortir deux types de 

principes applicables à tous les services publics  et principes d’application variable (1105). 

A-Principes applicables à tous les services publics (principes classiques): 

Il s’agit des principes suivants : 

a-Le principe de  continuité  et ses  exceptions : 

1-Le principe : De valeur constitutionnelle (décision 79-105 CC du 25 juillet 1979), la continuité 

du service public  signifie que  ce dernier doit s’exercer de manière continue sans interruption (1106), 

puisque son but se constitue principalement autour de la satisfaction permanente de l’intérêt général.  

Cette  dernière exige aussi,  la permanence des services publics  essentiels dans l’Etat, et ce pour  le 

                                                           
1101 -Serge Velly, Op.cit..56. 

1102 - Il s’agit notamment des arrêts suivants :  

-Caisse primaire « Aide et protection », CE, 13 mai 1938, 

-Montpeurt, CE, 13juillet 1942, 

-Bouguen, CE, 2avril 1923. Pour plus de détails voir : Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Op.cit, pages : 332, 347 et 

357. 

1103 -Site de la Revue générale du Droit, RJD) , CE, 28juin 1963, Narcy, site  visité le 10-09-2020. 

1104 - http://cindy.nicolas.over-blog.com/2014/10/droit-administratif-la-notion-de-service-public.html.visite du site le 2 novembre 2016 

à 22h18mn. 

1105 - Norbert Foulquier, Frédéric Rolin, CONSTITUTION ET SERVICE PUBLIC , P.2 article disponible sur  le site :  

https://www.cairn.info/revue.nouveaux-cahiers-conseil.constitutionnel-2012-4-page-21.htm.site visité le 12-09-2020 à 14.00mn. 

1106 -Serge velly , Op.cit. .P.51 

https://www.cairn.info/revue.nouveaux-cahiers-conseil.constitutionnel-2012-4-page-21.htm.site%20visitéle%2012-09-2020
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maintien de  la paix sociale et la préservation de la stabilité de la société. C’est le cas, à titre d’exemple,  

des services de sécurité (police), les services de la santé publique (hôpitaux et centres de santé), les 

services de communication, les services à caractère  technique (électricité, gaz, eau…), etc. Cette  

continuité implique que tout service doive fonctionner  régulièrement et continuellement en fonction 

des besoins sociaux (1107).  

Cette continuité s’impose également dans les circonstances exceptionnelles durant lesquelles  les 

autorités publiques peuvent édicter des règlements indépendamment de l’existence d’une loi. Cette 

jurisprudence vise justement à garantir la continuité des services publics (« veiller à ce qu’à toute 

époque les services publics(…) soient en état de fonctionner. De même,   l’autorité de police 

administrative peut prendre des mesures justifiées par la protection de l’ordre public et qui ne seraient 

pas justifiées en dehors de cette situation particulière (1108).  

Cependant  le principe de continuité  peut avoir des exceptions et des limites, c’est le cas de la 

théorie de la force majeure, comme le cas du Covid-19 (1109). 

2- Exception faite  par l’impact du Covid-19 sur le principe de continuité : 

 Lors des  cas exceptionnels  semblable à la force majeur que traverse le monde,  à cause du covid-

19, le principe de continuité se voit concilier d’autres  mesures administratives  prise par les autorités 

de police  administrative  pour  réorganiser  le fonctionnement des services  publics afin de limiter 

notamment l’accueil de  leurs  usagers dans le cadre de  la lutte contre cette pandémie. À cette fin, 

certains services publics locaux ou nationaux non indispensables peuvent    avoir leur personnel réduit 

en vu  de le protéger,  c’est le cas de ce qui a été  décidé en Algérie  par  des dispositions règlementaires, 

notamment celles prévues à  l’article 6 du Décret exécutif n° 20-69 qui stipule :«   Il est mis en congé 

exceptionnel rémunéré, pour la période prévue à l’article 2 cité ci-dessus (1110), au moins 50 % des 

effectifs de chaque institution et administration publique. Sont exclus de la mesure prévue à l’article 6 

ci-dessus, les personnels indiqués : les personnels de santé quel que soit l’employeur, les personnels 

relevant de la direction générale de la sûreté nationale, les personnels relevant de la direction générale 

de la protection civile, les personnels relevant de la direction générale des douanes, les personnels 

relevant de la direction générale de l’administration pénitentiaire, les personnels relevant de la direction 

générale des transmissions nationales, les personnels de contrôle de la qualité et de la répression des 

fraudes, les personnels relevant de l’autorité vétérinaire, les personnels relevant de l’autorité 

phytosanitaire, les personnels affectés aux missions d’hygiène et de nettoiement, les personnels affectés 

aux missions de surveillance et de gardiennage. Toutefois, les autorités compétentes dont relèvent les 

personnels exclus de cette mesure, peuvent autoriser la mise en congé exceptionnel des effectifs 

administratifs. 

                                                           
1107 -Serge Velly Ibid, P.52 

1108 - CE, 29, juin 1918, Hyriés  

1109 -Décision de la  6e ch., 12 mars 2020, n° 20/01098) : Les faits : La cour d’appel de Colmar vient de statuer sur la qualification de 

force majeure de l’épidémie de COVID -19. Saisie à propos de la rétention administrative d’une personne frappée par cette mesure, elle 

n’a pas pu le faire en sa présence.  En effet, cette dernière avait été en contact avec des personnels susceptibles d’être infectées par le 

virus COVID -19. Aussi la cour relève-t-elle que : « ces circonstances exceptionnelles, entraînant l’absence de M.  G. à l’audience de ce 

jour revêtent le caractère de la force majeure, étant extérieures, imprévisibles et irrésistibles, vu le délai imposé pour statuer et le fait que, 

dans ce délai, il ne sera pas possible de s’assurer de l’absence de risque de contagion et de disposer d’une escorte autorisée à conduire 

M. G. à  De plus, le CRA de Geispolheim a indiqué ne pas disposer de matériel permettant d’entendre M.  G. dans le cadre d’une 

visioconférence, ce dont il résulte qu’une telle solution n’est pas non plus envisageable pour cette audience ». 

Cette décision qui qualifie le risque de contagion par le COVID -19 de force majeure est très intéressante à la fois dans le contexte de 

l’épidémie (pandémie) actuelle et la caractérisation de la force majeure. La cour rappelle ainsi les éléments caractéristiques de cette cause 

d’exonération totale : extérieure, imprévisible et irrésistible. En outre et surtout, les conseillers ont insisté sur l’impossibilité d’escorter 

la personne ou de l’entendre en visioconférence dans le délai imparti ; cela justifie son absence à l’audience ; ces éléments manifestent 

le caractère irrésistible de l’événement : il n’est pas possible de prendre des mesures pour y remédier. Cet arrêt fournit une occasion 

opportune de rappeler les conditions pour opposer l’exonération pour force majeure et l’appliquer à l’épidémie de COVID -19. 

1110 -L’article 2  du décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de 

lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) stipule que les mesures objet du présent décret sont applicables à l’ensemble du 

territoire national pour une période de quatorze (14) jours. Elles peuvent être, au besoin, levées ou reconduites dans les mêmes formes.  



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

372 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

Peuvent également être exclus de la mesure prévue ci-dessus, par décision de l’autorité 

compétente, les personnels indispensables à la continuité des services publics vitaux (1111). 

D’autres services peuvent avoir leurs activités suspendues comme il  le prévoit l’art  3  du décret 

précité : «  Les activités de transport de personnes, citées ci-dessous, sont suspendues durant la période 

indiquée à l’article 2 ci-dessus : les services aériens de transport public de passagers sur le réseau 

domestique ; les transports routiers sur toutes les liaisons : urbains et suburbains – intercommunaux - 

inter-wilayas ; le transport ferroviaire de voyageurs  le transport guidé : métro, tramway, transport par 

câble ; le transport par taxi collectif. Est exclue de cette mesure, l’activité de transport des personnels. 

Cependant   selon l’article 4   du même décret toujours : «  sans préjudice des dispositions de l’article 

3 ci-dessus, le ministre chargé des transports ainsi que le wali territorialement compétent, sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, d’organiser le transport des personnes pour assurer la continuité du 

service public et le maintien des activités vitales, au niveau des services exclus des dispositions du 

présent décret énumérés à l’article 7 ci-dessous ; des institutions et administrations publiques ; des 

entités économiques et services financiers. En tout état de cause, l’organisation du transport doit être 

effectuée dans le strict respect des prescriptions préventives contre la propagation du Coronavirus 

(COVID-19) édictées par les services compétents de la santé publique.    

Selon l’article 5 d’autres services peuvent  être  carrément  fermés devant le public dans les grandes 

villes, durant la période indiquée à l’article 2 ci-dessus, il s’agit  des débits de boissons, les 

établissements et espaces de loisirs, de divertissement, de spectacle…, à l’exception de ceux assurant 

la livraison à domicile. La mesure de fermeture peut être étendue à d’autres activités et à d’autres 

localités, par arrêté du wali territorialement compétent. Les mesures de fermeture peuvent toucher 

d’autres services  (les bibliothèques, centres culturels, piscines, complexes sportifs … airs de jeux  

établissements en plein air …)(1112) .  

En revanche, certains  services publics  vitaux ne nécessitant pas l’accueil   de leurs usagers doivent 

rester ouverts pour assurer  leurs missions d’une manière  continue (eau potable, assainissement, 

énergie et ordures ménagères), l’état civil à l’exception des mariages en Algérie où plusieurs walis 

on instruit les présidents d’APC afin de suspendre la délivrance des actes de mariages dans le cadre de 

la lutte contre le coronavirus (covid-19)(1113). La décision intervient dans le but de mettre un terme 

aux fêtes de mariage qui constituent un facteur aggravant la propagation de la pandémie. 

Toujours, dans le cadre de  la conciliation, les institutions et administrations  publiques  peuvent 

prendre toute mesure encourageant le travail à distance dans le respect des lois et règlements en 

vigueur. Les dispositions de cette conciliation sont prévues dans le cadre juridique régissant  ce qui est 

appelé le télétravail. 

 En France  l’article L.1222-9 du code du travail  défini le télétravail comme « toute forme 

d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux 

de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les 

technologies de l’information et de la communication » (ordinateurs fixes et portables, Internet, 

téléphonie mobile, tablette, fax, etc.). Le salarié (ou l’agent) qui effectue du télétravail est qualifié de 

« télétravailleur »  (1114). En Algérie, selon les dispositions du décret 20-69, les institutions et 

administrations publiques peuvent prendre toute mesure encourageant le travail à distance dans le 

respect des lois et règlements en vigueur (1115). 

                                                           
1111 -Art 7 du décret  

1112 -Cabinet Cloix&Mendes Gil –site visité le 06-09-2020 à12.00 

1113 -Arezki Benali, Lutte contre le covid-19 : des walis suspendent la délivrance des  actes de mariage. Algérie Eco. Site visité le 09-

09-2020 à 23h .00mn. 

1114 -l’art L.1222 du code du travail français  

1115 - l’art 9 du décret 20-69. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037388731&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180907
https://www.algerie-eco.com/author/arezki/
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b– Principe d’égalité  devant le service public et ses exceptions : 

1-Le principe : 

L’un des principes les plus souvent cités  des services publics est le principe d’égalité des 

administrés devant le service public. Ce principe   constitue un principe général du  droit et l’une des 

valeurs de  l’état de droit (1116). 

Conformément à ce principe, lui aussi à valeur constitutionnelle,  aucune distinction  n’est faite 

entre les usagers du service public,  quant à l’accès comme au service rendu lui-même,  ses usagers se 

trouvent sur  le même pied d’égalité devant les charges et les prestations présentées ou  exercées par le 

service public. Il ne peut donc exister aucune discrimination au sein d’un service public (exigence de 

neutralité et d’impartialité). Tous les usagers qui se trouvent dans la même situation objective peuvent 

réclamer les mêmes avantages (1117), soit qu’il  s’agisse d'un SPA ou d'un SPIC ; il ne peut exister de 

systèmes préférentiels (1118).  

   Le juge administratif sanctionne les discriminations pratiquées dans les services publics 

(inégalités de traitement, discriminations tarifaires,… etc). Néanmoins, l'application uniforme de règles 

égalitaires ne doit pas avoir pour effet d’accroître les inégalités sociales. En effet, les prix fixés par le 

service public pour bénéficier de ses  prestations   ne doivent pas être les mêmes pour tout les usagers 

; les plus démunis doivent bénéficier de tarifs avantageux pour que l'égalité face aux services publics 

soit garantie. Ainsi, les services publics doivent adapter leur offre à chaque usager pour garantir 

l'égalité de tous. 

2-Exceptions : 

 Vu la crise   sanitaires exceptionnelle qui   frappe le  monde,   le principe d’égalité  se trouve 

affecté par la volonté des autorités publiques de faire assurer en premier lieu  le principe précédent, 

c’est  à dire la continuité, au moyen des outils numérique en  accélérant l’usage de ce dernier. En effet, 

cette démarche  n’est pas neutre pour l’effectivité  du principe d’égalité dans son sens cité 

précédemment,   puisque des effets  peuvent être en résulter  comme suit : 

 Primo : l’égalité d’accès aux services publics est remise en cause par l’’existence d’un fossé 

numérique (1119) ou ce qui est a appelé parfois fracture numérique qui est à la fois sociale et 

géographique. Sociale, étant donné que l’illectronisme(1120) peut constitue un obstacle devant le 

principe d’égalité, car certains usagers ne sont pas internautes. À  cette question s’ajoute aussi  des 

discussions sur l’absence des moyens (ordinateurs,  tablettes ou même des smartphones) chez  ces  

mêmes usagers, ce qui  constitue une préoccupation majeure. Géographique,  car l’égalité d’accès au 

service public devient relativisée par la présence de certains territoires ou zones où la couverture du 

réseau internet est absente ou parfois perturbée, ce qui signifie l’exclusion des usagers de ses zones 

dites blanche des services publics qui deviennent entièrement numérisés  à cause de la crise sanitaire 

(1121). On peut citer à titre d’exemple certains régions en Algérie, notamment celles dites zones 

d’ombre. 

                                                           
1116 -André Delaubadére , traité de droit administratif , librairie générale de droit et de jurisprudence, sixiéme édition , 20et24, rue 

Soufflot, Paris 1973, P.619 

1117 - Le monde diplomatoque.fr site visité le 25-08-2020 à 11 

1118 - André Delaubadére , traité de droit administratif , librairie générale de droit et de jurisprudence, quatrième édition , 20, rue 

Soufflot, Paris, 1967, P.573 

1119 - Elie .Michel  , le fossé numérique .L’internet , facteur de nouvelles inégalité § Problèmes politiques et sociaux , la documentation 

française n 861, aout 2001,p.32 

1120- Vincent Annequin , la numérisation du service public dans la lutte contre le coronvirus .Revuedlf.com /droit-administratif:/la 

numerisation –du-service-public-dans –la-lutte-contre- 

1121 - Vincent Annequin. Ibid. 
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Secundo (1122): Pour faire face aux effets de  cette crise sanitaire, certaines prestations sont vues 

totalement numérisées, c’est le cas du service public de l’enseignement, notamment celui  du 

supérieure. Cette question pose un problème  de  conformité au regard de l’évolution de la 

jurisprudence administrative,  notamment en France. Par son arrêt en  date du 27novembre 2019, 

CIMADE, LDH, GISTI, SYNDICATS DES AVOCATS EN  France,  le conseil d’Etat déclare que la 

saisine de l’administration par voie électronique est un droit et non une obligation (1123). Toutefois,  

cet arrêt précise immédiatement que ce droit peut être écarté » lorsqu’y font obstacles des 

considérations tenant à l’ordre public, la défense et la sécurité nationale ou la bonne administration ou 

lorsque les présences personnelle du demandeur est nécessaire. Conséquemment   il semblerait que 

l’état  d’urgence résultant de la propagation du covid-19 peut s’inscrire dans ces exceptions, ce qui 

rend légal le fonctionnement des services publics dont les prestations sont numérisées (1124). Bien 

entendu que la légalité de cette numérisation forcée ne signifie pas pour autant que le principe en sorte 

grandi (1125), puisque par ces mesures prise, la continuité paraît comme  un principe primordial  au 

détriment du principe d’égalité  et  sa constitutionalité. 

c- Le principe de mutabilité ou d’adaptation et ces exceptions :  

1-Le principe : 

 Le service public doit toujours   avoir la capacité  de s’adapter  non seulement aux changements 

décidés par les pouvoirs publics pour répondre   aux exigences de l’intérêt général dans des situations 

ordinaire, mais il doit, aussi,  faire preuve, de cette  capacité dans les situations exceptionnelles. C’est 

le cas dans   cette crise sanitaire sans précédent qui nécessite une  adaptation qualitative,   afin de 

satisfaire au mieux l’intérêt général. Cette idée justifie des compétences administratives d’intervention 

unilatérale de grande envergure  qui, la encore ne sont pas limitées aux seuls services publics 

administratifs,  notamment  ceux qui sont sous la main de l’administration sous forme de régie, même 

si les autres services  ne sont pas écarté de cette nécessité d’adaptation, puisque sur ce fondement 

repose la nature partiellement réglementaire du cahier des charges de la concession des services publics 

industriels et commerciaux (1126). 

2-Exceptions : 

Si la numérisation du fonctionnement des  services publics n’est pas la conséquence  de la situation 

exceptionnelle qu’a causé  la pandémie , puisque cette numérisation  a précédé l’apparition de la crise 

, cette   dernière a poussé  les personnes publiques  comme les personnes privées a généraliser les 

usages numériques quand il s’agit de leurs activités nécessitant pas une présence physique de leurs 

agents (1127).C’est le cas des cours en ligne qui se sont multipliés jusqu'à devenir la modalité par 

défaut  de certains services publics , à l’image du service public de l’enseignement supérieur en France 

comme en Algérie via la plate forme moodle. 

Par son contenu précédent, le principe de mutabilité (adaptation) est marqué par d’importantes 

conséquences sur les parties de ce service : 

-Les usagers du service  n’ont aucun droit de maintenir à un moment donné des situations 

statutaires ou réglementaire qui les arrangent vis-à-vis le service public, non plus qu’au maintien du 

service public (1128). De ce fait, à notre avis, les mesures d’adaptation prise dans le cadre de la lutte 

contre  la propagation  du covide-19 peuvent ne pas être  l’objet d’un contentieux devant  les 

juridictions  du moment qu’il n’existe aucun droit pour les usagers au maintien d’un service public 

(CE, 6 avril, Tupin). Ces derniers ne peuvent on plus se réclamer d'un droit au maintien de l'état des 

                                                           
1122 -. Vincent Annequin. Ibid 

1123 - http://.consei-etat.fr/arianweb/CE/analyse/2019-1127//422516 

1124 - Vincent Annequin Ibid . 

1125 - Vincent Annequin Ibid . 

1126 - Vincent Annequin Ibid 

1127 - Vincent Annequin Ibid . 

1128 - CE, 27 janvier 1961 Vannier : suppression de certaines émissions de TV. 
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règles d'organisation du service public: CE, 2 octobre 1985, Jeissou de Sem du Pont Saint Nazaire 

contre Saint Brévin. Cependant ce principe ne les  prive pas comme les agents publics de tous droits. 

En effet, les usagers ont droit à un « fonctionnement normal du service » conformément aux règles 

prédéfinies: CE, 25  juin 1969, Vincent.  

Les agents quant à eux ont droit à l'application exacte de leur statut tant qu'il n'est pas modifié. 

L’Administration peut ainsi toujours, au nom de l’intérêt général, cesser même  l’exploitation d’un 

service si celui-ci ne correspond plus aux exigences de l’intérêt général (1129).   

-Ce principe  implique, aussi  que le service public puisse en permanence s'adapter aux nécessités 

changeantes de l'intérêt général. Ainsi, les agents de services publics ne peuvent jamais opposer à 

l'administration un droit acquis au maintien de leur statut: CE, 4 mai 1960, Jaffray. Mais aussi s'agissant 

des dispositions relatives à leur rémunération: CE, 11 octobre 1995, Institut géographique national. 

 Compte tenu de ce qui vient  être cité, devant les défis auxquels les autorités  publiques se trouvent  

confronter  à cause de la crise covid-19, ces dernières   ont  procédé à la détermination  des  services 

essentiels à maintenir en période de confinement , en distinguant les missions gérées à distance , de 

celles qui peuvent être s’exercer sur le terrain , puis organiser la reprise d’activité en veillant à la 

protection des personnels et des usagers(1130) . 

B- Principes d’application variable: 

  Ces principes sont le résultat de la distinction entre les services publics administratifs(SPA) et 

les services publics commerciaux et industriels(SPIC). 

Premièrement : principes relatifs  aux services publics administratifs : 

Ces principes se présentent sous forme de différents rapports qui concernent  les usagers du service 

public  avec ce dernier comme suit : 

 -les usagers : 

L’usager du service public administratif se trouve dans une situation  régulière à caractère 

réglementaire régit par le droit public.  On ne parle plus de contrat entre l’usager et le service public, 

de ce fait les conditions d’être bénéficiaire des prestations présentées par le service public à caractère 

administratif  sont déterminées  dans toutes les circonstances, d’une manière unilatérale, par 

l’Administration gestionnaire du service.  

Exception est faite dans certaines situations où on trouve parfois un usager dans une situation à 

caractère purement contractuelle. C’est le cas par exemple de la gestion  d’un service public par un 

organisme privé ou l’usager est lié au service public par un acte de droit privé.  

- Les agents du service public : 

Les agents du service public  ont normalement la qualité d’agents publics, quand ce dernier est 

géré par une personne morale publique qu’elle que soit, l’Etat ou ses collectivités locales ou ses autres  

démembrements à caractère administratifs. Les agents dont leur relation avec ce service est permanente 

ont la qualité de fonctionnaires titulaires et ceux dont la relation est pour une période déterminée suite 

à des dispositions contractuelles  sont des  agents contractuels. 

-les tiers : 

                                                           
1129- Manuel  Delmare,Opcit, P.193. 

1130- Portail de la fonction publique territoriale en Ille &Vilaine( maintenir le service public face à la crise covid-19), site visité le 25- 

08-2020. 
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Les tiers  représentent une catégorie de personnes qui ont un statut vis –à-vis le service public sans 

avoir la qualité  des usagers ni des agents de ce service. Cette catégorie est constituée   de fournisseurs 

ou des prestataires de services qui  ont une relation avec la personne publique morale  ou privé à 

laquelle la gestion du service est confiée. Le contrat  régissant cette situation est un contrat de droit 

public  même quand il s’agit  d’une personne privée en cas de mandat s’il porte directement sur 

l’exécution du service ou s’il contient des clauses exorbitantes. 

b- Deuxièmement : Principes relatifs à la gestion des services publics à caractère industriel 

et commercial :  

 Conformément à leur vocation, ce type de services publics  est régit d’une manière générale  par 

les dispositions du droit privé sans l’exclusion des règles de droit public (1131). 

-Les usagers du service public : Le contrat est la forme selon laquelle l’usager se trouve vis-à-

vis ce type de service  public.  C’est un  contrat régit par le droit privé, le recours aux dispositions du 

droit public est écarté pour toute procédure qui vise  son annulation. 

- Les agents : En ce qui concerne la situation  des agents et le droit applicable, ainsi que les 

principes qui régissent les agents du service,  une distinction est faite  entre deux situations. 

1-ère situation : Cette situation est la situation générale qui caractérise ce service public, elle se 

traduit par l’application du droit privé pour ces agents quand il est géré par une personne de droit privé.  

2-éme situation : Dans le cas où le service public est géré par une personne publique morale, ses 

cadres dirigeants sont considérés comme des  agents publics. Il s’agit dans la plus part des cas du 

directeur et le comptable. 

- Les tiers : La situation de cette catégorie vis-à-vis le service public, est une  situation 

contractuelle. On distingue entre  deux types de contrats, un contrat  administratif, d’une part,  et d’un 

contrat de droit privé, d’autre part. On est devant  le premier type de contrat  quand ce dernier porte 

sur l’exécution du service ou ce contrat  contient une clause exorbitante du droit privé (1132). 

Conclusion et recommandations: 

Ce qu’on peut retenir comme  conclusion réelle à la  fin de ce papier et on le recommande, surtout 

pour l’Algérie, c’est que le service public  reste un support  durable  incontesté ,  vu  son rôle lié à celui  

de l’Etat  dans toutes les conjonctures.  Car  il est prouvé  qu’un pays qui veut se développer  n’a d’autre 

alternative que d’utiliser le procédé de service  public de manière extensive quelque  soient ses types 

et ses appellation.  

Pour ce qui est le cas en Algérie, je pense que   la crise sanitaire actuelle  représente une opportunité 

pour le pays   afin que ses services publics doivent faire preuve de leur existence en changeant leurs 

mécanismes de fonctionnement organisé en monopole qui nous rappelle toujours de la phase 

d’idéologisation. Un monopole qui reste derrière  l’échec enregistré  dans le passage d’une manière 

claire d’une gestion dirigée à une gestion libérale. C’est un constat  qu’on le partage avec 

M.C.Belmihoub qui décrit  dans un de ces analyses : « …le service public a été organisé en monopole 

public soit sous la forme d’une gestion directe par l’administration, soit sous la forme d’établissement 

public exploitant un monopole réglementé». 
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La question de la réhabilitation  du service public peut  voir le jour,  du moment qu’elle  a constitué  

une des finalités pour lesquelles  l’observatoire national  a été créé. 

A ce titre, l’observatoire devient  le premier concerné par la proposition  des règles et mesures 

tendant  à l'amélioration de l'organisation et du bon fonctionnement du service public durant cette crise, 

afin de garantir  une adaptation  adéquate qui lui permet d’accompagner  l’évolution  de sa propagation. 

Cette finalité ne peut être réalisée, à notre avis, que par les missions  ont été confiées à cet observatoire  

conformément à l’art 4 du décret portant sa création, à savoir : 

A-En matière d’accès aux services publics : A ce titre, l’observatoire  peut  étudier  et  proposer 

toute mesure  tendant notamment à : 

- la promotion  et la protection des droits des usagers  et l’équité dans l’accès au service public, 

surtout  les services qui se trouvent  concernés en premier lieu par la lutte  contre la pandémie ; 

-faire élaborer toutes études, appréciations, indicateurs ,statistiques et informations de nature à 

promouvoir les actions destinées à l’améliorations de  la qualité  des prestations présentées  par service 

public lors de cette crise ; 

-faire impulser et encourager la participation des usagers ainsi que celle de la société civile dans 

l’amélioration de ces  prestations ; 

B-En matière d’adaptation du service public: 

Dans ce cadre, le service public se trouve dans l’obligation d’accomplir les missions suivantes : 

-favoriser le développement de la généralisation de la   numérisation par l’introduction des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication pour préserver et garantir l’effectivité 

des principes précédents au profit de tout les usagers ; 

-favoriser la mise en place des systèmes et procédures efficaces de communication en vue 

d’assurer l’information  des usagers sur les prestations des services publics durant cette crise, et ce à 

travers l’amélioration de leur   accès à l’information et de recueillir leurs opinions, suggestions et de 

répondre à leurs doléances. 

C-En matière de rapports entre usagers et agents du service public : 

Dans ce cadre l’observatoire est appelé de contribuer à l’instauration du professionnalisme et 

l’éthique dans les services publics par  l’adoption de toute mesure de nature à : 

-faire améliorer les conditions de travail des agents du service public dans le cadre cette crise ; 

-Susciter et maintenir la confiance entre les agents du service public et ses usagers ; 

-favoriser du principe d’humanisation dans les rapports entre les agents du service public et les 

usagers ; 

-promouvoir les valeurs morales inhérentes aux activités des agents du service public ; 

-faire promouvoir  la culture de la performance et du mérite personnel des agents du service public. 
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Résumé 

Le corps social a besoin de protection, de sauvegarde et de préservation, et il est opportun 

de rappeler que le droit pénal se définit par rapport aux valeurs d’une société. 

Parce que la prudence et la diligence requises sont plus fortes en ce temps de pandémie 

Covid-19, il est normal que les défaillances soient sanctionnées de manière à en faire ressortir 

la gravité toute particulière. La complexité du coronavirus ne se limite pas uniquement au 

niveau sanitaire mais elle le dépasse pour atteindre le niveau juridique et plus particulièrement 

la matière pénale. 

 

 ملخص
يعترب املجتمع كصورة للجسد الذي يحتاج اىل الوقاية و الحامية للمحافظة عليه ، و من املهم التذكري بأن     

ذلك أن الحيطة و الحذر املطلوبني ، أقوى يف هذه  تعريف القانون الجنايئ يتم انطالقا من عالقته بقيم املجتمع .
 اىل تعطيل الحياة الطبيعية و عرقلتها .الذي أدى  09الظرفية التي عرفت ظهور فريوس كوفيد 

و من الطبيعي أن اإلخالالت بالنظم املوضوعة لحامية املجتمع  يف هذه الفرتة بالذات يجب أن تعاقب وفق    
ال ميكن حرصها  09مقتضيات تتالءم و خطورة و خصوصية الفعل الجرمي و املرحلة . و حيث أن تعقيد  جائحة كوفيد 

فحسب ، بل أيضا تجاوزتها اىل الجانب القانوين و بالخصوص يف املادة الجنائية ، اليشء  عىل املستوى الصحي
الذي يربز النقاش حول الرشعية الجنائية و املخالفات غري العمدية يف ظل جائحة كوفيد و عالقتها بأزمة القانون 

 الجنايئ خصوصا عىل مستوى مبادئ املسوؤلية الجنائية
  

Quelle place à la sécurité au Maroc avec la pandémie du coronavirus ? Peut-on accepter 

l’imprudence ? La pandémie peut-elle légitimer la négligence ? Les dispositions tendant à préciser la 

définition des infractions non intentionnelles pendant le coronavirus sont-elles très révélatrice de la 

crise du droit pénal et plus particulièrement les fondements mêmes de la responsabilité pénale? Les 

questions méritent d’être posées alors que les chiffres de contamination et de propagation au Maroc 

grimpent sans discontinuité d’un jour à l’autre. Les chiffres fournis quotidiennement par le ministère 

de la santé offrent une surprenante voire une inquiétante1133 réalité marocaine.  

                                                           
1133 Un auteur a dit que la peur des citoyens n’est rien de plus qu’une métaphore référentielle qui s’intègre au jeu circulaire du discours 

de la peur. W. Ackermann, R. Dulong et H. P. Jeudy : « imaginaires de l’insécurité », librairie des Méridiens, 1983, p 112. 
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La complexité du coronavirus ne se limite pas uniquement au niveau sanitaire mais elle le dépasse 

pour atteindre le niveau juridique, éthique1134, sportif1135 et plus particulièrement le domaine pénal. 

D’un point de vue criminel, la pandémie  peut changer toute la physionomie, voire la qualification 

toute entière de l’infraction. Cette complexité a suscité et suscite toujours et encore des interrogations 

que nous devons examiner avec le plus grand intérêt, dans l’espoir de statuer sur les éléments de base 

qui nous aident à qualifier la commission ou l’omission d’un citoyen1136 d’un point de vue pénal1137. 

Pour cela, des considérations à la fois de droit pénal spécial et de droit pénal général en sont notre 

soutien1138, et qui font de l’acte une délinquance significative. Le problème touche au sens normatif 

de la matière pénale qui n’est pas là pour réglementer mais pour sanctionner des comportements 

blâmables. Bien évidemment, il ne faut pas perdre de vue que toute pénalisation excessive revient à 

fragiliser la sanction elle-même. Et en même temps, il n’est pas question d’admettre une impunité là 

où les défaillances sont réelles. 

Le corps social a besoin de protection, de sauvegarde et de préservation, et il est opportun de 

rappeler que le droit pénal se définit par rapport aux valeurs d’une société. L’Etat sanitaire au Maroc a 

exigé « prévention, répression, solidarité ». En somme, le sentiment d’insécurité des citoyens était 

réduit à une sorte de combat où s’affrontaient les honnêtes gens, et les gens négligents. Cette 

confrontation, pouvons-nous le dire, entre le bien et le mal a formé un commerce de la peur et des 

angoisses1139 invitant les citoyens et le pouvoir public à prendre des mesures efficaces pour éradiquer 

cette peur. Ce que la société désapprouve qu’il s’agisse des règles de prudence ou d’inobservation des 

règlements, c’est une conduite morale blâmable, se traduisant par une indifférence aux règles sociales 

qui fait que l’auteur néglige de respecter les règles de prudence nécessaires et de prendre les précautions 

qui s’imposent. C’est aux moments difficiles où il faut rejoindre les règles élémentaires de la vie sociale 

qui ne saurait disparaître ni avec la pandémie ou l’épidémie. Depuis l’apparition de la pandémie au 

Maroc le mois de Mars, les politiques de sécurité ne sont plus les grandes absentes de l’agenda 

sécuritaire marocaine. Se succédaient alors les conseils de sécurité sanitaire intérieure qui définissaient 

les axes principaux de la politique gouvernementale en la matière. Ces derniers concernent aussi bien 

le ministère de l’intérieur que celui de la justice. Plusieurs initiatives ont été prises que ce soit au niveau 

de l’adoption des textes  répressifs1140, du redéploiement des effectifs de police et de gendarmerie ou 

encore d’une nouvelle orientation de la justice dans son ensemble1141. De façon générale, la volonté 

du pays s’est traduite par une avalanche législative1142 dont il est encore trop tôt pour évaluer 

l’efficacité.  
                                                           

1134 L’éthique c’est l’ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu’un. En quelque sorte, le sentiment de 

l’idéal vécu dans l’action. 

1135 Pour plus de détail sur les conséquences de la pandémie sur le secteur sportif voir Mohammed Elhboul : « les contrats sportifs entre 

l’état d’urgence et la force majeure », article en arabe,  revue Adala des études juridiques et judiciaires, n° 4, 2020, p 187.    

1136 Il faut d’ailleurs admettre que cette responsabilité est de plus en plus lourde pour le justiciable, particulièrement pour les décideurs, 

qu’il s’agisse des élus locaux, du gouvernement ou des chefs d’entreprise…ect. 

1137 Plusieurs questions à caractère pénal ont surgit pendant la pandémie : le sort du non respect du confinement, la publication des 

informations erronées… voir dans ce sens : Ibrahim Lehrawa : « le rôle des sanctions pénales dans le contrôle du coronavirus », article 

en arabe,  revue Adala des études juridiques et judiciaires, n° 4, 2020, p 39.  

1138 Yves Mayaud : « de la conduite à 200 km/h : une mise en danger sous condition », Dalloz, 2000, n° 30, P 631. 

1139 Si les hommes vivent en société, c’est que l’intérêt commun les réunit, chacun y trouvant le moyen de vivre mieux…on se rassemble, 

ne fût-ce que pour mettre sa vie en sûreté » ainsi s’est prononcé Aristote et dont l’affirmation est toujours d’actualité. « la politique », 

PUF, 1971, p 229. Cité par J. Delumeau : « rassurer et protéger », Fayard, 1989, p 21. 

1140 On peut citer le décret 293-20-2 du 24 Mars 2020 et celui du 24 Mars 2020 n° 292-20-2.  

1141 D’une part, au niveau du ministère public, 1462 arrestations ont été enregistrées pendant la première semaine du confinement. 

D’autre part, pour une raison sécuritaire, le Maroc a adopté la justice à distance ou par vidéo conférence depuis le 27 avril 2020. 1469 

audiences à distance ont été réalisées, 24926 détenus ont bénéficié de cette mesure. Voir ses chiffres et d’autres statistiques dans l’article 

de Ibrahim Chouieer : «  la justice répressive à distance pendant l’état d’urgence sanitaire », article en arabe,  revue Adala des études 

juridiques et judiciaires, n° 4, 2020, p 100. Saida Hlimi : « la politique de l’incrimination et de la sanction selon l’état d’urgence sanitaire 

et les perspectives des sanctions alternatives », article en arabe,  revue Adala des études juridiques et judiciaires, n° 4, 2020, p 196. El 

moutaouakil abdelilah : « Réflexion sur l’impact de la pandémie covid 19 sur la procédure pénale » intervention au webinar international 

organisé par la FSJES de Meknès sur le thème « l’impact socio-économique de la pandémie covid-19 sur les pays de la méditerranée », 

9 juin 2020.     

1142 Il ne faut pas entendre le mot législation au sens stricte du terme dans la mesure où les textes adoptés n’émanaient pas du législateur 

mais uniquement du gouvernement. Pour plus de détail sur la question voir Abdelwahed Eddafi : « compétence de la législation pénale 
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Au niveau des responsabilités, on sait très bien que l’Etat est investi de pouvoirs, mais aussi de 

devoirs pour assurer et garantir l’effectivité de cet ordre public. Oublier que l’Etat a le devoir d’assurer 

l’ordre et le respect des lois, c’est négliger qu’il est un acteur indispensable pour garantir l’ordre social. 

De là, à affirmer qu’il existe un droit à être protéger. Au-delà de ce constat général, on a remarqué une 

nette montée en puissance de la peur et par conséquent de l’insécurité sanitaire. Dès lors, il faut se 

demander si le sentiment d’insécurité ressenti pendant la pandémie et avec lui le taux élevé des 

personnes testées positives ne peut être corroboré avec les règles de la responsabilité pénale ? Comment 

le citoyen marocain s’est-il alors emparé du problème sécuritaire pendant le coronavirus ?  La véritable 

question est de savoir comment le droit pénal permet de contribuer à la lutte contre cette épidémie, 

dont les conséquences sont parfois aussi graves que celles de maladies classiques ? Comment l’Etat 

marocain a jumelé entre la prévention et la répression? Entre la liberté par exemple de circuler comme 

un droit constitutionnel et la contrainte, tout en sachant que la liberté n’est pas exclusive de 

responsabilité et qu’il n’y a pas de véritable liberté sans responsabilité? Les classements sans suite, ou 

ce que nous pouvons appeler le pardon des services de police vis-à-vis les obligations qui incombent 

sur les citoyens imprudents1143 ne donnent-ils pas l’impression d’être confrontés à une justice à 

éclipse ? Ne faut-il pas accentuer la répression pénale en responsabilisant davantage les fauteurs de 

trouble1144 ? La responsabilité pénale ne doit-elle pas avoir sa place en cas d’infractions qui ne 

procèdent pas d’un comportement intentionnel et conscient1145 ? Ne faut-il pas mieux maîtriser les 

données relatives à la culpabilité pour faute, et que la responsabilité pénale doit être reconsidérée en 

droit marocain pour une meilleure définition de la non-intention et pour une meilleure répression de 

ses manifestations ? Les réponses sont loin d’être certaines. Afin d’esquisser les réponses, certaines 

qualifications pénales méritent d’être mentionnées parce qu’elles jouent un rôle déterminant dans 

l’appréhension de la pandémie.   

La mise en danger : une qualification fondamentale de la responsabilité pénale 

Cette infraction fait partie de la catégorie des infractions contre les personnes qui offre un terrain 

d’étude privilégié parce qu’elle est par excellence la violence au sens strict, et aussi parce que cette 

infraction touche à la dignité de l’homme, à son intégrité, voire à la vie. Elle connait plus que les autres 

infractions une croissance prononcée depuis l’apparition de la pandémie au Maroc et dans le monde. 

 L’infraction veut que le fait d’exposer directement autrui à un risque par  la violation d’une 

obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement doit être 

sanctionné. La mise en danger d’autrui en relation avec la pandémie du coronavirus renvoie à la faute 

ou rarement à l’intention de mettre une personne en danger. 

Certes, l’expression « mise en danger » est trop large, elle peut comprendre si l’on suit le plan du 

code pénal, non seulement les dispositions de l’article 398 du code pénal marocain, mais également 

celle de l’article 413 du même code. Cependant, une chose est certaine c’est que pour avoir 

concrètement méconnu la norme sociale telle qu’elle se dégage des textes d’incrimination que l’auteur 

                                                           
à la lumière de la circulaire relative à l’état d’urgence sanitaire concernant le coronavirus », article en arabe,  revue Adala des études 

juridiques et judiciaires, n° 4, 2020, p 143.     

1143 Un auteur a écrit : « l’imprudence a plusieurs visages, que les attitudes psychologiques pouvant tomber sous ce terme sont 

diverses…A ce propos, on distingue l’imprudence consciente et l’imprudence inconsciente. On peut concevoir que la première soit 

justifiée, parce que l’agent agit de façon raisonnée, alors que la seconde hypothèse correspond à un accident qui, dans sa cause comme 

dans ses effets, a totalement échappé à son emprise ». Bertrand De Lamy : « l’imprudence justifiée », Dalloz 2000, n° 37, p 782. 

1144 Le principe de la responsabilité pénale personnelle des individus négligents ne s’oppose pas à l’existence d’une responsabilité 

pénale du fait d’autrui. ce principe n’exclut certes pas que l’on soit pénalement responsable, pour faute personnelle, d’un fait commis 

matériellement par autrui. C’est le cas par exemple d’un policier qui n’applique pas la loi envers une personne imprudente et qui cause 

un danger de mort ou de maladie à un tiers. La sanction doit alors toucher le fautif, le maladroit ou l’étourdi qui a manifesté une légèreté 

qui est une faute contre les valeurs sociales. Voir dans le même sens : Jean-Christophe Saint-Pau : « la responsabilité pénale des personnes 

morales est-elle une responsabilité par ricochet ? », Dalloz 2000, n° 30, p 638.  

1145 Même si le terme de conscience est d’une approche juridique difficile et semble même relever du non droit. Voir D. Laszo-

Fenouillet : « la conscience », préface G Cornu, LGDJ, 1993.  
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d’une action imputable doit en rendre compte. C’est ce reproche qui traduit la substance sociale de 

l’infraction et traduit les fautes normatives. Si l’exigence de la violation d’une obligation particulière 

de sécurité ou de prudence est effectivement respectée par le législateur, il n’en est pas de même en 

revanche de l’exposition d’une personne à un risque. Pour mieux analyser l’exposition d’autrui à un 

risque lié au coronavirus, le non respect des obligations édictées par la loi semble être lié à la fois à des 

circonstances objectives1146, qu’à une attitude personnalisée1147.    

L’exposition d’autrui à un risque est en effet visée par les textes d’incrimination et constitue le 

résultat légal de l’infraction. Outre qu’elle doit nécessairement être constatée pour la constitution de 

l’acte, elle doit de plus avoir été causée par le comportement incriminé pour que l’élément matériel 

soit constitué. Si l’on veut maintenir l’infraction de mise en danger dans des limites raisonnables, il 

faut donc apprécier sévèrement les circonstances de commission du délit qui seules (en l’absence 

d’exigences d’une personne mise en danger) peuvent établir non seulement le lien entre la violation et 

le risque d’exposer quelqu’un à un danger, mais encore la gravité de ce danger éventuel. En effet, seule 

correspond à l’acte, la violation de nature à entraîner un risque de mort ou de maladie. Une appréciation 

rigoureuse de cette condition paraît donc indispensable à l’équilibre de cette incrimination1148. 

La mise en danger d’autrui exige à notre avis une violation d’une obligation particulière de sécurité 

et de prudence. De même, cette dernière ne doit être forcément délibérée.  Quant à l’élément moral, il 

doit être déterminé au regard du résultat de l’acte considéré, ce qui nécessite de distinguer selon que 

celui-ci consiste en l’exposition d’une personne à un risque de mort (articles 398 et 432 CP), à un péril 

(article 431 CP) ou de maladie grave (article 413 et 433 CP).  

En effet, l’article 3981149 du code pénal énonce :  « quiconque attente à la vie d’une personne par 

l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que 

ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites, est coupable 

d’empoisonnement ».  

Dans cette hypothèse, il convient d’examiner l’état d’esprit de la personne déclarée positive qui 

transgresse volontairement une obligation légale au regard de l’exposition d’une personne à un risque 

de mort. L’acte est en effet constitué dès lors que la personne a été exposée à un risque de mort sans 

que l’on exige que ce risque se soit réalisé. Cependant, la question qui se pose à cet égard, comment 

faire pour juger que la personne atteinte de coronavirus et qui n’a pas respecté volontairement les 

mesures de prudences est certain que son acte va parvenir à la réalisation du résultat de mort ? La 

réponse paraît difficile, qui dépend notamment de la nature et du degré de dangerosité du virus, et aussi 

de l’état physique et morphologique de la victime. Autrement dit, il faut se plier aux exigences d’un 

débat sur la réalisation concrète des éléments de l’infraction. 

L’infraction suppose à titre de condition préalable l’existence d’une substance qui peut donner la 

mort1150. En parlant de substances qui peuvent donner la mort, le législateur évite de lier les juges par 

l’énoncé d’une liste limitative de substances qu’il aurait dû mettre à jour régulièrement et que les 

scientifiques auraient toujours contestée. Certes l’on enseigne traditionnellement que le caractère nocif 

de la substance est laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond aidés bien évidemment par les 

                                                           
1146 Comme l’heure et l’endroit du non respect de l’obligation ou la personne visée par le risque. 

1147 Notamment dans le cas de l’intention de l’auteur de l’acte de mise en danger. 

1148 D’autant plus, que la jurisprudence exige que le lien de causalité entre l’acte de la personne négligente et le résultat  soit certain. 

1149 Voir aussi l’article 396 du projet du code pénal marocain. 

1150 La formule une substance qui peut est une substance qui peut tuer comme elle peut ne pas tuer. La formule du code pénal conduit 

donc à admettre que l’article 398 CP vise non seulement les substances nécessairement mortelles mais aussi les substances à risque 

mortel. 
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experts. Il n’en reste pas moins que la substance doit avoir en elle-même un caractère mortifère, à 

défaut de quoi d’autres qualifications doivent être appliquées1151. 

Il appartient au juge, dans chaque espèce, de déterminer concrètement si la substance employée 

était ou non mortelle. Peu importe que cette substance présente une origine animale (venin), végétale, 

minérale, ou chimique. Peu importe qu’elle ait une consistance solide, liquide ou gazeuse. Le processus 

mortifère peut être également soit rapide soit au contraire s’envisager à plus long terme, et être la 

résultante d’une action soit unique soit répétée dans le temps. En toute hypothèse, ce caractère mortifère 

s’apprécie indépendamment de la plus ou moins grande résistance de la victime, qui peut difficilement 

avoir été prise en compte à l’avance par l’auteur de l’acte. 

 De ce qui précède, la question qui se pose, le virus covid-19 est-il une substance qui peut être 

considérée comme mortifère1152 ? Ne serait-il pas une maladie mortelle, du moins aux yeux des 

pénalistes ? Le coronavirus ne constitue pas un poison par excellence ? Pour répondre à cette question, 

et à cause de l’absence d’une jurisprudence marocaine en la matière aux jours de la rédaction de ces 

lignes, le débat sur la technique de répression du coronavirus doit être recherché en faisant une 

analogie1153 avec d’autres virus (Sida).  

 Le problème juridique du Sida a donné naissance à plusieurs décisions jurisprudentielles 

notamment en France. A cette occasion, on a beaucoup cherché à infléchir des concepts juridiques 

pénaux fondamentaux. C’est ainsi que la question posée est de savoir si l’acte matériel peut constituer 

une véritable administration. Autrement dit, le virus du Sida est-elle une maladie mortelle qui suffit à 

qualifier l’acte d’empoisonnement ? Ou au contraire d’autres qualifications peuvent surgir ?  Plusieurs 

arrêts ont été rendus.  

La première affaire qui a retenu l’attention est celle de la ville de Metz dans laquelle l’instruction 

de la plainte pour empoisonnement n’a pas abouti par suite du décès de la personne poursuivie1154. 

Une autre affaire a été remarquée parce qu’il y a eu relaxe en première instance, mais il semblait y 

avoir des doutes sur certaines circonstances de fait importantes1155. Là encore, la procédure, en appel, 

s’est finalement éteinte avec le décès du prévenu. . La troisième affaire est celle qui a été révélée 

lorsqu’elle fit l’objet d’un arrêt notable de la Cour de cassation française1156. Les juges du fond 

avaient retenu la qualification d’empoisonnement mais leur décision fut cassée, en raison de leur 

maladresse de rédaction de l’arrêt, pour contradiction et insuffisance de motifs1157. La quatrième 

affaire, dont les circonstances de fait sont tout à fait typiques d’une transmission sexuelle volontaire 

du sida à l’insu de la victime, ayant donné lieu, en première instance à une condamnation pour non-

assistance à personne en danger, parce que, mettant en danger la santé d’autrui, en négligeant les 

précautions nécessaires, il pouvait lui porter assistance en lui révélant sa séropositivité.   Cette position 

a fait l’occasion d’une requalification par la Cour d’appel de Rouen, le 22 septembre 1999, en 

administration de substances nuisibles. L’acte consiste à une administration, c’est-à-dire consistant à 

faire absorber par autrui une certaine substance par quelque moyen que ce soit. Dans cette affaire, la 

Cour a jugé que le fait pour un homme d’avoir des relations sexuelles non protégées avec sa partenaire 

en lui dissimulant à l’aide d’un stratagème sa séropositivité, avec le risque de lui communiquer par le 

sperme le virus du sida et de voir comme en l’espèce la maladie de développer chez celle-ci, ne peut 

                                                           
1151 Mohammed Laaroussi : « précis de l’explication du droit pénal marocain » ouvrage en arabe, Tome 2, droit pénal spécial, 1ière 

édition, 2018, p 267. 

1152 Pour une idée sur la question en droit égyptien, voir Mahmoud Omar Mahmoud : « la responsabilité pénale résultant de la 

contamination par la coronavirus » article en arabe,  revue Mohamat wa tahkim, sans date.    

1153En raison de l’interdiction de se référer à L’analogie, cette dernière doit être comprise dans le sens de la comparaison avec d’autres 

virus, et non pas au sens stricte du terme telle qu’elle est prohibé dans le droit pénal. 

1154 Voir les journaux : le Figaro 28 octobre 1992, Libération 18 février 1993. 

1155 La victime avait déclaré : « je savais qu’il était séropositif, mais je voulais l’entendre de sa propre bouche ». 

1156 Cass. Crim 2 juillet 1998, Bull. Crim n° 211. 

1157 Voir les commentaires des professeurs Jean Pradel : Dalloz 1998, jurisprudence, p 457 ; Michelle-Laure-Rassat : note JCP 1998, 

II, n° 10132. 
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constituer le délit de non assistance à personne en danger, l’abstention délictueuse n’étant pas 

compatible avec le fait volontaire et concomitant occasionnant le danger1158.  

La prise de position d’une qualification pénale propre au Covid-19 est liée avec la nature du virus 

comme élément matériel. Une chose est certaine c’est qu’à ce jour tous les contaminés ne sont pas 

encore décédés. Initialement considéré comme une pandémie, le coronavirus ne serait-il pas en train 

de ne plus paraître aussi grave ? Face à une contamination, toute la question peut se résumer à qualifier 

la substance de nuisible ou de mortifère. Si l’on reste très perplexe sur la qualification de la substance, 

on doit aussi s’interroger sur l’intention de l’agent parce qu’il arrive que l’esprit de ces infractions soit 

difficile à cerner. L’esprit de l’empoisonnement est-il l’intention d’administrer la substance ou bien 

l’intention de tuer?  A ce stade l’intention doit être évaluée. Il faut chercher si l’auteur a agi avec une 

intention coupable ou pas, c’est-à-dire avec la connaissance de la nocivité du produit qu’il administre 

comme le coronavirus.  Il convient pour déterminer l’élément moral du délit de l’infraction, de 

caractériser l’état d’esprit de la personne au regard du risque d’exposer quelqu’un à un danger grave. 

Il faut dire aussi, qu’il est très difficile de prouver que l’agent qui viole délibérément une obligation de 

prudence comme la distanciation sociale ou le port du masque dans des circonstances qui rendent ce 

comportement dangereux a nécessairement conscience du risque d’exposer une personne à un grave 

danger par le biais de substances nuisible à la santé comme dans le cas d’un virus par exemple. Celui 

qui viole en effet une obligation en connaissance de cause ne peut qu’avoir conscience du risque 

d’exposer quelqu’un à un danger, surtout s’il s’agit d’un professionnel. Si coronavirus est une 

pandémie ou épidémie au niveau sanitaire, il ne saurait être au sens des dispositions de la matière 

pénale un facteur systématique de risques ou de danger pour autrui même si ce risque est une source 

de faute 

La faute : l’évolutionnisme au service de l’utilitarisme 

Voilà que la doctrine s’interroge et se divise sur le rôle de la faute dans le droit de la responsabilité 

pénale, la question qui se pose est de savoir si l’auteur d’une infraction non intentionnelle doit-il avoir 

lui aussi une responsabilité pénale ? La réponse d’un point de vue moral, humain et juridique parait 

évidente. La pandémie est l’occasion par excellence pour statuer sur la législation relative à la place de 

la responsabilité pénale destinée à sanctionner les comportements non intentionnels. A la non-intention 

se rattachent tous les comportements qui ne procèdent pas d’une volonté délibérée. L’imprudence, la 

négligence, la maladresse en rendent compte, avec pour domaine d’élection les qualifications 

d’homicide involontaire (art 432 CP) et violence ou blessure involontaire (art 433 CP). 

 Les enjeux juridiques de la faute ne sont pas les mêmes de l’intention qui se définit comme l’esprit 

d’un acte défini objectivement à la non-intention. Le mérite du législateur est d’en avoir pris conscience 

dans le dispositif pénal marocain. L’agent aurait dû mesurer les conséquences de son acte mais il a été 

distrait et ne s’est pas représenté son résultat. C’est cette indifférence envers la valeur protégée qui lui 

est reprochée. Cependant la question qui se pose est de savoir si la covid-19 ne constitue pas une 

occasion pour changer les données juridiques relatives à la faute qui se définit comme la violation 

d’une obligation préexistante ou d’une règle de droit, et que son appréciation soit effectuée in concreto, 

au regard des circonstances de l’espèce ? notamment si nous savons que la faute est tellement ancrée 

dans nos modes de pensée qu’il est presque impossible de ne pas justifier la condamnation de l’auteur 

du dommage sans faire, directement ou indirectement, référence au caractère fautif de son 

comportement. 

 

                                                           
1158 Voir Alain Prothais : « le sida ne serait-il plus, au regard du droit pénal, une maladie mortelle ? », Dalloz, chronique, n° 2000 p 

2053.  
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En effet, l’arsenal juridique marocain énonce : « Quiconque, par maladresse, imprudence, 

inattention, négligence ou inobservation des règlements, commet involontairement un homicide ou en 

est involontairement la cause est puni de l'emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 

250 à 1.000 dirhams ». « Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou 

inobservation des règlements, cause involontairement des blessures, coups ou maladies entraînant une 

incapacité de travail personnel de plus de six jours est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans 

et d'une amende de 200 à 500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement ». 

