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 كلمة افتتاحية

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، سيدنا محمد وعىل آله وصحبه 

 والتابعني..
الثون متضمنا  الثيرس ادارة مجلة القانون و االعامل الدولية أن تضع بني أيديكم العدد الثاين و 

بني دفتيه عددا  من البحوث يف موضوعات مختلفة يف فروع القانون والتي تعالج اشكاليات قانونية 
راهنية، ونأمل أن تكون هذه البحوث عامال  إيجابيا  لتفاعل القراء مع الباحثني، فيتقدموا 

ث العلمي رار مسرية البحمبالجظاتهم، وآرائهم، يف تواصل ينتج عنه ارتقاء النرش العلمي، واستم
 الهادف.

وبذلك فإن صدور الثاين و الثالثون من مجلة القانون و األعامل الدولية يعد لبنة نحو بناء فضاء 
معريف بحثي يتيح املجال لألكادمييني يف املغرب وخارجه تقديم منتوجهم العلمي ومعالجة مختلف 

خربات نية ، كام تثمل و الزالت منربا لتبادل الالظواهر والقضايا  املستحدثة يف حقل العلوم القانو 
والتجارب بني الباحثني من مختلف املشارب الحضارية، ومن مختلف التخصصات العلمية.، والذي 
سيمثل الوقود الذي يسمح للمجلة باإلستمرار واالزدهار والرقي نحو مصاف املجالت العلمية العاملية 

، وذلك بجودة أبحاثهم وصدق تحليالتهم وأمانتهم العلمية scopusاملصنفة مبنصة األرشفة الدولية  
 يف تقديم أفكارهم وآرائهم.

 
الم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته  .والسَّ

 ل الدوليةعماواألإدارة مجلة القانون 
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 دراسات واألبحاث باللغة العربيةمحور ال
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ية على اإلنسان ية عن التجارب الطب ة الجنائ  المسؤولي

  المسؤولية الجنائية عن التجارب الطبية على اإلنسان
    

 دولة اإلمارات العربية املتحدة -أستاذ القانون الدويل العام
 واألعامل الدولية جامعة الحسن األولنائب مدير مجلة القانون 

 

 : ملخص

تعد التجارب الطبية والحيوية عىل اإلنسان من أخطر ما يتعرض له الكائن البرشي، حيث إن املامرسات الجديدة، وطرق 
العالج املستحدثة الناجمة عن التقدم العلمي يف ميادين الطب، غري مضمونة النجاح يف كثري من األحيان، فهي تحتمل الكثري 

ن نسيان ما حدث يف املايض من التجارب الطبية التي اتخذت اإلنسان حقال  لها، من املخاطر التي تلحق الخاضعني لها، دو 
وانتهكت بصورة واضحة حقوق اإلنسان، بل إن البعض يستغل األوضاع املريرة التي يعشيها األفراد يف الدول الفقرية؛ إلجراء 

ائية الطبية واآلدمية، واإلنسانية، فإن املسؤولية الجنالتجارب الطبية عليهم، بعيدا  عن األخالقيات الطبية والروادع القانونية، 
 يراد بها التزام الطبيب بتحمل نتائج فعله اإلجرامي  وبناء عليه، فإنه يشرتط لقيام املسؤولية الجنائية الطبية مبارشة الطبيب لفعل

طبيب جنائيا  تيار؛ لذلك يُسأل الإجرامي ونسبة الفعل اإلجرامي إىل شخص الطبيب فاألصل يف تحمل املسؤولية هو حرية االخ
ألنه قد خرق قاعدة قانونية آمرة اقرتنت بعقوبة جنائية من جراء األفعال املجرمة واملرتبطة بوظيفته، لذلك فإن املسؤولية الجزائية 

 للطبيب هي شخصية، وعىل أساس الخطأ ألفعاله املادية يف صورتها العمدية وغري العمدية 

 .املصلحة العامة -املسؤولية الجنائية -الحامية -التجارب الطبية  -التقدم العلمي -الكائن البرشي الكلامت االفتتاحية:

 

Abstract :  

Medical and biological experiences on humans are among the most dangerous things that 

the human being is exposed to, as new practices and new treatment methods resulting from 

scientific progress in the fields of medicine are not guaranteed success in most cases, as they 

bear many risks that afflict them, without forgetting The medical experiments that took place 

in the past, which clearly violated human rights, occurred in the past. Some even take advantage 

of the bitter conditions that individuals live in poor countries. To conduct medical experiments 

on them, far from medical ethics and legal, human and human deterrents, the medical criminal 

responsibility is the obligation of the doctor to bear the consequences of his criminal act. 

Responsibility is freedom of choice; Therefore, the doctor is criminally questioned because he 

has violated a peremptory legal rule that was associated with a criminal penalty as a result of 

criminal acts related to his job, so the doctor’s criminal liability is personal, and on the basis of 

error for his material actions in their intentional and unintentional form. 

Key words: the human being - scientific progress - medical experiments - protection - 

criminal liability - public interest 
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 مقدمة
بات العامل اليوم يشهد تطورا  كبريا  يف املجاالت الطبية، والعالجية، والبيولوجية، والذي كان له األثر الكبري يف تغيري الكثري من 

والقانون، حيث إن كال العلمني متمثالن يف تحقيق غاية واحدة، وهي تحقيق ما يجلب املفاهيم واملبادئ املتفق عليها يف علمي الطب 
النفع واملصلحة والصحة لإلنسان وال شك أن التطور العلمي والتوسع يف البحث العلمي أثر عىل الكيان الجسدي لإلنسان، إذ اتخذ من 

 ته.األعامل الطبية التقليدية بشكل يصعب مواكبته يف جميع حاال  جسم اإلنسان بأعضائه محال للتجربة واألبحاث، مجاوزا  بذلك حدود

ويعترب مبدأ حرمة الجسد البرشي من املبادئ القانونية التي تحرم املساس بالجسد البرشي، والتي تحافظ بدورها عىل الكرامة 
ارص حق مصون، بحيث يعترب من أهم عن اإلنسانية اآلدمية، وهي التي تنظم الحق يف سالمة الجسد وتكامله، والحق يف الحياة، وهو

الحياة تقديسا  ويحيط الجسم البرشي بالحامية التي تضمن الحفاظ عىل كرامته ومعصوميته، وتحريم العبث، أو تعريضه لإلهانة، كام 
ْن َخلَْقنَا تَْفِض جاء يف قوله تعاىل: ﴿َولََقْد كَرَّْمنَا بَِني آَدَم َوَحَملْنَاُهْم يِف الرَْبِّ َوالْبَْحِر َوَرزَقْنَ  مَّ لْنَاُهْم عىل كَِثريٍ مِّ َن الطَّيِّبَاِت َوفَضَّ يال   ، لذا اُهم مِّ

كان من الرضوري التوفيق بني غايتني متالزمتني غاية االستجابة ملقتضيات التطور العلمي يف مجال التجارب الطبية والحرص عىل 
مصلحة الفرد يف تكامله الجسدي من بعد موافقته عىل إجراء هذه التجارب،  تطبيق مبدأ حرمة الكيان الجسدي مع تأكيد الحفاظ عىل

ومصلحة املجتمع يف االستفادة من نتائج التقدم العلمي ومؤدى ذلك تكامل األفراد والرقي باملجتمع كوحدة متامسكة من خالل أداء 
 الوظائف سعيا  اىل تحقيق املصلحة العامة. 

تلفة عىل أنواعها من نقل وزرع األعضاء البرشية جدال  واسعا  يف املجتمعات الحديثة، من مجتمع فقد أثارت التجارب الطبية املخ
يقبل وجودها إىل مجتمع يرى فيها أنها تجارة تتناىف مع الرشيعة اإلسالمية والقوانني الوضعية، بحيث تنطوي هذه التقنية عىل زراعة 

داخل جسم اإلنسان؛ لضامن توافر العضو املناسب فور احتياج املريض له، وهذا ما دعا األعضاء البرشية داخل املعامل، وزرعها بعد ذلك 
الدول إىل االهتامم بهذه التقنية، من أجل التوصل إىل قواعد تنظم هذه التقنية املستحدثة، ووضعها يف إطار ال ينقص من حرمة الكيان 

عدتها اىل إخضاع هذه التقنية من أجل استنساخ كائن حي، أو من أجل الجسدي إال أن التجارب الطبية مل تقف عند هذا الحد، فقد ت
استنساخ أعضاء منفردة الخاليا الجذعية، وعىل هذا فإن حامية الجسم البرشي هي حامية رشعية، وقانونية، يحيطها القانون الطبي 

نسانية، ية الرشعية، والقانونية، واألخالقية، واإل املقارن بنطاق من الحقوق والضامنات، والتي ال بد من إحاطتها بسياج متني من الحام
 يجب أال تتعداها التكنلوجيا الحديثة واالكتشافات الطبية والحيوية املعارصة.

 أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة يف تحديد املسؤولية الجنائية املرتتبة عىل املساس بالكيان البرشي أثر التجارب الطبية املختلفة عىل 

 أنواعها من نقل وزرع األعضاء البرشية باإلضافة إىل األهمية التالية:

أدى املساس بحرمة الكيان البرشي عن طريق التجارب الطبية إىل الكثري من اإلشكاالت القانونية، لذا أثار موضوع التجارب الطبية  .7
ونية فيام األطباء أنفسهم؛ لعدم وضوح الرؤية القانوالعلمية عىل جسد اإلنسان الخالف يف الفقه القانوين، وأيضا مسار خالف بني 

يتعلق بالترصف يف جسم اإلنسان من خالل التجارب الطبية، وكيفية االستفادة من هذه التجارب عن طريق التمسك باألخالقيات 
 الطبية.
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ديد من اإلشكاالت رها قد تثري العأن املرشع اإلمارايت مل ينص عىل جميع التجارب الطبية يف قانون مستقل لكل منها، وهي التي بدو  .4
القانونية حيث إن تطور التجارب العلمية، وتقدمها املتواصل تقتيض من املرشع بذل جهود مكثفة لوضع أطر قانونية تواكب التطور 

 العلمي، ال تخرج عن هدفها األسايس وهو املحافظة عىل حرمة الكيان البرشي.

يه يثار بشأنها إشكاالت، مسألة نقل وزراعة األعضاء البرشية بالنسبة للمتربع، الذي يقع علأبرز صور التجارب الطبية الحديثة التي  ..
بالرغم مام قدمته التطورات العلمية من تقدم ملحوظ يف مجال الطب والتي أعطت املرىض آماال  يف الشفاء إال إن هذا التطور الرضر 

حديثة يف الطب التي أثارت بدورها الكثري من القضايا األخالقية، حمل معه مخاطر جديدة ناجمة عن استخدام التكنولوجيا ال
والدينية، والقانونية التي متس الحياة اإلنسانية؛ لذلك كان ال بد من التوفيق بني املتناقضات التي أفرزتها التجارب الطبية الحديثة 

 ون املساس بحرمة الجسد اإلنساين.عن طريق وضع أطر قانونية، وأخالقية، تتيح لألطباء املامرسة العملية، من د

أن توفر الحامية القانونية التي تساهم يف تطور الطب حيث إن الطبيب الذي ال يعمل يف ظل الحامية القانونية، يتعذر عليه اإلسهام  .2
 مل.أل يف التقدم العلمي وهناك ارتباط وثيق بني القانون والطب، حيث إن القانون يقدم حامية ويف املقابل يقدم الطب ا

 إشكالية الدراسة
تثري التجارب الطبية والبحوث العلمية عىل جسد اإلنسان الرتجيح بني اعتبارين مختلفني بني طموح العلامء يف التقدم العلمي 
وحرية البحث العلمي وما تحتمه من إطالق حرية الطبيب يف إجراء هذه التجارب عىل اإلنسان والحرية الفردية وما تقتضيه من عدم 

ساس بالسالمة الجسدية ولتحقق املوازنة بني هذه االعتبارات وما تعرتيها من عقبات والتي يختلف الحكم فيها  حسب األبعاد الرشعية، امل
 والقانونية، واألخالقية، فيثري التساؤل التايل هل يندرج الفعل تحت طائلة التجريم مامل يتوافر سبب من أسباب اإلباحة التي ينص عليها

 ؟القانون

 تساؤالت الدراسة
 ما هي املسؤولية القانونية املرتتبة عىل التجارب الطبية يف جسم اإلنسان ؟ .7
 التجارب الطبية عىل جسم اإلنسان ؟ وماهي  أنواعها؟ما املقصود ب .4
 كيف يتحقق التنظيم القانوين لواقع املسؤولية عن التجارب الطبية؟ ..
 وزراعة األعضاء البرشية؟املسؤولية الجنائية عن خطأ الطبيب يف نقل  .2
 ما هي أركان املسؤولية الجنائية الطبية؟ .5
 ؟يف نقل وزراعة األعضاء البرشية ما مدى تحقق املسؤولية الطبية .1
 ما هي سلطة القايض يف تقدير الرضر وعالقة السببية؟ .1

 أهداف الدراسة
كانت باعطاء  تجارب طبية عالجية لإلنسان سواء يربز الهدف الرئييس للدراسة يف توضيح املسؤولية الجنائية للطبيب عن اجراء

 ادوية او اجراء عمليات جراحية باإلضافة إىل األهداف الفرعية التالية:
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إبراز أثر التقنيات الحديثة التي أفرزتها الثورة العلمية البيولوجية الحديثة عىل جسد اإلنسان  حيث يعترب الجسم البرشي الركيزة  .7
 ا غالبية املامرسات الطبية الحديثة والدراسات واألبحاث العلمية املتعددة.األساسية التي تقوم عليه

الرتكيز عىل اإلطار األخالقي الذي يحكم التجارب الطبية، مبا يعود بالنفع عىل الركيزة األساسية لهذه التجارب وهو اإلنسان،  .4
 مي. عن طريق الحفاظ عىل كيانه الجسدي وهو الهدف األساس والرئيس لكل تقدم عل

 بحث أثر املامرسات الطبية الحديثة عىل نطاق الحامية الجنائية. ..
 عرض صور بعض التجارب املستحدثة، ومدى مرشوعيتها، والضوابط القانونية التي تحكمها. .2
 بيان املوقف الترشيعي يف مواجهة التجارب الطبية عىل اإلنسان. .5

 منهجية الدراسة
 املنهج الوصفي، واملنهج التحلييل، واملنهج املقارناعتمدت الباحثة عىل عدة مناهج منها 

وذلك عن طريق بيان املبادئ الخاصة بحامية الكيان الجسدي، واملقصود بالتجارب الطبية، وأهميتها، وبعض  املنهج الوصفي:  (7)
 صورها، والتنظيم القانوين لها.

، والقوانني اء التجارب الطبية يف القانون اإلمارايتعن طريق تحليل النصوص القانونية الخاصة بجرمية إجر  املنهج التحلييل: (4)
 األخرى، وذلك لتقييم النص الحايل، وبيان أوجه القصور ووضع االقرتاحات ملعالجتها.

ية وذلك بعرض التنظيم القانوين للتجارب الطبية يف الترشيعات اإلماراتية، ومقارنتها بنصوص الترشيعات القانون املنهج املقارن:  (.)
إلبراز جوانب القصور، وتحديد أفضل حامية ترشيعية للكيان البرشي عن أي اعتداء؛ ومن أجل إسباغ الحامية الجنائية األخرى، 

 الالزمة ملكافحة أي اعتداء قد يتعرض له الجسد البرشي جراء التجارب الطبية والعلمية.

 خطة الدراسة
 لقانونية املرتتبة عليهااملبحث األول: التجارب الطبية عىل جسم اإلنسان واملسؤولية ا

 املطلب األول: ماهية التجارب الطبية عىل اإلنسان وأنواعها
 املطلب الثاين:التنظيم القانوين لواقع املسؤولية عن التجارب الطبية.

 املبحث الثاين: املسؤولية الجنائية عن خطأ الطبيب يف نقل وزراعة األعضاء البرشية
 الجنائية الطبيةاملطلب األول: أركان املسؤولية 

 املطلب الثاين: تحقق املسؤولية الطبية عن نقل وزراعة األعضاء البرشية وسلطة القايض يف التقدير

 

 

 

 التجارب الطبية عىل جسم اإلنسان واملسؤولية القانونية املرتتبة عليها: املبحث األول
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لوم بية  متواصلة اعتربت النواة األساسية يف تقدم العأن التقدم الذي يشهده الطب مل يكن إال نتاجا  لبحوث علمية، وتجارب ط
الطبية باتساع آفاق املعرفة وزرع األمل يف نفوس أصحاب األمراض املستعصية التي ال تزال محل بحث ألجل الوصول إىل عالج لها 

ال التجارب الطبية ح التطور يف مجحيث تعد التجارب يف املجاالت العملية والطبية وسيلة من وسائل التطور يف العرص الحديث وقد أصب
تند سمن املظاهر الجديدة والتي تبدو دخيلة عىل النظام القانوين عندما تتعارض القواعد القانونية املجردة مع االعتبارات اإلنسانية التي ت

ة يف األرضار الجسدية واملتمثل إليها قواعد العمل الطبي األمر الذي يرتتب عليه الكثري من املخاطر التي تلحق الشخص الخاضع للتجربة
 واملعنوية ملا يف ذلك من خرق لكرامة اإلنسان وآدميته

أصبحت التجارب الطبية تفرض نفسها كواقع ال بد منه وسيطرت عىل عقول األطباء املختصني، مام جعلها خطر يحدق بالبرشية؛ 
 بحث يف املطالب التالية:ذلك ألن مخاطرها قد تزيد عىل فوائدها، ومن أجل توضيح ذلك قسمنا امل

 املطلب األول: ماهية التجارب الطبية عىل اإلنسان وأنواعها
 املطلب الثاين:التنظيم القانوين لواقع املسؤولية عن التجارب الطبية.

 ماهية التجارب الطبية عىل اإلنسان وأنواعها: املطلب األول
ارب غريه من املخلوقات كالحيوان والنبات، فقد يتعرض اإلنسان للتج إن التجارب الطبية عمل منهجي محله اإلنسان، فإنه يخرج به

الطبية يف عدة مراحل أثناء حياته العمرية كالتجارب عىل البويضات والحيوانات املنوية قبل اإلخصاب، أو التجارب عىل البويضات بعد 
ائه ني( يف رحم أمه أو التجارب عىل اإلنسان الحي وأعضاإلخصاب وقبل التصاقها بجدار الرحم )املجني البرشي(، أو التجارب عىل )الجن

(، ملا كانت شخصية اإلنسان ال تبدأ إال بتامم والدته حيا  مام يعني أن الجنني ال يتمتع بالشخصية 1أو التجارب عىل اإلنسان امليت )
نني بالشخصية ت، فقد اعرتف املرشع اإلمارايت للجالقانونية، وال ميكن من حيث املبدأ أن يكون أهال  للتمتع بالحقوق والتحمل بااللتزاما

(  وسوف نوضح 3(حيث جعله أهال  ألن تثبت له الحقوق التي يعينها القانون حفاظا  عىل مصالحه )2القانونية استثناء  يف الحمل املستكن)
  ييل:واع التجارب الطبية  كامذلك يف الفروع التالية ففي الفرع األول نوضح تعريف التجارب الطبية، ويف الفرع الثاين: أن

 الفرع األول: تعريف التجارب الطبية
وحتى نتمكن من تعريف التجارب الطبية  من تعريف التجارب الطبية من الناحية اللغوية واالصطالحية، ثم نشري بعد ذلك إىل 

 تعريفها وفقا  للترشيعات القانونية، كام ييل:

ة يف اللغة من جرب اليشء تجريبا  وتجربة أي اختربه مرة بعد مرة لتاليف النقص يف هذا : التجربأوالً: ماهية التجربة يف اللغة
اليشء وإصالحه، أو للتحقق من صحته، وجمُعها تجارب فإن التجربة من املصدر جرب وتعني لغة االختبار والتجريب، مرة بعد أخرى، 

                                                           

، األردن، دار 1على اإلنسان في ضوء الشريعة اإلسالمية والقوانين الطبية المعاصرة  دراسة مقارنة، ط ( بلحاج العربي: أحكام التجارب الطبية1(

 .11، ص 2112الثقافة للنشر والتوزيع  

معدل بإصدار قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ال 1895( لسنة 5( حيث نصت الفقرة الثانية من قانون اتحادي رقم )2(

 م على أنه " ويعين القانون حقوق الحمل المستكن.1891( لسنة 1بالقانون االتحادي رقم )

( من القانون 11، فإنه وقت بداية الشخصية لإلنسان، ونصت المادة )1895( لسنة 5وبالرجوع إلى قانون المعامالت المدنية االتحادي رقم )( 3(

 ام والدته حيًا، وتنتهي بموته".تبدأ شخصية اإلنسان بتم -1المذكور على أنه:
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بة يف منهاج البحث معناها التدخل يف مجرى الظواهر للكشف عن ويقال رجل مجرِب بالكرس، مبعنى أنه عرف األمور وجربها والتجر 
 (4فرض من الفروض، أو التحقق من صحته، وهي جزء من املنهج التجريبي)

تطلق التجربة عىل الحالة التي يقوم بها اإلنسان الستحداث األشياء يف كافة مناحي الحياة، ثانياً: التجربة يف االصطالح: 
يف مجال الزراعة، أو الصناعة، أو النواحي البيولوجية، وتهدف إىل ارتقاء املستوى العلمي يف كافة الحياة ومبعني فالتجربة ميكن أن تقع 

آخر فهي تلك األعامل العملية أو الطبية التي يقوم بإجرائها الطبيب الباحث عىل مريضه أو الشخص املتطوع، بهدف تجريب أثر دواء 
( فإن جسم 5ة مل تُعرف نتائجها من قبل، للحصول عىل معلومات جديدة، لخدمة الطب والبرشية)معني، أو نجاح عملية جراحية معين

اإلنسان ليس ماال  يحق الترصف فيه، فجميع أعضاء الجسم وعنارصه ال ميكن أن تكون محال  لحق مايل يفرض عىل اإلنسان حامية 
 (6جسمه من أي اعتداء)

قانون الفرنيس والخاص بحامية األشخاص الذين يخضعون لألبحاث الطبية الحيوية بأن  : جاء يف الثالثاً: التجربة يف القانون
(، وعرفت التجربة 7التجارب الطبية بأنها " األبحاث والدراسات التي تجري عىل الكائن البرشي بهدف تطوير العلوم الحيوية والطبية )

غراض عملية، أو للتحقق من صحتها، وهي جزء من املنهج البحثي الطبية بأنها جمع معطيات علمية، للكشف عن فرض من الفروض، أل 
التجريبي عىل اإلنسان؛ وهي تختلف بحسب الغرض أو القصد العام من إجرائها عالجية أو غري عالجية  أي عملية محضة، أو عمليات 

األعامل الفنية، والطبية، التي يبارشها الطبيب ( وهناك من عرفها بأنها مجموع 8جراحية تجريبية غري مسبوقة أي مغايرة للعرف الطبي)
ملصلحة املريض والتي تكون لغرض تحسني حالته الصحية، وتحسني صحة األفراد عموما  وأن التدخالت الطبية املشار إليها وإن كانت 

 (9محل تجريب لتحديد مدى نجاحها يف العالج، وبعدئذ أصبحت تشكل األصول الطبية املعرتف بها )
بأنها  تلك األعامل العلمية، أو الفنية الطبية، التي تعمل دون رضورة متليها من حالة املريض ذاته، بل إلشباع شهوة علمية وعرفت 

أو لخدمة علم الطب  وأن التعريفات خصت بالذكر اإلنسان املريض فقط، دون السليم، يف حني أن التجربة الطبية قد تقع عىل اإلنسان 

                                                           

 ( أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن المنظوراألنصاري: لسان العرب،المجلد األول، حرف الخاء مع الهمزة، طبعة خاصة، وزارة الشؤون4(

 .211،212، ص  2111اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، المملكة العربية السعودية، دار النوادر الكويتية،

( خالد مصطفي فهمي، النظام القانوني إلجراء التجارب الطبية وتغير الجنس ومسئولية الطبيب الجنائية والمدنية، دار الفكر الجامعي، 5(

 بلحاج العربي، أحكام التجارب الطبية على اإلنسان في ضوء الشريعة والقوانين الطبية المعاصرة " دراسة مقارنة 111، ص 2112اإلسكندرية، 

.  منذر عبد المحسن الفضل، التجربة الطبية على الجسم البشري ومدى الحماية التي يكفلها القانون المدني والقوانين 25مرجع سابق، ص 

 .8، ص 2111الطبية والعقابية، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، العراق، 

، الشارقة، مكتبة 1مهداوي: المدخل لدراسة القانون نظرية القانون، نظرية الحق، ط( عدنان السرحان، وعلى سيد قاسم، أحمد الهواري، وعلى ال6(

 .211، ص 2112الجامعة، 

، والخاص بحماية األشخاص الذين يخضعون لألبحاث الطبية الحيوية، ولقد تم 1899ديسمبر  21( الصادر في 1119/99القانون الفرنسي رقم )( 7(

، وحذفت كلمة  دراسات  وحل محلها أبحاث طبية وحيوية،أنظر:أحمد عبد الدائم، 1881يناير  21الصادر في  91/81تعديل هذه المادة بالقانون رقم 

، 1888أعضاء جسم اإلنسان ضمن التعامل القانوني، رسالة دكتوراه، جامعة روبير شومان في ستراسبورغ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 .115ص 

)8) dorsner-dolivet annick, la responsabilité du médecin, economisa, paris, 2006, p 372. Jurgen simon, ph.d. And Brigitte 

jansen, legal and ethical aspects of cloning, Research centre for biotechnology and law, germany, 1999. 

.خالد بن النوى: ضوابط مشروعية 291تكنولوجيا الحيوية  دراسة مقارنة ، مرجع سابق، ص ( محمد لطفي عبد الفتاح: القانون الجنائي واستخدام ال9(

، 2111التجارب الطبية على جسم اإلنسان وأثرها على المسؤولية المدنية، رسالة ماجستير، جامعة سطيف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .29ص 
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د سواء وأنها مجموعة األعامل العلمية أو الفنية التي تجرى عىل الشخص، وال يكون غرضها األسايس العالج السليم، واملريض عىل ح
وإمنا الحصول عىل معلومات جديدة بخصوص املرض موضوع البحث، أو عالجه، أو التي تجرى بهدف جمع املعطيات العلمية، أو إلشباع 

 (10رغبة علمية)

ريض، أو الشخص الخاضع للتجربة هي عالقة عقدية أي أنها تقوم عىل عقد يستند إىل الرضاء فالعالقة التي تربط الطبيب بامل
 لاملتبادل، وحينئٍذ ال بد أن يكون الرضاء موجودا ، وأن يكون خاليا  من العيوب، وأن يكون كل من طرفيه أهال  للتعاقد؛ ولذلك فإن األص

ألن يصدر عنه رضاء صحيح قانونا  إلبرام هذا العقد، وهو رشط منطقي بالنظر إىل أن يكون الخاضع للتجربة كامل األهلية، أي: يصلح 
 (11طبيعة التجارب الطبية التي تقتيض املوافقة عليها أن يكون للشخص عىل قدر كاف من الوعي واإلدراك )

ثري من األمراض ة للوقوف عىل الكبينام يرى األطباء أن التجارب الطبية عىل كل من املجني والجنني أمر رضوري من الناحية الطبي
 التي قد تصيب األطفال بعد الوالدة عىل اعتبار أن نصف الوفيات الطفولية مرتبطة بهذه املرحلة من عمر الكائن بدارسة املوضوع يف مرحلة

ىل األجنة، ولكن ملعمقة عأوىل وهو التجريب عىل الجنني واملجني باعتبار أنه ال ميكن فهم طبيعة الكثري من األمراض بدون الدراسات ا
يرى رجال الرشع والقانون أن التجريب عىل املجني والجنني فيه اعتداء صارخ عىل حقوق هذا األخري فقد  حظر املرشع اإلمارايت عىل 

حاث أو إدخال باملراكز أيا  كانت صفتها استعامل البويضات غري امللقحة أو امللقحة أو الحيوانات املنوية ألغراض تجارية أو إلجراء األ 
( وكذلك يف 12/  قانون ترخيص مراكز اإلخصاب( )72تعديالت جينية يف سامت املواليد، أو الترصف فيها آلخرين وفقا  ملا ورد يف املادة )

وليس ألحد أن  ( فاإلنسان يولد حرا  13/ العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ( )8مرحلة ما بعد الوالدة إىل ما قبل الوفاة وفقا  للامدة )
يستعبده أو يذله أو يقهره أو يشغله، وال عبودية لغري الله تعاىل؛ لذلك فكل اتفاق عىل استغالل أو استثامر جسم اإلنسان أو عضو من 

 (14إعالن القاهرة عن حقوق اإلنسان يف اإلسالم( )77/7أعضائه هو اتفاق باطل بطالنا  مطلقا ؛ وفقا  للامدة )

                                                           

. مأمون عبد الكريم: 11، ص2111لتزام بالتبصير، الضوابط القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، ( خالد حمدي عبد الرحمان، التجارب الطبية  اال10(

 .911، ص 2111رضاء المريض عن األعمال الطبية والجراحية، دار المطبوعات الجامعية، 

، ص 2111طباء، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، ( سهير منتصر:المسؤولية المدنية عن التجارب الطبية في ضوء قواعد المسؤولية المدنية لأل11(

 .182.مأمون عبد الكريم، رضاء المريض عن األعمال الطبية والجراحية، مرجع سابق، ص11

في شأن ترخيص مراكز اإلخصاب بالدولة حيث نصت على أنه: " يحظر على المركز أو  2119( لسنة 11( من القانون االتحادي رقم )12المادة )( 12(

ديالت ال تعة أخرى أيًا كانت صفتها استعمال البويضات غير الملقحة أو الملقحة، أو الحيوانات المنوية ألغراض تجارية، أو إلجراء األبحاث، أو إدخأية جه

 جينية في سمات المواليد، أو التصرف فيها آلخرين".