 La répression suppose la preuve d’une faute plus étroitement définie ainsi qu’un lien de causalité 

d’intensité variable entre cette faute et le résultat.  Les comportements ainsi énumérés procèdent tous 

d’une faute que l’on qualifiera de simple par opposition à la faute aggravée que l’article 434 CP 

envisage et qui alourdit la sanction. 

L’énumération des fautes simples permet de souligner que la faute peut s’établir de différentes 

manières. En revanche, elle n’exprime aucune hiérarchie entre elles. La formulation des articles ci-

dessus est assez maladroite1159, elle dénote le souci du législateur d’envisager largement l’inattention. 

Même sans violation d’un texte particulier, il peut donc y avoir place pour homicide ou maladie 

involontaire. Il suffit pour cela d’une défaillance, d’un comportement qui n’était pas à la hauteur de ce 

que l’on pouvait attendre d’un bon citoyen dans une situation donnée. Cependant, qu’en est-il avec la 

pandémie covid-19 ? ne faut-il pas établir une classification des fautes et rompre avec le système 

unitaire de la faute, Dans la mesure où il est des situations qui méritent une attention soutenue, en 

raison des dangers ou des risques qu’elles génèrent, et les manquements qui y sont relatifs dépassent 

en culpabilité le seuil d’une faute ordinaire comme le cas du virus corona ? Et aussi, parce qu’il y a des 

domaines où la responsabilité est de plus en plus lourde comparée à celle des simples citoyens comme 

celle qui concerne les décideurs « l’Etat et les élus locaux1160, les chefs d’entreprise1161, les 

directeurs des écoles, les médecins1162… » ; Dont les missions consistent à intervenir dans des 

domaines très exposés. En d’autres termes, la connaissance d’une obligation spécifique, au regard 

notamment de la formation, des fonctions, des compétences, des responsabilités personnelles ou 

professionnelles justifie une aggravation de la sanction. Et enfin parce que dans certaines situations et 

malgré la conscience du danger que représente la négligence ou l’imprudence, la personne tient à 

enfreindre la loi ou le règlement ce qui constitue en quelque sorte une faute délibérée1163. Autrement 

dit, le dommage n’est pas voulu, mais le risque est pleinement assumé. A vrai dire, la faute est 

également constitutive de l’élément matériel et intellectuel, lorsque sont, réunies trois conditions : un 

comportement fautif délibéré, l’exposition d’autrui à un risque d’une particulière gravité, et un risque 

prévisible qui se résume dans l’impossibilité de l’ignorer soit par les constatations personnellement 

effectuées par l’auteur, soit par les informations dont il disposait ou devait disposer. 

Parce que la prudence et la diligence requises sont plus fortes, il est normal que les défaillances 

soient sanctionnées de manière à en faire ressortir la gravité toute particulière. A cet égard le droit 

                                                           
1159 Les différentes formes d’inattention sont souvent tenues pour synonymes, bien qu’il y ait une différence entre eux. Par exemple la 

différence entre l’imprudence et la négligence c’est que la première soit révélée par un acte positif (agir sans prévision) alors que la 

seconde correspond à une attitude passive (ne pas se soucier des conséquences de son abstention). 

1160 Voir Raja Bensaoud : «Covid et responsabilité de l’administration, la prééminence du droit mais… », L’économiste n° 5852 le 28 

septembre 2020, date de la consultation le 14 novembre 2020 à 7h50.  

1161 L’affaire de lalla mimouna dans la région de Kenitra est un exemple de la négligence ayant pour conséquence la propagation des 

cas contaminés. Pour plus de détail sur le covid-19 au milieu du travail voir Labib Nabil : « la sécurité sanitaire de l’employé pendant la 

pandémie coronavirus entre les limites des dispositions juridiques et les défit de l’avenir » article en arabe,  revue Adala des études 

juridiques et judiciaires, n° 4, 2020, p 171.    

1162 Voir l’affaire dans laquelle un médecin marocain est poursuivi  par le parquet général de Tétouan, afin de déterminer les 

circonstances et les responsabilités suite au test qui s’est révélé positif au coronavirus, dans la mesure où le docteur ne s’est pas conformé 

aux règles exigées en matière de prévention de la propagation de cette pandémie. Article publié sur le site les Eco.ma, consulté le 1 

novembre 2020 à 12h28. 

1163 Comme le cas du personnel qui travaille dans un hôpital au Maroc et qui s’est fait arrêté entrain de faciliter l’entrée des familles au 

service du Covid-19 pour rendre visite à leurs proches moyennant une somme d’argent. (L’affaire est en cours).  
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français1164 nous paraît un bon exemple à suivre, et constitue une occasion pour que le législateur 

rompe avec la logique du code pénal actuel qui est préoccupée plus par les actes intentionnels que par 

les actes involontaires qui généraient plus facilement des réparations. En effet, la législation pénale 

française distingue entre trois catégories de la faute : la faute simple qui ressemble à celle adoptée par 

le droit marocain, et la faute délibérée qui se rattache à la mise en danger délibérée de la personne 

d’autrui. Elle consiste à vouloir le manquement répréhensible, tout en se promettant d’échapper à ses 

conséquences dommageables. Elle procède d’une démarche volontaire, mais sans rejoindre pour autant 

l’intention, parce qu’elle ne se double pas de la volonté de parvenir aux conséquences qui peuvent en 

résulter1165.  Et la faute caractérisée qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité. Elle 

empreinte sa substance à un manquement non délibéré dans son principe.  

C’est vrai que cette classification ne reflète pas toujours le degré de dangerosité des conséquences, 

dans la mesure où une simple faute peut générer des dommages considérables, et qu’à l’inverse une 

faute délibérée ou une faute caractérisée peut se solder par des préjudices minimes, on doit avouer que 

cette dissociation entre les fautes  mérite d’être considérée dans le système de répression marocain. Si 

l’intention peut être autre chose qu’un élément de distinction entre catégories d’infraction, un travail 

législatif de fond sur la non intention ou la faute dans son ensemble nous semble nécessaire1166. Ainsi, 

on doit sanctionner celui ou celle qui, sans être directement à l’origine du dommage, a soit crée ou 

contribué à créer, par son action, la situation qui a permis sa réalisation, soit omis de prendre les 

mesures permettant de l’éviter, sa négligence, son défaut de précaution présentant un lien certain avec 

le dommage qu’il a contribué, par son omission de faire, à réaliser. En d’autres termes, le législateur 

marocain doit situer la faute à plusieurs degrés de gravité : une faute simple, bénigne ou fugitive, et 

une faute délibérée de ne pas respecter la réglementation, exprimée par la prise consciente d’un risque 

grave, mais sans que l’intention n’atteigne le souhait de la réalisation du dommage.  

Le développement de responsabilités marquerait la défaite de la faute et le passage à une 

responsabilité modernisée, fondée sur le risque et tournée essentiellement vers la satisfaction des 

intérêts des victimes sans pour autant sanctionner ce qu’un auteur a appelé les poussières de fautes1167. 

Le responsable ne doit plus être considéré comme un simple fautif contraint de répondre des 

conséquences de ses faits dommageables, mais bien comme un acteur devant assumer toutes les charges 

de ses actes1168. Il est question de porter une appréciation sur les peines prononcées et de demander 

une cohérence entre la reconnaissance d’une faute d’une gravité certaine et la mesure de la sanction. 

Le tout afin de redonner à cette dernière sa force, sa valeur et son efficacité, et pour mettre un terme à 

la banalisation de la répression et restaurer l’exemplarité de la peine. Même si tout n’est pas mauvais 

dans le code pénal marocain, il est regrettable qu’une telle proposition aussi importante ne soit pas 

adoptée pour répondre aux préoccupations et aux exigences de la sécurité pénale. Le droit pénal est en 

effet et avant tout le droit des valeurs sociales. Il a pour vocation d’assurer l’ordre social en 

sauvegardant les valeurs sociales reconnues comme telles. La faute n’est pas préalable à la violation 

de la norme, elle est cette violation de la norme. C’est parce qu’il y a eu méconnaissance, en tout cas 

inobservation de la norme de conduite, qu’il y a faute1169. 

                                                           
1164 Yves Mayaud : « retour sur la culpabilité non intentionnelle en droit pénal…à propos de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 », 

Dalloz 2000, n° 40, Chroniques, p 603. Dominique-Noelle Commaret : « la loi du  juillet 2000 et sa mise en œuvre par la chambre 

criminelle de la Cour de cassation » Gazette du palais, 2002, p 3. Elisabeth Fortis : « les conséquences de la loi du 10 juillet 2000 en droit 

pénal », Revue Sciences Criminelles, n°4, Octobre-Décembre, 2001, p 736.   

1165 Y. Mayaud : « la volonté à la lumière du nouveau code pénal », Mélanges Larguier, 1993, p 203. 

1166 Voir dans le même sens Isabelle Moine-Dupuis : « l’intention en droit pénal : une notion introuvable?», Dalloz 2000, Chroniques, 

p 2144. 

1167 Marie-Elisabeth Cartier : « la nouvelle définition des délits non intentionnels par la loi du 10 juillet 2000 », revue sciences 

criminelles, 2001, p 728. 

1168 Il faut dire que le droit pénal ne réprimait les imprudences, inattentions, maladresses ou négligences que lorsqu’un dommage en 

était résulté. 

1169 Dana : « Essai sur la notion d’infraction pénale », LGDJ, 1982. 
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Conclusion : 

L’un des objectifs de cette contribution est de rappeler que la liberté n’est pas un espace de non 

droit et que, quel que soit sa spécificité, certaines normes, encore plus qu’ailleurs, doivent y être 

respectées. Il est vrai que le droit des victimes a connu une certaine évolution et a considérablement 

évolué, pour autant, cette évolution ne suffit pas toujours ; rien ne peut remplacer pour la victime la 

certitude que le responsable, que l’acte soit par faute ou intention, a été découvert et qu’il sera jugé 

pour les actes qui sont à l’origine de son dommage. 
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RESUME :  

Les Entreprises Publiques sont des leviers incontournables dans la dynamique de 

transformation économique et sociale du pays.  En effet, l’entreprise publique, en tant qu’outil 

d’investissement de l’État et instrument privilégié pour la réalisation des politiques et projets 

publics, a toujours été jugée sur une obligation de résultat, et ce, abstraction faite d’une 

anomalie structurelle qui est de répondre aux contraintes sociales et politiques. 

 Cet article se veut comme une contribution à une réflexion globale, qui s’inscrit dans une 

refonte de base de la gouvernance des entreprises publiques à travers l’analyse des différents 

mécanismes de gouvernance des entreprises publiques ainsi que ceux relatifs à leur contrôle. 

La finalité recherchée est de démontrer qu’il est possible de concilier les impératifs d’intérêt 

général pour l’entreprise publique tout en assurant un niveau de performance acceptable pour 

l’État et ce, malgré l’inflation normative sur la législation qui peut constituer une vraie entrave 

au fonctionnement et à l’institution de bonnes pratiques de gouvernance au sein des entreprises 

publiques. 

 

 : ملخص

املؤسسات العامة هي رافعات أساسية يف ديناميات التحول االقتصادي واالجتامعي يف البالد. يف الواقع ، كان 
وأداة مميزة لتحقيق السياسات واملشاريع العامة ، دامئًا عىل الحكم عىل املؤسسة العامة ، كأداة استثامر حكومية 

أساس االلتزام بتحقيق نتيجة، وهذا ، برصف النظر عن الشذوذ البنيوي الذي يتمثل يف االستجابة للقيود االجتامعية 
 والسياسية.

 اإلصالح األسايس إلدارةهو أن تكون مبثابة مساهمة يف التفكري العاملي ، وهو جزء من  الغرض من هذه املادة 
املؤسسات العامة من خالل تحليل آليات الحوكمة املختلفة للمؤسسات العامة وكذلك تلك املتعلقة مبراقبتها. الهدف 
املنشود هو إثبات أنه من املمكن التوفيق بني مقتضيات املصلحة العامة للمؤسسة العامة مع ضامن مستوى مقبول من 

الرغم من التضخم املعياري للترشيعات التي قد تشكل عقبة حقيقية أمام سري العمل وإرساء  األداء للدولة وهذا ، عىل
 مامرسات الحكم الرشيد داخل املؤسسات العامة
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Au Maroc, l’entreprise publique en tant que notion juridique n’a pas été définie par la  

loi 69-00 relative au contrôle financier de l’État sur les entreprises publiques et autres organismes. 

Toutefois le législateur a pris le soin de déterminer le sens de la société d’État et de la filiale publique, 

les deux étant des entreprises publiques1170.   

Le Droit communautaire, pour sa part, avait apporté une définition précise à travers l’article 2 de 

la directive européenne du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les 

États membres et les entreprises publiques, en annonçant :  

« Toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement 

une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la 

régissent ». 

Ladite directive s’est aussi attelée sur le sens de l'influence dominante et l’a considéré comme 

présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement, à l'égard de l’entreprise : 

détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise, ou disposent de la majorité des voix 

attachées aux parts émises par l'entreprise, ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de 

l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise. 

Notre sujet soulève un intérêt indéniable, l’entreprise publique, en tant qu’outil d’investissement 

de l’État et instrument privilégié pour la réalisation des politiques et projets publics, a toujours été 

jugée sur une obligation de résultat, et ce, abstraction faite d’une anomalie structurelle qui est de 

répondre aux contraintes sociales et politiques. Il ne s’agit pas de remettre en cause le rôle de l’État 

dans la gestion des contraintes sociales mais de mettre en lumière ce sujet en essayant de concilier la 

logique de la performance avec les contraintes juridiques, sociales et économiques.  

Cette situation se conçoit nettement par la comparaison de l’entreprise publique avec son 

homonyme privé, pour qui la logique de performance et de rentabilité constitue le fondement à toute 

réalisation et une raison d’existence, ainsi que le passage par une étude technique, financière, de 

positionnement et de faisabilité. A contrario l’entreprenariat public même s’il s’est distingué ces 

dernières années par une certaine amélioration, est souvent taxé par une gestion aléatoire et une 

navigation à vue.  

Comme l’a noté l’un de ses plus fins analystes, la doctrine principale du New Public Management 

(NPM),  prône la nécessité d’une gestion du secteur public plus axée sur les résultats que sur les règles 

générales de procédures1171, assurément, une priorisation des procédures au détriment de la 

performance, au sens large, et du résultat, constitue un des traits particulier et stable dans le 

management public  dans sa version de base.  

Il est question avant tout de respecter les procédures aussi lentes et compliquées qu’elles soient, 

voire même en subissant des pertes. Les exemples qui peuvent être cités dans ce sens sont divers et 

concernent plusieurs fonctions de l’établissement et entreprises publiques (EEP), mais nous pensons 

que l’exemple des achats publics est très parlant. On ne peut nier a cet égard,  que le décret de passation 

des marchés publics de 2013 a constitué une avancée notamment par l’introduction de la notion de 

l’offre la plus avantageuse.  

Le style de management encadré par des textes réglementaires impacte la gouvernance de 

l’entreprise qui par ricochet aura des effets sur la performance de l’entreprise.  

                                                           
1170 La loi 69-00 à apporter les définitions suivantes :  

sociétés d’Etat : les sociétés dont le capital est détenu en totalité par des organismes publics ;  

filiales publiques : les sociétés dont le capital est détenu à plus de la moitié par des organismes publics ; 

1171 Christopher Hood, Explaining economic policy reversals, Buckingham, Open University Press, 1994, p. 129 
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La gouvernance des entreprises publiques, particulièrement les sociétés d’État ou des filiales 

publiques, a capté l’intérêt de plusieurs auteurs. Il a également suscité plusieurs tentatives 

d’encadrement par les institutions marocaines. Néanmoins, il semble pertinent de rappeler que 

l’encadrement des entreprises publiques passe par des textes propres aux entreprises publiques 

(sociétés d’État et Filiales publiques) mais aussi par des lois et règlements qui concernent la forme 

juridique pour laquelle elles optent. 

A titre d’exemple et considérant la forme juridique des sociétés d’État (la société Anonyme) la loi 

17-95 s’appliquera pleinement sur lesdites entreprises, en termes d’instances de gouvernance, leurs 

modalités de convocations, règles de quorum et la représentation légale…. 

En effet, la société d’état sera confrontée à l’application de plusieurs types de règles. Celles 

relatives à la société anonyme,  et celles devant s’appliquer en raison de son statut d’entreprise 

publique, à savoir, la loi sur le contrôle des établissements et entreprises publiques « Hard Law » (I) et 

la loi sur la privatisation. Une dernière catégorie de règles vient également s’appliquer, que l’on peut 

qualifier de Soft Law1172(II), il s’agit des codes de bonnes conduites et différentes recommandations 

d’institution nationale, voire internationale, telles que la banque mondiale et l’OCDE1173.  

La gouvernance des entreprises publiques est une composante centrale de notre sujet, cette dernière 

se trouve au carrefour de la performance et de l’intérêt général. Aussi, nous essaierons dans la présente 

étude d’analyser de manière synthétique les contours juridiques et pratiques de la gouvernance des 

entreprises publiques, en mettant en relief la relation entre une bonne gouvernance et la performance 

d’entreprise publique. 

 Gouvernance dictée par la Hard Law - Droit contraignant 

Gouvernance impliquée par la forme juridique - société Anonyme 

La forme juridique choisie à savoir la société anonyme dans la quasi-totalité des cas, impose à 

l’entreprise publique d’adopter une gouvernance totalement conforme à ladite loi, ainsi, les entreprises 

publiques doivent comporter les organes suivants :  

Président du conseil d’administration : organe de contrôle  

Le président du conseil d’administration au sein d’une Entreprise publique est une personne 

physique, élue par le Conseil d’administration, il porte aussi la qualité d’administrateur de la société 

qui ne dépasse pas la durée de son mandat de président1174. Il n’est pas rare que le président du conseil 

d’administration soit un ministre, à titre d’exemple la société SODEA S.A, a toujours eu pour président 

de conseil d’administration le ministre de l’agriculture en place, le changement du ministre implique 

systématiquement le remplacement du ministre à la tête de ce conseil.   

Président Directeur Général  

Le titre de Président Directeur Général, un poste qui est plus rare dans les sociétés d’État et les 

filiales publiques mais fort présent au niveau des sous filiale, ceci s’explique par le phénomène des 

SPV1175 ou sociétés ce qui implique l’application de schéma organisationnel similaire au suivant :  

                                                           
1172 Le droit mou ou souple (en anglais : soft Law) est un ensemble de règles dont la « juridicité » est discutée. Ce sont des règles de 

droit non obligatoires, ce qui est a priori contraire à l'essence du droit. A priori, car dans la pratique, il y a de nombreuses lois dont 

l'application est peu sanctionnée et/ou contrôlée 

1173 Rapport sur la gouvernance des entreprises publiques OCDE  

1174 Art 63  de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes 

1175 CDVM, titrisation, janvier 2011 : «  Le fond commun de créances ou SPV (special purpose vehicule) dans les places anglo-

saxonnes. Une copropriété qui n’a généralement pas de personnalité morale et qui a pour objet exclusif l’acquisition des créances d’un 

ou de plusieurs initiateurs. Cette acquisition est financée par le moyen d’émission de titres du FCC dans le public ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit
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Schéma 1 : organisation classique d’un groupe d’entreprise publique 

Dans ce sens, le PDG occupera 

à la fois un poste de contrôle et un 

poste de gestion, car il est investi des 

pouvoirs les plus étendues pour agir 

en toutes circonstances au nom de la 

société, il la représente dans ses 

rapports avec les tiers, sur un autre 

plan et concernant sa qualité de 

président de Conseil 

d’administration, comme il a la charge d’organiser et de diriger ses travaux. 

Bien entendu et comme l’a prévu la loi, il est admis que les deux fonctions précitées soient 

dissociées pour avoir une organisation plus transparente. Même si l’objet de notre contribution 

concerne particulièrement les sociétés d’État et les filiales publiques, il convient de rappeler la réforme 

des centres régionaux d’investissement qui a adopté une organisation avec conseil d’administration et 

dont la présidence dudit conseil est confiée au Wali de la région.  

Gouvernance impliquée par le statut d’entreprise publique 

Loi sur la privatisation :  
Les règles de gouvernance publique prennent place dès qu’il y’a l’intention de créer une entreprise 

publique. La loi marocaine sur la privatisation à travers son article 81176, instaure un passage par le ministère 

des finances pour soumettre une demande de création de société, cette demande doit comporter un ensemble 

d’éléments à même d’éclairer sur les caractéristiques de l’entreprise cible a créer, d’un point de vue juridique à 

savoir :  

La dénomination, la forme juridique, le capital, les actionnaires.  

La création de la société ne peut avoir lieu que si une mission bien claire lui a été assignée. En ce sens, la 

demande d’autorisation est accompagnée généralement d’un business plan et une note justificative sur la 

pertinence dudit projet Assurément, sont soumise à ladite autorisation toutes les créations de sociétés, la même 

règle s’applique aux filiales ou sous filiale et aux prises de participation des entreprises publiques dans des 

entreprises privées. A chaque principe, une exception ! Le passage par le ministère des finances pour les 

créations d’entreprises publiques est exclu quand un texte de loi a prévu ladite création, ce qui doit être retenu à 

ce niveau que le non-respect de cette obligation légale implique systématiquement la nullité de la création de 

l’entreprise en question.  

L’accord pour la création des entreprises publiques ne constituent pas la fin de la relation entre cette dernière 

et le ministre des finances. Ce dernier s’impose en véritable instance de gouvernance pour les entreprises 

publiques. En effet, tout projet de cession d'actifs ou de participation d'entreprise publique, de fusion 

d'entreprises publiques, d'augmentation ou de réduction de la part sociale détenue par l'État dans le capital des 

entreprises publiques doit, préalablement à sa soumission à l'organe délibérant, être soumis par le président dudit 

organe à l'avis du ministre chargé de la mise en œuvre des transferts1177. 

Loi sur le contrôle des entreprises publiques :  

En vertu de la loi n° 69-00, l’État exerce, en plus des contrôles internes ou externes en vigueur, un 

contrôle financier sur les EEP. L’objectif de cette loi est de mettre en place un système de contrôle 

moderne devant privilégier, outre la conformité, la performance et la prévention des risques ainsi que 

la dynamisation de la gestion et du système de gouvernance des EEP et ce, à travers la mise en place 

                                                           
1176 « Aucune création d'entreprise publique, à l'exception de celles dont la création relève de la loi, aucune création de filiale ou des 

sous-filiale d'entreprise publique, aucune prise de participation d'une entreprise publique dans une entreprise privé ne pourra, à peine de 

nullité, être réalisée sans une autorisation donnée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la mise en œuvre des transferts 

et précédé d'un exposé des motifs ». 

1177 Article 9 de la loi 69-00.  
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d’instruments de gestion tels que les systèmes d’informations, le contrôle de gestion et le contrôle 

interne incluant notamment : Le statut du personnel qui fixe les modalités de recrutement et de 

rémunération ; L’organigramme ; Le manuel des procédures ; Le règlement des marchés explicitant les 

règles de passation des marchés ainsi que les modalités de leur gestion et de leur contrôle ;  La tenue 

d’une comptabilité et l’établissement d’états de synthèse sincères et certifiés par des commissaires aux 

comptes ; Un plan d’action pluriannuel qui fixe les objectifs opérationnels et financiers de la structure ; 

Un rapport de gestion annuel.  
L’amélioration de la gestion des entreprises publiques marocaines figure comme principal objectif de la loi 

69-00 relative au contrôle financier de l’État sur les entreprises publiques et autres organismes. La réforme du 

contrôle financier a fait émerger quatre types de contrôles : préalable, d’accompagnement, conventionnel et 

contractuel. L’éligibilité à un type de contrôle dépend des instruments de gestion développés par l’entreprise 

publique. Schéma 2 : type de contrôle au sein des EEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1178 

1179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution des entreprises publiques a nécessité une refonte de la loi encadrant ces dernières, en 

effet la loi 69-00 se présente comme un texte rudimentaire qui se limite à définir des mécanismes de 

contrôle et à faire référence à quelques aspects de gouvernance.  

                                                           
1178 Ouashil m’bark & ouhadi said, contrôle des établissements publics marocains : état des lieux et perspectives, Public & Nonprofit 

Management Review, Published online March 20th, 2017 in IMIST, P8 et suivant  

1179 Ouashil m’bark & ouhadi said, contrôle des établissements public marocains : état des lieux et perspectives, Public & Nonprofit 

Management Review, Published online March 20th, 2017 in IMIST, P8 et suivant 

Contrôle politique Contrôle juridictionnel Contrôle du pouvoir 

exécutif 
Contrôle financier 

Types de contrôle des 

EEP au Maroc 

Il s’agit du contrôle 

exercé par le pouvoir 

législatif (le Parlement) 

sur les établissements 

publics, notamment 

ceux bénéficiant des 

subventions étatiques, 

via des questions écrites 

et orales adressées par 

les députés aux 

responsables des 

établissements publics 

ou dans le cadre des 

commissions 

parlementaires 

Le contrôle 

juridictionnel exercé 

par la Cour des  

Comptes est un 

contrôle de la gestion 

des établissements 

publics. Il permet 

d’apprécier la 

régularité et la 

conformité des 

opérations, l’économie 

d’utilisations des 

moyens et des fonds 

ainsi que les résultats 

atteints par rapport aux 

objectifs et missions 

assignés aux 

organismes publics 

Ces contrôles relèvent 

essentiellement de la 

tutelle technique et de 

la tutelle financière 

(MEF).  

Contrôle de la tutelle 

technique  

Il s’exerce par le 

département 

ministériel de  

Rattachement de 

l’établissement public. 

Il peut s’agir d’un 

contrôle, 

d’intervention ou de 

réglementation liée au 

secteur d’activité de 

l’EP. 

Le contrôle financier 

exercé par le MEF, en 

vertu des dispositions 

de la loi 69-00, est un 

contrôle à priori et  

à postériori de 

l’exécution de la 

dépense des EP.  

Cette loi a introduit 

différentes 

typologies de 

contrôle  

: Contrôle préalable ; 

Contrôle 

d’accompagnement ;  

Contrôle 

conventionnel et 

contrôle contractuel. 

Ces contrôles ne sont 

pas liés au caractère 

marchand ou non de 

l’EP 
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Le projet de loi en 

question s’est fixé pour 

objectif d’installer une 

corrélation entre la 

responsabilité et la 

reddition des comptes, en 

intégrant des 

mécanismes plus 

appropriés et en incluant 

dans son périmètre la 

gouvernance. La finalité 

annoncée étant 

d’améliorer le fonctionnement des organes délibérants de ces organismes et d’assurer une gestion 

optimale des ressources.  

Sur le plan du contrôle1180, le projet d’amendement de la loi susmentionnée cible une 

généralisation du contrôle financier, son adaptabilité et le renforcement de son efficacité ainsi que 

l’exercice de missions d’accompagnement et de conseil à ces organismes et des changements majeurs 

dans l’esprit même du contrôle. Cette approche d’accompagnement (déjà adoptée par la cour des 

comptes) se veut comme un moyen de booster la performance, faciliter le fonctionnement et améliorer 

la gouvernance, et non d’instaurer un système de contrôle qui peut compromettre les objectifs socio-

économiques et d’intérêt général. 

En effet, afin de maintenir la recherche des objectifs et obtenir l’engagement moral des dirigeants 

et des cadres des EP, il faut que l’État actionnaire puisse mettre des moyens financiers et régaliens à 

contribution Selon l’OCDE, « le gouvernement d’entreprise fait référence aux relations entre la 

direction d’une entreprise, son conseil d’administration, ses actionnaires et d’autres parties prenantes. 

Il détermine également la structure par laquelle sont définis les objectifs d’une entreprise, ainsi que les 

moyens de les atteindre et d’assurer une surveillance des résultats obtenus. Un gouvernement 

d’entreprise de qualité doit inciter le conseil d’administration et la direction à poursuivre des objectifs 

conformes aux intérêts de la société et de ses actionnaires et faciliter une surveillance effective des 

résultats obtenus1181. ». 

Gouvernance impliquée par la Soft Law- Droit moins contraignant 

Au niveau de l’entreprise, la gouvernance « regroupe l’ensemble des relations entre les dirigeants 

de l’entité et son organe de gouvernance avec les actionnaires, d’une part, et avec les autres parties 

prenantes, d’autre part, et ce, dans l’objectif de création de valeur pour l’entité »1182. 

L’inflation normative sur la législation peut constituer une vraie entrave au fonctionnement et à 

l’institution de bonnes pratiques de gouvernance au sein de EEP. En effet, à vouloir trop encadrer les 

entreprises publiques, la mise en œuvre des stratégies qui lui sont confiées est entravée. Dans ce sens 

l’État marocain, en s’inspirant des expériences étrangères commence à opter pour l’application de la 

Soft Law dans le domaine de la gouvernance des entreprises publiques. 

Code de bonnes pratiques de gouvernance :  

Le Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance des Entreprises et Etablissements Publics 

s’inscrit dans le cadre des réformes profondes dans le domaine de la bonne gouvernance, à travers la 

                                                           
1180 Note de présentation du projet de loi relatif à la gouvernance et au contrôle financier de l’Etat sur les établissements et entreprises 

publics et autres organismes  

1181 Voir le document Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, révisé en avril 2004 

1182 Code Marocain de bonne gouvernance 

http://www.finances.gov.ma/esp_doc/util/file.jsp?iddoc=6010
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mise à niveau des EEP, la moralisation de la vie publique. Ce Code se base sur les recommandations 

de l’OCDE en la matière, avec une adaptation au contexte local. Il prévoit l’ouverture des conseils 

d’administration à des administrateurs indépendants et l’instauration d’une évaluation périodique de 

ces établissements. Il accorde également un intérêt particulier aux relations de ces établissements avec 

les parties prenantes1183. Il contribuera par conséquent à améliorer la performance, la viabilité et 

l’efficience de l’action du secteur des EEP en consolidant sa contribution au développement d’un tissu 

économique compétitif, à travers le renforcement du climat de confiance avec les parties prenantes, 

l’ancrage de la culture de reddition des comptes et la promotion des valeurs de transparence, 

d’information et de communication1184.  

La charte du comité de gouvernance :  

Le ministère des finances a mis à disposition des entreprises publiques un modèle de charte de 

gouvernance qui définit la composition, les attributions, le fonctionnement du comité de gouvernance 

des entreprises publiques, ainsi que les responsabilités et devoirs des membres le composant. Elle est 

établie en application de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes (articles 51 et 76). Son contenu 

s’inspire aussi des recommandations et des lignes de conduite du Code de bonnes pratiques de 

gouvernance des entreprises et établissements publics lancé en mars 2012 par une circulaire du chef du 

gouvernement. 

Le comité est constitué par le conseil d’administration de la société qui détermine sa composition, 

nomme ses membres et l’habilite à remplir les attributions mentionnées ci-après. 

Veiller à l’efficacité du fonctionnement du Conseil d’Administration et de ses comités spécialisés 

et rendre compte périodiquement à ce même Conseil d’Administration ; 

Elaborer et réviser le règlement intérieur et la charte du Conseil d’Administration et les présenter 

à l’approbation de ce dernier ; 

Rédiger et réviser les chartes de fonctionnement des différents comités spécialisés relevant du 

Conseil d’Administration et les présenter à l’approbation de ce dernier ; 

Assurer l’identification des besoins en évolution des compétences et en formation des 

administrateurs, la présentation des recommandations de leur satisfaction au Conseil d’Administration ;  

Veiller à la qualité de l’information fournie aux membres du Conseil d’Administration ; 

Proposer périodiquement au Conseil d’Administration, une liste de nominations pour le 

renouvellement des administrateurs indépendants ; 

Veiller à la mise en place des mécanismes d’évaluation du Conseil d’Administration et de ses 

comités spécialisés, rendre compte des résultats relatifs à l’évaluation de ces derniers et assurer le suivi 

des recommandations adoptées qui en découlent ; 

Assurer le suivi de la mise à niveau progressive des pratiques de gouvernance au sein du Conseil 

d’Administration sur la base, notamment, des recommandations du code marocain de bonnes pratiques 

de gouvernance des entreprises et établissements publics.  

                                                           
1183  Said Ouardi : Selon une déclaration du directeur des Établissements publics et de la privatisation (DEPP) du ministère des Finances, 

impliqué dans cette opération, publiée sur L’économiste Édition N° 3503 du 2011/04/07. «Le code de bonnes pratiques met l’accent sur 

le rôle et les responsabilités de l’Etat envers les entreprises publiques. Il vise à renforcer les pouvoirs et les responsabilités des conseils 

d’administration et des gestionnaires de ces entreprises. Pour lui une gouvernance rénovée, basée sur l’efficacité, la transparence et 

l’éthique, est de nature à renforcer l’implication de nos entreprises publiques dans la mise en œuvre des différentes visions stratégiques 

et la conduite des grands projets structurants. 

1184 Said Ouardi: l’évaluation de la performance des EEP dans le cadre de la contractualisation cas de l’ONCF2006 
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Si le plus courant est que l’État utilise ses pouvoirs suprêmes de législation en faisant appel à des 

textes d’application impératifs pour encadrer les entreprises publiques et veiller à la réalisation de 

l’intérêt général, le plus compliqué est que l’État investit l’effort et l’expertise dans l’établissement des 

codes de bonnes conduites, charte de comité de gouvernance ou encore recourir la contractualisation 

comme outil d’amélioration de performance. 

En effet, le droit Mou ou soft Law, tout comme la contractualisation, complique la tâche de l’État 

dans l’application de ce qu’il juge juste et bénéfique.  

Une question de légitimité se pose à nous, une entreprise publique quand elle sera appelée à suivre 

le code de bonne conduite ou adopter la charte de comité de gouvernance, va en premier lieu faire un 

arbitrage de ce qu’elle y gagne et de ce qu’elle risque de perdre en termes de fluidité, efficacité et 

efficience.  

L’absence d’une règle réprimant le non-respect des documents labellisés soft law est de nature à 

fragiliser leurs contenus. N’est-il en effet pas étonnant, pour un esprit juridique tout au moins, qu’un 

certain nombre d’actes dénués de caractère obligatoire, telles que des recommandations, des 

déclarations, des activités d’information et de persuasion, des gentlemen’s agreement, des chartes ou 

d’autres actes incitatifs puissent forcer le respect1185 ?  

La question de la soft Law s’est posée au niveau international avant de se poser sur le plan local, 

une remise en cause de la conception du droit monolithique et hiérarchique a pris place pour reconnaître 

l’existence, en marge, d’un droit plus souple dont la pertinence juridique est difficilement 

contestable1186.  En effet, les règles de soft Law peuvent en pratique être respectées indépendamment 

de leur caractère juridique à des degrés divers. La Déclaration commune des Ministres européens de 

l’éducation réunis à Bologne le 19 juin 1999 (Déclaration de Bologne), acte non obligatoire, est un 

exemple de la puissance potentielle des effets de la soft Law. Ce texte a été suivi et mis en œuvre bien 

plus efficacement et rapidement dans le paysage universitaire1187 . 

La contractualisation   

Pour ce qui est de la contractualisation, le processus deviendra de plus en plus long en raison des 

négociations qui peuvent prendre plus de temps, l’exemple des conventions de mise en valorisation 

(Ministère de l’industrie) semble être un bon exemple, puisque un retour d’expérience des entreprises 

avec qui elle contracte prend de plus en plus le soin de faire appel à des cabinets de conseil pour les 

actes qu’ils signent avec l’État.   

L’importance du secteur des entreprises publiques du Maroc n’est pas à prouver, il constitue 

l’essentiel acteur du développement économique et social de notre pays. Son implication directe dans 

la mise en œuvre des stratégies publiques sectorielles, nécessite une amélioration de sa gouvernance 

en empruntant sur les best practices du secteur privé mais en instaurant des mesures tenant compte de 

sa spécificité et permettant l’atteinte des objectifs recherchés1188. 

L’État marocain à travers le ministère des finances a élaboré suite à la loi 69-00, un guide pour la 

contractualisation entre l’État et les EEP, en effet, il est communément admis dans la littérature dédiée 

que la bonne gouvernance est basée sur quatre piliers : 

                                                           
1185 https://journals.openedition.org/ress/68#ftn13  

1186 Shelton, Dinah (éd.), Commitment and Compliance : The Role of Non-Binding Norms in the International Legal System, Oxford 

2000 

1187 Sur la puissance de l’effet de cette déclaration en droit suisse, voir Ehrenzeller, Bernhard/ Reisner Annegret, Die 

Konstitutionalisierung von « Bologna » : Sonderfall Oder Model der Weiterentwicklung des kooperativen Föderalismus ? Revue de droit 

suisse 2008 II, p. 229ss. 

1188 Soumaya ERRAISSE, revue d’études en management et finance d’organisation n°4 décembre 2016 -gouvernance des entreprises 

publiques au Maroc : rôle de l’état 

https://journals.openedition.org/ress/68#ftn13
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L’intégrité en tant que système de valeurs encadrant la responsabilité de sauvegarde des biens 

publics est garante de leur utilisation efficiente ; 

La transparence pour garantir, aux différents intervenants, les meilleures conditions de réussite des 

actions et des mesures identifiées ; 

L’intégration pour assurer une large participation dans la préparation et la mise en œuvre des 

politiques publiques ; 

La responsabilisation et la reddition des comptes afin de garantir une gestion optimale et de lier 

les réalisations aux objectifs fixés1189. 

En se référant à la loi 69-00, dans ses articles 17 et 18 le contrat programme est un acte passé entre 

l’État, représenté par le MEF et les tutelles, et l’EEP concerné pour matérialiser les engagements 

réciproques des parties autour d’intérêts communs. Le contrat permet une meilleure connaissance des 

responsabilités de chaque acteur et des engagements qu’il prend.  

En nous basant sur les recommandations du rapport de la cour des comptes, nous avons souhaité 

synthétiser les recommandations qui nous paraissaient les plus en phase avec notre sujet, ainsi nous 

rappelons les recommandations suivantes :  

Préservation de l’autonomie de l’entreprise publique  

La cour des comptes a responsabilisé les organes délibérants pour garantir cette autonomie, ainsi, 

le conseil d’administration, les assemblée générales, les comités ont au sens dudit rapport un rôle 

important à jouer, l’entreprise publique devrait rester autonome pour adopter sa stratégie à condition 

que cette dernière soit en ligne avec la politique économique et sociale tracée par le Gouvernement et 

avec l’orientation stratégique du secteur des EEP1190.  

Les EP devront se recentrer sur leurs métiers de base  

Le rapport attire l’attention sur la définition des missions des entreprises publiques de manière 

plus précise, une confusion semble avoir pris place, du moment où des dérives des métiers de bases 

semblent dominer, d’autant plus que ledit rapport, rappelle encore la responsabilité des organes 

délibérants par rapport à cet aspect et en fait le garant de cette mission. 

Adopter des formes juridiques plus appropriés  

Une bonne partie des entreprises publiques prend la société anonyme comme forme juridique, ce 

modèle semble avoir fait ses preuves, ce qui a poussé la Cour des comptes recommande « d’accélérer 

le processus de transformation des établissements publics marchands en sociétés anonymes, selon le 

principe de continuité de la personne morale, en vue de les préparer aux mutations de leur 

environnement et à l’adoption de nouveaux modes de gestion comme l’ouverture du capital… » 

Se référer au Code marocain de bonnes pratiques de gouvernance 

La soft Law a eu sa place dans le rapport de la cour des comptes, puisque ce dernier orient dès les 

entreprises publiques, notamment les grands groupes et celles agissant dans les secteurs marchands 

vers ledit code. 

- le respect des textes législatifs et réglementaires et des dispositions statutaires ;  

                                                           
1189 Guide méthodologique de contractualisation des relations entre l’état et les établissements et entreprises publics 

1190 Rapport CDC, P 110 
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- la composition du conseil d’administration, le choix de ses membres et l’évaluation de son 

action ;  

- la durée des mandats des dirigeants et des administrateurs ;  

- la périodicité des réunions ;  

- la pertinence des ordres du jour ;  

Définir le rôle de la tutelle technique  

Nous avons insisté au niveau de cette thèse sur la cohérence qui doit exister entre le comportement 

des entreprises publiques et les plans sectoriels portés par la tutelle technique. 

Le ministère de tutelle devrait définir des politiques sectorielles en harmonie avec la politique 

générale du Gouvernement et avec les autres stratégies sectorielles. La place dévolue aux EEP dans la 

mise en œuvre de ces politiques devrait être clairement énoncée.  

Identifier le rôle de l’État-actionnaire et valoriser les actifs publics  

La politique actionnariale de l’État et le rôle de l’État-actionnaire incarné par le ministère de 

l’économie et des finances, devraient être exercés selon des objectifs clairement fixés dans une charte 

actionnariale formalisée et publique clarifiant les orientations de l’État-actionnaire ainsi que ses 

engagements et exigences à l’égard des EEP.  

*** 

La gouvernance des entreprises publiques, et en particulier le conseil d’administration, joue un 

rôle central, étant le garant de l’intégration des objectifs environnementaux et sociaux dans la prise de 

décisions1191 et vise aussi une performance financière et de rentabilité. En d’autres termes, 

théoriquement, la composition du conseil affecte les performances globales de l’entreprise.  

Que ce soit pour les entreprises privées ou publiques, il s’agit de trouver le moyen ou l’instance à 

même de rechercher deux objectifs, d’apparence contradictoire, à savoir l’intérêt actionnarial et celui 

d’ordre général, telle la problématique à laquelle il faudra trouver remède. La littérature1192, dans ce 

sens, a vu émerger un courant qui considère que la gouvernance est le meilleur moyen d’assurer cet 

équilibre, en faisant des instances de gouvernance, et  particulièrement le conseil d’administration, un 

outil privilégié dans lequel les orientations et les décisions stratégiques, voire le contrôle se feront 

considération faite de l’objectif de rentabilité et de performance financière, mais aussi de la recherche 

d’intérêt général. 

L’avenir des entreprises publiques marocaines semble hypothéqué par la refonte de son modèle 

organisationnel et fonctionnel, en formalisant ses objectifs recherchés et en les accompagnants par des 

indicateurs de performance globale adaptés au secteur d’activité de chaque entreprise publique et en 

renforçant le rôle d’accompagnement et de contrôle dévolu au ministère des finances. 

  

                                                           
1191 Adams, R. B. (2012). Governance and the Financial Crisis: Governance and the Financial Crisis, International Review of Finance, 

12(1):7–38. 

1192 Gwenaël Roudaut, gouvernance et performance d’entreprise : quelle équation de durabilité ? Pour l’obtention du grade de Docteur 

de l’École Polytechnique 2015 
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L’arbitre entre les dispositions de la loi 08-05 et le projet de loi n° 95-17 

L’arbitre entre les dispositions de la loi 08-05 et le projet de loi n° 95-17  
    

KAWTAR BAKKALI
Doctorante à la FSJES-SETTAT Laboratoire Droit des Affaires 

 

Résumé : 
Nous avons essayé lors de cette étude de procéder à une analyse de qualité exceptionnelle, à la fois 

extrêmement claires et de haute technicité juridique. Cette étude sera un cadre indépassable pour 

comprendre l’arbitre à la lumière de la loi 08/05 et le projet de loi 95/17.  

Au fond, que demande-t-on aux arbitres ? On leur demande de faire preuve de célérité ou de loyauté. 

Ce n’est quand même pas grand-chose. C’est même le minimum minimorum que l’on peut attendre des 

arbitres. Le principe de célérité constitue pour l’arbitre une arme à l’égard des parties qui demanderaient 

à bénéficier de très longs délais ou pratiqueraient des manœuvres dilatoires. 

Cette étude traite d’abord, les qualités qui sont requises pour l’arbitre, et enfin les mots-clés 

d’indépendance et d’impartialité qui doivent figurer de manière expresse dans le texte. Elle parle aussi 

de ses pouvoirs, et notamment de la reconnaissance de son pouvoir d’ordonner des mesures 

d’instruction, des mesures provisoires, des mesures conservatoires, et de les assortir d’astreinte. Sans 

oublier la double qualité de l’arbitre : l’arbitre est un juge, mais il est aussi un contractant 

Mots- clés : L’arbitre : Droits, Obligations, Missions, Indépendance, Impartialité, Tribunal Arbitral, 

Attributions, Récusation, Révocation, Désignation. La convention d’arbitrage – les actes de mission – 

les règlements d’arbitrages - la sentence arbitrale – la procédure contradictoire – le principe compétence-

compétence – le juge étatique – l’exequatur – les mesures provisoires et conservatoires. 

 ملخص:
ال يلتزم املحكم القيام بالتحكيم يف القضية التي اختري محكام لهـا سواء عني كعضو يف هيئة التحكيم أو رئيسا 
لهـا، إال إذا قبل القيام بهذه املهمة. وبهـذا القبول ينعقد عقدا بني األطراف من جانب واملحكم من جانب آخر يسمى 

له عن اتفاق التحكيم. ويستمر هـذا العقد إىل حني االنتهـاء من التحكيم بإصدار حكم التحكيم عقد التحكيم متييزا 
واالنتهـاء من النظر يف طلب تفسري الحكم أو تصحيح األخطاء املادية به، والفصل يف ما أغفل حكم التحكيم الفصل 

لتزم ة وأطراف التحكيم من ناحية أخرى، فيويولد عقد التحكيم التزامات متبادلة بني طرفيه: املحكم من ناحي فيه.
املحكم بنظر القضية التي قبل التحكيم فيهـا بكل حياد، وأن يراعي القواعد القانونية اإلجرائية واملوضوعية التي يجب 

 دعليه االلتزام بهـا، وأال يخالف املبادئ األساسية يف التقايض، وأن يصدر الحكم املنهـي للخصومة يف امليعاد املحد
 لذلك قانونا أو اتفاقا.

ونظرا إىل أهـمية املحكم يف الخصومة، فإن جل النظم القانونية واملعاهـدات الدولية ونظم التحكيم تنص عىل 
رضورة كون املحكم مستقال ومحايدا، عىل اعتبار أن الثقة يف املحكم ويف حسن عدالته هـي يف األصل مبعث االتفاق 

ـو شخص يتمتع بثقة الخصوم واتجهـت إرادتهـم إىل منح سلطة الفصل فيام شجر عىل التحكيم، إذ أن املحكم ه
 بينهـم من خالف بحكم شأنه شأن أحكام القضاء.

فالعديد من الضامنات يتمتع بهـا املحكم ومن بني هـاته الضامنات، رفضه للمهمة، وواجب اإلعالم املحمول 
 قايض لتعيني املحكم. عليه، زد عىل ذلك الضامنات القضائية عند تدخل ال
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Introduction  

L’arbitre est le personnage central de l’arbitrage. Il est partout présent tout au long des grandes 

étapes de l’arbitrage : dès le stade de la convention d’arbitrage, ne serait-ce qu’à l’état virtuel, jusqu’à 

la sentence arbitrale ou il fait office de juge. L’arbitre est, d’une certaine manière, l’arbitrage. Bien que 

figure tutélaire de l’arbitrage, l’arbitre lui-même n’a que relativement peu intéressé la doctrine 

française jusqu’à la fameuse thèse de Thomas Clay1193 précédée des travaux de Philippe 

Fouchard1194. Ce désintérêt pour l’arbitre se traduit même dans la loi n° 08.05 promulguée par le 

dahir n° 1.07.169 du 30 Novembre 2007, qui est resté fort discret sur la personne, la mission, les droits 

et les obligations de l’arbitre. Il y’a donc quelque paradoxe à ignorer l’arbitre alors même qu’il est le 

pilier de l’arbitrage. Néanmoins, le droit ne se résume pas aux seuls textes1195. Ce que l’on appelle 

habituellement le « statut » de l’arbitre1196 relevait de la pratique judiciaire, qui s’est construite 

progressivement, notamment sur les aspects relatifs à l’indépendance et l’impartialité, ainsi que des 

règles découlant du droit des contrats à travers le contrat d’arbitre. De même, la pratique a toujours eu 

un rôle un particulier en matière d’arbitrage. Cette pratique, notamment à travers la rédaction des actes 

de mission ou l’élaboration des règlements d’arbitrage, a contribué à construire un droit de l’arbitre. 

L’arbitre s’efface en quelque sorte derrière la convention d’arbitrage, l’instance proprement dite 

et la sentence rendue. Il joue d’une certaine manière les seconds rôles. Pour cela, la réforme du projet 

d’arbitrage devra faire de l’arbitre un acteur principal figurant au premier plan, et ce afin d’émerger le 

statut de l’arbitre pour donner naissance un nouvel arbitre, qui devra impérativement être beaucoup 

plus présent et apparent dans le projet de réforme du droit de l’arbitrage, en lui consacrant explicitement 

tout un chapitre sous l’appellation « tribunal arbitral »1197. 

De nos jours, il y’aura toujours de bons et de mauvais arbitres, des arbitres indépendants et 

impartiaux et d’autres qui le sont moins, etc. L’adage systématiquement repris « tant vaut l’arbitre, tant 

vaut l’arbitrage » sera toujours vrai dans la mesure de la pertinence de cet adage bien entendu. 

Toutefois, le législateur du projet de la loi sur l’arbitrage est invité à placer l’arbitre au cœur du 

processus arbitral, en apportant des précisions fondamentales quant aux pouvoirs, aux attributions, aux 

obligations et aux droits de l’arbitre. Dans ce sens, le législateur va assurément contribuer à orienter et 

améliorer les pratiques, sans doute de manière significative. Un nouvel arbitre émergera véritablement. 

Il convient de se pencher sur les règles concernant les qualités exigées de l’arbitre (A) et sur celles qui 

portent sur ses pouvoirs (B). 

LES QUALITES DE L’ARBITRE 

La loi 08.05 a le grand mérite d’affirmer explicitement l’exigence d’indépendance et d’impartialité 

(a) et d’établir des moyens efficaces de contrôle de cette exigence (b). 

L’affirmation explicite de l’exigence d’indépendance et d’impartialité 

L’arbitre, en tant que juge, doit être un véritable tiers par rapport au litige, c'est-à-dire, selon la 

terminologie de Kojève, un tiers impartial et désintéressé1198. Les juges ont toujours mis en valeur le 

caractère fondamental de l’obligation. Ainsi, a-t-il été jugé que l’indépendance d’esprit « est l’une des 

qualités essentielles des arbitres » et que l’indépendance et l’impartialité étaient de « l’essence même 

de la fonction arbitrale » 

                                                           
1193 - L’arbitre, préface Ph. Fouchard, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque des thèses, 2001. 

1194 - « Le statut de l’arbitre dans la jurisprudence française », Revue arabe 1996.325, reproduit in Ecrits, CFA, 2007, p. 147. 

1195 - Pour une vision sociologique, Voir Thomas Clay, « Qui sont les arbitres internationaux ? Approche sociologique », in Les arbitres 

internationaux, Société de législation comparée, 2005, p. 13. 

1196 - Le statut de l’arbitre, suppl. spéc., Bull. Cour internationale de l’arbitrage de la CCI, 1995. 

1197 - Il faudrait distinguer l’arbitre et le tribunal arbitral. L’arbitre est la personne désignée pour exercer les fonctions d’arbitre, tandis 

que le tribunal arbitral est le collège qui exerce réellement la fonction juridictionnelle. 

1198 - A. Kojève, Esquisse d’une phénoménologie du droit, Gallimard, coll. Bibliothèque des idées, 1943, éd. Posthume, 1981. 
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En effet, les textes découlant de la loi 08.05 sont assez pauvres s’agissant de l’obligation 

d’indépendance et d’impartialité de l’arbitre. La remarque avait été faite par des praticiens, des auteurs, 

pour qui la loi 08.05 est d’ailleurs singulièrement elliptique sur les qualités personnelles de l’arbitre, 

puisqu’il se borne à faire allusion, à deux reprises à des causes de récusation, qu’il ne définit pas 

davantage. L’article 327-7 du Code de Procédure Civile dispose ainsi que : « L'arbitre qui suppose en 

sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. Dans ce cas, il ne peut accepter sa 

mission qu'avec l'accord des parties ». De même, l’article 322 du Code de Procédure Civile prévoit 

qu’ : « Un arbitre ne peut être récusé par l'une des parties de l'arbitrage, si ce n'est pour une cause 

survenue ou découverte après sa désignation ». Il est donc fait référence aux causes de récusation qui 

englobent le défaut d’indépendance et d’impartialité. Les dispositions ne sont pas parfaitement 

explicites. C’est pourquoi il reviendra à la pratique judiciaire de bâtir sur cette base les contours de 

l’exigence d’indépendance et d’impartialité.  

Toutefois, le projet de loi n° 95-17 est tant attendu pour réaliser un certain nombre d’apports, 

puisqu’il devra faire objet d’une référence explicite au devoir d’indépendance et d’impartialité, en 

guise de mettre fin au paradoxe qui consiste à considérer l’exigence d’indépendance et d’impartialité 

comme fondamentale, comme consubstantielle à la fonction de juger, alors que la loi 08-05 ne fait pas 

formellement référence. C’est ce qu’on constate à la lecture des dispositions de l’article 323 du Code 

de Procédure Civile qui énumère une liste des causes de récusation sans prononcer les mots 

d’indépendance et d’impartialité. 

A cet égard, les articles 327-6 du Code procédure civile et 31 dans son alinéa 3 dudit projet ont 

choisi de parler à la fois d’indépendance et d’impartialité. A ce titre, la distinction entre les deux notions 

a donné lieu à de nombreux débats. Certains considèrent que l’indépendance absorbe en réalité 

l’impartialité1199, tandis que d’autres mettent en avant l’autonomie de deux notions1200. Les articles 

précités sont assez classiques en ce qu’ils maintiennent la distinction traditionnelle, accréditant ainsi la 

thèse qu’indépendance et impartialité ne peuvent être confondues. La loi 08-05 ainsi que le projet de 

loi ne donnent cependant aucune définition de l’une et de l’autre. Il est habituel de présenter 

l’indépendance comme une notion plutôt objective et l’impartialité comme une notion plutôt 

subjective1201, la première comme un statut, la seconde comme une vertu1202. Il ne faut cependant 

pas hypertrophier les différences : dans tous les cas, l’arbitre se doit d’adopter un comportement 

conforme à sa fonction juridictionnelle qui réclame une distance raisonnable par rapport aux parties. 

Malheureusement, le projet de loi 95-17 n’a pas eu le mérite de supprimer toute référence aux 

causes de récusation. Ça aurait pu être une précision heureuse, car ce renvoi à de telles causes est à 

notre sens source d’ambiguïté. Certes, il est acquis que les causes de récusation visées à l’article 323 

du Code de Procédure Civile ne sont-elles-mêmes pas limitatives. Mais, désormais, les règles ont le 

mérite d’être plus claires : il est question, de manière générale, d’indépendance et d’impartialité, ce qui 

permet d’englober tous les cas problématiques susceptibles de se poser. 

Enfin, l’apport du projet de loi précité serait d’exiger formellement une permanence de 

l’indépendance et de l’impartialité. En effet, il est fait obligation à l’arbitre de révéler toute circonstance 

susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité même pas après l’acceptation de sa 

mission. La solution n’est pas nouvelle, car l’article 327-6 de la présente loi était déjà allé en ce sens. 

Il est parfaitement logiquement qu’en cours de procédure d’arbitrage, le devoir d’indépendance et 

d’impartialité est tout aussi primordial qu’au moment de la désignation de m’arbitre. De plus, l’arbitre 

a aussi une obligation de promptitude en ce qu’il doit alors révéler la circonstance sans délai. 

                                                           
1199 - Th. Clay, L’arbitre, op. cit. n° 295 et s., p. 248 et s. 

1200 - Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, Traité de l’arbitrage commercial international, op.cit., n° 1028, p. 582. 

1201 - Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, op. cit. loc. cit. 

1202  - Serge Guinchard, C. Chainais, F. Ferrand, Procédure Civile, droit interne et droit de l’Union européenne, Dalloz, 30e éd., 2010, 

p. 714-715. 
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Le projet de loi reste naturellement muet sur la nature exacte des faits qui doivent être révélés. On 

ne sait pas à la lecture de l’article 31 dudit projet ou bien encore l’article 327-6 de la présente loi, 

quelles sont les circonstances susceptibles des doutes quant à l’indépendance et l’impartialité de 

l’arbitre. Il n’y a cependant aucune difficulté en la matière. La notion de circonstances de nature à 

susciter des doutes quant à son impartialité et son indépendance est en quelque sorte un standard du 

droit. L’analyse est casuistique. La pratique judiciaire a d’ailleurs fait preuve d’une sévérité accrue. Il 

en va ainsi en cas de nominations répétées du même arbitre par la même partie donnant ainsi naissance 

à un courant d’affaires, circonstance qui doit être révélée par l’arbitre. 

Les moyens de contrôle du respect de l’exigence d’indépendance et d’impartialité 

Il ne suffit pas de poser l’exigence. Encore faut-il en assurer le respect. A ce titre, la loi 08-05 ainsi 

que le projet 95-17 prévoient deux mécanismes particuliers. 

Le premier est bien entendu l’obligation de révélation. Celle-ci n’est pas une nouveauté, 

puisqu’elle existe sous l’empire de la présente loi et prend dans la pratique judiciaire récente une 

importance considérable. On peut avancer raisonnablement que les articles précités (31 du projet de loi 

et 327-6 du CPC) affermissent l’obligation de révélation. C’est principalement sur elle que repose le 

mécanisme. L’arbitre a l’obligation de révéler au moment de sa désignation et après l’acceptation de 

sa mission tout fait susceptible de remettre en cause son indépendance et son impartialité. Les deux 

articles précités emploient expressément, le verbe révéler en lisant le texte en arable. L’obligation de 

révélation est donc affirmée et clarifiée. Elle est donc l’épine dorsale du mécanisme. Thomas Clay, à 

cet égard, a pu écrire qu’il y’avait une « dissolution de l’indépendance dans la révélation »1203. Dans 

cette optique, ce qui compterait, ce serait la révélation elle-même, l’exigence d’indépendance étant 

secondaire. S’il est vrai que l’obligation de révélation est primordiale, il ne faut pas, selon nous, sous-

estimer la réalité et la gravité de la cause affectant potentiellement l’indépendance et l’impartialité de 

l’arbitre. L’obligation de révélation a une vertu cardinale qui en fait l’intérêt principal : purger la 

désignation d’un arbitre de tout vice potentiel, même le plus grave, en termes de défaut d’indépendance 

ou d’impartialité. En effet, la partie qui, pleinement informée de circonstances suscitant des doutes 

quant à l’impartialité et l’indépendance d’un arbitre, ne s’oppose pas à sa nomination, perd le droit 

d’invoquer ces mêmes circonstances a postériori. Mais, en l’absence de révélation ou en cas de 

révélation incomplète, on doit naturellement examiner l’importance de l’information non révélée. 

L’obligation de révélation ne dispense donc pas complètement de s’interroger sur la nature et la portée 

des circonstances à l’origine du défaut potentiel d’indépendance et d’impartialité. 

Le second mécanisme est plus original. Il découle des articles 327-8 du CPC et aussi bien de 

l’article 28 dans son deuxième alinéa du projet de loi 95-17 qui disposent ainsi que : « les difficultés 

relatives à la récusation ou à la révocation des arbitres sont portées devant le président de la juridiction 

qui se prononce par ordonnance non susceptible de recours dans le cadre d’une procédure 

contradictoire ». La règle est d’importance. Nous sommes dans l’hypothèse suivante : un arbitre a 

révélé un certain nombre de faits, sur cette base, l’une des parties s’oppose à sa désignation. Il ne s’agit 

pas au sens propre de récusation. En effet, la récusation intervient pour une cause qui a été découverte 

ou portée à la connaissance d’une partie après la désignation de l’arbitre. Le cas de figure que nous 

envisageons à travers le prisme des deux articles précités, concerne le processus de désignation de 

l’arbitre qui satisfait à son obligation de révélation. Y’a-t-il alors un droit discrétionnaire des parties de 

s’opposer à la nomination d’un arbitre ou bien une autorité tierce peut-elle apprécier la nature et la 

gravité de la circonstance révélée pour, le cas échéant, soit confirmer l’arbitre, soit entériner 

l’opposition que l’une des parties a formulée à l’égard de la désignation ? 

                                                           
1203 - Thomas Clay, « La disparition de l’obligation d’indépendance au profit de l’obligation de révélation », note sous Paris, 12 fév. 

2009, préc.  
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Si nous nous contentons de lire les articles 327-7 du CPC et 26 du projet de loi, il s’avère que les 

solutions ne sont pas claires, puisque les deux articles précités disposent mutuellement que lorsque 

l’arbitre a informé les parties d’une cause de récusation qu’il suppose en sa personne, « il ne peut 

accepter sa mission qu’avec l’accord de ces parties ». Cette disposition nous semble ambiguë. Cela 

aurait pour inconvénient d’inciter les arbitres à révéler le moins de faits possibles de crainte de ne pas 

être confirmés dans leur fonction. Certes, il est généralement admis que la désignation de l’arbitre n’est 

pas un acte unilatéral de chaque partie, mais résulte de la volonté commune de l’ensemble de celles-ci. 

Néanmoins, l’existence d’un droit discrétionnaire est fortement contestable dans la mesure où tout fait 

révélé par l’arbitre ne constitue pas nécessairement une cause de récusation au sens des articles 327-7 

du CPC et 26 du projet de loi 95-17. Pour le moins, on considère que le président de la juridiction en 

sa qualité de juge d’appui peut être saisi de la difficulté. 

Lorsque l’arbitre a révélé certaines circonstances de nature à susciter des doutes quant à son 

impartialité et son indépendance et si un litige s’élève à propos de son maintien, la difficulté est résolue, 

soit par l’institution d’arbitrage choisie, soit, à défaut, par le président de la juridiction en sa qualité de 

juge d’appui. La disposition est d’importance et c’est peut-être l’un des apports les plus significatifs. 

C’est le complément naturel de l’obligation de révélation. L’arbitre doit s’efforcer de révéler tout fait 

de nature à affecter son indépendance et son impartialité. Si l’autre partie s’oppose alors à sa 

désignation, il est possible de saisir une autorité tierce pour, d’emblée, résoudre la difficulté. Cette 

autorité pourra alors apprécier la nature des faits invoqués et, le cas échéant, maintenir ou non l’arbitre. 

Ce tiers n’intervient pas en tant qu’autorité de nomination, mais en tant qu’autorité de confirmation. 

Il faut en effet saisir l’autorité tierce en la personne du juge d’appui dans un délai de huit jours à 

compter de la date ou le demandeur de la récusation a pris connaissance des circonstances justifiant la 

récusation. Le délai est bref. La difficulté sera donc résolue rapidement.   

Une dernière question qui s’impose : l’arbitre lui-même peut-il saisir la personne chargée 

d’organiser l’arbitrage ou le président de la juridiction en sa qualité de juge d’appui lorsque son 

indépendance et/ou son impartialité sont contestées au stade de sa désignation ? Les articles 327-8 du 

CPC et 28 du projet de loi ne réservent pas expressément cette faculté aux seules parties. Toutefois, 

cette possibilité semble devoir être refusée à l’arbitre. Dans cette hypothèse, il n’est pas encore juge 

car sa désignation est contestée et il n’est, bien entendu, pas non plus partie. De plus, il est l’objet 

même du litige, celui-ci portant sur son indépendance et son impartialité. Dans ces conditions, l’arbitre 

doit rester extérieur au litige dont il est précisément l’objet. En revanche, rien n’empêche en principe, 

l’arbitre, une fois l’instance engagée, d’inviter les parties à saisir le président de la juridiction en sa 

qualité de juge d’appui pour faire confirmer sa nomination. 

LES POUVOIRS DE L’ARBITRE 

Le projet de loi 95-17 relatif à l’arbitrage et la médiation conventionnelle reformule certains 

pouvoirs qui existaient auparavant dans la loi 08.05 (a) et consacre de manière explicite d’autres 

pouvoirs (b). 

La reformulation de pouvoirs existants 

Il sera ici question du principe de compétence-compétence, principe à la fois cardinal et bien connu 

du droit de l’arbitrage. Il est de longue date admis que l’arbitre est juge de sa propre compétence. 

L’alinéa premier de l’article 327 de la loi 08-05 dispose que : « Lorsqu'un litige soumis à un tribunal 

arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage, est porté devant une juridiction, celle-ci doit, lorsque le 

défendeur en fait la requête avant de statuer sur le fond, prononcer l'irrecevabilité jusqu'à épuisement 

de la procédure d'arbitrage ou annulation de la convention d'arbitrage ». Etrange disposition qui tout 

en consacrant le principe de compétence-compétence n’emploie même pas le mot de compétence ! On 

connait à cet égard les débats nombreux qui ont animé la doctrine au sujet des définitions à apporter à 

cette notion de compétence. Toutefois, la compétence a pu classiquement être définie comme portant 



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

405 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

sur l’étendue de la convention d’arbitrage1204. L’analyse a été renouvelée par Thomas Clay qui a 

proposé de réserver la compétence à la convention d’arbitrage et de lier l’investiture au contrat 

d’arbitre1205. L’article 18 du projet de loi ne clarifie pas la situation, puisqu’il transplante les mêmes 

dispositions de la présente loi. On aurait souhaité que le terme compétence soit expressément employé, 

tout en le couplant avec la notion de pouvoir juridictionnel. A la lecture de l’article 18 du projet de loi 

précité, la disposition ne prévoit pas que le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les 

contestations relatives à sa compétence, mais plus largement à son pouvoir juridictionnel. Toute les 

fois où le pouvoir juridictionnel de l’arbitre est contesté, à la fois dans son existence et dans son 

étendue, l’arbitre lui-même est compétent pour trancher la contestation. Cependant, il serait 

envisageable de faire entrer dans le champ de compétence arbitrale les questions relatives au contrat 

d’arbitre lui-même. La faculté de statuer sur son pouvoir juridictionnel conférerait ainsi à l’arbitre un 

pouvoir large : il pourrait se déclarer compétent ou incompétent. Il pourrait également, si cela est 

contesté devant lui, se déclarer arbitre ou non. Ce pouvoir inclurait celui de statuer sur la validité et la 

portée de la convention d’arbitrage, mais également du contrat d’arbitre lui-même. 

On voit néanmoins plusieurs difficultés. Tout d’abord, il ne serait bien évidemment pas 

envisageable de laisser à l’arbitre lui-même le soin de trancher les questions relatives à son 

indépendance et son impartialité si celles-ci sont contestées. Il manquerait d’indépendance et 

d’impartialité… Seule une autorité tierce à savoir un centre d’arbitrage ou le juge d’appui qui sera 

habilité à se prononcer sur ces questions. De manière plus globale, lorsque l’arbitre est amené à statuer 

sur sa qualité d’arbitre, il est, au sens propre, juge et partie. 

La compétence est donc exclusive sans pour autant, bien évidemment, qu’elle empêche un contrôle 

a posteriori de la part du juge étatique une fois la sentence rendue. C’est une référence implicite à l’effet 

dit « négatif » du principe de compétence-compétence qui empêche le juge étatique de statuer sur la 

compétence arbitrale en lieu et place de l’arbitre1206. Il aurait été possible de consolider ici la pratique 

judiciaire en la matière qui fixe les limites à ce principe lorsque la convention d’arbitrage est 

manifestement nulle ou inapplicable1207. 

La consécration formelle de nouveaux pouvoirs 

Le projet de loi 95-17 relatif à l’arbitrage et la médiation conventionnelle ne semble pas avoir une 

volonté très claire d’affermir et de renforcer les pouvoirs de l’arbitre. Certes, il faudra toujours requérir 

l’exequatur de la sentence aux fins d’exécution forcée. En effet, comme tout juge, l’arbitre ne se 

contente pas de trancher un litige au fond. Il administre également une procédure et fait face à des 

situations urgentes. Dans ce sens, notamment, son pouvoir juridictionnel implique un pouvoir de 

commandement. 

L’article 327-15 du CPC et l’article 43 du projet de loi consacrent formellement la possibilité pour 

l’arbitre de prononcer des mesures provisoires et conservatoires. En pratique cependant, 

indépendamment de la pratique judiciaire ayant statué en la matière, ce pouvoir repose souvent sur les 

dispositions d’un règlement d’arbitrage ou bien les stipulations d’un acte de mission. L’arbitre est donc 

pleinement un juge : il est chargé de trancher le litige tant de manière définitive que provisoire. 

Quatre remarques peuvent être faites à propos des articles précités : 

Premièrement, rien n’est dit sur la nature de la décision rendue par l’arbitre. Est-ce par le biais 

d’une véritable sentence ou bien par le moyen d’une simple ordonnance de procédure que la mesure 

est accordée ? Les articles visés ci-dessus disposent que le tribunal arbitral peut « prendre », ce qui 

laisserait penser que la mesure serait octroyée par la voie d’une ordonnance de procédure et non d’une 

                                                           
1204 - Th. Clay, L’arbitre, op.cit., n° 121 et s., p. 115 et s. 

1205 - Th. Clay, L’arbitre, op.cit. 

1206 - E. Gaillard, « L’effet négatif de la compétence-compétence », in Etudes de procédure et d’arbitrage en l’honneur de J.-F. Poudret, 

op.cit., p. 387. 

1207 - O. Cachard, « Le contrôle de la nullité ou de l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire », Rev. arb. 2006.893. 
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sentence arbitrale. Par contre, l’article 43 du projet de loi 95-17 ne prévoit pas que le tribunal arbitral 

peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu’il a ordonnée.  

Deuxièmement, le législateur dans le projet de loi relatif à l’arbitrage et la médiation 

conventionnelle a omis une disposition très importante qu’il fallait insérer dans l’article 43, qui est 

celle d’assortir la mesure provisoire ou conservatoire d’une astreinte. En effet, le législateur ignore que 

le prononcé de l’astreinte est un acte fort, car la mesure emporte à la fois une pression et une menace. 

Cette possibilité doit normalement lui être offerte dans toutes les situations ou l’astreinte peut être utile, 

par exemple en cas de condamnation à exécuter une obligation de faire. 

Troisièmement, toutes les mesures conservatoires ne peuvent être ordonnées par l’arbitre : les 

saisies conservatoires et suretés judiciaires sont de la seule compétence des juridictions étatiques. 

Classiquement, il est avancé que des saisies conservatoires ne pouvaient être ordonnées par un arbitre. 

Il avait, à ce titre, été relevé que de telles mesures touchaient souvent aux intérêts de tiers et que, dans 

tous les cas, il n’était pas dans les pouvoirs de l’arbitre de rendre indisponibles des biens. La loi 08-05 

ainsi que le projet de loi 95-17 apportent une réponse claire. L’arbitre n’a pas le pouvoir d’autoriser 

une saisie conservatoire ou une sureté judiciaire. La solution est logique, car de telles mesures touchent 

de trop près au pouvoir de contrainte pour être confiées à un arbitre. En effet, une saisie, même 

conservatoire, est un acte de contrainte matérielle : elle aboutit à rendre indisponible le bien concerné. 

Une telle tâche relève des juridictions étatiques qui ont, en la matière, une compétence exclusive. Et il 

ne faut pas non plus oublier qu’une sentence arbitrale est considérée comme une décision de justice, 

ce qui permet de pratiquer une saisie conservatoire, une telle saisie peut donc être pratiquée sur le seul 

fondement de la sentence. 

Quatrièmement, la loi 08-05 ainsi que le projet de loi 95-17 organisent la compétence non pas 

concurrente, mais complémentaire du juge étatique et de l’arbitre en matière de mesures provisoires et 

conservatoires1208. Il s’agit ici de permettre l’octroi de telles mesures alors même que le tribunal 

arbitral n’est pas encore constitué. Dans ce cas, la saisine d’un juge étatique est la seule issue possible. 

Le projet de loi identiquement à la loi 08-05 prévoient également des dispositions relatives aux 

pouvoirs de l’arbitre en matière de preuve. Ainsi, l’arbitre a le pouvoir d’enjoindre aux parties de 

produire un élément de preuve qu’elles détiennent1209. De même, l’arbitre procède aux mesures 

d’instruction nécessaires et peut entendre toute personne (l’alinéa 3 de l’article 327-11 du CPC et 

l’alinéa 2 de l’article 42 du projet de loi 95-17). L’arbitre a également le pouvoir de trancher l’incident 

de vérification d’écriture ou de faux (L’article 327-17 du CPC et l’article 45 du projet de loi 95-17). 

La véritable nouveauté concerne les cas des éléments de preuve détenus par des tiers. Un arbitre 

n’a naturellement aucun pouvoir à l’égard des tiers, ce au nom de l’effet relatif de la convention 

d’arbitrage. Seul un juge étatique détient un pouvoir de contrainte générale qui peut donc s’exercer 

envers toute personne, parties ou tiers au procès. Ces dispositions associent le juge étatique qui seul 

peut ordonner aux tiers la communication de pièces et documents. Ce sont les parties à l’instance 

arbitrale qui peuvent saisir le juge. Les arbitres eux-mêmes n’ont pas ce pouvoir, puisqu’on envisage 

mal en effet les membres du tribunal arbitral assigner un tiers pour exiger de lui la production d’un 

élément de preuve qu’il détient. 

  

                                                           
1208 - L’article 327-1 dispose que : « La convention d'arbitrage ne fait pas obstacle aux parties, soit avant d'engager la procédure 

d'arbitrage soit au cours de celle-ci, d'avoir recours au juge des référés en vue de prendre toute mesure provisoire ou conservatoire 

conformément aux dispositions prévues par la présente loi. Les parties peuvent se rétracter au sujet desdites mesures de la même 

manière ». 

1209 - Le deuxième alinéa de l’article 327-11 du CPC et l’article 38 du projet de loi 95-17. 
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Résume 

Le Maroc a développé et renforcé son marché des capitaux en lançant de nouveaux 

instruments financiers au service des entreprises, investisseurs et épargnats: les organismes de 

placement collectif immobilier (OPCI . Ces nouveaux véhicules d’investissements réglementés 

doit par ailleurs redynamiser le marché marocain des capitaux, lui donner plus de profondeur, 

attirer les investisseurs en leur offrant une nouvelle classe d’actifs et permettront aussi aux 

entreprises ou aux banques d’alléger leurs bilans en externalisant les actifs immobiliers, ce qui 

leur permettra de dégager des liquidités pour les investissements. 

 

 : امللخص
االدخار الطويل األمد وكذا تنويع وسائل متويل االقتصاد والعقار خاصة، يف إطار تطوير القطاع املايل ، وتعبئة 

أطلق املغرب هيئات التوظيف الجامعي العقاري وهي أداة استثامر منظمة جديدة ، تتميز بنظام قانوين خاص، هدفها 
ها، تزويد ن املنظم لاألسايس اقتناء أو بناء عقارات بغرض كرائها حرصيا  . ويتوخى من هذه الهيئات، وفقاً للقانو 

الفاعلني االقتصاديني وخاصة املقاوالت بوسائل جديدة لتمويل أنشطتها وبالتايل املساهمة يف منوها وازدهارها، 
وسيتمتع املستثمرون بإمكانية أكرب للوصول إىل األصول العقارية بطريقة سلسة ، إضافة إىل تعبئتها ملوارد جديدة 

 املايل للرشكات وإعادة هيكلة أوضاعها
 

Introduction 

L’introduction des Organismes de Placement Collectif Immobilier1210 (OPCI) au Maroc s’inscrit 

dans le cadre des actions entreprises en vue de diversifier les moyens de financement de l’économie et 

de l’immobilier en particulier, de mobiliser l’épargne longue et de développer le secteur financier au 

Maroc. 

Ces nouveaux véhicules d’investissements réglementés  dont l’objet principal est la construction 

ou l’acquisition d’immeubles en vue exclusivement de leur location, permet aux investisseurs de toutes 

natures (personnes physiques, personnes morales, investisseurs qualifiés, etc.) d’investir sur le marché 

immobilier et ce, via un instrument financier régi par des règles strictes et soumis au contrôle de 

l’AMMC1211. Il permet aussi aux entreprises de mobiliser de nouvelles ressources et de structurer 

leur situation financière en transférant leurs actifs immobiliers à des OPCI ; et de Contribuer leur 

croissance au développement à travers le financement de leurs investissements en immeubles1212. 

                                                           
1210 Désigné ci-après sous l'abréviation OPCI 

1211L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux 

1212 SHMIDT (F.)-, MOULIN (F.)-, Les fonds de capital investissement : principes juridique et fiscaux,  Ed Gualino 2018, p 26-27. 
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A cet égard, le Maroc a mis en place un cadre législatif spécifique aux OPCI à travers la publication 

dans le Bulletin Officiel du 16 mars 2017 du Dahir n°1-16-130 portant promulgation de la loi n°70-14 

relative aux OPCI1213. La loi n°70-14 précitée  définit le régime juridique applicable à ce nouveau 

type d’instruments financiers, notamment les modalités et les conditions d’agrément des sociétés de 

gestion d’OPCI, ainsi que les modalités de création, de gestion et de fonctionnement des OPCI. 

Avec la création des organismes de placement collectif immobilier OPCI, l’industrie marocaine 

de la gestion d’actifs s’est dotée d’un nouveau support d’investissement en immobilier. Les OPCI 

prennent place au côté d’autres véhicules d’investissements tels que les Organismes de placement 

collectif en capital (OPCC), Les fonds de placement collectif en titrisation (FPCT) et les organismes 

de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). 

Pour mieux cerner le statut, le rôle économique de l’OPCI Cet article suivra la démarche suivante 

: d’une part, les différents types de l’OPCI prévus par la loi n° 70-14 (I) d’autre part, les grands 

principes de fonctionnement de l'OPCI (II) 

I - Les différents types de l'OPCI prévue par la loi n° 70-14 

Les OPCI peuvent être classés en deux catégories, les OPCI ouverts au grand public et les OPCI à 

règles de fonctionnement allégées «OPCI-RFA» réservés aux investisseurs qualifiés (A). 

De plus, les OPCI peuvent prendre deux formes juridiques, les Fonds de Placement Immobilier 

(FPI) et les Société de Placement Immobilier (SPI) (B). 

catégories d'OPCI  

La loi n° 70-14  institue deux types d’OPCI à savoir, les OPCI destinés au grand public et les OPCI 

réservés aux investisseurs qualifiés, dénommés OPCI à règles de fonctionnement allégées « OPCI 

RFA».Certes, les OPCI sont destinés au grand public, mais les institutionnels et autres investisseurs 

qualifiés bénéficieront de manière spécifique de la possibilité de créer des OPCI dits «RFA» qui 

jouiront de règles d’investissement et d’endettement moins contraignantes que celles appliquées aux 

OPCI ouverts au grand public. 

Elles sont gérées par des sociétés de gestion spécialisées agréées par l’AMMC et doivent confier 

la garde de leurs actifs à des établissements dépositaires autorisés à exercer cette activité pour les OPCI. 

En effet, L’OPCI  RFA est réservé par l’article 11 de la loi n° 70-14 d’une part, aux investisseurs 

qualifiés mentionnés à l’article 4 de la loi n° 44-121214 et aux investisseurs étrangers appartenant à 

une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son siège. 

L’investisseur qualifié est défini par l’article 3 de la loi n°44-12 comme « une personne morale ou 

un organisme disposant des compétences et moyens nécessaires  pour appréhender les risques inhérents 

aux opérations sur instrument financier » La liste des investisseurs considérés comme qualifiés est 

fixée par l’article 3 précité et l’article 1.30 de Circulaire de l'AMMC n°03/19 du 20 février 2019 relative 

aux opérations et informations financières, Il s’agit des : 

les banques  

les organismes de placement collectif en valeurs mobiliers, tels que régis par la législation relative 

auxdits organisme. 

                                                           
1213 J.O n° 6552 du 16 mars 2017 ,page 172. 

1214Dahir n° 1-12-55 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) portant promulgation de la loi n° 44-12 relative à l'appel public à l'épargne 

et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne, BO n° 6124 du 7 février 2013 ; page 

1234 
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les entreprises d’assurance et de réassurance, telles que régies par la loi n°17-99 portant  le code 

des assurances. 

les organismes de pensions de retraites. 

la caisse de dépôts et de gestion.  

Les organismes de placement en capital risque, tels que régis par la législation relative  auxdits 

organismes. 

l’état 

Bank al Maghreb  

les organismes financiers internationaux et les personnes morales étrangères reconnues comme 

étant des investisseurs qualifiés par leurs autorités nationales de tutelles  

les compagnies financières, telles que définies par l’article 20 de la loi 103-12 relative aux 

établissements de crédit et organisations assimilées 

les personnes  morales répondant aux trois critères suivants : 

Avoir, dans l’objet social, la gestion d’instruments financiers et / ou la détention de portefeuille de 

participations. 

Avoir un capital social libéré supérieur à 50 millions de dirhams. 

Détenir un portefeuille d’instruments financiers d’une valeur supérieure à 25 million de dirhams 

depuis au moins 12 mois. 

Forme  juridique de l’OPPCI 

Les OPCI prennent la forme soit d’une société jouissant de la personnalité morale, dénommée 

Société de placement immobilier «SPI», soit de fonds de placement immobilier «FPI». 

 L'AMMC exerce  un contrôle  sur  leur constitution par la délivrance et le retrait d'agrément ; 

l'AMMC précise le contenu des documents d'information devant être remis aux souscripteurs. 

De même, les opérations de transformation, fusion, scission ou de liquidation sont soumises à 

l’agrément de l’AMF. 

Les OPPCI sous forme de société de placement immobilier 

La loi n° 70-14n’autorise qu’une forme de société, la société anonyme à capital variable1215.La 

gestion de la société est assurée par une société de gestion relevant de l’article 20 désignée dans les 

statuts de la société et disposant d’un programme d’activité adapté pour ce type de sociétés.  

Un dépositaire unique distinct de cette société est désigné par les statuts. Il s’assure de la régularité 

des  décisions de la société de gestion.  

Les règles de fonctionnement de la SPI-CV sont décrites aux articles 22 à 25 du loi n° 70-14. 

Les OPPCI sous forme de fonds 

Les fonds de placement immobilier (FPI) sont constitués sous la forme de  

                                                           
1215 Article 22 de la loi n° 70-14. 
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Copropriété qui n’a pas de personnalité morale1216, sur l’initiative de la société chargée de sa 

gestion. Elle représente le FPI à l’égard des tiers et dans toute action en justice. Comme pour les SPI, 

un dépositaire doit être désigné pour la conservation des actifs. Un conseil de surveillance composé 

uniquement de représentants des porteurs de parts doit être mis en place1217. 

II - Les grands principes de fonctionnement de l'OPCI 

A - Les acteurs 

Le fonctionnement d’un OPCI nécessite réglementairement l’intervention de plusieurs acteurs et 

de leurs délégataires éventuels. Sous le contrôle de l’AMMC, les principaux intervenants dans la vie 

de l’OCPI sont :   

 1- La société de gestion  

Seule une société de gestion agréée par AMMC  pour la gestion d'OPCI peut s'occuper de toutes 

les formalités afférentes à la création de ce véhicule1218. 

Ces missions couvrent la structuration, la sélection des prestataires de l'OPCI et la rédaction du 

prospectus et de la documentation nécessaire pour l'obtention de l'agrément de l'AMMC, et la recherche 

d'investisseurs.  

La société de gestion assure la gestion de l'OPCI, c'est-à-dire qu'elle définit la stratégie et 

l'allocation d'actifs (avec le ou les investisseurs si nécessaire), qu'elle recherche et acquiert des actifs, 

assure la gestion locative et technique des immeubles. Elle gère aussi les aspects financiers, 

administratifs et comptables et la cession des actifs1219. 

Concernant l'agrément de la société de gestion d'OPCI par l'AMMC, les règles ont été modifiées 

sous l'effet de Circulaire de l'AMMC n°02/18 relative aux sociétés de gestion d'OPCI. Elle doit, pour 

obtenir l'agrément, disposer de moyens humains, financiers et techniques propres1220 et avoir mis en 

place des dispositifs de conformité, de contrôle interne et de contrôle des risques1221. Elle peut 

également déléguer certaines missions à des tiers tout en conservant la responsabilité du contrôle des 

prestataires1222 (ex : gestion locative et technique immobilière à un administrateur de biens, gestion 

des actifs financiers à une autre société de gestion d’OPCI, gestion administrative et comptable à un 

valorisateur ). 

Pour autant, La société de gestion est tenue d’informer le régulateur de tout non-respect des règles 

de dispersion et de plafonnement des risques. Elle doit également communiquer à Bank Al-Maghrib, à 

sa demande, toute information nécessaire à l’élaboration de statistiques monétaires1223 

  2 - Le dépositaire 

Le dépositaire est un établissement de  crédit ou une entreprise d'investissement habilité à rendre 

le service de conservation ou d'administration des instruments financiers. Il exerce un rôle de contrôle 

qui porte sur la régularité des décisions et actes de la Société de gestion et sur l'inventaire des actifs 

détenus par l’OPCI. 

                                                           
1216 Article 19 de loi n° 70-14 

1217La différence majeure entre les FPI et les SPI porte sur le régime fiscal qui sera fixé par une loi fiscale 

1218 Article 10 et 37 de loi n° 70-14 et article 2 de circulaires  n°02/18 relative aux sociétés de gestion d'OPCI. 

1219 Article 43 de loi n° 70-14 

1220 Article 9 de  Circulaire de l'AMMC n°02/18 relative aux sociétés de gestion d'OPCI. 

1221 Article 10 de Circulaire de l'AMMC n°02/18 relative aux sociétés de gestion d'OPCI. 

1222 Article 49 de loi n° 70-14 et Art 14 et 15 de Circulaire de l'AMMC n°02/18 relative aux sociétés de gestion d'OPCI. 

1223 Article 75 et 76 Circulaire de l'AMMC n°02/18 e  art 58 de loi n° 70-14 
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Le dépositaire est nécessairement distinct de l’OPCI, de sa société de gestion et des évaluateurs 

immobiliers. Il est désigné dans le prospectus de l’OPCI Conformément à l’article 78 du la loi n°70-

14  et l’article 23 de Circulaire de l'Autorité marocaine du marché des capitaux n°02/19 relative aux 

Organismes de placement collectif immobilier, le dépositaire d’OPCI assure les missions suivantes : 

• la conservation et le contrôle de l’inventaire des actifs de l’OPCI à l’exception des actifs 

immobiliers éligibles à l’actif d’un OPCI 

• le contrôle de l’inventaire des actifs immobiliers éligibles à l’actif d’un OPCI 

• Exécution des décisions de la société de gestion concernant les achats et ventes de titres ainsi que 

celles relatives aux droits attachés aux titres composent les éléments de l’actifs de l’OPCI. 

De plus,  le dépositaire doit contrôler de la conformité des décisions de la société de gestion aux 

dispositions légales et réglementaires régissant les OPCI, au règlement de gestion et au document 

d’information de l’OPCI1224. 

Par ailleurs, L’activité d’établissement dépositaire d’actifs d’OPCI ne peut être exercée que par 

les personnes morales suivantes : 

• les banques ayant leur siège au Maroc agréées conformément à la législation en vigueur. 

• la caisse de dépôt et de gestion. 

• les autres établissements ou organismes dont le siège est au Maroc et figurant sur la liste des 

établissements dépositaires. 

  3- Le commissaire aux comptes 

Le commissaire aux comptes tient un rôle classique de contrôle et certification des comptes. De 

plus, il est chargé d’une mission de contrôle et de suivi des comptes sociaux de l’OPCI. Il a pour 

mission générale le contrôle des documents comptables de l’OPCI ; il certifie les comptes annuels et 

présente son rapport à l’assemblée générale de la SPI ou à la société de gestion du FPI rendant compte 

de sa mission, dans le respect des normes d’exercice professionnelles. Il intervient également afin 

d’attester la valeur liquidative en cas de fusion, d’apport en nature, de distribution d’acomptes, de 

scission, de dissolution et de liquidation de l’OPCI1225. 

Les commissaires aux comptes sont désignés par la société de gestion parmi les experts comptables 

inscrits à l’ordre des experts comptables pour une durée de trois ans. Les premiers commissaires aux 

comptes sont désignés dans le règlement de gestion de l’OPCI1226. 

   4 -Les évaluateurs immobiliers 

La valorisation des actifs immobiliers détenus par l’OPCI représente une composante essentielle 

du dispositif  d’établissement de la valeur liquidative. La loi n°70-14 prévoit  un processus  reposant 

sur l’intervention de deux évaluateurs immobiliers en charge de l’évaluation de ces actifs. La société 

de gestion reste cependant responsable de la valorisation des actifs immobiliers retenues pour le calcul 

de la valeur liquidative. 

Chaque  évaluateur immobilier procède, par  alternance  d’un exercice à un autre, à l’évaluation 

immobilière d’un même actif en assurant l’une des missions suivantes : 

 • l’évaluation immobilière complète des actifs immobiliers de l’OPCI. 

                                                           
1224 Article 28 de la de Circulaire n° 02/19 relative aux OPCI 

1225 Article 83 de la loi n°70-14. 

1226 Article 84 de la loi n°70-14. 
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• l’examen critique de l’évaluation immobilière complète. 

L'évaluation des actifs immobiliers de l'OPCI est confiée à deux experts externes en évaluation 

indépendants1227. 

Les personnes souhaitant exercer l’activité d’évaluateur immobilier d’actifs d’OPCI doivent 

remplir les conditions suivantes1228 : 

 • avoir pour activité principale l’évaluation des actifs immobiliers ; 

 • être domicilié au Maroc. 

• Lorsque l’évaluateur est une personne physique : 

disposer de compétences et d’une expérience suffisante en matière d’évaluation d’actifs 

immobiliers. 

ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction en relation avec son activité. 

• Lorsque l’évaluateur est une personne morale : 

présenter des garanties suffisantes en termes de moyens organisationnels et humains ainsi que de 

son expertise en matière d’évaluation d’actifs immobiliers. 

ses dirigeants et les personnes en charge de l’évaluation immobilière ne doivent pas avoir fait 

l’objet d’une condamnation pour une infraction en relation avec son activité. 

• ne peut déléguer l’exécution de ses missions à autrui.  

De plus, l’activité d’évaluateur immobilier d’actifs d’OPCI est soumise à un agrément délivré  par 

le Ministère de l'Économie et des Finances et ce, après avis de la commission consultative chargée de 

donner son avis sur les demandes d’agrément d’évaluateur immobilier d’actifs d’OPCI1229 

Les évaluateurs immobiliers sont choisis par la société de gestion parmi la liste des évaluateurs 

agréés par le Ministère de l'Économie  et des Finances et publiée au bulletin officiel et sur son site 

WEB. Les premiers évaluateurs immobiliers sont désignés dans le règlement de gestion de l’OPCI. 

Avant sa désignation par la société de gestion, tout évaluateur immobilier souscrit un contrat 

d’assurance couvrant sa responsabilité civile au titre de ses missions d’évaluation1230. Il convient de 

souligner que le mandat de chaque évaluateur immobilier est d’une durée de quatre ans renouvelable 

une seule fois. Toutefois, le mandat de l’un des évaluateurs immobiliers désignés lors de la constitution 

de l’OPCI n’est pas renouvelable pour le dit OPCI1231. 

B - La composition de l'actif d’OPCI 

La loi n° 70-14 a fait évoluer les règles de composition de l'actif. 

Les actifs éligibles 

                                                           
1227 Article 29 de la loi n°70-14. 

1228 Article 32 de la loi n°70-14. 

1229 Commission consultative chargée de donner son avis sur les demandes d’agrément d’évaluateur immobilier d’actifs d’OPCI et sur 

le retrait d’agrément desdits évaluateurs. Cette commission est constituée de deux représentants du Ministère de l’économie et des 

Finances (dont l’un préside la commission), d’un représentant du Ministère de l’habitat, d’un représentant de l’AMMC, d’un représentant 

de Bank Al-Maghrib et d’un représentant de l’ACAPS. Lesdits membres sont nommés par décision du Ministre de l’économie et des 

Finances.  

Voir, en ce sens. L’article 33 de la loi n° 70-14  et le Décret n°2-18-32 du 26 avril 2018 pris pour l'application des articles 31 et 33 de la 

loi n°70-14 relative aux Organismes de placement collectif immobilier. BO n°6680 du 7 juin 2018 , page1269. 

1230 Article 34 de la loi n°70-14. 

1231 Article 30 de la loi n°70-14. 
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Les actifs d’un OPCI sont limitativement énumérées à  l’article 3 du loi n° 70-14 et détaillés par 

l’Arrêté n° 2305-18 du 27 août 2018 pris en application des articles 3, 27, 36, 54, 69, 71,75 et 90 de la 

loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif en immobilier. 

En application de ces textes, l’actif d’un OPCI est exclusivement constitué : 

-d’actifs immobiliers 

Les actifs immobiliers au sens de l’article 3 de la loi n° 70-14 comprennent les biens immeubles 

immatriculés acquis ou construits en vue de la location et les immeubles en  cours de construction 

destinés à la location1232 ainsi que les droits réels portant sur les dits biens1233. 

De plus, peuvent être inclus, comme actifs immobiliers, tout droit réel conféré par un titre ou par 

un bail à raison de l’occupation d’une dépendance du domaine public de l’Etat, d’une collectivité 

territoriale ou d’un établissement public sur les ouvrages, constructions et installations à caractère 

immobilier réalisés sur la dite dépendance. 

L’OPCI peut détenir tout droit réel prévu par une législation étrangère et similaire à l’un des droits 

mentionnés aux 1) et2) de l’article 3 de la loi n° 70-14. 

Enfin, les parts ou actions d’OPCI agrées par l’AMMC Sont  également éligibles à l’actifs d’un 

OPCI. 

- d’actifs mobiliers 

Les titres de capital, certificats de sukuk, droits, créances ou titres de créances permettant la 

participation  directe ou indirecte au capital social dans des sociétés à prépondérance immobilière, à 

l’exclusion des sociétés de personnes et des sociétés civiles. 

Par ailleurs, les participations directes ou indirectes dans des sociétés à prépondérance immobilière 

mentionnées ci-dessus ne sont éligibles à l'actif d'un OPCI que si1234 : 

- les dites sociétés établissent des comptes arrêtés et certifiés d'une fréquence au moins 

semestrielle; 

- les immeubles et droits réels à l'actif des dites sociétés remplissent les conditions citées au 1) du 

l’article 7 du l’Arrêté n° 2305-18 pris en application des articles 3, 27, 36, 54, 69, 71,75 et 90 de la loi 

n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif en immobilier. 

- d’actifs liquides 

Sont également éligibles à l’actifs d’un OPCl les liquidités et les instruments financiers à caractère 

liquide. 

L’article 1 du l’Arrêté n° 2305-18 du 27 août 2018 relative aux organismes de placement collectif 

en immobilier précité, définit limitativement les instruments financiers à caractère liquide : 

                                                           
1232 L’article 7 du l’Arrêté n° 2305-18 du 27 août 2018 relative aux organismes de placement collectif en immobilier précité, définit 

limitativement les biens immeubles prévus au 1) du premier alinéa de l'article 3 de la dite loi comme :  

- les immeubles loués ou mis en vue de leur location à la date de leur acquisition par l’OPCI. 

- les immeubles neufs acquis par l'OPCI en vue de leur location. 

- les immeubles acquis par l'OPCI en état futur d'achèvement en vue de leur location. 

- les immeubles qu'il fait construire, rénover ou réhabiliter en vue de la location. 

- les terrains non bâtis situés dans une zone destinée à la construction en vue de la location, et disposant d'un programme de construction 

1233 Selon l’article 5 du l’Arrêté n°2305-18 du 27 août 2018 précité La liste des droits réels portant sur des biens immeubles immatriculés 

acquis ou construits en vue de la location et des immeubles en cours de construction destinés à la location est fixée comme suit :  la 

propriété ; les servitudes et les services fonciers ; l'usufruit ; la rente viagère ; le droit d'usage ; le droit de superficie ; l'emphytéose. 

1234V° 3) de l’article 7 du l’Arrêté n° 2305-18 pris en application des articles 3, 27, 36, 54, 69, 71,75 et 90 de la loi n° 70-14 relative 

aux organismes de placement collectif en immobilier. 

https://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/mentionn%C3%A9s+ci-dessus
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- les valeurs émises par le Trésor et les titres de créance garantis par l'Etat 

- les titres de créances négociables tels que définis par la loi n° 35-94 relative à certains titres de 

créances négociables. 

- les parts et actions d'OPCVM. 

-d’autres actifs 

L'atout  de  l'OPCI  réside  dans  le fait qu'il peut investir dans des actifs qui n'ont pas un caractère 

immobilier, pour répartir le risque. Ces actifs sont des placements sous formes d’avances en compte 

courant, les titres de créances ne permettent pas la participation au capital social. 

Les quotas réglementaires 

La loi n° 70-14 et l’Arrêté n° 2305-18 pris en application des articles 3, 27, 36, 54, 69, 71,75 et 90 

de la loi n° 70-14 a assoupli les quotas réglementairesde l’actif d’OPCI. Ils diffèrent selon que l’OPCI  

est ouvert au grand public ou destiné aux investisseurs qualifiés. 

Pour les OPCI ouverts au grand public 

Pour les OPCI  destinés au grand public, les actifs motionnes aux 1) ,2) ,3) ,4) ,5)  de l'article 3 de 

la loi n° 70-14 doivent représenter  au moins 60 % à l'investissement du total des actifs1235, au moins 

50% du quota doit correspondre aux biens immeubles et les droits réels éligibles prévus aux 

paragraphes 1) et 2) de l'article 3 précité1236. 

Par ailleurs, les OPCI ne peuvent détenir  plus de 20 % des parts des terres non bâties destinées à 

la construction et des immeubles en construction1237. 

Les droits réels éligibles prévus par une législation étrangère visés au 3) de l'article 3 précité ne 

doivent pas dépasser 10% de la proportion 60 visée au I) de l'article 27 de la loi précitée n° 70-14. 

Les actifs liquides mentionnes aux 6) de l’article 3 précitée peuvent représenter 10 % du quota au 

minimum, Les SPI inscrites à la cote de la bourse des valeurs ne sont pas soumises à cette 

obligation1238. 

Les titres de créances ne permettant pas la participation au capital social, prévus au 7) de l'article 

3 de la loi n° 70-14 ne doivent pas dépasser 10% du total de l'actif d'un OPCI. 

enfin, les placements sous forme d'avances en compte courant d'associés prévus au 8) de l'article 

3 de la loi n° 70-14 ne doivent pas dépasser 10% du total de l'actif d'un OPCI. 

Pour les OPCI  RFA destiné aux investisseurs qualifiés. 

Les actifs motionnes aux 1) ,2) ,3) ,4) ,5)  de l'article 3 de la loi n° 70-14 doivent représenter au 

moins 60 % à l'investissement. Pour les OPCI RFA, l’investissement  dans  des  actifs immobiliers 

prévus aux paragraphes 1) et 2) de l'article 3 doit correspondre au minimum  50 %. Les  droits réels 

éligibles prévus par une législation étrangère visés au 3) de l'article 3 précité ne doivent pas dépasser 

10%  du quota, et les autres actifs entre 0 et 10 % également. 

                                                           
1235Article 27 de loi n° 70-14. 

1236 V.1) du l’article 7 du  l’Arrêté n° 2305-18 pris en application des articles 3, 27, 36, 54, 69, 71,75 et 90 de la loi n° 70-14. 

1237 Article 27 de loi n° 70-14. 

1238 Article 27 de loi n° 70-14. 
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Toute fois, les OPCI RFA peuvent déroger à la limite de 10 % qui concerne les placements  sous 

forme d'avances en compte courant d'associés et  20% des parts des terres non bâties destinées à la 

construction et des immeubles en construction1239. 

Dans les deux cas, Les règles précitées doivent être respectées au 30 juin et au 31 décembre de 

chaque  année. De plus, l’OPCI dispose de trois ans à compter de la date de son agrément pour respecter 

ces quotas1240. 

Conclusion 

Pour conclure, on peut dire que l’ambition de législateur en créant ce véhicule était, à la fois, de 

compléter et modernises l’offre de produits d’épargner immobiliers a l’attentions des particuliers et 

d’offrir un produits performant d’investissement dans les l’immobiliers à destinations des investisseurs 

qualifies.  
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1239Article 27 de loi n° 70-14. 

1240 Article 27 de loi n° 70-14. 
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Résumé :  

La réflexivité dans la formation des enseignants est d’une grande utilité afin de d’avoir un 

œil critique sur sa propre pratique. De plus, l’analyse des pratiques est un outil important dans 

le parcours d’un professeur stagiaire. Pourtant, il est utile de s’interroger sur la stratégie à 

adopter pour réaliser bon escient sa tâche d’enseignant. De ce fait, la professionnalisation et la 

pratique réflexive impliquent la mise en œuvre des points suivants : 

Une transposition didactique fondée sur l’analyse des pratiques et leurs changements à 

travers le temps. 

Un plan de formation organisé autour des compétences. 

Une véritable articulation entre théorie et pratique durant la formation des enseignants. 

Une évaluation formative adaptée aux compétences acquises par les apprenants.  

Mots-clés : Pratique réflexive, enseignants, formation des enseignants, compétences, 

didactique. 

 

 ملخص:
التعلمية  –عىل فهم مدى أهمية النقد لدى األساتذة املتدربني. النقد الذايت يف العملية التعليمية يساعد هذا املقال 

له دور رئييس يف املامرسة املهنية لألستاذ من نفس املنظور، االنعكاسية أو النقد يعتربان وسيلة لتحسني املردود املهني 
يذ بصفة امرسة يف املنظومة التعليمية بصفة عامة وسلوك التلملألستاذ وينطوي من خاللهام اسرتاتيجية االحرتاف وامل

 خاصة.

 لهذا نطرح األسئلة التالية:

 التعلمية لدى األستاذ املتدرب؟ –ماهي التغريات األساسية للمامرسات التعليمية -0

 هل هناك خطة محكمة لتنظيم املهارات املهنية لدى األساتذة املتدربني ؟-9

 وتوافق بني ما هو نظري وما هو تطبيقي يف منظومة تكوين األساتذةهل هناك تالحم -1

 هل االمتحان املهني مواكب ومناسب للمهارات املكتسبة لدى األساتذة املتدربني-4
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Qu’est-ce que la pratique réflexive ?  

La pratique réflexive consiste à caractériser la manière dont l’action est organisée, à penser ce qui 

pousse à l’action, à formaliser ses savoirs pour les rendre lisibles et visibles par tous.  

Développer une pratique réflexive, c’est adopter une posture réflexive, de manière régulière et 

intentionnelle, dans le but de prendre conscience de sa manière d’agir, ou de réagir, dans les situations 

professionnelles ou formatives.  

Dans les métiers de l’humain, une pratique professionnelle n’est pas réflexive du seul fait que le 

praticien réfléchit. Elle va le devenir lorsque le praticien va se prendre comme objet de sa réflexion. 

Cette réflexion sur ses pratiques va être guidée et va mobiliser des savoirs empruntés aux sciences du 

travail, ergonomie, sociologie, psychologie, anthropologie, etc. 

Les auteurs utilisent indifféremmentsoit l'analyse des pratiques au pluriel (par exemple J.-M. 

Barbier, J. Beillerot, P. Perrenoud)soit l'analyse de pratiques au pluriel (M. Altet, R. Etienne) soit 

parlent d'analyse de pratique au singulier (J. Donnay, E. Charlier). 

Pourquoi faudrait-il inscrire la posture réflexive dans l’identité professionnelle des 

enseignants ? 

 Pour libérer les praticiens du travail prescrit, pour les inviter à construire leurs propres démarches, 

en fonction des élèves, du terrain, de l’environnement, des partenariats et coopérations possibles, des 

ressources et des contraintes propres à l’établissement, des obstacles rencontrés ou prévisibles. 

Dans un processus de professionnalisation, par définition, la part du travail prescrit va décroissant. 

Il reste à comprendre pourquoi elle devrait décroître dans le métier d’enseignant et justifie donc sa 

professionnalisation. Cela ne va nullement de soi. Une partie des systèmes éducatifs parient encore sur 

une forme de prolétarisation du métier d’enseignant (Perrenoud, 1996), cantonnant les enseignants à 

ce que l’OCDE1241 a nommé " livraison de services ". 

On peut avancer trois arguments en faveur de la professionnalisation : 

Les conditions et les contextes de l’enseignement évoluent toujours plus vite, si bien qu’il est 

impossible de vivre sur les acquis d’une formation initiale vite obsolète, et guère plus réaliste 

d’imaginer qu’une formation continue bien pensée donnera de nouvelles recettes lorsque les anciennes 

" ne marchent plus " ; l’enseignant doit devenir le concepteur de sa propre pratique pour faire face 

efficacement à la variété et à la transformation de ses conditions de travail. 

 Si l’on veut que tous atteignent les objectifs, il ne suffit plus d’enseigner, il faut faire apprendre 

chacun, en trouvant la démarche appropriée. Cet enseignement " sur mesure " est au-delà de toutes les 

prescriptions. 

Les compétences professionnelles sont de plus en plus collectives, à l’échelle d’une équipe ou d’un 

établissement, ce qui requiert de forte compétences de communication et de concertation, donc de 

régulation réflexive. 

La posture et la compétence réflexive présentent plusieurs facettes : 

Dans l’action, la réflexion permet de se détacher de la planification initiale, de la remanier 

constamment, de comprendre ce qui fait problème, de se décentrer, de réguler la démarche en cours 

sans se sentir lié à des procédures toutes faites, par exemple pour apprécier une erreur ou sanctionner 

une indiscipline. 

                                                           
1241L’Organisation de Coopération et de Développement Economique 
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Dans l’après-coup, la réflexion permet d’analyser plus tranquillement les événements, de 

construire des savoirs couvrant des situations comparables qui pourraient survenir. 

Dans un métier où les mêmes problèmes sont récurrents, la réflexion se développe aussi avant 

l’action, non pas seulement pour planifier, bâtir des scénarios, mais pour préparer l’enseignant à 

accueillir des imprévus (Perrenoud, 1999) et à garder la plus grande lucidité. 

Potentiel de la pratique réflexive pour le développement professionnel des enseignants 

Parce qu’elle permet de lier théorie et pratique, la pratique réflexive apparaît commela solution à 

un problème qui a longtemps été au cœur des critiques des formations initiales. 

L’argument le plus puissant pour justifier le choix d’une formation réflexivepour les enseignants 

est sans doute la promesse d’une solution à un malcriant en formation des maîtres et qui, jusqu’à 

maintenant, est demeuréinsoluble : la formation réflexive promet de résoudre le problème de l’écart 

entre ce qu’on appelle communément ‘la théorie et la pratique’. 

Outre cette première « vertu », la pratique réflexive se voit attribuer d’autres potentiels : 

En formation initiale, elle permet de faciliter l’insertion progressive des jeunesenseignants dans la 

profession, notamment durant les périodes de stage. 

En formation continue, elle permet aux enseignants déjà en poste de continuer àdévelopper et 

perfectionner leur pratique pédagogique. 

Elle permet aussi de lier la formation initiale et la formation continue sous la formed’un 

continuum. 

Elle permet finalement à l’enseignant de s’adapter efficacement à une société enévolution 

permanente. 

Remarquons que dans tous les points mentionnés ci-dessus, la pratique réflexive a toujoursun rôle 

de médiation : médiation entre la théorie et la pratique ; médiation entre l’identitéd’étudiant et l’identité 

professionnelle ; médiation entre les pratiques éducatives acquises etles pratiques éducatives à acquérir 

; médiation entre la formation initiale et la formationcontinue ; médiation entre l’éducation et la société. 

Étant donné les vertus attribuées à la pratique réflexive, serait-elle le « salut » de l’éducation 

du 21è siècle ?  

Aux origines de la pratique réflexive : 

Etant donné l’influence de Schon(1983) et de Dewey(1933) sur l’évolution de la pratique réflexive, 

il importe d’éclairer les principaux apports de ces deux auteurs. 

Approche de Dewey 

Le processus réflexif selon Dewey1242 (1933)  

Situation déroutante ou problématique 

Suggestion d’une solution possible 

Définition d’une question ou articulation d’un problème 

Établissement d’une hypothèse ou d’hypothèses 

Raisonnement des idées 

Test par l’action 

Résolution de la situation 

Traduction libre. 

                                                           
1242 John Dewey : psychologue et philosophe américain, une référence en matière d’éducation nouvelle 
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Approche de Schön 

Commençons par préciser que Schön1243 (1983) n’est pas tant intéressé par la 

réflexionprofessionnelle que par le lien entre la théorie et l’action chez les professionnels. 

 Dans cette perspective, il distingue deux types de théories : 

Les théories scientifiques, que les praticiens sont censés appliquer à bon escient pour résoudre 

lesproblèmes qu’ils rencontrent au quotidien ;  

Les théories issues de la pratique, que les praticiens élaborent par une réflexion vis-à-vis de leurs 

actions professionnelles. 