( والتي تنص على أنه " ال يجوز استرقاق أحد، 9ى من المادة )الفقرة األول. 1811( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 13(

 ويحظر الرق واالتجار بالرقيق بجميع صورهما 

( منه على أن:" اإلنسان يولد حرًا وليس ألحد أن 11( إعالن القاهرة عن حقوق اإلنسان في اإلسالم تقضي الفقرة األولى من المادة )14(

وال عبودية لغير الله تعالى؛ لذلك فكل اتفاق على استغالل أو استثمار جسم اإلنسان أو عضو من أعضائه  يستعبده أو يذله أو يقهره أو يشغله،

اتفاق باطل بطالنًا مطلقًا؛ وذلك لعدم مشروعية المحل من جهة، وعدم مشروعية السبب من جهة أخرى، فالتصرف أو  -كقاعدة عامة  -هو 

 وج جسم اإلنسان عن دائرة التعامل، وهو مبدأ متعلق بالنظام العامالمضاربة بجسم اإلنسان يتعارض مع مبدأ خر
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/ معامالت 85سنة قمرية وفقا  للامدة )) 47األهلية وأهال  إلبرام الترصفات وفقا  للترشيع اإلمارايت إذا بلغ ويعترب الشخص كامل 
( بينام أجازت معظم الترشيعات التجارب الطبية عىل القارص باعتبار التجارب الطبية عىل األطفال عىل غرار التجارب الطبية 15مدنية( )

وال ميكن االستغناء عنها؛ بقصد عالجهم، ويكون مناط االعتداد برضاء الصغري هو إدراك ومتييز طبيعة  عىل الراشدين تعترب رضورة علمية
التجربة من قبل الشخص، لذلك فإنه ليس لرضاء عدم التمييز أية قيمة قانونية، ألنه ال ميلك القدرة عىل كشف ومتييز طبيعة التجربة 

ل وع للقواعد العامة املتعلقة بالوصاية عىل الصغري، فيجب الرجوع إىل رأي أبويه، ومن األفضالتي يرىض بها، وبذلك فاألصل العام هو الرج
 أن يؤخذ رأي األبوين معا ، وإن اختلفا كان الرأي لألب باعتباره ويل النفس حيث أن القارص ال يؤخذ بإذنه يف العالجات الطبية الخطرة،

 ( 16وينتقل إذنه إىل وليه فيها )
بشأن املسؤولية الطبية بني  4171( لسنة 2دولة اإلمارات العربية املتحدة مل يفرق يف املرسوم بقانون اتحادي رقم ) فإن املرشع يف

 التجارب العالجية والتجارب العلمية أو الغري عالجية، إمنا ورد فيها لفظ التجربة بشكل عام وتستلزم التجارب الطبية عىل اإلنسان وجوب
علمية للحصول عىل الرعاية الطبية وبني ما متليه حتمية الجسم البرشي والحفاظ عىل كرامته اإلنسانية ذلك أن التوفيق بني الرضورة ال

التجارب الطبية عىل اإلنسان سببت مشاكل قانونية تدور حول حامية السالمة البدنية والعقلية لإلنسان من املخاطر املحتملة من إساءة 
سالمة الجسم البرشي من أهم الحقوق العامة األساسية اللصيقة باإلنسان وهو أغىل ما يحرص استخدام هذه التجارب فأن الحق يف 

 (17عليه اإلنسان ألن الحياة هي مصدر القوة للفرد، ومن أهم العنارص التي تعتمد عليه ثروته)

 الفرع الثاين: أنواع التجارب الطبية
سعي ارب الطبية التي تُجرى عىل اإلنسان، وذلك بحسب الغرض الذي يتفرق معظم القوانني واللوائح الطبية بني نوعني من التج

 إىل تحقيقه من وراء كل منها، ومن ثَم فإن التجارب الطبية نوعان تجارب عالجية، وتجارب غري عالجية ونوضحها كام ييل:

خدام وسائل دف عالج املريض باستيراد بالتجربة العالجية التجربة التي يبارشها الطبيب بهالنوع األول:  التجارب العالجية: 
حديثة يف الحاالت املرضية التي تفتقد إىل دواء معروف كفيل بتحقيق الشفاء ؛ أما إذا كان عالج املريض مستطاعا  بالوسائل الطبية 

بها متنوعة مبتكرة يتم تجري(فالتجارب الطبية العالجية تعد  وسائل عالجية 18املرسوم بشأن املسؤولية الطبية(  ) 74/4العادية وفقا  للامدة )
عىل إنسان مريض بقصد شفائه، أو تحقيق أي نفع عالجي له، وهذه الوسائل ال بد من اختبارها معمليا   عىل الحيوان قبل تجريبها عىل 

به، وأعراضه ، ااإلنسان وهذه النفع كتحقيق شفاء جزيئ له، أو محارصة املرض ومنعه من الزيادة واالنتشار، أو دراسة املرض ومعرفة أسب

                                                           

كل  -1بإصدار قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة بأنه:"  1895( لسنة 5( من القانون االتحادي رقم )95نصت المادة )( 15(

مل األهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كا

 ويبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى وعشرين سنة قمرية -2المتفرعة عنه. 

 بشأن المسؤولية الطبية 2111( لسنة 2المرسوم بقانون اتحادي رقم )( 16(

. محمد علي البار، إذن المريض 91، ص 2111، دار النهضة العربية، القاهرة ،1، ط( جابر محجوب على: الرضاء عن الغير في مجال األعمال الطبية17(

هـ، المبني على  1212\1\28بتاريخ \2229\2وعالج الحاالت الميؤوس منها، بحوث ودراسات من موقع اإلسالم اليوم، المكتبة الشاملة، رقم 

 https://al-maktaba.org/book/8356/14931#p2االنترنت  شبكة –هـ.  1212\5\21وتاريخ  118قرار هيئة كبار العلماء رقم 

بشأن المسؤولية الطبية على أنه: يحظر إجراء أبحاث  2111( لسنة 2( من المرسوم بقانون اتحادي رقم )12نصت الفقرة الثانية من المادة )( 18(

الجهة التي تحددها الالئحة التنفيذية وتبعًا للشروط التي أو تجارب طبية على اإلنسان إال بعد موافقته والحصول على تصريح كتابي بذلك من 

 تقررها تلك الالئحة.
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ومظاهره، ليتسنى إيجاد وسيلة عالجية له، و ال شك يف أن تجريم هذا النوع من التجارب يؤدي إىل جمود التطور الطبي، ويقيض عىل 
روح االبتكار و يحرم اإلنسانية من عالجات جديدة قد تكون فعالة ، وأن الغرض األسايس  للتجارب العالجية يف محاولة إيجاد عالج من 

الل تجريب طرق جديدة كاألدوية الجديدة، أو الجراحات الحديثة، أو عمليات زرع األعضاء أو غريها من وسائل التكنولوجيا املتطورة خ
باستمرار،  وذلك وفق رش ط الحصول عىل رضاء املريض بإجراء التجربة العالجية عليه رضاء  حرا  ورصيحا    وكذلك وجود قدر من الكفاءة 

 (19خربة الطبية، حتى يتسنى له إجراء هذا النوع من التجارب )العلمية، وال
بيب ميكن تعريف التجارب الطبية غري العالجية بأنها أعامل فنية وعلمية يبارشها الطالنوع الثاين: التجارب الطبية الغري عالجية: 

عامل وقائية أو العالج، كام تعرف  بأنها األ عىل جسم املريض بغرض اكتساب معارف جديدة بخصوص الوقاية من األمراض أو املعالجة ال
الطبية العلمية، أو التجريبية الخالصة التى يبارشها الطبيب الباحث عىل جسم املريض؛ بغرض البحث العلمي ألكتساب معارف جديدة، 

الخاضع  ة للشخصفهذا النوع من التجارب العلمية املحضة أو غري عالجية، ال يهدف إىل تحقيق مصلحة عالجية شخصية ومبارش 
للتجربة، وإمنا يستهدف املعرفة العلمية والفنية عىل وجه العموم بخصوص التشخيص والعالج  كأن يجري الطبيب كشفا  إكلينيكيا ، أو 
مفعول مستحرض طبي جديد أو عملية جراحية غري مسبوقة، وعادة تجري مثل هذه التجارب عىل متطوعني أصحاء أو مرىض ال تكون 

( فالتجربة العالجية تهدف 20شخصية مبارشة يف إجراء التجربة وإمنا تحقيق مصلحة علمية من أجل فائدة البحث العلمي ) لهم مصلحة
إىل إيجاد أفضل طرق العالج املمكنة لصالح املريض، مع إمكانية تعميم هذه الفائدة إىل غريه من املريض ممن يشتكون من نفس املرض 

 (21العلمية املحضة أو غري عالجية فالهدف منها  كسب معارف جديدة بخصوص التشخيص أو العالج)حاال  ومستقبال  أما التجربة 
 التنظيم القانوين لواقع املسؤولية عن التجارب الطبية. املطلب الثاين:

من مسؤولية  فاملستمر يف علم الطب مبجاالته املختلفة إىل احتاملية وجود مخاطر مامرسة مهنة الطب مام يضاعأدت زيادة التطور 
 نيالطبيب يف تسجيل الكثري من األخطاء الطبية فمع الوترية املتسارعة لتطور العلوم الطبية والذي تزامن معه التطور الواضح يف سن القوان

ولية ملا كان ؤ املنظمة ملزاولة مهنة الطب عىل نحو يرسم حدودها ويحدد صور املسؤولية القانونية املتعلقة بها، ويبني طرق مواجهة هذه املس
موضوع العمل ونشاط الطبيب هو اإلنسان، جسام  وعقال  ونفسا ، وكان عمل الطبيب يتعلق يف األساس بحياة اإلنسان، وصحته، وسالمته، 

طبيب لوتبعا  لذلك بصحة املجتمع، وسالمته، وأمنه، وسعادته، فالعمل الذي يقوم به الطبيب املتمثل بالتجارب الطبية تنشأ عنها مسؤولية ا
 (22)وذلك يف حالة حدوث رضر للمريض، وتتعدد صور املسؤولية عىل عمل الطبيب فقد تكون مسؤولية مدنية، أو تأديبيه، أوجزائية

وسوف نوضح ذلك يف الفروع التالية ففي الفرع األول نوضح صور املسؤولية القانونية، ويف الفرع الثاين نوضح الطبيعة القانونية  
 كام ييل: للمسؤولية الطبية،

                                                           

وما  12، ص 2119،  اإلسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية، 1(  حلمي عبد الحكيم الفقي: مدى مشروعية إجراء التجارب الطبية على اإلنسان، ط19(

، بلحاج العربي: الحدود 119، ص 2111، القاهرة، دار النهضة العربية، 1لألطباء دراسة مقارنة ،طبعدها، أسامة عبد الله قايد: المسئولية الجنائية 

، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1الشرعية واألخالقية للتجارب الطبية على اإلنسان في ضوء القانون الطبي الجزائري دارسة مقارنة ط

 .21، ص 2111

(20) penneau jean, La responsabilité du médecin, Dalloz.coll, Connaissance du droit, 3e edition, 2004, p10. 

 ص( بلحاج العربي: أحكام التجارب الطبية على اإلنسان في ضوء الشريعة اإلسالمية والقوانين الطبية المعاصرة  دراسة مقارنة، مرجع سابق 21(

 11تزام بالتبصير، الضوابط القانونية، مرجع سابق ص  ، خالد حمدي عبد الرحمان، التجارب الطبية  االل85

، مأمون عبد الكريم: 111، ص 2111( محمد سامي الشوا: مسئولية األطباء وتطبيقاتها في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 22(

 .911رضاء المريض عن األعمال الطبية والجراحية، مرجع سابق ص 
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 الفرع األول: صور املسؤولية القانونية
 تعددت صور املسؤولية القانونية واختلفت، فقد ترتتب عىل أعامل الطبيب مسؤولية مدنية، أو مسؤولية تأديبية، أو مسؤولية جنائية.

 تهدف إىل األعامل الطبية التي الترتب عىل التطور الطبي وما الزمه من مخاطر، زيادة طبيعية يف عدد أوالً: املسؤولية املدنية: 
عالج املرىض، بل وأكرثها يسبب خطورة للخاضع للتجارب الطبية، ونتج عنها زيادة ملحوظة يف عدد دعاوى املسؤولية املدنية املرفوعة 

أصبحت تقام و  أمام القضاء للمطالبة بالتعويض عام يرتتب عليها من أرضار، فقد أصبح من املمكن مساءلة الطبيب عن مجرد إهامله
املسؤولية املدنية عن األخطاء الطبية طبقا  للقواعد العامة للمسؤولية يف القانون املدين التي تهدف إىل جرب الرضر الذي يحدث للشخص 

 (23)نتيجة فعل ارتكبه شخص آخر وذلك عن طريق التعويض

بني نوعني  خص آخر، وقد ذهب القضاء إىل التمييزوقد عرفت املسؤولية املدنية بأنها التزام شخص بتعويض الرضر الذي سببه لش
من املسؤولية املدنية األوىل مسؤولية عقدية تنشأ عن اإلخالل بالتزام عقدي أي التزام مصدره العقد، فهي تفرتض ارتباط كل من املرضور 

الناشئ عن فعله  ويض عن الرضرواملسؤول، بعقد سابق مربم قبل حصول الرضر، والثانية مسؤولية تقصريية فهي التزام الشخص بتع
الشخيص، أو فعل من هم تحت رعايته، أو رقابته من األشخاص، أو األتباع، أو تحت سيطرته الفعلية من الحيوان، أو البناء، أو األشياء 

اإلخالل بالتزام  غري الحية األخرى يف الحدود التي يرسمها القانون وهي التي ال ترتتب عىل اإلخالل بالتزام عقدي، وإمنا ترتتب عىل
وقد يشرتط لقيام املسؤولية بنوعيها العقدية والتقصريية توافر ثالثة أركان وهي: ( 24)قانوين واحد ال يتغري هو االلتزام بعدم األرضار بالغري

هو عندما يريد و  الخطأ، والرضر، والعالقة السببية، فإن الخطأ يتمثل يف اإلخالل بالتزام قانوين يصدر عن إدراك، فقد يكون عمديا ،
الفعل ويتصور األرضار التي قد تنتج عن فعله، وقد يكون غري عمديا ، وذلك بإحداث رضر نتيجة سلوك الفرد دون القصد بإرضار الغري، أما 

د به الخسارة صالعنرص الثاين من عنارص املسؤولية املدنية فهو عنرص الرضر ويقصد به األذى الذي يلحق بالغري، وهو إما أن يكون ماديا  ويق
 املالية التي تلحق املرضور، وأما الرضر األديب فهو الذي يلحق رشف اإلنسان، وسمعته، واعتباره، ومركزه االجتامعي، أما العنرص الثالث

 (25)ور رض من عنارص املسؤولية املدنية فهو العالقة السببية وهي رابطة ما بني الخطأ الذي ارتكبه الشخص املسؤول والرضر الذي لحق بامل

إن  تنشأ املسؤولية التأديبية للطبيب عن اإلخالل بواجبات وظيفته التي تتطلبها قواعد املهنة، حيثثانياً: املسؤولية التأديبية: 
مامرسة الطب من ِقَبل األطباء ضمن ترخيصهم الطبي العام، ووفق قوانني مامرسة الطب الحديث قد يعرضهم ملخاطر انضباط، أو تأديب 

بها،  غري املهني، ويستوي يف ذلك أن ميارس الطبيب املامرسات التقليدية املعرتفاملجلس الطبي عن سوء الترصف املهني، أو الترصف 
 واملرخصة بقانون، أو تلك غري املرخصة أصال ؛ وذلك نتيجة لعدم مطابقته للمعايري املقبولة مثل: 

                                                           

، مأمون عبد الكريم: رضاء المريض عن األعمال 111مسئولية األطباء وتطبيقاتها في قانون العقوبات، مرجع سابق ص ( محمد سامي الشوا: 23(

 912الطبية والجراحية، مرجع سابق ص 

ارف، ( عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية االلتزام بوجه عام، مصادر االلتزام، منشأة المع24(

 .121، ص 2118مصادر االلتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، .  محمد عبد الرحمن محمد، النظرية العامة لاللتزامات، 119، ص 2112اإلسكندرية، 

لباقي البكري، .   عبد المجيد الحكيم، عبد ا1، ص 2111( محمد حسن قاسم: إثبات الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 25(

علمي، محمد طه البشير، نظرية االلتزام في القانون المدني العراقي، الجزء األول في مصادر االلتزام، مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث ال

دراسة مقارنة، كلية  ،  زياد خلف عليوي: المسؤولية المدنية عن األبحاث والتجارب الطبية غير العالجية على جسم اإلنسان،189، ص 1891بغداد، 

 .82،ص2111القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، 
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 (    26)ريض الرضر أم ال   إجراء التجارب الطبية، واملامرسة الطبية السائدة يف الطب الحديث، وبغض النظر فيام اذا لحق امل

ولذلك نجد أن  بعض األنظمة الصحية العربية واألجنبية نصت يف قوانينها عىل ماهية األفعال التأديبية وعقوباتها التي تفرض من 
لعقوبات ااملجلس الطبي عىل مامرس العمل الطبي يف حالة انتهاكه للواجبات اإلدارية املفروضة عليه فأن بعض الدول تحيل تطبيق 

التأديبية عىل الطبيب املخالف إىل لجان إدارية تتوىل تطبيقها، وبعض الدول األخرى تتوىل إناطة األمر إىل املحاكم االعتيادية التي 
تستعني بأهل الخربة؛ للتدقيق ثم الفصل يف الدعوى، فأن اللجان اإلدارية تتمتع بوظيفة مزدوجة فهي من جهة خصم؛ ألن مرتكب 

ار تابع لها وظيفيا  ومهنيا ، ومن جهة أخرى هي مبثابة الحكم الفاصل يف النزاع املعروض، وهو أمر يتناىف مع قواعد العدالة الفعل الض
ة يالسيام وأن اللجان اإلدارية قد ال تضم بني أعضائها املختصني بعلم القانون  وقد رجح املرشع اإلمارايت إحالة تطبيق العقوبات التأديب

 (.27)ملخالف إىل املحاكم وليس إىل اللجان اإلداريةعىل الطبيب ا

ىل إن املسؤولية الجنائية هي تعبري عن ثبوت نسبة الوضع اإلجرامي للواقعة املادية التى يجرمها القانون إثالثاً: املسؤولية الجنائية: 
الجزائية  عىل مرتكبها ما مل تُثبت مسؤوليته شخص معني ُمتهم بها، وأن اإلتيان املادي للجرمية ال يؤدي بالرضورة إىل إنزال العقوبة

يشرتط  همبعرفة القضاء، وعىل هذا النحو فإن املسؤولية الجنائية الطبية يراد بها التزام الطبيب بتحمل نتائج فعله اإلجرامي  وبناء عليه، فإن
تحمل املسؤولية هو  ىل شخص الطبيب فاألصل يفلقيام املسؤولية الجنائية الطبية مبارشة الطبيب لفعل إجرامي ونسبة الفعل اإلجرامي إ

املرتبطة و  حرية االختيار؛ لذلك يُسأل الطبيب جنائيا  ألنه قد خرق قاعدة قانونية آمرة أو ناهية اقرتنت بعقوبة جنائية من جراء األفعال املجرمة
 (28)ري العمدية املادية يف صورتها العمدية وغبوظيفته، لذلك فإن املسؤولية الجزائية للطبيب هي شخصية، وعىل أساس الخطأ ألفعاله 

( ويف ذلك قضت املحكمة االتحادية العليا بأن مسؤولية 29/ املسؤولية الطبية()21فقد أخذ املرشع اإلمارايت مبعيار الخطأ الجسيم  باملادة )

                                                           

لى ع ( الجدير بالتنويه أن األطباء المسلمون مارسوا التجارب الطبية منذ زمن قديم، فقد بدأوا بالتجارب الطبية أوال على الحيوانات ومن ثم26(

ابن النفيس، ابن الهيثم، والزهراني، علم التشريح حيث قاموا بتشريح الجثث لمعرفة اإلنسان، كما عرف األطباء في اإلسالم كالرازي، ابن سينا، 

م اتفاصيل األعضاء، ولفهم األمراض وإدراك مسبباتها الخفية ومنها أخالقيات مهنة الطب الصادرة عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ونظ

هـ، والوثيقة المصرية ألخالقيات المهنة الطبية،  12/8/1211في  58لملكي رقم م / أخالقيات البحث على المخلوقات الحية المعتمد باألمر ا

صفر  29 – 21ومجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية السعودية خالل الفترة من 

 م. 1881تموز )يوليو(  1 –حزيران )يونيو(  29هـ الموافق 1219

، الرياض، دار الميمان للنشر والتوزيع، 1نظر أيضًا: عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد العزيز العثمان: التجارب الطبية على اإلنسان دراسة مقارنة ، طأ

 .95، ص 2112

امعة جأسماء إبراهيم عطية الجبوري: المسؤولية التأديبية عن سوء ممارسة الطب التقليدي، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، ال 

 .115، ص 2111اإلسالمية ماليزيا، يناير 

( من المرسوم 11-29، والمواد )2119( لسنة 25رقم )( من قانون المسؤولية الطبية والصحية األردني 21(، المادة )21أ(، المادة )21( المادة )/27(

في  1852( لسنة 215( من القانون المصري رقم )11-11في شأن المسؤولية الطبية، والمادتين ) 2111( لسنة 2بقانون اتحادي اإلماراتي رقم )

من  11إلى المادة  21نحو المرضى من المادة  ، كما نص على واجبات الطبيب2118( لسنة 151شأن مزاولة مهنة الطب والمعدل بالقانون رقم )

 .2111سبتمبر لسنة  5والصادر بتاريخ  2111( لسنة 219الئحة آداب المهنة المصري رقم )

. إيمان محمد الجابري: المسؤولية 21، ص 2112(  منذر الفضل: المسؤولية الطبية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، سنة 28(

 .55، ص 2111ونية عن األخطاء الطبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، القان

، بشأن 2111( ، لسنة 2، في شأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم )2118( ، لسنة 21( حيث نص قرار مجلس الوزراء رقم )29(

أ جسيمًا إذا تسبب في وفاة المريض أو الجنين، أو استئصال عضو بالخطأ، أو ( على أنه:" ُيعتبر الخط5المسؤولية الطبية حيث نصت المادة )

ل الجهل الفادح باألصو -فقدان وظيفة عضو، أو أي ضرر جسيم آخر، باإلضافة إلى توفر أحد المعايير التالية التي يكون الخطأ الطبي نتيجة لها: أ
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ي وأيا كانت سواء كان مهنيا  أم غري مهن األطباء تخضع للقاعدة العامة وأنه متى تحقق القايض وثبت لديه الخطأ املنسوب إىل الطبيب،
درجته جسيام  كان أو يسريا   فإنه يتعني مساءلة الطبيب عن خطئه ذلك أن إباحة عمل الطبيب مرشوطة بأن يكون ما يجريه مطابقا  

قصريه، أو عدم عل، أو  تلألصول العلمية املقررة، فإذا فرط يف هذه األصول أو خالفها حقت عليه املسؤولية الجنائية بحسب تعمده الف
 ةتحرزه يف أداء عمله، والتزام الطبيب يف أداء عمله ليس التزاما  بتحقيق نتيجة، بل ببذل عناية تقتيض منه أن يبذل ملريضه جهودا  صادق

 (30يقظة تتفق مع األصول املستقرة يف عامل الطب)

 الفرع الثاين: الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبية
تتوافر املسؤولية العقدية بني كل عاقد مل يوف مبا التزم به يف العقد وغايتها أن يحكم عليه ملن تعاقد معه  بتعويض الرضر الناشئ 
عن عدم الوفاء حيث ينشأ العقد بني الطبيب واملريض للعالج وهو ليس عقد كتايب ولكنه عقد اتفاقي بني الطرفني ومن مضمون هذا العقد 

ة الطبيب تجاه املريض، ويرتتب فيه عىل الطبيب أن يقدم للمريض العناية املطلوبة وإمتام العالج الالزم له بناء عىل العقد تتحدد مسؤولي
قف و االتفاقي الطبي  بشفاء املريض وسوف نوضح أوال : الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبية ، ثانيا : صور نقل األعضاء البرشية، ثالثا : م

 رايت من التجارب الطبية عىل اإلنسان كام ييل: املرشع اإلما

 أوالً: الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبية
تقوم املسؤولية العقدية عىل اإلخالل بالتزام عقدي يختلف باختالف ما اشتمل عليه العقد من التزامات وتبقى الرابطة العقدية قامئة  

ال  بناء عىل اإليجاب الصادر من الطبيب والقبول الصادر من املريض أو من يف بني الطبيب واملريض مادام العقد الطبي قد نشأ أص
(  أما املسؤولية التقصريية فهي الجزاء املرتتب عىل الطبيب نتيجة إخالله بالتزام قانوين  وهو التزام يفرض عدم اإلرضار باآلخرين 31حكمه)

لوكه وترصفاته عن جانب الحيطة والحذر والتبرص وعن بذل العناية الالزمة ويعرب عنه بالخطأ غري املرشوع  ومعياره انحراف املرء يف س
 (32للمريض)

فقد كان لدولة اإلمارات العربية املتحدة موقف الريادة سواء عىل املستوى الدويل أو اإلقليمي يف شأن االهتامم بالصحة وتطوير 
دها يف فة الصحية والتبصري بأطر وحدود املسؤولية الطبية وأمثرت جهو أداء وكفاءة العاملني يف مجال تقديم الخدمات الصحية ونرش الثقا

                                                           

االنحراف غير المبرر عن األصول والقواعد  -اتباع أسلوب غير متعارف عليه طبيًا. ج -ب الطبية المتعارف عليها وفقًا لدرجة وتخصص مزاول المهنة.

اإلهمال الشديد، أو عدم التبصر الواضح في اتخاذ  -وجود الطبيب تحت تأثير سكر، أو تخدير، أو مؤثر عقلي. ه -الطبية في ممارسة المهنة. د

ة في جسم المريض، أو إعطائه جرعة زائدة من الدواء، أو عدم تشغيل جهاز طبي أثناء أو بعد اإلجراءات الطبية المتعارف عليها، كترك معدات طبي

ممارسة  -د. والعمليات الجراحية، أو اإلنعاش، أو الوالدة، أو عدم إعطاء المريض الدواء المالئم طبيًا، أو أي عمل آخر يدخل في إطار اإلهمال الشدي

بيب استعمال الط -ص، أو االمتيازات السريرية التي يتمتع بها الطبيب بموجب الترخيص الممنوح له. زالمهنة بصفة معتمدة خارج نطاق التخص

على اللجنة واللجنة العليا كل في حدود  - -2لوسائل تشخيص أو عالج، من غير أن يكون قد سبق له إجراؤها، أو التدرب عليها دون إشراف طبي. 

المعيار الذي تم االستناد إليه العتبار الخطأ الطبي الواقع -ت المتعلقة بالخطأ الطبي، وتحديد ما يأتي: أاختصاصها، النظر في الشكاوى والتظلما

 تحديد نوع الضرر والخطأ ".-بيان العناصر المتوفرة في الملف والتي تؤكد وجود خطأ طبي جسيم. ج-من قبيل الخطأ الطبي الجسيم. ب

، مجموعة األحكام 2111أكتوبر  11جزائي، جلسة االثنين الموافق  2111لسنة  115 – 221لطعن الجزائي رقم ( المحكمة االتحادية العليا، في ا30(

 2119لعام  22الجزائية والقواعد الصادرة عن المحكمة االتحادية العليا س ق 

 921ادر االلتزام ، مرجع سابق ص (  عبد الرزاق احمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام ، مص31(

، ص 1818، السنة الرابعة ،  1( محمد فهر شقفه: المسؤولية المدنية التقصيرية المترتبة على عمل الطبيب ، مجلة المحامون السورية ، العدد 32(

115 
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( عىل أن يسأل 33بشأن املسؤولية الطبية ) 4118لسنة  71عدة ترشيعات تناولت جوانب املسؤولية الطبية أهمها القانون االتحادي رقم 
إجراء ت نفسها ويف الظروف نفسها التي أحاطت بالطبيب الجراح، عن كل تقصري ال ميكن توقعه من طبيب جراح آخر يتمتع باملؤهال 

/ املسؤولية الطبية(  72العملية الجراحية لألخطاء الطبية الجراحية صور تختلف عن األخطاء الطبية يف التخصصات األخرى يف املادة )
 وحدد املرشع حاالت عدم توافر املسؤولية الطبية عىل الطبيب وهي:

املريض نفسه أو رفض العالج أو عدم اتباعه للتعليامت الطبية الصادرة إليه من املسؤولني عن إذا كان الرضر قد وقع بسبب فعل  .7
 (34عالجه أو كانت نتيجة سبب خارجي ووفقا  لذلك قضت محكمة متييز ديب باستخالص الخطأ املوجب للمسؤولية ونسبته إىل فاعله)

ول  ذات االختصاص ما دام أسلوب العالج الذي اتبعه متفقا  مع األصإذا اتبع الطبيب أسلوب طبي معني يف العالج مخالفا  لغرية يف .4
 (35الطبية املتعارف عليها ووفقا  لذلك قضت محكمة متييز ديب فيسأل الطبيب عن كل تقصري يف مسلكه الطبي )

ضت محكمة ووفقا  لذلك قإذا حدثت االثار واملضاعفات الطبية املعروفة يف مجال املامرسة الطبية وغري الناجمة عن الخطأ الطبي  ..
متييز ديب حيث أن مسؤولية الطبيب ال تقوم يف األصل عىل أنه يلتزم بتحقيق نتيجة وهي شفاء املريض أو بنجاح العملية التي 
 يفيجريها وإمنا عىل التزامه لبذل العناية الصادقة يف سبيل شفائه وأنه يجب عند تحديد املسؤولية الوقوف عند السبب الفعال املنتج 

 (36إحداث الرضر)

 نفقد ركز القضاء اإلمارايت عىل عدة مبادئ وركائز أساسية انتهجها منذ نشأته جعلته نرباسا  ومثاال  يحتذى به إقليميا  ودوليا  منها إ 
قضاءها  إدانة املتهم بجرمية إمنا تعرضه ألخطر القيود عىل حريته الشخصية وأن تجرى املحاكم عالنية وخالل مدة معقولة وتستند يف

بال إدانة إىل موضوعية التحقيق الذي تجريه وعرض الحقائق مبوضوعية مجردة، ومن أجل ذلك كان ملحاكم الدولة موقف تحفظي تجاه 
األراء التي نادت بجعل قضايا املسؤولية الطبية وحق الرتضية القضائية عنها خارج نطاق املحاكم فقضاء الدولة وحق اللجوء إىل القايض 

                                                           

في شأن المسؤولية الطبية ، والقرار  2119ة لسن 11بشأن الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم  2118لسنة  11(  قرار مجلس الوزراء رقم 33(

في شأن  1815لسنة  1في شأن المهن الطبية وتحديد المهن المرتبطة بالمهن الطبية والقانون االتحادي رقم  2118لسنة  199الوزاري رقم 

المعتمدة  في من قبل الوزارة،  في شأن تسجيل الوصفات الطبية في السجالت 1811لسنة  22مزاولة الطب البشري ، والقرار الوزاري رقم 

في شأن مزاولة غير األطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية في القطاع الخاص ، والقانون االتحادي رقم  1892لسنة  5والقانون االتحادي رقم 

دوية والمستحضرات من في شأن اال 1885لسنة  21في شأن تنظيم ونقل زراعة األعضاء البشرية، والقانون االتحادي رقم  1881لسنة  15

 1891لسنة  2مصادر طبية، وقانون مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدالنية رقم 

، مجموعة االحكام الصادرة عن  21/12/2118الصادر بتاريخ  221/2118والطعن  219/2118( محكمة دبي للتمييز في الطعن المدني رقم 34(

 1ص  2112محكمة تمييز دبي في المسؤولية الطبية لعام 

مجموعة االحكام الصادرة عن محكمة تمييز دبي في المسؤولية  11/8/2111بتاريخ  122/2111( محكمة دبي للتمييز في الطعن المدني رقم 35(

 18ص  2112الطبية لعام 

 2115سنة  11دد الصادرة في الع 11، والخاص بالقاعدة رقم  11/1/2115بتاريخ  151/2112( محكمة دبي للتمييز في الطعن المدني رقم 36(

 25ص  2112مجموعة االحكام الصادرة عن محكمة تمييز دبي في المسؤولية الطبية لعام  188ص 
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ن الذي يحقق الحل املنصف لكل أطراف الخصومة يف املسؤولية الطبية مع رضورة أخذ املوافقة الكتابية من املريض إلجراء هو الضام
 ( 37/ املسؤولية الطبية( ) 75العملية الجراحية )املادة 

املخولة  ل الطبية إىل الرخصةولقد تعددت اآلراء يف أساس إباحة العمل الطبي والجراحي وكان االتجاه الراجح بإسناد إباحة األعام
ن علألطباء قانونا  ملزاولة مهنة الطب وأن األعامل الطبية تستهدف املحافظة عىل الجسم ومصلحته يف أن يسري سريا  عاديا  طبيعيا  فضال  

غري العمدية  طبيةأن األعامل التي يجريها الطبيب عىل جسد مريضه تتم مبوافقته ورضائه وإن الخطأ الطبي هو جوهر املسؤولية ال
وأساسها الذي ال تقوم إال به، وهو الذي يرتب النتيجة التي يجرمها القانون ولقد عرب املرشع اإلمارايت عن ذلك كله بقوله يف نص 