Pour Schön (1983), ce second type de réflexion est principalement celui à partir duquel unpraticien 

développe sa compétence professionnelle 

La thèse défendue par Schön (1983) est que la pratique professionnelle est à ce point complexe, 

mouvante etunique qu’elle ne peut se résumer à l’application de théories scientifiques générales et 

standards, ce qu’il appelle la « rationalité technique ». Par opposition, la pratique réflexive lui semble 

plus adéquate pour expliquer comment les praticiens élaborent une expertise professionnelle dans un 

contexte sans cesse différent.  

 Ces deux approches différentes de la pratique réflexive ont ouvert la voie à plusieurs modèles 

théoriques de la pratique réflexive. 

Les différents modèles de la pratique réflexive en formation initiale d’enseignant 

Les avenues de recherche ouvertes par les travaux deDewey (1933) et Schön (1983) ont donné lieu 

à l’élaboration de nombreux modèles théoriques.  

Les modèles de type séquentiel : la réflexion comme processus 

Les modèles de type séquentiel appréhendent la pratique réflexive comme uneséquence d’étapes 

constituant le processus réflexif. 

 Les modèles DeDewey (1933) et de Schön (1983), tels que nous les avons présentés ci-dessus, 

sont de ce format. 

D’autres modèles existent, tels que celui d’Atkins et Murphy (1993, p. 1191), lequeldistingue trois 

étapes dans le processus réflexif : 

Une première étape, qui correspond à ce que Schön (1983) appelle une « surprise » 

Une deuxième étape qui a pour but d’examiner les sentiments et les savoirs en présence et d’en 

générer de nouveau. 

Unetroisième étape permet l’adoption d’une nouvelle perspective à partir de laquelle 

latransformation de la situation initiale est rendue possible.  

Retenons de ce modèle la forte présence de l’émotion dans le processus réflexif. Contrairement à 

celui de Dewey (1933), l’affect fait partie intégrante du modèle d’Atkins et Murphy (1993). 

Les modèles de type évaluatif : la réflexion comme gradation 

Dans ces modèles, l’accent est mis sur la gradation de la réflexion plutôt que sur le processus 

réflexif et implique donc une hiérarchisation des différents niveaux réflexifs. Nous pouvons illustrer 

                                                           
1243 Donald A.Schön : penseur et pédagogue influant dans le monde anglo-saxon, à l’origine de travaux sur les stratégies d’apprentissage 

réflexives par la pratique 
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les modèles de type évaluatif par un des plus récurrents dans la littérature : celui de Van Manen (1977) 

qui distingue trois types d’orientation de l’action enseignante, que Legault (2004) traduit par 

l’orientation technique, pratique et critique :  

L’orientation technique : 

 L’action de l’enseignant est orientée par une délibération purement instrumentale. 

 Face à un problème complexe, la délibération du praticien est orientée par les valeurs 

propres à son époque, à savoir, l’économie, l’efficacité et l’immédiateté des retombées. 

 Van Manen (1977) conçoit ce premier type d’orientation comme une contrainte à l’action 

enseignante dans la mesure où les fins visées ne sont jamais remises en cause par lepraticien. 

L’orientation pratique : 

Lorsque l’enseignant s’affranchit de l’orientation technique, il est en mesure de guider son action 

par l’orientation pratique. Le praticien passe alors d’une orientation extérieure à une orientation 

intérieure.  

L’orientation critique : 

Lepraticien adopte une vue plus large qui lui permet de soumettre à la critique les 

valeurspersonnelles, éducatives et sociales qui orientent son action. 

 Avec l’orientation technique, la réflexion est presque absente. L’orientation pratique engage la 

réflexion du praticien mais elle reste limitée à sa personne. À l’opposé de l’orientation technique, 

l’orientation critique met à contribution la pleine réflexion de l’enseignant en tant qu’individu 

socialement libre. 

Remarquons que les modèles de type évaluatif impliquent la prise en comptedu contexte 

sociopolitique général dans lequel le praticien agit. Autrement dit, les niveauxsupérieurs de réflexion 

semblent reposer sur la capacité de décentration dont fait preuvel’enseignant dans l’exercice de ses 

fonctions. Ce type de modèles comprend généralementune dimension éthique aux plus hauts niveaux 

de réflexion. La pratique réflexive est alorsindissociable de considérations sociales, politiques et 

morales. 

Les modèles de type thématique : la réflexion comme contenu 

Les modèles de type thématique se concentrent généralement sur un thème de la pratique réflexive 

dont ils distinguent les différents contenus de manière horizontale, contrairement aux modèles de type 

évaluatif qui les hiérarchisent.  

Cinq traditions d’enseignement réflexif sont distinguées : 

La tradition académique : dans cette tradition, la compétence professionnelle est définie en termes 

de quantité de connaissances disciplinaires 

La tradition d’efficacité sociale : cette tradition définit la compétence professionnelle de 

l’enseignant en termes de connaissances scientifiques. Le contenu réflexif concerne les savoirs 

scientifiques. Cette tradition comprend deux tendances : une tendance techniciste, qui correspond à la 

rationalité technique de Schön (1983) ; une tendance délibérative, dans laquelle l’enseignant doit 

choisir parmi différentes voies scientifiques possibles (Zeichner et Liston, 1996). 

La tradition développementaliste : cette tradition engage la réflexion des enseignants sur leurs 

apprenants. 
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La compétence professionnelle de l’enseignant consiste donc à adapter le contenu d’enseignement 

à la spécificité de son public. 

La tradition de reconstructionisme social : La compétence professionnelle consiste alors à 

reconnaître que la pratique enseignante est partie intégranted’un cadre institutionnel, culturel et 

politique plus large qui agit sur elle et sur lequel elleagit. 

La tradition générique : cette dernière tradition favorise la réflexion comme une fin en soi, le 

postulatétant qu’un enseignant réflexif est plus compétent qu’un praticien non réflexif. La réflexionest 

donc d’ordre général et ne préconise pas de contenu ni de processus particulier. 

Critiques de l’opérationnalisation de la pratique réflexive dans les programmesde formation 

initiale d’enseignants Plusieurs études se sont attachées à présenter, analyser ou comparer 

desprogrammes de formation initial. 

Nous pouvons souligner les principaux points de divergence des programmes se réclamant d’une 

orientation réflexive, à savoir : les objets de réflexion ; le processus réflexif ; la place des stages 

d’enseignement ; et la restructuration des programmes de formation initiale. 

Objets de réflexion :ils concernentles objets visés par les formations réflexives. En effet, en 

appliquant le modèle de type thématique de Tom (1985) sur son étude des programmes de formation 

initiale, Desjardins (2000) note que : 

La réflexion peut porter exclusivement sur la pratique, c'est-à-dire sur les stratégies 

d'enseignement. Elle peut inclure un examen des croyances ou de la personnalité de l'enseignant. 

L'arène de la problématique, dans certains cas, s'élargit à toute la profession et inclut des facteurs 

historiques et éthiques. 

Enfin, dans certains modèles de formation, la réflexion embrasse les dimensions politiques, 

sociales ou idéologiques de la pratique de l'enseignement. 

Processus réflexif :il concerne le processus réflexif attendu en formation initiale (Desjardins, 

2000). La typologie de Grimmett et al. (1990) sur les différentes conceptions du processus réflexif en 

formation initiale est révélatrice. Au-delà des divergences en termes de processus réflexif, Zeichner 

(1987) note des différences dans le degré d’explicitation et d’outillage de ce processus. Certains 

programmes restent très vagues vis-à-vis du processus réflexif alors que d’autres vont jusqu’à préciser 

les différentes étapes que doivent suivre les enseignants en formation pour le compléter. Cette 

divergence pose la question de savoir si la pratique réflexive est « enseignable », comme le pense 

Russell (2005), ou non (Usher, 1985). 

Place des stages d’enseignement :Calderhead (1989) soulève un autre point dedivergence entre les 

programmes de formation initiale d’enseignants : la place des stagesd’enseignement. En préconisant le 

« coaching » de la pratique réflexive en formationinitiale, Schön (1987) privilégie une immersion de 

l’enseignant en formation dans lapratique professionnelle. Le stage d’enseignement revêt alors une 

importance crucialepuisqu’il est le lieu par excellence de développement de la pratique réflexive. Au 

contraire,pour les tenants de la pratique réflexive dans sa dimension critique, sociale et 

politique,l’enseignant en formation doit d’abord développer sa réflexion critiqueavant de pouvoir 

passer à l’acte d’enseigner. Le stage d’enseignement tient alors une placede second rang dans la 

formation initiale. 

Restructuration des programmes de formation initiale : Une dernière divergence estsoulevée par 

Zeichner (1987) et a trait à la profondeur des changements apportés auxformations initiales. En effet, 

cet auteur remarque que l’incorporation de la pratiqueréflexive dans les programmes de formation 

initiale est très inégale. Dans certains cas, l’ensemble du programme est modifié. Mais pour la majorité, 
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les changements consistent en l’ajout d’un cours dédié à la pratique réflexive, ce qui donne des doutes 

sur l’efficacité du soi-disant « programme réflexif ».  

Les programmes de formation initiale connaissent donc une disparité en termes 

d’accompagnement de la pratique réflexive.  

Autrement dit, on ne sait pas encore quel(s) modèle(s) d’opérationnalisation favorise(nt) la 

pratique réflexivedans la formation d’enseignants. Russel (2005) fait le même constat qui n’est pas 

bénin puisqu’il mine la crédibilité de la pratique réflexive.  

Les limites rencontrées par l’opérationnalisation de la pratique réflexive en formation initiale 

tiennent à une même source : une connaissance insuffisante la pratique réflexive en usage. Autrement 

dit, il semble que la pratique réflexive, telle qu’elle est appliquée en formation initiale d’enseignants, 

n’a pas été suffisamment explorée pour pouvoir être évaluée.  

Nous en venons donc à la conclusion qu’une opérationnalisation efficace de la pratique réflexive 

nécessite au préalable une exploration plus approfondie du concept.  

 Dans les situations professionnelles ou formatives du métier de l’enseignant, ilest indispensable 

d’adopter et de développer une pratique réflexive de manière régulière et intentionnelle. C’est dire 

prendre conscience de sa manière d’agir ou de réagir. 

Perrenoud dit justement que cette approche réflexive permet de résoudre un problème, comprendre 

une situation complexe, s’interroger sur sa pratique et imaginer de nouvelles façons d’améliorer sa 

performance.  

Cette présente étude se veut descriptive, explicative et analytique de la pratique réflexive en optant 

pour l’approche mixte permettant de donner des résultats chiffrés ainsi que des données qualitatives. 

Description du milieu, de la population cible et de l’échantillon 

Le milieu : Les établissements de l’enseignement du cycle secondaire 

La population : les professeurs du cycle secondaire 

L’échantillon : les professeurs-stagiaires en formation au sein du CRMEF Casa-Settat 

Type d’échantillonnage : échantillonnage par commodité ; facilement constitué, disponible et 

participe en tant que sujet à l’expérience. 

Technique de dépouillement : tri à plat 

Dans le but de mettre en relief le profil de l’échantillon ciblé, trois volets en pris place, en 

l’occurrence : genre, diplôme et cycle d’enseignement. Et ce en mettant en avant une vision globale, 

matérialisée par les disparités : homme, femme ; licence, master, doctorat ; collégial, qualifiant. 
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Nous avons pu constater que notre échantillonnage est majoritairement du genre féminin (78.3 %), 

licencié (76.41%) et faisant partie du cycle qualifiant (70.75%). 

 

 

 

  

 

  

 

Etant donné, la pratique réflexive se développe tout au long de l’expérience d’enseignant dans une 

maturation professionnelle. Elle est cyclique et favorise l’alternance entre l’action et la réflexion. Les 

deux questions ci-dessus font l’objet de l’identification du rapport expérience/ développement de la 

pratique réflexive ainsi les résultats obtenus privilégient un échantillonnageexpérimenté(68.86%). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le profil d’accès à cette formation professionnelle (juriste, économiste ou littéraire), ne présente 

pas un obstacle pour la pratique enseignante réussie ; par contre cela peut susciter la motivation et le 

recours vers l’autoformation et la formation continue.  
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Cette enquête a permis de cerner et de connaitre quels sont les besoins en formation professionnelle 

des enseignants stagiaires tout en tenant compte des contraintes qui l’entravent : programmes condensé, 

masse horaire insuffisante et théories non mises en pratique.  

6/ Quelles sont vos attentes par rapport à cette formation ? 

compétences linguistiques, compétences communicationnelles, compétences 

stratégiques et compétences culturelles 

être autonome dès la prise de classe 

mes attentes de résument en acquisition des méthodes d'enseignement des 

procédures à suivre dans la préparation des documents de travail (les fiches 

pédagogiques, le cahier de journal…) 

un professionnalisme au niveau de notre pratique enseignante 

acquérir les techniques nécessaires pour orienter la classe  

instaurer les compétences théoriques et pratiques 

la professionnalisation 

un professionnalisme Sine qua non à notre pratique enseignante  

une formation professionnelle et non pas théorique 

être capable d'exercer le métier d'enseignant 

se confronter à la réalité sur terrain 

avoir le cadre pratique de l'enseignement 

apprendre des méthodes pour devenir un bon enseignant  

améliorer mes connaissances et mes compétences 

développer mes compétences professionnelles et cognitives 

travailler beaucoup sur la pratique par des stages ou des études de cas 

développer mes compétences professionnelles et cognitives 

avoir le savoir-faire et le savoir-être pour enseigner  
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apprendre à bien gérer sa classe 

plus de pratique  

maîtriser la gestion de la classe en général 

acquérir des compétences professionnelles concernant la transposition du savoir à 

un savoir à enseigner  

avoir une maîtrise des outils et des méthodes nécessaires pour réussir ce métier 

d'enseignant 

être capable de se charger d'une classe et la bien gérer 

Plus de pratique et moins de théorie 

Maitriser les techniques d'enseignement 

Être bien formé pour confronter le terrain  

Être un bon professeur et avoir bonne gestion de classe  

Savoir les approches pédagogiques  

Réaliser une carrière professionnelle  
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Les résultats de l’enquête montrent que la majorité des professeurs stagiaires du cycle secondaire 

(promotion 2020) sont conscients de l’importance de la pratique réflexive dans leur pratique 

enseignante. De même, ils insistent sur son rôle dans l’élaboration du profil d’un bon enseignant en 

l’occurrence animateur, facilitateur, pédagogue, psychologue et communicateur.  

11/ Si oui quel est sont objectif ? 

remise en questions de ses pratiques professionnalisantes  parfaire la pratique enseignante  corriger 

et remédier  mettre en question ses actions et ses réactions pédagogiques se mettre en questions la mise 

en question de sa pratique prendre conscience de sa manière d'agir et de réagir l'autocorrection , se 

mettre en question 

s'auto corriger pour se remettre en question c'est de prendre une posture réflexive vis-à-vis son 

attitudes autocritique, autocorrection réussir l'acte d'enseignement apprentissage chacun à sa propre 

pratique d'exécuter l'enseignement se situer dans une situation professionnelle l'exercice des tâches 

dans diverses situations professionnelles analyser et évaluer sa pratique pour l'améliorer  sa vacation 

es t d'opter pour un recensement en spiritualité 

critiquer son propre fonctionnement remise en cause d'une pratique donnée mieux comprendre un 

sujet en posant des questions 

C’est une évaluation autocritique Assurer l'autonomie professionnelle du professeur et les 

responsabilités qui lui sont attribuées La professionnalisation S’autoévaluer et s'autocritiquer 

Renforcer la capacité d'analyser les problems Soigner les lacunes et les défauts 
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Complexité d’interaction dans une situation d’enseignement : langue et culture 

Complexité d’interaction dans une situation d’enseignement : langue et culture  
    

Asmae HLAL
Docteur en Langues, Cultures et Communication 

 

 ملخص

يتساءل املرء إذا كان التثاقف يف النظام التعليمي املغريب أسطورة أم حقيقة؟ إنه ألمر بخس أن نقول إن التعليم 
التامسك و يف املغرب يف حالة يرىث لها. ويشكل هذا الوضع عائقا رئيسيا أمام التنمية االجتامعية واالقتصادية 

االجتامعي والتنمية الثقافية ، الجامعية والفردية. لقد ترسخت األزمة يف االستدامة وأصبحت هيكلية. ومع ذلك، فإن 
احتامالت الحلول موجودة. وبدالً من ذلك، فإن اإلرادة السياسية هي التي تفتقر إىل حل القضايا املوضوعية. يبدو أن 

ويقبلون بإصالحات صغرية بني الحني واآلخر دون أي تأثري أو تأثري عىل نظام  صناع السياسات لديهم أولويات أخرى
 أود أن أثري ثالث نقاط يبدو يل أن لها صلة مبشكلة التدريس والتعليم. التعليم الحايل.

املعوقات الرئيسية التي تعيق التدريس والتعليم، وال سيام اللغة املنطوقة، ولغات الدراسة والبحث، والتعليم والبنى 
، إما نوع التدريس األسري أو غري األسري الذي  FLEالتحتية األساسية للتدريس املامرسات الثقافية يف فصل درايس 

نتاج لم أصول التدريس للتبادل والتواصل، مع العلم أن القدرة عىل اإل يسمح باالنفتاح عىل السوق الدولية وبالطبع ع
 الشفهي تتطلب ثقافيًا واسًعا مثل املشاركة اللغوية.

الحاجة إىل إصالحات أساسية يف التعليم لتمكني الباحثني والطالب من مواكبة ما يحدث يف العامل. يرغب 
جرد التدريس واكتساب املعرفة. إنهم ال يرغبون يف أن يكونوا ماملعلمون والطالب يف امليض قدًما بشكل مختلف يف 

متفرجني سلبيني يف العملية التعليمية، بل يرغبون يف أن يكونوا فاعلني فاعلني من أجل النجاح يف التثاقف والعملية 
 بني الثقافات ، عىل الصعيدين الوطني والدويل.

 

Résume  

On se demande si l’acculturation, dans le système de l’enseignement marocain, était un 

mythe ou une réalité ? C’est un euphémisme de dire que l’enseignement au Maroc connait une 

grave crise. Cette situation constitue une contrainte majeure au développement socio-

économique, à la cohésion sociale et à l’épanouissement culturel à la fois collectif et individuel. 

La crise s’est installée dans la durabilité et elle est devenue structurelle. Pourtant les possibilités 

de solutions existent. C’est plutôt la volonté politique pour résoudre les problèmes de fonds qui 

manque. Les décideurs politiques semblent avoir d’autres priorités et se contentent de petites 

réformettes de temps à autre sans aucune incidence ni impacte sur le système d’enseignement 

actuel. 

J’aimerais soulever trois points qui me semblent avoir un lien avec la problématique de 

l’enseignement et de l’éducation. Les contraintes majeures qui handicapent l’enseignement et 

l’éducation, en particulier le langage vécu, les langues d’étude et de recherche, la didactique et 

les infrastructures de base de l’enseignement 
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Les pratiques culturelles dans une classe de FLE soit le type d’enseignement captif ou non 

captif qui permettent l’ouverture sur l’international et bien entendu une pédagogie de l’échange 

et de la communication, sachant que la capacité de produire oralement nécessite une aussi large 

participation culturelle que linguistique. 

La nécessité de procéder à des réformes fondamentales dans le domaine de l’enseignement 

pour permettre aux chercheurs et aux étudiants d’être au diapason avec ce qui se fait dans le 

monde. Professeurs et étudiants voudraient procéder autrement pour enseigner et acquérir la 

connaissance. Ils aimeraient ne plus être que des spectateurs passifs dans l’opération de 

l’enseignement, ils voudraient être des acteurs actifs pour réussir l’acculturation et le processus 

interculturel à la fois national et international. 

Avant-propos : 

Cette modeste contribution a pour but d’exposer quelques idées sur la faible résilience de 

la culture marocaine face à la déferlante culturelle occidentale sur la société marocaine d’une 

manière générale et sur le système éducatif lié à l’enseignement et à la formation en particulier. 

L’acculturation qui met en relation la culture nationale avec la culture occidentale a des 

caractéristiques spécifiques d’une culture dominée par une autre dominante. Les causes de cette 

situation de dépendances sont difficiles à cerner tant les ramifications sont nombreuses et 

embrassent pratiquement tous les domaines de la vie sociale. On pourrait évoquer, cependant, 

certaines dont l’influence sur cette faiblesse paraissent évidentes. Il s’agit essentiellement de 

l’état actuel du système éducatif et de la relation enseignants/étudiants. 

Introduction :  

L’acculturation est le processus par lequel se modifie la culture d’un groupe ou d’une personne au 

contact et sous l’influence d’une autre culture. En général cette transformation se fait dans les deux 

sens à la façon du phénomène d’osmose qui se vérifie en physique. En principe toutes les cultures se 

valent et reflètent la nature spécifique de chaque société. L’usage des moyens de communication de 

plus en plus sophistiqués, la généralisation de l’information et l’accélération de la communication 

mettent en contact des cultures ayant des niveaux de développement différents qu’on pourrait regrouper 

dans deux types de culture : 

Les cultures dominantes par les capacités de création et de diffusion. 

Les cultures dominées dont les capacités de recherche, de créativité et de diffusion sont faibles. 

Il en découle une acculturation où les dominés essaient de survivre en adoptant le système culturel 

des dominants. La force de la culture dans tout processus d’acculturation est intimement lié au système 

d’enseignement et de formation dans toute communauté humaine. 

Un système d’enseignement et de formation peu performant.   

L’école marocaine est capable de reproduire le savoir du passé et éventuellement gérer celui du 

présent, mais elle est incapable d’innover,  d’anticiper l’avenir et de préparer aux métiers de demain. 

On parle souvent, à tord ou à raison, de la qualification inadéquate du personnel éducatif marocain : 

Absence d’esprit critique : des critiques qui viseraient les enseignants marocains qui auraient 

tendance à reproduire les méthodes pédagogiques ne permettant pas aux étudiants de s’exprimer, 

débattre, communiquer, questionner, penser et pouvoir mettre en question l’ordre établi. 

Les méthodes d’enseignement ne tiendraient pas compte de la pédagogie moderne. Elles auraient 

très peu évolué depuis. 
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L’école marocaine n’encourage nullement l’esprit d’initiative chez les enseignants comme chez 

les élèves et étudiants. Elle produit des têtes, par fois, bien pleine à défaut de modeler des têtes qui 

soient bien faites. 

Le système scolaire et universitaire se base sur la transmission de la connaissance sans prendre en 

considération les besoins de la société marocaine et la spécificité de la relation enseignants/étudiants 

 Le malaise de la société  envers l’école marocaine. 

Beaucoup de reproches, souvent injustement, sont faites à l’école marocaine et au personnel de 

l’éducation et de la formation. Un malaise très fort est perceptible à l’égard de l’enseignement. 

L’insatisfaction est, pratiquement, générale. Les parents s’inquiètent pour l’avenir de leurs enfants. Ils 

ont la nostalgie des temps passés et vantent les mérites du système éducatif ancien où l’éducation et la 

formation étaient adaptées aux besoins du pays et ne débouchaient pas fatalement sur le décrochage 

scolaire et  sur le chômage des lettrés et des diplômés. La société marocaine, dans sa majorité, se pose 

la question sur le système d’enseignement en général et sur le personnel pédagogique  en particulier. 

Le professeur est perçu comme un éducateur incompétent sur le plan didactique et pédagogique. Il 

s’efforce, dans la majorité des cas, à transmettre un savoir obsolète selon un schéma de communication 

vertical allant toujours de l’enseignant vers les enseignés. Il n’y a pas de place à la communication 

multi directionnelle et multi dimensionnelle qui favoriserait l’improvisation positive et le travail de 

l’imagination. D’un autre coté, ceux qui ont le savoir à la fois pédagogique, scientifique et administratif 

ont des avis tranchés sur le comportement de ceux qui  sont à la quête du savoir, en particulier, les 

étudiants. Ils dénoncent un état d’esprit malsain qui empêche toute évolution dans le système éducatif 

de l’enseignement : indolence, passivité, indifférence total, irrespect, peur, agressivité …La plus part 

des étudiants sont à l’Université Publique par accident et non pas par choix. Ils ne peuvent avoir aucun 

projet de vie où devraient se mélanger les différents ingrédients de la vie, en particulier, l’ambition, 

avoir un rêve en tête et tout faire pour réussir  dans la vie réelle. 

Des réformes à répétition qui ne changent rien à la réalité de crise. 

Depuis toujours, les responsables de la gestion du pays  clament haut et fort l’importance de 

l’enseignement dans le pays. Ils ont introduit une multitude de réformes qui se sont avérées 

insuffisantes pour régler les problèmes liés à la scolarisation, à la recherche scientifiques et à 

l’épanouissement socio culturel de la société marocaine. On pourrait citer les plus importantes : 

La marocanisation : elle avait pour objectif la marocanisation de tout le personnel administratif et 

pédagogique de l’enseignement et la formation des cadres pour la gestion du pays dans tous les 

secteurs. 

L’arabisation : Elle a été menée par l’istiqlalien azzedine El iraqi. Cette réforme voulait faire de la 

langue arabe la langue officielle dans toutes les administrations et rendre son application effective. 

Selon de nombreux observateurs, en particulier le patronat marocain, elle a été une grave erreur qui a 

impacté négativement à la fois l’économie (tourisme) et l’enseignement. 

Différentes réformes visant le statut  des unités d’enseignements et de recherches.  

Différentes réformes concernant le statut du personnel enseignant et administratif. 

Différentes réformes concernant l’Université Marocaine dont la fameuse loi 00-01 qui a mené 

l’Université à son état actuelle. 

Toutes les réformes sont dictées, parfois, par des besoins impératifs, mais le plus souvent elles 

sont assujetties à un jeu politique subtil du pouvoir central et aux rapports de force entre les partis 

politiques influents. On note une absence de coordination entre les différents acteurs du système 
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éducatif et les  décideurs politiques dans l’élaboration des réformes et le peu d’influence des syndicats 

représentants le personnel enseignant. 

Le 08 mai 2006, la haute autorité du pays annonçait sa volonté  de faire de la recherche scientifique 

une priorité absolue au Maroc. Lahcen Daoudi, alors ministre de l’enseignement, va dans le même sens 

et déclare « un pays sans recherche scientifique est un pays sans avenir ». Il a créé un Comité présidé 

par le Doyen de l’Université Mohammed V à l’époque. Ce Comité a élaboré une stratégie pour 

l’amélioration de l’enseignement supérieur et la relance de la recherche scientifique pour la période 

2006/2025. Les principales recommandations sont les suivantes : 

La mise en place d’une nouvelle politique de recrutement des enseignants-chercheurs. 

Mettre à la disposition de la recherche scientifique un budget conséquent de 3% du PIB. 

Renflouement et alimentation régulière du Fond National de la Recherche créé en 2001. 

Le Sommet de l’Innovation (SI), qui a réuni plusieurs ministères ainsi que la Confédération 

Générale des Entreprises Marocaines (CGEM), a annoncé un budget de 1 milliard de DH pour la 

période 2009-2013 destiné à la recherche scientifique en milieu universitaire. 

Il faut mentionner, également, le « Rapport de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques 

élaboré en 2012 ». Il a émis des recommandations pour améliorer la recherche scientifique. Il a 

particulièrement insisté sur la refonte du statut de l’enseignant chercheur et sur sa formation. 

Mr Saïd Amzazi, ministre de l’éducation a succédé à Mr Mohammed Hassad et par la même 

occasion il a hérité d’un vaste plan de réforme de l’école marocaine qui s’articule autour de quatre 

points suivants : 

Formation des enseignants. 

Révision des programmes. 

Nouveau dispositif linguistique. 

Généralisation du préscolaire. 

Il semblerait que le nouveau ministre est conscient de la difficulté de la tâche. Pour réussir il essaie 

d’impliquer les acteurs de l’enseignement et en particulier les professeurs chercheurs de 

l’enseignement supérieur. Depuis son entrée en fonction il a pris de nombreuses décisions dont 

certaines sont importantes. Le 18 Avril 2018, le Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et 

de la Recherche Scientifique (CSEFRS) a publié un rapport sur « La promotion des métiers de 

l’éducation, de la formation, de la gestion et de la recherche ». Ce texte pointe clairement les faiblesses 

de l’encadrement pédagogique de l’enseignement supérieur. C’est un constat qui s’applique, 

également, à l’enseignement primaire et secondaire. La qualité de l’enseignement dans les différents 

secteurs est décriée clairement. 

Il y a unanimité à dire que la recherche scientifique est indispensable au développement à la fois 

matériel et social. La recherche doit servir le pays et contribuer à l’amélioration des conditions de vie 

des habitants. Le bien-être passe inévitablement par la satisfaction des besoins de vie vitaux actuels, 

mais aussi prévoir les besoins du futur. Les enseignants chercheurs devraient travailler dans de bonnes 

conditions pour optimiser le travail d’encadrement et de recherche afin que les étudiants puissent avoir 

un projet de vie qui leur permettrait de réussir leurs études, de faire des rêves et de les réaliser. Ils 

devraient être impliqués directement dans toute élaboration de plan de réforme concernant 

l’enseignement, l’université et la recherche scientifique. L’avenir est indissociable du rêve et de 

l’imaginaire à la fois pour les individus (enseignant, étudiant) et pour la communauté (la société).  
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Le secteur de la recherche scientifique n’a jamais été une priorité pour les 19 universités du pays. 

Il y a plus de 14000 enseignants chercheurs, 5 Centres de Recherche, pourtant le bilan de recherche 

reste très modeste. D’un coté les enseignants chercheurs travaillent dans des conditions difficiles pour 

transmettre leur savoir et de l’autre coté les étudiants qui  essaient d’en profiter dans les mêmes 

conditions. Il n’y a aucune chance pour que le rêve et la réalité se côtoient, dans ces conditions, 

harmonieusement dans l’imaginaire de chacun. 

Ce ne sont pas les idées qui manquent pour élaborer des programmes de recherche scientifique en 

milieu universitaire, ni les personnes compétentes qui pourraient mener à bien ces programmes, c’est 

plutôt le manque de volonté politique de mettre en marche les idées et de mobiliser les chercheurs. Les 

décideurs politiques hésitent ou, parfois, refusent de débloquer les capitaux nécessaires au financement 

de cette recherche.  

Cette situation ne met pas en cause le chercheur marocain, ni ses capacités à mener à bien la 

recherche scientifique. Chaque jour que Dieu fait nous apporte des informations sur des chercheurs qui 

se distinguent  à l’étranger et qui donnent des résultats très brillants dans les domaines des sciences et 

techniques. La crise de l’école marocaine n’est, en faite, que le reflet de l’une des facettes de la crise 

culturelle générale que vit le pays. Le Maroc fait partie des pays où la culture est dominée dans tout 

processus d’acculturation avec les pays dominants. C’est une culture dominée. 

L’acculturation : champ de confrontation entre les cultures. 

La culture marocaine est en contact direct avec la culture occidentale judéo chrétienne. Le système 

éducatif et d’enseignement a tendance à pousser les intervenants, volontairement ou inconsciemment, 

à adopter les modes et les normes de comportement de l’occident afin d’accéder à la culture dominante. 

La culture marocaine, depuis toujours, s’est  frottée à de nombreuses cultures où elle a joué le rôle de 

culture dominante. Actuellement elle se retrouve dans la situation de culture dominée. Elle subit 

pleinement cette dominance qui altère profondément ses caractéristiques spécifiques traditionnelles. 

Le slogan affiché par les responsables de la culture parle du Maroc respectant à la fois la « Tradition 

et la Modernité » n’est qu’un leurre. La culture dominée, partout dans le monde, connait une mue 

profonde dans tous les domaines : la manière d’agir, de percevoir, de juger, de travailler, de penser, de 

parler, de communiquer, de consommer… 

A l’échelle du Maghreb, on perçoit une acculturation multiple vis-à-vis de la culture francophone. 

Elle est à la fois forcée, organisée et imposée par la culture française. Elle est, d’autre part, planifiée et 

contrôlée dans le but de faire de la culture maghrébine une partie de la culture dominante.  

Il faudrait, cependant nuancer cette évolution par ce que les sociologues appellent le « syncrétisme 

ou le métissage culturel ». On note des différences fondamentales entre les croyances, les valeurs et les 

contenus entre les deux ensembles de communautés d’où des tensions à la fois sociales et culturelles 

dans l’espace de vie commun, particulièrement en France et en Belgique.  

Cet antagonisme conduit à des conflits parfois douloureux. Le multiculturalisme avec son 

corollaire la cohabitation apparait de plus en plus comme un vœu pieux. Une partie des maghrébins, 

nés et grandis en Europe, maitrisant parfaitement la langue du pays d’adoption, refusent l’assimilation 

totale dans la société dominante. Ils refusent la disparition totale de leur culture d’origine et espèrent 

trouver une certaine tolérance pour vivre pleinement leur culture d’origine et celle de leur pays 

d’adoption. Le compromis est difficile à trouver d’où l’émergence de groupes extrémistes dans les 

deux camps et qui rendent la vie difficile pour tout le monde. Je voudrais mentionner, ici, les parties 

politiques d’extrême droite européenne, certains journalistes chauvinistes (Eric Zemmour) et beaucoup 

d’hommes politiques racistes et xénophobes appartenant pratiquement à tous les courants politiques 

européens. De l’autre coté il y a tous les Jihadistes et les extrémistes religieux qui refusent la 
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prédominance de la culture judéo chrétienne dominante. Ils revendiquent, haut et fort, leur identité 

culturelle et religieuse. 

Dans cette confrontation culturelle, la langue, en l’occurrence dans ce cas le français, apparait 

comme un simple outil de transmission du contenu culturel de chaque partie. La confrontation est 

purement idéologique et culturel. Il faudrait noter, cependant, que ces courants extrémistes restent 

largement minoritaires.  

L’avenir est pour le partage et le vivre ensemble. 

L’avenir culturel de l’humanité réside dans l’acceptation et l’encouragement de l’Inter culturalité 

et du multi culturalisme. 

L’inter culturalité : est l’ensemble des relations entre des cultures différentes, générées par des 

rencontres ou des confrontations pacifiques qualifiées d’inter culturel. Ces inters actions impliquent 

des échanges réciproques pour préserver l’identité culturelle de chacun. L’inter culturalité peut prendre 

des formes plus ou moins intenses et constitue, souvent, une expérience enrichissante. Avec ou sans la 

bannière de la langue, qui peut être un obstacle aux échanges, ces rencontres avec l’autre sont aussi 

l’occasion d’une réflexion sur soi-même et sur le monde et peuvent-être à l’origine du métissage 

culturel tant désiré. L’inter culturalité est conditionné par différents facteurs dont les plus importants à 

retenir : 

 Les différentes conceptions de la culture. 

Les obstacles de la langue. 

L’absence de vision culturelle gouvernementale. 

Les hiérarchies sociales et économiques. 

 

Le multi culturalisme : il qualifie la cohabitation des différentes cultures. Il désigne la coexistence 

de plusieurs cultures (ethnique, religieuse…) dans une société (différentes composantes ethniques de 

la société marocaine arabo amazighe) et dans un même pays (le Maroc). C’est une doctrine qui met en 

avant la diversité culturelle comme sources d’enrichissement de la société. La reconnaissance et 

l’application du multi culturalisme permet la cohésion sociale nationale, lutte contre la discrimination 

et favoris l’expression des « Particularités culturelles ». Il permet également de reconnaitre et mettre 

en place une politique communautariste avec des statuts légaux ou administratifs propres aux membres 

de certaines communautés (Rifains, soussis…). 

Conclusion :  

En conclusion je voudrais rappeler l’importance de la culture chez les communautés humaines. 

C’est l’ensemble des connaissances, des savoirs faire, des traditions, des coutumes propres à un groupe 

humain, à une civilisation. Elle se transmet socialement de génération en génération et non pas par 

héritage génétique. Elle conditionne en grande partie les comportements individuels. Elle englobe 

pratiquement toutes les activités et toutes les croyances humaines (les techniques utilisées, les mœurs, 

la morale, le mode de vie, les systèmes de valeur, les croyances, les rites religieux, l’organisation de la 

famille et des communautés, l’habillement…). Elle se présente sous  trois formes d’expression : l’art, 

le langage et la technique. Seul le système de l’éducation et de la formation est capable de préserver 

les acquis culturels et de les faire fructifier. Quand il est en crise, toute la culture d’une communauté 

humaine est crise et bascule dans le coté des dominés dans tout processus d’acculturation. 
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Résumé : 

Au Maroc, le débat sur la responsabilité sociale des entreprises est aujourd’hui 

omniprésent, Tant dans les discours du milieu des affaires que dans celui des chercheurs 

académiques. 

Ainsi, notre article s'inscrit dans une compréhension d'un phénomène complexe, Il est 

complexe, car la RSE revêt de multiples visages et renvoi à des définitions et à des significations 

très variées, Le concept de RSE demande une conciliation de sphères interdépendantes 

(financière, sociale, écologique et éthique) dont les valeurs et objectifs peuvent s'affronter. 

L’intérêt qui s’attache à ce sujet relève du fait que le Maroc joue pleinement la carte 

d’ouverture et de modernité et des avantages que les PME y trouvent pour l’amélioration de 

leur compétitivité et du développement durable et leur milieu. 

La question centrale que nous visons alors est d’examiner les divers dispositifs législatifs 

et institutionnels mises en œuvre par les pouvoirs publics marocains pour encourager les 

pratiques en matière de RSE au sein des entreprises et qui traduit, dans une certaine mesure 

l’engagement du pays au respect de la RSE. 

 

Abstract : 

In Morocco, the debate on corporate social responsibility is omnipresent today, both in the 

speeches of the business community and in that of academic researchers. 

Thus, our article is part of an understanding of a complex phenomenon, it is complex, 

because the CSR takes on many faces and refers to very varied definitions and meanings, the 

concept of CSR requires a reconciliation of interdependent spheres (financial, social, ecological 

and ethical) whose values and objectives can clash. 

The interest attached to this subject stem from the fact that Morocco fully plays the card of 

openness and modernity and the advantages that SME find there for improving their 

competitiveness and sustainable development and their environment. 

The central question that we aim then is to examine the various legislative and institutional 

mechanisms implemented by the Moroccan public authorities to encourage CSR practices 

within companies and which, to a certain extent, reflects the country's commitment for the 

respect of the CSR. 
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INTRODUCTION 

La responsabilité sociale est une notion très répandue sur le plan international, aussi bien dans les 

pays développés que dans les pays sous-développés, le Maroc ne fait pas l’exception, Il adhère bel et 

bien à cette pratique, puisqu’il a constitué depuis quelques années un chantier dans lequel innovation 

sociale et économique sont en plein développement.  

Les entreprises sont considérées comme des outils majeurs pour assurer les besoins lesquelles 

chaque société est habituée, mais le problème qui surgit c’est qu’a force que l’entreprise essaie de se 

développer économiquement et d’assurer sa pérennité, Il y’ a un effet inverse sur les différentes parties 

prenantes ce qu’on appelle, l’externalités négatives. 

Cependant le libéralisme économique a entrainé une concurrence charnière pour l’avenir de 

l’entreprise qui exige une performance des résultats qui est croissant et durable en permanence1244, 

tout ceci va amener l’entreprise a des pratiques dont on peut se poser plusieurs questions sur la 

déontologie, la moralité, et l’éthique de l’entreprise citoyenne. 

Ainsi pour que l’entreprise atteigne ces objectifs, elle essaie par différents moyens d’arriver à son 

but, comme par exemple la restructuration des effectifs, ou encore par la délocalisation a d’autres pays 

à bas salaires ou dans les pays ou le concept de la RSE est moins exigé, cependant les actionnaires de 

l’entreprise sont souvent tentés par le bénéfice personnel c’est-à-dire partagé les bénéfices entre les 

actionnaires au lieu de les réinvestir à des niveaux sociaux ou écologique.  

Si on ajoute les politiques néo-libérales qui ont appliqué la dérégulation a tous les niveaux de 

l’économie, nous allons obtenir un mélange qui est dangereux et qui peut exploser à tout moment, et 

c’est ce qui est arriver d’ailleurs en 2008, par la crise mondiale qui s’est abattu sur la majorité des 

entreprises dans le monde et dont les conséquences étaient catastrophiques sur tous les plans. 

La Commission Européenne définit la responsabilité sociale des entreprises (RSE) comme « 

essentiellement un concept par lequel des entreprises décident volontairement de contribuer à une 

meilleure société et un environnement plus sain » mentionnant que « le concept de responsabilité 

sociale des entreprises signifie essentiellement que celle-ci décident de leur propre initiative de 

contribuer à améliorer la société et rendre plus propre l’environnement ». Le livre vert précise qu’afin 

d’être socialement responsable, une entreprise doit « aller au-delà de la loi et investir davantage dans 

le capital humain, l’environnement et les relations avec les intervenants ».1245 

Pour ce qui concerne l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), 

« la responsabilité d’entreprise suppose la recherche d’une adéquation efficace entre les entreprises et 

le corps social dans lequel elles opèrent, Les éléments fondamentaux de la responsabilité de l’entreprise 

touchent à l’activité commerciale proprement dite » (OCDE, 2000).1246 

Dans le même sens d’idées, la norme ISO 260001247 définit la responsabilité sociétale comme la 

responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur 

l’environnement se traduisant par un comportement éthique et transparent1248 qui : 

                                                           
1244 Selon porter, une firme doit atteindre une taille optimale, nommée « taille critique », qui lui permet d’être performante sur un 

marché concurrentiel.   

1245 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/peser-sur-le-

cadre-de-regulation-europeen-et-international-dans-le-sens-de-nos/l-engagement-de-la-france-pour-la-responsabilite-sociale-des-

entreprises/l-union-europeenne-et-la-rse/ Consulté le 3 Septembre 2019. 

1246 https://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/34896809.pdf Consulté le 10 Septembre 2019. 

1247 La norme ISO 26000 est la première norme relative aux lignes directives de la RSE, fournie par l’Organisation internationale de 

normalisation ( ISO ) qui est le premier producteur de Normes internationales d’application volontaire dans le monde, formée en 1974, 

avec 162 membres. A propos de l’ISO, en ligne, http://www.iso.org/iso/fr/about.htm, page consulté le 1 septembre 2019. 

1248 Gond, J.P & Igalens, J. (2012), manager la responsabilité sociale de l’entreprise. Editions Pearson Education, p 89. 

http://www.iso.org/iso/fr/about.htm
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Contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société ;  

Prend en compte les attentes des parties prenantes ; 

Respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de 

comportements ; 

Est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations. 

Ainsi pour que la responsabilité soit civile, pénale, ou encore administrative, elle suppose 

l’imputabilité de l’acte, la responsabilité sur le plan juridique suppose l’existence d’une règle de droit 

dont le non-respect implique une sanction ou l’obligation d’indemniser, or quelles sont les interactions 

possibles entre cette responsabilité juridique et la responsabilité sociétale des entreprises au Maroc ? 

Le Maroc a ratifié plusieurs conventions internationales comme l’Europe, dont le pacte mondial 

des Nations Unis, l’un des organismes qui a le plus d’influence sur les normes de la RSE. 

Les entreprises marocaines ont aussi adopté plusieurs démarches RSE qui sont de nature a 

développé l’attractivité de l’économie marocaine et à renforcer sa compétitivité et les investissements 

directs de l’étranger, en conformité avec l’adhésion du Maroc a diverses conventions internationales 

dans la ligne des conférences de Rio en 19931249 et de Johannesburg en 20021250. 

Plusieurs facteurs convergent pour favoriser l’émergence des pratiques de la RSE au Maroc, On 

peut citer à cet égard, l’évolution du code de travail, les engagements en faveur de la protection de 

l’environnement, le respect des droits humains associé à un engagement sociétal de lutte contre la 

pauvreté, le développement de l’investissement socialement responsable et le projet de développement 

durable sous l’égide du pacte mondial, cet engagement trouve son prolongement aussi dans un 

dispositif de normalisation et de labellisation. 

Le Maroc, a aussi plusieurs institutions nationales, et internationales, intervenants dans la RSE, 

parmi ces institutions on trouve : l’IMANOR (Institut Marocain de Normalisation), La CGEM 

(confédération Générale des Entreprises Marocaines), le Rating Vigeo, les associations et les ONG 

(Organisation non gouvernementale). 

Le cadre juridique et législatif marocain s’est progressivement modifié pour tenir compte de 

l’adhésion du pays aux valeurs de la RSE, actuellement, il se caractérise par un arsenal important des 

textes approuvés, qui intègrent de plus en plus des dispositions de protection et de mise en valeur des 

ressources, parmi ces lois on trouve : 

La loi n° 10-95 sur l’eau promulguée par le Dahir du 16 aout 1995,  

La loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement promulguée par 

le Dahir du 12 mai 2003,  

La loi n°13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère promulguée par le Dahir du 

12 mai 2003,  

Et la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination promulguée par le Dahir du 

22 novembre 20061251. 

 

                                                           
1249https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_Nations_unies_sur_l%27environnement_et_le_d%C3%A9veloppement, 

Visité le 2 avril 2020 à 14h. 

1250 https://fr.wikipedia.org/wiki/Sommet_mondial_sur_le_d%C3%A9veloppement_durable, , Visité le 2 avril 2020 à 14h. 

1251 La responsabilité sociale des entreprises au maroc, AKHAYAD Loubna, p.59. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_Nations_unies_sur_l%27environnement_et_le_d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sommet_mondial_sur_le_d%C3%A9veloppement_durable
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Le Maroc est aussi signataire en 2003, de la Convention des Nations Unies de lutte contre la 

corruption, Le Maroc l’a ratifié en 2007, D’autres initiatives gouvernementales s’inscrivent dans cette 

même philosophie : le plan d’action gouvernemental en 2005, la mise en place de l’Instance centrale 

de prévention de la corruption (ICPC) en 2008 ou encore l’accueil en 2011, de la conférence des Etats 

parties à la convention des Nations Unies. 

Malheureusement, le Maroc ce positionne parmi les dernier pays dans le classement de la 

corruption dans le monde, le Maroc se classe 80ème sur 180 pays1252, dans le dernier indice de 2019, 

beaucoup moins de ce qu’on espère pour un pays qui veut améliorer son image internationalement,  et 

être sociétalement responsable, si on compare le Maroc a un pays de l’union européenne, on va se 

trouver très loin de ces pays,  par exemple la France se positionne dans la 23ème place1253, ou 

l’Allemagne qui se positionne dans la 9ème position1254.  

Mais à ce que j’ai remarqué c’est que dans la 10ème édition du Doing Business en 2013 de la 

Banque Mondiale, qui compare le climat des affaires dans 190 pays, Le Maroc faisait pale figure dans 

la 97ème place1255, alors que maintenant en 2020 le Maroc se positionne dans la 53ème place1256, 

ce qui montre que le climat des affaires au Maroc s’est nettement amélioré. 

La principale mission de Doing Business s’est évalué le niveau de protection des investisseurs 

minoritaires en cas de conflits d'intérêts par un ensemble d'indicateurs et les droits des actionnaires 

dans la gouvernance d'entreprise par un autre1257, et quand Il y’a une réglementations effective les 

investisseurs se sentent plus protégés, ce qui va donner plus de confiance aux investisseurs partout dans 

le monde de venir s’investir au Maroc. 

Certainement ce classement progressif que le Maroc a accompli durant ces sept dernières années 

est une très bonne chose, mais pour que le Maroc devient dans le même rang que les pays européens, 

le Maroc doit travailler encore plus, si on prend par exemple la France, le pays lequel on se compare 

le plus, on va voir que la France se positionne dans la 32ème place, ou l’Espagne qui se positionne 

dans la 30ème place1258. 

Le Maroc a mis en vigueur depuis juin 2004, le nouveau code de travail (Bulletin officiel 

n°5210.2004)1259 qui se caractérise par sa conformité avec les principes de bases fixés par la 

Constitution marocaine et avec les normes internationales telles que prévues dans les conventions des 

Nations Unies et ses organisations spécialisés en relation avec le domaine de travail. 

Il y’a aussi la Loi cadre n°99-12 qui a été mis en vigueur le 20 mars 20141260, cette loi fixe les 

objectifs fondamentaux de l’action de l’Etat en matière de protection de l’environnement et de 

développement durable et traduit l’engagement du pays a respecté les conventions internationales en 

la matière. 

On trouve aussi l’initiative nationale pour le développement humain INDH, qui a été initié par le 

Roi Mohammed VI en mai 20051261, qui a pour objectif de lutter contre la pauvreté dans le cadre d’un 

programme pluriannuel associant l’ensemble des parties prenantes sociétales, cette initiative constitue 

                                                           
1252 https://www.transparency.org/en/countries/morocco 

1253 https://www.transparency.org/en/countries/france 

1254 https://www.transparency.org/en/countries/germany 

1255 https://francais.doingbusiness.org/fr/rankings 

1256 https://francais.doingbusiness.org/fr/rankings 

1257 https://francais.doingbusiness.org/fr/methodology/protecting-minority-investors 

1258 https://francais.doingbusiness.org/fr/rankings 

1259 http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/civil/code%20du%20travail.htm 

1260 Dahir n° 1-14-09 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014) portant promulgation de la Loi-cadre n° 99-12 portant Charte Nationale de 

l’Environnement et du Développement Durable (B.O. n° 6240 du 18 joumada I 1435 - 20 mars 2014) 

1261 http://www.indh.ma/ 
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un puissant vecteur d’incitation à l’intégration d’objectifs sociaux élargis dans les décisions 

d’investissement. 

Le message royal livré aux participants des « Intégrales de l’investissement » en 2005, lors de la 

2eme conférence de la mise à niveau environnementale sous le thème « L’investissement Socialement 

Responsable », était hautement symbolique de l’engagement des autorités marocaines en faveur du 

développement durable et de la RSE.  

Le souverain affirmait avec solennité : « Ma conviction première est que l’investissement 

constitue, d’abord et avant tout, un moyen qui doit trouver sa finalité dans le progrès et la justice 

sociale, dans l’émancipation et le bienêtre des femmes et des hommes, dans la cohésion sociale, la 

protection du milieu naturel, et le respect des droits et des intérêts des générations futures, que le 

développement humain et la sauvegarde de l’environnement doivent être les critères cardinaux tant des 

investissements que de nos politiques économiques et de nos stratégies de croissance». 

Il soulignait le lien entre la RSE, le développement social et la lutte contre la pauvreté en 

proclamant : « C’est justement dans cet esprit que Nous avons choisi, d’impulser et de promouvoir, de 

façon ferme et résolue, les chantiers de développement social et de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion, dans le cadre de l’initiative Nationale de Développement Humain que nous avons lancée 

et que Nous avons érigée en chantier de notre Règne ».  Il concluait en disant : « …la responsabilité 

sociale des investisseurs a pour condition la responsabilité sociale des entreprises.  A cet égard, nous 

suivons avec intérêt et satisfaction l’action des entreprises marocaines qui se sont volontairement 

engagées dans cette voie » 1262. 

Donc l’engagement du Maroc dans la RSE se caractérise à la fois par sa pleine participation à des 

nombreuses négociations internationales, et par une intervention de l’Etat au plan législatif et en tant 

qu’initiateur d’une dynamique de pluri-acteurs pour renforcer les dispositifs institutionnels, que par le 

foisonnement des initiatives prises par les acteurs économiques et sociaux. 

Les études qui ont été faites par le Haut-Commissariat au plan (HCP), illustre les défis sociaux qui 

attendent le pays contre le chômage et la précarité, d’après ces études on s’aperçoit qu’il y’a un 

véritable problème de chômage au Maroc près d’un Million de diplômés sont en situation de chômage 

et ce nombre augmentent d’année après année, et Près d'un jeune sur quatre âgés de 15 à 24 ans 

(1.685.000 jeunes) au niveau national ne travaille pas, n'est pas à l'école et ne suit aucune formation.  

Cette proportion atteint 44% parmi les jeunes femmes (1.319.000 personnes), et 11,7% parmi 

les jeunes hommes (366.000 personnes)1263, ces chiffres montrent qu’il y ‘ a un véritable problème 

d’emploi au Maroc, ce qui est très alarmant et inquiétant. 

Une autre étude par la HCP a montré qu’il y’a une forte concentration de l’emploi dans les secteurs 

non-technologique, ces chiffres montrent le manque de qualification des ressources humaines et la 

mauvaise foi de certains dirigeants. 

C’est ce qui explique le nombre élevé des emplois précaires au Maroc à cause des dirigeants 

malhonnête qui abusent des contrats précaires, comme par exemple le contrat « ANEPEC » a 24 mois 

que certains dirigeants utilisent de façon malhonnête pour cesser le contrat une fois que la durée du 

contrat est terminée, pour expulser leurs employés d’une manière rusé, afin que les employés ne 

puissent pas demander d’indemnité a l’employeur, en cas de licenciement abusif de la part de 

l’employeur.   

                                                           
1262 Les Expertises CGEM, la Responsabilité sociale des Entreprises : les aspects relatifs au travail, P.13.  

1263 https://www.hcp.ma/Principaux-enseignements-sur-la-qualite-de-l-emploi-en-2016_a1879.html 

https://www.hcp.ma/Principaux-enseignements-sur-la-qualite-de-l-emploi-en-2016_a1879.html
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Dans plusieurs industries manufacturières le plus important pour les salariés c’est de garder leur 

travail quel que soit les conditions de travail, donc la plupart des salariés acceptent de travailler dans 

des conditions pénibles du moment ou leurs salaires sont versés.1264 

Selon une étude récente du conseil économique, social et environnemental (CESE ) portant sur le 

capital immatériel au Maroc, on a trouvé que près de 63% des salariés soit les deux tiers des salariés 

au Maroc n’ont pas de contrat de travail, ce qui est inacceptable dans un pays qui prétend défendre les 

inégalités sociales, ce qui explique aussi le nombre élevé des emplois précaires au Maroc comme on 

l’a mentionné auparavant, Donc ces travailleurs ne sont pas à l’abri des licenciements abusifs, d’ailleurs 

près d’un demi-milliard de dirhams d’indemnités de licenciements abusif ont été versées au titre de 

l’année 20161265. 

Le bureau central du ministère de la justice estime aussi qu’il y’a une hausse sensible en 2016 soit 

55 Millions de dirhams de dédommagement par rapport a l’année 2015 et le nombre des litiges en 2016 

a atteint 3200 litiges soit une hausse de 30% par rapport à l’année 2015, et dont la majorité des litiges 

qui sont relatifs à un licenciement abusif. 