 عقوبات اتحادي( ال جرمية إذا وقع الفعل بنية سليمة استعامال  لحق مقرر مبقتىض القانون ويف نطاق هذا الحق 4/.5املادة)

: فقد اتجه املرشع املرصي إىل تعريف الخطأ الطبي بأنه الجهل بأمور فنية يف حدود تخصصه ويفرتض يف رشيع املرصييف الت
( وإن املسؤولية الطبية ال تتوافر إذا كان 38كل مكان من ميارس املهنة اإلملام بها أو الذي يرجع إىل اإلهامل أو عدم بذل العناية الالزمة)

املريض نفسه أو رفضه العالج أو عدم اتباعه التعليامت الطبية الصادرة إليه من املسؤولني عن عالجه أو كان الرضر قد وقع بسبب فعل 
نتيجة سبب خارجي وإذا اتبع الطبيب أسلوب طبي معني يف العالج وكان مخالفا  لغريه من ذات االختصاص فإن حدثت األثار واملضاعفات 

(. وقضت محكمة النقض املرصية يف 39بية الناجمة وغري الناجمة عن الخطأ الطبي يعفى الطبيب )الطبية املعروفة يف مجال املامرسة الط
مسؤولية الخطأ يف التشخيص العالجي بإدانة طبيب عن جرمية القتل وتشخيص الحالة عىل أنها روماتيزم يف مفصل الركبة عىل الرغم 

كام قضت محكمة النقض املرصية بأن مسئولية الطبيب الذى إختاره املريض أو نائبه ( 40من علم الطبيب بسبب اإلصابة الفعلية للمريض)
لعالجه هى مسئولية عقدية والطبيب وإن كان ال يلتزم مبقتىض العقد الذى ينعقد بينه وبني مريضه بشفائه أو بنجاح العملية التى يجريها 

ضه جهودا إلتزام ببذل عناية إال أن العناية املطلوبة منه تقتىض أن يبذل ملريله، ألن إلتزام الطبيب ليس إلتزاما بتحقيق نتيجه وإمنا هو 
صادقة يقظه تتفق  ىف غري الظروف اإلستثنائية مع األصول املستقرة ىف علم الطب فيسأل الطبيب عن كل تقصري ىف مسلكه الطبى ال 

غريه حاطت بالطبيب املسئول وجراح التجميل وإن كان كيقع من طبيب يقظ ىف مستواه املهنى وجد ىف نفس الظروف الخارجية التى أ 

                                                           

( عدم جواز القبض على األطباء أو حبسهم 22، من ذات القانون( وحدد في المادة )21،  21، 18، 19، 11، 11أورد اختصاصها في المواد )( 37(

 ئع المتعلقة بالخطأ الطبي، وفي حالة الضرورة لذلك يتم بأمر النائب العام وحدهاحتياطيًا أثناء التحقيق في الوقا

الخاص  1818لسنة 25فى شأن مزاولة مهنة الطب،  قانون  1852لسنة215قانون  -( القوانين واللوائح التى تنظم العمل الطبي في مصر 38(

بشأن مهنة التوليد،  1891لسنة  121المعدل بالقانون  1852لسنة  291وقانون بشروط العضوية و القيد بالنقابة و النظام التأديبى لألطباء، 

بشأن مزاولة مهنة العالج الطبيعى، و قانون تنظيم تعامل  51لسنة  1بشأن مزاولة مهنة العالج النفسى، وقانون  1895لسنة 189وقانون 

، وقوانين الصحة العامة و تعليمات 1891لسنة  51لمنشأت الطبية القانون ، وقانون تنظيم ا1811لسنة  192األطباء و الصيادلة بالمواد المخدرة 

زير ووزارة الصحة بشأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة الصحية والنفسية، والئحة المهنة الصادرة بقرار 

 2111لسنة  219الصحة والسكان رقم 

يب من الناحية المدنية والجنائية معلقا عليه بالمستجد والمستحدث من اراء الفقهاء وأحكام محكمة النقض المدنية ( أمير فرج يوسف: خطأ الطب39(

 وما بعدها  12، ص  2119، 1والجنائية ملحقا به كافة التشريعات الطبية وتعديالتها األخيرة ، القاهرة ،المكتب الجامعي الحديث، ط

، قاعدة االجتهادات والتشريعات المصرية ، احكام محكمة النقض  11/1/1851بتاريخ  112/1111رار رقم محكمة النقض المصرية في الق( 40(

 المصرية
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من األطباء ال يضمن نجاح العملية التى يجريها إال أن العناية املطلوبة منه أكرث منها ىف أحوال الجراحة األخرى إعتبارا بأن جراحة 
 ( 41)خطر التجميل ال يقصد منها شفاء املريض من علة ىف جسمه وإمنا إصالح تشويه ال يعرض حياته ألى

عرف أخذ املنظم باملسؤوليتني التقصريية والعقدية عىل الطبيب متى تحققت رشوط قيام كل منهام و يف اململكة العربية السعودية:  
ب طبيلاملنظم للمسؤولية املدنية للطبيب بأن االلتزام يف عمل الطبيب ينشأ من القوانني املنظمة ملهنة الطب باإلضافة إىل العقد الطبي بني ا

واملريض فإذا ارتكب الطبيب أي خطأ طبي ونتج عنه رضر للمريض فيرتتب عىل ذلك قيام املسؤولية املدنية  تقصريية أو عقدية  عىل 
/ نظام مزاولة املهن الصحية( عىل الطبيب الذي يشهد أو يعلم أن مريضا  أو جريحا  يف حالة خطرة أن 8الطبيب فألزم املنظم يف املادة )

 (42ساعدة املمكنة وبالتايل فهو التزام قانوين مبوجب النظام )يقدم له امل

عرف فيه الخطأ الطبي واستحدث القانون  4112وضع املرشع األردين قانون للمسؤولية الطبية يف عام ويف الترشيع األردين: 
 (43ضايئ )إصدار الحكم الق لجنة عليا لتحديد املسؤولية الطبية حول تحديد وقوع خطأ طبي من عدمه ليستعني بها القايض قبل

( والترشيع املتعلق بحامية 482، 488حدد املرشع املسؤولية الطبية منها ما ورد بقانون العقوبات يف املادتني ) ويف الترشيع الجزائري
دار ي قبل إص( وأوجب طرح دعوى املسؤولية عىل املجلس الوطني ألخالقيات الطب إلبداء رأيه الفن718املسؤولية والصحة يف املادة )

 الحكم القضايئ

أقام املرشع التونيس قواعد الخطأ الطبي عىل أساس التفرقة بني الجرم العمدي والخطأ غري العمدي وتم  ويف الترشيع التونيس:
 إنشاء الجمعية التونسية ملساعدة الضحايا يف مجال األخطاء الطبية

 أنه فعل أو امتناع من قبل مقدمي خدمات الرعاية الصحية التي تنحرفوالذي عرف سوء املامرسة الطبية بويف القانون األمرييك: 
 ءعن املعايري املقبولة من الناحية العلمية يف الوسط الطبي والذي يتسبب يف الحاق أرضار باملريض ويتم اللجوء يف إثبات ذلك إىل الخربا

الجة األخطاء األمرييك وفق قواعد املسؤولية التقصريية وتتم معاملعتمدين لدى املحاكم األمريكية وتقوم املسؤولية الطبية يف القانون 
نوات سالطبية يف نظام املحاكم املدنية أو وفقا  لقانون الرضر يف الواليات املتحدة األمريكية ويتم تقديم املطالبة الطبية من سنة إىل خمس 

ويف حالة سوء الحالة الطبية يجب إثبات عدم إقامة مستوى  بعد الواقعة أو بعد اكتشاف الرضر املدعى به إذا مل يكن واضحا  من قبل

                                                           

، تعويض ، مسئولية الطبيب 1818-11-21بتاريخ 1115صفحة رقم   21مكتب فنى   15لسنة  1111الطعن رقم   محكمة النقض المصرية في( 41(

نون العقوبات المصري علي من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو من قا 219، تنص المادة 1، فقرة رقم : 

 ز مائتيرعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح واألنظمة يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تجاو

وبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد علي خمس سنين وغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تجاوز جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العق

رفته ح خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخالل الجاني إخالال جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو

كابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو تقاعس وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارت

المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد علي سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثالثة 

 ردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد علي عشر سنينأشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الوا

نية د( أمير فرج يوسف: خطأ الطبيب من الناحية المدنية والجنائية معلقا عليه بالمستجد والمستحدث من اراء الفقهاء وأحكام محكمة النقض الم42(

 22وتعديالتها األخيرة مرجع سابق ص والجنائية ملحقا به كافة التشريعات الطبية 

 1ط عي( منير رياض حنا: الخطأ الطبي الجراحي في الشريعة اإلسالمية والقوانين العربية واألوربية واألمريكية، اإلسكندرية، دار الفكر الجام43(

 115ص  2119
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مناسب من الرعاية مام يدل عىل أنه تم اخرتاق مستوى الرعاية املطلوبة مع استعانة القضاء بالخرباء والشهود حيث يتم التدرج يف 
ة وأدى هذا التدرج يض متخصص لتحقيق العدالإجراءات املحاكم االستثنائية للصحة باالشرتاك مع كلية هارفارد للصحة العاملية وتويل قا

 (44إىل التقليل من املخاطر التي تعرض لها األطباء يف هذا املجال)

اتجهت أحكام القضاء الفرنيس إىل أن التطوير القانوين يف املجال الطبي أظهر بعض االلتزامات القانونية  ويف القانون الفرنيس
ابتدعها الفقه والقضاء من أهام إعالم املريض مبخاطر العملية الجراحية ومضاعفاتها فقد ذهب القضاء الفرنيس إىل أن املخاطر التي 

ا املخاطر العادية املتوقعة أما غريها من املخاطر الغري متوقعة فهي غري ملزمة للطبيب أن يعلم بهيتعني عىل الطبيب إعالم املريض بها هي 
املريض وأنه يف الحاالت التي يستوجب عىل الطبيب إخطار املريض وأعالمه بكافة املخاطر ولو كانت استثنائية مثل عمليات التجميل 

القضاء الفرنيس اإلعالم الكتايب عىل أنه ميكن إثبات اإلعالم بكافة طرق  واستئصال بعض األعضاء وحاالت اإلجهاض فلم يشرتط
 (45اإلثبات )

إن الترصف من الناحية القانونية يقصد به اتجاه اإلرادة إىل إحداث أثر قانوين معني، سواء ثانياً: صور نقل األعضاء البرشية : 
قل لجانب واحد، والترصف املنصب عىل األعضاء البرشية يقصد به  نكان ذلك يف صورة عقد ملزم للجانبني، أو يف صورة ترصف ملزم 

عضو برشي، أو مجموعة من األنسجة، أو الخاليا من املتربع إىل مستقبل، بهدف زرعها لهذا األخري، فيقوم العضو املستأصل ليقوم مقام 
مة منقولة من ة ال تؤدي وظيفتها، بأعضاء برشية سليالعضو التالف يف جسده  ، كام يقصد به  إجراء عمليات استبدال أعضاء برشية تالف

أشخاص أحياء عن طريق غرسها أو زرعها لديه وبهذا فحمل الترصف يف األعضاء البرشية ال ينصب فقط عىل األعضاء البرشية، بل 
يف  املرحلة األوىل تتمثلفعملية نقل وزرع األعضاء البرشية متر بثالثة مراحل أساسية  (46)يشمل كل من األنسجة واألجهزة البرشية

                                                           

ساعة من  12في "أن مريض توفي بعد  وتتلخص وقائعه coolyضد كولى  karpفي قضية  1812( ففي حكم صادر عن المحكمة لسنة 44(

راحة جخضوعه لعملية جراحية على القلب متأثرا بفشل كلوي حاد، وادعت أرملة المتوفى بأن زوجها الهالك لم يتم تبصيره تبصيرا وافيا، إذ أن ال

ن الزوجة المدعية لم تقم األدلة الكافية لم تكن تقليدية معتادة وإنما تجربة جديدة، إال أن المحكمة قضت بعدم مسؤولية الطبيب على اعتبار أ

على عدم حصول الطبيب على رضا متبصر من زوجها المتوفي، كما لم تثبت الخطأ المهني في جانبه ومع ذلك اضافت المحكمة أنه عندما يقوم 

 قليديالطبيب باستعمال وسيلة عالجية جديدة، فإن درجة التبصير المطلوبة تختلف عن تلك المطلوبة للعالج الت

ق ج ف، موقف محكمة النقض الفرنسية بنقلها عبء اإلثبات من المريض إلى الطبيب في قرار صادر  118( الواردة في النص الفرنسي م 45(

إلى طبيبه بسبب أوجاع حادة في المعدة فأعلمه هذا األخير بأن حالته  Hedruelوتتلخص وقائع الدعوى في لجوء السيد  25/5/1881بتاريخ 

دخل جراحي الستئصال بعض األورام الموجودة بمعدته غير أنه أثناء العملية أصيب المريض بثقب في أمعائه فرفع دعوى تعويض ضد تتطلب ت

التي فرضت على المريض  Rennesطبيبه مستند إلى أنه لم يبصره بالمخاطر المحتملة للعملية الجراحية وقد عرض النزاع أول مرة على محكمة 

كن محكمة النقض الفرنسية نقضت الحكم وقررت مبدأ جديدا مفاده أن عبء اإلثبات يقع على عاتق الطبيب وليس المريض إثبات ما يدعيه ل

ق.م الفرنسي جاء في قرار المحكمة لما كان على عاتق الطبيب التزام خاص بالتبصير في مواجهة مريضه  1115واستندت المحكمة على المادة 

النظام فإنه يتعين معه القول أن محكمة االستئناف قد خالفت النص المشار إليه   ومن بين القرارات الصادرة عن  وأنه ملزم بإثبات تنفيذه هذا

والذي أكدت فيه أنه: يجب أن تكون األخطار  2/11/2112حيز التطبيق قرارها الصادر في  2/1/2112محكمة النقض الفرنسية بعد دخول قانون 

ه العمل الطبي وفي مجال الجراحة التحسينية قضت محكمة ليون في حكم لها بأن: الجراح يلتزم بإعالم المريض معروفة لدى الطبيب عند مباشرت

لتزامه يذ االراغب في الجراحة بكافة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة التي قد تنتج عن التدخل الجراحي، وإال كان الجراح مخطئا ألنه لم يقم بتنف

 ر االستثنائية تماما والتي يمكن أن تحدث من جراحة التحميلبإعالم المريض بالمخاط

، سنة 1( خولة على العبدولي: نطاق التصرف باألعضاء البشرية في القانون اإلماراتي، دراسة مقارنة، معهد التدريب والدراسات القضائية، ط46(

نون الجنائي دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، .حسين عودة الزعال: التصرف غير المشروع باألعضاء البشرية في القا21، ص2112
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يف  لعملية استئصال العضو السليم من املتنازل، واملرحلة الثانية  تتمثل يف استئصال العضو التالف من املتنازل له، واملرحلة الثالثة تتمث
 اإلنسان ما يفزراعة العضو السليم محل العضو التالف يف جسد املريض فإن األعضاء البرشية، واألنسجة تجد أساسها أو مصدرها إ

الحي، حيث إن الشخص يتربع  بإرادته الحرة املتبرصة ببعض من أعضائه، وهو يعترب من بني أخصب مصادر األعضاء البرشية وال سيام 
 فيام يتعلق بعملية نقل وزرع الكىل وإما يف جثة املتوىف حيث يجيز املتوىف قبل وفاته أو ممثليه القانونني بعد وفاته هذا الترصف ويف
هذه الحالة تعترب الجثة مصدرا  لألعضاء البرشية أخصب وأنفع، بالنسبة للمتربع لها، عىل اعتبار أن التربع قد يشمل جميع أعضاء الجثة 

 (47)أيا كانت طبيعتها أو وظيفتها البيولوجية

ة القانونية تاج إىل الحامي: أن الكيان الجسدي لإلنسان يحثالثاً: موقف املرشع اإلمارايت من التجارب الطبية عىل اإلنسان
الدولية واملحلية، بحيث ال يغدو جسم اإلنسان محال  للتعامل واالتفاقات املخالفة ملبدأ حرمة الكيان الجسدي، حيث مل تدخر املنظامت 

ؤكد عىل رضورة تي توالهيئات الدولية واإلقليمية العامة  يف مجال أخالقيات العلوم اإلحيائية جهدا  يف إصدار القرارات والتوصيات ال
  (48)املحافظة عىل كرامة اإلنسان، وحرمة كيانه الجسدي

تناول املرشع اإلمارايت أحكام املسؤولية الطبية ونظم القواعد القانونية التي تحكمها من خالل نصوص ومواد املرسوم بقانون فقد 
، فاملرشع اإلمارايت (49)ىل كل من يزاول املهنة داخل الدولة، يف شأن املسؤولية الطبية الذي ترسي أحكامه ع4171( لسنة 2اتحادي رقم )

                                                           

.، ص 1888. سميرة عايد الديات، عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية " بين الشريعة والقانون،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة 8، ص 2111

1. 

، 2111، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 1الكيان الجسدي، دراسة مقارنة،ط( ميرفت منصور حسن: التجارب الطبية والعلمية في ضوء حرمة 47(

وما بعدها. جارى بسمة والدهبي ثورية: التصرف في األعضاء البشرية بين الشرع والقانون، كوكب العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  118ص 

ر باألعضاء البشرية، دراسة قانونية جنائية فقهية طبية، المركز القومي . نبيل العبيدي، امنه السلطاني، مكافحة جريمة اإلتجا21، ص 2112

 .212، ص 2111،  القاهرة، سنة 1لإلصدارات القانونية،ط

 ( خولة علي العبدولي: نطاق التصرف باألعضاء البشرية في القانون اإلماراتي، دراسة مقارنة، معهد التدريب والدراسات القضائية، الطبعة48(

 .111، ص 2112ة األولى، سن

، بشأن المسؤولية 2111(، لسنة 2، في شأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم )2118(، لسنة 21(  صدر قرار مجلس الوزراء رقم )49(

زراء، حاكم دبي ، برئاسة نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الو2118يونيو،  8الطبية، واعتمد مجلس الوزراء، خالل جلسته يوم األحد الموافق 

، ةالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قصر الرئاسة بأبوظبي، الالئحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية الذي يحدد معايير األخطاء الطبي

التنفيذية للقانون بالالئحة  2118( لسنة 11وآلية تقديم وفصل الشكاوى في القطاع الصحي بالدولة وألغي هذا القرار بقرار مجلس الوزراء رقم )

في شأن  2118( لسنة 21( من قرار مجلس الوزراء رقم )18في شأن المسؤولية الطبية حيث نصت المادة ) 2119( لسنة 11االتحادي رقم )

( لسنة 11بشأن المسؤولية الطبية على أنه : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم ) 2111( لسنة 2الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم )

في شأن المسؤولية الطبية، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام  2119( لسنة 11بالالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم ) 2118

 هذا القرار
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/ املسؤولية الطبية( عىل إجراء أبحاث، أو تجارب طبية عىل اإلنسان إال بعد موافقته والحصول عىل 48عاقب بالحبس والغرامة باملادة)
 ( 51)/ املسؤولية الطبية والصحية ( 48وكذلك  املرشع األردين باملادة ) (50)ترصيح كتايب بذلك من الجهة املختصة 

فقد اختلف الفقه يف االعتداد بالرضاء من التجارب الطبية ومدى اعتبارها من أسباب اإلباحة فقد ذهب البعض  إىل أن الرضاء 
ية جسم ب العلمية وغري العالجية والتي أكدت عىل حامباإلضافة لرشوط أخرى يعترب رشطا إلجراء التجربة العالجية وعدم مرشوعية التجار 

اإلنسان يف مواجهة أي صورة من صور املساس به، وأنه يجيز التجربة غري العالجية بضوابط ورشوط معينة، منها  أال يرتتب عليها 
ها ولكن يشرتط ص دستوري إلقرار االنتقاص من سالمته الجسدية، مع تضاؤل الخطر والدليل عىل ذلك أن التجربة العالجية ال تحتاج لن

كل بأن يتم تبصري الخاضع للتجربة تبصريا  كامال  وتفصيليا  باملخاطر والنتائج التي ترتتب عىل التجربة، ويلزم أن يصدر الرضا بعد العلم 
جارب الطبية، هم إىل التالتفاصيل ويرى البعض عدم جواز إجراء التجارب الطبية عىل املسجونني، بينام يذهب رأي آخر إىل جواز إخضاع

 (52برشط اتخاذ االحتياطات والتدابري التي ميكن من خاللها التيقن من حرية رضائهم بالخضوع لها )

 املسؤولية الجنائية عن خطأ الطبيب يف نقل وزراعة األعضاء البرشيةاملبحث الثاين: 
للطبيب الكثري من  املعارصة، وقد أثارت املسؤولية الجنائيةحظيت املسؤولية الجنائية للطبيب بعناية فائقة من السياسية الجنائية 

الجدل يف ساحات القضاء نظرا لحساسية تلك األعامل التي متس بجسم اإلنسان، فاملسؤولية الجنائية الطبية هي التبعة التي يتحملها 
ام القانوين مل تلحق رضر بالغري وهي االلتز الطبيب نتيجة أفعاله املحرمة التي تستوجب عقوبة رشعية من حد أو قصاص، أو تعزيز وإن 

عة يبتحمل الطبيب الجزاء أو العقاب، نتيجة إتيانه فعال أو امتناعه عن فعل يشكل خروجا ، أو مخالفة للقواعد أو األحكام التي قررتها الرش
ة واملالمئة احة جميع األفعال الرضورييف األمور الجنائية الطبية ملا كان القانون قد أعرتف لألطباء بحق التطبيب فإن مؤدى ذلك إب

وتحديد األفعال ال يعترب من اختصاص القانون بل ينفرد ببيانها القواعد التي تحكم مهنة الطب وهذه القواعد  (53)الستعامل هذا الحق
ري عليها أسلوب عالجي ن يجبطبيعتها متطورة مام يعني أن من حق الطبيب إزاء حالة مرضية مل تجد األساليب التقليدية سبيال  لشفائها أ 

                                                           

مدة ال تقل عن  ، بشأن المسؤولية الطبية تنص على أنه : " يعاقب بالحبس2111(، لسنة 2( من المرسوم بقانون اتحادي رقم )29( المادة )50(

( مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل 211.111( مائة ألف درهم وال تزيد على )111.111ستة أشهر، وبالغرامة التي ال تقل عن )

ر إجراء أبحاث، أو ( من هذا القانون " يحظ 12/2( من هذا المرسوم بقانون " ، ووفقا للمادة ) 15، و المادة )2(  بند 12من يخالف حكم المادة )

 يتجارب طبية على اإلنسان إال بعد موافقته، والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها الالئحة التنفيذية، وتبعا للشروط الت

 تقررها تلك الالئحة

إجراء  -ي -ظر على مقدم الخدمة ما يأتي: ، بشأن المسؤولية الطبية والصحية  على أنه: " يح2119( لسنة 25/ي( ، من قانون رقم )9( المادة )51(

أبحاث أو تجارب طبية على اإلنسان إال بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها الجهات المعنية وحسب 

 التشريعات الناظمة

، 1891، يونيو ويوليو 22تصادية، جامعة عين شمس، السنة ( حمدي عبد الرحمن: معصومية الجسد، بحث منشور بمجلة العلوم القانونية واالق52(

وما بعدها. حسام الدين كامل األهواني: المشاكل التي تثيرها عمليات زرع األعضاء البشرية، مجلة العلوم القانونية  21العدد األول والثاني، ص 

الطبية والعملية وحرمة الكيان الجسدي لإلنسان، دار الثقافة  ، محمد عيد الغريب، التجارب21، ص 1815-11واالقتصادية، العدد األول، السنة 

 .91، ص 2111للنشر والتوزيع، األردن، سنة 

. ن( وكذلك قررت محكمة باريس أن حرية الطبيب في اختيار وسيلة عالجية معينة، هي إحدى الحريات األساسية التي ينبغي أن يكفلها له القانو53(

، 2112ة المدنية والجنائية في األخطاء الطبية، جامعة نايف للعلوم األمنية، المملكة العربية السعودية، سنة منصور عمر المعايطة: المسؤولي

 .51، ص2111، صفوان محمد شديفات: المسؤولية الجنائية عن األعمال الطبية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، سنة 9ص



                                                                                                                                                                                                                                                      

32 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2121فبراير  32 العدد

( 54)فإن األطباء يف عمليات نقل وزرع األعضاء البرشية قد يرتكبون أخطاء جزائية أثناء مامرستهم لعملهم طبقا للقواعد العامة يعتقد بجدواه
 ، ونوضح ذلك من خالل املطالب التالية:

 املطلب األول: أركان املسؤولية الجنائية الطبية
 املسؤولية الطبية عن نقل وزراعة األعضاء البرشية وسلطة القايض يف التقدير املطلب الثاين: تحقق

 أركان املسؤولية الجنائية الطبية: املطلب األول
يعترب التزام الطبيب تجاه املريض التزام ببذل العناية الالزمة لعالج املريض مام يعني أن الطبيب ال يكون مسؤوال  عن نتيجة العالج 

العناية الالزمة لشفاء املريض وذلك باتباع الوسائل العلمية يف عالجه أو عند إجراء العمليات الجراحية، كام يلتزم الطبيب ولكن عليه بذل 
 الجراح تجاه املريض ببذل العناية الالزمة عند إجراء العملية الجراحية له وتنشأ مسؤوليته إذا مل يتخذ االحتياطات الالزمة قبل إجراء

ة وخاللها ويقاس سلوك الطبيب الجراح بسلوك طبيب جراح من االختصاص نفسه واملستوى املهني والعلمي ذاته مع العملية الجراحي
األخذ بعني االعتبار، الظروف الخارجية واإلمكانات املادية التي توافرت عند إجراء العملية الجراحية ، ونوضح ذلك من خالل الفرعيني 

 كان املسؤولية الجنائية عن نقل وزراعة األعضاء البرشية ويف الفرع الثاين نوضح ضوابط املسؤوليةالتاليني ففي الفرع األول نوضح أر 
 الجنائية عن نقل وزراعة األعضاء البرشية كام ييل:

 الفرع األول: أركان املسؤولية الجنائية عن نقل وزراعة األعضاء البرشية
ثة أركان وهي الخطأ والرضر وعالقة السببية بني الخطأ والرضر وتعترب تقيض القواعد العامة للمساءلة أي شخص عند توافر ثال 

عالقة السببية قامئة ما دام الرضر الذي يلحق باملريض قد ينتج من الخطأ الصادر من الطبيب إذا كانت املسؤولية طبية ويف هذه الحالة 
 (، وسوف نوضحها كام ييل: 55ا )يتحقق حكم املسؤولية وهو التعويض بقيام عالقة السببية وينتفي بانتفائه

أن الخطأ بوجه عام سلوك يتخذه الشخص بسلك اتجاه مخالف ضد االتجاه الصحيح ويعنى انحراف عن الركن األول الخطأ: 
السلوك املعتاد اجتامعيا  ملا ينتج عنه رضر مع إدراك الشخص باتجاهه يف املسلك الخاطئ وقد ينتج عن الخطأ رضر جسيم يعاقب عليه 

 .القانون

فالخطأ الطبي هو ذلك الخطأ الذي ينجم عن عدم قيام الطبيب بالتزاماته الخاصة التي تفرضها عليه أصول مهنته يف عالج مرضاه  
ومتى توافرت يف العمل الطبي رشوط اإلباحة يظل مرشوعا  ولو ساءت حالة املريض أما إذا فشل العالج فال يعد قرينة قاطعة عىل خطأ 

 ( 56) ير الخطأ الطبي يخضع للقواعد العامة التي يخضع لها تقدير الخطأ غري العمديالطبيب فتقد

                                                           

، 289، ص2111قانوني لحماية جسم اإلنسان، مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة، ( حبيبة سيف سالم راشد الشامسي: النظام ال54(

 .15منصور عمر المعايطة، المسؤولية المدنية والجنائية في األخطاء الطبية، مرجع سابق، ص 

، 1رنة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط( أبراهيم على حمادي الحلبوس: الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية، دراسة مقا(55

 11ص  2111

 2112( ايسر فؤاد: الخطأ الطبي بين الواقع والمأمول مع اتجاهات التشريع والقضاء بدولة االمارات، محاكم دبي، االمارات العربية المتحدة، 56(

 1ص 1811، إبراهيم أنيس: المعجم الوسيط، الجزء األول، القاهرة، 28ص 
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وخطأ الطبيب املهني هو ذلك الخطأ الذي يتصل باألصول الفنية للمهنة كخطأ الطبيب يف التشخيص أو خطئه يف اختيار وسيلة 
مهنة  هنيا فادحا يفيد معه أن الخطأ املهني يتصل بقواعدالعالج فالطبيب الذي اعتاد القيام بعمليات اإلجهاض يكون قد ارتكب خطأ م

الطب فكل مخالفة لنصوص القوانني الطبية يشكل خطأ مهنيا ترتتب عنه مسؤولية الطبيب والتي تتحدد حسب جسامة الخطأ إىل خطأ 
فاصل بني ما يجوز من األعامل فيكون هدف ركن الخطأ كحد مهني جنايئ أو مدين أو تأديبي أو كالهم معا أو أحديهام دون اآلخر 

 (.57الطبية وما ال يجوز طبقا للمقتضيات العامة الواردة مبا ميكن أن يعترب خطأ فنيا يصلح أن يشكل خطأ  عاديا، والعكس صحيح)

م اوبالتايل يصعب الرتجيح يف مجال اإلثبات يف املنازعات الطبية لجهة عىل حساب أخرى سواء كان املرىض أو األطباء وذلك أم
بي طالنصوص القانونية العامة والقوانني املنظمة للمهن الطبية وتحديد قوام املسؤولية للخطأ الطبي دومنا أي إسقاط  للفعل أو االمتناع ال

يف جرمية الخطأ الطبي فالقايض يقارن سلوك الطبيب موضوع الشكوى بسلوك الطبيب العادي وليس بسلوك الطبيب املتميز أو الطبيب 
ع األخذ يف االعتبار الظروف املحيطة بهذا الطبيب فإذا اتبع الطبيب األصول املتعارف عليها يف مهنة الطب أي قام بإجراء املهمل م

تشخيص بالعناية الالزمة مستعينا  بالوسائل الفنية الالزمة ومبن تستدعي ظروف الحالة االستعانة بهم من األخصائيني أو املساعدين ومع 
ر ال ميكن االحرتاز منه فإن الطبيب يف هذه الحالة ال يلزمه الضامن ولن يتعرض للمساءلة وقد اكتفى املرشع ذلك لحق باملريض رض 

 عقوبات اتحادي(8/4.اإلمارايت بذكر صور الخطأ يف املادة )

ام يبارشونه د فيفأن الخطأ هو إخالل الجاين عند ترصفه اإلرادي بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها املرشع عىل كافة األفرا 
من أفعال وعليه فإن الخطأ عموما  يتوافر إذا ترصف الشخص دون التقيد بواجبات الحيطة والحذر التي يتقيد بها األفراد فيام يبارشونه 

له إما العتقاده عمن أفعال حرصا  عىل الحقوق التي يحميها القانون وعدم حيلولته تبعا  لذلك دون تحقق النتيجة املعاقب عليها قانونا  كأثر لف
أنها لن تحدث أو عدم توقعه هذه النتيجة بينام كان من واجبه ويف استطاعته توقعها وهذا املدلول ينطبق عىل الخطأ الطبي الذي يتوافر 

حذر التي لإذا قام الطبيب مببارشة مهنته عىل نحو ال يتفق مع الواجبات التي تقتضيها مامرسة املهنة، وكذلك القواعد العامة للحيطة وا
 يتقيد بها كافة األفراد فترتتب عىل مسلكهم نتائج ضارة كان ميكن لطبيب معتاد تفاديها.

 (58)ومن أمثلة ذلك ترصف الطبيب عىل نحو يخالف األصول العلمية والفنية املقررة والثابتة يف مهنة الطب 

يعني ذلك  واملستقرة نظريا  وعمليا  بني أهل مهنة الطب وال فأن القواعد واألصول الطبية هي تلك املبادئ والقواعد األساسية الثابتة
 أن الطبيب يلتزم بتطبيق األصول العلمية والفنية كام يطبقها غريه من األطباء بل من حق الطبيب أن يرُتك له قدر من الحرية واالستقالل

 مهنة الطب قد التزم يف اختياره بالثابت علميا  وفنيا  يف من حيث اختيار الطريقة التي يرى أنها أصلح من غريها يف عالج مريضه طاملا أنه
 عكام أنه يجوز للطبيب يف ظل الظروف االستثنائية الخروج عن القواعد واألصول العلمية والفنية الطبية تطبيقا  للقواعد العامة يف امتنا 

عقوبات اتحادي( كام لو كان هناك خطر جسيم يهدد حياة 12/7) املسؤولية الجنائية إذا توافرت حالة الرضورة، وفقا  ملا تحدده املادة املادة
املريض أو صحته فلم يكن أمام الطبيب من سبيل لدفعه غري الفعل الذي أتاه والذي خرج فيه عن أصول مهنته فتمتنع مسؤوليته عندئذ 

                                                           

 وما بعدها  21ص  2119، دار الفكر الجامعي 1خالد محمد شعبان: مسؤولية الطب الشرعي، دراسة مقارنة، االسكندرية ، ط( 57(

. أسامة عبد 211، ص2111( منير رضا حنا: المسؤولية المدنية لألطباء والجراحين في القضاء والفقه الفرنسي والمصري، دار الفكر الجامعي، 58(

 .222، ص 1881ة الجنائية لألطباء، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الله قايد: المسؤولي
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ي الجنايئ هو الخطأ تي يطبقها فالخطأ الطبوعىل ذلك فإن القايض الجنايئ ال يسأل الطبيب إال عن تلك املخالفات الخطرية للنصوص ال
 (.59الفني أو املادي الذي كان بإمكان الطبيب املعتاد الحذر اليقظ تفاديه )

ومن صور الخطأ الطبي الخطأ هو تلك الجرائم التي تقوم بشكل مستقل عن نية الفاعل أي أن الجاين  مل يقصد ارتكابها، وال عربة 
( من قانون العقوبات،  ويتوافر الخطأ 8.ر القصد الجرمي، واملرشع اإلمارايت عربة عن الخطأ يف املادة )فيها لحسن النية، أي عدم تواف

و أ إذا وقعت النتيجة اإلجرامية بسبب خطأ الفاعل، سواء أكان هذا الخطأ إهامال ، أم عدم انتباه، أم عدم احتياط، أو الطيش، أو الرعونة، 
 للوائح واألوامر .عدم مراعاة القوانني واألنظمة وا

تتحدد املسؤوليات وااللتزامات يف األعامل الطبية بهدف حامية ضحايا االخطاء الطبية من العبث الركن الثاين الرضر: 
مية لجر ل والالمسوؤلية املهنية لألطباء بالتايل فإن الرضر هو األساس الذي تنبني عليه املسؤولية املدنية والجنائية وهو يف إطار الركن املادي

عندما يوجد نشاط اجرامي يف شكل ايجايب أو سلبي بالنتيجة االجرامية والتي ال تكون عنرصا من عنارص الركن املادي بالنسبة لجرائم 
النتيجة أو جرائم الرضر أو الجرائم املادية التي يتوقف وجودها عىل حدوث نتيجة معينة بسبب وجود اعتداء عىل حق متت حاميته من 

وجرائم الرضر أو جرائم النتيجة اإلجرامية ميكن أن يرتكبها شخص ال يحمل أي صفة وميكن أن يوقعها أشخاص ذوو طرف القانون 
صفه ينتمون لقطاع معني يرتتب عند ارتكابهم فعل أو امتناع يجرمه القانون ويقرر له عقوبة خاصة سواء يف صلب املجموعة الجنائية أو 

جة ط لتحقيق املسؤولية الجنائية للطبيب أو الطبيب الجراح يف جرائم القتل والجرح الخطأ تحقيق نتيثنايا القواعد الخاصة األخرى ويشرت 
معينة يف سلوكيات األطباء تجاه املرىض ضحايا األخطاء الطبية وهي وفاة املريض يف القتل الخطأ واصابته أو جرحه أو ايذائه يف سالمة 

 ( 60لرضر تطلب رشوط لقيامها )جسمه أو صحته يف الجرح الخطأ فقيام فكرة ا

فإن ركن الرضر كرشط كايف لقيام املسؤولية عامة واملسؤولية الطبية خاصة مبجرد ثبوت العالقة السببية بني الرضر كنتيجة إجرامية 
والخطأ الطبي ويرتتب بذلك آثار تختلف أحكامها عن الفعل واالمتناع الذي أحدث رضرا طبيا يف جرمية طبية عىل ضحية خطأ طبي صادر 

 فالرضر الذي يلحق باملريض من فرصة العالج يؤدي إىل ارتباط الخطأ بالرضرخيص أو قد أسهم يف احداثه الغري لطبيب عن فعله الش
 وارتباط السبب باملسبب وأن توافر عالقة السببية من عدم توافرها من املسائل املوضوعية التي تفصل بها محكمة املوضوع بغري معقب مادام

ب يف فالطبيب الذي يبارش بنفسه عالج املريض ثم ينتج عن ذلك رضر لجسمه أو تسبلها أصلها باألوراق  تقديرها مستندا  إىل أدلة مقبول
هالكه ال يكون ضامنا  لهذا الرضر ما مل ينسب إليه خطأ يكون هو السبب يف حدوث الرضر كأن يقوم شخص بالتطبيب وهو جاهل بعلوم 

                                                           

األعراض المرضية والعاهات واإلعاقة التي حدثت للطفل يرجع سببها إلى استمرار “ ( الحكم الصادر عن المحكمة االتحادية العليا في قولها: 59(

ية التأخير واإلهمال في عالج الطفل المذكور على الطبيبات المناوبات بقسم ارتفاع نسبة الصفراء بالدم وال يوجد لها مبرر آخر، وتقع مسؤول

انية نسالوالدة والالتي كن يناظرن الطفل من تاريخ بدء ٍظهور الصفراء وهكذا يتضح جليًا أن الطبيبات أي المطعون ضدهن قد خالفن واجباتهن اإل

اءهن بعملهن تحت إشراف االستشاري الذي وقعت إدانته في األصل ال يقيهن من والمهنية بما أدى إلى تفاقم حالة الطفل المرضية وإن احتم

 تحمل مسؤولياتهن نتيجة أخطائهن الشخصية الصادرة عنهن والتي يجب عليهن أن يحاسبن عليها بشكل ذاتي وفقًا لمقتضيات المنطق والقانون

في شأن المسؤولية الطبية دراسة  2119( لسنة 11على ضوء القانون رقم ) ايمان محمد الجابري: المسؤولية القانونية عن األخطاء الطبية،( 60(

وما بعدها، طه عثمان أبو بكر المغربي: المسؤولية الجنائية عن األخطاء الطبية في مجال  11ص  2111مقارنة، االسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 

 عدهاوما ب 81ص  2112،دار الفكر والقانون، 1التوليدـ المنصورة، ط
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بدال  من العضو التالف أو يرتك بعض أدوات الجراحة يف جسم املريض مام يتسبب يف الطب أو يستأصل عضوا  سليام  من جسم املريض 
 (61برت عضو من أعضائه أو يتسبب يف وفاته وما إىل ذلك مام يجب اعتباره خطأ ألنه يشكل إخالال  باألصول الطبية الثابتة واملتعارف عليها)

اء التداخل ية يصعب يف العمل الطبي بسبب طبيعة الجسد البرشي وإجر إن اثبات قيام عالقة السببالركن الثالث عالقة السببية: 
الجراحي واملريض غائب عن الوعي بفعل التخدير ووجوده داخل غرفة العمليات مبفرده دون ذويه وسط طاقم األطباء العاملون واملمرضني 

لقضاة سبب حتى من خالل أهل الخربة مام يوجه اواملساعدين الذين ينتمون جميعا  إىل وسط طبي وصحي واحد فيصعب إثبات عالقة ال
إىل جعل خطأ الطبيب خطأ مفرتض وأقامه املسؤولية بدون عالقة السببية عىل أساس فكرة تحمل التبعية ويبقى األصل متمثال  يف عدم 

عالقة سببية خطأ ورضر و  مساءلة الشخص عن الرضر ما مل يكن نتيجة خطأه وان من يطالب بالتعويض إثبات قيام أركان املسؤولية من
 فعىل املدعي عليه أن يدفع املسؤولية عنه إما عن طريق مبارشة أو أن يثبت انعدام السببية بني فعله الضار والرضر أي يثبت أن الرضر مل

ن سبب أجنبي أو عينتج من فعله فيهدم كل قرائن املسؤولية مبارشة أو بطريقة غري مبارشة بأن يثبت أن الفعل الذي تسبب يف الرضر نتج 
أن السبب األجنبي هو الذي سبب الفعل الذي أحدث الرضر فإن ركن عالقة السببية ركن مفرتض؛ فالقضاء اإلمارايت يقيم قرينة توفر 
عالقة السببية لدى قيام املرضور بإثبات الخطأ والرضر وأن من شأن ذلك الخطأ أن يحدث مثل هذا الرضر فهنا القرينة تقوم لصالح 

( فاألخطاء الجراحية يف الجراحة التجميلية 62ور وللطبيب نفي هذه القرينة بإثبات أن الرضر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه )املرض 
بكافة وجوهها وأشكالها هي أخطاء منوذجية ألنه من املتفق عليه بني األطباء أن العمل الجراحي مير غالبا  بثالث مراحل وهي مرحلة 

والتحضري للعمل الجراحي ومرحلة تنفيذ واجراء العمل الطبي الجراحي ومرحلة اإلرشاف واملتابعة للمريض حتى الوصول الفحص واإلعداد 
 (63به إىل التعايف وتبقى مسؤولية الطبيب الجراح قامئة )

في التزامه ببذل كويف ذلك قضت به محكم متييز ديب إن مسؤولية الطبيب ال تقوم عىل التزامه بتحقيق نتيجة شفاء املريض إذ ي
العناية الصادقة يف سبيل شفائه وانحراف الطبيب عن أداء هذا الواجب يعد خطأ يستوجب مسؤوليته عن الرضر الذي لحق باملريض 
ويفوت عليه فرصة العالج ما دام هذا الخطأ قد تداخل مبا يؤدي إىل ارتباطه بالرضر ارتباط السبب باملسبب ويتعني عند تحديد مسؤوليته 

 (64لوقوف عند السبب الفعال املنتج يف إحداث الرضر دون السبب العارض الذي ليس من طبيعته إحداث مثل هذا الرضر )ا

 وفاملبدأ املستقر عليه يف الفقه والقضاء وبني غالبية األطباء أن التزام طبيب الجراحة بالعناية والعالج واإلرشاف واملتابعة للمريض ه
ية الجراحية، أو إهامله أو تركه للمريض يف أي مرحلة من مراحل العمل الطبي الجراحي يكشف عن جهله كالتزامه قبل إجراء العمل

بواجباته والتزاماته الطبية ويعد خطأ تنعقد عليه مسؤولية مالحقة الطبيب وهو ما قضت به محكمة متييز ديب حيث يسأل الطبيب عن كل 

                                                           

، 2115، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1محمد صبري الجندي: في المسؤولية التقصيرية المسؤولية عن الفعل الضار، دراسة مقارنة، ط( 61(

 18ص  11ص 

ية ، دار الفكر ، االسكندر1محمد السعيد رشدي: عقد العالج الطبي، دراسة تحليلية وتأصيلية لطبيعة العالقة بين الطبيب والمريض، ط ( 62(

، 1جاسم العبودي: حقيقة اإلجهاض في النظم العالمية، دراسة قانونية اجتماعية تحليلية مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، ط، 2115الجامعي 

شأن المسؤولية  في 2119( لسنة 11ايمان محمد الجابري: المسؤولية القانونية عن األخطاء الطبية، على ضوء القانون رقم ) 285ص   1888

 81الطبية دراسة مقارنة، مرجع سابق ص 

 281، ص  2112ـ 1( حسن زكي اإلبراشي: مسؤولية األطباء والجراحين المدنية، القاهرة، دار النشر للجامعات المصرية، ط63(

درة عن محكمة تمييز دبي في ، والخاص مجموعة االحكام الصا22/2/2119بتاريخ  2119/ 2( محكمة دبي للتمييز في الطعن المدني رقم 64(

 11ص 2112المسؤولية الطبية لعام 



                                                                                                                                                                                                                                                      

36 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2121فبراير  32 العدد

ولنئ  مستواه املهني وجد يف نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب املسؤولتقصري يف مسلكه الطبي ال يقع من طبيب يقظ يف 
كان جراح التجميل كغريه من األطباء ال يضمن نجاح العملية التي يجريها إال أن العناية املطلوبة منه تكون أكرب من أحوال الجراحة 

 (65لة يف جسده وإمنا إصالح عيوب به مبا ال تعرض حياته للخطر )األخرى باعتبار أن جراحة التجميل ال يقصد منها شفاء املريض من ع

 الفرع الثاين: ضوابط املسؤولية الجنائية عن نقل وزراعة األعضاء البرشية
لقد وضع املرشع اإلمارايت ضوابط معينة يتقيد بها األطباء عند مبارشتهم لعمليات نقل وزرع األعضاء البرشية سواء كان ذلك بني 

 من جثث املوىت، وعىل ذلك قد تنتج حاالت معينة تقوم من خاللها املسؤولية الجزائية للطبيب عند مخالفته لهذه الرشوط وهي: األحياء أم

 : من املعلوم أن إجراء الفحوص الطبية التمهيدية، أو التكميلية للمريضأوالً: مسؤولية الطبيب عن إهامل إجراء الفحوص الطبية
إجراء العملية الجراحية أو تنفيذ العالج، فمن واجب الطبيب عند قيامه بعمليات نقل وزرع األعضاء البرشية أن يتأكد يعدُّ أمرا  رضوريا  قبل 

من خلو كل من املتربع بالعضو واملستفيد منه من األمراض التي يكون لها تأثري مبارش يف عدم نجاح العملية كأمراض القلب والسكري 
(66) 

يلتزم الجراح يف مجال زراعة األعضاء بتحقيق نتيجة فيام يخص العضو محل االستئصال،  ستصصال:الخطأ يف العضو محل اال-أ
فيلتزم باستئصال عضو سليم من جسم املتربع، كام يلتزم باستئصال العضو املريض من جسم املستقبل، فإذا مل يكن الحال كذلك، أي 

تقبل، جسم املتربع، وأدى ذلك إلتالفه؛ فإنه يكون مسؤوال  جنائيا  تجاه املتربع واملسإذا ارتكب خطأ  مهنيا  جراحيا  عند استئصاله للعضو من 
 (67)عىل أساس أنه ترضر معنويا ، حيث إنه فوتَّ له فرصة الشفاء

الالزمة  من واجب الطبيب بعد إجراء الفحوصمسؤولية الطبيب عن خطصه يف تنفيذ عمليتي نقل وزرع األعضاء البرشية:  -ب
لكل من املتربع ومستقبل العضو أن يلتزم بالرعاية، والحيطة عند إجرائه لعمليتي نقل وزراعة األعضاء البرشية؛  وأن يتابع بدقة حالة 

فإذا أخطأ الطبيب  ملنع تفاقم األرضار،املريض أثناء فرتة النقاهة؛ وذلك لتجنب املضاعفات، والتخاذ اإلجراءات الالزمة يف الوقت املناسب 
ية ئيف تنفيذ عملية النقل أو الزرع، وذلك بإغفال اإلرشاف عىل املريض، وتتبعُّ حالته الصحية، فإن ذلك يعد خطأ تنعقد به املسؤولية الجزا

(68) 

                                                           

، والخاص مجموعة االحكام الصادرة عن محكمة تمييز دبي في 11/8/2111بتاريخ  122/2111( محكمة دبي للتمييز في الطعن المدني رقم 65(

 18ص 2112المسؤولية الطبية لعام 

.زهدور أشواق: 251، ص 2118، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 1( ماجد محمد الفي: المسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي،ط66(

،  مصطفي محمد عبد   www.revues.univ-auarglaالمسؤولية الجنائية للطبيب الناجمة عن نقل وزرع األعضاء البشرية واالتجار بها، متوفر في 

 .121، ص 2111، القاهرة، دارالنصر، 1حسن: الخطأ الطبي والصيدلي والمسؤولية الجنائية، طالم

ون، ن( فاروق عبد الرؤوف عبد العزيز حمود: الحماية الجنائية لسالمة الجسم في القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية، رسالة دكتوراه في القا67(

 259المسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي، مرجع سابق ص . ماجد محمد الفي: 258، 2111جامعة القاهرة،

(68) Art. R. 2151-1. Sont notamment susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs, au sens de l'article L. 

2151-5, les recherches sur l'embryon et les cellules embryonnaires poursuivant une visée thérapeutique pour le traitement 

de maladies particulièrement graves ou incurables, ainsi que le traitement des affections de l'embryon ou du foetus”. 
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قل وزرع األعضاء عمليات نيتعني أن يكون القصد منه التدخل الطبي يف مسؤولية الطبيب يف حالة تخلف الغرض العالجي:  -ج
البرشية هو العالج، وأن يكون زرع العضو هو الوسيلة الوحيدة التي ال بديل لها إلنقاذ، أو تحسني حالته الصحية، وتخفيف آالمه؛ ذلك 

طبية، لأن الطبيب حني ميارس نشاطه الطبي بنقل العضو ال يقصد سوى العالج من علة مرضية، دون الوصول إىل هدف آخر كالتجربة ا
 (69)أو االنتقام من املريض 

 تحقق املسؤولية الطبية عن نقل وزراعة األعضاء البرشية وسلطة القايض يف التقدير: املطلب الثاين
تتحقق املسؤولية الطبية بتوافر أركانها من الخطأ والرضر وعالقة السببية بني الخطأ والرضر وللقايض سلطة واسعة يف تقدير هذه 

لزم أن تكون واضحة لديه بدون غموض فالقايض ال يحكم من منطلق الشك وقد يتطلب حكم االستعانة بأهل الخربة من األركان التي ي
( ومن أجل توضيح ذلك قسمنا املطلب يف فرعيني ففي الفرع األول  نوضح 70نقل وزراعة األعضاء البرشية ) األطباء يف حالة الخطأ الطبي

 ويف الفرع الثاين نوضح  تحقق املسؤولية يف التجارب الطبية عن الخاليا الجذعية كام ييل:تحقق املسؤولية الطبية ونفيها، 

 الفرع األول : تحقق املسؤولية الطبية ونفيها
ففي الخطأ املهني عن أي عمل مهني طبي يقوم به الطبيب  قد ال يستطيع القايض أن يتبني وجود عالقة السببية إال إذا استعان 

األطباء وذلك بسبب الطبيعة الغامضة واملعقدة لجسم اإلنسان إذ يرجع الرضر إىل طبيعة جسم اإلنسان وما يكتنفها من  بأهل الخربة من
غموض كونها محاطة باألرسار اإللهية األمر الذي يستعيص معه عىل القايض تبني وجود عالقته السببية ما مل يستعني بخبري ألن الصفة 

نية ال ميكن معرفتها وهو ما قضت به محكمة ديب يف الطعن بالتمييز بتحديد مسؤولية الطبيب عىل الترشيحية تكشف عن عيوب جسام
السبب الفعال املنتج يف إحداث الرضر دون السبب العارض الذي ليس من طبيعته إحداث مثل هذا الرضر واعتربت انحراف الطبيب عن 

املريض فوت عليه فرصة العالج مادام هذا الخطأ قد تداخل مبا يؤدي إىل أداء الواجب خطأ يستوجب مسؤوليته عن الرضر الذي يلحق ب
ارتباطه بالرضر ارتباط السبب باملسبب مام يتعني عند تحديد مسؤولية الوقوف عند السبب الفعال املنتج يف إحداث الرضر دون السبب 

انة بأهل رى عالقة السببية من خالل الخربة واالستعالعارض الذي ليس من طبيعته أحداث مثل هذا الرضر وإن القايض يستطيع أن يتح
الخربة من األطباء يف التقارير الطبية الواردة من الطب الرشعي الذي يبني ثبوت الحقيقة التي تأسست عليها النتيجة التي انتهى بها 

  (  71التقرير يف نفي الخطأ املنسوب صدوره للطبيب املعالج )

وسبب  املسؤولية املدنية فالرضر الناتج عن خطأ البد أن تكون له عالقة سببية تجعل الخطأ سبب الرضرفالرابطة السببية تعترب أساس 
وقوعه وأن مناط املسؤولية وجوهرها الرابطة السببية فالعالقة السببية هي التي تربط الرضر الطبي الحاصل عن الخطأ املرتكب والذي أدى 

فقد يقع الخطأ من الطبيب ولكن ال يكون هو السبب فيام ( 72)بذاته مستقل عن ركن الخطأ  إىل وقوع الرضر وهذا السبب ركنا  قامئا  

                                                           

(69)https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI0000066

87481&dateTexte=&categorieLien=cid  

، دار الفكر 1سميرة حسين محيسن: المسؤولية المدنية إلدارة المستشفى عن الخطأ الطبي للعاملين فيها ، دراسة مقارنة، المنصورة، ط( 70(

 .122صيدلي والمسؤولية الجنائية، مرجع سابق ص وما بعدها مصطفي محمد عبد المحسن: الخطأ الطبي وال 15ص  2111والقانون، 

، والخاص مجموعة االحكام الصادرة عن محكمة تمييز دبي في 21/12/2118بتاريخ  211/2118( محكمة دبي للتمييز في الطعن المدني رقم 71(

 15ص 2112المسؤولية الطبية لعام 

 وما بعدها 15الخطأ الطبي للعاملين فيها  مرجع سابق ص سميرة حسين محيسن: المسؤولية المدنية إلدارة المستشفى عن ( 72(
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أصاب املريض من أرضار كام لو أهمل الطبيب يف إجراء العملية الجراحية ثم أصيب املريض بأزمة قلبية حادة ال ترجع إىل خطأ الطبيب 
يتوىف املريض نتيجة العالج الذي وصفه الطبيب له دون وقوع أي خطأ  كذلك قد( 73) .18/411.أدت إىل وفاته يف الطعن املدين رقم 

من جانب الطبيب فعالقة السببية بني فعل الطبيب املخالف ألصول مهنة الطب والرضر الذي لحق باملريض أمر رضوري النعقاد مسؤوليته، 
قضت  خلع السن السليم بدال من املريض ويف ذلككام أنه من املمكن أن ينتج الرضر مبارشة من فعل الطبيب كام لو قام الطبيب ب

   (  74)محكمة متييز ديب مبعاقبة املتهمني 

وقد ينتج الرضر بسبب فعل سلبي من الطبيب كام لو امتنع الطبيب عن إسعاف مصاب كأن بإمكانه معالجته فتسبب امتناع الطبيب 
قة ريض أم متسببا  فيه فإنه يسأل عن ذلك إال إذا اثبت انعدام عال يف وفاة املصاب وسواء أكان الطبيب مبارشا للرضر الذي لحق بامل

السببية بني ترصفه والرضر الذي لحق باملريض كأن يثبت أن ذلك الرضر يرجع إىل قوة قاهرة  أو خطأ املريض نفسه أو خطأ الغري عىل 
لذلك يرجع ريض لديه استعداد سابق لإلصابة بالرضر و أن إثبات عالقة السببية أو نفيها من أصعب األمور يف املجال الطبي خاصة أن امل

إىل رأي الخربة الطبية للتحقق من السبب الحقيقي للرضر الذي لحق باملريض ومع ذلك فإن عالقة السببية ال يشك يف وجودها بني 
رى فركن الخطأ وامل أخترصف الطبيب والرضر الذي لحق باملريض عندما يتسبب فعل الطبيب يف إحداث الرضر مبارشة ودون تدخل ع

ال يكفي بذاته لقيام عالقة السببية بينه وبني الرضر وتعدد املتهمني يف الجرمية غري العمدية ال يتصور قيام االتفاق بل ال يصح معه 
  (75)التعميم ويتعني تحديد أركان املسؤولية من خطأ ورضر وعالقة سببية يف جانب الطاعن

ة الخطأ الطبي فتتوزع مسؤولية الطبيب عن أخطائه املهنية إىل مسؤولية مدنية وجزائية فاملسؤولي أما عن نفي املسؤولية الطبية عن
/معامالت مدنية( يشرتط بها توافر الخطأ والرضر والرابطة السببية بينهام؛ أي ارتكاب الطبيب لخطأ طبي أدى إىل 484املدنية وفقا  للامدة )

( 76ر أكيدا ومبارشا  وشخصيا ، وأن يتصل سببيا  بالخطأ الطبي، ويكون قابال  للتعويض عنه)إلحاق الرضر باملريض ويجب أن يكون الرض 
/ عقوبات االتحادي( بأنه ال جرمية إذا وقع الفعل بنية سليمة استعامال  .5أما يف املسؤولية الجزائية فأن املبدأ األسايس الذي حددته املادة )

ة أو القانون ويف نطاق الحق ويعترب من استعامل الحق الجراحة الطبية وأعامل التطبيب لحق مقرر مبقتىض أحكام الرشيعة اإلسالمي
ان كطبقا  لألصول العلمية املتعارف عليها يف املهن الطبية املرخص بها متى متت برضاء املريض أو النائب عنه قانونا  رصاحة  أو ضمنا  أو 

ل رشط تيض ذلك، ويجيز القانون العمليات الجراحية والعالجات الطبية املطابقة لألصو التدخل الطبي رضوريا  يف الحاالت العاجلة التي تق

                                                           

، والخاص مجموعة االحكام الصادرة عن محكمة تمييز دبي في 12/1/2112بتاريخ  119/2111( محكمة دبي للتمييز في الطعن المدني رقم 73(

 11ص 2112المسؤولية الطبية لعام 

، والخاص مجموعة االحكام الصادرة  9/2/2111جزاء بتاريخ  22/2111جزاء ،  21/2111 ، 11/2111( محكمة دبي للتمييز في الطعن الجزائي رقم 74(

، 15، 21، 25، 19/2،  وطالبت المحكمة بمعاقبة المتهمين عماًل بالمواد )121ص 2112عن محكمة تمييز دبي في المسؤولية الطبية لعام 

 11المعدل بالقانون االتحادي رقم  2111لسنة  8( من القانون االتحادي رقم 1/ من قانون العقوبات االتحادي المعدل والمادة) 122/2، 121/1

في شأن مزاولة مهنة الطب  1891لسنة  2المعدل بالقانون االتحادي رقم  1815لسنة  1من القانون االتحادي رقم  21/1والمادتين  1881لسنة 

 البشري

 11/2111محكمة دبي للتمييز في الطعن الجزائي رقم ( 75(

 2111لسنة  1، وفقًا ألحدث تعديالته الطبعة 1891لسنة  1، والمعدل بالقانون رقم 1895لسنة  5( قانون المعامالت المدنية االتحادي رقم 76(
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أن تجري برىض املريض أو رىض ممثليه الرشعيني أو يف حاالت الرضورة املاسة، إال أن فعل الطبيب يعترب سلوكا جرمي ا يف حال إيذاء 
 ( 77/عقوبات اتحادي ( )472اعاة القوانني واألنظمة وفقا  ألحكام )املادة املريض أو التسبب بوفاته عن إهامل أو قلة احرتاز أو لعدم مر 

فالعمل الطبي مبا يقتضينه من أفعال مثل إعطاء املواد الضارة والذي يؤدي يف النهاية إىل رضر يستند يف أصلها إباحة رخصها 
وم ء عىل الحق يف سالمة الجسم إذ أن األفعال التي تقالقانون ذلك أن املرشع االتحادي قد رخص االعامل الطبية ألنها ال تنتج اعتدا

بها جرائم االعتداء عىل سالمة الجسم ليست األفعال التي متس مادته وإمنا التي متس مصلحته يف أن تصان لإلنسان سالمته وأن 
ان ومن ه بل صيانة جسم اإلنسيسري عاديا ، فقد قدر املرشع االتحادي أن االعامل الطبية وأن مست مادة الجسم فهي مل تهدر مصلحت

 ثم مل تنتج اعتداء عىل الحق الذي يحميه القانون، فإذا كان الطبيب عند قيامه بعمله قد التزم األصول العلمية متجها  إىل شفاء املريض
جاهه وأفضت تفإن عمله يكتسب املرشوعية وال يرتفع عنه ذلك الوصف بتدخل عوامل مل يكن يف وسع الطبيب أن يعلم بها غريت من ا

 إىل نتيجة سيئة إال أنه يتعني إلضفاء وصف اإلباحة عىل العمل الطبي الرشوط التالية

/ قانون مزاولة 7يجب إلباحة العمل الطبي أن يقوم به شخص رخص له القانون مبزاولة مهنة الطب املادة ) ( الرتخيص القانوين:2)
املهن الطبية( حيث ال يجوز ألي شخص أن يزاول مهنة الطب البرشي يف الرشكات أو العيادات أو املستشفيات الخاصة أو يف املؤسسات 

ة املتحدة إال إذا كان مرخصا له مبزاولة هذه املهنة من وزارة الصحة ومسجال  لديها وفقا  أو املنشآت الخاصة يف دولة االمارات العربي
/ قانون 4ألحكام القانون وأن مهنة الطب البرشي تحدد بقرار من وزير الصحة رشط الحصول عىل املؤهل الدرايس ملزاولة املهنة يف املادة )

 (78مزاولة املهن الطبية( وما بعدها )

أباح املرشع االتحادي المتام العمل الطبي أن يكون مرشوطا  برضاء املريض والرضاء املقصود يف موافقة املريض  ملريض:( رضاء ا0)
عىل إجراء العملية الجراحية وهو عاملا  متبرصا  مبا تقتضيه حالته املرضية وأجاز املرشع االتحادي موافقة املسؤول عن املريض بإجراء 

رة املريض يف التعبري بإرادته الشخصية عىل إجراء العملية الجراحية ويعفى الطبيب من املسؤولية املرتتبة عىل الجراحة يف حالة عدم قد
 حالة املريض يف حالة رفض املريض عن التدخل الجراحي

بيب سواء طفإن عمل الطبيب ال يكون مرشوعا  إال إذا كان بقصد العالج فإذا انتفى القصد تحققت مسؤولية ال ( قصد العالج:3)
كانت مسؤولية مدنية أو مسؤولية جزائية وذلك ألن الهدف األسايس من العمل الطبي هو عالج املريض والوقاية من املرض والكشف عن 
أسباب سوء الصحة وبالتايل تتحقق مسؤولية الطبيب يف حالة إجراء جراحة ألنثى الستئصال مبيض التناسل بناء عىل طلبها دون حاجة 

 تتحقق مسؤولية الطبيب يف إجراء جراحة اإلجهاض وكذلك تتحقق مسؤولية الطبيب يف قتل املريض بدافع الشفقة عالجية كام
يها تتحقق مسؤولية الطبيب يف التجارب الطبية التي يجريها عىل املريض ولو توافر ف ( التجارب الطبية بقصد البحث العلمي:4)

أهمية التقدم العلمي واألبحاث العلمية تلزم األطباء بالقيام بتجارب علمية جديدة من أجل  رضاء املريض ذاته عن التجارب العلمية إال أن