Cependant tous ces chiffres font que l’entreprise marocaine est appelée a intégré dans sa politique 

une démarche sociétale, particulièrement en ce qui concerne le respect des conditions de travail et la 

contribution au développement des communautés locales et son devoir de vigilance en matière de 

respect des droits de l’homme. 

Les entreprises marocaines sont appelées plus ce que jamais à développer de nouveau modèles de 

gestion pour relever les défis liés à la concurrence, en tant qu’acteur majeur sur le plan social, on 

s’aperçoit que les employeurs sont de plus en plus sollicités d’entreprendre une démarche sociétale 

pour répondre aux différents problèmes sociale et sociétale qui affectent le Maroc1266. 

Au Maroc et à l’ère de la cop 22, la RSE est devenu un thème incontournable porté non seulement 

par la société civile, mais aussi par les entreprises elles-mêmes, c’est un moyen par lequel les 

entreprises réclament leurs responsabilités vis-à-vis de la société et de l’environnement dans lequel 

elles opposent et évoluent et accepte d’en rendre compte. 

Cependant un réel engagement RSE dépasserait la logique de conformité légal, Ainsi les 

entreprises marocaines se trouvent au cœur d’un modèle sociétal qui peut être à la fois opportun et 

défavorable en même temps, l’entreprise marocaine est appelée aujourd’hui non seulement de créer 

des richesses pour les actionnaires mais de générer aussi de la valeur à l’ensemble de ses parties 

prenantes dans une perspectives de valeur partagé1267.  

A travers cette brève revue de littérature, on constate l’ampleur des différentes approches au sujet 

de la RSE, ainsi que les différentes significations implicites et explicites du terme. 

Néanmoins, on peut considérer qu’il est possible d’extraire une conclusion claire, c’est que la RSE 

est un contrat dynamique que peut différer dans le temps, d’une culture à autre, et même d’une 

entreprise a autre, Ainsi la RSE est un ample éventail d’objectifs, qui va au-delà de simple 

maximisation de bénéfices, tels que la satisfaction des nécessités sociales des parties prenante. 

Ceci implique que l’entreprise doit être en alerte et examiner continuellement les tendances en 

matière de la RSE si elle désire être compétitive.  

                                                           
1264 Le textile et la confection (Zangui, 2013). 

1265 Données du ministère de la justice,2016. 

1266 La responsabilité sociétale des entreprises au Maroc, facteurs déterminants, analyses perceptuelles et typologies comportementale, 

Adil CHERKAOUI, 2019, P.22. 

1267 Creating Shared Value by Michael E. Porter and Mark R. Kramer 
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Il nous semble important d’insister sur l’idée que pour réaliser un développement économique 

durable, il faut absolument prendre en considération les attentes des parties prenantes et la préservation 

de l’environnement, dans ce sens, le renforcement du cadre règlementaire et législateur témoigne la 

détermination du Maroc d’ériger l’environnement et l’instauration d’un climat d’accueil pour 

l’investissement et priorité nationale. 

Cependant malgré les efforts consentis par l’état et la CGEM pour promouvoir la RSE, il existe 

encore un énorme décalage entre les attentes public et la responsabilité sociale actuellement assurée 

par les entreprises marocaines, en outre il y’a une faible implication des ONG et des associations, qui 

disposent d’une force considérable de persuasion leur permettant d’assister et d’orienter le 

comportement responsable des organisations privées et publiques. 

Ainsi La réaction des entrepreneurs marocains face au respect des lois, de la réglementation ou 

des normes varie selon leur propre perception et de l’intérêt qu’ils ont au respect de ces obligations. 

  



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

441 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE 

OUVRAGES 

 La responsabilité sociale des entreprises :  le cas du Maroc « Bouchra M’ZALI ».  

 La responsabilité sociétale de l’entreprise saisie par le droit « Kathia Martin-Chenult et René de 

Quenaudon ». 

 La responsabilité sociale de l’entreprise « Jean-Pascal Gond ; Jacques Igalens ». 

REVUES ET WEBOGRAPHIE 

 Revue de droit commercial. - N. 5-6, 2019, p. 45-65. - Settat : Librairie Rachad, 2019. - ISSN 

2489-074X. - Cote de la revue : M3290. – 

 Revue marocaine de recherche en management et marketing. - N. 9-10, 2014, p. 291-305. - Rabat 

: Université Mohammed V-Souissi 2009-. - ISSN : 2028-5175. - Cote de la revue : V1 / 2759. – 

 جلة علمية فصلية تعنى بالدراسات القانونية واإلداريةالمنارة للدراسات القانونية واإلدارية : م  = Al manara pour les 

études juridiques et administratives. - N. 7, 2014 ،p. 27-38. -  ،2102الدار البيضاء : المجلة -. - ISSN : 

2028-876X. - Cote de la revue : W1/3040. – 

 Revue de jurisprudence commerciale. - N. 10 bis, 2018, p. 19-34. - Rabat : Librairie Dar Salam ،

2102. - ISSN 2028-9073. - Cote de la revue : M3081. – 

 Revue de recherches en droit, économie et gestion. - N. 3, 2017, p. 242-275 - Meknès : Faculté 

des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Moulay Ismaïl, 2017. - ISSN 2489-

1541. - Cote de la revue : M3502. – 

 https://www.rse-magazine.com/Le-Pacte-Mondial-des-Nations-Unies-la-RSE-a-l-echelle-

planetaire_a41.html 

 https://www.conferenceboard.ca/press/newsrelease/08-07- 

 https://www.diplomatie.gouv.fr 

 https://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/34896809.pdf. 

 https://www.transparency.org/en/countries. 

 http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/civil/code%20du%20travail.htm 

 http://www.indh.ma/ 

 https://www.hcp.ma/Principaux-enseignements-sur-la-qualite-de-l-emploi-en-2016_a1879.html 

http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=9hwi2MsSWI/BC/325020002/18/X035/XHOST/a564211
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=9hwi2MsSWI/BC/325020002/18/X035/XHOST/a564211
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=oiygrTr7G0/BC/325020002/18/X035/XHOST/a391254
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=oiygrTr7G0/BC/325020002/18/X035/XHOST/a391254
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=e2tgixUJ0G/BC/325020002/18/X035/XHOST/a461518
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=e2tgixUJ0G/BC/325020002/18/X035/XHOST/a461518
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=e2tgixUJ0G/BC/325020002/18/X035/XHOST/a461518
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=jw3jUJRWIo/BC/325020002/18/X035/XHOST/a644332
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=jw3jUJRWIo/BC/325020002/18/X035/XHOST/a644332
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=jw3jUJRWIo/BC/325020002/18/X035/XHOST/a644332
https://www.rse-magazine.com/Le-Pacte-Mondial-des-Nations-Unies-la-RSE-a-l-echelle-planetaire_a41.html
https://www.rse-magazine.com/Le-Pacte-Mondial-des-Nations-Unies-la-RSE-a-l-echelle-planetaire_a41.html
https://www.hcp.ma/Principaux-enseignements-sur-la-qualite-de-l-emploi-en-2016_a1879.html


                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

442 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

 الندوات واللقاءات العلميةمحور  تقارير عن 
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 تقرير حول مناقشة رسالة لنيل دبلوم املاستر تخصص: العقار والتعمير 

 حول مناقشة رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص: العقار والتعميرتقرير 

   المحاضر في الميدان العقاري )دراسة قانونية وقضائية(
    

 تحت إرشاف األستاذة: الدكتورة نجوى رويني
 

 تقرير مركز

دورا مهام يف تحريك العجلة اإلقتصادية باعتباره األرضية األساسية التي تنطلق منها مختلف بادئ ذي بدء نقول إن العقار ، يلعب 
ة ياملجاالت اإلقتصادية والسياحية والعمرانية، وذلك من خالل توفري األوعية العقارية الرضورية إلحداث وإقامة املرشوعات والبنيات التحت

 املهيكلة للمجال .

غرب هو نظام مزدوج ؛إذ يوجد نظام خاص بالعقارات غري املحفظة والعقارات املحفظة هذه األخرية التي والنظام العقاري يف امل   
 أخضعت ملسطرة التحفيظ العقاري التي جعلتها تخرج من زمرة العقارت غري املحفظة .

وإىل جانب اإلزدواجية أعاله هناك تنوعا يف طبيعة األمالك وهذه األخرية تقسم إىل أمالك عقارية تقليدية وأمالك عقارية 
حديثة،أما األمالك العقارية التقليدية فنجد مثال األمالك الخاصة و العامة للدولة؛ أرايض األوقاف ، وأما األمالك العقارية الحديثة 

 ة للعقارات املبنية؛ التجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات وهكذا دواليك . نجد امللكية املشرتك

إطار مسطرة التحفيظ العادية أثناء الرشوع يف تحفيظ العقار أو يف هذا وهناك مجموعة من اإلجراءات و العمليات التي تجرى يف  
الشكل ولرتتب آثارها القانونية من حيث املوضوع، البد من إفراغها  يف  إطار نصوص عقارية خاصة، فإنه وليك تكون صحيحة من حيث

 يحرر ويوقع بشكل دقيق وفق القانون .محرض 

فاملحرض هو عبارة عن وثيقة صادرة عن جهة إدارية موكول لها تقديم خدمة عامة، تتضمن مجموعة من البيانات واملعلومات التي 
التايل آثاره  ويتم مبوجبه إثبات حادث أو معاينة واقعة أو الترصيح بالرشوع يف إنجاز أعامل أو يتوقف عليها صحة إجراء معني؛ ويرتب ب

 اإلنتهاء منها.

 هذا وميكن تقسيم املحارض املنجزة يف امليدان العقاري إىل قسمني :

 نجد :القسم األول : يتعلق بالترصيح بالرشوع يف إنجاز أعامل أو اإلنتهاء منها، ومن هذه املحارض 

 محرض التحديد يف إطار مسطرة التحفيظ العادية؛ -

 محرض معاينة األمكنة من طرف القايض املكلف بالقضية؛ -

 محرض تسلم أشغال التجزئة العقارية؛ -

 محرض إلحاق طرق التجزئة العقارية ومجاري الرصف الصحي والكهرباء واملساحات الخرضاء بامللك العام الجامعي . -

 : يهم تثبيت ومتهيد لنقل امللكية ، ونجد من بينها : القسم الثاين
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 محرض املصالحة يف مجال التعرضات عىل مطلب التحفيظ؛ -

 محرض اللجنة اإلدارية لتقييم العقارات يف إطار مسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة ؛ -

 محرض اإلتفاق باملراضاة ؛ -

 جز العقاري و محرض إرساء املزايدة{.محارض مأمور إجراءات التنفيذ } محرض الح -

 أهمية املوضوع :

 عودا عند بدء ، فموضوعنا املوسوم بعنوان : ٍ املحارض يف امليدان العقاري 

 )دراسة قانونية وقضائية(، له أهمية ثالثية : أهمية نظرية ,وأهمية علمية ، وأهمية عملية .

 { أهمية نظرية  : 4

الشتت  وكيفية مل شتاتها؛ سيام وأنها تعرف نوع منأما أهميتها النظرية فكامنة يف كونها تطرح ،للنقاش، مفهوم املحارض وأنواعها 
 يف نصوص عقارية مختلفة، مام يدفعنا للوقوف أمام القواعد املؤطرة لها ومحاولة الجمع بينها .

 أهمية  علمية :

و قانون اإللتزامات والعقود وقانون 04.17من القوانني، كقانون التحفيظ العقاري رقم  تدفع إىل البحث والتمحيص يف مجموعة
قارات؛ عاملسطرة املدنية وقانون نزع امللكية ألجل املنفعة العامة واإلحتالل املؤقت وقانون التجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم ال

 90.11 القانوناملتعلق مبزاولة مهنة الهندسة املساحية الطبوغرافية و  91.91القانون رقم ؛ ويف بعض القوانني املهنية الخاصة من قبيل مثال
 املتعلق مبهنة املفوضني القضائيني .

 أهمية عملية :

 نظرا ملا تطرح املحارض من إشكاالت فيام يخص قوتها اإللزامية وحجيتها الثبوتية من جهة،وآثارها من جهة ثانية .

 إختيار املوضوع :دواعي ومربرات 

والذي يجمع ما بني  ؛ -العقار  و التعمري   –أما دواعي ومربرات اختيارنا لهذا املوضوع، فبعضها يتعلق بتخصيص يف سلك املاسرت   
ل حالقانون الخاص والقانون  العام من جهة وأنه بالكاد يجمع جميع املواد التي درسناها يف هذا التخصص؛ الذي يعترب بحق بحر ال سا

 جمع ومل ومن املربرات كذلك ، رغبتنا يف له. وبعضها اآلخر يرجع إىل كوننا ال نقبل باملواضيع الجاهزة والتي أكل الدهر عليها ورشب . 
 شتات هذه املحارض ووضعها يف إطار منهجي دقيق   يسهل عىل كل باحث التوصل إليه ومعرفته بدون عناء وال مشقة . 

 صعوبات املوضوع : 

 هذه الصعوبات؛ إىل صعوبات وثائقية وصعوبات تقنية تنقسم

 { صعوبات وثائقية :4

فالساحة القانونية يف املغرب تعرف إنعدام وندرة املراجع املتخصصة يف هذا املوضوع بإستثناء بعض املقاالت واملجالت التي تعاملت 
 مع املوضوع بطريقة غري مبارشة وبتعامل أكادميي ليس إال .
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 تقنية :{ صعوبات 4

فعدم وجود أعامل مراجعية تتناول بالدراسة والتحليل موضوع " املحارض يف امليدان العقاري " ، وإحجام القضاء التخاذ املبادرة 
لإلجتهاد فيه ، شكل يف شأن دراستنا للموضوع، صعوبة تحتم علينا التنقيب يف بعض املراجع العامة  وبعض مواقف القضاء القليلة 

ألمر كثريا من الجهد والوقت يف سبيل دراسة املوضوع الذي يثري، لجدته وصعوبته، كثريا من اإلشكاالت القانونية ،وتتطلب مني ا
 املستعصية .

 إشكاالت املوضوع :

 ، تدور حوله العديد من املسائل الفرعية األخرى . -نواة  –وتكمن اإلشكاالت التي يثريها موضوع حوالة العقد يف إشكال 

 النواة :{ اإلشكال 4

 إن اإلشكالية الرئيسية لهذا املوضوع تتمثل باألساس يف طبيعة وأنواع  املحارض املنجزة يف امليدان العقاري؟ وكيف نظمها القانون؟

 { إشكاالت فرعية :4

 وتتفرع عن هذه اإلشكالية الرئيسية أعاله ، مجموعة من التساؤالت الفرعية منها :

 ؟ وما قيمتها القانونية وحجيتها؟ 04.17يف إطار ظهري التحفيظ العقاري املغري واملتمم مبقتىض القانون ما هي أنواع املحارض املنجزة  -

 كيف نظم املرشع املحارض يف بعض النصوص العقارية الخاصة ؟ وما هي اآلثار املرتتبة عنها ؟ -

 ؟ املدنية والتي تكتيس الصبغة العقارية ماهي أهم اإلشكاالت التي تطرحها املحارض املنضوية تحت لواء قانون املسطرة -

أن املرشع املغريب نص عىل مجموعة من املحارض يف إن اإلجابة عىل اإلشكالية أعاله، ستكون من خالل فرضية مفادها 
 امليدان العقاري إن عىل مستوى مسطرة التحفيظ العادية أو عىل مستوى نصوص عقارية خاصة .

جوانب املوضوع فقد استقام جهدي عىل فصلني، أودعت فيهم عصارة هذا البحث املتواضع،  من خالل ما سبق ولإلحاطة بجميع
 وذلك عىل الشكل التايل : 

 الفصل األول: املحارض املنجزة يف إطار مسطرة التحفيظ العادية

 الفصل األول: املحارض املنجزة يف إطار نصوص عقارية خاصة

 

 فقد إرتأينا يف ختام موضوعنا ، أن نقرتح  مجموعة من اإلقرتاحات؛ ولعل أبرزها :  

 أوال : تدخل املرشع املغريب، بنص عام لحسم الجدل الدائر حول الحجية اإلثباتية ملحرض التحديد ؛

املساح  ك عىل املهندسثانيا : يجب أن تسند للمحافظ العقاري بنص قانوين، مهمة توقيع محرض التحديد يف حالة تعذر ذل
 الطبوغرايف ؛

من القانون العقاري وجعل محرض املصالحة مبثابة وثيقة ألنه صادر من جهة رسمية وتقدم  10ثالثا :  إعادة النظر يف صياغة الفصل 
 خدمة خامة ؛
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به إال إذا كان  ير املحكمة ال تأمررابعا : يتعني عىل املرشع جعل إجراء املعاينة واإلنتقال إىل عني املكان أمر إختياري موكول لتقد
 رضوريا لحسم النزاع ؛ 

خامسا : إضفاء الصبغة الرسمية عىل املحرض الذي يحرره القايض املقرر أثناء إنتقاله إىل عني املكان، ألنه موظف عام  يدخل ضمن 
 من قانون اإللتزامات والعقود ؛  409زمرة الفصل 

وص طبيعة محرض اللجنة اإلدارية لتقييم العاراقات، وكذا القيمة القانونية ملحرض سادسا : وجب الحسم من طرف املرشع بخص
 اإلتفاق باملراضاة ؛

 سابعا : إضافة نص خاص يحدد الطبيعة القانونية ملحرض إرساء املزايدة ، وذلك لوضع حد للخالف القضايئ والفقهي بشأنه ؛

ح من األشغال يف إطار التجزئات العقارية من قبيل مثال التنصيص بشكل رصيثامنا :  القطع مع بضع التجاوزات املتعلقة بتسلم 
املرشع عىل ترتيب البطالن  بخصوص إجراء التسلم املؤقت لألشغال يف حالة ما إذا تم إحالل الشهادة املسلمة من طرف رئيس مجلس 

 الجامعة كوثيقة إدارية محل محرض التسلم املؤقت |؛

بني نصوص القانون العقاري وقانون املسطرة املدنية؛ سيام فيام يتعلق بتقييد محرض املزايدة بالرسم تاسعا : تحقيق اإلنسجام 
 العقاري .
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 9تقرير رقم 

 تقييم دور وأداء المجلس األعلى للسلطة القضائية 

   محور ندوة للشبكة األورومتوسطية للحقوق
    

 

 

نظمت الشبكة األورومتوسطية للحقوق 
وجمعية عدالة بتعاون مع رشكاء الشبكة باملغرب 

ندوة حول تقييم  9191نوفمرب  09 عشية الخميس
دور وأداء املجلس األعىل للسلطة القضائية، 
مبشاركة عدد من املؤسسات الدستورية وممثلني 

 عن املجتمع املدين.

استهلت أشغال الندوة بكلمة افتتاحية 
رئيسة  جميلة السيوريللمنظمني، حيث قالت 

جمعية عدالة أن تنظيم هذه الندوة يندرج يف إطار 
الدورة السابعة ملجموعة عمل اصالح العدالة حول 
موضوع تقييم أدوار وأداء املجلس األعىل للسلطة 
القضائية باملغرب، والهدف منها هو فتح نقاش بني 
فاعلني أساسيني حقوقيني وحكوميني مؤسساتيني 

ركوا يف مسلسل وسياسيني ودوليني الذين شا
اصالح القضاء باملغرب وساهموا يف دعمه، ودعم 

 اصالح منظومة العدالة ككل يف بالدنا، وواكبوها باقرتاحاتهم ومالحظاتهم يف كل املحطات األساسية ذات الصلة. 

لحوار والتفاوض ارص ارئيس الشبكة االورومتوسطية للحقوق أن هدف الشبكة هو دعم املجتمع املدين يف بناء أو  وديع األسمروأكد 
 مع ثالث مكونات أساسية هي السلطات الحكومية واملؤسسات واملجتمع املدين واالتحاد األوريب كداعم لإلصالحات باملغرب.

 حمد الخرضاويم" مبداخلة الدكتور مأسسة السلطة القضائية تقييم آفاق وتحدياتانطلقت الجلسة األوىل املخصصة ملوضوع "
باملغر  أدوار  "املجلس األعىل للسلطة القضائيةاملؤسسايت باملجلس األعىل للسلطة القضائية حول موضوع  رئيس شعبة االتصال

قال فيها: "ننظر اىل حصيلة املجلس بكثري من االعتزاز رغم قرص املدة وحجم االكراهات التي واجهت التجربة خالل املرحلة  وحصيلة"
يض التوفر عىل معطيات والتعامل معها مبوضوعية ومراعاة مجموعة من السياقات مند صدور التأسيسية"، وأضاف أن "عملية التقييم تقت

 اىل اآلن". 9100دستور 
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مؤكدا أن "املجلس بصدد بناء أرضية صلبة وقد واجهته عدة تحديات ترتبط بالذهنيات وتغيري عقليات ومامرسات وضبط عالقات 
 ون والتوازن".وتحديد مجاالت مع استحضار رضورة الفصل والتعا

بعض مالمح التجربة اإليجابية التي حققتها املؤسسة رغم قرص هذه املدة، وذلك عرب عدة  محمد الخرضاويواستعرض الدكتور 
 أوراش، خالل هذه املرحلة التأسيسية أهمها:

الجسم  ات من داخل: حيث عمل املجلس عىل تعزيز موارده البرشية باستقطاب أجود الكفاء الهيكلة والحكامة املؤسساتية-
 القضايئ وخارجه؛ 

باملائة  41م تغيري أفاد املتحدث بأنه ت ويف هذا السياقتكريس الضامنات وتطبيق املعايري بخصوص املسارات املهنية للقضاة -
إخضاع و  من املسؤولني القضائيني وهو ما ينم عن وجود دينامية إصالحية، واقحام الشباب والنساء، وتكريس التباري عن املناصب

املسؤولني القضائيني لتكوين خاص وتنظيم حفالت رسمية لتنصيبهم بحضور كبار مسؤويل الدولة إلعطاء قيمة لتنصيب املسؤول القضايئ 
 يف دائرته القضائية.

تشارة س: أشار املتدخل اىل أن املجلس قام بإعداد مدونة سلوك، توجد يف محطتها النهائية بعد االتخليق واعداد مدونة السلوك-
الجمعيات املهنية القضائية، وهي أرضية مهمة لتعزيز النزاهة داخل املنظومة اإلصالحية، مؤكدا أن الجسم القضايئ يبقى من أكرث 

 املؤسسات رصامة يف التعامل مع الحاالت الشاذة للفساد داخله وفق الضامنات القانونية.

ها فت تراجعا، وأنها ال تخص فقط القضاة وامنا كل مهنيي العدالة، وبعضالتي يتوصل بها املجلس أفاد أنها عر  الشكاياتوبخصوص 
 مكرر.

أكد اهتامم املجلس بالتواصل الداخيل والخارجي حيث حرص عىل تخصيص رواق سنوي داخل املعرض الدويل للكتاب التواصل -
 رارات املنشورة وغري املنشورة.ألف طالب بزيارة محكمة النقض لالطالع عىل الق 01بالدار البيضاء وقد قام أزيد من 

التي أصدرها املجلس حول عدد من مشاريع القوانني باعتباره قوة اقرتاحية داعيا  آلراءواختتم مداخلته باإلشارة اىل مجموعة من ا
 املرشع اىل التفاعل معها، وقال بهذا الشأن "لألسف الكثري من مقرتحات املجلس ال يؤخذ بها".

امنات ضمدير برنامج الرشق األوسط وشامل افريقيا للجنة الدولية للحقوقيني مداخلة حول موضوع "بية سعيد بنعر وقدم السيد 
"، قال فيها أن "دور املجالس العليا للقضاء يف ضامن استقالل القضاء يتبلور عري ثالث محاور أساسية، استقالل السلطة القضائية

 وهي: 

 االستقالل املايل واإلداري؛-
 الل القضاء من خالل مامرسته اليومية يف الشأن القضايئضامنه الستق-
 ضامنه الستقالل القضاء عىل مستوى تدبري الوضعية الفردية للقضاة".-

وبخصوص تجربة املغرب أفاد أن القوانني الجديدة تضمنت عدة مكتسبات لتكريس االستقالل املؤسسايت للسلطة القضائية بإبعاد 
األعىل للسلطة القضائية، وضامن االستقالل اإلداري واملايل للمجلس، موضحا بأن بعض التجارب  وزير العدل عن تشكيلة املجلس

 ة.يالدولية الفضىل تعط للمجالس العليا للقضاء املشاركة يف وضع موازنة السلطة القضائية ككل واملشاركة يف تنفيذها لتعزيز هذه االستقالل
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ؤون اء املسؤولني القضائيني املقدمة من طرف وزارة العدل، معتربا أن األمر يتعلق بشيف نفس السياق توقف املتحدث عند تقارير أد
 قضائية ألن املسؤول القضايئ يبقى قاضيا، والسلطة التنفيذية ال ينبغي أن يكون لها دور يف تقييم أداء القضاة ألن ذلك قد يؤثر مبارشة

 أو يعط تأثري عىل املسار املهني للقضاة.

أشار املتدخل اىل عدة مكتسبات تحققت مؤخرا عىل مستوى تقوية حقوق دفاع القضاة أمام املجلس  الجانب التأديبيوبخصوص 
خالل املرحلة التأديبية بتكريس حق االطالع ونسخ جميع وثائق امللف التأديبي والحق يف املؤازرة من طرف محام، وإمكانية الطعن يف 

ؤكدا أن الطعن ال ينبغي أن يقترص عىل حالة الشطط يف استعامل السلطة، وامنا يشمل أيضا حاالت القرار التأديبي الصادر يف حقهم، م
 الخلل يف اإلجراءات، عدم كفاية األدلة والتطبيق السليم للقانون.

التأديبية  ةوالحظ يف هذا السياق أن "عدد من املفاهيم التي تشكل أساس املتابع لحق القضاة يف التعبريكام تطرق سعيد بنعربية 
للقضاة كالخروج عىل واجب الوقار أو الحياد أو التحفظ، هي مفاهيم فضفاضة غري واضحة"، مؤكدا أن "مبدأ الرشعية التأديبية يقتيض 
رضورة تعريفها بشكل واضح يف القانون"، وأضاف أنه "أمام غياب تعريف واضح لهذه املفاهيم، وأمام عدم صدور مدونة لألخالقيات 

تتضمن األمثلة العملية، وأمام عدم نرش مبادئ القرارات التأديبية، كيف ميكن للقضاة أن ينظموا سلوكهم بشكل يجعلهم يعرفون  القضائية
 مسبقا ماهي الحاالت التي تعترب اخالال مبوجب التحفظ أو الوقار أو الحياد؟".

بشكل  اد التأديب بسبب حديثهم عن وجود الفسإحالة عدد من القضاة عىلوتوقف سعيد بنعربية أيضا يف مداخلته اىل موضوع 
مجرد ودون تحديد أشخاص بعينهم، مؤكدا أن "تعاطي القضاة مع مواقع التواصل االجتامعي يبقى اشكاال مطروحا يف عدد من بلدان 

رتم حق الجمعيات يحالعامل وال يخص املغرب فقط، غري أن التجارب الفضىل ال تتجه اىل التقنني ومنا تتجه اىل وضع الحدود بشكل 
 يف التعبري وتقديم مطالب مهنية والدفاع عنها وضامن حق القضاة يف التعبري الفردي".

 "مأسسة استقالل السلطة القضائية تقييم وآفاق وتحديات".وتواصلت أشغال اللقاء بجلسة ثانية خصصت ملوضوع 

أساسية  "استقالل النيابة العامة دعامةالعامة حول موضوع  الكاتب العام لرئاسة النيابة هشام بالوياستهلت مبداخلة الدكتور 
، انطلق فيها من أن جانبا كثريا من النقاش الذي صاحب احداث رئاسة النيابة العامة يف شق كبري منه كان الستقالل السلطة القضائية"

صدد أن لنيابة العامة، حيث افاد يف هذا المغلوطا بسبب عدم االطالع عىل كثري من النصوص، منتقدا األصوات املروجة لفكرة تغول ا
لوضعية قضاة النيابة العامة حينام أكد أنهم يطبقون القانون والتعليامت  9100النيابة العامة تشتغل طبقا للقانون، وألول مرة تطرق دستور 

يف إشارة الفتة تعليامت  نيابة العامة تضمنالقانونية الكتابية الصادرة عن السلطة التي يتبعون اليها، كام ان ظهري تعيني السيد رئيس ال
وحدد مهام حامية النظام العام واألمن يف اطار من التالزم بني الحقوق والواجبات. مؤكدا يف هذا السياق أن "أخطر قرار ميكن أن 

أمرا بإيداع شخص  العامة ان أصدرتتتخذه النيابة العامة وهو قرار سلب الحرية يبقى قرارا وقتيا، خاضعا لرقابة القضاء الجالس، فالنيابة 
 يف السجن ميكن للمحكمة يف أول جلسة اصدار قرار متتيعه بالرساح".

وأشار املتحدث أن رئاسة النيابة العامة ال تصدر تعليامت يف ملفات معينة، وامنا تصدر تعليامت عامة يف مناشري ودوريات توضع 
 ميعها يف مؤلف واحد، كام يتم توزيعها عىل كافة وسائل االعالم.رهن إشارة العموم عرب موقعها الرسمي، وقد تم تج

 مستعرضا جانبا من حصيلة عمل مؤسسة رئاسة النيابة العامة خالل هذه املرحلة التأسيسية.

واختتم مداخلته بالتأكيد عىل أن "رئاسة النيابة العامة هي مكون أسايس من مكونات السلطة القضائية التي أصبح لها جناحان 
 يتمثالن يف املجلس األعىل للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة".
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الل "مقاربة النوع االجتامعي من خمستشار رئيسة املجلس الوطني لحقوق االنسان مداخلة حول  أنس سعدونوقدم الدكتور 
لتعزيز استقالل  9100ت يف ظل دستور ، انطلق فيها من املكتسبات التي تحققعمل املجلس األعىل للسلطة القضائية الواقع واآلفاق"

السلطة القضائية بعد نضال كبري ساهم فيه املجلس الوطني لحقوق االنسان ومن قبله املجلس االستشاري وهيأة االنصاف واملصالحة 
 واملجتمع املدين والجمعيات املهنية وعدد من الفاعلني الوطنيني والدوليني.

( مكن وألول مرة يف تاريخ القضاء املغريب من وصول املرأة القاضية لعضوية املجلس وأضاف أن اعتامد نظام الحصص )الكوطا
األعىل للسلطة القضائية عن طريق االنتخاب، حيث انتخبت ثالث قاضيات، اثنتني منهن عن املحاكم االبتدائية، وواحدة عن محاكم 

اضيات منتخبات، وعضوة من بني خمس أعضاء يعينهم امللك، نساء، ثالثة منهن ق 1االستئناف، وأضحى بذلك املجلس يضم يف عضويته 
، كام متكنت املرأة املغربية وألول مرة من مزاولة منصب قاضية للتوثيق عىل مستوى املحاكم %25ورئيسة مؤسسة دستورية، أي بنسبة 

 املغربية.

ة القضائية"،  ملوضوع "نوع الجنس والسلطبأن املقررة املعنية باستقالل القضاء خصصت تقريرا كامال أنس سعدونوذكر الدكتور 
خلص ألهمية انشاء سلطة قضائية تراعي مقاربة النوع االجتامعي، وهو ما يفرض متثيل النساء بشكل كاف للرجال، وتهيئة الظروف 

ة داخل السلطة رأ الالزمة إلعامل املساواة بني الجنسني داخل املرفق القضايئ، كام أوصت بإجراء دراسة بشأن التمثيل الكايف للم
 القضائية.

عىل واقع االحصائيات املتعلقة بعدد القاضيات املعينات يف مناصب املسؤولية القضائية، فرغم أن عدد  أنس سعدونووقف الدكتور 
ة غقاض وقاضية، فإن وصول النساء اىل مراكز صنع القرار ما يزال ضعيفا، وبل 4111القاضيات تجاوز األلف من مجموع  ما يزيد عن 

 مسؤوال، بينهم ثالث قاضيات. 09تعيني  9107األرقام أفرزت نتائج الدورة االستثنائية لسنة 

 مسؤوال، بينهم امرأة واحدة. 91عن تعيني  9109وأفرزت نتائج الدورة األوىل لسنة 

 مسؤوال قضائيا، بينهم قاضيتني فقط. 19فقد افرزت تعيني  9109وبخصوص نتائج الدورة العادية لسنة 

، أي قبل سنة من تنصيب املجلس، وقد حاول تقديم بعض 9104نقطة مقارنة مع سنة  1.9مؤكدا أنه تم تسجيل انخفاض بلغ 
لية بسبب بعدم رغبة النساء القاضيات يف شغل مناصب املسؤو  -قد ال يكون صحيحا بالرضورة-الفرضيات لهذا االنخفاض منها وجود اعتقاد 

تقديم احصائيات للخريطة القضائية تدرج مقاربة النوع االجتامعي، أو عدم نرش نتائج املقابالت املتعلقة االلتزامات العائلية، أو عدم 
ام هبالتباري عىل مواقع املسؤولية، أو عدم الزام املسؤولني القضائيني مبراعاة بعد النوع يف مقرتحاتهم ألسامء القضاة املكلفني ببعض امل

 م األخرى كالتوثيق والتحقيق وتطبيق العقوبة، أو فرض رشوط إضافية ال تراعي بعد النوع من بينها رشطكنائب املسؤول القضايئ أو املها
 األقدمية أو سبقية مامرسة مهام املسؤولية، داعيا اىل اعداد دراسة مفصلة حول هذا املوضوع.

الجنسني، وما نص عليه القانون التنظيمي من إقرار مبدأ املساواة بني  09وما نص عليه الفصل  9100واختتم حديثة بأن دستور 
للمجلس من رضورة مراعاة مبدأ السعي نحو املناصفة هي مربرات تقوي فرص ادماج مقاربة النوع االجتامعي داخل السلطة القضائية، 

اصالح القوانني  متام ورشداعيا اىل نرش جميع اآلراء االستشارية التي يصدرها املجلس يف اطار تنزيل الحق يف النفاذ اىل املعلومة، وا
 ذات الصلة بالقضاء بإخراج قانون جديد للتفتيش القضايئ ومراجعة قانون املعهد العايل للقضاء.

ور املجلس يف دعضو املكتب التنفيذي لنادي قضاة املغرب تعقيبا ضمن أشغال اللقاء متحور حول  لبنى فريايلوقدمت األستاذة 
، حيث تساءلت عن مدى وجود دور للمجلس ميكن تعزيزه خارج مسار امللفات خالقيات القضائيةتخليق منظومة العدالة وتكريس األ 

 واملساطر التأديبية، من خالل االهتامم بالتكوين والتكوين املستمر واالرشاك الواسع للجمعيات املهنية القضائية يف محطة اعداد وصياغة
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ل، حيث ، ومردها عدم التواصاالشاعات، متوقفة عند طريقة التعاطي مع ظاهرة مدونة السلوك القضايئ واطالق مشاورات واسعة بشأنها
أكدت أن احسن طريقة ملواجهة االشاعة هو االهتامم بالتواصل املؤسسايت لرفع منسوب الثقة، مؤكدة عىل الدور الذي تقوم به الجمعيات 

 رية.املهنية القضائية واملستمد من املعايري الدولية ومن الوثيقة الدستو 

عضو جمعية عدالة تعقيبا ضمن أشغال الندوة أوىص فيه برضورة تكريس حامية أكرب ألعضاء املجلس  أحمد مفيدوقدم الدكتور 
 األعىل للسلطة القضائية من القضاة املنتخبني بعد انتهاء مدة واليتهم.

صالح  الذي أعطى فيها ملحة عن مسار ارئيس جمعية القضاة التونسيني أنس الحامديأشغال الندوة عرفت أيضا مداخلة السيد 
القضاء مسلطا الضوء عىل القواسم املشرتكة بني البلدين، ووجود نقاش حول عمل املجلس الذي مل يضع بعد نظامه الداخيل، فضال عن 

رش اعداد مدونة و  إشكالية الحق يف التعبري مؤكدا ان مناقشة هذا املوضوع ينبغي أن تتم يف معزل عن املسار التأديبي أي من خالل
 تالسلوك وتكوين القضاة وامللحقني القضائيني مثمنا أهمية التعاون بني الجمعيات املهنية للقضاة ومكونات املجتمع املدين وكافة املؤسسا

 والفاعلني يف البلدين واالستفادة من التجارب الستخالص الدروس والعرب. 
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 3تقرير رقم 

   تقرير حول ندوة "دور العدالة في تحسين مناخ االعمال" 
    

 

بسم الله الرحمن الرحيم والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا محمد وعىل آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم 
 الدين.

 زكرياء الشويخي باحث يف قانون األعامل -
 باحث يف قانون األعاملعبد الرزاق االدرييس  -

 

 اإلطار عام للندوة:
تلعب مؤسسة العدل دورا أساسيا يف جميع الدول الدميقراطية نظرا ملا متتلكه من مميزات وخصائص تنعكس بشكل مبارش عىل 

قيم السامية التي ن الاملجتمع بصفة عامة، من بينها بناء دولة الحق والقانون وتهذيب السلطة وحامية الحريات الفردية إىل ما دون ذلك م
 يعتمد عليها القايض إلصدار أحكامه محققا العدل كهدف منشود.

وال شك أن دور العدالة من هذا املنظور يؤسس إىل مفهوم أسايس وهو األمن القضايئ الذي يتقاطع قطعا مع األمن املجتمعي فال 
هددا كلام دخل االقتصاد عىل الخط، حيث أن رجل االقتصاد استقرار بدون حكم عادل يريض كال الطرفني، إال أن هذا الرىض يصبح م

 حينام يخرس قضيته يوجه تفكريه مبارش إىل أن السبب هو عدم توفر الحكم عىل كل مقومات العدالة واملصداقية.

يب حيث يعتربونه ر وسبب هذا االعتقاد بالنسبة لرجال االقتصاد يرجع باألساس لتصورهم حول القضاء وهنا أركز حديثي عن القضاء املغ
قضاء تقليدي ينتهي دوره يف فض النزاعات، كام أن وسائله التي يستعني بها سواء املرتبطة بالنصوص القانونية أو املوارد البرشية أو 

س كاألدوات اللوجستية التي تربز الشق اإلداري يف مرفق القضاء كلها وسائل ال تساهم يف إصدار أحكام بالجودة املطلوبة، مام ينع
 بالسلب عىل صورة االقتصاد الوطني بشكل عام يف أعني املستثمرين. ملاذا؟

 ألن املستثمر جبان بطبعه فهو لن يضع أمواله يف بلد ال يتوفر عىل رشطني أساسني دامئا ما يضعهام بعني االعتبار:  

 الرشط األول: األمن واالستقرار؛ 

  هم مع قهم مبناسبة معامالتهم االقتصادية سواء فيام بينهم أو يف تعاملالرشط الثاين: التمتع بقضاء نزيه مستقل يحمي حقو
 الدولة.

وبخصوص املغرب إن كان الرشط األول متوفرا والحمد لله فإن توفر الرشط الثاين يبقى رضوريا لكونه حامل مشعل التنمية  
 االقتصادية سواء عىل املستوى املحيل أو الدويل.  
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يئة أو تسويق صورة مشوهة يف الوقت الراهن عن القضاء املغريب أصبح أمرا غري مقبول ألن الواقع وبالتايل فإن تفيش سمعة س
أصبح يعكس مقتضيات جديرة باالهتامم منها ما كان ومنها ما أنجز ومنها ما هو قيد اإلنجاز، لدى ال بد من التنويه بها وتشجيعها بعيدا 

 عن االتباع بشأنها سياسة التبخيس.   

قا مام سبق تأيت هذه الندوة يف إطار التحسيس بالدور الذي أصبحت العدالة تلعبه لتحسني مناخ األعامل ببالدنا، عىل جميع وانطال 
 املستويات سواء من خالل:

  الدور الترشيعي لوزارة العدل وما أفرزته من قوانني ومشاريع قوانني تصب يف اتجاه مراعاة مركز املستثمر، أو دورها كإدارة وما
 قامت به بغيت تجاوز الوسائل التقليدية إىل ما هو رقمي؛

 أو من خالل تبني نظام القضاء املتخصص عىل املستوى التجاري وما أفرزه من حامية للمستثمرين؛ 

   كام أن الطابع التحسييس امتد للفاعلني االقتصاديني بشكل مبارش لتوضح لهم الصورة حول الوضع الحايل يف إطار من
 الصدقية الرامية لتحفيزهم.الشفافية و 

وقد افتتحت هذه الندوة بكلمة شكر يف حق املحتفى به السيد "عبد الواحد الرايض"، من قبل شخصيات بارزة داخل الساحة الوطنية 
 ىقررنا اعتامدها يف هذا التقرير ملا حملته من معلومات قيمة بخصوص موضوع الندوة، التي اعتمدت بعد ذلك عىل ثالث محاور كرب 

 تضمنت خمسة مداخالت جاءت موزعة عىل النحو التايل:

 املحور األول: دور وزارة العدل يف النهوض مبناخ األعامل 
 .موضوع املداخلة األوىل: قانون مساطر صعوبات املقاولة الجديد ودوره يف حامية االستثامر واملقاولة 
  القضائية ودوره يف تحسني مناخ األعامل.موضوع املداخلة الثانية: الرفع من مستوى خدمات اإلدارة 

 املحور الثاين: دور املحاكم التجارية يف حامية االستثامر 
 .موضوع املداخلة: تجربة املحاكم التجارية يف مجال حامية االستثامر 

 املحور الثالث: انتظارات الفاعلني االقتصاديني من العدالة التجارية 
  األعامل من منظور املقاولة.موضوع املداخلة األوىل: نجاعة قضاء 
 .موضوع املداخلة الثانية: تجويد قانون األعامل وأثره اإليجايب عىل املقاولة وتحسني صورة املغرب يف التقارير الدولية 

 الكلامت االفتتاحية للندوة
 أتقدم بداية بالشكر لألستاذ الكبري السيد عبد الواحد الرايض والرئيس املنتدب للمجلس األعىل للسلطة القضائية السيد الوزير املنتدب

 CGEMاملكلف بالشؤون العامة السيد الرئيس املدير العام لصندوق اإليداع والتدبري والعالّمة السيد العلمي املشييش والسيد رئيس فريق 
املستشارين، السيدات والسادة النواب السيدات والسادة املمثلني للجنة الوطنية ملناخ األعامل السيد رئيس جمعيات وهيئات مبجلس 

ية ناملحامني باملغرب السادة النقباء واملحامون السيدات والسادة الباحثون وممثلو املنابر العلمية السيدات والسادة رؤساء الجمعيات امله
 ع املدين ووسائل االعالم، الحضور الكريم كل بصفته وباسمه السادة املسؤولون القضائيون.وجمعيات املجتم

إنه لرشف كبري يل أن أفتتح أشغال هذه الندوة العلمية الهامة التي تنظمها وزارة العدل احتفاء برجل من رجاالت الدولة املغربية ورمز 
 ملغرب وهرم من أهرمات الفكر السيايس، السيد الرئيس والوزير والقائد والنائبمن رموز النضال السيايس والحقوقي والدميقراطي يف ا

 والباحث ووزير العدل األسبق األستاذ سيدي عبد الواحد الرايض أطال الله يف عمره.



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

454 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

ذا ه إسمحويل حرضات السيدات والسادة يف مستهل هذه الكلمة أن أرحب بكم جميعا يف رحاب املعهد العايل للقضاء متمنيا يف
 نالصباح املبارك الشفاء العاجل ملديره العام السيد عبد املجيد؟؟؟ ، شاكرا لكم حضوركم ومشارتكم يف أشغال هذه الندوة العلمية والتي م

املؤكد أنها ستكون فرصة ومناسبة لتقديم عروض من املستوى الرفيع وستخرج بتوصيات واقرتاحات ومساهامت مهمة ستساهم يف تطوير 
الستثامر ببالدنا إن عىل املستوى الترشيعي أو عىل املستوى التنظيمي وذلك بحضور ومشاركة هذه القامات والهامات املنتمية منظومة ا

لسلك القضاء وعامل السياسة واالقتصاد واملال والقانون والذين زينت بهم رحاب هذه القاعة ويشكل حضورهم فيها قيمة مضافة لهذه 
 من التميز واألهمية. الندوة ويضفي عليها مزيدا

 ملخص لكلمة السيد وزير العدل  "محمد أوجار"

حرضات السيدات والسادة إن تنظيم هذه الندوة يأيت يف سياق التحوالت الهامة التي يعرفها مجال االقتصاد باململكة وذلك 
حكومة عىل والربامج املهيكلة التي تعمل البفضل األوراش اإلصالحية الكربى التي دشنها جاللة امللك محمد السادس نرصه الله وأيده 

 اتنزيلها عىل أرض الواقع والتي تستهدف استثامر كل اإلمكانات البرشية واالقتصادية التي يتوفر عليها املغرب لجعله قطبا اقتصاديا قادر 
ادرا عىل االقتصاد الوطني جعلته قعىل مواجهة التحديات التي تفرضها العوملة واقتصاد السوق وهي برامج كان لها األثر األكرب عىل 

مقاومة األزمات وتحسني مساهمة عدد من القطاعات يف منو االقتصاد الوطني وإنجاح إقالع القطاعات االقتصادية فضال عن اكتساب 
ها املخطط فعدد من املقاوالت املغربية للريادة عىل املستوى الجهوي كام أن تنظيم هذه الندوة يأيت يف سياق الدينامية التي يعر 

املشرتك للحكومة ووزارة العدل السيام يف الشق املتعلق بتطوير وتحديث وعرصنة الرتسانة القانونية املرتبطة باملال واألعامل وجعلها 
منظومة قانونية تنسجم وتتامىش مع املعايري الدولية املعمول بها يف هذا الشأن لتكون عامال من عوامل تحسني مناخ األعامل ودعم 

ستثامر ببالدنا وتساهم يف تنفيذ القضاء من بعد دوره كامال يف حامية وعم االستثامر لذلك فإننا ننظر بكل اهتامم إىل ما ستتمخض اال 
عنه أشغال هذه الندوة من توصيات ومخرجات ميكن أن تكون ان شاء الله أساسا ملبادرات ترشيعية نتقدم بها مستقبال من أجل تطوير 

 لقانونية الوطنية يف مجال املال واألعامل.وتحديث املنظومة ا

حرضات السيدات والسادة كام ال يخفى عليكم أنه يف ظل مناخ االقتصاد الدويل املتسم باملنافسة الشديدة أصبح الرتكيز عىل 
طر اإلدارية ودعم ااالستثامر كبريا لتنشيط الدورة االقتصادية وخلق فرص الشغل ودعم التنمية املستدامة وذلك من خالل تبسيط املس

املقاوالت الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية ومساهمتها يف االنخراط يف التحوالت التي تعرفها بالدنا فضال عن حاميتها من املخاطر 
 لتكون قاطرة للتنمية االقتصادية واالجتامعية.

شأنها  رة العدل إىل اتخاذ عدد من املبادرات التي منومن منطلق مسؤولياتها يف املجال الترشيعي املرتبط بهذه املنظومة بادرة وزا
بتقدمينا أمام الربملان ملرشوع قانون  9109االسهام يف تحسني مناخ األعامل واالستثامر ودعم املقاوالت ويف هذا اإلطار متيزت سنة 

فيام يخص مساطر صعوبات املقاولة وهو مبدونة التجارة  املتعلق 01.91املتعلق بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون  07.71رقم 
املرشوع الذي متت املصادقة عليه باإلجامع خالل الدورة االستثنائية املنعقدة خالل شهر مارس املايض ودخل حيز التنفيذ مبجرد نرشه 

الذي يحرض  CGEMخاصة  أبريل املايض وأفتح القوس ألحيي الفرق الربملانية بكال الغرفتني وأحيي بصفة 91بالجريدة الرسمية بتاريخ 
 معنا يف هذه الندوة.

لقد كان الهدف األسايس من إعداد هذا النص القانوين هو تعزيز قدرة املقاولة املغربية عىل التنافسية واملساهمة يف تشجيع 
 سواء عىل الصعيد ريباالستثامر واالنخراط يف التحوالت االقتصادية الهامة التي تشهدها بالدنا فضال عن دعم تنافسية االقتصاد ملغ

اإلقليمي أو الدوىل وذلك من خالل تأهيل مختلف مكوناته لولوج دائرة االقتصادات الخمسني األوائل يف مؤرش " دوين بيزنيس " 
 إن شاء الله. 9190لسنة 
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عرتض املقاولة وتعزيز ت لقد تضمن القانون الجديد عددا من املستجدات التي تهم أساسا تطوير آليات الرصد املبكر للصعوبات التي قد
دور الدائنني يف املسطرة وحقوق األجراء وتأهيل أجهزة املسطرة واالنفتاح عىل البعد الدويل بإدخال تنظيم قانوين خاص مبساطر صعوبات 

ره البنك الدويل قبل داملقاولة العابرة للحدود واعتبارا ألهمية اإلصالحات التي جاء بها القانون الجديد فقد أبرز التقرير السنوي الذي أص
التطور الهام الذي عرفه ترتيب اململكة بهذا  9109حول مناخ األعامل " دوين بيزنيس " لسنة  9109أكتوبر  10أيام وبالضبط يوم الثالثاء 

ملاضية من بني مقارنة بالسنة ا 41إىل الرتبة  49املجال حيث متكنت اململكة من كسب تسع مراكز يف ظرف سنة واحدة وانتقلت من الرتبة 
دولة شملها التقرير، وأصبح املغرب كام تعلمون يحتل املرتبة الثانية عىل مستوى دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا بعد دولة االمارات  091

 41ن ربح م العربية املتحدة والثالث عىل مستوى القارة االفريقية بعد كل من جزر املوريس ورواندا، وحسب نفس التقرير فقد متكن املغرب
مقارنة مع السنة املاضية وهذا فقط بفضل مصادقة الربملان  70إىل الرتبة  014مقعدا عىل مستوى "مؤرش تسوية اإلحصاء" بانتقالنا من الرتبة 

 عىل تعديالت الكتاب الخامس.

شعر ثقل املسؤولية فهو يجعلنا نستإن تحسني ترتيب املغرب يف مؤرش مناخ األعامل بهذه الوترية الرسيعة بقدر ما يشعرنا باالعتزاز 
امللقاة عىل عاتقنا وذلك من خالل مواصلة العمل بنفس الروح والعزم واإلرادة لتحسني الرتتيب مستقبال والوصول إىل الهدف املنشود 

، 9191فق سنة أ  يف الربنامج الحكومي واملتمثل يف ولوج دائرة االقتصادات الخمسني األوائل عامليا يف مؤرش " دوين بيزنيس " يف
ويف هذا السياق فإننا عىل يقني أن الجيل الجديد من اإلصالحات التي ننكب عىل تنزيلها حاليا يف مجال الرقمنة والمادية اإلجراءات 

املتعلق بإحداث  99.07سيكون لها أثر أكرب يف تحسني ترتيب اململكة والوصول إىل الهدف املنشود يف أقرب اآلجال، فالقانون رقم 
ملقاوالت بطريقة إلكرتونية والذي ساهمت وزارة العدل يف صياغته وإعداد مقتضياته سيساهم بدون شك يف تبسيط املساطر، وتقليص ا

قارير تاآلجال باعتامد طريقة إلكرتونية كوسيلة وحيدة للقيام باإلجراءات، واملساطر املتعلقة بإحداث املقاوالت وإيداع العقود والقرارات وال
الرتكيبية ومحارض املداوالت والوثائق واملقررات القضائية عىل املنصة االلكرتونية، مع إمكانية مبارشة اإلجراءات القانونية من  والقوائم

خالل املنصة إما عرب املراكز الجهوية لالستثامر أو عن طريق املهنيني أو عن طريق القيام بها من طرف املعنيني أنفسهم أو بواسطة 
 الة خاصة.وكيل مبقتىض وك

ومبقتىض هذا املرشوع الذي أنجز بتشاور كافة األطراف املعنية فإن االختصاصات املخولة للمحاكم يف مجال السجل التجاري  
وباألخص إحداث املقاوالت ستبقى كام هي بدون تغيري بحيث سيتم تحويل كافة املعطيات املسجلة عرب املنصة إىل قاعدة البيانات 

ملمركزة باملحاكم وباإلدارة املركزية لوزارة العدل وستتم معالجتها إلكرتونيا من طرف كتابة الضبط تحت إرشاف القايض بالسجالت املحلية ا
املكلف بالسجل التجاري واملصادقة عليها بعد التأكد من توفر جميع الرشوط املنصوص عليها قانونا إلحداث املقاولة. وضامنا لحسن تنزيل 

جي الهام ومواكبته مبا يلزم من إجراءات وتدابري اشتغلت الوزارة يف الفرتة األخرية عىل مخطط يروم باألساس هذا املرشوع االسرتاتي
تبسيط املساطر اإلدارية للمقاولة وضع إطار تنظيم لتسهيل اإلجراءات ورقمنتها، وهكذا فقد تم العمل عىل تحديث خدمات السجل 

م تبار أن اإليداع القانوين والتسجيل بالسجالت املحلية املمسوكة باملحاكم التجارية واملحاكالتجاري االلكرتوين املحىل املمركز عىل اع
االبتدائية املاسكة للسجل التجاري يعد مرحلة مهمة وأساسية لبداية املقاولة لذلك فقد تم الرتكيز عىل تحديث هذه الخدمة، وكانت 

طار ت قد أطلقتها الوزارة وتم استثامر ما تحقق وأنجز لصياغة مرشوع شامل يف إالتطبيقيات الخاصة بها من أوىل التطبيقيات التي كان
 نظام معلوميايت مندمج وممركز يعد أرضية للتواصل مع مرشوع منصة تأسيس املقاوالت الرقمية وهكذا فقد تم:

تجارية واملحاكم جميع املحاكم التنزيل وتعميم نسخة متقدمة من الربنامج املعلوميايت لتدبري السجل التجارية عىل مستوى  
االبتدائية املاسكة للسجل التجاري، وتتضمن هذه النسخة وظائف جد متطورة تدعم المادية اإلجراءات والحصول عىل الخدمات عن بعد 

  قانوين؛خمسة عرش آلف وستة مائة إيداع  01411ومن أهم مميزات النسخة الجديدة إيداع القوائم الرتكيبية عرب الخط الذي بلغ 
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عىل تحديث هذه الخدمة، وكانت التطبيقيات الخاصة بها من أوىل التطبيقيات التي كانت قد أطلقتها الوزارة وتم استثامر ما تحقق 
وأنجز لصياغة مرشوع شامل يف إطار نظام معلوميايت مندمج وممركز يعد أرضية للتواصل مع مرشوع منصة تأسيس املقاوالت الرقمية 

 وهكذا فقد تم:

تنزيل وتعميم نسخة متقدمة من الربنامج املعلوميايت لتدبري السجل التجارية عىل مستوى جميع املحاكم التجارية واملحاكم  
االبتدائية املاسكة للسجل التجاري، وتتضمن هذه النسخة وظائف جد متطورة تدعم المادية اإلجراءات والحصول عىل الخدمات عن بعد 

 خمسة عرش آلف وستة مائة إيداع قانوين؛ 01411لجديدة إيداع القوائم الرتكيبية عرب الخط الذي بلغ ومن أهم مميزات النسخة ا

 أداء الرسوم إلكرتونيا؛ 

 الربط االلكرتوين مع نص تأسيس املقاوالت عرب الخط؛ 

 تغطية جميع التقييدات الالحقة والتشطيبات والعقود الخاضعة لإلشهار بالسجل التجاري؛ 

 إجراءات الحصول عىل مستخرج السجل التجاري واملوقع إلكرتونيا وباقي الشواهد األخرى املرتبطة بالسجل التجاري تدبري 
التي أصبحت تدخل إىل الراغبني فيها عرب بريد إلكرتوين ال تتجاوز الساعة يف أوقات العمل العادية وذلك يف أفق أن يتم بطريقة 

 أوتوماتيكية دون تدخل برشي؛

ط االلكرتوين املؤمن مع مختلف األجهزة يف عملية التقييد يف السجل التجاري، فقد بلغ مجموع شواهد السجل التجاري الرب 
 طلب. 4711عرب الخط إىل اليوم 

ومن بني اإلجراءات األخرى التي ستدعم مناخ األعامل والتي تندرج ضمن مجال تبسيط اإلجراءات لفائدة املقاولة املغربية يتم 
حاليا عىل إحداث سجل وطني للرهون ودعم شفافية تدبري مساطر البيوعات باملحاكم ومرشوع اعتامد اإلعالنات االلكرتونية العمل 

ومرشوع فتح االمكانية للمشاركة يف السمرسة االلكرتونية، إىل جانب تعزيز التواصل االلكرتوين مع املهنيني خاصة مع املوثقني من 
يع نية فيام يتعلق بالولوج االلكرتوين للسجل التجاري من قبل املوثقني والخرباء املحاسبتني وهذه كلها مشارخالل تبادل املعطيات القانو 

 قيد الدرس اآلن.