                                                           

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات كل طبيب أو قابلة أصدر شهادة أو بيانا مزورا في شأن حمل أو والدة أو مرض أو  218( مادة 77(

 أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك ولو وقع الفعل نتيجة رجاء أو توصية أو وساطةعاهة 

  21، 19، 11، 11، 15، 11، 11، 8، 9، 2، 1في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وتعديالته في المواد 1815لسنة 1القانون االتحادي رقم ( 78(
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( ويرشط مطابقة األصول العلمية لذلك وفقا  للامدة 79كشف أسباب األمراض املستعصية ووصوال  إىل أنجح  األساليب العلمية للعالج )
 قانون مزاولة املهن الطبية(   ./41)

أن تقدير خطأ الطبيب يخضع للقواعد العامة التي يخضع لها تقدير الخطأ العمدي، وكذلك عدم الشخيص: ( خطأ الطبيب 5) 
استخدام الطبيب للوسائل العلمية الحديثة املتعارف عليها كالفحص االكلينييك والدموي واالشعة يرتب املسؤولية الجزائية واملدنية عىل 

 ملريض ال تسمح باللجوء إىل هذه الوسائلالطبيب وال يعفيه ذلك إال أن تكون حالة ا
فاالمتناع هو احجام شخص عن إتيان فعل إيجايب معني يلزمه به القانون يف ظروف معينة ( رفض الطبيب عالج املريض: 6)

التحادي ارشيطة أن يكون يف استطاعته إرادته فالعالقة بني الطبيب واملريض عالقة تعاقدية يلزم فيها رضا الطرفني وقد نص املرشع 
/ قانون مزاولة املهن الطبية( عىل إنه ال يجوز أن ميتنع الطبيب عن عالج مريض أو اسعاف مصاب ما مل تكن حالته خارجة  47يف املادة )

 عن نطاق اختصاصه
طويرها تنظم املرشع االتحادي إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ األعضاء واألنسجة البرشية و  ( نقل وزراعة األعضاء البرشية:4)

ومنع االتجار يف األعضاء واألنسجة البرشية من أجل حامية حقوق األشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة برشية يف 
وأجاز ( 80/ قانون نقل وزراعة األعضاء(، ونظم عملية التربع باألعضاء واألنسجة البرشية ومنع استغالل حاجة املريض أو املتربع ).املادة)
اء املتخصصني إجراء عمليات استئصال األعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوىف وزرعها يف جسم شخص حي أخر بقصد لألطب

 / قانون نقل وزراعة األعضاء( 7للامدة)العالج للمحافظة عىل حياته وذلك وفقا للرشوط واإلجراءات املنصوص عليها يف القانون وفقا  
وحظر عملية االتجار باألعضاء البرشية وجميع أشكال االستغالل الجنيس أو السخرة أو نزع األعضاء أو الخدمة قرسا أو االسرتقاق أو 

 (81)/ قانون االتجار بالبرش(7التسول أو املامرسات الشبيهة بالرق واالستعباد وفقا  للامدة )
األعضاء البرشية التي ميكن نقلها فميز بني األعضاء األساسية للحياة وبني األعضاء األخرى فمنع نقل وحدد املرشع االتحادي 

العضو األسايس للحياة إذا كان هذا النقل يؤدي إىل وفاة اإلنسان ولو كان ذلك مبوافقته، كالقلب والكبد يف حالة استئصاله كليا  كام 
يعات املنظمة لعملية نقل وزرع األعضاء البرشية لجملة من الرشوط والضوابط القانونية يف أخضع املرشع االتحادي عىل غرار جل الترش

والخاصة برشوط النقل من الجسم البرشي الحي التي يعد عدم مراعاتها سببا  لقيام املسؤولية قانون نقل وزراعة األعضاء(، /  74املادة )
رشوط نقل نخاع العظم واستثنى من قانون نقل وزراعة األعضاء(، / .7باملادة ) ( وحدد املرشع82القانونية للمترصف يف العضو البرشي)

                                                           

وضع ضوابط إلباحة التجارب العلمية تمثلت في إجراء التجارب الطبية بقصد البحث  1815عام  ، وإعالن طوكيو1812( إعالن هلسنكي عام 79(

 العلمي وفقًا لمبادئ االخالق على أن تكون فوائدها أكثر من مضرتها، وأن يكون الطبيب قد سبق له إجراء عملية مشابهة وأن يكون متخصصاً 

 ذرفي هذا المجال مع ضرورة مراعاة واجب الحيطة والح

بشأن تنظيم نقل وزراعة األعضاء واألنسجة البشرية، المنشور بالجريدة الرسمية  2111لسنة  5( من مرسوم بقانون اتحادي 1( نص المادة )80(

)أهداف القانون  يهدف هذا المرسوم  2111/  2/  15والمعمول  به من تاريخ  2111/  9/  15السنة السادسة واألربعون بتاريخ  111العدد 

منع االتجار في األعضاء واألنسجة  -2تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ األعضاء واألنسجة البشرية وتطويرها،  -1نون إلى تحقيق ما يأتي: بقا

 2، تنظيم عملية التبرع باألعضاء واألنسجة البشرية -2حماية حقوق األشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة بشرية،  -1البشرية، 

 منع استغالل حاجة المريض أو المتبرع(

 2115( لسنة 1في شأن مكافحة االتجار بالبشر، الُمعدل بالقانون االتحادي رقم ) 2111( لسنة 51( المرسوم بقانون اتحادي رقم )(81

 على سبيل التبرع ومن شخص كامل يحظر نقل األعضاء أو جزء منها أو األنسجة البشرية بين األحياء إال  -1)12( شروط النقل من حي المادة 82(

( من هذه المادة بموجب وثيقة وفق النموذج المعد من الجهة الصحية المختصة، ومرفقًا بها 1يثبت التبرع المشار إليه في البند )  -2األهلية. 
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جواز الحصول عىل نخاع العظم املستخرج من القارص أو ناقص أو فاقد األهلية كام وضع رشوط قانون نقل وزراعة األعضاء(  74املادة )
ص رصاحة عىل رضورة أن يتم النقل أو الزرع لألعضاء البرشية يف ( ون83) قانون نقل وزراعة األعضاء(/ 75النقل بعد الوفاة يف املادة )

 (84)قانون نقل وزراعة األعضاء(/ 71مراكز طبية وفق لجنة طبية أو أكرث مشكلة من املركز الوطني االتحادي وفقا  ألحكام اللامدة )

 الفرع الثاين: تحقق املسؤولية يف التجارب الطبية عن الخاليا الجذعية
العلامء واألطباء بالخاليا الجذعية كوسيلة لعالج األمراض املستعصية يف املستقبل القريب وهو األمل الذي يعقده عليها كثري اهتم 

من األطباء واملرىض؛ من أجل شفاء العديد من األمراض خالل السنوات القليلة املقبلة مثل أمراض السكري، والشلل الرعاش، والزهامير، 
، وتليف الكبد، والفشل الكبدي والكلوي وتستخدم الخاليا الجذعية بديال  لزراعة األعضاء، وذلك بأخذ خلية من ومرض تصلب األعصاب

شخص املريض نفسه، ففي هذه الحالة لن يرفض الجسم العضو املأخوذ من خالياه الجديدة واستخدمت للخاليا الجذعية  من خالل 
ة هذه الخاليا عىل تجديد خاليا أعضاء الجسم املختلفة ونتج عن هذا التقدم فتح جديد عمليات زراعة النخاع حيث اكتشف الباحثون قدر 

ون كلألطباء باالبتعاد عن األعامل الطبية التقليدية وأسهم يف تقليل االعتامد عىل أعضاء املتربعني واملتوفيني وكأي تقدم طبي ال بد أن ي
ادة من وري وضع قيود قانونية لتعيني الحدود التي يجوز فيها رشعا ، وقانونا  االستفله جانب إيجايب، وآخر سلبي ينتج عنه، فبات من الرض 

 ( 85)التقدم العلمي مع الحفاظ عىل مبدأ حرمة الكيان الجسدي

حيث تؤدي الخلية الجذعية دورا  مهام  يف تكوين مختلف خاليا الجسم املتخصصة، ولها القدرة عىل ترميم الخاليا املريضة أو 
حيث ميكن الحصول عليها من الجنني الباكر يف مرحلة الكرة الجرثومية  البالستوال وهي الكرة الخلوية الصانعة التي تنشأ منها التالفة

                                                           

يقتصر التبرع بنقل األعضاء أو أجزاء منها واألنسجة  -1التقارير الطبية الالزمة لعملية نقل األعضاء أو جزء منها أو األنسجة البشرية الخاصة بالمتبرع. 

أقارب أي من الزوجين  -األزواج الذين مضى على عقد زواجهم مدة ال تقل عن سنتين. ج -األقارب حتى الدرجة الرابعة. ب -أ -البشرية بين من يأتي:

البشرية المأخوذة من بين أقارب المتبرع والمنقول إليه حتى الدرجة  النقل التبادلي لألعضاء واألنسجة -بالنسبة للزوج اآلخر حتى الدرجة الرابعة. د

 تحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أية شروط أخرى الزمة لتنفيذ حكم هذه المادة(  -2الرابعة، 

لمستخرج من القاصر أو ناقص أو فاقد ( من هذا المرسوم بقانون، يجوز الحصول على نخاع العظم ا12( استثناء من المادة )11( نص المادة )83(

الموافقة الكتابية من  -2أن يكون الغرض من الحصول عليه زراعته في أحد أبوي المنقول منه أو أبنائه أو إخوته،   -1األهلية بشرط توفر ما يأتي:

 بالمنقول منه.عدم إلحاق أي ضرر  -2عدم توفر حلول عالجية أفضل للمنقول إليه،  -1ولي المنقول منه أو وصيه، 

بشأن تنظيم نقل وزراعة األعضاء واألنسجة البشرية،على أن تشكل في  2111( لسنة 5( من المرسوم بقانون اتحادي  رقم )11(  المادة )(84

بدراسة الحاالت ( لجنة طبية أو أكثر، ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة أطباء متخصصين على األقل، وتختص 11المركز الوطني االتحادي وفقًا للمادة )

اء في كالتي تحتاج إلى زراعة األعضاء أو األنسجة البشرية والتوصية بما تراه بشأنها، ويشترط أن يكون أعضاء اللجنة من غير المالكين أو الشر

( للعقوبات 2111/ 5) المنشأة الصحية المرخص لها التي ستجرى بها عملية االستئصال أو الزراعة وخصص الفصل الرابع من المرسوم بالقانون رقم

ة زراعة حالمشددة للمخالفين خاصة في قضية االتجار باألعضاء البشرية والذي يعتبر من أهم البنود في القانون ما يؤكد التزام الدولة بتجريم سيا

ات وبالغرامة التي ال تقل ( شدد العقوبة بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد على سبع سنو21األعضاء والمتاجرة بها، ففي المادة )

ة  عن خمسمائة ألف درهم وال تزيد على ثالثة ماليين درهم كل من قام باإلتجار أو التوسط بقصد االتجار بأعضاء أو جزء منها أو أنسجة بشري

 وتقضي المحكمة بمصادرة األموال المتحصلة من الجريمة

. خالد 228، ص2111، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية،  1الكيان الجسدي، ط( ميرفت منصور: التجارب الطبية والعلمية في ضوء حرمة 85(

ن سينا بمشعل:  الخاليا الجذعية الحقائق العلمية واألبعاد األخالقية ضمن كتاب فقه الطبيب ندوات حوارية تفاعليه الندوة التي نظمتها جمعية ا

 291، ص 2119/ 11-12وم اإلنسانية بتاريخ الطبية في فرنسا بالتعاون مع المعهد األوربي للعل
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مختلف خاليا الجسم،  كام ميكن أن يتم تلقيح متعمد لبيضة من متربعة وحيوان منوي من متربع للحصول عىل لقيحه وتنميتها إىل 
خراج الخاليا الجذعية منها أو من الخاليا الجرثومية وهي مثل الخاليا الناتجة من إنهاء الحمل  أو استخدام مرحلة البالستوال  ثم است

األجنة إال يف حالة اإلجهاض التلقايئ  واملشيمة أو الحبل الرسي، واألطفال والبالغون، أو االستنساخ العالجي بأخذ خلية جسدية من 
ا يف بيضة مفرغة من نواتها، بهدف الوصول إىل مرحلة البالستوال، ثم الحصول منها عىل الخاليا إنسان بالغ واستخراج نواتها، ودمجه

 (86الجذعية)

فقد اتخذ مجلس املجمع الفقهي اإلسالمي، القرار بجواز الحصول عىل الخاليا الجذعية، وتنميتها، واستخدامها بهدف العالج، أو 
صدرها مباحا ، ومن ذلك عىل سبيل املثال من البالغون إذا أذنوا، ومل يكن يف ذلك رضر عليهم إلجراء األبحاث العلمية املباحة، إذا كان م

، أو األطفال إذا أذن أولياؤهم، ملصلحة رشعية ومن دون رضر عليهم، واملشيمة، أو الحبل الرسي، وبإذن الوالدين أو الجنني السقط تلقائيا  
مع التذكري مبا ورد يف القرار السابع من دورة املجمع الثانية عرشة، بشأن الحاالت التي  أو لسبب عالجي يجيزه الرشع، وبإذن الوالدين،

يجوز فيها إسقاط الحمل، أو اللقائح الفائضة من مشاريع أطفال األنابيب إذا وجدت وتربع بها الوالدان وعدم الحصول عىل الخاليا 
ني ثال الجنني املسقط تعمدا  بدون سبب طبي يجيزه الرشع، التلقيح املتعمد بالجذعية واستخدامها إذا كان مصدرها محرما  عىل سبيل امل

( من تقنني الصحة L1241بينام خصص املرشع الفرنيس  املادة )( 87)بويضة من متربع، وحيوان منوي من متربع، االستنساخ العالجي
أنه ال  حظر التجارب الطبية عىل األجنة البرشية، وعىل العامة مسألة استئصال األنسجة، والخاليا، ومنتجات الكيان الجسدي وأكد عىل

ميكن تصور األجنة البرشية الحية إال يف الطرق التي تساعد عىل تقدم الطب، والعالج، والتناسل، كام نصَّ عىل حظر االتجار يف األجنة 
 (88)البرشية

                                                           

( وهي العملية الطبيعية التي يقوم فيها الرحم بطرد الجنين من غير إرادة األم، سواء كانت بسبب عيوب خلقية بالجنين أو حالة جسمانية 86(

، محمد 221، ص2111ثة، دار الجامعة الجديدة، سنة تعاني منها األم،  محمود أبو العينين، الحماية الجنائية للجنين في ضوء التطورات العلمية الحدي

للمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي المنعقدة بمكة في الفترة  11على البار: الخاليا الجذعية والقضايا األخالقية،  بحث مقدم للدورة 

 21م، ص  2111/ 12/  11-11هـ موافق  18-21/11/1222

، ص 2111كلينيكي وزرع ونقل األعضاء والدم والعالج بالخاليا الجذعية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، ( أمير فرج يوسف: الموت اإل87(

، عادل عبد الفضيل عيد، السيد طلبة على، 211، ميرفت منصور، التجارب الطبية والعلمية في ضوء حرمة الكيان الجسدي، مرجع سابق، ص115

 .112، ص 2111يا الطبية والصحية المعاصرة، دار التعليم الجامعي، اإلسكندرية، قرارات المجمع الفقهية في القضا

 ( وهي التي تكفل الكرامة اإلنسانية وتحظر االعتداء عليها وتضمن احترام اإلنسان منذ بداية حياته88(

1. Article 16, Créé par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 2 JORF 30 juillet 1994, La loi assure la primauté de la 

personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa 

vie. 

2. Article L2151-6, Modifié par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 43, L'importation de cellules souches 

embryonnaires aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette 

autorisation ne peut être accordée que si ces cellules souches ont été obtenues dans le respect des principes fondamentaux 

prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil. 

3. Décret n° 2006-121 du 6 février 2006 relatif à la recherche sur l'embryon et sur les cellules embryonnaires et 

modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires). 
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دعوى هالكها، الستخالص الخاليا الجذعية الجنينية بأما الفقه اإلسالمي فيعارض بقوة تجارب قتل األجنة البرشية أي إبادتها وإ
غ علمي فضفاض، بدعوى خدمة العالج بالخاليا باعتبارها إهانة وتالعبا بالجنني اآلدمي الذي كرمه  خدمة اإلنسان، أو تحت غطاء أو مسوَّ

دمية للحصول ، فإنه ال يجوز استنساخ األجنة اآل الله عز وجل، وهو أمر ال ميكن تسويغه لالعتبارات الرشعية، واألخالقية، واإلنسانية وعليه
( أو القيام باإلجهاض العمدي أو اإلجرامي، إلنتاج بويضات 89عىل الخاليا الجذعية الجنينية، كام ال يجوز التربع بالنطف املذكرة، أو املؤنثة)

لخاليا لطبيب أو الباحث الحصول عىل امخصبة تتحول بعد ذلك إىل جنني بغرض الحصول عىل الخاليا الجذعية منه غري أنه يجوز ل
الجذعية من خالل الحبل الرسي، أو املشيمة يف إطار البحث العلمي التجريبي املعتمد رشعا  ونظاما ، ويجوز أيضا نقل الخاليا الجذعية 

 ( 90نقل األعضاء من جثث املوىت) ة يفالجنينية يف حالة الجنني امليت واالنتفاع بها لعالج األمراض املستعصية وفقا  للضوابط الرشعية املعترب 

/ قانون 74بينام مل ينظم املرشع اإلمارايت ترشيعا  خاصا  ينظم التجارب الطبية عىل الخاليا الجذعية، إمنا ميكن الرجوع إىل املادة )
التربع، ومن  األحياء إال عىل سبيلتنظيم نقل وزراعة األعضاء  البرشية( عىل حظر نقل األعضاء، أو جزء منها، أو األنسجة البرشية بني 

 (91)شخص كامل األهلية

وإن كان قد نص عىل الخاليا الجذعية بشكل عام، إال أنه كان من األفضل أن يضع لها ترشيعا  خاصا  مستقال  ينظم مسألة  
غياب  لخاليا الجذعية إذ إنالتجارب الطبية عىل الخاليا الجذعية، كام ينظم يف الوقت ذاته عمل مراكز تخزين دم الحبل الرسي وا

 راإلطار القانوين لتنظيم آلية هذه املراكز، قد يفسح املجال الواسع ملامرسة األعامل الضارة بالصحة العامة؛ لذا أصبح من الرضوري إصدا
دولية املعتمدة للخاليا لترشيع مستقل ينظم كيفية حفظ هذه الخاليا الجذعية وتخزينها، وكيفية استخدامها، والتعامل معها وفق املعايري ا

 الجذعية، واألنسجة البرشية.

 الخامتة 
حاولنا توضيح املسؤولية الجنائية عن التجارب الطبية عىل اإلنسان وفقا  للترشيعات االتحادية من خالل املحور األسايس والرئييس 

ند ت الطبيب ويحدد مسؤولياته من حيث سللمسؤولية الطبية يف حرمة وسالمة الجسد البرشي وتكامله وهو أول محور يحكم مشكال 
مرشوعية العمل الطبي كونه يضع مبدأ التكامل الجسدي البرشي وسالمته كهدف ومحل ملسائلة الطبيب أو الطبيب الجراح عند اإلنحراف 

ؤدي إىل خل مبا يعن أداء الواجب تجاه املريض والذي يستوجب مسؤوليته عن الرضر الذي يلحق باملريض طاملا أن هذا الخطأ قد تدا
 ارتباط السبب باملسبب.

                                                           

األعضاء دارسة مقارنة بين القانون المدني والفقه اإلسالمي، رسالة دكتوراه قدمت لكلية الحقوق جامعة  ( أحمد عبد الله الكندري: نقل وزراعة89(

. جابر علي مهران: حكم االستنساخ والتلقيح الصناعي في الفقه اإلسالمي، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق 189، ص 1881عين شمس، 

 .129ص  م، 1889يونيو  21جامعة أسيوط، العدد 

، شعالن سليمان محمد: نطاق الحماية الجنائية 211( ميرفت منصور، التجارب الطبية والعلمية في ضوء حرمة الكيان الجسدي، مرجع سابق، ص90(

. 119ص ، 2112لألعمال الطبية الفنية الحديثة في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، سنة 

 .292، ص 2112، دار الفكر القانوني، المنصورة، 1محمد لطفي عبد الفتاح: القانون الجنائي واستخدام التكنولوجيا الحيوية  دراسة مقارنة،'ط

مثل  ، في شأن تنظيم نقل وزراعة األعضاء واألنسجة البشرية، بينما بعض الدول،2111، لسنة 5( من القانون االتحادي رقم 12( المادة )91(

ن م النمسا وبولندا ومالطا وليتوانيا ولكسمبورج، قد أظهرت معارضة الستمرار الدعم المالي األوروبي لألبحاث في الخاليا الجذعية المأخوذة

شبكة  -/ https://www.alittihad.ae/wejhatarticleاألجنة لتدابير تحرم تدمير األجنة لغرض الحصول على الخاليا الجذعية منها، للمزيد انظر: 

 المعلومات الدولية )اإلنترنت



                                                                                                                                                                                                                                                      

44 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2121فبراير  32 العدد

فقد أثارت التجارب الطبية املختلفة عىل أنواعها من نقل وزرع األعضاء البرشية جدال  واسعا  يف املجتمعات الحديثة، من مجتمع 
التقنية عىل زراعة  هذهيقبل وجودها إىل مجتمع يرى فيها أنها تجارة تتناىف مع الرشيعة اإلسالمية والقوانني الوضعية، بحيث تنطوي 

األعضاء البرشية داخل املعامل، وزرعها بعد ذلك داخل جسم اإلنسان؛ لضامن توافر العضو املناسب فور احتياج املريض له، وهذا ما دعا 
رمة الكيان حالدول إىل االهتامم بهذه التقنية، من أجل التوصل إىل قواعد تنظم هذه التقنية املستحدثة، ووضعها يف إطار ال ينقص من 

الجسدي إال أن التجارب الطبية مل تقف عند هذا الحد، فقد تعدتها اىل إخضاع هذه التقنية من أجل استنساخ كائن حي، أو من أجل 
استنساخ أعضاء منفردة الخاليا الجذعية، وعىل هذا فإن حامية الجسم البرشي هي حامية رشعية، وقانونية، يحيطها القانون الطبي 

طاق من الحقوق والضامنات، والتي ال بد من إحاطتها بسياج متني من الحامية الرشعية، والقانونية، واألخالقية، واإلنسانية، املقارن بن
 يجب أال تتعداها التكنلوجيا الحديثة واالكتشافات الطبية والحيوية املعارصة.

جارب يضع لها ترشيعا  خاصا  مستقال  ينظم مسألة الت وإن كان قد نص عىل الخاليا الجذعية بشكل عام، إال أنه كان من األفضل أن
الطبية عىل الخاليا الجذعية، كام ينظم يف الوقت ذاته عمل مراكز تخزين دم الحبل الرسي والخاليا الجذعية إذ إن غياب اإلطار 

صدار ترشيع مة؛ لذا أصبح من الرضوري إ القانوين لتنظيم آلية هذه املراكز قد يفسح املجال الواسع ملامرسة األعامل الضارة بالصحة العا
مستقل ينظم كيفية حفظ هذه الخاليا الجذعية وتخزينها، وكيفية استخدامها، والتعامل معها وفق املعايري الدولية املعتمدة للخاليا 

 الجذعية، واألنسجة البرشية.

أكد من لجراح إجراء العملية الجراحية من دون التقد توصلت الباحثة من خالل الدراسة إىل يعترب خطأ من جانب الطبيب ا النتائج:
 سالمة املنضدة وآالت تثبيت املريض عليها، والذي ميكن أن يؤدي إىل سقوط املريض عنها 

إن املرشع اإلمارايت مل يتناول بعض التجارب الطبية املتمثلة يف االستنساخ والخاليا الجذعية يف ترشيع خاص ومستقل،  (7)
، إال 4171(، لسنة 2ات األخرى وإن كان قد نص عىل االستنساخ يف قانون املسؤولية الطبية رقم )كام فعلت بعض الترشيع

 أنه مل يتناول فيه تنظيام  للتجارب الطبية عىل الخاليا الجذعية 

التي و إن حامية الجسم البرشي هي حامية رشعية، وقانونية، يحيطها القانون الطبي املقارن بنطاق من الحقوق والضامنات  (4)
ال بد من إحاطتها بسياج متني من الحامية الرشعية، والقانونية، واألخالقية، واإلنسانية، يجب أال تتعداها التكنلوجيا الحديثة 

 واالكتشافات الطبية والحيوية املعارصة.

ه املرشع وهو ما أسام إن حظر إجراء التجارب الطبية عىل اإلنسان مل ينحرص فقط بعد والدته، إمنا ميتد إىل ما قبل الوالدة (.)
 اإلمارايت الحمل املستكن كام ميتد إىل ما بعد الوفاة وذلك عن طريق حظر إجراء التجارب واملساس بجثث املوىت.

لكل إنسان األحقية يف التمتع بحرمة جسده لكونها جوهر كرامته اإلنسانية التي تعني عدم جواز التفريط يف كيانه املادي  (2)
 لكرامة اإلنسانية هي القاعدة التي بنيت عليها حقوق اإلنسان.باعتباره محل حامية فا

إن التجارب الطبية تنقسم إىل نوعني، بحسب الغرض الذي يسعى الطبيب إىل تحقيقه من وراء كل منهام، وهي التجارب  (5)
رق الحديثة عند لطالعالجية وغري العالجية فيتوجب عىل الطبيب الجراح اتباع األصول العلمية املتعارف عليها واستخدام ا

 إجراء العملية الجراحية، واالبتعاد عن الطرق البدائية يف ذلك.
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اعتامد العمل الجامعي ملواجهة التجارب العلمية البحتة التي ال يكون فيها نفع لإلنسان، إمنا يتم القيام بها لحاجة علمية،  (1)
يم املخاطر بالتجارب الطبية كلٌّ حسب مجاله، ولتقي عن طريق حتمية التعاون بني الطب والقانون؛ لضبط املفاهيم املتعلقة

التي قد تنجم عن إجراء هذه التجارب الطبية، بخالف املنصوص عليه قانونا ، وللوصول إىل قوانني برؤيٍة قانونية وطبية 
 متجانسة، أكرث قربا  من الواقع العميل.

، الجهة التي يتم اللجوء 4171(، لسنة 2ولية الطبية رقم )كان من األفضل أن يحدد املرشع اإلمارايت رصاحة يف قانون املسؤ  (1)
عليها للحصول عىل ترصيح كتايب إلجراء التجارب الطبية، دون أن يرتك تحديدها لجهات أخرى، نظرا  ألهمية هذا الترصيح 

 يف إجراء التجارب الطبية عىل األشخاص.

د من إزالة املواد وقطع الشاش املستعملة، ومن األخطاء التي عىل الطبيب الجراح عند االنتهاء من العملية الجراحية التأك (8)
 تتكرر دامئ ا ترك بعض هذه املواد أو القطع يف جسم املريض ما يؤدي أحيان ا إىل وفاته.

 لذلك تويص الباحثة مبا ييل:

ية القانونية واألخالقنهيب باملرشع اإلمارايت رضورة وضع تنظيم قانوين أخالقي عام وشامل، يعالج كافة الجوانب  (7)
واالجتامعية، وسائر االعتبارات العلمية للمامرسات الطبية املستحدثة عن التجارب الطبية عىل اإلنسان، حيث إن املبادئ 
القانونية التي تحكم التنظيم القانوين التقليدي أدت إىل اتساع الفجوة، التي تفصل بني رضورة الحفاظ عىل مبدأ حرمة الكيان 

وبني حتمية التطور العلمي يف املجال الطبي، حيث إن الحل األمثل لتدارك هذه الفجوة تكمن يف رضورة وضع البرشي، 
 تنظيم قانوين أخالقي عام وشامل.

أهمية إعادة النظر يف الترشيعات املنظمة للتجارب الطبية بشكل دوري ومنتظم، مع االهتامم بتحديث القوانني املنظمة ملهنة  (4)
مبا يتناسب مع التطور العلمي الرسيع يف مجال التجارب الطبية، ملواجهة أي صورة مستحدثة من صور  الطب وقواعدها،

 االعتداءات التي تستغل هذا التقدم الرتكابها.

، يف شأن تنظيم نقل وزراعة األعضاء 4171(، لسنة 5نلتمس من املرشع اإلمارايت أن يحدو يف املرسوم بقانون اتحادي رقم ) (.)
لبرشية حدو املرشع الفرنيس يف توضيح الفارق بني أعضاء الجسم ومنتجاته، ملا لهذه التفرقة من أثر يف قيام واألنسجة ا

 املسؤولية الجنائية عن التجارب الطبية وعدمها.

رضورة وضع ضوابط صارمة من ِقبل وزارة الصحة؛ لضامن الرقابة الفعالة عىل أنشطة مراكز البحث يف مجال التكنلوجيا  (2)
ية، ضامنا  لعدم املساس بالكرامة اإلنسانية من جهة، وحتى ال يظل باب التجارب الطبية مفتوحا  عىل مرصاعيه من جهة الحيو
 أخرى.

، يف شأن 4171(، لسنة 5( من املرسوم بقانون اتحادي رقم )41نلتمس من املرشع اإلمارايت تشديد العقوبة الواردة يف املادة ) (5)
ألنسجة البرشية، الخاصة ببيع العضو البرشي، أو عرضه للبيع، أو التوسط يف بيع، أو رشاء عضو، تنظيم نقل وزراعة األعضاء وا

أو جزء منه، أو نسيج برشي، حيث إن نوع العقوبة املقررة غري متناسبة مع خطورة الفعل اإلجرامي فقد كان من املالئم لو أن 
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، يف شأن تنظيم نقل وزراعة األعضاء واألنسجة 4171لسنة (، 5املرشع اإلمارايت نص يف املرسوم بقانون اتحادي رقم )
البرشية، عىل الوسيلة التي يتم من خاللها تأمني املتربع من جميع األخطار التي قد تلحق به جراء التربع بأحد أعضائه، أو 

 أنسجته. 

ولة لها قد لبنوك الخاصة، فدعم الدرضورة دعم مراكز تخزين الخاليا الجذعية الحكومية؛ نظرا  للتكلفة الباهظة التي تدفع ل (1)
 يسهم يف توفري الكثري من األموال التي قد تنفق عىل عالج األمراض املستعصية، ويضع حدا  لالحتكار.
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 املراجع واملصادر

 الكتب العامة

، 7أبراهيم عىل حامدي الحلبوس: الخطأ املهني والخطأ العادي يف إطار املسؤولية الطبية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط .7
4171  

 7211إبراهيم أنيس: املعجم الوسيط، الجزء األول، القاهرة،   .4
د األول، حرف الخاء مع الهمزة، طبعة خاصة، وزارة أيب الفضل جامل الدين محمد بن مكرم بن املنظوراألنصاري: لسان العرب،املجل ..