حرضات السيدات والسادة يعد القضاء ركنا أساسيا إلنجاح أس مخطط إصالحي وعنرصا محوريا يف مخططات التنمية االقتصادية 
ينة التي يقوم عليها أمن املجتمع، وال ميكن الحديث عن االستثامر دون أن يكون القضاء مستقل ونزيه التي ننشدها وبها تتحقق الطأمن

ل االضامن الستمراره فاملستثمر حذر بطبعه ال يجازف يف بيئة ال توفر له األمن القانوين والقضايئ وتضمن له سيادة القانون يف كافة األحو 
املعامالت املالية والتجارية بفعل العوملة والتطورات وهو ما يقتيض منا جميعا العمل يدا يف يد من والسيام أمام التعقيدات التي تشهدها 

أجل توفري قضاء متخصص وعىل قدر كبري من الكفاءة املهنية والخربة امليدانية واملعرفة األكادميية وتهيء الوسائل والظروف الكفيلة 
 ستجيب لرشوط املحاكمة العادلة.لتحقيق عدالة رسيعة تراعي متطلبات العرص وت

قد أبانت عن نضج كبري ونجاعة مهنية عالية  0999ومام الشك فيه أن تجربة القضاء اإلداري املتخصص التي دخلها املغرب منذ سنة 
درجاتها باملجهود و  وكفاءة كبرية يف تدبري املنازعات املرتبطة مبجال األعامل واملال، كام إن إسهامات املحاكم املغربية مبختلف أصنافها

 املبذول لعم االستثامر واملقاوالت قد أضحت ظاهرة للعيان وذلك من خالل االجتهادات القضائية املتميزة املتواترة سواء تلك الصادرة عن
رية ويف مجاالت ااملحاكمة املتعلقة بنزاعات الشغل واملنازعات العقارية أو تلك الصادرة عن املحاكم التجارية املرتبطة باملعامالت التج

 اامللكية الصناعية والعقود التجارية والنقل البحري وصعوبات املقاولة أو تلك الصادرة عن املحاكم اإلدارية يف النزاعات التي تكون فيه
من أشكال  كالدولة أو مؤسساتها طرفا يف املنازعة الرضيبية أو املنازعات املتعلقة بالصفقات العمومية أو بقانون التعمري إىل غري ذل



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

457 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

الخصومة. وهو ما يؤكد بدون شك أن القضاء أصبح فاعال محوريا يف منظومة االستثامر ودوره ال يقل أهمية عن دور الجهات األخرى 
 املسؤولة عن هذا امللف إن مل يكن أكرب من كل هذه األدوار.

ا تحقق نت قد أطلقتها الوزارة وتم استثامر متحديث هذه الخدمة، وكانت التطبيقيات الخاصة بها من أوىل التطبيقيات التي كا
وأنجز لصياغة مرشوع شامل يف إطار نظام معلوميايت مندمج وممركز يعد أرضية للتواصل مع مرشوع منصة تأسيس املقاوالت الرقمية 

 وهكذا فقد تم:

تجارية واملحاكم ميع املحاكم التنزيل وتعميم نسخة متقدمة من الربنامج املعلوميايت لتدبري السجل التجارية عىل مستوى ج 
االبتدائية املاسكة للسجل التجاري، وتتضمن هذه النسخة وظائف جد متطورة تدعم المادية اإلجراءات والحصول عىل الخدمات عن بعد 

 انوين؛خمسة عرش آلف وستة مائة إيداع ق 01411ومن أهم مميزات النسخة الجديدة إيداع القوائم الرتكيبية عرب الخط الذي بلغ 

 التجاري من قبل املوثقني والخرباء املحاسبتني وهذه كلها مشاريع قيد الدرس اآلن.

حرضات السيدات والسادة يعد القضاء ركنا أساسيا إلنجاح أس مخطط إصالحي وعنرصا محوريا يف مخططات التنمية االقتصادية 
ل ونزيه وال ميكن الحديث عن االستثامر دون أن يكون القضاء مستقالتي ننشدها وبها تتحقق الطأمنينة التي يقوم عليها أمن املجتمع، 

ل االضامن الستمراره فاملستثمر حذر بطبعه ال يجازف يف بيئة ال توفر له األمن القانوين والقضايئ وتضمن له سيادة القانون يف كافة األحو 
 يد من العوملة والتطورات وهو ما يقتيض منا جميعا العمل يدا يفوالسيام أمام التعقيدات التي تشهدها املعامالت املالية والتجارية بفعل 

أجل توفري قضاء متخصص وعىل قدر كبري من الكفاءة املهنية والخربة امليدانية واملعرفة األكادميية وتهيء الوسائل والظروف الكفيلة 
 لتحقيق عدالة رسيعة تراعي متطلبات العرص وتستجيب لرشوط املحاكمة العادلة.

قد أبانت عن نضج كبري ونجاعة مهنية عالية  0999 الشك فيه أن تجربة القضاء اإلداري املتخصص التي دخلها املغرب منذ سنة ومام
د و وكفاءة كبرية يف تدبري املنازعات املرتبطة مبجال األعامل واملال، كام إن إسهامات املحاكم املغربية مبختلف أصنافها ودرجاتها باملجه

ستثامر واملقاوالت قد أضحت ظاهرة للعيان وذلك من خالل االجتهادات القضائية املتميزة املتواترة سواء تلك الصادرة عن املبذول لعم اال 
 تاملحاكمة املتعلقة بنزاعات الشغل واملنازعات العقارية أو تلك الصادرة عن املحاكم التجارية املرتبطة باملعامالت التجارية ويف مجاال 

والعقود التجارية والنقل البحري وصعوبات املقاولة أو تلك الصادرة عن املحاكم اإلدارية يف النزاعات التي تكون فيها امللكية الصناعية 
الدولة أو مؤسساتها طرفا يف املنازعة الرضيبية أو املنازعات املتعلقة بالصفقات العمومية أو بقانون التعمري إىل غري ذلك من أشكال 

دون شك أن القضاء أصبح فاعال محوريا يف منظومة االستثامر ودوره ال يقل أهمية عن دور الجهات األخرى الخصومة. وهو ما يؤكد ب
 املسؤولة عن هذا امللف إن مل يكن أكرب من كل هذه األدوار.

لرئيس املنتدب ا إنني ألغتنم هذه املناسبة ألوجه أسمى عبارات الشكر والتقدير لقضاتنا األجالء مبختلف محاكم اململكة وإىل السيد
القايض سيدي "مصطفى فارس" الذي يدعم هذه الجهود ويسهر عىل تطويرها وإنضاجها واالرتقاء بها، أشكركم السيدات والسادة القضاة 

 ةعىل ما تبذلونه من مجهود جبار يف سبيل االرتقاء بالعمل القضايئ يف مجال املال واألعامل وإصدار أحكام ترشف البالد يف آجال معقول
 ويف نزاعات وخصومات عىل درجة كبرية من األهمية وتتسم يف كثري من الحاالت بالتعقيد والصعوبة وتتقاطع كلها مبصالح شتى.

ختاما أجدد لكم جميعا شكري الخاص وشكر أطر وزارة العدل عىل حضوركم وترشيفكم لنا يف هذه الندوة العلمية الرفيعة متمنيا 
اح وأن تكون التوصيات التي ستخرجون بها يف املستوى الذي يليق بهذا الحصور العلمي والقضايئ الوازن ألشغالكم كامل التوفيق والنج

ويف مستوى يليق باملحتفى به أستاذنا وزعيمنا سيدي "عبد الواحد الرايض" أطال الله عمره، وأرجو أن تقفوا جميعا تحية لألستاذ "عبد 
 تدب األستاذ "مصطفى فارس" إللقاء الكلمة.الواحد الرايض"، وأدعو سيادة الرئيس املن
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 التجاري من قبل املوثقني والخرباء املحاسبتني وهذه كلها مشاريع قيد الدرس اآلن.

حرضات السيدات والسادة يعد القضاء ركنا أساسيا إلنجاح أس مخطط إصالحي وعنرصا محوريا يف مخططات التنمية االقتصادية 
ينة التي يقوم عليها أمن املجتمع، وال ميكن الحديث عن االستثامر دون أن يكون القضاء مستقل ونزيه التي ننشدها وبها تتحقق الطأمن

ل االضامن الستمراره فاملستثمر حذر بطبعه ال يجازف يف بيئة ال توفر له األمن القانوين والقضايئ وتضمن له سيادة القانون يف كافة األحو 
املعامالت املالية والتجارية بفعل العوملة والتطورات وهو ما يقتيض منا جميعا العمل يدا يف يد من والسيام أمام التعقيدات التي تشهدها 

أجل توفري قضاء متخصص وعىل قدر كبري من الكفاءة املهنية والخربة امليدانية واملعرفة األكادميية وتهيء الوسائل والظروف الكفيلة 
 ستجيب لرشوط املحاكمة العادلة.لتحقيق عدالة رسيعة تراعي متطلبات العرص وت

قد أبانت عن نضج كبري ونجاعة مهنية عالية  0999ومام الشك فيه أن تجربة القضاء اإلداري املتخصص التي دخلها املغرب منذ سنة 
درجاتها باملجهود و  وكفاءة كبرية يف تدبري املنازعات املرتبطة مبجال األعامل واملال، كام إن إسهامات املحاكم املغربية مبختلف أصنافها

 املبذول لعم االستثامر واملقاوالت قد أضحت ظاهرة للعيان وذلك من خالل االجتهادات القضائية املتميزة املتواترة سواء تلك الصادرة عن
رية ويف مجاالت ااملحاكمة املتعلقة بنزاعات الشغل واملنازعات العقارية أو تلك الصادرة عن املحاكم التجارية املرتبطة باملعامالت التج

 اامللكية الصناعية والعقود التجارية والنقل البحري وصعوبات املقاولة أو تلك الصادرة عن املحاكم اإلدارية يف النزاعات التي تكون فيه
من أشكال  كالدولة أو مؤسساتها طرفا يف املنازعة الرضيبية أو املنازعات املتعلقة بالصفقات العمومية أو بقانون التعمري إىل غري ذل

الخصومة. وهو ما يؤكد بدون شك أن القضاء أصبح فاعال محوريا يف منظومة االستثامر ودوره ال يقل أهمية عن دور الجهات األخرى 
 املسؤولة عن هذا امللف إن مل يكن أكرب من كل هذه األدوار.

ا تحقق نت قد أطلقتها الوزارة وتم استثامر متحديث هذه الخدمة، وكانت التطبيقيات الخاصة بها من أوىل التطبيقيات التي كا
وأنجز لصياغة مرشوع شامل يف إطار نظام معلوميايت مندمج وممركز يعد أرضية للتواصل مع مرشوع منصة تأسيس املقاوالت الرقمية 

 وهكذا فقد تم:

تجارية واملحاكم ميع املحاكم التنزيل وتعميم نسخة متقدمة من الربنامج املعلوميايت لتدبري السجل التجارية عىل مستوى ج 
االبتدائية املاسكة للسجل التجاري، وتتضمن هذه النسخة وظائف جد متطورة تدعم المادية اإلجراءات والحصول عىل الخدمات عن بعد 

 انوين؛خمسة عرش آلف وستة مائة إيداع ق 01411ومن أهم مميزات النسخة الجديدة إيداع القوائم الرتكيبية عرب الخط الذي بلغ 

وإنضاجها واالرتقاء بها، أشكركم السيدات والسادة القضاة عىل ما تبذلونه من مجهود جبار يف سبيل االرتقاء بالعمل القضايئ يف 
مجال املال واألعامل وإصدار أحكام ترشف البالد يف آجال معقولة ويف نزاعات وخصومات عىل درجة كبرية من األهمية وتتسم يف كثري 

 التعقيد والصعوبة وتتقاطع كلها مبصالح شتى.من الحاالت ب

ختاما أجدد لكم جميعا شكري الخاص وشكر أطر وزارة العدل عىل حضوركم وترشيفكم لنا يف هذه الندوة العلمية الرفيعة متمنيا 
لمي والقضايئ الوازن عألشغالكم كامل التوفيق والنجاح وأن تكون التوصيات التي ستخرجون بها يف املستوى الذي يليق بهذا الحصور ال

ويف مستوى يليق باملحتفى به أستاذنا وزعيمنا سيدي "عبد الواحد الرايض" أطال الله عمره، وأرجو أن تقفوا جميعا تحية لألستاذ "عبد 
 الواحد الرايض"، وأدعو سيادة الرئيس املنتدب األستاذ "مصطفى فارس" إللقاء الكلمة.

 دى املجلس األعىل للسلطة القضائية  "مصطفى فارس".ملخص لكلمة السيد الرئيس املنتد  ل

بسم الله الرحامن الرحيم والصالة والسالم عىل سيد املرسلني وعىل آله وصحبه أجمعني، الحضور الكريم كل باسمه وصفته والتقدير 
ية لهذه أشغال الجلسة االفتتاح واالحرتام الواجب له اسمحوا يل يف مستهل هذه الكلمة أن أعرب لكم عن اعتزازي باملشاركة معكم يف
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الندوة العلمية املتميزة عىل مختلف املستويات، أولها أنها تأيت يف سياق احتفاء و تكريم شخصية متفردة ساهمت بوطنية يف مرشوع 
لواحد الرايض" اإصالح العدالة مبقاربة شمولية تشاركية حكيمة وأسست لتقاليد وقيم كربى شخصية من طينة معايل األستاذ الجليل "عبد 

 حفظه الله الذي نوجه له كل عبارات التقدير والثناء.

كام أن هذه الندوة تتناول موضوعا ذي راهنية كربى يحمل مضامني دستورية واقتصادية واجتامعية مختلفة ويكتيس أبعادا وطنية 
 واملواطنة. ية والتي تطالنا بكثري من الحكمة والجرأةوإقليمية ودولية متعددة ويثري مجموعة من اإلشكاالت التنظيمية واإلدارية واألخالق

اسمحو يل أن أغتنم هذه املناسبة أن أنوه بكل من ساهم بهذه املبادرة القيمة التي تربز أهمية االنفتاح عىل كافة الفاعلني واالهتامم 
م السيد "محمد والثناء السيد الفاضل املحرت  بكل القضايا الكربى للوطن والتفاعل اإليجايب مع انتظارات املواطنني وأخص هنا بالشكر

أوجار" الذي يؤكد مرة أخرى من خالل هذا التنظيم املميز عىل أهمية املقاربات التشاركية من أجل التنسيق والتفعيل األمثل إليجاد 
كيد سيتيحون لنا من خالل ذين بكل تأالحلول الناجعة لكل القضايا الكربى للعدالة ببالدنا. والشكر موصول لكافة املتدخلني واملشاركني ال

تصوراتهم وآرائهم إيجاد الكثري من االقرتاحات واملبادرات من أجل خلق فضاء آمن لالستثامر ببالدنا فلكم جميعا عظيم الشكر وجزيل 
 الثناء.

حقوق والحريات وضامن ية الالحضور الكريم ال يخفى عىل كريم عنايتكم أن السلطة القضائية ملزمة دستوريا وقانونيا وأخالقيا بحام
االمن القضايئ لألفراد والجامعات والتطبيق العادل للقانون، إن القضاء اليوم كام يقال هو القانون يف حالة حركة وحياة وقد أثبتت 

ل النوازل والقضايا كالتجارب اإلنسانية العاملية أنه مهام كانت النصوص القانونية املالءمة فإنها تبقى دامئا قارصو عىل إيجاد الحلول ل
هو القانون يف حالة حركة وحياة وقد أثبتت التجارب اإلنسانية العاملية أنه مهام كانت   ألنها تتناهى باعتبار عددها والوقائع ال تتناهى من

ر عددها والوقائع ال تتناهى باعتباالنصوص القانونية املالءمة فإنها تبقى دامئا قارصو عىل إيجاد الحلول لكل النوازل والقضايا ألنها تتناهى 
من حيث دالالتها فيبقى املالذ إذا هو السلطة القضائية لتدبري هذه الوقائع الالمتناهية باجتهاد خالق من أجل إيجاد حلول لها، وهي 

رأس الهرم القضايئ  ىلبالتأكيد مسؤولية شاقة ومضنية نرى مالمحها اإليجابية واضحة يف العديد من توجهات محكمة النقض باعتبارها ع
املغريب، حيث عمل القضاة االماجد عىل ضامن مناخ آمن لالستثامر من خالل العديد من القرارات التي كرست مبادئ عامة تجسد حرص 

 القضاء عىل إيجاد التوازن وضبط العالقات التجارية وتخويلها املرونة والشفافية والفعالية الالزمة وأذكر منها :

 عدم تبديد أموال الرشكاء؛الحرص عىل  

 إقرار حامية الدائن املرتهن؛ 

 ضامن سالمة ومرونة اإلجراءات املسطرية يف مجال األعامل؛ 

 تشجيع الوسائل البديلة لحل املنازعات؛  

 السهر عىل احرتام األنظمة الداخلية للمقاوالت؛  

 إعامل االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق األجراء؛ 

 عدالة رضيبية من خالل تكريس املسطرة التواجهية عند فرض وتصحيح الرضائب؛  ضامن 

تخليق مجال التوثيق وتطويره وغريها من املبادئ والقرارات املبدئية املنشورة مبختلف اإلصدارات والكتب والندوات التي ترشف  
 عليها وتنظمها محكمة النقض.
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لرسد جزء يسري من االجتهاد القضايئ املتنوع ملحكمة النقض يف موضوع ضامن واألكيد أن كل هذه الساعات املخصصة للقاء 
وحامية االستثامر ولعل املطلع عىل آخر إصداراتنا سيبدو له جليا أنه من املواضيع الكربى التي تحظى بأهمية وأولوية يف مخططاتنا 

ال عن الندوات ، الخربة والخرباء، األمن التعاقدي، األمن البيئي فضاالسرتاتيجية، ونكتفي هنا باإلشارة إصدار التحكيم والوساطة االتفاقية
ثل م الكربى التي نظمناها سواء مع إدارة الرضائب أو مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والهيأة الوطنية للموثقني أو جمعبات املحامني

متني العمل القضايئ واالستثامر والندوتني الدوليتني املنظ ندوة قضايا االستثامر والتحكيم من خالل توجهات محكمة النقض وندوة
بتعاون مع القطب املايل تحت عنوان أيام الدار البيضاء للتحكيم وغريها من األنشطة املتعددة التي استهدفت طرح مقاربات تشاركية 

 والتعريف بدور القضاء يف ضامن األمنن املايل وتكريس الثقة االستثامرية.

رباء، األمن التعاقدي، األمن البيئي فضال عن الندوات الكربى التي نظمناها سواء مع إدارة الرضائب أو مع الوكالة الخربة والخ
الوطنية للمحافظة العقارية والهيأة الوطنية للموثقني أو جمعيات املحامني مثل ندوة قضايا االستثامر والتحكيم من خالل توجهات محكمة 

يم  واالستثامر والندوتني الدوليتني املنظمتني بتعاون مع القطب املايل تحت عنوان أيام الدار البيضاء للتحكالنقض وندوة العمل القضايئ
وغريها من األنشطة املتعددة التي استهدفت طرح مقاربات تشاركية والتعريف بدور القضاء يف ضامن األمن املايل وتكريس الثقة 

 االستثامرية.

ل ما نقوم به عىل مستوى محكمة النقض والسلطة القضائية يف هذا الحيز الزمني الضيق لكن إنه من الصعب حرص وتفصيل ك
 ميكن االطالع عىل كل ما رصدناه من أجل التعريف بهذه األخرية الغنية التي نعمل جادين عىل تطويرها وإغنائها.

ية املتعلقة تساهم معنا يف نرش املعلومة القانونية والقضائوأغتنم هذه املناسبة ألدعو الجميع كل من موقعه إىل اقرتاح تدابري عملية 
باالستثامر وإعداد دالئل عملية مبسطة عىل دعامات ورقية وإلكرتونية مبسطة مبختلف اللغات للتعريف بهذا الرأس املال الالمادي 

 واستثامره بكل مواطنة ووطنية

ائية عىل مستوى محكمة النقض واكبه عمل جاد من أجل تطوير اإلدارة الحضور الكريم إن اهتاممنا بجودة االحكام والقرارات القض
القضائية وتنويع خدماتها وعرصنتها وضبط وثرية العمل واإلنتاج القضايئ ليكون داخل آجال معقولة وقد كان لزاما علينا العناية بالزمن 

ألخرية معدالت جد حيث بلغنا بتوفيق من الله السنوات ا الذي يعترب عنرصا أساسيا لضامن االستثامر وتكريس جهود كربى لحسن التدبري
مرشفة تضعنا بدون مبالغة يف مصاف املحاكم العليا العريقة عرب العامل رغم كل االكراهات والصعاب وعزمنا أكيد عىل مواصلة هذا النهج 

ية الذكية اللكرتونية وصوال إىل املحكمة الرقمواقرتاح حلول جديدة واقعية من أجل تقليص مزيد من آجال البت وتنويع وتجويد الخدمات ا
 األمنة التي تكرس الثقة وتشجع عىل االستثامر.

الحضور الكريم لقد وجه صاحب الجاللة نرصه الله وأيده رسالة سامية مبناسبة أشغال املنتدى الربملاين الدويل الثالث للعدالة 
من هذه السنة جاء فيها: " كام ينبغي أيضا االنكباب وبنفس العزم عىل إصالح فرباير  09االجتامعية الذي نظمه مجلس املستشارين يوم 

اإلدارة ألنه ال ميكن تحقيق إقالع اقتصادي اجتامعي حقيقي دون قيام املرافق العمومية مبهامها يف خدمة املواطن وتحفيز االستثامر، 
يعة لتفكري والتعامل مع قضايا التنمية وتدبري الشأن العام وإجراء قطوإننا لننتظر أن يفرز هذا املجهود الجامعي تجديدا عميقا يف طرق ا

 حقيقية مع املامرسات التي تهدر األمن و الفرض التنموية وتعيق مبادرات اإلصالح وتكبل روح االبداع والتفكري."

: " كام ينبغي أيضا االنكباب وبنفس فرباير من هذه السنة جاء فيها 09الثالث للعدالة االجتامعية الذي نظمه مجلس املستشارين يوم 
العزم عىل إصالح اإلدارة ألنه ال ميكن تحقيق إقالع اقتصادي اجتامعي حقيقي دون قيام املرافق العمومية مبهامها يف خدمة املواطن 

تنمية وتدبري الشأن ايا الوتحفيز االستثامر، وإننا لننتظر أن يفرز هذا املجهود الجامعي تجديدا عميقا يف طرق التفكري والتعامل مع قض
 العام وإجراء قطيعة حقيقية مع املامرسات التي تهدر األمن و الفرص التنموية وتعيق مبادرات اإلصالح وتكبل روح االبداع والتفكري."
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سلط ك إننا إذن أمام خارطة طريق واضحة الرؤية واآلليات حول كيفية تدبري قضايا الشأن العام حيث يجب تجاوز مرحلة التشخيص
ومؤسسات ومرافق عمومية واملبادرة إىل العمل بقيم التضامن والعدالة االجتامعية، يف هذا السياق اليوم فإننا يجب أن نفكر يف آليات 
التنسيق والتعاون بني كافة الفاعلني من أجل ضامن فضاء دينامييك متطور يحفز عىل االستثامر ويضمن مناخا أمنا لألعامل ، استثامر 

مني اقتصادية واجتامعية وحقوقية وإدارية وهيكلية ويفرض عليام مناقشة جريئة وموضوعية حول مدى التزام كل جهة بأداء له مضا
 ااألدوار املنوطة بها دستوريا وقانونيا ومدى انخراطها يف هذه املقارية اإلصالحية التي يقودها جاللة امللك بكل عزم وإرصار خاصة بعدم

أن تكسب مراحل متقدمة يف مؤرش األعامل  9109و 9107موعة من اإلصالحات الرئيسية تم إنجازها بني سنتي متكنت بالدنا بفضل مج
 الدويل متقدمة عىل عديد من الدول والتجارب العاملية.

تحرض سواليوم نحن أمام التزام باملسؤولية واملحاسبة الذي يقتيض منا ونحن نناقش السبل الكفيلة بخلق فضاء آمن لألعامل أن ن
ليس فقط مضامني مدونة التجارة رغم أهميتها بل يجب أيضا إعداد مقاربة شمولية مندمجة تتناول الجواين املتعلقة بقضايا الرضائب، 

ي جالجامرك، منازعات الشغل، العقار، التوثيق، الخدمات القضائية والقانونية واإلدارية واملالية واالشكاليات التي فرضها التطور التكنلو 
لتجارة االلكرتونية وغريها، حتى تكون الصورة مكتملة والحلول أكرث نجاعة وفعالية وواقعية من أجل تيسري مامرسة االعامل وتنسيق وا

 لاملبادرات وتهييئ األجواء املناسبة لالستثامر وضبط كافة العنارص وقياس أنظمة نشاط األعامل حسب املعايري املتفق عليها عامليا من قب
تجاري واستخراج الرتاخيص وتسجيل امللكية والحصول عىل االئتامن ودمقرطة الرشكات وتدبري عملية اإلنتاج واالستثامر ودفع النشاط ال

 الرضائب وتطوير التجارة عرب الحدود، وغريها وهي كلها محاور يجب عىل الجميع االنكباب عليها بكل جدية فعالية.

 عنارص وقياس أنظمة نشاط األعامل حسب املعايري املتفق عليها عامليا من قبل النشاطاألجواء املناسبة لالستثامر وضبط كافة ال
التجاري واستخراج الرتاخيص وتسجيل امللكية والحصول عىل االئتامن ودمقرطة الرشكات وتدبري عملية اإلنتاج واالستثامر ودفع 

  الجميع االنكباب عليها بكل جدية فعالية.الرضائب وتطوير التجارة عرب الحدود، وغريها وهي كلها محاور يجب عىل

السيدات والسادة األفاضل، رهانات كربى أمامنا اليوم من أجل إنجاح املرشوع اإلصالحي الكبري الذي يقوده صاحب الجاللة امللك 
ية يف هذا الورش يجاببعقد وعزم وحكمة وتبرص والسلطة القضائية التي تترشف برئاسة جاللته لن تدخر أي جهد من أجل املشاركة اإل

التنموي الهام واملساهمة من أجل تفعيل كل املبادرات الهامة التي تسعى إىل جعل املغرب وجهة آمنة لالستثامر عرب العامل، ويل اليقني 
ت ثقة لتأكيد اأن لقاء اليوم مبثل هذا املستوى وبهذه النخبة املتميزة من القضاة والخرباء واملهنيني سيكون فرصة مالمئة إلعطاء مؤرش 

 وجود اإلرادة الجادة من أجل االستثامر ويكرس التنمية ويضمن حقوق األجيال القادمة.

 كل الدعاء الصادق لكم بالتوفيق والنجاح ألشغالكم بالسداد والفالح وشكرا لكم.

ستشار ألقاها السيد اململخص كلمة باسم االتحاد العام ملقاوالت املغر  ونيابة عن رئيسه السيد "صالح الدين مزوار" 
 الربملاين ورئيس فريق االتحاد بالغرفة الثانية  "عبد االاله حفيظي".

بسم الله الرحامن الرحيم والصالة والسالم عىل آله وصحبه، السيد وزير العدل املحرتم، السادة املحرتمون السيد الرئيس املنتدب 
 يدات والسادة الحضور الكريم.للمجلس األعىل للسلطة القضائية، السادة الرؤساء الس

أترشف بأن أتناول هذه الكلمة بالنيابة عن االتحاد العام ملقاوالت املغرب، كام أتوجه بالشكر للسيد وزير العدل السيد "محمد أوجار" 
ة املتميزة عىل هذه الندو أشكره أوال ألنه شكر هو أهل له، وأشكره ثانيا عىل دعوته الكرمية لالتحاد العام ملقاوالت املغرب للمشاركة يف 

هامش تكريم األستاذ الجليل الوطني الكبري "عبد الواحد الرايض" هذه املبادرة التي نثمنها كمقاربة نبيلة ملا تنطوي عليه من اعرتاف 
ماته السياسية و بالجميل ملن كانت له أيادي بيضاء يف خدمة العدالة ومن خاللها خدمة هذا الوطن واالرتقاء مبكانته والتعريف به ومبق

والثقافية واالقتصادية واالجتامعية، ففي األمس عشنا مع تكريم األستاذ "محمد االدرييس العلمي املشييش" وها نحن اليوم عىل وقع 



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

462 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

عامل" أل تكريم األستاذ "عبد الواحد الرايض" وأشكر السيد الوزير ثالثا عىل االختيار املوفق ملوضوع الندوة "دور العدالة يف تحسني مناخ ا
ال شك أن دور العدالة يف تحسني مناخ األعامل وبيئة االستثامر يلعب دورا أساسيا وأن أي منطلق لتحسني هذه البيئة و هذا املناخ يظل 

 غري ذي جدوى إن مل يرتكز عىل إصالح منظومة القضاء.

الحات جوهرية عرفتها منظومة العدالة، ويسجل لألستاذ "محمد أوجار" أنه بذل جهودا كبرية لتحسني هذا املناخ من خالل إص
إصالحات شملت تعزيز ضامنات إصالح القضاء وتحديث املنظومة القانونية وتأهيل الهياكل واملوارد البرشية والرفع من النجاعة القضائية 

ألمن القضايئ والحكامة ا لوترسيخ التخليق لتوطيد الثقة واملصداقية لقضاء فعال منصف يشكل حصنا منيعا لدولة الحق والقانون وعامد
 الجيدة ومحفزا لالستثامر والتنمية ونذكر من سبيل هذه اإلصالحات عىل سبيل املثال ال الحرص وقد ذكر بعضها االخوان الذين سبقوين:

 اإلصالح املتعلق باستقالل النيابة العامة؛ 

 ملقاولة؛مواصلة تبسيط ورقمنة مجموعة من املساطر اإلدارية ذات الصلة بحياة ا 

 اإلصالح الذي شمل الكتاب الخامس املتعلق مبدونة التجارة؛ 

 خلق املقاوالت بصفة إلكرتونية؛  

وهذا ال يحجب عن أعيننا بطبيعة الحال اإلصالحات التي قام بها املجلس األعىل للسلطة القضائية والقانون التنظيمي املتعلق 
 بالقانون األسايس للقضاة.

ات التي كانت كان لها الوقع اإليجايب عىل تحسني مناخ االعامل لقد متكن املغرب من التقدم عىل سلم وبفضل هذه اإلصالح
دولة وفق تقرير السنوي ملجموعة البنك الدويل حول مامرسة األعامل برسم  091من بني  41التصنيف العاملي الجديد ليصبح يف الرتبة 

تبة الثانية عىل مستوى دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا بعد دولة االمارات العربية ، وأصبح املغرب كام تعلمون يحتل املر 9109سنة 
 املتحدة والثالث عىل مستوى القارة االفريقية.

بصفتي نائب رئيس لجنة العدل والترشيع والحريات العامة مبجلس املستشارين أمثن بكل واقعية وصدق جهود األستاذ "أوجار" 
تحسني مناخ األعامل وتكريس املغرب وجهة مفضلة لالستثامر وتشجيع املقاولة التي كانت وال تزال ترى ان التي تصب كلها يف إطار 

تحيس فرص جاذبية االستثامر ال يتم فقط بواسطة تدابري اقتصادية ومؤسساتية بل يتم أساسا كذلك من خالل توفري مناخ قضايئ مالئم 
 لنشاطها.

عىل هامشه هذه الندوة العلمية وهو تكريم األستاذ "عبد الواحد الرايض"، فإنني أجد صعوبة  وبالعودة ملوضوع الحفل الذي تنعقد
حد ايف إيجاد الكلامت التي تناسب هذا املقام وتفي مبا يستحقه هذا الرجل الفذ والوطني الكبري من تقدير وثناء، لقد عرفنا السيد "عبد الو 

 ه وهو يتفاىن يف خذمة وطنه عىل أكرث من واجهة، عندما تصافحه فيه الكربياء بدون تكربالرايض" وطنيا كبريا بكل املقاييس منذ عرفنا
والرصامة بال تجرب ، مع اشتامله عىل خرية من الفضائل وأسامها قادته إىل النجاح يف كل مساراته األكادميية والسياسية والجامعية 

 دته عىل تجاوز الصعاب بشحنات طموح المتناهية. إنه رجل حليم بدون ضعف،املحلية والنيابية وأمدته بطاقة خارقة للعمل والعطاء ساع
شامخ يف غري تجرب وال كربياء، تشعر وأنت يف حضوره أنك يف حضور مجموعة من الرجال يف رجل واحد الرجل الشاب الطالب املناضل، 

ربة، برملاين نادرة املثال، رئيس جامعة ترابية غزير الخالرجل الجمعوي الفاضل، والرجل السيايس الفريد مبعارضته باعتدال ونرصة للحق 
 .طويل التجربة تجربة أفاد بها وطنه داخليا كام أفاده خارجيا يف عمقه االفريقي وامتداده املتوسطي وأصالته وانتامئه العريب واإلسالمي

وال  ليم بدون ضعف، شامخ يف غري تجربخارقة للعمل والعطاء ساعدته عىل تجاوز الصعاب بشحنات طموح المتناهية. إنه رجل ح
كربياء، تشعر وأنت يف حضوره أنك يف حضور مجموعة من الرجال يف رجل واحد الرجل الشاب الطالب املناضل، الرجل الجمعوي 
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ويل التجربة طالفاضل، والرجل السيايس الفريد مبعارضته باعتدال ونرصة للحق نادرة املثال، رئيس جامعة ترابية غزير الخربة، برملاين 
 تجربة أفاد بها وطنه داخليا كام أفاده خارجيا يف عمقه االفريقي وامتداده املتوسطي وأصالته وانتامئه العريب واإلسالمي.

هكذا أعطى السيد "عبد الواحد الرايض" بسخاء بدءا من نشاطه وهو طالب بجامعة "السوربون" ومساهمته يف تأسيس العديد من 
سؤولية القيادية فيها أبرزها االتحاد الوطني لطلبة املغرب، وفيدراليته بباريس أواخر الخمسينيات، وحركة الطفولة الجمعيات وتحمله امل

الشعبية الشهرية، وغريها إضافة لعمله أستاذا لعلم النفس االجتامعي بجامعة محمد الخامس بالرباط وترأس شعبة الفلسفة وعلم النفس 
 م العايل.ذه الصفة الرتبوية قد الكثري للعمل العلمي والنقايب وهو يتوىل الكتابة العامة للنقابة الوطنية للتعليبكلية العلوم اإلنسانية، وبه

لقد شهدت مسرية السيد "عبد الواحد الرايض" يف الستينيات بداية طفرة عطاء واسع عىل املستوى السيايس يف املجلس الوطني 
الشعبية الذي كان رمزا من رموزه التاريخية وتوالت هذه الطفرة بشكل أقوى أواخر الثامنينيات يف للجنة اإلدارية لالتحاد الوطني للقوات 

، وعىل مستوى الجامعة املحلية فقد ترأس  9119املكتب السيايس لالتحاد االشرتايك للقوات الشعبية الذي توىل مهمة كاتبه األول عام 
كام سبق وترأس املجلس اإلقليمي للقنيطرة ومجلس  0991تها فتعلقت به ساكنتها منذ جامعة "القصيبية" التي أخلص لها وتفاىن يف خدم

 جهة الغرب رشاردة بني حسن.

أما عطاء السيد "عبد الواحد الرايض" عىل املستوى الربملاين فحدث وال حرج لدرجة أصبح معها رمزا برملانيا بذاته وعطائه فهو أطال 
يف   الربملانيني استمرارا يف العمل النيايب ليس فقط عىل صعيد املغرب وإمنا كذلك عىل الصعيد الدويلالله عمره أقدم نائب برملاين وأكرث

سنوات قليلة بعد عودته من الدراسة بـ"السوربون" وحظي بثقة واسعة لدى القاعدة الشعبية الناخبة بدائرته االنتخابية  0941مسار بدأه سنة 
دة ومازال خارقة للعمل والعطاء ساعدته عىل تجاوز الصعاب بشحنات طموح المتناهية. إنه رجل حليم ليعاد انتخابه بالربملان مرات عدي

بدون ضعف، شامخ يف غري تجرب وال كربياء، تشعر وأنت يف حضوره أنك يف حضور مجموعة من الرجال يف رجل واحد الرجل الشاب 
ية فريد مبعارضته باعتدال ونرصة للحق نادرة املثال، رئيس جامعة ترابالطالب املناضل، الرجل الجمعوي الفاضل، والرجل السيايس ال

ئه امغزير الخربة، برملاين طويل التجربة تجربة أفاد بها وطنه داخليا كام أفاده خارجيا يف عمقه االفريقي وامتداده املتوسطي وأصالته وانت
 العريب واإلسالمي.

بصم  9117لسنة  0997وحكمة وخالل سنوات رئاسته ملجلس النواب  لواليتني منذ سنة يتحمل هذه املسؤولية مبا آتاه الله من كفاءة 
 عىل مواقف ولحظات برصامة شديدة وجدية فريدة يذكرها له املغاربة جميعا بكل استحسان وتقدير .

اوب ألزيد عقد من لة التنوعىل املستوى السيايس دامئا كان السيد "عبد الواحد الرايض" أول اشرتايك معارض يعني وزيرا قبل مرح
وزارة العدل وترك فيها بصمته بالقدر  9117ثم توىل سنة  0991الزمن جني عينه املغفور له جاللة امللك الحسن الثاين وزيرا للتعاون سنة 

ليوم بفضل السيد الوزير اوالقيمة التي جعلت هذه الوزارة تذكره اليوم بتقدير وعرفان وتحتفي به يف التفاتة عميقة الداللة يسجلها التاريخ 
 "محمد أوجار".

وكام كان السيد عبد الواحد رائدا يف خدمة وطنه داخليا من خالل ما توىل من مهام ومسؤوليات وخارجيا بنفس الصفات عىل 
يا وهو طالب قاملستوى العريب واإلسالمي والعاملي كان كذلك رائدا عىل املستوى االفريقي مبساهمته يف تأسيس كونفدرالية شامل إفري

 .0994بباريس، غل حضوره عىل املستوى االفريقي كرئيس ملجلس النواب وكوزير مرورا لتوليه األمانة العامة لالتحاد العريب االفريقي سنة 

وسطي توبنفس الروح الوطنية واإلرصار نحت له ولبالده يف شخصه مكانة متميزة حني تقلد الرئاسة املشرتكة ملنتدى الربملان األورو امل
 أواخر التسعينيات مع رؤساء الربملان األورويب وكان من بني املؤسسني البارزين للجمعية الربملانية األور واملتوسطية.
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وعىل الصعيد العريب واإلسالمي كان له حضور الفت يف مطلع األلفية الثالثة برئاسته ملجلس الشورى لالتحاد املغرب العريب ونشاطه 
لعريب ورئاسة اتحاد مجالس األعضاء يف منظامت املؤمتر اإلسالمي بتجربته الطويلة وبكفاءته وبدعم من املجموعتني يف اتحاد الربملان ا

نة سالعربية واإلسالمية ارتقى "السيد عبد الواحد الرايض" يف مساره الربملاين إىل أعىل مستوى بانتخابه رئيسا لالتحاد الربملاين الدويل 
دم بالده فحسب بل أسدى خدمات جليلة للوطن العريب وللقارة االفريقية من خالل برملاناتها واالتحاد الربملاين وبهذه الصفة مل يخ 9100

العديد من أنشطة فضال عن الندوات واللقاءات، كذلك الشأن مع االتحاد الربملاين العريب حيث متكن  االفريقي الذي احتضنت الرباط
 ات الربملانية عرب العامل.من ربط عالقات التعاون مع كل التجمع

هذا هو السيد "عبد الواحد الرايض" كام عرفناه وكام عرفه املغارية واألشقاء بإفريقيا والعاملني العريب واإلسالمي واألصدقاء يف كل 
الده والرتيف بالهيئات التي ترك بها بصمته عىل الصعيد العاملي، اكتسب بني الجميع مكانة وخربة واسعة سخرها من أجل خدمة قضايا 

بها ومنها اإلصالحات السياسية واالجتامعية واالقتصادية الت انخرط فيها املغرب منذ الثامنينيات ورفع وثريتها يف العقدين األخريين 
وىل عرب وقبل ذلك وبعده قضية الوحدة الرتابية التي كان بصفاته الرفيعة والعديدة واملتنوعة لسان وطنه يف التعريف بالقضية الوطنية األ 

العامل سواء كممثل أو مبعوث لصاحب الجاللة أو عىل مستوى الربملانات أو يف كل املحافل الدولية, مبناسبة هذا التكريم وبكل املشاعر 
ز وال االعميقة واالعجاب نعرب للسيد "عبد الواحد الرايض" عن فخرنا وافتخارنا به وبعطائه وبتقديرنا وامتناننا األبدي له كرجل دولة بامتي

يسعنا إال أن ندعو الله أن يبارك يف عمره وميده بالصحة والعافية ليواصل رسالته ما استطاع ويستمر يف عطائه الذي نجزم أنه لن ينضب 
 مادام قلبه ينبض فبالده بحاجة ملزيد من العطاء.

ا َما َعاَهُدوا الله َعلَيِْه فَِمنُْهم مَّن قىََض نَْحبَُه َوِمنُْهم مَّن وخري ما أختم به قوله تعاىل يف سورة األحزاب "ّمَن الُْمؤِْمِننَي رَِجاٌل َصَدقُو 
لُوا تَبِْديالً " صدق الله العظيم. والسالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته.   يَنتَِظُر َوَما بَدَّ

 ملخص لكلمة األستاذ املحتفى به يف حفل تكرميه "عبد الواحد الرايض"

ايض: بسم الله الرحامن الرحيم والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني وعىل آله وصحبه أجمعني، السيد وزير السيد عبد الواحد الر 
العدل والحريات املحرتم، السيد الرئيس املنتدب لدى املجلس األعىل للسلطة القضائية، السيدات والسادة ملسؤولني القضائيني، السيد 

يس لسادة النقباء املحامون، السيدات والسادة ممثيل املؤسسات الوطنية والدولية، السيد نائب رئرئيس جمعيات هيئات املحامني باملغرب وا
االتحاد العام ملقاوالت املغرب، حرضات السيدات والسادة كل باسمه وبصفته السالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته، اسمحوا يل يف 

م عىل املبادرة النبيلة التي قمتم بها بتنظيم هذا التكريم لشخيص املتواضع هذا التكريالبداية السيد الوزير "محمد أوجار" وأخي العزيز 
 الذي أصبح عرف وتقليد كنتم السيد الوزير أنتم الذين خلقتموه وأنتم الذين ترعونه.

كلامت الرقيقة ىل تلك الهذا التقليد هو تكريم وزراء العدل السابقني وأريد بهذه املناسبة أخي العزيز أن أتقدم بالشكر الجزيل ع
التي تفضلتم بها يف شخيص املتواضع، كام أشكر كل االخوة الذين تفضلوا بكل الكلامت وأنا عاجز عىل إيجاد العبارات للرد عىل كل 

 الكلامت الرقيقة يف حق شخيص املتواضع.

ة ترشيف ه املناسبة وأعترب حضوركم مبثابأريد كذلك أن أشكركم أنتم السيدات والسادة املدعوين عىل حضوركم معنا اليوم يف هذ
 يل، مرة أخرى شكرا لكم عىل حضوركم معنا.

لقد هيئة كلمة بهذه املناسبة سأقدمها غدا ان شاء الله يف األمسية التكرميية وأريد اليوم أن أخصص كلمتي للشكر الجزيل وكذلك 
تقدم  املغرب والذي يتجىل يف نرش تقرير البنك الدويل الذي شهد عىلألهنأ السيد وزير العدل والحريات عىل اإلنجاز الكبري الذي حققه 

املغرب يف امليادين االقتصادية واالجتامعية، هذا التقرير الذي يتعلق مبامرسة أنشطة األعامل " دوين بيزنيس " هو تقرير الذي يرشف 
ة التي تسري حصول عىل هذه املرتبة يرجع فضله للمغاربة وللحكماملغرب والقضاء املغريب والقضاة املغاربة ألن الوصول إىل هذه النتيجة وال
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به نخبة البالد القضايا االقتصادية واالجتامعية ولكن باألخص القضاء وقضاة هذه البالد، لقد كنت سعيدا جدا حينام اطلعت عىل الخرب 
 دولة. 091من بني  41تبة الذي أخربنا كون املغرب استطاع أن يتقدم بتسع درجات يف التقرير  وأصبح يف املر 

السيد عبد الواحد الرايض: بسم الله الرحامن الرحيم والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني وعىل آله وصحبه أجمعني، السيد وزير 
لسيد ا العدل والحريات املحرتم، السيد الرئيس املنتدب لدى املجلس األعىل للسلطة القضائية، السيدات والسادة ملسؤولني القضائيني،

 رئيس جمعيات هيئات املحامني باملغرب والسادة النقباء املحامون، السيدات والسادة ممثيل املؤسسات الوطنية والدولية، السيد نائب رئيس
االتحاد العام ملقاوالت املغرب، حرضات السيدات والسادة كل باسمه وبصفته السالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته، اسمحوا يل يف 

بداية السيد الوزير "محمد أوجار" وأخي العزيز عىل املبادرة النبيلة التي قمتم بها بتنظيم هذا التكريم لشخيص املتواضع هذا التكريم ال
 الذي أصبح عرف وتقليد كنتم السيد الوزير أنتم الذين خلقتموه وأنتم الذين ترعونه.

ة املناسبة أخي العزيز أن أتقدم بالشكر الجزيل عىل تلك الكلامت الرقيقهذا التقليد هو تكريم وزراء العدل السابقني وأريد بهذه 
التي تفضلتم بها يف شخيص املتواضع، كام أشكر كل االخوة الذين تفضلوا بكل الكلامت وأنا عاجز عىل إيجاد العبارات للرد عىل كل 

 الكلامت الرقيقة يف حق شخيص املتواضع.

والسادة املدعوين عىل حضوركم معنا اليوم يف هذه املناسبة وأعترب حضوركم مبثابة ترشيف أريد كذلك أن أشكركم أنتم السيدات 
 يل، مرة أخرى شكرا لكم عىل حضوركم معنا.

لقد هيئة كلمة بهذه املناسبة سأقدمها غدا ان شاء الله يف األمسية التكرميية وأريد اليوم أن أخصص كلمتي للشكر الجزيل وكذلك 
العدل والحريات عىل اإلنجاز الكبري الذي حققه املغرب والذي يتجىل يف نرش تقرير البنك الدويل الذي شهد عىل تقدم ألهنأ السيد وزير 

املغرب يف امليادين االقتصادية واالجتامعية، هذا التقرير الذي يتعلق مبامرسة أنشطة األعامل " دوين بيزنيس " هو تقرير الذي يرشف 
 قضاة املغاربة ألن الوصول إىل هذه النتيجة والحصول عىل هذه املرتبة يرجع فضله للمغاربة وللحكمة التي تسرياملغرب والقضاء املغريب وال

به نخبة البالد القضايا االقتصادية واالجتامعية ولكن باألخص القضاء وقضاة هذه البالد، لقد كنت سعيدا جدا حينام اطلعت عىل الخرب 
 دولة. 091من بني  41ن يتقدم بتسع درجات يف التقرير  وأصبح يف املرتبة الذي أخربنا كون املغرب استطاع أ 

االقتصادية واالجتامعية ولكن باألخص القضاء وقضاة هذه البالد، لقد كنت سعيدا جدا حينام اطلعت عىل الخرب الذي أخربنا كون 
 دولة. 091 من بني 41املغرب استطاع أن يتقدم بتسع درجات يف التقرير  وأصبح يف املرتبة 

هذا اإلنجاز أصبح ممكنا بفضل الجو الذي نعيشه يف بالدنا بحول الله جو االطمئنان وجو السلم االجتامعي، جو الحمد لله الحريات 
وجو األمن بصفة عامة، كذلك وصلنا لهذه النتيجة بفضل السمعة الطيبة والجدية للمغرب وهذا كله بطبيعة الحال يرجع لحكمة الشعب 

وإىل حكمة جاللة امللك أعزه الله وكذلك ال يجب أن ننىس أن هذه النتائج جاءت بفضل املجهودات التي يقوم بها كل املتدخلني املغريب 
سواء من طرف رجاالت الدولة أو من طرف الفاعلني االقتصاديني واالجتامعيني ، فبفضل تبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية فيام يخص 

املغرب ما حققه يف هذا امليدان وهذا أصبح ممكنا بعد مراجعة النصوص القانونية التي لها طابع تجاري وباألخص إنشاء املقاوالت حقق 
كل ما يتعلق باملقاوالت التي توجد يف وضعية صعبة فأغتنم هذه الفرصة ألهنأ املنظمني لهذه الندوة يف اختيارهم لهذا املوضوع "دور 

 العدالة يف تحسني مناخ األعامل.

أيها السيدات والسادة دور العدالة أصبح اليوم دورا أساسيا يف امليدان االقتصادي بصفة عامة ويف ميدان املقاوالت بصفة خاصة، 
 فالكل يعلم بأن املستثمر الخارجي يأخذ بعني االعتبار عاملني اثنني:

 العامل األول: االستقرار السيايس واالجتامعي ألي بلد ويف أي دولة. 



                                                                                                                                                                                                                                                      
www. Droitetentreprise. com 

466 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2020دجنــبـر 31 العدد

 ل الثاين: هو جودة القضاء وأحكام القضاء.العام 

ولله الحمد هذه الرشوط يف بالدنا هي متوفرة فهي آمنة ومستقرة إضافة إىل أن قضائنا نزيه، وكام تعلمون أيها السيدات والسادة 
 صالح املقاوالت مالءم يف هناك حديث اليوم عىل مفهوم األمن القانوين واألمن القضايئ هذين املفهومني يجتمعان يف وجود مناخ قانوين

 بصفة خاصة واالقتصاد الوطني بصفة عامة.

كام أن هذين املفهومني يعنيان بالنسبة يل وجود دولة القانون، ودولة القانون معناها هي سمو القانون ودولة القانون فهي يحميها 
ن  دور القضاء يف الحياة االقتصادية واالجتامعية ويرعاها ويدافع عنها املدافع والحامي وأقصد هنا القضاء ولذلك ميكن أن أقول إ 

 والسياسية دور أسايس، واسمحوا يل بهذه املناسبة أن أهنأ وأنوه بقضائنا التجاري املغريب.

أيها السيدات والسادة أمتنى لهذه الندوة العلمية كل النجاح والتوفيق وأمتنى كذلك أن تخرج هذه الندوة بتوصيات تعود بالنفع عىل 
 ستثامرات يف املغرب وكذلك تعود بالتألق والتوفيق عىل قضائنا وشكرا لكم.اال 
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 محاور الندوة

 املحور األول: دور وزارة العدل يف النهوض مبناخ األعامل

  وزير العدل األسبق واألستاذ الجامعي الفخري."محمد االدرييس العلمي املشييش"رئيس الجلسة: األستاذ ، 

"عبد  : بداية أتقدم بالشكر للسيد الفاضل الوزير الحكيم والرئيس الخبري الحنك األستاذللسيد رئيس الجلسةالكلمة االفتتاحية 
عىل دعوته يل يف هذه الندوة والتي أترأس محورها األول املتعلق بـ"دور وزارة العدل يف النهوض مبناخ األعامل"، مام  الواحد الرايض"

جدا ألنه وكام متت اإلشارة فالنصوص القانونية لن تكون لها حياة إن مل يفعلها القضاة والقاضيات ال شك فيه أن هذا الدور مهم وخطري 
 موهؤالء القضاة والقاضيات لن يستطيعوا القيام برسالتهم النبيلة عىل وجه أكمل إال إذا كانوا مستقلني استقالال حقيقيا وأول خصوصا أما

 اإلدارة والسياسة.

التي تواجه القضاء بصفة عامة يف كل دول العامل نجد العالقة باالقتصاد، فرجال االقتصاد يشعر بنوع من  ومن املؤثرات الخطرية
 الضعف أمام القضاء وكل متقايض يخرس أمام املحكمة يعترب أن الحكم ال يتوفر عىل كل مقومات العدالة واملصداقية، لهذا كان اختيار

اختيارا موفقا جدا ألنه يجمع بني القانون املتعلق باألنشطة االقتصادية والتجارية ل" "دور وزارة العدل يف النهوض مبناخ األعام
 والفاعلني املتعلقني به وهم القضاء واملواكبني له وهو وزارة العدل باإلضافة لسائر قطاعات الحكومة واملؤسسات.

بق مبحكمة ول منها سيلقيه األستاذ الرئيس الساليمرر بذلك السيد الرئيس الكلمة لألستاذين املحارضين إللقاء عرضيهام، األ 
جدا يف إعداد  كام له مشاركة قيمة  "لحسن الكاسم"االستئناف بالدار البيضاء واملدير الحايل للشؤون املدنية بوزارة العدل األستاذ 

عوبات املقاولة "قانون مساطر صع نصوص مدونة التجارة وكذا يف مراجعة الكتاب الخامس املتعلق بصعوبات املقاولة، واملتعلق مبوضو 
 "الرفع من مستوى خدمات اإلدارة القضائية ودوره يفأما املداخلة الثانية تتعلق ب  الجديد ودوره يف حامية االستثامر واملقاولة"

ن األستاذ ع رئيس قسم املعلوميات واستعامل التكنلوجيا الحديثة نيابة "يوسف أوستوح"الذي سيلقيه السيد  تحسني مناخ األعامل"
الذي كان مقررا لهذا الصباح، مع اإلشارة إىل أن موضوع املداخلة بدوره تغري ليصبح دون سابق إشعار ليصبح عىل "عبد الرفيع أرويحن" 

 "التحول الرقمي لوزارة العدل يف خدمة االستثامر".النحو التايل 

 وره يف حامية االستثامر واملقاولة.موضوع املداخلة األوىل: قانون مساطر صعوبات املقاولة الجديد ود

  كمدير الشؤون املدنية بوزارة العدل."الحسن الكاسم"املتدخل: األستاذ ، 

 مقدمة عامة:

تعترب املقاولة النواة األساسية لكل بناء اقتصادي حر يعتمد عىل مبدأ املنافسة واملبادرة الفردية. واملغرب كغريه من البلدان التي 
قد اختار دعم املقاولة كخيار اسرتاتيجي، وذلك عرب وضع األساس لسياسات عمومية محفزة وملامرسات داعمة  اعتمدت نظام السوق،

 لالستثامر، باعتبار هذا األخري أداة أساسية لخلق الرثوة وتوفري مناصب الشغل وتحقيق ظروف التنمية املستدامة.

وين إطار النسيج االقتصادي املغريب، وإميانا منها بأهمية توفري إطار قان ومن منطلق وعي وزارة العدل بالدور الذي تلعبه املقاولة يف
مرن وشفاف يسهل اندماجها يف اقتصاد السوق ويرفع من مناعتها االقتصادية ويحمي االستثامر بوجه عام، فقد انخرطت مبكرا يف ورش 

 من شأنه الرفع من الجاذبية االقتصادية باملغرب. إصالح املنظومة القانونية املرتبطة مبجال األعامل باعتباره هدفا محوريا
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املتعلق بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة فيام يتعلق مبساطر صعوبات املقاولة  71.07ويف هذا اإلطار يعترب القانون 
ها ومساعدتها عىل اسرتجاع قدرات منوذجا يجسد هذه الرؤية، ويعرب عن توجه يهدف إىل حامية املقاولة من األخطار التي تهدد نشاطها

 فأي دور ميكن أن يلعبه هذا القانون يف حامية االستثامر واملقاولة باملغر ؟التنافسية. 

 ولإلجابة عىل هذا التساؤل، البد من التطرق إليه من زاويتني اثنتني:

 العامل األول: االستقرار

 االعتبار عاملني اثنني:بصفة خاصة، فالكل يعلم بأن املستثمر الخارجي يأخذ بعني 

   أوال: من زاوية دور هذا القانون يف تدعيم موقع املغرب كبلد يتوفر عىل ترسانة قانونية عرصية تستجيب 

 للمعايري الدولية؛         

 .ثانيا: من زاوية املقومات الذاتية التي يتمتع بها هذا القانون فيام يخص حامية املقاولة 

 كبلد يتوفر عىل ترسانة قانونية عرصية:أوال: تدعيم موقع املغرب 

قانون املقاولة يف حالة صعوبات هو أداة لخدمة املقاولة وتطوير هذه األداة أو ابتكار أدوات جديدة للوقاية من الصعوبات أو معالجتها 
 وأثار ذلك اقتصاديا واجتامعيا ال ميكن إال أن يكون محمودا.

من الصعوبات أو معالجتها أصبح من معايري تقييم هذا النظام أو ذاك وقدرته عىل املساهمة  ويف ظل العوملة، فإن تنظيم طرق الوقاية
 يف املحافظة عىل املقاوالت وتطويرها مبا يتميز به من فعالية وجاذبية وتنافسية.

ة وواقع املقاولة نافسويف هذا السياق، فإن عدم مسايرة مساطر صعوبات املقاولة املعمول بها سابقا للتحول التي عرفته ظروف امل
 املغربية وكذا تطور املعايري الدولية، فرض إعادة النظر فيها بالشكل الذي يؤهلها للقيام بدورها يف حامية املقاولة.

وفق منهجية ترمي إىل الرفع من مستوى نجاعة هذه املساطر من  71.07وانطالقا من هذا املعطى، فقد تم إعداد نص القانون رقم 
 خالل:

 إعادة النظر يف املساطر املطبقة بتنقيحها وتجويدها؛ 

 استحداث آليات جديدة؛ 

وقد تم االعتامد يف هذا اإلطار، من جهة عىل التجارب الدولية الرائدة كالنموذج األملاين والبلجييك واألمرييك، واملامرسات 
 .الفضىل؛ ومن جهة ثانية عىل ما توصل إليه الفقه واالجتهاد القضايئ املغريب

وهو ما جعل املغرب يرتقي بنموذجه يف مجال حامية املقاولة إىل ما تتطلبه املعايري الدولية من حيث جودة اإلطار القانوين ملساطر 
بعدما متكنت اململكة املغربية من تحسني  9109صعوبات املقاولة، األمر الذي انعكس إيجابا عىل ترتيبه يف سلم "دوين بيزنيس" لسنة 

 .70إىل  014مؤرش مساطر صعوبات املقاولة من الرتبة ترتيبها يف 

يف الرتتيب الدويل إىل املرتبة  49هذه الوضعية الجديدة ساهمت بشكل كبري يف تحسني الرتتيب العام للمغرب حيث انتقل من 
يا بعد دولة االمارات ل إفريق، وأصبح يحتل املرتبة األوىل عىل صعيد شامل إفريقيا واملرتبة الثانية يف منطقة الرشق األوسط وشام41

 العربية املتحدة، واملرتبة الثالثة عىل مستوى القارة االفريقية.
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لكن، إذا كان هذا الرتتيب يعكس جودة اإلطار القانوين ملساطر صعوبات املقاولة، فإن نجاح هذا اإلصالح يتطلب ثورة يف عقليات 
 ء كانوا ماليني أو تجاريني أو اداريني، ومساهمتهم بصفة إيجابية ومسؤولة يفالفاعلني من رئيس املقاولة ورشكائه االقتصاديني سوا

املساطر الرامية إىل تنظيم املقاولة دون التشويش عىل مصالحها ومصالح رشكائها، كام يستلزم نجاح اإلصالح مساهمة مسريي املقاولة 
 ومستشاريها والقضاء يف إبداع الحلول.  

 71.07ز بها القانون رقم ثانيا: املقومات التي يتمي

 يعترب إطارا منوذجيا لحامية املقاولة واالستثامر الستناده إىل مقومني أساسيني، وهام: 71.07ميكن القول بأن القانون رقم 

 .التمسك بخيار إنقاذ املقاولة عرب توفري مجموعة من املساطر القانونية ميكن استعاملها حسب حاجيات املقاولة 

 ني حقوق الدائنني واملقاولة باعتبارهم جميعا رشكاء يف اختيار الحل الكفيل بإنقاذ املقاولة.إعادة التوازن ب 

 التمسك بخيار انقاذ املقاولة .0

لقد أفرد هذا القانون مقتضيات هامة تهدف إىل حامية املقاولة من خالل مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعرتض املقاولة ثم 
أهمية قصوى تجلت يف حجم التعديالت التي طالت مقتضياتها حيث أعيدت هيكلتها برؤية جديدة تهدف  مساطر املعالجة، وأوىل لها

 إىل تعزيز التشخيص املبكر للصعوبات، وإىل ضامن فعالية ونجاعة اإلجراءات.

 تعزيز آليات الرصد املبكر للصعوبات التي قد تعرتض املقاولة -أ

حكمة أن املعرفة الدقيقة لوضعية املقاولة أمر ال يكفي إلنقاذ املقاولة إن مل يتسم تدخل امل لقد أبانت التجربة العملية ملحاكم اململكة
 باالستعجال ويف وقت تكون فيه وضعية املقاولة قابلة لتصحيح.

 ثمن هذا املنطلق، فإن القانون الجديد اعتمد يف منهجيته عىل التدخل االستباقي عرب تقوية مساطر الوقاية الخارجية وإحدا
 مسطرة اإلنقاذ.

 تقوية مساطر الوقاية الخارجية - 

لقد أوىل املرشع أهمية لهذه املساطر ملا تتيحه من إمكانية التشخيص املبكر لوضعية املقاولة، حيث عالج مجموعة من اإلشكاالت 
ي أصبحت لتسوية الودية التالتي كانت تعرقل سلوك املقاولة لهذه املساطر، وذلك من خالل إعادة النظر يف مسطرة الوكيل الخاص وا

 تسمى مسطرة املصالحة؛

 وتتسم هاتان املسطرتان ب:

 :ميكن مبارشتها مبجرد ظهور أعراض اختالالت مالية أو اقتصادية أو اجتامعية؛ الوقائية 

 :مبنية عىل توافق رئيس املقاولة والدائنني عىل الحل؛ الرضائية 

 :عىل اعتبار أنها ال تتطلب إجراءات معقدة وترتيبات خاصة؛ الرسعة 

 :للحيلولة دون التشهري باملقاولة التي مل تتوقف بعد عن الدفع. الرسية 
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 ملحة موجزة حول مسطرة الوكيل الخاص 

 
 ملحة موجزة حول مسطرة املصالحة 

 
 املرشع أدخل تعديالت مهمة عليها، نذكر منها خاصة:ولتشجيع املقاوالت عىل سلوك هذه املساطر والرفع من جاذبيتها، فإن 

 تخويل الحق لرئيس املقاولة يف اقرتاح من سيتوىل مهمة القيام بدور وكيل الخاص أو املصالح؛

 لحة؛اإقرار مبدا شمول كفالء املقاولة بوقف املتابعات الفردية بالنسبة للديون موضوع االتفاق املربم مع الدائنني يف إطار مسطرة املص

ىل مكتبه، ر  ئيس املقاوةل يس تدعي رئيس احملمكة فورا ا 
؛وذكل قصد تقدمي توضيحاته يف املوضوع

دد هل نطاق املهمة يعني رئيس احملمكة وكيال خاصا ابقرتاح من رئيس املقاوةل، وحي
ات احملمتةل اجامتعية اكنت أ و اليت يتعني عليه القيام هبا واملمتثةل يف ختفيف الاعرتاض

.بني الرشاكء أ و تكل اخلاصة ابملتعاملني املعتادين مع املقاوةل

جناز املهمة، وميكن هل مت ديد ال جل حيدد رئيس احملمكة أ جل ا 
.قاوةلأ و استبدال الوكيل اخلاص، وذكل موافقة رئيس امل

ا لوضعية يتقدم رئيس املقاوةل بطلب يتضمن وصف
املقاوةل ووسائل مواهجهتا؛

ليه، و  ميكن هل الاطالع يس تدعي رئيس احملمكة رئيس املقاوةل لالس امتع ا 
ري؛عىل اكفة الواثئق واملعلومات الرضورية أ و الاس تعانة خبب

دة ال تتجاوز يعني رئيس احملمكة مصاحلا ابقرتاح من رئيس املقاوةل مل
وحيدد هل ثالثة أ شهر قابةل للمتديد مرة واحدة بطلب من هذا ال خري،

.نطاقها ومبلغ ال تعاب اذلي س تؤديه املقاوةل

برام اتفاق ودي مع دائين املقاوةل  وعرضه يعمل املصاحل عىل ا 
.عىل رئيس احملمكة للمصادقة
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 تسهيل متويل املقاولة من قبل األغيار من خالل إضفاء حق األفضلية عىل الديون الناشئة بعد فتح مسطرة املصالحة؛

تيسري إجراءات فسخ االتفاق الودي املربم يف إطار مسطرة املصالحة بني رئيس املقاولة والدائنني يف حالة عدم تنفيذ املقاولة 
 رئيس املحكمة الذي يعاين ذلك بأمر غري قابل ألي طعن. طلب الفسخ إىل اللتزاماتها وإسناد البت يف

  هي الصالحيات التي خولها املرشع لرئيس  149ما ميكن مالحظته من خالل دراسة مقتضيات هذا القانون والسيام املادة
ة أو إجراء أن املقاولة، ن عقد أو وثيقاملحكمة يف الفتح التلقايئ ملسطرة الوقاية الخارجية وتعيني الوكيل الخاص كلام تبني له م

 ودون أن تكون متوقفة عن الدفع، تعاين من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتامعية أو تحتاج لتمويل ال يتناسب وقدراتها.

لتي ا إن تنزيل هذا املقتىض يستدعي توفر رئيس املحكمة عىل قاعدة بيانات متكنه من الرصد املبكر واإلستباقي لكل الحاالت
تظهر فيها اختالالت من شأنها تهديد استمرارية املقاولة، وهي عملية تستوجب تحليل الوثائق التي ترد عىل املحاكم التجارية كالوثائق 
املحاسبية واألحكام القضائية واألوامر باألداء واألوامر بالحجوز التحفظية وغريها التي تصدر ضد املدين بصفة منتظمة، وتخصيص طاقم 

 ي للرصد والتتبع، حتى يتسنى لرئيس املحكمة مامرسة صالحياته بالشكل الذي يحقق األهداف املنتظرة من هذه املسطرة.  تقن

وال ميكن، وأنا أجزم أن يقوم رئيس املحاكم بهذه املهام إن مل يستعينوا بعدد كايف من السادة القضاة للقيام بهذه املهام، وكذلك 
همتها القيام برصد هذه االختالالت من خالل الوثائق التي ترد عىل املحكمة من سجل تجاري من قوائم تكوين خاليا أو أطقم تكون م

 تركيبية وأحكام صادرة لرصد هذه االختالالت وتبليغها للسادة القضاة الذين ينوبون عن رؤساء املحاكم للقيام بهذه املهام.

 الصعوبات التي تعرتض املقاولة:إحداث مسطرة اإلنقاذ كآلية إضافية للكشف املبكر عن  -ت

 تعترب هذه املسطرة من بني اآلليات الحديثة املنصوص عليها يف مجموعة من الترشيعات األجنبية.

ومتتاز هذه املسطرة عن مسطرة التسوية القضائية بكونا ال تشرتط توفر عنرص التوقف عن الدفع لفتحها، بل يكفي تعرض املقاولة 
مالية أو اجتامعية من شأنها أن تؤدي يف وقت قريب إىل التوقف عن الدفع، وهو ما يعني فسح املجال للتشخيص لصعوبات اقتصادية أو 

 املبكر لوضعية املقاولة إليجاد الحلول املناسبة قبل أن تتدهور وضعيتها.

مقتضياتها  الوقاية الخارجيةوهذه املسطرة هي تجمع بني مساطر الوقاية ومساطر املعالجة، حيث تقتبس من مساطر الوقاية خاصة 
 ومن مسطرة التسوية القضائية بعض مقتضياتها دون أن تكون املقاولة بطبيعة الحال متوقفة عن الدفع.

 ولتحفيز مسريي املقاوالت عىل مبارشة هذه املسطرة واالستفادة من مزاياها، فقد تم تقرير بعض القواعد كالتايل:

 اذ هو ضامن استمرارية نشاط املقاولة، الحفاظ عىل مناصبالتنصيص عىل الهدف من مسطرة اإلنق
 الشغل وتسديد الخصوم؛       

 إضفاء الصبغة االرادية عىل هذه املسطرة بحيث ال ميكن فتحها إال بطلب من رئيس املقاولة؛

 مة؛تعزيز دور رئيس املقاولة يف املسطرة عرب تخويله الحق يف إعداد مرشوع اإلنقاذ وعرضه عىل املحك

 اإلبقاء عىل صالحيات التسيري بني يدي رئيس املقاولة: وهو ما سيتيح له الفرصة ملواصلة النشاط
بعزمية أكرب إلنجاح املخطط، وسيشكل أيضا عنرص اطمئنان بالنسبة للمتعاملني مع املقاولة، الذين عادة ال يرغبون يف تغيري طاقم        

 صلة بتغيري التوجهات العامة للمقاولة وطريقة تدبري املعامالت مع رشكائها االقتصاديني.التسيري ملا قد يرتتب عنه من مخاطر مت
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 تسهيل متويل املقاولة خالل فرتة إعداد الحل عرب التنصيص عىل حق األفضلية بالنسبة للديون
 املتعلقة بنشاط املقاولة خالل هذه الفرتة؛      

 من مقتضيات مخطط اإلنقاذ ومن منع وقف رسيانمتتيع كفالء املقاولة األشخاص الطبيعيون 
 الفوائد.       

قبل أن أنتقل لهذه النقطة البد من اإلشارة إىل أن تحفيز املقاوالت عىل اللجوء ملسطرة اإلنقاذ ألنها تبينت أن الوضعية ستتدهور 
 في من العقوبات؟كيف لقانون أن يعيف زمن قريب، املرشوع أعفى هؤالء من العقوبات، قد يتساءل البعض 

العقوبات التي ميكن أن يتعرض لها مسريو املقاوالت هي عقوبات مالية تتمثل يف تحميل املسريين النقص الحاصل يف األصول 
بسبب األخطاء التي ارتكبوها، إضافة لعقوبات مهنية كسقوط األهلية التجارية، عقوبات جنائية وهي التفالس، هذه العقوبات كلها مالية 

 ية أو جنائية ال ميكن فتحها تلقائيا من طرف املحكمة أو من النيابة العامة أو من السنديك إال يف حالتني فقط:أو مهن

  األوىل: حالة صدور حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية 

 الثانية: صدور حكم بالتصفية القضائية 

لجوء ئية إال إذا كانت املقاولة متوقفة عن الدفع والحال أن الإال أنه ال ميكن إصدار هاته األحكام سواء بالتسوية أو التصفية القضا
تحت فإىل مسطرة اإلنقاذ هو إمكانية متاحة للمقاوالت قبل توقفها عن الدفع، ورشط فتح هذه املتابعات سواء املالية أو املهنية أو الجنائية 

 يف وجهها مسطرة التسوية أو التصفية القضائية.

املقاوالت لعدم متابعتهم سواء تلقائيا من طرف املحكمة أو من طرف النيابة العامة أو من طرف السنديك إذن، املقاولة أو مسريو 
كطرف مدين ألن هذا األخري ميكنه تحريك الدعوى العمومية يف املادة الجنائية كطرف مدين، هذه االمكانية هي من الوسائل التي 

 نقاذ قبل أن تتوقف املقاولة عن الدفع. تحفز رؤساء املقاوالت عىل اللجوء إىل مسطرة اإل 

 ضامن فعالية ونجاعة مسطرة التسوية القضائية -ث

إن حرص املرشع عىل ضامن استمرارية املقاولة، وتعزيز وسائل االستثامر فرض عليه اإلبقاء عىل مسطرة التسوية القضايئ كأداة 
 رضورية ملعالجة املقاوالت املتوقفة عن الدفع.

 الالزم إعادة النظر يف هذه املسطرة بالشكل الذي يحقق األهداف املنتظرة منها.لكن، كان من 

ومن هذا املنطلق، فقد متت مراجعة العديد من املقتضيات التي كانت تثري إشكاالت قانونية وواقعية تثني املستثمرين عن سلوكها أو 
 أهيل مؤسستي القايض املنتدب والسنديك ليضطلع لدورهام.التعامل مع املقاوالت املفتوحة يف حقها املسطرة، كام متت إعادة ت

 إعادة التوازن بني حقوق الدائنني واملقاولة باعتبارهم جميعا رشكاء يف اتخاذ الحل الكفيل بإنقاذ املقاولة. .9

لتي يفرضها امن خالل تشخيص الوضع السابق لوضعية الدائنني يتبني بأن هذه الفئة مل تكن تحظى بالحامية القانونية الكافية 
 موقعها يف مجال االستثامر وخلق الرثوة، كام أنها كانت مقصية من اتخاذ القرارات املتعلقة بسري املسطرة.

والحال أن غالبية الدائنني تتشكل من املوردين ومؤسسات االئتامن، املعتربين الرافد الرئييس لتمويل االقتصاد وعامال مهام يف 
 تحقيق التنمية.

 قانون هو أنه أحدث جمعية للدائنني من أجل مأسسة دورهم عرب إرشاكهم بصورة فاعلة ومسؤولة يف:الجديد يف ال
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 اختيار الحل؛ 

 ؛1268اتخاذ القارات املهمة 

 

 خامتة:

إن التقدم الذي وصل إليه املغرب من حيث جودة اإلطار القانوين يستوجب مواصلة ورش اإلصالحات الالزمة لتنزيل هذا النص، 
 نذكر منها:

  إخراج النصني التنظيمني املتعلقني بالسنديك ورقمنة اإلجراءات، إذ نصت املادة األوىل عىل رضورة أن تكون جميع
 اإلجراءات املتعلقة بهذه املسطرة إلكرتونية؛ 

 تعزيز قدرات املتدخلني يف املسطرة عرب تنظيم دورات تكوينية؛ 

 التفكري يف آلية لتمويل املسطرة؛ 

  كل محكمة تجارية ملساعدة رئيس املحكمة أو من ينوب عنه لرصد االختالالت التي قد تعرتض خلق خلية عىل صعيد
 املقاوالت؛

  تكليف عدد من القضاة للنيابة عن رؤساء املحاكمة التجارية حسب أهمية النشاط االقتصادي بدائرة كل واحدة منها
 .للتفرغ قصد االضطالع باملهام ذات الصلة مبساطر صعوبات املقاولة

 وشكرا

 

ع ما شكر السيد الرئيس األستاذ املحارض عىل هذا العرض الذي جم"لحسن الجاسم" : بعد نهاية السيد كلمة السيد رئيس الجلسة
بني جانب املنظر واملامرس حيث ظهرت فكرة وتصور املنظر يف هذا العرض من خالل أهداف والغايات املتوخاة من قانون معالجة صعوبات 

 وظهرت كذلك وجهة نظر املامرس.املقاولة، 

 وأضاف السيد الرئيس بهذا الخصوص مسألة كنت تشكل بالنسبة إليه هاجسا قانونيا تتجىل يف جانبني وهام: 

  71.07تحميل الكفيل متاعب مع أن املدين، والتي تجاوزها القانون الجديد. 

  قانون هي التي من شأنها أن تحسن مردودية هذا الثم أعجبت بفكرة إنشاء آلية للرصد، ففي رأيي املتواضع هذه اآللية
ونجاعته ألن املشكل كان يف توصل املحكمة بعدد كبري من املعطيات حول وضعية املقاوالت ولكن هذه املعطيات ال 
تصل للهيئات التي تنظر يف القضايا والنزاعات، يبقى بطبيعة الحال يف رأيي املتواضع أن املشكل األسايس هو عقلية 

واطن وبالضبط عقلية املقاول، حيث ال يكاد يوجد مقاول يؤمن أو يعرتف بالصعوبات التي بدأت مؤرشاتها تظهر امل

                                                           

 لم تكتمل نظرا لتجاوز الوقت ليتم املرور مباشرة للخاتمة. "الحسن الكاسم"تنبغي اإلشارة إلى أن مداخلة السيد  1268 
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وحتى إذا رأها واعرتف بها فإنه دامئا يكون قوي األمل يف أن يتغلب عليها ويستمر ذلك إىل أن يفوت األوان وتصبح 
 مساطر املعالجة قليلة املردودية إىل أبعد.

انت فكرة إحداث آلية لرصد الصعوبات تكون أكمل وأنجع إذا واكبتها مساطر وآليات لتحسيس املقاولني بدور هذه اآللية لدى رمبا ك 
 كلام ظهرت مؤرشات حول الصعوبات التي تعرتض املقاولة.

"عبد عن األستاذ ة نياب "يوسف أوستوح"ليمرر بعد ذلك السيد الرئيس الكلمة مبارشة للمحارض التايل الذي سيلقيه  األستاذ 
 الذي غرّي  املوضوع املقرر يف برنامج الندوة كام"التحول الرقمي لوزارة العدل يف خدمة االستثامر"   يف موضوعالرفيع أرويحن" 

 سبقت اإلشارة.

 موضوع املداخلة الثانية: التحول الرقمي لوزارة العدل يف خدمة االستثامر.

  قسم املعلوميات واستعامل التكنلوجيا الحديثة بوزارة العدل.، رئيس "يوسف أوستوح"املتدخل: األستاذ 

 مقدمة عامة:

 فإن اللحاق بركب الدول الصاعدة لن يتم إال مبواصلة تحسني مناخ األعامل،كام تعلمون ومتاشيا مع الخطابات املولوية السامية "
" كله وتخليق الحياة العامة، التي نعتربها مسؤولية املجتمعوالسيام من خالل امليض قدما يف إصالح القضاء واإلدارة، ومحاربة الفساد، 

 (.9104غشت  91)الخطاب املليك 

افسية االقتصاد الرفع من تنومتاشيا كذلك مع الربنامج الحكومي الذي متثل يف بلوغ الحكومة الرقمية هدف أساسيا يتجىل يف "
( األوائل عامليا يف مؤرش األعامل 11الوطني ومواصلة تحسني مناخ األعامل لتمكني املغرب من ولوج دائرة االقتصادات الخمسني )

Doing Business  (.9190-9104" )الربنامج الحكومي 9190يف أفق 

 ات مضامني ميثاق إصالح منظومة العدالة والجانب املهم املرتبطفإن وزارة العدل كذلك فباإلضافة إىل دورها يف تنزيل مقتضي
فإن الوزارة انخرطت يف مجموعة من املؤرشات ومجموعة من  9190بتحديث اإلدارة القضائية يف أفق بلوغ املحكمة الرقمية سنة 

 املجهودات يف سبل بلوغ هذا الهدف، وهو ما سنتعرض له تباعا عىل النحو التايل:

 تي تبني عليها وزارة العدل بخصوص اسرتاتيجية التحول الرقمي.املحاور ال 

  .املؤرشات التي تهم مجال تحديث اإلدارة القضائية 

 أوال: املحاور املعتمدة بخصوص اسرتاتيجية التحول الرقمي

 إن التصور الشامل للوزارة يف اسرتاتيجية التحول الرقمي ينبني عىل أربعة محاور رئيسية هي كاآليت:

 يط اإلجراءات واملساطر الداخلية وحوسبتها وتوفري الربمجيات الالزمة لتدبري العمل اليومي عىل مستوى املحاكم:تبس .0

يف نسخته الثانية  S@j 2 CIVILوهنا عىل سبيل املثال سأذكر بعض الربمجيات التي تشتغل عىل مستوى املحاكم فهناك برمجية  
يف نسخته غري املمركزة  S@j 2 PENALاءات عىل مستوى املادة املدنية، بعد ذلك هناك برنامج املمركزة الذي يهم ضبط وتدبري كافة اإلجر 

 عىل مستوى املحاكم ونحن حاليا يف ضوء تنزيل النسخة الثانية املمركزة عىل غرار النسخة املدنية، هذا الربنامج الذي يضم بدوره مجموعة
 بهدف شمول كافة اإلجراءات. من العمليات الوظيفية التي تم تطويرها وتحسينها
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ثم لدينا جانب أخر مهم نشتغل عليه الذي يهم هذه الندوة وهي الربامج املرتبطة والخاصة بتدبري السجل التجاري خاصة عىل 
جديدة  توكام أشار السيد الوزير يف الصباح فقد تم تنزيل برمجية جديدة محينة لها امتيازا 9109مستوى املحاكم، حيث أنه مع بداية سنة 

متكن من مسك السجل التجاري املحيل عىل مستوى املحاكم، وهذه الربمجية متكن من تدبري كل ما يتعلق سواء بالتسجيالت أو 
التشطيبات أو التعديالت التي ميكن إدخالها عىل مستوى السجالت التجارية وكذلك التمكن من استخراج كافة الشواهد املرتبطة بالسجل 

 47يأيت جانب أخر وهو املرتبط بتدبري صناديق املحاكم وهو الورش الذي نحن بصدد تنزيله والذي حاليا بلغ أزيد من  التجاري وبعد ذلك
 محكمة من التنزيل والذي يهم تدبري كافة العمليات املرتبطة بالصندوق سواء تدبري املداخيل أو تدبري املصاريف أو حرص الوضعية املالية

 هاية اليوم أم عىل مستوى نهاية الشهر.والوقوف عليها سواء مع ن

 إذن هذا فيام يتعلق بالنسبة للمحور األول املرتبط بحوسبة اإلجراءات ثم منر للمحور الثاين.

 التبادل االلكرتوين للمعلومات والوثائق مع كافة رشكاء العدالة: منصة املحامي للتبادل االلكرتوين. .9

منصات إلكرتونية معدة لهذا الغرض حيث تعد منصة املحامي للتبادل االلكرتوين مثاال هنا الوزارة انخرطت سواء عن طريق إنشاء 
يف هذا الشأن عىل أن يتم التطرق لها فيام بعد ألنها متكن املغرب من كسب مجموعة من النقاط عىل مستوى مؤرش مناخ األعامل، أو 

إنشاء  نية عرب الخط التي يتدخل فيها مجموعة من املتدخلني يف عمليةعرب املشاركة يف منصات وطنية وخري مثال هو إنشاء املقاولة الوط
قا ال املقاولة ووزارة العدل تعترب رشيك أسايس بفعل أنها الجهة املمسكة للسجل التجاري هنا يتم بطريقة أوتوماتيكية تبادل هذه امللفات انط

 .ختصاصات املوكلة إليها، لنمر بعد ذلك للمحور الثالثمن املنصة ويتم استغاللها عىل مستوى كتابة الضبط دون املساس باال 

توفري خدمات عرب الخط للمتقاضني وعموم املواطنني باعتامد تقنيات حديثة كالتوقيع االلكرتوين واألداء االلكرتوين: خدمة  .1
 مستخرج السجل العديل، خدمة تتبع امللفات عرب الخط...

املعطيات والتدابري التي يتم تدبريها عىل مستوى املحورين األول والثاين، ففي هذا تعترب هذه الخدمات تحصيل حاصل ملجموع 
االتجاه قامت الوزارة بوضع منصة إلكرتونية خاصة بالخدمات اإلدارية عرب الخط متكن من طلب مختلف شواهد السجل التجاري، وهذه 

يد ونية املخصصة لهذا الغرض والتوصل بها بعد ذلك عرب الربالشواهد ميكن الحصول عليها انطالقا من وضع الطلب باملنصة االلكرت 
م سااللكرتوين موقعة إلكرتونيا ولها من القوة الثبوتية ما لها لإلدالء بهذه الوثائق لإلدارات األخرى، وكذلك مع األداء االلكرتوين للر 

 ا كاملة دون عناء التنقل إىل املحكمة.القضايئ املرتبط بطلب هذه الشواهد، وبهذا فإن املسطرة ميكن تجسيدها ال مادي

 01411كذلك هناك منصة إلكرتونية خاصة بإيداع القوائم الرتكيبية وهذه املنصة مكنت يف أول تجربة لهذه السنة عىل إيداع أزيد من 
لتجاري يف أفق فتح ا إيداع قوائم تركيبية خاص بالرشكات موزعة عىل املحاكم التجارية وبعض املحاكم االبتدائية التي متسك السجل

 خدماتها وتعميمها عىل باقي املحاكم يف أفق السنة املقبلة إن شاء الله.

وهذه الخدمات كام أرشت توفر خدمة األداء االلكرتوين عرب البطاقة البنكية، وكذلك األداء املتعدد القنوات سواء عن طريق 
رجعي بيك البنكية أو عن طريق وكاالت القرب التي متكن من إدخال الرقم املالتطبيقات املحمولة التي توفرها األبناك أو عن طريق الشبا

 للطلب من أداء هذه الرسوم القضائية.

 لننتقل للمحور الرابع الذي تنبني عليه كل هذه املجهودات والذي ميكن أنه ال يظهر للعموم يتمثل يف:

      تعزيز البنية التحتية املعلوماتية الستيعاب جل هذه املشاريع. .4

البنية التحتية هي التي ستمكن من استيعاب هذا الكم الهائل من املعطيات والبيانات التي يتم تداولها عرب مختلف الربمجيات من 
أجل حفظها وأرشفتها والعودة إليها كلام دعت الرضورة إىل ذلك، وكذلك هناك جانب آخر مرتبط باألمن املعلوميايت باعتبار أننا يف جانب 
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عدالة نقوم بتبادل املعطيات لها طابع رسي وأخرى ذات طابع شخيص وحساس ويف هذا الصدد تنبغي اإلشارة إىل أن جميع قطاع ال
الربمجيات التي وضعها رهن إشارة سواء العاملني عىل متوى املحكمة من مواطنني أو مرتفقني فإنه يتم افتحاصها بشكل كامل بالتنسيق 

 من خلوها وقابليتها ملجابهة كافة االخرتاقات. مع إدارة الدفاع الوطني للتأكد

 ثانيا: املؤرشات التي تهم مجال تحديث اإلدارة القضائية.

إذن دور هذه املحاور الرئيسية والتحول الرقمي بالنسبة ملؤرشات مناخ األعامل، فكام أشار السيد الوزير يف مداخلته حيث نص عىل 
وباالعتامد عىل التعديالت األخرية التي كانت عىل مدونة التجارة فإن املغرب ارتقى  49لرتبة أن املغرب يف التصنيف األخري كان يحتل ا

دولة من مؤرش مناخ األعامل، وفيام يرتبط مبوضوعنا عىل مستوى جهود تحديث اإلدارة القضائية بطريقة إلكرتونية  041من بني  41للرتبة 
 ح نظام الضامنات املنقولة وإحداث السجل الوطني للضامنات املنقولة.هناك مؤرش خاص بتنفيذ العقود، وآخر يتعلق بإصال 

 املؤرش املتعلق بتنفيذ العقود.      .0

 ميكن املؤرش الخاص بتنفيذ العقود من:

 تحسني نجاعة املنظومة القضائية؛ 

 تقليص اآلجال والتكاليف املرتبطة بحل النزاعات التجارية؛ 

  القضائية يف امليدان التجاري.وكذا الرفع من جودة اإلجراءات 

يف هذا املؤرش، وبتفعيل مجموعة من اآلليات التي سنعرضها تباعا سيتمكن املغرب  49ويف هذا الصدد املغرب يحتل حاليا الرتبة 
 نقاط: 4من الحصول عىل 

o :النقطة األوىل: اإليداع االلكرتوين للدعاوى واملقاالت 

للتبادل االلكرتوين مع املحامي بحيث ميكن للمحامي انطالقا من مكتبه إيداع املقاالت  وهي العملية الوظيفية املتاحة للمنصة 
 مرفقة باملذكرات ومختلق املرافقات بطريقة إلكرتونية عىل مستوى املحكمة.

o :النقطة الثانية: التبليغ االلكرتوين للمقاالت للمدعي 

حيث ميكن لكل محامي منخرط يف هذه املنصة التوصل بكافة التبليغات وكافة االشعارات وأخر االجراءات التي يتم تفعيلها عىل  
 مستوى امللفات بطريقة إلكرتونية عن طريق هذه املنصة حيث تظهر إشعارات عن كل تغيري أو إجراء جديد يظهر يف هذا امللف.

o  وين للرسوم القضائية: النقطة الثالثة: األداء االلكرت 

فمع تفعيل إمكانية األداء االلكرتوين أصبح كذلك ميكن وضع املقال عىل مستوى املحكمة مع صفر تنقل، مبعنى وضع املقال يف 
 املنصة ثم توقيعه إلكرتونيا ثم إرفاق كافة املرفقات وبعدها أداء الرسم القضايئ.

o النرش عرب االنرتنيت:  النقطة الرابعة: االطالع عىل األحكام عن طريق 

والذي ميكن  http://justice.gov.maوهذه العملية تساهم يف تعزيز األمن القضايئ ويف هذا اإلطار فقد تم إحداث موقع إلكرتوين 
لتجارية جارية بالدار البيضاء ومحكمة االستئناف امن نرش مجموعة من االحكام يف املادة التجارية ويضم حاليا أحكام خاصة باملحكمة الت

http://justice.gov.ma/
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 بالدار البيضاء وقرارات محكمة النقض يف املادة التجارية، طبعا بعد معالجة هذه األحكام والقرارات وحجب املعلومات الشخصية واملعطيات
 ذات الطابع الشخيص التي متكن من التعرف عىل األطراف.

o واآليل للملفات عىل القضاة املقررين:  النقطة الخامسة: التوزيع التلقايئ 

وهذه النقطة كانت من امليثاق الوطني إلصالح منظومة العدالة وقد تم تفعيلها حاليا بالتنسيق مع بعض املسؤولني القضائيني عىل 
كذلك عىل جتامعية و مستوى مجموعة من املحاكم منها املحكمة التجارية بالدار البيضاء محكمة االستئناف واملحكمة االبتدائية اال 

مستوى املحكمة االبتدائية مبراكش. وهذه الخدمة متكن من االعداد املسبق وتوزيع القضاة حسب أنواع القضايا التي يبتون فيها كام 
لهذه  يمتكن الربمجية من تعيني القضاة املقررين واملستشارين املقررين يف هذه امللفات بطريقة تلقائية تضمن التوزيع العادل واملتساو 

 امللفات عىل مختلف القضاة.

o :النقطة السادسة: إعداد تقارير دورية لتتبع نجاعة أداء املحاكم 

يف هذا الصدد فإن الوزارة تقوم بنرش نشاط مختلف املحاكم عىل مستوى املوقع الرسمي وثم كذلك يف هذا الصدد إنشاء برمجية  
عامل ووضعت رهن إشارة املسؤولني عىل مستوى املحاكم متكن من استخراج مجموعة مساعدة عىل اتخاذ القرار تعتمد عىل تقنية ذكاء اال 

 من االحصائيات واالطالع عىل مجموعة من املؤرشات التي تساعد يف تتبع العمل اليومي للمحكمة.

نقاط عىل مستوى مؤرش تنفيذ  4إذن مع تفعيل مجموع هذه اإلجراءات واملصادقة عليها فسوف يتمكن املغرب من الحصول عىل 
  نقط 4+ العقود.                                               

 

 

 

 املنقولةاملؤرش املتعلق بإصالح نظام الضامنات املنقولة وإحداث السجل الوطني للضامنات  .9

املؤرش الثاين الذي يهم مجال تحديث اإلدارة القضائية هو مؤرش إصالح نظام الضامنات املنقولة وإحداث السجل الوطني للضامنات 
 املنقولة، يهدف هذا املؤرش إىل:

 تسهيل ولوج املقاوالت الصغرى واملتوسطة للتمويل؛ 

 ملادية وغري املادية كضامنات؛تقوية اإلمكانات املتاحة لها لتقديم األصول املنقولة ا 

 تسجيل وإشهار الضامنات املنقولة عرب الخط للوقت والجهد وتعزيزا للشفافية؛ 

 توفري قاعدة بيانات ممركزة حول وضعية الضامنات املنقولة؛ 
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املؤرش، وفقط للتذكري فإن تنزيل هذا املرشوع أوكلته رئاسة الحكومة لوزارة العدل عامليا يف ترتيب هذا  009واملغرب حاليا يحتل الرتبة 
 التي ستقوم مبسك هذا السجل الوطني للضامنات املنقولة.

 

 خامتة:

 إذن يبقى فعال هذا الظهور يف هذه املراتب املتقدمة عامل إيجايب ومحفز بالنسبة لكافة املتدخلني يف قطاع العدالة إال أن الهدف
الرئييس منه هو الرقي والرفع من تنافسية االقتصاد الوطني وعقد تجارب مقارنة واالستفادة من املامرسات الفضىل للبلدان الصادرة يف 

 هذا التقرير، وذلك بهدف:

 جلب االستثامرات األجنبية الجديدة؛ 

 خلق فرص شغل جديدة؛ 

 تعزيز التنمية االقتصادية واالجتامعية؛ 

األسمى من جميع أوراش اإلصالح هو تقديم خدمات إلكرتونية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة واملواطنني بصفة إذن يبقى الهدف 
عامة، وتحقيق هذه الخدمات يف آجال معقولة، كام أغتنم هذه الفرصة ألدعو كافة املنخرطني والفاعلني يف قطاع العدالة إىل االنخراط 

ورش الكبري الخاص بالتحول الرقمي لقطاع العدالة عىل مستوى املغرب وامليض قدما كذلك يف اإليجايب والفعال يف سبيل إنجاح هذا ال
 تحسني مناخ األعامل عىل مستوى بالدنا.

 وشكرا لكم عىل تتبعكم. 

سيط ب: بعد انتهاء املحارض تقدم السيد الرئيس بشكره عىل العرض الذي اعتربه مركزا تم من خالله رشح وتكلمة السيد رئيس الجلسة
 املحاور التي يسري عليها الرفع من الخدمات القضائية.

كام شدد السيد الرئيس يف هذا اإلطار عىل رضورة االعرتاف بأن كل املحاور من تبسيط وحوسبة والسجل التجاري ونظم املحكمة 
 إلخ فعال كلها جيدة وتصب مبارشة يف مصالح املتقاضني واملتعاملني مع القضاء. 

يتمكن من مع تفعيل اآلليات املشار لها سابقا فاملغرب س " تنفيذ العقود"إذن وانطالقا مام سبق فإنه بالنسبة ملؤرش

 "عىل مستوى مؤرش تنفيذ العقود، أما بالنسبة ملؤرش عامليا 42للرتبة  49من الرتبة ، لتمكنه من االرتقاء نقط 4كسب 

 .عامليا 04إىل الرتبة  444الرتبة " فإن التقدم سيكون من الضامنات املنقولة

من خالل  44بة املرتال محالة من رفع الرتتيب العام ملناخ األعامل باملغرب وذلك ببلوغ وهذين املؤرشين سيمكنان 

ليكون بذلك قد حقق الهدف األسمى للحكومة الرقمية وهو دخول تصنيف االقتصاديات الخمسني األوائل نقطة  48التقدم 

 عىل مستوى العامل.
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املحور املتعلق بتحسني البنيات التحتية واألمن املعلومايت عىل الخصوص يف هذا الشق رمبا سيجعلنا أمام صعوبات كام اعترب أن 
 هي غري مستحيلة التغلب عليها، فقط تتطلب يقظة معينة ورضورة التدخل يف الوقت املحدد.

ليسوا  كبري من املقاوالت والتجار العاملني باملغرب، حيث اعترب أن عدد "الرشخ املعلومايت"كام أشار السيد الرئيس إىل مسألة 
 كلهم يتوفرون عىل إمكانيات ال الفكرية وال املادية لالستفادة من هذا النوع من الرقمنة.

رح هذه ، حيث كان ميني النفس بط "باالخرتاقات الربيئة"كام أضاف السيد الرئيس نقطة مهمة يف هذا االطار وهي املتعلقة  
العرض من خالل إظهار االحتياط الذي ستقوم به اإلدارة القضائية فيام يتعلق بالتشاور أو االستعالم من لدن الجهات األمنية املسألة يف 

املختصة بخصوص محاربة االخرتاقات غري املرغوب فيها، عىل اعتبار أن هناك اخرتاقات ممكن ان تكون بريئة فيامم يتعلق باملسائل 
 ، بحيث سوف يتم طلب شهادات أو معلومات من فاعلني اقتصاديني ليس لهم الحقولكنها فضوليةيف العرض  التي متت اإلشارة إليها 

 يف ذلك بدون أن تكون لهم نية يف القيام بجرمية من الجرائم، لذلك لكان رمبا واجب كذلك االهتامم بهذا الجانب.

 شيئا من الوقت وكذلك شيئا من الصرب. ليختتم السيد الرئيس كلمته بالقول أن هذا النحول الرقمي يتطلب

 املحور الثاين: دور املحاكم التجارية يف حامية االستثامر

  مدير الشؤون املدنية بوزارة العدل سابقا."إبراهيم األيرس"رئيس الجلسة: األستاذ ، 

ادة الحضور الكرام مع السيدات والسالكلمة بالرتحيب ب"ابراهيم األيرس" : افتتح  األستاذ الكلمة االفتتاحية للسيد رئيس الجلسة
التمييز بني كل شخص من الضيوف باسمه وصفته، بعدها قام برتحيب خاص للسيد الوزير املحتفى به السيد عبدالواحد الرايض، حيت 

بدالواحد ع بسط تجربة العمل معه بحكم أن األستاذ ابراهيم األيرس قد شغل منصب مدير الشؤون املدنية بوزارة العدل يف عهد السيد
الرايض، وقد اختتم كلمته بأن أخربه الحارضين بأن شهادته يف حق شخص عبدالواحد الرايض سيرتكها لالستامع اليها يف اليوم املوايل، 

 أي أتناء حفل تكريم السيد عبدالواحد الرايض.

نا مبقولة ا أهميتها يف هذه الظرفية مستعيوأبرز عنوانه "عبد الرزاق العمراين"بعد ذلك مهد رئيس الجلسة لكلمة املتدخل األستاذ 
" إن املحكمة هي وحدة االنتاج الرئيس وهي املحور األسايس يف عندما كان وزيرا للعدل والتيث مفادها  "عبد الواحد الرايض"االستاد 

سانة الترشيعية. ية وكذلك الرت اصالح منظومة القضاء، سواء عىل مستوى توفري املناخ املالئم لظروف العمل أو عىل مستوى املوارد البرش
اكبا إلنشاء املحاكم ، مشريا إىل أنه كان مو باإلضافة اىل استقالل القضاء، واستقالل القضاء يتجىل يف االستقالل الشخيص للقايض "

مطلعا عىل كافة ، وقد شغل منصب أو لرئيس محكمة تجارية مام أهله ليكون 0991التجارية رفقه عدد من القضاة ألول مرة باملغرب سنة 
 حتى يبارش مداخلته. "عبدالرزاق العمراين"االشكاالت التي أتريت يف ذلك العهد وختم متهيده بأن مرر الكلمة للسيد 

 موضوع املداخلة: تجربة املحاكم التجارية يف مجال حامية االستثامر .

  الرئيس األول ملحكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء. "عبد الرزاق العمراين".املتدخل: األستاذ 

كلمته بشكر رئيس الجلسة وبالرتحيب بالسادة الحضور الكرام كل باسمه وصفته واالحرتام  "عبد الرزاق العمراين"افتتح األستاذ 
ة يف حامية لبا بإبراز دور املحاكم التجاريالواجب لشخصه، كام عرب فرحه ورسوره بالتواجد يف الندوة وحفل التكريم باعتباره متدخل مطا

 االستثامر، مربزا النقط التالية:

 مقدمة عامة:
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إن الحديث عن تجربة إحدات القضاء التجاري باملغرب وما راكمه من تجربة ومكاسب، وكذلك ما تم توجيهه إليها من انتقادات 
سارعة االقتصادي  والتجاري ببالدنا الذي يعرف تحوالت مستمرة ومت بعد مرور عرشين سنة عىل انشائها، يرتبط بالرضورة بتطور املجال

وقد جاء انشاء القضاء التجاري ليستجيب دون شك لعدة حاجيات فرضها املناخ االقتصادي العام الذي عرفه املغرب منذ بداية الثامنينيات، 
ع ل والتجارة مام يليق باملجال وتحسينه يف هدا املقام، مو أدى إىل الرشوع يف إصدار القوانني وتنقيحها الخاصة مبجال املال واألعام

سا اتكريس البعد القضايئ لالهتامم املتزايد للبالد بهذا املجال ، وتوجيه اشارة قوية للفاعلني االقتصاديني مفادها ، أن الدولة تتكفل اس
بالتنمية االقتصادية  اءة وجودة للربهنة عىل اهتامم البالدبإيجاد البنية املناسبة لتطبيق هذه القوانني تطبيقا يكرسه قضاء متخصص دو كف

وتشجيع تدفق االستثامر واشاعة االطمئنان وضامن االستقرار املايل، لكن الظروف والغايات التي أدت اىل انشاء هذه املحاكم قد تغري 
 تدخل املرشع ملي وكذلك االقتصاد املغريب، مام أدى اىلالكثري منها بحكم التطورات املتسارعة كام أسلفت ، التي يعرفها أوال االقتصاد العا

 9119بني الفينة واألخرى وعدة مرات لتعديل القوانني املطبقة أمام هذه املحاكم : مثال تعديل االختصاص القيمي لهذه املحاكم سنة 
، وقد واكب تأسيس هذه  9109أبريل  91تعديل الكتاب الخامس مؤخرا من مدونة التجارة يف  9104وتعديل مساطر األمر باألداء سنة 

املحاكم املتخصصة الكثري من النقاش مند لحظة االنشاء اىل لحظة الوصول اىل محطة الحوار الوطني إلصالح منظومة العدالة وانبثاق 
التساؤل  لكن ،حول مدى فعالية هذه املحاكم يف املساهمة يف تحسني مناخ األعامل وتشجيع االستثامرسلطة قضائية مستقلة. 

 الذي يطرح هو:

 ما هي عالقة االستثامر بالقضاء؟ 

فاالستثامر هو توظيف واستخدام لرؤوس األموال الثابتة واملتغرية التي متلكها جهة معينة تسعى إىل خلق أو تنشيط مشاريع إلنتاج  
الهدف املبارش  رجال االقتصاد متفقون عىل أن أو توفري السلع والخدمات وبطبيعة الحال لن أدخل يف رشح املفهوم الواسع لالستثامر لكن

من االستثامر يف املجال االقتصادي يكمن عىل الخصوص يف الزيادة يف رأس املال والربح بخلق مزيد من الرثوة مع ما يدفع ذلك من 
ملة الصعبة وجلب الع اهداف أخرى ذات أهمية قصوى سواء عىل النسيج االقتصادي نفسه أو عىل مجاالت أخرى كتوسع نشاط الصادرات

ونقل التكنلوجيا املتطورة وتشجيع وتطوير البحت العلمي، وعىل املجال االجتامعي عىل مستوى توفري مناصب الشغل مام يحقق نهضة 
رأسها  يف سائر املجاالت، ولهذا تهتم الدول بأعداد البيئة أو املناخ املالئم لتشجيع االستثامر وجعله من األولويات بشتى الوسائل وعىل

الوسائل القانونية واإلجرائية يف إطار منافسة دولية محتدمة حتى يكون االستثامر دعامة ورافعة للتنمية االقتصادية انطالقا من اصدار 
ختلف مرورا عرب اصدار م 0991نونرب  99الصادر يف  09-91القوانني التي تنضم االستثامر كالقانون االطار مبثابة ميثاق االستثامر تحت رقم 

القوانني التي تنظم شتى مناحي األعامل ومواصلة تحيينها ورفع جودتها وكدا االنخراط يف االتفاقيات الدولية، وعقد اتفاقيات ثنائية 
لصالح مستثمري الدول األجنبية وتقديم الضامنات الكافية لحاميتهم واالنخراط يف املجموعات االقتصادية وانشاء املؤسسات الوطنية 

املتخصصة كاللجنة الوطنية ملناخ األعامل واملراكز الجهوية لالستثامر وصوال اىل العمل عىل تدعيم سلطة العدالة التي ال بد  والجهوية
من وجودها ضمن هذه املنظومة كام سنى يف مداخالت اليوم املوايل صباحا، وذلك لفض كل النزاعات املحتملة بروزها وحامية 

ن أن يقع عليها والتصدي لكل متاطل يف استخالص الحقوق، حيت تتجه معظم الدول اىل انشاء االستثامرات من كل اعتداء ميك
محاكم متخصصة واالهتامم بالجانب الترشيعي والتنظيمي للوسائل البديلة والريعة لفضل هذا النوع النزاعات من تحكيم ووساطة 

م قرب هذا م واملحفز لالستثامر ال ترتبط بالقضاء التجاري فحسب رغومصالحة تحت مراقبة القضاء، وعالقة القضاء بتوفري املناخ السلي
القضاء الوثيق من هذا املجال " ومن هنا نرى أن عنوان الندوة كان يف الحقيقة جد مناسب" بل يتعداه اىل القضاء االداري الذي يعالج 

ائية الخاصة ي والقضاء الجنايئ الذي يرتبط بالنصوص الجنقضايا املنازعات الرضيبية والقضاء العقاري الذي يعالج مشاكل الوعاء العقار 
مبختلف قوانني األعامل وبالتايل فالتخصص يف مختلف هذه املجاالت ال يقل أهمية بل يفرض نفسه بجعل العدالة يف مجملها دعامة 

 ناجحة يف جلب االستثامر يف اطار سيادة دولة القانون يف ميدان األعامل.
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 إحداث املحاكم التجارية باملغرب أوال: مرجعية وأهداف

 من حيث املرجعية: .0

إن انشاء قضاء تجاري متخصص يف املغرب ميكن أن نجد له مرجعا يف الرسالة امللكية لجاللة امللك املغفور له الحسن الثاين، اىل 
ناخ باملساطر القضائية والتجارية دعام ملالتي حت فيها الحكومة اىل تشجيع االستثامر عرب االرساع  0991يونيو  00الوزير األول بتاريخ 

 تالتقه التي يتطلبها االستثامر وجدب رؤوس األموال األجنبية ، وقد واكب هذا التوجه حينئذ التدابري التي اتخذتها الدولة  من أجل تحدي
عية املرتبطة بهذا النصوص الترشي مختلف الهياكل االقتصادية املرتبطة باملال واألعامل ومن بينها دخول املرشع يف تطوير وعرصنة جل

سوق لاملجال بجعل هذه القوانني أكرت مالمئة مع التزامات اململكة الدولية وانتظارات الدولة املتعاملة معها واالنسجام مع معايري اقتصاد ا
أو النظام  كانت مقومات القضاءوتحرير التجارة واالنفتاح عىل االستثامرات االجنبية وقد طرح املهتمون أنداك عدة تساؤالت فيام إدا 

شجيع تالقضايئ املغريب حينذاك تعترب يف شمولها مؤهلة لتطبيق هذه القوانني الجديدة بنجاعة وفعالية واقتدار، تطبيقا يوفر املناخ املالئم ل
ديثة وقضاة وأطر رائية حاالستثامر حيت تبني من خالل هذه املناقشات ظهور الحاجة امللحة إلنشاء قضاء متخصص يتوفر عىل أليات اج

مؤهلني، وبعد تنظيم دورات تكوينية تخصصية شاملة ومعمقة ملجموعة من القضاة توج ذلك بإحدات محاكم ابتدائية تجارية ومحاكم 
 ااستئناف تجارية، وكذلك غرفة تجارية مبحكة النقض لالطالع بكل هذه املهام، وتم التخيل بذلك عن مبدأ وحدة الجهة القضائية تأثر 

 مبجموعة من التجارب الدولية.