  4171الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، اململكة العربية السعودية، دار النوادر الكويتية،
 .411، القاهرة، دار النهضة العربية، 7أسامة عبد الله قايد: املسئولية الجنائية لألطباء دراسة مقارنة ،ط .2
ة يأمري فرج يوسف: خطأ الطبيب من الناحية املدنية والجنائية معلقا عليه باملستجد واملستحدث من اراء الفقهاء وأحكام محكمة النقض املدن .5

  4118، 7والجنائية ملحقا به كافة الترشيعات الطبية وتعديالتها األخرية ، القاهرة ،املكتب الجامعي الحديث، ط
 4177ؤولية القانونية عن األخطاء الطبية، دار الجامعة الجديدة للنرش، اإلسكندرية، إميان محمد الجابري: املس .1
يف شأن املسؤولية الطبية دراسة  4118( لسنة 71اميان محمد الجابري: املسؤولية القانونية عن األخطاء الطبية، عىل ضوء القانون رقم ) .1

  4177مقارنة، االسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 
 4172بدولة االمارات، محاكم ديب، االمارات العربية املتحدة، بني الواقع واملأمول مع اتجاهات الترشيع والقضاء ؤاد: الخطأ الطبي ايرس ف .8
 4174جارى بسمة والدهبي ثورية: الترصف يف األعضاء البرشية بني الرشع والقانون، كوكب العلوم للنرش والتوزيع، الجزائر،  .2
  7222، 7إلجهاض يف النظم العاملية، دراسة قانونية اجتامعية تحليلية مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، طجاسم العبودي: حقيقة ا .71
 4114ـ 7حسن زيك اإلبرايش: مسؤولية األطباء والجراحني املدنية، القاهرة، دار النرش للجامعات املرصية، ط .77
 4111جسم اإلنسان، مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة، حبيبة سيف سامل راشد الشاميس: النظام القانوين لحامية  .74
  4118، دار الفكر الجامعي 7خالد محمد شعبان: مسؤولية الطب الرشعي، دراسة مقارنة، االسكندرية ، ط ..7
ية القانون والعلوم كلزياد خلف عليوي: املسؤولية املدنية عن األبحاث والتجارب الطبية غري العالجية عىل جسم اإلنسان، دراسة مقارنة،  .72

 4111السياسية، جامعة كركوك، 
، دار الفكر 7سمرية حسني محيسن: املسؤولية املدنية إلدارة املستشفى عن الخطأ الطبي للعاملني فيها ، دراسة مقارنة، املنصورة، ط .75

  4171والقانون، 
 4177لنرش والتوزيع، األردن، سنة صفوان محمد شديفات: املسؤولية الجنائية عن األعامل الطبية، دار الثقافة ل .71
  4172،دار الفكر والقانون، 7طه عثامن أبو بكر املغريب: املسؤولية الجنائية عن األخطاء الطبية يف مجال التوليدـ املنصورة، ط .71
الجامعي، اإلسكندرية،  معادل عبد الفضيل عيد، السيد طلبة عىل، قرارات املجمع الفقهية يف القضايا الطبية والصحية املعارصة، دار التعلي .78

4171 
عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط يف رشح القانون املدين الجديد، نظرية االلتزام بوجه عام، مصادر االلتزام، منشأة املعارف،  .72

  4112اإلسكندرية، 
ادر االلتزام، اقي، الجزء األول يف مصعبد املجيد الحكيم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشري، نظرية االلتزام يف القانون املدين العر  .41

 7281مطبعة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، بغداد، 
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، الشارقة، 7عدنان الرسحان، وعىل سيد قاسم، أحمد الهواري، وعىل املهداوي: املدخل لدراسة القانون نظرية القانون، نظرية الحق، ط .47
 4174مكتبة الجامعة، 

 4112، دار الثقافة للنرش والتوزيع، األردن، 7الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي،ط ماجد محمد اليف: املسؤولية .44
 4111محمود أبو العينني، الحامية الجنائية للجنني يف ضوء التطورات العلمية الحديثة، دار الجامعة الجديدة، سنة  ..4
، االسكندرية ، دار الفكر 7العالقة بني الطبيب واملريض، طمحمد السعيد رشدي: عقد العالج الطبي، دراسة تحليلية وتأصيلية لطبيعة  .42

 4175الجامعي 
 4111محمد حسن قاسم: إثبات الخطأ يف املجال الطبي، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  .45
 .411محمد سامي الشوا: مسئولية األطباء وتطبيقاتها يف قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة،  .41
 4175دار الثقافة للنرش والتوزيع ، ، عامن، 7الجندي: يف املسؤولية التقصريية املسؤولية عن الفعل الضار، دراسة مقارنة، ط محمد صربي .41
 4112محمد عبد الرحمن محمد، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام، دار النهضة العربية، القاهرة،  .48
 4174، دار الفكر القانوين، املنصورة، 7تخدام التكنولوجيا الحيوية  دراسة مقارنة،'طمحمد لطفي عبد الفتاح: القانون الجنايئ واس .42
 4111، القاهرة، دارالنرص، 7مصطفي محمد عبد املحسن: الخطأ الطبي والصيديل واملسؤولية الجنائية، ط .1.
 4174منذر الفضل: املسؤولية الطبية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، سنة  .7.
 4112منصور عمر املعايطة: املسؤولية املدنية والجنائية يف األخطاء الطبية، جامعة نايف للعلوم األمنية، اململكة العربية السعودية، سنة  .4.
  4118 7عي طر الجامدار الفك، يف الرشيعة اإلسالمية والقوانني العربية واألوربية واألمريكية، اإلسكندريةمنري رياض حنا: الخطأ الطبي الجراحي  ...
 4111منري رضا حنا: املسؤولية املدنية لألطباء والجراحني يف القضاء والفقه الفرنيس واملرصي، دار الفكر الجامعي،  .2.
نبيل العبيدي، امنه السلطاين، مكافحة جرمية اإلتجار باألعضاء البرشية، دراسة قانونية جنائية فقهية طبية، املركز القومي لإلصدارات  .5.

 4171،  القاهرة، سنة 7القانونية،ط

 الكتب املتخصصة
 4177أمري فرج يوسف: املوت اإلكلينييك وزرع ونقل األعضاء والدم والعالج بالخاليا الجذعية، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  .1.
، األردن، 7الطبية املعارصة  دراسة مقارنة، طبلحاج العريب: أحكام التجارب الطبية عىل اإلنسان يف ضوء الرشيعة اإلسالمية والقوانني  .1.

 4174دار الثقافة للنرش والتوزيع  
، الجزائر، 7بلحاج العريب: الحدود الرشعية واألخالقية للتجارب الطبية عىل اإلنسان يف ضوء القانون الطبي الجزائري دارسة مقارنة ط .8.

 4177ديوان املطبوعات الجامعية، 
 4111، دار النهضة العربية، القاهرة ،7الغري يف مجال األعامل الطبية، طجابر محجوب عىل: الرضاء عن  .2.
 4178،  اإلسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية، 7حلمي عبد الحكيم الفقي: مدى مرشوعية إجراء التجارب الطبية عىل اإلنسان، ط .21
 4117، عامن، دار الثقافة للنرش والتوزيعدراسة مقارنة ، حسني عودة الزعال: الترصف غري املرشوع باألعضاء البرشية يف القانون الجنايئ  .27
خالد مصطفي فهمي، النظام القانوين إلجراء التجارب الطبية وتغري الجنس ومسئولية الطبيب الجنائية واملدنية، دار الفكر الجامعي،  .24

 4172اإلسكندرية، 
 4111ط القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، خالد حمدي عبد الرحامن، التجارب الطبية  االلتزام بالتبصري، الضواب ..2
سنة  7خولة عيل العبدويل: نطاق الترصف باألعضاء البرشية يف القانون اإلمارايت، دراسة مقارنة، معهد التدريب والدراسات القضائية، ط .22

4174 
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 7222ر الثقافة للنرش والتوزيع، سنة سمرية عايد الديات، عمليات نقل وزرع األعضاء البرشية بني الرشيعة والقانون،مكتبة دا .25
 4117سهري منترص:املسؤولية املدنية عن التجارب الطبية يف ضوء قواعد املسؤولية املدنية لألطباء، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق،  .21
 4172ار امليامن للنرش والتوزيع، ، الرياض، د7طدراسة مقارنة ، بن عبد العزيز العثامن: التجارب الطبية عىل اإلنسان عبد الرحمن بن إبراهيم  .21
 4111مأمون عبد الكريم: رضاء املريض عن األعامل الطبية والجراحية، دار املطبوعات الجامعية،  .28
 4177محمد عيد الغريب: التجارب الطبية والعملية وحرمة الكيان الجسدي لإلنسان، دار الثقافة للنرش والتوزيع، األردن، سنة  .22
 .417، ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية7يف ضوء حرمة الكيان الجسدي، دراسة مقارنة،طارب الطبية والعلمية مريفت منصور حسن: التج .51

 املجلدات وأوراق العمل
امعة جأسامء إبراهيم عطية الجبوري: املسؤولية التأديبية عن سوء مامرسة الطب التقليدي، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، ال .57

 4171اإلسالمية ماليزيا، يناير 
ة لمنذر عبد املحسن الفضل، التجربة الطبية عىل الجسم البرشي ومدى الحامية التي يكفلها القانون املدين والقوانني الطبية والعقابية، مج .54

 4171الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، العراق، 
صصات الصحية، ونظام أخالقيات البحث عىل املخلوقات الحية املعتمد باألمر أخالقيات مهنة الطب الصادرة عن الهيئة السعودية للتخ ..5

 هـ، 72/2/72.7يف  52املليك رقم م / 
 الوثيقة املرصية ألخالقيات املهنة الطبية، ومجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مؤمتره العارش بجدة باململكة العربية .52

 م. 7221متوز )يوليو(  . –حزيران )يونيو(  48هـ املوافق 7278صفر  48 – .4السعودية خالل الفرتة من 
جابر عيل مهران: حكم االستنساخ والتلقيح الصناعي يف الفقه اإلسالمي، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق جامعة أسيوط، العدد  .55

 م 7228يونيو  47
واألبعاد األخالقية ضمن كتاب فقه الطبيب ندوات حوارية تفاعليه الندوة التي نظمتها خالد مشعل:  الخاليا الجذعية الحقائق العلمية  .51

 4118/ .7-74جمعية ابن سينا الطبية يف فرنسا بالتعاون مع املعهد األوريب للعلوم اإلنسانية بتاريخ 
ول، السنة وم القانونية واالقتصادية، العدد األ حسام الدين كامل األهواين: املشاكل التي تثريها عمليات زرع األعضاء البرشية، مجلة العل .51

71-7215 
، 7281، يونيو ويوليو 44حمدي عبد الرحمن: معصومية الجسد، بحث منشور مبجلة العلوم القانونية واالقتصادية، جامعة عني شمس، السنة  .58

 .7281العدد األول والثاين 
 7212، السنة الرابعة ،  .عمل الطبيب ، مجلة املحامون السورية ، العدد  محمد فهر شقفه: املسؤولية املدنية التقصريية املرتتبة عىل .52
للمجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي املنعقدة مبكة  71محمد عىل البار: الخاليا الجذعية والقضايا األخالقية،  بحث مقدم للدورة  .11

 م .411/ 74/  71-.7هـ موافق  71/7242/.4-72يف الفرتة 

 
 
 

 الرسائل العلمية
أحمد عبد الدائم: أعضاء جسم اإلنسان ضمن التعامل القانوين، رسالة دكتوراه، جامعة روبري شومان يف سرتاسبورغ، منشورات الحلبي  .17

 7222الحقوقية، بريوت، 



                                                                                                                                                                                                                                                      

51 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2121فبراير  32 العدد

ة الحقوق جامعة توراه قدمت لكليأحمد عبد الله الكندري: نقل وزراعة األعضاء دارسة مقارنة بني القانون املدين والفقه اإلسالمي، رسالة دك .14
 7221عني شمس، 

خالد بن النوى: ضوابط مرشوعية التجارب الطبية عىل جسم اإلنسان وأثرها عىل املسؤولية املدنية، رسالة ماجستري، جامعة سطيف، كلية  ..1
 .417الحقوق والعلوم السياسية، 

توراه، ية الحديثة يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الوضعي، رسالة دكشعالن سليامن محمد: نطاق الحامية الجنائية لألعامل الطبية الفن .12
 4114كلية الحقوق، جامعة املنصورة، سنة 

، نفاروق عبد الرؤوف عبد العزيز حمود: الحامية الجنائية لسالمة الجسم يف القانون الوضعي والرشيعة اإلسالمية، رسالة دكتوراه يف القانو  .15
 .411جامعة القاهرة،

 القانونية املصادر
( لسنة 7بإصدار قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة املعدل بالقانون االتحادي رقم ) 7285( لسنة 5قانون اتحادي رقم ) .11

 م 7281
السنة  117عدد بشأن تنظيم نقل وزراعة األعضاء واألنسجة البرشية، املنشور بالجريدة الرسمية ال 4171لسنة  5مرسوم بقانون اتحادي  .11

  4171/  4/  75واملعمول  به من تاريخ  4171/  8/  75السادسة واألربعون بتاريخ 
 بشأن املسؤولية الطبية  4171( لسنة 2املرسوم بقانون اتحادي رقم ) .18
 يف شأن ترخيص مراكز اإلخصاب بدولة  اإلمارات العربية املتحدة 4118( لسنة 77القانون االتحادي رقم ) .12
 يف شأن مزاولة غري األطباء والصيادلة لبعض املهن الطبية يف القطاع الخاص  7282لسنة  5االتحادي رقم القانون  .11
يف شأن االدوية  7225لسنة  41يف شأن تنظيم ونقل زراعة األعضاء البرشية، والقانون االتحادي رقم  .722لسنة  75القانون االتحادي رقم  .17

 واملستحرضات من مصادر طبية
 4175( لسنة 7يف شأن مكافحة االتجار بالبرش، املُعدل بالقانون االتحادي رقم ) 4111( لسنة 57بقانون اتحادي رقم )املرسوم  .14
 .728لسنة  2قانون مهنة الصيدلة واملؤسسات الصيدالنية رقم  ..1
بشأن املسؤولية الطبية،  4171سنة ( ل2يف شأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 4172( لسنة 21قرار مجلس الوزراء رقم ) .12

 ، 4172يونيو،  2واعتمد األحد املوافق 
 يف شأن املسؤولية الطبية  4118لسنة  71بشأن الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم  4112لسنة  ..قرار مجلس الوزراء رقم  .15
يف  7215لسنة  1يف شأن املهن الطبية وتحديد املهن املرتبطة باملهن الطبية والقانون االتحادي رقم  4112لسنة  788القرار الوزاري رقم  .11

 شأن مزاولة الطب البرشي 
 يف شأن تسجيل الوصفات الطبية يف السجالت املعتمدة  يف من قبل الوزارة 7211لسنة  24القرار الوزاري رقم  .11
 4178( لسنة 45ملسؤولية الطبية والصحية األردين رقم )قانون ا .18
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 مجال مكافحة االتجار بالبشر السياسة العقابية في

 السياسة العقابية في مجال مكافحة االتجار بالبشر

 -المتعلق بمكافحة االتجار بالبشر وبعض التشريعات المقارنة 41.72قراءة في ضوء القانون رقم -
    

 أستاذ بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بفاس
 

 : ملخص

 تتميز مبا ييل : 42.71سياسة العقاب التي نهجها املرشع الجنايئ يف القانون رقم ميكن القول بأن 

 أوال: رصامة املرشع يف مجال العقاب
التنصيص عىل تدابري زجرية )عقوبات وغرامات مالية( وتشديدها عىل املجرمني والشبكات اإلجرامية خاصة عند اقرتان 

الحظ أن املرشع الجنايئ شدد من العقوبات، بالرجوع إىل القانون الجنايئ الجرمية بظروف خاصة، شخصية وموضوعية؛ حيث ن
املغريب يالحظ بأن املرشع قد اعتمد أسلوب مشدد يف العقاب ضد مرتكب جرائم االتجار بالبرش، حيث أقر عىل أنه ودون 

درهم كل من  71111إىل  511اإلخالل باملقتضيات الجنائية األشد، يعاقب بالسجن من خمس إىل عرش سنوات وبغرامة من 
 ارتكب االتجار بالبرش .

هذا التوجه الذي تبناه املرشع الجنايئ املغريب صار عليه املرشع اإلمارايت الذي اعترب كذلك أن أقل مدة ميكن الحكم بها 
 عىل مرتكب االتجار يف البرش يف األحوال العادية يف خمس سنوات .

ة االتجار بالبرش بعقوبة ترتاوح بني ثالث سنوات إىل عرش سنوات وبغرامة من فيام عاقب املرشع الجزائري مرتكب جرمي
أما املرشع املرصي فقد عاقب يف قانون مكافحة االتجار بالبرش عىل هذه الجرمية بالسجن املشدد،  . 41111.111إىل  7111.111

ار من خالل القانون الجنايئ من يرتكب االتجيف حني يالحظ بأن املرشع الفرنيس قد عاقب  جنيه. 51111وبغرامة ال تقل عن 
 بالبرش بالحبس ملدة سبع سنوات وبغرامة مائة وخمسني ألف يورو .

 411سنة وغرامة من  1.اىل  41العقوبة عىل مرتكب االتجار بالبرش وجعلها من  228-2كام تشدد املرشع املغريب يف الفصل 
 الثامنة عرش؛، إذا ارتكبت الجرمية ضد قارص دون 4111.111اىل 

درهم عن جرمية  1.111.111إىل  7.111.111كام شدد من العقوبة كذلك وجعلها من عرشين إىل ثالثني سنة وغرامة من 
االتجار بالبرش، إذا ارتكبت الجرمية بواسطة عصابة إجرامية أو يف إطار عابر للحدود الوطنية خاصة إذا ارتكبت ضد مهاجر أو 

 السجن املؤبد إذا ارتكبت الجرمية بواسطة التعذيب أو أعامل وحشية. وترفع228-5لالجئ يف الفصل 

إضافة اىل ذلك فقد نص املرشع الجنايئ عىل عقاب املحاولة كالجرمية التامة يف كل الجرائم الواردة يف هذا القانون 
 .228-77الفصل 
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 بالنسبة للشخص املعنوي: 
درهم، إذا ارتكب جرمية االتجار  71.111.111إىل  7.111.111بغرامة من فقد عاقب املرشع الجنايئ الشخص االعتباري 

 بالبرش دون اإلخالل بالعقوبات التي تطبق عىل الشخص الذايت الذي ميثله أو يديره أو يعمل لحسابه.

لفصل اعالوة عىل ذلك، يجب عىل املحكمة الحكم بحل الشخص االعتباري وبالتدبريين الوقائيني املنصوص عليهام يف 
 من هذا القانون )املصادرة لألشياء التي لها عالقة بالجرمية مع اغالق املكان الذي ارتكبت فيه الجرمية(. 14

 ثانيا: العقاب يف الجرائم ناتجة عن االتجار
 حيث عاقب املرشع الجنايئ املغريب بعدة جرائم متعلقة بجرمية االتجار بالبرش وهي كااليت:

سنة  228-1كاب االتجار بالبرش أو الرشوع فيها مع العلم بذلك: حيث أقر بهذه العقوبة يف الفصل جرمية عدم التبليغ بارت
درهم مع إمكانية اإلعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن التبليغ زوجا  51.111إىل  5.111عىل خمس سنوات وغرامة من 

 ملرتكب الجرمية أو كان من أحد أصوله أو فروعه

عىل عقوبة كل من استعمل العنف أو التهديد باستعامله أو وعد مبنفعة  228-8قديم الشهادة او التبليغ نص الفصل املنع من ت
ملنع شخص من اإلدالء بشهادته أو تقديم أدلة، أو حرضه عىل اإلدالء بشهادة زور، أو عىل االمتناع عن تقديم أدلة، أو عىل 

حة تتعلق بجرمية االتجار بالبرش أمام أي سلطة مختصة، ويف أي مرحلة من تقديم إقرارات أو ترصيحات أو أدلة غري صحي
 درهم، 51.111إىل  5.111مراحل التقايض بشأنها، وجعل العقوبة هي سنة إىل خمس سنوات وغرامة من 

ة إىل هذه الجرمية وعاقب عليها ب سن 228-2تعريض ضحايا االتجار بالبرش أو الشاهد للخطر عمدا: حيث أكد يف الفصل 
درهم وذلك عن طريق الكشف عن هويته أو مكان إقامته أو عرقلة إجراءات الحامية  51.111إىل  5.111خمس سنوات وغرامةمن

 املتخذة لفائدته

االستفادة من خدمة او منفعة أو عمل يقدمه ضحية االتجار بالبرش مع العلم بذلك فعاقب بالحبس من سنة عىل خمس 
درهم، حيث أعطى املرشع الجنايئ خصوصية للطفل سواء املهاجر أو الالجئ يف هذه  51.111 إىل 5.111سنوات وغرامة من 

 (.228-71الجرمية حينام شدد من العقوبة فيها إذا كان ضحية االتجار بالبرش قارصا دون الثامنة عرش تضاعف العقوبة )الفصل 

 ثالثا: استثناءات العقاب: 
عىل انه ال يكون ضحية االتجار  228-72حيث نص الفصل ، العقاب يف حق الضحيةحيث جاء املرشع مبربرات االعفاء من 

بالبرش مسؤوال جنائيا أو مدنيا عن أي فعل قام به تحت التهديد متى ارتبط ذلك الفعل مبارشة بكونه شخصيا ضحية االتجار 
 بالبرش، إال إذا ارتكب فعال مجرما مبحض إرادته دون أن يتعرض ألي تهديد.

وذلك بغرض  228-74املرشع الجنايئ عمل عىل إعفاء الجناة املبلغني عن الجرمية قبل تنفيذها من العقوبة الفصل  كام أن
 تشجيعهم عىل العدول االرادي االيجايب عن الجرمية.

 

Abstract :  
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On peut dire que la politique de sanction adoptée par le législateur pénal dans la loi n ° 

24.17 est caractérisée par ce qui suit : 

Premièrement : la rigueur du législateur dans le domaine de la sanction 

Prescrire des mesures prohibitives (sanctions et amendes pécuniaires) et les mettre en 

valeur sur les criminels et les réseaux criminels, en particulier lorsque le crime est associé à des 

circonstances particulières, personnelles et objectives ; Où l'on constate que le législateur pénal 

a durci les peines, 

En référence au code pénal marocain, il est à noter que le législateur a adopté une méthode 

stricte de punition contre l'auteur des crimes de traite des êtres humains, car il a été reconnu que 

sans préjudice des exigences pénales les plus strictes, quiconque commet la traite des êtres 

humains sera puni de cinq à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 à 10000 dirhams. 

Cette approche, qui a été adoptée par le droit pénal marocain, a été adoptée par le législateur 

émirati, qui a également estimé que la période minimale pour laquelle l'auteur de la traite des 

êtres humains peut être jugé est dans des circonstances normales de cinq ans. 

Alors que le législateur algérien a puni l'auteur du crime de traite des êtres humains d'une 

peine allant de trois à dix ans et d'une amende de 1 000 000 à 20 000 000. Quant au législateur 

égyptien, dans la loi anti-traite des êtres humains, ce crime était puni d'une peine 

d'emprisonnement sévère et d'une amende d'au moins 50 000 livres. 

Certes, on constate que le législateur français a sanctionné par la loi pénale les auteurs de 

traite des êtres humains d'une peine d'emprisonnement de sept ans et d'une amende de cent 

cinquante mille euros. De plus, le législateur marocain, à l'article 4-448, augmente la peine pour 

l'auteur de la traite des êtres humains et la fait passer de 20 à 30 ans et une amende de 200 à 2 

000 000, si le crime est commis contre un mineur de moins de dix-huit ans; 

Il a également augmenté la peine et l'a fait passer de vingt à trente ans et une amende de 

1.000.000 à 6.000.000 de dirhams pour le crime de traite des êtres humains, si le crime est 

commis par un gang criminel ou dans un cadre transnational, surtout s'il est commis contre un 

immigré ou un réfugié au chapitre 5-448. L'emprisonnement à vie si le crime a été commis au 

moyen de torture ou d'atrocités. 

En plus de cela, le législateur pénal stipule que la tentative est punie comme un crime 

complet dans tous les crimes mentionnés dans cette loi, article 11-448. 

 Pour une personne morale: 

Le législateur pénal a sanctionné la personne morale d'une amende de 1 000 000 à 10 000 

000 dirhams si elle commet le délit de traite des êtres humains sans préjudice des sanctions qui 

sont appliquées à la personne qui la représente, la gère ou travaille pour elle. 
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De plus, le tribunal doit statuer sur la dissolution de la personne morale et les deux mesures 

préventives prévues à l'article 62 de cette loi (confiscation des choses liées au crime avec la 

fermeture du lieu où le crime a été commis). 

• Deuxièmement: la répression des crimes résultant de la traite 

La loi pénale marocaine a puni plusieurs crimes liés au crime de traite des êtres humains, 

comme suit : 

Le délit de non-dénonciation ou de tentative de commettre la traite des êtres humains en 

connaissance de cause: Cette sanction a été reconnue au chapitre 7-448 ans sur cinq ans et une 

amende de 5000 à 50000 dirhams avec possibilité d'exemption de cette peine si la personne qui 

a refusé de dénoncer était le conjoint de l'auteur du crime ou était de Une de ses origines ou 

branches 

Interdiction de témoigner ou de notifier L'article 448-8 prévoit la sanction de quiconque 

utilise la violence ou menace de l'utiliser, ou promet un avantage pour empêcher une personne 

de témoigner ou de fournir des preuves, ou de l'inciter à faire un faux témoignage, ou à s'abstenir 

de fournir des preuves, ou à présenter des déclarations Ou de fausses déclarations ou preuves 

liées au délit de traite des êtres humains devant toute autorité compétente, et à tout stade du 

contentieux le concernant, rendant la peine de un à cinq ans et une amende de 5.000 à 50.000 

dirhams, 

Exposer délibérément les victimes de la traite des êtres humains ou le témoin à un danger: 

comme affirmer au chapitre 448-9 ce crime et le punir d'un à cinq ans et d'une amende de 5000 

à 50000 dirhams en révélant son identité ou son lieu de résidence ou en faisant obstruction aux 

mesures de protection prises à son profit 

Bénéficiant d'un service, d'une prestation ou d'un travail fourni par une victime de la traite 

des êtres humains en ayant connaissance de cela, il est donc puni d'un emprisonnement d'un à 

cinq ans et d'une amende de 5000 à 50000 dirhams, car le législateur pénal a donné la vie privée 

à l'enfant, qu'il soit immigré ou réfugié dans ce crime lorsqu'il a resserré la peine s'il était victime 

de la traite. Pour un mineur de moins de dix-huit ans, la peine est doublée (chapitre 10-448). 

• Troisièmement : les exceptions de punition : 

Où le législateur a proposé des justifications d'exemption de peine contre la victime 

L'article 448-14 stipule que la victime de la traite des êtres humains ne peut être tenue 

pénalement ou civilement responsable de tout acte qu'elle a accompli sous la menace, chaque 

fois que cet acte est directement lié au fait qu'elle est personnellement victime de la traite des 

êtres humains, à moins qu'elle ne commette un acte criminel de son plein gré sans être soumise 

à aucune menace. 

En outre, le législateur pénal a œuvré pour exempter les auteurs qui ont signalé le crime 

avant son exécution de la peine du chapitre 12-448, afin de les encourager à refuser 

volontairement le crime  
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 :مقدمة
الجزاء الجنايئ باملفهوم التقليدي الضيق يفرتض رد الفعل من اجل مواجهة الجرمية الكاملة األركان واملتوفرة بشأنها عنارص  إن

 املسؤولية الجنائية ليتواصل بعد ذلك ويشمل ردود األفعال التي تواجه حاالت ال تكتمل فيها عنارص البنيان القانوين للجرمية ،إما لكون
لهذه األخرية قد صدر عن شخص يفتقر إىل األهلية الجنائية كاملجنون مثال، وإما ألن الفعل يف ذاته يفتقد كل املظاهر الهيكل املادي 

املادية للجرمية، إال أنه حتى يحقق الجزاء الجنايئ أهدافه البد أن تكون له طبيعة فعلية تنفيذية تتخذ مظهرا ماديا ملموسا يتحقق به 
 .92معنى القرس واإلجبار

كام تجدر اإلشارة ان املرشع  قد يضع قدر من اإليالم عىل املستوى الترشيعي بطريقة مجردة وفقا ملا يتبناه من معايري عامة يف 
سياسة التجريم والعقاب وعىل أساس ذلك يتم تكييف العقوبة وتصنيفها بغض النظر عن درجة اإليالم التي يستشعرها املحكوم عليه من 

 .93الناحية الواقعية

هذا وقد  يتضمن القانون املتعلق مبكافحة االتجار بالبرش جانبا زجريا كبريا فيام يخص التوجه العقايب حيث يالحظ أن املرشع 
الجنايئ املغريب قد كان متشددا يف الجزاء الجنايئ الخاص بجرائم االتجار بالبرش بشكل يعرب بامللموس عن مدى سخط املجتمع ودرجة 

كونة لجرمية االتجار بالبرش بكون اإلنسان فيها كسلعة تباع وتشرتى مام يفرس الرصامة التي تعامل بها املرشع استهجانه لألفعال امل
املغريب يف العقاب ودرجة تشدده فيه بإفراد ظروف مشددة لجرمية متعددة، إضافة إىل الرفع من قيمة الغرامات املالية املحكوم بها يف 

 هذا القانون.

جرمية االتجار بالبرش وعدد صورها ،حيث اعترب عىل أنه يقصد باإلتجار بالبرش تجنيد شخص أو   41.72رقم كام عرف القانون 
ال كاستدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة يف ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعاملها أو باستعامل مختلف أش

و الخداع، أو إساءة استعامل السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغالل حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، القرس أو االختطاف أو االحتيال أ 
 أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول عىل موافقة شخص له سيطرة عىل شخص آخر لغرض االستغالل.

الذين  ا يف الفقرة األوىل أعاله لقيام جرمية االتجار بالبرش تجاه األطفالال يشرتط استعامل أي وسيلة من الوسائل املنصوص عليه
 تقل سنهم عن مثان عرشة سنة مبجرد تحقق قصد االستغالل.

يشمل االستغالل جميع أشكال االستغالل الجنيس، ال سيام استغالل دعارة الغري واالستغالل عن طريق املواد اإلباحية مبا يف 
التواصل املعلومايت، ويشمل أيضا االستغالل عن طريق العمل القرسي أو السخرة أو التسول أو االسرتقاق أو ذلك وسائل االتصال و 

 املامرسات الشبيهة بالرق أو نزع األعضاء أو نزع األنسجة البرشية أو بيعها، أو االستغالل عن طريق إجراء التجارب واألبحاث الطبية عىل
 .94بأعامل إجرامية أو يف النزاعات املسلحةاألحياء، أو استغالل شخص للقيام 

                                                           
 .211ص. 1812، س 1سليمان عبد المنعم، "أطول علم اإلجرام والجزاء"، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط  -92

 .15، ص. 1885محمد عوض بالل، "النظرية العامة للجزاء الجنائي"، دار النهضة العربية، القاهرة، ب.ط، س  -93

 25) 1211من ذي القعدة  21صادر في  1.11.121المتعلق بمكافحة االتجار بالبشر، ظهير شريف رقم  21.12من القانون رقم  1-229ف  -94

 .1122( ص 2111سبتمبر  18) 1211ذو الحجة  11بتاريخ  1511(، الجريدة الرسمية عدد 2111أغسطس 
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ال يتحقق هذا االستغالل إال إذا ترتب عنه سلب إرادة الشخص وحرمانه من حرية تغيري وضعه وإهدار كرامته اإلنسانية، بأي وسيلة 
 كانت ولو تلقى مقابال أو أجرا عن ذلك.

 ي تفرض قرسا عىل أي شخص تحت التهديد، والتي ال يكونيقصد بالسخرة يف مفهوم هذا القانون جميع األعامل أو الخدمات الت
هذا الشخص قد تطوع ألدائها مبحض اختياره. وال يدخل يف مفهوم السخرة األعامل املفروضة ألداء خدمة عسكرية إلزامية، أو نتيجة 

 .95إدانة قضائية، أو أي عمل أو خدمة أخرى تفرض يف حالة الطوارئ

ىل ان املرشع الجنايئ مل يقم كسائر الترشيعات واالتفاقيات الدولية بإعطاء تعريف لإلتجار ويالحظ من خالل هذا التعريف ع
بالبرش بقدر ما قام بتعداد صور هذه الجرمية بشكل يجعلها أكرث دقة الن جرمية االتجار بالبرش تكمن خطورتها يف تعدد صورها وقابليتها 

 كيفية ارتكابها.للتحديث يف صور جديد متطورة سواء يف الوسائل او 

وبالرجوع اىل االطار التاريخي لهذه الجرمية يالحظ بأن االستعباد قد عاد يف العرص الحديث بصور مختلفة وجد مستحدثة، ومثالها 
، فكان األمريكان ميارسون عىل  96العمل بالسخرة واالستغالل الجنيس وتجارة األعضاء البرشية، وهذا ما اصطلح عليه االتجار بالبرش

يسمونهم بالزنوج هذا السلوك الجاهيل بأبشع الصور من بينها التمييز العنرصي، خاصة ظهور الجامعات املتاجرة بالنساء واألطفال  من
 .97بغرض االستغالل الجنيس والحروب، وتحولت أوروبا والواليات املتحدة األمريكية إىل أكرث البلدان اتجارا بالبرش

تجار بالبرش بشكل واضح خاصة ظهور حركة أدت إىل إلغاء نظام االسرتقاق يف الجزر الربيطانية ولقد ظهرت يف بريطانيا جرمية اال 
لكن جرمية االتجار بالبرش عادت يف القرن العرشين  .98..78، ثم تم إلغاء نظام االسرتقاق يف املستعمرات اإلنجليزية سنة 7114سنة 

 .99لرغبات الجنسية وإنتاج املواد اإلباحيةبأشكال جديدة مثل: استخدام النساء واألطفال إلشباع ا

أما بالنسبة لتجارة األعضاء بالبرش فهي جرمية حديثة نسبيا ظهرت يف القرن العرشين، وهذا بفضل تطور الطب يف مجال زراعة 
ها تحول جسد ناألعضاء البرشية والتقدم العلمي، لكن نقص املتربعني باألعضاء والفقر أدى لرواج السوق بخصوص هذه التجارة، أل 

 .100اإلنسان إىل سلعة متحركة أما أعضاؤه فتعترب قطع غيار برشية

ومن خالل كل ما سبق فقد عمل املنتظم الدويل عىل محاولة وضع اآلليات القانونية واملؤسساتية من أجل مكافحة االتجار بالبرش 
اثيق مكافحتها وجاء ذلك من خالل اعتامد عدة اتفاقيات ومو نظرا ملا يشكله من خطورة كبرية تستدعى تضافر كل الجهود الدولية من أجل 

 .101دولية 

                                                           
 ، من م.ق.ج.م. 1-229.ف -95

 .8، ص. 2112، 1دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، ط  "جرائم االتجار بالبشر"، ،طالل أرفيفان الشرفات -96

 .12هاني السبكي، م،س، ص.  -97

 .21أكرم عمر دهام، م،س، ص.  -98

،  1ط، األمنية، الرياض،عبد الحافظ عبد الهادي عبد الحميد، "اآلثار االقتصادية واالجتماعية لظاهرة االتجار بالبشر"، جامعة نايف العربية للعلوم  -99

 .128، ص. 2115

 .112طالل أرفيفان الشرفات، م.س، ص.  -100

 وأهمها ما يلي: - 101
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هذا ويعترب االتجار بالبرش، والذي أصبح يسمى "بالعبودية الحديثة"، مصدر  قلق وطني ودويل عىل حد سواء، حيث من الصعب 
، ووفقا ملكتب األمم املتحدة املعني 102اكتشافهجدا  معرفة الحجم الدقيق لهذه الظاهرة عىل اعتبار أن جزءا  كبريا  من الحاالت ال يتم 

 .مليار دوالر سنويا من األرباح لفائدة العصابات اإلجرامية، مبا يف ذلك 32( فاإلتجار بالبرش يكلف حوايل UNODCباملخدرات الجرمية)
عىل أشكال  ٪.العمل القرسي و يف ٪78من ضحايا االتجار بالبرش يف االستغالل الجنيس، و  ٪12مليارات اليورو بأوروبا كام يشمل  

من ضحايا االتجار يف العامل هم من األطفال حيث تقدر منظمة العمل الدولية )منظمة العمل الدولية،  ٪45أخرى من االستغالل، وأخريا، 
مليون  5.5ن مليون شخص من ضحايا االتجار بالبرش يف جميع أنحاء العامل، مبا يف ذلك ما يقرب م 44( أن ما يقرب من 4174يونيو 

 .103طفل، وعدد الضحايا املتصلة بالعمل القرسي، وشملت االستغالل الجنيس

وعىل املستوى الوطني فإن تزايد خطورة هذه الجرمية وتطور أساليبها أدى إىل إعادة التفكري يف البناء الترشيعي لها عىل اعتبار أن 
ليمي لجرمية، حيث ان املغرب قد انخرط يف دينامية املنتظم الدويل واإلقالقانون الجنايئ املغريب مل يكن ينص إال عىل بعض صور هذه ا

، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة 104الهادفة إىل مكافحة الظاهرة وصادق عىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية
 . 105االتجار باألشخاص وخاصة النساء واألطفال املكمل لهذه االتفاقية

                                                           

منها، وقد عدلت هذه   21، طبقا للمادة 1821مارس  8، وبدأ نفاذها في 1821شتنبر  25االتفاقية الخاصة بالرق، التي وقعت في جنيف يوم  

  - ،1855يوليوز  1، وبدأ نفاذ االتفاقية المعدلة يوم 1851يناير  1األمم المتحدة في نيويورك في االتفاقية بالبروتوكول المحرر في مقر 

(، وبدأ نفاده 9-د-182الذي أقرته الجمعية العامة بقرارها ) 1821شتنبر  25بروتوكول تعديل االتفاقية الخاصة بالرق، الموقع في جنيف في 

 دجنبر طبقا للمادة الثالثة، 1في 

طبقا للمادة  1812ماي  1ية السخرة، التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة عشرة، بدأ تاريخ نفاذها في اتفاق 

 الثامنة والعشرين.

، وبدأ تاريخ نفاذها 1828كانون األول  2( يوم 2-د-111اتفاقية حظر االتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغير التي أقرتها الجمعية العامة بقرارها ) 

 طبقا للمادة الرابعة والعشرين. 1851تموز  25في 

 االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف والممارسات الشبيهة بالرق، التي اعتمدت من قبل مؤتمر مفوضين دعي لالنعقاد  

نيسان  11، وبدأ نفاذها في 1851شتنبر  1، وحررت في جنيف في 1851ابريل  11( المؤرخ في 119بقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي )

 ، طبقا للمادة الثالثة.1851

 11في دورته األربعين، وبدأ تاريخ نفاذها في  1851حزيران  25اتفاقية تحريم السخرة التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية يوم  

 طبقا للمادة الرابعة. 1858يناير 

 .1898ة حقوق الطفل لسنة اتفاقي  

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  

 .2111الوطنية لسنة 

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية، الذي اعتمد وعرض   

، ودخل حيز 2111ماي  25( في الدورة الرابعة والخمسين في 211للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة )

 .2112يناير  19ي النفاذ ف

: p.3 2019en Belgique, la Commission européenne, 2014-Plan d’action Lutte contre la traite des êtres humains 2015-102 

Plan d’action Lutte contre la traite des êtres humains 201  -1032201-1en FRANCE, ministère droits des femmes de ville et  

de la jeunesse et des sports, 2013, p.3. 

 .2112شتنبر  18والمصادقة عليها بتاريخ  2111دجنبر  11تم التوقيع عليها في  -104

 .2111أبريل  25، واستكملت إجراءات االنضمام إليه بتاريخ 2118ماي  1تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري في  -105
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ام إنه ويف إطار وفاء املغرب بالتزاماته الدولية، وتفعيال ملقتضيات الدستور املغريب الذي نص عىل رضورة التصدي لكافة انتهاكات ك
حقوق اإلنسان، وضامن ولوج ضحايا األفعال اإلجرامية لحامية قضائية منصفة وتوفري حامية خاصة للفئات الضعيفة والهشة، وتنزيال 

الذي أىت من أجل إزالة اإلبهام عن آليات   41.72،  متت املصادقة عىل قانون مكافحة االتجار بالبرش رقم 106لهجرةللسياسة الوطنية ل
مكافحة االتجار بالبرش يف املغرب، حيث تضمن تعاريف عامة وأحكاما مسطرية وزجرية وحامئية إضافة إىل تدابري مؤسساتية كل هذا 

 جال مكافحة االتجار بالبرش قادرة عىل تحقيق أهدافها سواءا فيام يرتبط بالتجريم والعقاب أويهدف اىل التأسيس لسياسة جنائية يف م
 فيام يخص الوقاية إضافة إىل حامية الضحية.

هذا و تتجىل أهمية املوضوع يف إزالة االبهام والغموض عن التوجه الترشيعي الدي نهجه املرشع الجنايئ املغريب يف مجال مكافحة 
 جار بالبرش ودلك مع األخذ بعني االعتبار الترشيعات املقارنة يف هدا املجال. جرمية االت

ومن خالل كل ما سبق ميكن القول بأن سياسة العقاب املتعلقة باإلتجار بالبرش تضم العقوبات يف األحوال العادية الغري مقرونة 
ثم الجرائم املرتبطة  (املبحث األولنايئ ظرف التشديد قامئا )بظرف من ظروف التشديد إضافة إىل الحاالت التي أعترب فيها املرشع الج

 (.املبحث الثاينبجرمية االتجار بالبرش بطريقة مبارشة وحاالت اإلعفاء من جرمية االتجار بالبرش )

 املبحث األول: عقوبة جرمية االتجار بالبرش
، حيث إن الطابع الخاص 107الجنايئ للتعامل مع الظاهرة اإلجراميةميكن اعتبار العقوبة عنوانا للتوجه العقايب الذي يعتمده املرشع 

لجرمية االتجار بالبرش يفرض بالرضورة توقيع عقوبات ذات طابع صارم عىل اعتبار أن العقوبات يف مضمونها تهدف إىل تحقيق أغراض 
هرة . مام يربر تعامل املرشع الجنايئ مع ظاهامة تتمثل يف الردع بنوعيه الخاص والعام، وأنها تهدف كذلك إىل تحقيق فكرة العدالة

اعتامد أسلوب متشدد يف تعاطيه مع هذه الجرمية نظرا للخطورة اإلجرامية التي يتصف  41.72االتجار بالبرش حني حاول من خالل قانون 
ا بشكل د املجتمع وعىل الضحايبها الجناة، موازاة مع خطورة الجرمية يف ذاتها وما تخلفه من انعكاسات اجتامعية واقتصادية عىل أفرا

 خاص، 

وبالتايل فقانون مكافحة االتجار بالبرش قد عمل عىل وضع نظام عقايب صارم يتجىل من خالل العقوبات يف األحوال العادية 
 (.املطلب الثاين( الخاصة باإلتجار بالبرش ثم تشديد هذه العقوبة كلام استدعى األمر ذلك )املطلب األول)

 العقوبات األصلية املطلب األول:
إن سياسة العقاب تبني املبادئ التي يتوقف عليها تحديد العقوبات وتطبيقها وتنفيذها، وتحديد العقوبات يأيت كمكمل للتجريم 

رحلتني مالذي ال يقوم وحده بدون العقوبة، ويستأثر به املرشع، ولذا سامه البعض بالتفريد القانوين، أما تطبيق العقوبات وتنفيذها فيتم يف 
 .108متعاقبني هام التطبيق القضايئ والتنفيذ العقايب

                                                           
 .1المتعلق بمكافحة االتجار بالبشر، م.س، ص.  21.12تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان حول مشروع قانون رقم  -106

107- Merle et A. ;p771 , Edition Cujas,1984 : traité de droit criminel Vitou 

 .12احمد فتحي سرور " أصول السياسة الجنائية "، م.س، ص.  -108
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وقد تبنى املرشع الجنايئ املغريب نهجا متشددا يف تعاطيه مع جرمية االتجار بالبرش من حيث اعتبارها جنايات معاقب عليها ملدة ال 
 الفعل ة كلام ارتكبت بعنارصها املتمثلة يفسنوات وهو ما يعرب عن نهج ترشيعي مشدد ناتج عن خطورة، والجرمية تشكل جناي 5تقل عن 

الجرمي )تجنيد شخص أو استدراجه أو استقباله أو تنقيله أو نقله أو إيواءه...( ووسائل ارتكاب الجرمية )بواسطة التهديد بالقوة أو 
غالل نرص االستغالل )االستاستعاملها أو استعامل مختلف أشكال القرس أو االختطاف أو االغتيال أو الخداع...( إضافة إىل توفر ع

الجنيس أو العمل القرسي أو السخرة أو التسول أو االسرتقاق أو املامرسات الشبيهة بالرق...(، مام يستدعي األمر رضورة معرفة حجم 
الفقرة )باري ( والشخص االعتالفقرة األوىلالعقاب الخاصة بالجرمية يف األحوال العادية مع التفرقة بني عقوبة الشخص الطبيعي )

 (.الثانية
 الفقرة األوىل: عقوبة الشخص الطبيعي يف جرمية االتجار بالبرش

بالرجوع إىل القانون الجنايئ املغريب يالحظ بأن املرشع قد اعتمد أسلوبا متشددا يف العقاب ضد مرتكب جرائم االتجار بالبرش، 
 71111إىل  511بالسجن من خمس إىل عرش سنوات وبغرامة من حيث أقر عىل أنه ودون اإلخالل باملقتضيات الجنائية األشد، يعاقب 

هذا التوجه الذي تبناه املرشع الجنايئ املغريب صار عليه املرشع اإلمارايت الذي اعترب  .109درهم كل من ارتكب  جرمية االتجار بالبرش
فيام عاقب املرشع  110العادية يف خمس سنواتكذلك أن أقل مدة ميكن الحكم بها عىل مرتكب جرمية االتجار يف البرش يف األحوال 

 .41111.111111إىل  7111.111الجزائري مرتكب جرمية االتجار بالبرش بعقوبة ترتاوح بني ثالث سنوات إىل عرش سنوات وبغرامة من 

 51111ل عن قأما املرشع املرصي فقد عاقب يف قانون مكافحة االتجار بالبرش عىل هذه الجرمية بالسجن املشدد، وبغرامة ال ت 
يف حني يالحظ بأن املرشع الفرنيس قد عاقب من خالل القانون الجنايئ من ارتكب االتجار بالبرش بالحبس ملدة سبع سنوات  .112جنيه

أما املرشع السعودي فقد عاقب مرتكبي جرمية االتجار بالبرش بالسجن ملدة خمس عرش سنة أو بالغرامة  .113وبغرامة مائة وخمسني ألف يورو
 .114ال تزيد عن مليون ريال أو بهام معا التي

فمن خالل هذه املقارنة البسيطة يالحظ بأن جل الترشيعات سواء العربية أو األجنبية قد عملت عىل اعتبار جرمية االتجار بالبرش 
باع نظام صارم يف سنوات، وهذا ما يؤكد حرص املرشع الجنايئ عىل ات 1أو  5يف شكلها العادي جناية معاقب عليها ملدة ال تقل عن 

تعاطيه مع جرائم االتجار بالبرش نظرا لخطورتها وخطورة مرتكبيها الذي يجعل من اإلنسان كسلعة يتاجر بها غري مبايل آلدميته، هذا 
ملحكوم ا إضافة إىل اعتامد أسلوب الغرامة ومحاولة الرفع منها مقارنة مع بعض الجرائم األخرى، حيث أن هذه العقوبات املالية تعني إلزام

إضافة إىل ذلك نص املرشع املغريب بشكل  عليه بأن يدفع إىل خزينة الدولة املبالغ املقررة يف الحكم كام تم النص عليها كعقوبات أصلية.
 .115رصيح عىل أنه يعاقب عىل محاولة ارتكاب جرائم االتجار بالبرش بالعقوبة املقررة للجرمية التامة

                                                           
 من ق.ج.م. 229.2ف -109

 من القانون االتحادي اإلماراتي الخاص باالتجار بالبشر. 2م  -110

 .18/11من القانون رقم  12مكرر  111في المادة  -111

 . 2111لسنة  22من قانون مكافحة االتجار بالبشر رقم  1المادة   -112

 .2111مارس  19( الصادر في 218-2111ي المعدلة بقانون رقم )( من القانون الجنائي الفرنس225/112الفقرة الثانية من المادة ) -113

 من قانون االتجار بالبشر السعودي. 2المادة  -114

 ق.ج.م. 229.11ف  -115
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إىل التجاوب مع التحديات التي أصبحت تثريها جرمية االتجار بالبرش يف املغرب، وخاصة ما  هذا وإن املرشع املغريب قد عمد
والتي كشفت عن بعض املعطيات الكفيلة  4175كشفت عنه الدراسة التي قامت بها وزارة العدل برشاكة مع األمم املتحدة للمرأة سنة 

 التجار بالبرش بنوع من الحزم والتشدد حتى يف األحوال العادية.باالستجابة لكل هذه اإلرهاصات والعمل عىل معالجة ظاهرة ا

فالعقوبة يراد بها كجزاء أن تتسم بنوع من اإليالم يصيب الجاين سواء يف شخصه أو حريته أو ماله، بالقدر الذي يتناسب مع الجرم 
عدالة عىل لجاين عىل املجتمع أمكن القول بتحقيق الالذي ارتكبه دون املبالغة أو التساهل يف قدر العقوبة كلام اقرتبت من قدر خطورة ا

إن العقوبة تهدف إىل تحقيق الرضا بالشعور االجتامعي الذي  .116أن تراعى الظروف املختلفة التي أحاطت باملجرم عند ارتكابه جرمية
يعيد  قانوين الذي أخلت به الجرمية، مامتأذى من وقوع الجرمية، وأن إيقاعها عىل املجرم مل يكن بهدف االنتقام وإمنا إلعادة التوازن ال

 .117للعدالة اعتبارها كقيمة اجتامعية

وبالتايل فغاية املرشع الجنايئ من الزجر بالتشديد يف جرمية االتجار بالبرش حتى يف أحوالها العادية يعد رد فعل طبيعي عىل بشاعة 
أو أخرى يحقق الوقاية من الجرمية، ألن غاية العقاب يتمثل يف  الجرمية ومساسها بقيم املجتمع وهو تشدد وإن كان رادعا فهو بطريقة

 .118الوقاية عرب الردع العام
هذا وميكن القول بأن العمل القضايئ حتى االن  مل يساير التشدد الترشيعي يف مجال العقوبات املنصوص عليها يف القانون 

مام  ة يأخذ بعدة معطيات اجتامعية ونفسية وكذا عدم سوابق الجاينالجنايئ وهذا أمر طبيعي بالنظر اىل أن القايض يف تفريده للعقوب
يجعل العقوبة يف كثري من األحيان تنزل عن الحد األدىن املطلوب يف النص الترشيعي ومن األمثلة القرار الصادر عن محكمة االستئناف 

سنة باستعامل  78ار بالبرش واستدراج قارص يقل عمرها عن مبراكش فبالرغم من أن املتابعة كانت بناءا عىل ارتكاب املتهمني لجناية االتج
التدليس ونقلها من املكان املوضوعة فيه من قبل ويل امرها واملشاركة يف هتك عرضها بدون عنف نتج عنه افتضاض، إضافة اىل القيام 

  :.... فإن قرار املحكمة جاء فيهام ييلباالحتجاز ووضع محل رهن إشارة أشخاص الستعامله يف الدعارة والوساطة يف البغاء والفساد.
"وحيث إن املحكمة وبعد ثبوت اإلدانة انتقلت اىل ظروف التخفيف واستقرت مداوالتها عىل أحقية املتهمني فيها.......نظرا لظروفهام 

 االجتامعية والعائلية املستندة أساسا من تحمالتها العائلية......

بتدائية وهي تقيض علنيا ابتدائيا وحضوريا، ترصح مبؤاخذة املتهمني من اجل املنسوب إليهم ولهذه األسباب فإن غرفة الجنايات اال 
ومعاقبة كل واحد املتهمني....... بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها أربعون ألف درهم ومعاقبة باقي املتهمني بسنة ونصف 

 .119صائر وتحدد مدة االجبار يف األدىنحبسا نافدا وغرامة قدرها خمسة االف درهم وتحميلهم ال

وهو توجه صارم حيث كان فيه املرشع املغريب عىل صواب نظرا لخطورة الجرمية، لكن يبقى للتطبيق القضايئ الدور األسايس يف 
لحاالت يف من اكيفية التعاطي مع هذه الجرمية ألن مثل هذه الجرائم البد فيها من ردع عام منتج ألثاره املطلوبة، خاصة وأن الكثري 
 جرمية االتجار بالبرش تتسم بالطابع املنظم حيث تكون العصابات اإلجرامية املنظمة هي املتحكمة يف هذه الجرمية.

                                                           
 .229، ص. 1811، س 1حسن صادق المرصفاوي، "اإلجرام والعقاب"، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ط  -116

 .89، ص. 1899، القاهرة، س 1العربية، ط محمود نجيب حسني، "علم العقاب"، دار النهضة  -117

118 - Charles Germain, « L’unification de la peine privative de liberté en droit comparé », Revue de science crim ; 1955;p. 463. 

 ، غ.م.2111/2122/2219عدد ، ملف جنائي 812قرار صادر عن الغرفة الجنائية االبتدائية، محكمة االستئناف بمراكش، قرار رقم -119
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 الفقرة الثانية: عقوبة الشخص االعتباري يف جرمية االتجار بالبرش
، الذي 120إىل جانب الشخص الطبيعي يذهب الرأي الغالب يف فقه الحديث إىل القول بوجوب مساءلة الشخص املعنوي جنائيا

ارتكب الجرمية أثناء مامرسته عمله لدى الشخص املعنوي، وسند الفقه الحديث يف ذلك، أن جوهر املسؤولية يف الحالتني هو اإلرادة، 
لرضيبي، والجرائم ا وأن الشخص املعنوي ميكنه أن يرتكب الركن املادي لكثري من الجرائم، كالنصب، وخيانة األمانة، والتزوير، والتهرب

ضد البيئة، باإلضافة إىل حقيقة اإلرادة الجامعية التي تتجسد باالجتامعات، املداوالت والتصويت يف مجلس اإلدارة، األمر الذي يعني 
انه من مزاولة مأنه يتصور أن يتوفر الركن املعنوي للجرمية لديه، باإلضافة إىل تطبيق معظم العقوبات عليه، كالغرامة، املصادرة، الحل، حر 

 .121نشاط معني أو نرش الحكم الصادر باإلدانة وهذه العقوبة من شأنها املساس بسمعته

وجرمية االتجار بالبرش من الجرائم التي من املتصور ارتكابها يف إطار الشخص املعنوي كالرشكات أو املقاوالت أو املؤسسات التي  
عة تكون يف مضمونها أركانا لجرمية االتجار بالبرش كتجنيد أو استقطاب أطفال تعمل عىل استغالل األشخاص يف مامرسات غري مرشو 

 أو نساء من أجل استغاللهم يف الدعارة أو العمل القرسي وما إىل ذلك من املامرسات الخطرية.

بالشخصية  ن"مجموعة من األشخاص أو األموال يعرتف لها القانو وميكن تعريف الشخص املعنوي من الناحية القانونية بأنه 
 .122"القانونية املستقلة، فتكون قابلة الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات

، عىل مبدأ املسؤولية الجنائية لألشخاص املعنوية عن املشاركة يف 123كام أكدت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة
قبة ملنصوص عليها يف االتفاقية مبا يف ذلك برتوكول منع وقمع ومعاالجرائم الخطرية التي تضطلع بها جامعة إجرامية منظمة والجرائم ا

االتجار بالبرش، وعىل الرغم من أن األصل العام يف القانون الجنايئ هو االعتداد مبسؤولية األشخاص الطبيعيني عن جرائم االتجار 
ه عىل أنه يعاقب ة يف جرائم االتجار بالبرش وذلك بتأكيدبالبرش، كام إن املرشع املغريب أخذ مببدأ املسؤولية الجنائية لألشخاص املعنوي

درهم للشخص االعتباري يف حالة ما ارتكب جرمية االتجار بالبرش دون اإلخالل بالعقوبات التي  71.111.111إىل  7.111.111بغرامة من 
 تطبق عىل الشخص الذايت الذي ميثله أو يديره أو يعمل لحسابه.

لجنايئ ألزم عىل املحكمة برضورة الحكم بحل الشخص االعتباري والتدبريين الوقائيني املنصوص عالوة عىل ذلك، فاملرشع ا
 .124من القانون الجنايئ 14عليهام يف الفصل 

 وبالتايل فلقيام مسؤولية الشخص املعنوي يتطلب األمر رضورة توافر رشطني:

                                                           
120 - Didier Boccon-Gibod , « La responsabilité pénale des personne morales »; Editions ESKA. Paris ; 1994 ; p. 1 ; et Marie 

Elisabeth Cartier, « De la suppression du principe de spécialité de la responsabilité pénale des personne morales, en les 

droit de le droit » ; Mélanges dédiés à Bernard bouloc Dalloz ; 2007, p. 1   . 

 .21، ص. 1،1881دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية القاهرة، ط -شريف سيد كامل،"المسئولية الجنائية لألشخاص المعنوية -121

 .1شريف سيد كامل، م.ن، ص.  -122

 فاقية.من االت 11المادة  -123

 من ق.ج.مهي:  24من م.ق.ج.م: وهذه التدابير الوقائية العينية المنصوص عليها في ف  448-6ف  -124

 مصادرة األشياء التي لها عالقة بالجريمة أو األشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتالكها.-7

 إغالق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة.-4
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 أو أحد من ممثليه؛: أن يكون ارتكاب الجرمية بواسطة أحد أعضاء الشخص املعنوي األول
 : أن يكون ارتكاب الجرمية لصالح ولحساب الشخص املعنوي.الثاين

ومسؤولية الشخص االعتباري يف القانون الجنايئ مسؤولية مبارشة ال تتوقف عند ثبوت مسؤولية أحد العاملني به أو صدور حكم 
. الذي ميكن أن يتم تحريك الدعوى الجنائية 125الطبيعيجنايئ عليه، كام أن مسؤولية الشخص االعتباري ال تخل مبسؤولية الشخص 

( من اتفاقية األمم ./71ضده أيضا رغم تحريكها يف حق الشخص االعتباري، وهذا التوجه هو املستقر عليه دوليا وفقا ألحكام املادة )
عيني الذين ارتكبوا ائية لألشخاص الطبي"ال تخل هذه املسؤولية باملسؤولية الجناملتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة التي نصت عىل أنه 

 126".الجرائم املشار إليها

وبالرجوع للمرشع املغريب نجده قد اتجه نحو وقف نشاط أو حل الشخص االعتباري أو تصفيته أو إلغاء تسجيله، أو غلقه أو أحد 
للمحكمة أن تقيض بوقف نشاط الشخص ، حيث أجاز 127فروعه وذلك بشكل دائم، وهو نفي التوجه الذي سار عليه املرشع املرصي

االعتباري ملدة ال تجاوز سنة، وبالتايل فهذا الحل جعله املرشع املرصي مؤقت عكس املرشع املغريب الذي مل ينص إال عىل الحل النهايئ 
لدائم ميكن أن حل اللشخص املعنوي وهو االمر الذي  قد يرض مبصلحة أخرى محمية قانونية يف الترشيع االجتامعي عىل اعتبار أن ال

يشكل آثارا اجتامعية واقتصادية عىل العامل التابعني للشخص االعتباري بالرغم من عدم اقرتافهم ألي ذنب، وأخريا كان عىل املرشع 
 املغريب عدم التشدد إىل هذا وإعطاء السلطة التقديرية للمحكمة من أجل اتخاذ قرار الحل املؤقت أو الدائم.

، عكس القانون 128رشع االمارايت قد نص عىل جواز الحكم بالحل املؤقت ملدة ال تتجاوز شهر وال تزيد عن سنةكذلك يالحظ بأن امل
القطري الذي مل يعطي للمحكمة إمكانية الغلق أو الحل النهايئ حينام رصح بأنه يجب أال تتجاوز عقوبة وفق نشاط الشخص املعنوي 

 .129التي تقيض بها املحكمة سنتني يف كل األحوال

من القانون الجنايئ املغريب كام عمل عىل  1.أما بالنسبة للمرشع املغريب فقد نص عىل عقوبة حل الشخص املعنوي يف الفصل 
"حل الشخص املعنوي هو منعه من مواصلة النشاط االجتامعي، ولو منه فأكد عىل ان:  21تحديد اآلثار الناجمة عنها يف الفصل 
 مسريين أو مترصفني آخرين ويرتتب عنه تصفية أمالك الشخص املعنوي. تحت اسم آخر وبإرشاف مديرين أو

 ".وال يحكم به إال يف األحوال املنصوص عليها يف القانون وبند رصيح يف الحكم باإلدانة

 اهذا ويالحظ إن املرشع الجنايئ مل يربط حل الشخص املعنوي بارتكاب جناية أو جنحة أو مخالفة، أي بقاعدة عامة، يفوض فيه
للقضاء سلطة الحكم بها من عدمه وإمنا قيد الحل بوجود نص رصيح يقيض بذلك، أما إذا مل يوجد هذا النص القانوين فال ميكن تقرير 

 .130الحل من طرف املحكمة

                                                           
125 -Henri Bosly, « La responsabilité pénale des personnes morales en Belgique »; R.D.P.86 Janvier 2006;P. 92 

 .( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة11/1م ) -126

 من قانون االتجار بالبشر المصري. 12م  -127

 باالتجار بالبشر.من القانون االتحادي اإلماراتي الخاص  1المادة  -128

 .211محمد الشناوي، م.س، ص.  -129

 .221عبد الواحد العلمي، م.س، ص.  -130
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الخاص مبكافحة االتجار بالبرش إضافة إىل ذلك فقد نص عىل  41.72وهو األمر الذي اعتمده املرشع املغريب يف القانون رقم 
 من القانون الجنايئ املغريب وهام: 14ورة الحكم بالتدبريين الوقائيني املنصوص عليهام يف الفصل رض 

 أوال: مصادرة األشياء التي لها عالقة بالجرمية أو األشياء الضارة أو الخطرية أو املحظور امتالكها.
 ثانيا: إغالق املحل أو املؤسسة التي استغلت يف ارتكاب الجرمية.

من القانون الجنايئ الذي جاء فيه يؤمر باملصادرة  82لذلك نظم املرشع املغريب أحكام املصادرة كتدبري وقايئ عيني يف الفصل وتبعا 
 كتدبري وقايئ بالنسبة لألدوات واألشياء املحجوزة التي يكون صنعها أو حيازتها أو بيعها جرمية، ولو كانت تلك األدوات أو األشياء عىل

 لغري، حتى ولو مل يصدر حكم باإلدانّة".توجد عىل ملك ا

( فهي تقع .2و 24وبالتايل فاملصادرة، كتدبري وقايئ، تختلف اختالفا كليا عن املصادرة العينية كعقوبة إضافية )املنظمة يف الفصلني 
كم ها، ... لذلك كان الحالذي يعترب صنعه أو استعامله، أو حمله، أو حيازته، أو بيعه جرمية معاقب علي-أي عينه-عىل ذات اليشء 

 رباملصادرة العينية وجويب دوما من طرف املحكمة أن تحكم لها أو ال تحكم، إضافة إىل املصادرة فاملرشع املغريب يف قانون مكافحة االتجا
وص عليه يف صنص عىل رضورة إغالق املحل أو املؤسسة التي استعملت يف ارتكاب الجرمية وهذا التدبري العيني من 41.72بالبرش رقم 
من القانون الجنايئ املغريب حيث ينتج عم هذا اإلغالق منع املحكوم عليه من مزاولة نفس املهنة أو النشاط بذلك املحل،  24الفصل 

وز جويشمل املنع أفراد أرسة املحكوم عليه وغريهم ممن يكون املحكوم عليه قد باع له أو أكراه له أو سلمه إليه ومدة اإلغالق املؤقت ال ي
 .131أن تقل عرشة أيام وال تتجاوز ستة أشهر ما مل ينص القانون عىل خالف ذلك

هذا فيام يتعلق بعقوبة جرمية االتجار بالبرش يف األحوال العادية وهو ما يستدعي بالرضورة التعرف عىل التوجه العقايب للمرشع 
 الجنايئ املغريب يف عقاب جرمية االتجار بالبرش يف األحوال املشددة.