 من حيث األهداف: .9

لقد تلخصت األهداف يف تحقيق عدالة سهلة الولوج عري تبسيط املساطر القضائية عالية الكفاءة واملردودية رسيعة البت كام اقتضت 
اك عدد املحاكم يف مرين، وحدد أندذلك طبيعة املعامالت التجارية ناجعة يف مجال التنفيذ واستخالص الديون املحكوم بها لفائدة املستث

ذه التفاصيل " لن ادخل يف همحاكم ابتدائية تجارية، تم اضيفت فيام بعد محكمتان، بالضافة اىل تالت محاكم استئناف تجارية،  4
لمملكة، وعىل ئية لوقد اصطدم يف البداية هذا العدد املحدود لهذه املحاكم بواقع اتساع رقعة الخريطة القضا ألنها معلومة لدى الجميع"

محكمة  014محكمة تجارية، وحاليا هذا العدد قد تم تخفيضه اىل  911اىل  99سبيل املقارنة فان عدد املحاكم التجارية بفرنسا بلغ من 
اكم حويصل يف بلجيكا اىل التي قال السيد املدير صباحا أنها أصغر من املغرب بأربعني مرة، توجد بها تسع م 9107حسب احصائيات سنة 

 تجارية.

 ثانيا: املميزات التي جاء بها قانون اإلحداث 

ويف باب االختصار ميكن استعراض أهم  هذه املميزات فيام ييل: إن تكوين هذه املحاكم مندمج يف هيكل التنظيم القضايئ، وال 
ط والجميع ينتمي اىل رين ونواب وكتابة الضبيختلف كثريا سواء ابتدائيا أو استئنافيا عن املحاكم األخرى من نيابة ورئاسة وقضاة ومستشا

الجهاز القضايئ أو الجهاز االداري، وبخصوص ما اسند اىل هذه املحاكم من اختصاصات وانطالقا من االختصاصات املحددة ويف عجالة 
ها فيام بعد داث وكذلك كرسفبمقتىض هذا القانون أي قانون إحدات املحاكم التجارية فإنها أي االختصاصات التي حددها لها قانون اإلح

 االجتهاد القضايئ.

بأجزائها الخمسة من أصول تجارية وأوراق  0997إدن تختص هذه املحاكم فقط بالنظر فيام نظمته مدونة التجارة الصادرة سنة  
وبات املقاولة، بل اطر صعتجارية وعقود تجارية مسامة كعقود الرهن املختلفة واالئتامن التجاري والسمرسة والنقل والعقود البنكية ومس

 ةميتد اختصاصها اىل فروع اخرى من القوانني واالعامل كقضايا التجارة البحرية الداخلية والخارجية والنقل الجوي وقضايا امللكية الفكري
ة وكلها مرتبطة مبجال يوالصناعية والتجارية مبا فيها قضايا املنافسة غري املرشوعة وقضايا التأمني والرشكات التجارية واألكرية التجار

 االستثامر.
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وقد نص قانون اإلحداث عىل امكانية لجوء األطراف اىل التحكيم والوساطة وهو تشجيع لهذا النص عىل اللجوء اىل هذه الوسائل  
ية خاصة من قانون اإلحداث، وكذلك النص عىل مساطر قضائ 1البديلة لفض املنازعات كام تنص عىل دلك الفقرة األخرية من املادة 
من قانون اإلحداث، احالة القضية عىل  04ساعة حسب املادة  94وأجال قصرية من حيت الزمن كإحالة امللف عىل القايض املقرر داخل 

من قانون اإلحداث، تحديد تاريخ النطق يف الحكم  04أشهر حسب املادة  1قايض الجلسة من طرف القايض املقرر داخل أجل ال يتعدى 
يوما  11يوما بدال من  01، واستئناف االحكام يف أجل  07ة يف املداولة والنطق بالحكم محررا تحريرا كامال حسب املادة عند وضع القضي

من قانون اإلحداث ، تبليغ  9من قانون اإلحداث، وتعيني قايض مكلف بتنفيذ األحكام وتتبع اجراءات التنفيذ حسب املادة  09حسب املادة 
،  91يوما من انتهاء أجل اإلعذار حسب املادة  91أيام ، وانجاز محرض بتنفيذها من عدمه داخل أجل  01داخل أجل  مأمور التنفيذ لإلعذار

هذا باإلضافة اىل أجال ومساطر اخرى قصرية وردت يف نصوص أخرى كمدونة التجارة كاإلحكام املتعلقة ببيع األصل التجاري ورهنه 
عجلة املقاولة، الذي تم تعديله مؤخرا ، تخويل رئيس املحكمة التجارية بصفته قاضيا لألمور املست وأحكام الكتاب الخامس املتعلق بصعوبات

يف حدود اختصاص املحكمة وهذا تشديد أىت به هذا النص وال نلتفت اليه كثريا، أن يأمر بكل التدابري " أي رئيس املحكمة بصفته قاضيا 
من قانون احدات املحاكم التجارية، كذلك احدات غرفة  90ه رغم وجود منازعة جدية املادة للمستعجالت " وارجاع الحالة اىل ما كانت علي

 تجارية باملجلس األعىل أنداك ومحكمة النقض حاليا  تكريسا من املرشع باملبدأ الخاص بالتخصص.

باقا لعمل مبحاكم التجارية، كان سوتجدر االشارة اىل أن املجلس األعىل أنداك كان رائدا وقبل صدور هدا القانون وقبل بداية ا 
 0919اىل تحفيز االستثامر من خالل اجتهاداته بخصوص تطبيق االتفاقيات وسموها عىل القانون الداخيل مثال كاتفاقية نيويورك لسنة 

 . 9/0999/ 1املتعلقة بالتحكيم الدويل، ولو تعارضت مع القانون الوطني ، خصوصا القرار الشهري الصادر يف 

 أداء املحاكم التجارية: تقييم .0

 الحصيلة -أ

رأي حول حصيلة املحاكم التجارية، إن التقييم املوضوعي يف الحقيقة ليس باألمر الهني ال سيام ادا كان من أهل الدار لكن مع 
االستثامر ال و ذلك ميكن القول باختصار إن هذه املحاكم قد ساهمت بدون شك خالل العرشين سنة املاضية يف تقديم خدمة للتجارة 

ميكن االستهانة بها ، وأرست قواعد للتعامل مع املتقاضني بعضها اىل حد كبري يكفل الرسعة والفعالية لوال بعض املعوقات التي تتطلب 
 املعالجة والتي سوف نعرض لها يف التايل.

 بعض املكتسبات - 

وجهات د من املبادئ واالجتهادات القضائية، والتلقد حققت هذه املحاكم جملة من املكتسبات ميكن تلخيصها يف تكريس العدي
يف املادة التجارية ، بنوع من التخصص واملهنية ال سيام يف مساطر صعوبات املقاولة ، تحت العني الساهرة واملتيقظة للغرفة التجارية 

ية ، كذلك ه االجتهادات القضائمبحكمة النقض، ولقد تعززت بالتعديل األخري للكتاب الخامس ففي هذا التعديل صدى العديد من هذ
البت يف عدد ال يستهان به من القضايا بالرسعة املطلوبة، وتكوين أطر برشية عىل قدر من الخربة والتخصص من قضاة وموظفني ، تطور 

ع املعطيات يالعمل بأقسام السجل التجاري بعد جاحدات املحاكم التجارية وأبرز املكاسب املحققة هي يف البداية كانت يف تسجيل جم
 املتعلقة بالتجار والرشكات يف قاعدة بيانات الكرتونية.

والله وحده يعلم ما مدى الجهد الذي بدل من طرف املحاكم التجارية يف هذا املجال، أوال بتنقيح هذه امللفات تم تسجيلها،  
حاكم بحيث ي هي أصبحت من األشياء الثمينة لدى املتسجيال وافيا بقاعدة البيانات ، هذه القاعدة التي ميكن الحديث طويال عنها ، والت

أن مجموعة من املؤسسات األخرى تتمنى ولو كانت تتوفر لديها قاعدة بيانات متل هذه القاعدة وقد سمعن يف الصباح مدى التطور الذي 
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ألة أو هدا النظام تبار هذه املستعرفه هذه املصالح أي مصالح السجل التجاري بالخصوص فيام سنعرض له فيام بعد ولالختصار ميكن اع
 أو األنظمة الجديدة املعلوماتية قد تم تفصيلها بإسهاب يف الصباح.

كذلك استعامل املعلوميات املتدخلة فيه ، بطبيعة الحال فاملحاكم باعتبارها كانت الواجهة للقضاء فمنذ نشأتها ساعدت املعلوميات  
يل البت برسعة وفعالية وهو ما كرس تجربة رائدة يف ما يخص التعامل مع االعالميات عىل انجاز الكثري من االجراءات الطبقة لتسه

وصل أخريا اىل ايداع القوائم الرتكيبية وسحب شواهد السجل التجاري، كام رأينا يف الصباح عن بعد، كتقديم بعض الجمعوى عرب 
اراتها مند ستئناف التجارية بالدار لبيضاء سباقة اىل نرش قر منصات الكرتونية، يف أفق تحقيق املحكمة الرقمية، وقد كانت محكمة اال 

مبوبة حسب موادها يف موقعها االلكرتوين، وكام سمعنا يف الصباح، فقد تبعتها املحكمة التجارية ومحكمة النقض، مام ادى  9119سنة 
صبح حاليا الدويل يف مجال مناخ االعامل، وقد ا اىل تعزيز الشفافية وتعميم املعلومة، وقد كان لهذا التسجيل والنرش دور يف الرتتيب

 موقع الكرتوين خاص به.

 بعض املعوقات -ت

بعض املعوقات، أصبح من املعتاد عند الحديث عىل أبرز املعوقات، الت يتعوق ضور املحاكم التطرق إىل اشكالية التبليغ والتنفيذ التي 
ع ، دائرة نفس املحكمة التجارية أو املحكمة االبتدائية التجارية الساعة التوس تعاين منها هذه املحاكم، حيت يتعذر أحيانا التبليغ داخل

 ذلك اليشء الذي مل يساعد عىل املعالجة املثالية لبعض القضايا التجارية بالرسعة املطلوبة للبت فيها.

 إليها فيام يتعلق راءه التي أضم صويتوقد سمعنا يف الصباح األستاذ من أستاذنا الجليل األستاذ محمد االدرييس العلمي املشييش أ 
بأن االصالح يتعني أن يلتفت اىل مجال التبليغ والتنفيذ، نفس الصعوبات ميكن أن نصف بها كذلك مبارشة قضايا التنفيذ داخل هذه 

يلة بتنقل املفوض فالدوائر الشاسعة ، حيت أعتقد أنه يتعني التدخل ترشيعيا إلصالح قانون املفوضني القضائيني إليجاد الحلول الك
القضايئ الذي يعني أصال يف دائرة املحكمة االبتدائية ليتنقل داخل الدائرة الشاسعة سواء للمحكمة التجارية أو ملحكة االستئناف 

ملسطرة ا التجارية، كذلك هناك مشاكل تتعلق بتعرث التبليغ بواسطة القيم، والربيد املضمون والتبليغ كذلك خارج الحدود، ويف انتظار صدور
املدنية الجديدة إلصالح كل هذه املعوقات ميكن القول إن تحسني جودة مساطر التبليغ والتنفيذ وتبسيطها هو الكفيل باحدات قفزة نوعية 

 حاسمة يف ترسيع البت يف القضايا التجارية وغريها بشكل جدري.

 بعض االنتقادات -ث

الخطوط العريضة لهذه االفاق التي ال زالت تنتظر التحقيق  019اىل  99ه من حدد يف بنود 9101إن ميثاق اصالح العدالة الصادر سنة 
عىل أرض الواقع وأبرزها ربط هذه املحاكم باألقطاب التجارية والصناعية الكربى وحدات أقسام تجارية متخصصة ببعض املحاكم 

 االبتدائية. صادرة عن االقسام التي ستلحق باملحاكماالبتدائية احدات محاكم تجارية متخصصة مبحاكم االستئناف للنظر يف االحكام ال

وبقطع النظر عام سيتم تنفيذه أو ال من البنود املذكورة ميكن بلورة العديد من التصورات لتحسني أداء القضاء التجاري مبا يخدم  
االستثامر ويشع الطأمنينة لدى الفاعلني االقتصاديني ومنها: رضورة الحفاظ عىل مكاسب التخصص واملهنية، والتي كرستها املحاكم 

ها املستثمرون مؤرشا عىل االهتامم مبناخ االعامل وعامال من عوامل تحسينه، الرفع من تكوين القضاة يف املجال التجارية، حيت يعترب 
التجاري ضمن رؤية جديدة، تضمن االنطالق الدقيق واملستمر عىل كل املجاالت ذات البعد االقتصادي والتجاري، والقيام بتبادل وزيارات 

صصة وتعزيز التكوين املستمر ، اعادة النظر يف ادارة الدعوى القضائية و تدبري الزمن القضايئ وهو ما ميدانية مبختلف املؤسسات املتخ
تسري عليه حاليا الجاهات املتدخلة يف امليدان القضايئ، تحديت املساطر وتبسيطها كمساطر التنفيذ والحجز لدى الغري وتوسيع دائرة 

 النفاد املعجل وزجر املتهربني من التنفيذ.
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ذون عىل أنه مل يعد ممكنا أن نرتك األشخاص الذين يحكم عليهم، ينف "املشييش العلمي"وهنا كذلك أضم صويت لصوت االستاذ  
أو ال ينفذون حسب هواهم هذه االحكام ال بد من ايجاد الية حقيقية لإلجبار طبقا للقانون من اجل اجبار االشخاص الذين ميتنعون بحكم 

قتا متينا أمام املحاكم ويف الحال الذي تقوم فيه هذه املحاكم بكل ما يسعها وبكل هذه املجهودات فإنه يف االخري أن املترضر قد اضاع و 
 هذا الشخص املنفذ عليه يقوم بإفشال جميع هذه املجهودات ليك يتهرب من التنفيذ.

ها كل السادة دير يف الصباح هي معاناة يعاين منادن يتعني ايجاد صيغة حقيقية إلجبار االشخاص املنفذ عليهم وكام قال السيد امل 
ر من رض رؤساء املحاكم ال سيام املحاكم االبتدائية أو التجارية واالدارية باعتبار ان يف االخري أن الباكورة أو التمرة يريد أن يقطفها املت

ية العاملة بالسجل ردودية وال سيام فيام يتعلق باألطر التقناعتداء ما ال تجد طريقا للنفاذ، باإلضافة اىل تأهيل املوارد البرشية والرفع من امل
 سالتجاري وقد نقل الينا صباحا السيد املدير املحرتم التجربة التي توجد ببلجيكا فيام يتعلق باملرصد الدي يتعني أن يكون اىل جانب رئي

 ف صعوبات أولية أو ارهاصات أولية تنذر بإفالسه.املحكمة  التجارية من أجل رصد املؤرشات التي تجعل من مقاولة أو من تاجر يعر 

فهدا املرصد ألي ميكن لرئيس املحكمة وحده أن يبارش ما ميكن أن ينتظر منه يف هذا االطار بل ال بد من وجود اطر ذات تكوين  
النسبة لكل رشكة بدأت وس الخطر بعايل يف املجال االقتصادي واملجال املايل لدراسة القوائم الرتكيبية سنة بسنة وبطبيعة الحال دق ناق

بوادر االفالس والعجز تصيبها ليك تتحرك املساطر التي تكفل لها املعالجة، كذلك ال بد من القول بانه يتعني كدلك تحسني جودة الترشيع 
ة، وضبط االجتهاد ة قار مبا ال يدع مجاال لتأويل االختالف وتدخل املرشع بالرسعة املطلوبة لصب االجتهادات املهمة يف قوالب ترشيعي

القضايئ فيام بني املحاكم بالحرص ما أمكن عىل اصدار أحكام متطابقة عىل جميع األصعدة واملراحل من أمكن ذلك عىل مختلف درجات 
 التقايض مام يحقق التوقعية واالطمئنان لدى املستثمر وكدلك اعادة النظر يف منظومة الخرباء ألنه يف مسألة الخرباء.

هناك نقط جد هامة بالنسبة للقايض التجاري، فهذا القايض يقيض يف قضايا ذات تقنيات أحيانا مغرقة يف الصعوبة وال سيام مثال  
التقنيات البنكية تم قد تكون هناك وتائق كثرية جدا ال ميكن وليس للقايض نهائيا زمان أو حتى مكان ليك يقوم بدراستها، فال بد من 

 هذا الباب وهذا ما نفتقده حاليا فأحيانا يأيت عندي السادة املستشارون ويطلبون مني بعد الخربة األوىل والخربة وجود خبري متمرس يف
الثانية والخربة الثالثة، يطلبون مني أن احدد لهم ما العمل يف حالة تضارب الخربات، تم أضيف أنه خالل هذه الخربات الثالث فاملحكمة 

درهم والخبري  1الثة هي التي سوف ترجح  فيام بني الخربتني األوليتني، فنجد مثال أن الخبري األول حدد مبلغ تقول هناك بأن الخربة الث
مليار وهذه حقائق موجودة، تجعلنا نتساءل هل علم املحاسبة هو علم مضبوط أو لهل هو  71ماليري، والخبري الثالث حدد  1الثاين حدد 

جها القضاة، وهم يف محنة من هذا االطار ولهذا يتعني اعادة النظر من جديد يف مسألة الخرباء تم علم تقديري ؟ فهذه صعوبة كبرية يوا
 أضيف كذلك انخراط السادة املحامني كذلك يف التخصص يف قوانني االعامل ويف كذلك التكوين املستمر.

 وشكرا لكم عىل تتبعكم.

 دالرزاق العمراين""عبكافة النقط األساسية التي تطرق اليها السيد : وقد قدم يف هذا التعقيب بجرد كلمة السيد رئيس الجلسة
واالشكاالت األساسية التي اتارتها مداخلة مزكيا بعض النقط ومتدخال يف نقط أخرى برأيه الخاص، وقد متن مجهودات املحاكم التجارية 

 يعية.بادرة الفردية لها بدون انتظار التدخل الترشيف خلق عدالة رسيعة وحقيقة وناجحة و محاولتها يف خفض االشكاالت عن طريق امل

وفد ارش كدلك اىل اشكاالت التنفيذ مربزا أن املحاكم التجارية عند انشائها تضمنت مستجد قايض التنفيذ الذي عاب عىل اختصاصه 
يع باملزاد ن املحجوزات، اشكاالت البأنه ليس قضائيا بقدر ما هو اداري فقط، كذلك اتار رضورة اصالح االنابات القضائية، وانعدام اماك

 العلني، وكذلك تعقد مجال االستعانة بالقوة العمومية اتناء التنفيذ.

رام عىل ملا تضمنته من معلومات ومستجدات، وشاكرا املستمعني الك "عبد الرزاق العمراين"مختتام تعقيبه بتثمني مداخلة االستاد 
 والتعقيبات عن طريق فتح الئحة لذلك. حسن انصاتهم وتتبعهم، وفتح باب التدخالت
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 املحور الثالث: انتظارات الفاعلني االقتصاديني من العدالة التجارية

  نائب رئيس اللجنة القانونية لالتحاد العام ملقاوالت املغرب."عبد الحق بندحامن"رئيس الجلسة: األستاذ ، 

لرايض الشخص الكلمة بالتحية لألستاذ عبدالواحد ا "عبدالحق بندحامن"افتتح رئيس الجلسة األستاذ  كلمة السيد رئيس الجلسة:
املحتفى به وكذلك بتحية كل املسؤولني القضائيني املتواجدين بالجلسة وقد عرب عن شكره وامتنانه للوزارة العدل والساهرين عىل تنظيم 

 هذه الندوة ودعوة االتحاد العام ملقاوالت املغرب لهذا الحفل.

لموضوع بتبيان أهمية تدخل الفاعلني يف تجويد مناخ االعامل ودور هذا األخري لجلب االستثامرات اىل بالدنا سواء وقد مهد ل
الداخلية أو الخارجية وكذلك تحفيز الرشاكات بني املستثمرين الداخليني والخارجني، باإلضافة اىل تبيان دور العدالة يف تشجيع 

 االستثامر.

اد لية املقاولة ونجاعة قضاء االعامل هو يف صلب املقاولة املغربية وكيفية رؤيتها لتجليات االصالح يف االقتصباإلضافة اىل تدعيم فعا
املغريب وكيف ترى كذلك الوقع االيجايب لنجاعة قضاء االعامل يف سريها وكدلك انتظاراتها االساسية ومقرتحاتها من اجل سد النقائص 

 قتصاد الوطني.وضامن فعالية قضاء االعامل يف اال 

 بعد ذلك مهد األجواء للمداخلة األوىل مبينا محاورها الكربى التي سيتوىل تسليط الضوء عليها املتدخل األول.

 موضوع املداخلة األوىل: نجاعة قضاء األعامل من منظور املقاولة.

  ملغرب.عضو اللجنة القانونية لالتحاد العام ملقاوالت ا "الزبري الطيبي".املتدخل: األستاذ 

ار "، وبعد شكر كل الفاعلني الساهرين عىل تنظيم هذه الندوة بشعبد الواحد الرايضبعد تقديم شهادة موجزة يف شخص االستاذ "
 يف البسط ملداخلته، بسؤال كالتايل: 

 كيف ميكن للقضاء أن يكون رافعة اقتصادية داعمة للمقاولة املواطنة ومحفزة عىل االستثامر؟

 مقدمة عامة:

ميكن الحد اليوم أن يشك يف املجهودات التي تبدلها الدولة من أجل النهوض بكل القطاعات وعىل رأسها القطاع االقتصادي ال 
الذي يعترب عصب الحياة، كام أنها تبادر اىل تدليل الصعاب يف كل ما يرقي بهذا القطاع من النصوص التنظيمية واملنظومة القضائية، 

ثة يف مفهومها الواسع الواعد، وذلك من أجل مواكبة تنافسية االقتصاديات الدولة وتشجيع االستثامر وخلق وتركيز دعائم الدولة الحدي
دينامية انتاجية وهده الجهود بطبيعة الحال تأيت اما يف شكل سياسة عامة للدولة، او يف شكل اسرتاتيجية وزارة مرشفة عىل تسيري قطاع 

 حكومية تناضل من أجل النهوض بالقطاع التابع لها وعىل رأسها االتحاد العام ملقاوالت معني أو يف شكل مبادرات من منظامت غري
املغرب، مام يعني أن الجهود تتظافر بلني كل الفعاليات للوصول اىل هدف واحد اال وهو النهوض بقطاع أو قطاعات معينة يف سبيل 

 التنمية املستدامة، تعود بالخري واملنفعة عىل الوطن.

، عىل أن العمر االفرتايض 9104ملستوى القضايئ رصح السيد الرئيس االول ملحكمة النقض خالل افتتاح السنة القضائية وعىل ا
للملف مبحكمة النقض لن يتعدى ستة أشهر عىل أبعد حد، ويف هذا اشارة قوية عىل أن باقي محاكم اململكة سوف تأخذ بهذا التوجه، 

ات، يف مدد اقل وبوترية معقولة بعيدا عن الترسع وحفاظا عىل حقوق جميع االطراف، مع األخذ بعني وتعمل عىل الترسيع بالبت يف امللف
 تاالعتبار التطبيق السليم للقانون للبلوغ اىل الغاية االسمى والتي هي تحقيق املحاكمة العادلة، تشجع باللجوء اىل القضاء لحل النزاعا

 وعىل رأسها النزاعات التجارية.
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 عىل املستوى الترشيعي واالداري :4النقطة 

ومن حيت املجال الترشيعي واالداري فيكفي تتبع حجم مشاريع القوانني التي اعدتها او تقدمت بها وزارة العدل امام الربملان، او 
فتوحة للتواصل مع امل االمانة العامة للحكومة وامليثاق الوطني وامليثاق الوطني إلصالح منظومة العدالة ورقمنه املحاكم وتنظيم االبواب

 لاملواطنني وغريها من االنجازات الحقيقية التي ال ميكن أن نقول عنها اال انها تنزيل للخطابات امللكية السامية وإلرادة حقيقية من اج
 عدالة حديثة.

 : تنزيل دميقراطية تشاركية4النقطة 

  نجدها تحت عىل تعاون قطاعات يف اطار دمقراطية  9100فتنزيل الدمقراطية التشاركية ومتاشيا مع مبادئ دستور سنة
تشاركية يشجع كل فرد أو مؤسسة عىل العمل داخل نسق دائري يشمل مكونات املجتمع شعارة سمو القانون وتقوية 
الحق يف املعلومة وحامية الحقوق واملصالح، ضامن الحق يف امللكية واحدات مجالس لتفعيل هذه املبادئ والسهر 

 عىل أرض الواقع.عىل تنزيلها 

  ،واعطاء ادوار مهمة ملنظامت حكومية يف اعطائها رأيها من الترشيعات القانونية والقضائية منها عىل وجه الخصوص
مبشاركة فعالة وليس عىل سبيل االستئناس وليس عىل سبيل املشاركة يف صناعة الترشيع والتوصيات الحكومية، 

نني ودخولها حيز التنفيذ واالنتظار اىل سنوات اىل غاية صدور املراسم فكفانا من االنتظارات من اجل صدور القوا
 التنظيمية لهذه القوانني، تم نخرج مرشوع قانون يغري نهج النص أو يبدل نهج املرشع يف ذلك القانون.

 : انتظارات االتحاد العام ملقاوالت املغرب1النقطة 

  وقطع اشواط، يف سبيل النمو االقتصادي، وال ادل عىل دلك ما يستفاد مام بق أن املغرب قد اختار الطريق الصحيح
دكر انفا من مجهودات يف سبيل مساهمة السلطات يف هذا الورش الكبري ولكن ان طموحنا ال ميكن أن يقف عند 
هذا املستوى املعني ما دام الطموح مرتبط باألمل وبنبض الحياة، فان االتحاد العام ان كان من جهة يتمن هذه 

بادرات اىل انه من جهة اخرى ال زالت لديه عدة انتظارات، يرى فيها مفتاح االشكاالت القانونية، واملشاكل اليومية امل
 التي تتخبط فيها القطاعات االقتصادية، مام يبطئ من وترية تقدمها وقوة تنافسها.

 :فانتظارات االتحاد العام ملقاوالت املغرب، ميكن تخليصا يف 

 ة املقاولة وحرية املشاريع؛تـأمني وضمن حري 

 خلق جو االستثامر ووضوح الرؤية بالنسبة للمستثمر؛ 

  االسهام يف ضامن التنافسية الواعدة واملستدامة؛ 

 االسهام يف خلق فرص الشغل واالستثامر؛ 

 خلق القيمة املضافة املحلية؛ 

 مواكبة التطورات والتغريات الخارجية االقتصادية تفاديا لكل تراجع؛ 

 خدام الفعال والناجع للتكنولوجيا الحديثة؛االست 

 جعل العدالة رافعة اقتصادية ومحفز عىل االستثامر وذلك بإصالح منظومة العدالة بكل مكوناتها وفعالياتها؛ 
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 تحديت القوانني والخريطة القضائية مبا يتامىش واملصلحة االقتصادية 

 : تأمني وضامن حرية املقاولة وإحداث املشاريع4النقطة 

ففي اطار تأمني ضامن حرية املقاولة وإحدات املشاريع، وذلك من خالل التعامل الكامل مع املقاولة عىل اساس انها شخص كامل  
اعتباري مستقل كامل االستقالل، وليس كشخص ذايت اي عدم تجسيد املقاولة يف شخص صاحبها، ولألسف نالحظ ان هذه القوانني 

ء فيام هو جاري به العمل يف املحاكم ، أو حتى يف النظرة املستقبلية وخري متال عىل ذلك يف مرشوع الحالية ال تتبنى هذا النهم سوا
بشأن العقوبات االضافية ينص عىل منع الشخص االعتباري من الحصول عىل صيغ الشيكات أو سحبها  0-14القانون الجنايئ الفصل 

 أي ان الرشكة تتحمل

 صدر شيكات بدون رصيد فتمنع هي عىل الدوام من التعامل بالشيك.وزر افعال ممثلها القانوين الذي أ 

ويف هذا الصدد ام ان االوان لفتح اوراش العمل مع جميع الفعاليات الحقوقية واالقتصادية وعموما فكل ما يدور يف فلك الجسم 
تعاملني يد، وهنا الكل يعلم ان غالبية املالقضايئ والقانوين واملقاواليت إليجاد حل موضوعي لهذه االفة اي افة اصدار شيك بدون رص

بالشيك بدون رصيد يصدرونه عىل سبيل الضامن وهنا اصبح امام عالج افة بأخرى والعدول عىل ارتكاب جنحة بأخرى ، ومن هذا املنرب 
النقل يف  ة وسائلاود ساديت ان اعرض عليكم مشكل اخر، من املشاكل اليومية التي تعيشها املقاولة املغريب، حول موضوع مصادر 

 مخالفات نقل البضائع واالشياء املمنوعة مبقتىض القانون، ذلك وان النيابة العامة وبعد حجز تلك الناقل يظل هذا الحجز ساريا اىل غاية
لق رضرا خمدة غري محددة، بالرغم من كون الرشكة صاحبة الناقة غري معنية باملخالفة، وال تتحمل اية مسؤولية جنائية أو مدنية مام ي

يحل بها تجاه دمتها املالية ومردوديتها ونشاطها تجاه زبنائها وهكذا تظل الناقالت املحجوزة عرضة للتهالك والتفكك يف انتظار صدور 
حكم يف املوضوع قد تطول مدته لتتحول بعدها اىل اشالء او خردة دون اي قيمة مالية تدكر، وتدفع الرشكة ماليني الدراهم للمحجز 

الحجز، ولوضع حد لهذه املأساة يحق للمقاولة املترضرة أن تدخل لوضع تعديالت عىل القانون املطبق، وذلك بالتنصيص عىل  عن مدة
ة عاعطاء صالحية للجهة القضائية املعروضة عليها النزاع للبت يف طلب ارجاع الناقلة املحجوز داخل اجل معقول ودون انتظار البت يف املتاب

بدو من ظاهر البت أن املقاولة الناقلة ليس لها أي يد يف املخالفة املرتكبة وانها احرتمت كل الضوابط املعمولة بها يف وعىل الخصوص ملا ي
قانون النقل والجامرك، وهنا يتوجب االشارة اىل مبدأ حسن النية املنصوص عليه يف مدونة الجامرك، وحتى يف روح القانون الجنايئ، 

 من مدونة الجامرك وما يليها. 999متال عىل دلك املادة ولكن ال يتم تطبيقه وخري 

 : خلق جو من االستقرار والوضوح للمستثمرين5النقطة 

فيام خلق جو االستقرار ووضوح الرؤية للمستثمرين أي وجود استقرار يف االجتهاد القضايئ واستقرار يف املساطر القضائية وكذلك 
 التقه بني املقاولة ومؤسسات الدولة من خالل ترسيع البت يف الدعاوى واعادة جدولة الديونتشجيع الوساطة والتحكيم االتفاقيني خلق 

 ووضع مخططات عىل مدى العرشية أو العرشينية توضح وضوح الرؤية بني سياستها واسرتاتيجيتها التنموية.

 : االسهام يف ضامن التنافسية الواعدة واملستدامة4النقطة 

رية من خالل التعامل مع املشاريع واملبادرات الداخلية بنفس الطريقة أو بطرقة أفضل من التعامل مع خلق جو املنافسة االستثام
ة، ياملشاريع أو االستثامرات الخارجية، تشجيع املقاولة املغربية الوطنية ومراقبة تحويل رساميل االجانب وحامية امللكية والعالمة التجار

غر األمرييك الصادر عن الكونجرس األمرييك وهو قانون يهدف اىل حامية املقاوالت الصغرى وكام الحال يف قانون االقتصاد املص
واملتوسطة والذي مينحها امتيازات يف مجال الصفقات العمومية والتي من بينها استفادة هذه املقاوالت من الصفقات العمومية التي 

ع بني مقاولتني او اكرت للضفر بصفقة عمومية ، باإلضافة اىل متكينها من دوالر امرييك، او الجم 011111اىل  9111ترتاوح قيمتها بني 
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الحصول عىل عقود املقاولة من الباطن، فاالقتصاد االمرييك يستهلك اربعني يف املئة من منتوجاتها، وقد يقول قائل ما شأن منظومة 
اري قد ح قدوة للمقاوالت الصاعدة بان القضاء االمرييك التجالعدالة املغربية بقانون انشأه الكونجرس االمرييك، فهذا القانون قد اصب

 تاستجاب للمقاوالت الصغرية واملتوسطة والصغرية جدا مند نهاية الحرب العاملية الثانية، ذلك أن املقاوالت املذكورة قد حارصت املقاوال 
احتكار  دار هذا القانون متاشيا مع هذا املستجد، إلنهاءالكبرية واالجنبية بوابل من املساطر القاضية مام دفع املرشع االمرييك اىل اص

 املقاوالت الكربى لجميع الصفقات.

ولنا يف هذا خري متال عىل تشجيع املقاولة الصغرية واملتوسطة والصغرية جدا باإلضافة للمقاولة الشبابية عن طريق تدعيم هذه الفئة  
 الشابة والفتية.

 لالستثامر : االسهام يف خلق فرص شغل2النقطة 
االسهام يف خلق فرص شغل لالستثامر، فعال هذا أمر قد يظهر لنا أن هذا املوضوع ال دخل للقضاء فيه، لكن ادا ما رشعنا مدونة 
مشجعة عىل االستثامر وجعلنا القضاء رشيكا يف هذا االمر الستطاع هذا االخري خلق فرص شغل بطريقة مبارشة او غري مبارشة، فعامل 

عمله ومندوب عامل يرض بالرشكة بإرضاب مفتعل ال يساهم هذا الحال رب الرشكة عىل توظيف وتوسيع قاعد األعامل لكنه يتامطل يف 
 بتطبيق ما سبق قد يعمد كل واحد اىل القيام مبا عليه امتثاال للقانون والعكس صحيح.

 : االسهام يف خلق القيمة املضافة املحلية9النقطة 
ملضافة املحلية من خالل اعتامد الالمتركز االداري، مبا يف ذلك السلطة القضائية تفاديا لرتكز جل االسهام يف خلق القيمة ا

االستثامرات باملناطق الكربى وتهميش املناطق البعيد، وكذلك لتقريب مرفق القضاء من املواطنني يف كل انحاء املغرب بدون اي متييز، 
الداري والجهوية املتقدة واملعروض حاليا عىل الربملان، سنجده ال يشري باي حال للخريطة فبالرجوع ملرشوع امليثاق الوطني لالمتركز ا

 القضائية للمملكة، لتكون مواتية ومنسجمة مع هذا التقسيم الجديد.

 كام تعيش بعض املناطق يف باب الترشيع حيفا فيام يتعلق باحدات محاكم متخصصة، مام يؤثر سلبا عىل منو اقتصادها، كام أن
د يعدم استقرار النص القانوين وتغيريه يف مدد قليلة ال يساهم يف االستقرار واالمن القانوين والقضايئ، فمثال نجد التنظيم القضايئ الجد

 ةيروم تقسيام جديدا للغرف باملحاكم االبتدائية فخوف التحاد العام ملقاوالت املغرب من الرتاجع عىل االختصاص علام أن املحاكم التجاري
 قد اتبتت نجاعتها وكرست لنا اجتهادا قضائيا يلجأ له املواطن العادي قبل الخوض يف اي نزاع قضايئ.

 : مواكبة التطورات االقتصادية واالجتامعية تفاديا لكل تراجع8النقطة 
خصص واملهنية مببدأ الت ومواكبة التطورات االقتصادية واالجتامعية تفاديا لكل تراجع، يتطلق هذا االمر االميان الراسخ واملتجرد

أي الرجل املناسب يف املكان املناسب، فال يعقل أن قاضيا يصول ويجول بني مختلف التفريعات القانونية وكذلك بني القضاء الجالس 
رية الفرنسة و والواقع وتنظر منه ان يعطي اجتهادا قضائيا مستقرا وفعاال، وعىل سبيل املتال ومن باب التعاون القضايئ بني املغرب والجمه

، قد انتقل وفد مغريب لتلقي تكوين يف مجال قضايا الصحافة بفرنسا، يف اطار زيارة للمحكمة االستئنافية بباريس رصحت لهم احدى 
سنة يف جنحة التشهري، وان كانت هذه الجنحة ال تشكل اال جزءا من قضايا الصحافة التي تتجاوز  01وكيالت امللك بكونها متخصص ل 

، مام يستفاد منه أن تهيئة قضاة متخصصني يف مادة معينة يتطلب تكوينهم يف الغرف واالقسام التي تنظر هذه املادة لصقل جنحة 11
 مكوناتهم ومكتسباتهم فيها لنحصل عىل عمل قضايئ يف منتهى الفنية والحكمة والعدالة.

 : مواكبة التطورات االقتصادية واالجتامعية تفاديا لكل تراجع42النقطة 
فيام يخص االستغالل الفعال والقوي للتكنولوجيا الحديثة، فهذا موضوع يستلزم ندوة خاصة به نظرا لتأخر بالدنا ومنظومتنا القضائية 

ة ييف التعاطي مع هذه التقنيات فال زلنا نتعامل مع اشكالية التوقيع االلكرتوين وتنفيذ العقود وتبليغ االستدعاءات، والرسائل االلكرتون
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سات عرب تقنية الفيديو املبارش، وحتى اذا كانت الوزارة تعمل جاهزة عىل تعميم الرقمة فان العنرص البرشي ال زال ال يجيد هذه والجل
 التقنيات، حيت الزلنا نتوصل بأحكام بخط يد بالكاد يكون مقروءا، ونقدم هذه االحكام كحجج أحيانا اما املنتظم الدويل.

 ة أساسية ومحفزة عىل االستثامر : جعل العدالة رافع44النقطة 
جعل العدالة رافعة اساسية ومحفزة عىل االستثامر فال زلنا نرى مثال ان النيابة العامة امام املحاكم االبتدائية ال زال دورها زجري 

يزانية السنوية ملفقط، ومصلحة السجل التجاري ال زالت محينه وانها تتلقى ترصيحات التجار بدون التحقق من صحتها وكذلك تقرير ا
قد ال تجده بالنسبة لجميع الرشكات، ومؤسسة املفوض القضايئ ال زالت غري قادرة عىل التحقق من هوية مستلم االجراءات أو انه معني 

 به.

 خامتة:
ي جاللة دفيام يخص اصالح منظومة العدالة بكل مكوناتها وفعالياتها، فال زالت توصيات اصالح منظومة العدالة التي قدمت بني ي

امللك مل تنزل بعد امام ارض الواقع، مع ان اصالح العدالة ال ينحرص يف اصالح القايض فقط فام هو اال جزء من منظومتها ويجب اصالح 
كل الدوائر املتداخلة معه، مع الحرض عىل تجنب الرتاء عىل حساب الغري  وجمع التعويضات وعدم اللجوء للقضاء لربح الوقت، واخاطب 

مري كل متقايض ألن اصالح القضاء هو مرهون بالجميع ويجب عىل كل االشخاص االنطالق من نفسه أوال، فمثال احدى محاكم هنا ض
املدن السويرسية فتحت ابوابها استتناءا للبت يف قسمة تركة اختلف فيها، وما اصدرت حكمها ووزعت الرتكة عىل الورثة حتى عادت 

رائجة بها وهذا ال يعني ان القانون السويرسي هو متكامل بل النهم علموا حقوقهم فصانوها وعلموا إلغالق ابوابها النعدام اي قضية 
 واجباتهم فطبقوها.

 وشكرا

: بعد انهاء املتدخل لكلمته عقب السيد رئيس الجلسة عليها مبارشة مستعرضا خطوطها العريضة واالفكار كلمة السيد رئيس الجلسة
 شاكرا السيد املتدخل عىل اغنائه ادهان الحارضين مبعلوماته القيمة للغاية.االساسية الواردة فيها 

 وكذلك مهد للمداخلة الثانية وعارضها الذي بارشها يف القائها تلقائيا بعد ان تلقى ذلك من رئيس الجلسة.

 غر  يفموضوع املداخلة الثانية: تجويد قانون األعامل وأثره اإليجايب عىل املقاولة وتحسني صورة امل
 التقارير الدولية. 

  مكلف مبهمة برئاسة الحكومة/ اللجنة الوطنية ملناخ األعامل. "حاتم الصقيل".املتدخل: األستاذ 

 مقدمة عامة:

بدأ املداخلة بتقديم الشكر والتقدير لكل الساهرين يف هذا الحفل العلمي البهيج وكذلك االدالء ببعض الشهادات البسيطة يف حق 
 " ودكر ما تقلده من مناصب يف وزارة العدل والربملان.عبد الواحد الرايضى به السيد "الشخص املحتف

سأحاول قدر املستطاع ان ابني دور اللجنة التي انتمي اليها وهي اللجنة الوطنية ملناخ االعامل، ودور ووزارة العدل يف تطوير هذا 
 امية املستثمر، وسأطرق لتالت نقط باألساس وهي عىل الشكل التايل:املجال ببالدنا بجعله اكرت مالءمة مع املعايري الدولية وح

 : تذكري بالسياق العام وعمل اللجنة الوطنية ملناخ األعامل4النقطة 

فالكثري رمبا مل يسمع باللجنة وهذه فرصة للتعرف عليها، فكام تعلمون فان اللجنة هي مترة رشاكة بني القطاع العام والخاص متت 
مأسسته مبوجب مرسوم للسيد الوزير األول والغاية من ذلك هو مواكبة العديد من التحديات التي تواجه سياسة االنفتاح التي واجهها 
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ر وتجويد عمل االصالحات التي تبارشها الحكومة فكان من االزم وضع اطار كأرضية للحوار بني القطاعني العام املغرب، لغاية تطوي
والخاص وخدمة هذا الحوار، تضم يف عضويتها مختلف املتدخلني من هيأت وزارية وقطاعات نقابية وغرف مهنية وابناك ومؤسسات 

ق العمل كاملوثقني واملحاسبني، وعملها يتجىل ضمن االوراش االقتصادية الهادفة لتحقيالرقابة  ومجموعة من املهنيني الذي يشاركوننا 
منو شامل وتعمل يف اطار التوجيهات الكربى التي يقدمها صاحب الجاللة امللك محد السادسة يف خطبه السامية وعىل سبيل املتال 

الية لولوج املغرب نادي الدول الصاعدة، واعادة النظر يف الذي حت عىل مواصلة اصالح قطاع االعامل وجعله  9104غشت  91خطاب 
 منوذجنا التنموي الحايل الذي هو موضوع نقاش  وعمل إقليمي.

كذلك عمل الندوة هو يندرج يف اطار برنامج العمل الحكومي، الذي يحت عىل تقوية االقتصاد والرفع من النمو اكرت مام هو مسطر 
اقتصادا االوىل يف العامل وهو غاية نسعى لتحقيقها  11لعمل الحكومي عىل رضورة ولوج املغرب ل اليوم، وتم التنصيص يف برنامج ا

االن، وكام تعلمون فبالدنا تتوفر عىل العديد من املؤهالت االقتصادية التي تؤهلها لتكون قطبا اقتصاديا هاما يف عرنا وقد تم سن 
قوية االندماج يف املجال االقتصادي، وهذا اختيار املغرب لالندماج يف العديد مجموعة من االصالحات التي تم تراكمها التي تصب لت

 من التكتالت االقتصادية والعمل عىل استقرار التوازنات االقتصادية وتعزيز وضع السياسات القطاعية فاملغرب اليوم يتوفر عىل العديد من
ة مهمة من التنزيل،  كدلك البنية التحتية التي اضحت رافعة اقتصادي السياسات القطاعية الواضحة املعامل والتي بلغت مراحل متقدمة

وداعمة لإلقالع االقتصادي الحايل ببالدنا، وتحسني مستمر ملناخ االعامل ببالدنا وتحسني صورة املغرب يف الساحة الدولية من الناحية 
 االقتصادية.
 : أهم اإلصالحات املتخذة لتحسني مناخ األعامل4النقطة 
التذكري اوال بأن عمل اللجنة يرتكز باألساس عىل تحديت االطار القانوين والتنظيمي ملناخ االعامل بكل قوانينه ومراسيمه،  فوجب

وكذلك تبسيط ورقمة املساطر القانونية الذي يعنى به مجموعة من الشبابيك الوحيدة خدمة للمرتفق واملقاول واملستثمر باإلضافة لتعزيز 
التقارير الدولية، واهدافنا تتجىل يف تحسني عمل املقاولة وتعزيز تنافسيتها وجعل املقاولة ترتكز عىل عملها لخلق تورة جاذبية املغرب يف 

شغل ألجل تحقيق تنمية اقتصادية فعالة ومندمجة، واهم االصالحات التي تدخلنا فيها تجلت يف العمل عىل تعديل قانون رشكات 
بهدف تعزيز الشفافية وتحفيز املستثمر بجعل هذا القانون يحرتم املعايري  9101عديله يف مناسبتني سنة املساهمة، هذا القانون الذي تم ت

 الدولية، فهو االن يف مرحلة مراجعة من طرف اللجنة التي ننتمي اليها وما تم تحقيقه يف اطاره نعتقد انه الزال بحاجة للتوسعة .

لعام والخاص، فقد تم اخراج القانون وكذلك اصالح قانون االمر باألداء واخر قانون كذلك اعتامد قانون الرشاكة بني القطاعني ا 
كان هو قانون صعوبات املقاولة، الذي صودق عليه مؤخرا وخرج حيز التنفيذ بفضل مجهودات الجنة ووزارة العدل، مام مكننا من التوفر 

ية ثامرات افضل واكرت بادن الله، كذلك مراجعة مرسوم الصفقات العمومعىل منظومة متكاملة مع العامل الدويل مام سيمكننا من جلب است
سبب بومرسوم فوائد التأخري الدي نعكف عىل مراجعتها حاليا نظرا لتأثريهام عىل املقاولة بشكل مبارش خصوصا املقاولة املتعاملة مع الدولة، 

تعلقة بتعديله بعد عرشين سنة  لتسهيل فرص الحصول عىل الرخص املتأخر الدولة يف االداء للمقاوالت، ومرسوم ضابط البناء الذي قمنا 
بالبناء، باإلضافة اىل العديد من التعديالت الهامة االخرى التي ال ميكن حرصها كحذف الحد الدى الواجب إلنشاء املقاولة مام ساهم 

سكون  9109ي بشكل الكرتوين، ويف افق مارس يف حرية انشاء املقاولة ونحن نشتغل عىل مرشوع احدات املقاولة عرب الخط االن ا
 املرسوم جاهزا، وقانون التنسيق بني االدارات لتسهيل املساطر، ووضع منصات الكرتونية للمحاكم من اجل االداء وايداع الطلبات  والدفوع

 نسيقها.بشكل الكرتوين ونرش االحكام اإللكرتونية، ونزع الصفة املادية عىل املدكرات وتحسني الصادرات وت

 : تذكري بالسياق العام وعمل اللجنة الوطنية ملناخ األعامل0النقطة 
فكام تعلمون ان الهدف يبقى دامئا دو ارتباط دويل ودلك من اجل تحسني صورة املغرب دوليا ونحن االن نعمل عىل تحسني 

مام سيؤثر عىل صورة  سني له واحرتام املعايري الدوليةاليقظة عىل هذا املستوى من اجل استباق القدرات بتحسن تنافسية البلد ورصد املناف
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ة إلشعاعها يوجاذبية البالد، والتقارير الدولية بالنسبة لنا هي دات اولوية لالشتغال عليها، باعتبار انها يتم تداولها من مختلف املنابر االعالم
 حسب جاذبيه اقتصادها. الدويل وتستعمل يف تصنيف البلدان واملقارنة بني اقتصاديها وتحديد رتبها

باإلضافة اىل اعتامدها من طرف العديد من املؤسسات املانحة للسيولة املالية كالبنك الدويل وغريه، ويلجا العديد من املستثمرين  
، وما نقوم ةاليها ألخد قرار االستثامر يف البلد او ال، كذلك لها دور يف املنافسة التي تتوجب متبعتها بشكل منتظم من طرف هيأت مختص

وفرنسا ولوكسمبورغ وماليزيا وتركيا والربازيل،  9190به تقوم به العديد من الدول متل  االمارات العربية التي سطرت الرتبة االوىل يف العام 
لتي تتعدي اكل هذه الدول تتوفر عىل هيأت مشابهة تقوم بنفس املهمة، وقد عملت اللجنة عىل انشاء منصة الكرتونية لتتبع كل التقارير 

تقريرا املتعلقة بالجانب االقتصادي من اجل تحديد نقاط القوة والضعف لتعزيز جاذبية املغرب، والحمد املغرب جنا متار هذا العمل لعل  011
ليس  من دائرة اقتصاديات العامل، وهذا 41اخره هو تقرير مناخ االعامل الصادر مؤخرا يف االسبوع املايض الذي صنف املغرب ضمن خانة 

سهال ابدا نظرا لتعقد العديد من االجراءات التي يتوجب القيام بها لتحسني جودة املغرب، ولنا شاهد بخصوص عمل اللجنة يتجىل يف 
 املقارنة بني وضعية تصنيف املغرب يف التقارير الدولية حيت كان يتذيل الرتتيب، لكن بعد انشاء اللجنة اصبح املغرب يحقق تطورا ملحوظا

سنة اصبحنا نحقق أو نربح العديد من النقاط والحمد لله ظفرنا باملرتبة التالتة  افريقيا واملرتبة الثانية يف شامل افريقيا والرشق  فمع كل
 االوسط بعد االمارات العربية املتحدة.   

 خامتة:
شرتك، ونراعي الفعاليات بشكل موكإشارة ختامية نشري اىل اننا نركز عىل املنهجية التشاركية بحت نحن نشتغل مع العديد من 

 الجانب الدويل ألهميته، باإلضافة اىل مراعات رضورة تنزيل االصلح عىل الجانب العميل بشكل يتوافق مع الوضع النظري له.

 وشكرا

داخلته ماختتم السيد رئيس الجلسة كلمة املتدخل بعرض مجوعة من االفكار االساسية التي تضمنتها كلمة السيد رئيس الجلسة: 
 محلال ايها ومشيدا بعمل اللجنة الذي ال يخفى عىل الجميع.

 تم عمد اىل فتح باب التدخالت من طرف السادة الحضور الكرام من باب املناقشة.

 التوصيات املقرتحة للندوة

خصيا وبعد الوقوف من املبادرة ش تنبغي اإلشارة إىل أن الندوة مل تفرز توصيات عند اختتام املحاور املخصصة لها، إال أن هذا مل مينعنا
عىل مجموع األفكار والتدخالت واملداخالت التي أفرزتها الندوة إىل إبداء اقرتاحات انطالقا مام تقدم، والتي ميكن أن نجملها يف ما 

 ييل:

 الك هرضورة اصالح قطاع النفيذ والتبليغ ألنهام سبب يف ضياع حقوق املقاولة واملتقاضني، فال يعقل أن يتم است
الكثري من الوقت امام املحاكم واملرصوفات الخاصة بالرسوم القضائية والتبليغات واالتعاب من أجل استصدار حكم أو 
مقرر قضايئ، يضمن للمترضر تعويض كافة االرضار والخسائر التي لحقته جراءها، ويف النهاية ال يجد طريقا اىل 

لة يف التنفيذ، مام يجعل املتقايض يتساءل: ما الجدوى من كل النفاذ ذلك الحكم بسبب عدم الكفاية أو االستحا
 املساطر اذا كانت الحقوق ال ترجع ألصحابها؟؟

  اعادة النظر يف التوزيع الجغرايف للمحاكم وشساعة الخريطة القضائية لبعض املحاكم مام يطرح اشكاالت أبرزها
االستناد اىل بحكم أن هيأت املفوضني القضائيني تشتغل بالتنقل تم التنفيذ خاصة اذا تعلق األمر مبحاكم االستئناف 

 النطاق الجغرايف للمحاكم االبتدائية وليس االستئنافية مام يؤثر بالسلب عىل التبليغ وكذلك التنفيذ.
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  االخذ بنظام الدمقراطية التشاركية يف اصالح قوانني التجارة واالعامل واالستثامر، وذبك بارشاك كل الفاعلني يف
دان االقتصادي من مامرسني كالقضاة واملحامني ومن مستثمرين وغريهم من الخرباء ودوي الحنكة يف املجال املي

 االقتصادي.

  االرساع يف اخراج ميثاق التنظيم القضايئ الجديد الذي يالحظ أنه قد عمر كثريا لدى املؤسسة الترشيعية، ألنه
قضاء من التجاري خصوصا، وانه يتوافق ومعيار أو قاعدة تقريب ال سيشكل انقالبا ايجابا يف امليدان التنظيمي للقضاء

 املتقاضني.

  ،تكوين الرصيد البرشي للمنظومة القضائية عىل كافة الوسائل الرقمية استجابة مليثاق اصالح منظومة القضاء
 واالنخراط يف االوراش العاملية باالطالع عىل تجارب الدول الرائدة يف هذا املجال.

  قانون جدير لنسخ القانون اإلطار مبثابة ميثاق االستثامر، الذي يعذ ركيزة اساسية يف تدعيم وجلب االستثامرات تهيئة
االجنبية اىل املغرب، خاصة وان القانون الحايل بإجامع الفقهاء واملامرسني والفعاليات االقتصادية قد صار متجاوزا 

 املغرب الكربى.يف احكامه وال مناص من تعديلها لتتوافق واوراش 

  الحفاظ وتدعيم مبادئ التخصص القضايئ التجاري التي راكام املغرب منذ سنوات إحدات املحاكم التجارية اىل يومنا
وعدم السامح للترشيعات الالحقة باملساس منها، وذلك بتعديل مرشوع قانون التنظيم القضايئ لإلرساء مبادئ الفصل 

 اخلية القضائية.بني التخصصات ودحض أي امكانية للتد
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 برنامج الندوة
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