 املطلب الثاين: ظروف التشديد يف جرمية االتجار بالبرش
ظروف التشديد باعتبارها عنارص عرضية أو ثانوية قد تتعلق بالركن املادي أو املعنوي ال تدخل يف تكوين الجرمية، فهي مجرد وعاء 

واء نفس الوقت ذات أثر معدل، س حسب املدلول اللغوي يؤثر يف مقدار اليشء دون جوهره، كام تتعلق بالكم دون الكيف لكنها يف
بالنسبة للجسامة املادية للجرمية أو للخطورة يف شخصية الجاين مام يستوجب املغايرة يف الجزاء الجنايئ الواجب التطبيق، ومن ثم فهي 

 .132امنة يف شخصية الجاينرة الكتنال بالتشديد أو التخفيف أو اإلعفاء من املسؤولية الجنائية أو تحديد نوع من التدبري املالئم ملقدار الخطو 
حيث نصت غالبية الترشيعات املقارنة عىل تشديد العقاب يف جرائم االتجار بالبرش، رغم أن هذا التشديد مبختلف آثاره من مرشع  

را ة وذلك نظاملتعلق باإلتجار بالبرش فقد عمد إىل التشديد يف هذه الجرمي 41.72إىل آخر، وهو ما اعتمده املرشع املغريب يف قانون 
لفقرة اللخطورة التي تالزمها خاصة إذا اقرتنت بظرف من ظروف التشديد والتي سيمكن دراستها من خالل ظروف التشديد الشخصية )

 (.الفقرة الثانية( وظروف التشديد العينية )األوىل
 الفقرة األوىل: الظروف الشخصية املشددة يف جرمية االتجار بالبرش

                                                           
 .511عبد الواحد العلمي، م.س، ص.  -131
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ة تلك الظروف التي تتصل بشخصية الجاين وتكشف عن خطورته اإلجرامية ،حيث ميكن معالجة هذه يقصد بالظروف الشخصي
املتعلق باإلتجار بالبرش واملتمثلة يف خطورة الجاين ،صفة الجاين ،عالقة الجاين بالضحية حالة  41.72الظروف حسب ما جاء به قانون 
 ضعف الضحية وحاالت العود.

 البند األول: خطورة الجاين
، ذلك ألن خطورة الجاين يف مثل 133لقد تشدد املرشع املغريب يف عقاب مرتكب جرمية االتجار بالبرش الذي اعتاد عىل ارتكابها

هذه الحاالت واضحة ألن الشخص املعتاد عىل ارتكاب مثل هذه األفعال والذي تثبت عليه حالة العود البد من تشديد العقاب يف حقه 
وبة األوىل املوقعة عليه األمر الذي يستلزم رضورة تشديدها كل مرة حتى يتم ردعه بواسطتها، بحيث تصبح ألنه أصبح غري مبال بالعق

 درهم. 7111.111إىل  71.111سنة وغرامة من  1.العقوبة الواقعة يف حقه هي السجن من عرشين إىل 

نة شد، يعاقب بالسجن من عرشين إىل ثالثني سعىل أنه دون اإلخالل باملقتضيات الجنائية األ  228-5إضافة إىل ذلك نص الفصل 
درهم عن جرمية االتجار بالبرش إذا ارتكب بواسطة عصابة إجرامية أو يف إطار عابر للحدود  1.111.111إىل  7.111.111وغرامة من 

اهمته أو مشاركته صورة مسالوطنية..." فانتامء الجاين إىل عصابة إجرامية، منظمة تربر تشديد العقوبة يف حق مرتكبها بغض النظر عن 
يف هذه العصابة اإلجرامية سواء توىل قيادتها أو كان أحد أعضائها. وهو نفس موقف املرشع الفرنيس الذي عاقب عىل املنتمي للعصابة 

 .134ماليني يورو إذا ارتكب جرمية االتجار بالبرش .سنة وغرامة  41اإلجرامية بـ 

 البند الثاين: صفة الجاين
، يف العقوبة الخاصة بجرائم االتجار بالبرش إذا توافرت ظروف ترتبط بصفة الجاين كام لو 135الترشيعات املقارنة لقد تشددت جل

كان الجاين موظفا عموميا أو مكلفا بخدمة عامة، وترجع الحكمة من تشديد العقاب يف حق املوظف العمومي الستغالله لوظيفته العمومية 
، كام يالحظ كذلك عىل إن املرشع املغريب مل يخرج عىل هذا التشدد من 136له ارتكاب جرميته يف ارتكاب الجرمية، التي قد تسهل

خالل جعل العقوبة يف حق مرتكب الجرمية  إذا كان موظفا عموميا واستغل وظيفته الرتكاب الجرمية أو تسهيل ارتكابها هي السجن 
 .137درهم 7.111.111إىل  711.111من عرش إىل عرشين سنة وغرامة من 

 البند الثالث: عالقة الجاين بالضحية
عمل املرشع املغريب عىل تشديد العقوبة إذا ارتكبت بواسطة زوج الضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو كان وصيا عليها أو كافال لها 

درهم  4.111.111إىل  411.111، حيث عاقبه بالسجن من عرشين إىل ثالثني سنة وغرامة من 138أو مكلفا برعايتها أو كانت له سلطة عليها
وترجع الحكمة يف تشديد العقاب إىل أن وجود صلة بني الفاعل والضحية قد يكون سببا أو وسيلة للتأثري يف الضحية للوقوع فريسة 

                                                           
 من م.ق.ج.م.229-2ف  -133

 ( من ق.ج.م.1-2-225ف ) -134

 من القانون الجنائي الفرنسي. 2-2-225االتحادي اإلماراتي والمادة من القانون  2م -135

 .221محمد الشناوي، م.س، ص.  -136

 من ق.ج.م. 229-1ف  -137

 من ق.ج.م. 229-2ف  -138



                                                                                                                                                                                                                                                      

67 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2121فبراير  32 العدد

ادة دة الثانية من قانون االتجار بالبرش، وكذا املرشع الفرنيس يف املوهو نفس التوجه الذي سار عليه املرشع املرصي يف املا للجرمية.
 ( من القانون الجنايئ الفرنيس.445-2-4)

 البند الرابع: حالة ضعف الضحية
درهم إذا ارتكبت الجرمية ضد  4.111.111إىل  411.111سنة وغرامة من  1.إىل  41عمل املرشع املغريب عىل تشديد العقوبة وجعلها 

عاين من وضعية صعبة بسبب كرب سنه أو بسبب املرض أو اإلعاقة أو نقص بدين أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان شخص ي
حيث ميكن تفسري هذا التشديد يف رغبة املرشع  .139معروفا لدى الفاعل ونفس األمر إذا ارتكبت الجرمية ضد قارص دون الثامنة عرش

واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، واألخذ باالعتبار باستغالل الجاين للوضعية الهشة للضحية التي سهلت إلقرار حامية خاصة للنساء 
 .140له ارتكاب جرمية

 البند الخامس: حاالت العود
تتجىل يف الحالة التي يوجد فيها الشخص عندما يرتكب جرمية جديدة بعد أن يكون قد صدر يف حقه حكم غري قابل للطعن من 

لعادية التي يؤدي إىل رفع العقوبة عن األحوال ا ة سابقة، واملرشع الجنايئ قد اعترب العود للجرمية ظرفا من ظروف التشديدأجل جرمي
املقررة للجرمية األوىل التي مل تفلح يف ردعه وإصالحه بإبعاده كليا عن طريق الجرمية مام يتحتم معه التشديد يف مواجهته لتوقي 

واملرشع الجنايئ نص عىل حاالت العود يف جرمية االتجار بالبرش بعبارة "إذا كان مرتكب الفعل معتادا ، امنة فيهالخطورة اإلجرامية الك
 .141درهم 7.111.111إىل  711.111عىل ارتكابه"، حيث رفع من العقوبة بالسجن من عرش إىل عرشين سنة وغرامة من 

 ر بالبرشالفقرة الثانية: الظروف العينية املشددة لجرمية االتجا
يقصد بالظروف العينية تلك الظروف التي تتصل بالفعل اإلجرامي يف ذاته أو تكشف عن خطورة يف هذا الفعل الذي ارتكبت به 
الجرمية أو الوقائع التي اقرتفت بها يف األحوال التي ترتكب فيها الجرمية بالقوة أو استعامل السالح وميكن إجامل هذه الظروف يف 

 املتعلق مبكافحة االتجار بالبرش كاآليت: 41.72القانون رقم 
 البند األول: وسيلة ارتكاب الجرمية

إىل  711.111إن املرشع الجنايئ املغريب قد عمل عىل الرفع من العقوبة إىل السجن من عرش إىل عرشين سنة وغرامة من 
،حيث كان صارما يف 142تعذيب أو االحتجاز أو التشهريدرهم إذا ارتكبت الجرمية بواسطة التهديد بالقتل أو باإليذاء أو ال 7.111.111

، 144، واملرشع الفرنيس143التشديد يف حالة استعامل هذه األفعال يف ارتكاب الجرمية، وهو نفس النهج الذي سار عليه املرشع اإلمارايت
 االتجار بالبرش.حيث عملوا عىل الرفع من العقوبة والتشدد فيها كلام توفرت هذه األفعال املواكبة لجرمية 

                                                           
 من .م.ق.ج.م. 2-229ف. -139

 .222محمد الشناوي، م.ن، ص.  -140

 .من ق.ج.م 448-3ف  -141

 من ق.ج.م 448-3ف -142

 ي االماراتي لمكافحة االتجار بالبشر.من القانون االتحاد 1/2م  -143

 ( من القانون الجنائي الفرنسي.2-2-225ف.مكرر ) -144
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إضافة إىل ذلك، نص املرشع الجنايئ عىل تشديد من العقوبة لتصل إىل املؤبد إذا ما ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعامل وحشية، 
درهم يف الحالة التي تكون فيها الجرمية عابرة للحدود الوطنية أو  1111.111و 7111.111إضافة إىل الرفع من الغرامة لتصل إىل ما بني 

 .145واسطة عصابة إجراميةب

 البند الثاين: تعدد الفاعلني أو حمل السالح
كان املرشع املغريب صارما يف تشديد العقوبة إذا ارتكبت بواسطة شخصني أو أكرث بصفتهم فاعلني أصليني أو مساهمني أو مشاركني 

هذه الحاالت إىل السجن من عرش إىل عرشين سنة أو إذا كان مرتكب الجرمية حامال لسالح ظاهر أو مخبئ، كام إن العقوبة ترتفع يف 
 .146درهم 7111.111إىل  711111وغرامة من 

( من قانون العقوبات حيث ترجع العلة يف تشديد العقاب إىل أن تعدد الفاعلني يقلل 1/4نفس النهج تبناه املرشع املرصي يف املادة )
ل استخدام السالح وما يعد وسيلة لتهديد املجني عليه أو إكراهه بالشك من مقاومة الضحية ويضعفها، نظرا لتعدد الفاعلني ، فضال عن

 .147الذي يعدم أو يقلل من مقاومته للجناة

 البند الثالث: جسامة النتيجة اإلجرامية

 228-5و 228-.أكد املرشع املغريب عىل أن العقوبة تشدد إذا نتج عنها وفاة الضحية أو إصابته بعاهة مستدمية أو مرض يف الفصول 
من القانون الجنايئ، حيث ترجع العلة يف التشديد إىل جسامة النتيجة اإلجرامية املتحققة والتي قد تصل إىل وفاة الضحية وهو نفس 

 من القانون الخاص مبكافحة االتجار بالبرش. 1التوجه الذي سار عليه املرشع املرصي يف املادة 

 ةالبند الرابع: امتداد الجرمية بني أكرث من دول
 41من مربرات تشديد عقوبة االتجار بالبرش هو امتدادها إىل أكرث من دولة واتخاذها طابعا دوليا، حيث أن املرشع املغريب عاقب بـ 

كام أنه  148عن جرمية االتجار بالبرش التي ترتكب يف إطار عابر للحدود الوطنية 1.111.111إىل  7111.111سنة وغرامة من  1.سنة إىل 
ادة وهو نفس التوجه املعتمد من طرف املرشع اإلمارايت )امل وبة إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعامل وحشية إىل املؤبد.ترفع هذه العق

مام يربر أن عنرص أو الطابع العابر للحدود الوطنية يجعل العقوبة مشددا نظرا  ( يف قانون االتجار بالبرش.1( واملرشع املرصي )املادة 4/8
 هذه األوضاع تكون مرتكبة من طرف عصابات إجرامية منظمة. لكون الجرمية يف

 املبحث الثاين: الجرائم املرتبطة وحاالت اإلعفاء القانونية
يالحظ أن سياسة العقاب التي أىت بها املرشع املغريب جاءت شاملة  41.72من خالل االطالع عىل املقتضيات املتعلقة بالقانون رقم 

حيث مل يكتف فيها فقط بالعقاب عىل جرائم االتجار بالبرش، وإمنا امتد كذلك يف تطبيق سلطته يف العقاب إىل بعض صور الجرائم 
رتبط بجرمية االتجار بالبرش، والغاية من ذلك تتمثل خاصة يف مجال الحث عىل رضورة التبليغ بوجود جرمية األخرى التي ميكن قد ت
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االتجار بالبرش من طرف كل من له عالقة من قريب أو بعيد بالجاين أو أي شخص مستفيد من خدمة أو نشاط أو منفعة يقدمها ضحية 
بالعقوبة وإيقاعها عىل الجاين ميهد للردع العام من خالل زجر اآلخرين عن الجرمية  فالتهديد االتجار بالبرش مع رضورة العلم بذلك.

 ، حيث أن امتداد العقوبة عىل جرائم أخرى مرتبطة يؤدي بالرضورة إىل الشعور العام بخطورة هذه الجرمية.149واقتناعهم بعدم وجدواها

وجود حاالت لإلعفاء منها سواء الكيل أو الجزيئ، ذلك ألن هذا إضافة إىل أن طبيعة الجرمية يف بعض الحاالت تتطلب رضورة 
غاية املرشع دامئا تكون يف الحد من خطورة األثر االجتامعي للجرمية، ولهذا يكون تشجيع الجناة عىل العدول أمر طبيعي وقد يؤيت 

املتعلق  41.72قم املرشع املغريب يف القانون ر  أكله يف الكثري من الحاالت التي قد يشعر فيها الجاين بالندم قبل إمتام جرميته، مام جعل
مبكافحة االتجار بالبرش يحرص عىل رضورة تشجيع الجناة عىل العدول اإلرادي خاصة يف مرحلة ما قبل إمتام الجرمية. هذا إضافة إىل 

راه أو ما شابه رش أو عن طريق اإلكوضع نوع خاص من اإلعفاء الضحية االتجار بالبرش الذي قد يرتكب جرمية أثناء مقاومته لإلتجار بالب
 ذلك.

عليها املرشع  ( والتي عاقباملطلب األولوبالتايل فهذا ما يستدعي رضورة التعرف عىل نوع الجرائم املرتبطة باإلتجار بالبرش )
 (.اينلب الثاملطالجنايئ املغريب، باإلضافة إىل األسس التي اعتمدها يف منح اإلعفاء من الجرمية سواء الكيل أو الجزيئ )

 املطلب األول: الجرائم املرتبطة بجرمية اإلتجار بالبرش
يقصد بالردع العام إنذار الناس كافة عن طريق التهديد بالعقاب بسوء عاقبة اإلجرام يك ينفرهم بذلك منه، فهو يف حقيقته إشعار 

تايل الذي يلحق بهم إذا أقدموا عىل اقرتاف الجرمية وبالموجه إىل عموم الناس ملنعهم من االقتداء باملجرم ليتجنبوا بذلك أمل العقوبة 
فالعقوبة مبا تتضمنه من خشية األمل تقف حائال دون أن يتحول هذا اإلجرام الكامن يف النفوس إىل إجرام فعيل ويتحقق إحساس الكافة 

 .150بهذا األمل من خالل االطالع عىل العقوبة املنصوص عليها يف القانون الجنايئ

دع قد يجد فيه املرشع سبيال لتشجيع الناس عىل التبليغ عىل ارتكاب جرمية االتجار بالبرش وذلك عن طريق جعل العقوبة وهذا الر 
ترتبط إما مبارشة أو بصفة غري مبارشة بجرمية االتجار بالبرش حيث أن املرشع  41.72يف القانون املتعلق مبكافحة االتجار بالبرش رقم 

مية االتجار بالبرش، والتي الجرمية يف الغالب ما تكون مسترتة ال يتم التبليغ عىل وجودها فقد حاول املرشع الجنايئ ونظرا لجسامة جر 
رصد مظهر آخر للعقاب من خالل هذا القانون بعقابه عىل جرائم مرتبطة بجرمية االتجار بالبرش، ناهيك عن الجرائم املؤطرة وفقا للقواعد 

 ، 151بصفة عامة قواعد املساهمة واملشاركة يف الجرميةالعامة كالتحريض عىل الجرمية، و 

ية االتجار بالبرش (، وكذا تعريض ضحالفقرة األوىلوبالتايل ميكن الحديث يف هذا اإلطار عن الجرائم املتعلقة بالشهادة أو التبليغ )
 (.الفقرة الثانيةللخطر واالستفادة من منفعة يقدمها الضحية )

 املتعلقة بالشهادة أو التبليغالفقرة األوىل: الجرائم 
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حيث إن املرشع املغريب قد عمد إىل توسيع نطاق التجريم يف جرمية االتجار بالبرش قصد التشجيع عىل التبليغ عىل الجرمية من 
 خالل العقاب عىل جرمية عدم التبليغ بجرمية االتجار بالبرش أو الرشوع فيها وكذا جرمية املنع من الشهادة.

 جرمية عدم التبليغ بجرمية االتجار بالبرش أو الرشوع فيها البند األول:
، بخمس سنوات وغرامة من 152عمل املرشع املغريب عىل عقاب مرتكب جرمية عدم التبليغ بجرمية االتجار بالبرش أو الرشوع فيها

ذلك  ر بالبرش أو الرشوع فيها ومل يبلغدرهم وعرب عن األفعال املكونة لهذه الجرمية بكل من علم بوقوع جرمية االتجا 51.111إىل  5.111
 إىل السلطات املختصة.

هذا وإميانا من املرشع الجنايئ املغريب برضورة وضع نظام عقايب ملواجهة جرائم االتجار بالبرش بشكل شامل، فقد أورد تجرميا لكافة 
 فرار الجناة من يد العدالة. صور املساعدة الالحقة للجناة والتي تشكل يف ذاتها جرائم مستقلة، والتي تهدف إىل

ويتمثل الركن املادي لهذه الجرمية من سلوك سلبي يتمثل يف فعل االمتناع أو عدم القيام بالتبليغ لدى السلطات املختصة بأية 
عىل  همعلومات أو بيانات عن جرائم االتجار بالبرش أيا كان سبب هذا االمتناع سواء أكان بسبب الخوف من الجاين أم بهدف مساعدت

الفرار من العدالة حيث أن السكوت عن التبليغ يعترب شكال من أشكال املساعدة التي تقدم للجاين. وهو نفس التوجه الذي سار عليه 
من قانون مكافحة االتجار بالبرش وبالتايل فاالمتناع عن التبليغ جرمية عمدية تتطلب بالرضورة توافر العلم  74املرشع املرصي يف املادة 

 .153رادةواإل
قد ارتكبوا جرائم عدم التبليغ بوقوع جناية االتجار بالبرش من خالل  .…ويف هذا اإلطار اعتربت املحكمة " وحيث إن املتهمني

تستقبل يف شقتها الفتيات حتى القارصات من أجل التوسط لهن يف مامرسة الجنس مع بعض الشبان يف  ……علمهم بكون املتهمة
وا يعلمون بكون الفتاة قارص تم هتك عرضها من قبل املتهم.... مام نجم عن ذلك افتضاض بكارتها وبالرغم شقتها إضافة اىل كونهم كان

من ذلك مل يبلغوا السلطات العامة عن ذلك إضافة اىل انهم يتعاطون الفساد...، حيث متت مؤاخذتهم بسنة ونصف حبسا نافدا وغرامة 
 .154ر يف االدىندرهم وتحميلهم الصائر وتحيد مدة اإلجبا 5111

مام يجعل إلزامية التبليغ عن جرمية االتجار بالبرش أمر هام وأن مخالفته يعرض املمتنع عن التبليغ للمسؤولية الجنائية ويف هذا 
نوع من التشجيع عىل التبليغ ألنه من بني اإلشكاالت املتعلقة بجرمية االتجار بالبرش عدم وجود إحصائيات دقيقة تبني حجم الظاهرة 
وهذا ناتج باألساس عن الخوف من التبليغ حيث ان ربط عدم التبليغ بالعقاب يجعل فئة كبرية من الناس تبلغ لكن البد من رضورة وضع  
حامية لهؤالء املبلغني فبالرغم من الحامية الخاصة بالضحية والشهود يف ق.م.ج.م إال إن هذه الحامية مازالت قارصة ومل تواكبها 

 الكفيلة بتطبيق مقتضياتها.اآلليات العملية 

 البند الثاين: جرمية املنع من اإلدالء بالشهادة أو تقديم أدلة
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من القانون الجنايئ بالحبس من سنة إىل خمس سنوات وغرامة من  228-8عاقب املرشع املغريب مرتكب هذه الجرمية يف املادة 
له أو وعد مبنفعة ملنع شخص من اإلدالء بشهادته أو تقديم أدلة، أو درهم كل من استعمل العنف أو التهديد باستعام 51.111إىل  5.111

حرضه عىل اإلدالء بشهادة زور، أو االمتناع عن تقديم أدلة، أو تقدير إقرارات أو ترصيحات أو أدلة غري صحيحة تتعلق بجرمية االتجار 
 بالبرش أمام أي سلطة مختصة، ويف مرحلة من مراحل التقايض بشأنها.

 لثانية: جرميتي تعريض الضحية للخطر واالستفادة من منفعة يقدمهاالفقرة ا
من خالل الخصوصية التي يتصف بها ضحية االتجار بالبرش فقد عمل املرشع املغريب عىل التوسيع من نطاق التجريم وذلك حامية 

 .لهذا الضحية وخاصة من خالل جرميتي تعريض الضحية للخطر واالستفادة من منفعة يقدمها

 بند األول: جرمية تعريض الضحية للخطرال
 5.111حيث عاقب املرشع املغريب عىل جرمية تعريض الضحية أو الشاهد للخطر بالحبس من سنة إىل خمس سنوات وغرامة من 

 تدرهم كل من عرض للخطر عمدا ضحية االتجار بالبرش أو الشاهد بالكشف عن هويته أو مكان إقامته أو عرقلة إجراءا 51.111إىل 
 .155الحامية املتخذة لفائدته

كام إن الغاية من معاقبة مرتكب هذه الجرمية يتجىل فيكون اإلفصاح أو الكشف عن هوية الضحية أو الشاهد بالشكل الذي 
يخالف القواعد املتعلقة بالحفاظ عىل رسية املجني عليهم والشهود، يؤدي إىل اإلرضار بالسري العادي للمحاكمة وقد يؤثر سلبا عىل 

 من القانون الخاص باإلتجار بالبرش. 2،وهو نفس ما أكد عليه املرشع املرصي يف املادة  156الضحية أو الشاهد

 البند الثاين: جرمية االستفادة عن علم من خدمة يقدمها ضحية االتجار
خمس سنوات وغرامة حيث نص عىل أنه يعاقب بالحبس من سنة إىل  228-71عاقب املرشع املغريب عىل هذه الجرمية يف الفصل 

 درهم كل من استفادة مع علمه بجرمية االتجار بالبرش من خدمة أو منفعة أو عمل يقدمه ضحية االتجار بالبرش. 51.111إىل  5.111من 
حيث إن املرشع املغريب من خالل هذه الجرمية اشرتط رضورة العلم بكون الشخص املستفيد من خدمة أو منفعة يقدمها هو ضحية جرمية 

 التجار بالبرش.ا

كام إن املرشع املغريب قد تشدد أيضا يف تقرير العقوبة يف الحالة التي يكون فيها ضحية االتجار بالبرش قارصا دون الثامنة عرش 
بعد التعرف عىل كل األحوال املتعلقة بالعقوبة يف جرمية االتجار بالبرش  سنوات. 71إىل  4من عمره وجعل العقوبة هي الضعف أن من 

 اء العادية او مشددة فالبد من البحث عن رشوط اإلعفاء من العقاب يف هذه الجرمية.سو 

 املطلب الثاين: رشوط اإلعفاء من العقاب
ينص القانون أحيانا عىل أعذار معينة تكون نتيجتها وجوب تخفيض العقوبة أو اإلعفاء منها، ويرسي مفعولها بالنسبة لجميع الجرائم، 

االت محددة يف القانون عىل سبيل الحرص، وال ميلك القايض إزاءها أي  سلطة تقديرية، ويرتتب عليها مع ثبوت واألعذار القانونية ح
 يالجرمية وقيام املسؤولية أن يتمتع املجرم باإلعفاء من العقاب، إذا كان العذر معفيا منه متاما  ـ وعىل الرغم من أن هذه األعذار تعف
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ن للقايض أن يحكم عليه بتدابري الوقاية الشخصية أو العينية  أو تقوم بتخفيض العقوبة؛ إذا كان العذر الجاين من العقاب، غري أنه ميك
 .157مخفضا  للعقوبة

وبالتايل فاألصل يف اإلعفاء من العقاب كونه حاالت محددة يف القانون عىل سبيل الحرص، يرتتب عليها مع ثبوت الجرمية وقيام  
، وبالتايل فال يجوز 158ما بعدم العقاب، إذا كانت أعذار معفية وإما بتخفيف العقوبة إذا كانت أعذار مخففةاملسؤولية أن يتمتع املجرم إ

من القانون  772للقايض القول بوجود حالة إعفاء للجاين، كام أن املرشع الجنايئ كذلك حاول من خالل أحكام املحاولة وفق الفصل 
وذلك الشرتاطه رضورة عدم وجود عدول إرادي منتج ألثر حتى تتم معاقبة الجاين املحاول  الجنايئ تشجيع الجناة عىل العدول اإلرادي،

يبدو أن املرشع الجنايئ اعتمد منهجا عاما يقتيض  41.72الرتكاب الجرمية، وبالرجوع إىل القانون املتعلق مبكافحة االتجار بالبرش رقم 
مية أو حتى بعد الرشوع فيها بغرض التقليل من آثارها الوخيمة عىل الضحية، به تشجيع الجناة عىل العدول اإلرادي قبل ارتكاب الجر 

ن عهذا إضافة إىل متتيع الضحية بهذا العذر القانوين املعفي من العقاب إذا ما ارتكب جرمية أثناء سريورة جرمية االتجار بالبرش يف حقه و 
 طريق وجود التهديد بالقتل أو ما شابه ذلك.

لبرش (، ثم بعد ذلك رصد لحالة إعفاء ضحية االتجار باالفقرة األوىلحديث عن حاالت اإلعفاء املقررة للجاين )وبالتايل يتوجب ال
 (. الفقرة الثانيةالجاين )

 الفقرة األوىل: اإلعفاء املقرر للجاين
 زي.املقرر أو اإلعفاء الجواإن اإلعفاء املقرر للجاين يف جرمية االتجار بالبرش ميكن رصده سواء عن طريق اإلعفاء الوجويب 

 البند األول: اإلعفاء الوجويب املقرر للجاين
ذهب املرشع املغريب يف القانون الجنايئ إىل إقرار اإلعفاء من العقاب يف جرائم االتجار بالبرش عىل كل من بادر من الجناة اىل 

. حيث إن 159أو الرشوع فيها  أو مكن من الحيلولة دون إمتامها إبالغ السلطات املختصة مبا يعلمه عن جرمية االتجار بالبرش قبل تنفيذها
هذا   .160هذا العدول اإلرادي للجاين يعد مانعا من موانع العقاب، واملحكمة تكون ملزمة باإلعفاء من العقاب للشخص املبلغ من الجناة

 من إعفاء جوازي . فيام يخص االعفاء الوجويب املقرر للجاين والذي قد جعله له املرشع مجال لالستفادة

 البند الثاين: اإلعفاء الجوازي
بقوله "إذا حصل التبليغ عن الجرمية، فإنه يجوز  228-74وهذا اإلعفاء هو ما نص عليه املرشع الجنايئ يف الفقرة الثانية من الفصل 

لتحقيق من لسلطات املختصة أثناء اإغفاء الجاين املبلغ عن الجرمية من العقاب أو التخفيف يف حقه، حسب ظروف التبليغ، إذا مكن ا
 القبض عىل باقي الجناة.

 وبالتايل فاإلعفاء هنا يبقى خاضعا لسلطة املحكمة التقديرية التي وحسب الظروف لها أن تقرر اإلعفاء الكيل أو الجزيئ للمبلغ.

                                                           
 .281، ص. 2112، س 5عبد السالم بنحدو، "الوجيز في القانون الجنائي المغربي"، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ط -157

 من م.ق.ج.م. 121 ف -158

 من ق.ج.م. 229-12ف  -159

 .115، ص. 2111محمد علي عريان، "عمليات االتجار بالبشر وآليات مكافحتها"، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، س  -160
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يس أو ة دامئة أو مبرض عضوي أو نفلكن اإلعفاء يستثنى إذا كانت الجرمية املرتكبة قد أدت إىل وفاة الضحية أو إصابتها بعاه
وإضافة إىل الجناة فقد أقر املرشع املغريب اإلعفاء الجوازي الذي ميكن أن تحكم به املحكمة حسب ظروف القضية يف  عقيل عضال.

 .161و فروعهه أ حالة عدم التبليغ بالجرمية مع العلم بوقوعها إذا كان املمتنع عن التبليغ زوجا ملرتكب الجرمية أو كان من أحد أصول

 الفقرة الثانية: اإلعفاء املقرر للضحية
املتعلق مبكافحة االتجار بالبرش يالحظ بأن املرشع املغريب اعترب عىل  41.72من خالل املقتضيات الجنائية التي جاء بها القانون رقم 

كونه شخصيا يد متى ارتبط ذلك الفعل مبارشة بأنه ال يكون ضحية االتجار بالبرش مسؤوال جنائيا أو مدنيا عن أي فعل قام به تحت التهد
 .162ضحية االتجار بالبرش، إال إذا ارتكب فعال مجرما مبحض إرادته دون أن يتعرض ألي تهديد

كام يالحظ إن املرشع املغريب قد أعطى نوعا من الحامية لضحية االتجار بالبرش الذي قد يرتكب فعال مجرما أثناء رسيان جرمية 
عليه مام جعل املرشع الجنايئ يؤكد عىل إمكانية اإلعفاء الكيل من العقاب الجنايئ وكذا مسؤوليته املدنية حول هذا الفعل االتجار بالبرش 

والتي قد تثار بهذا الشأن، لكن رغم ذلك فاملرشع قد صعب األمر عىل ضحية االتجار بالبرش حينام وضع رشط رضورة اإلثبات بكون هذا 
الضحية تحت التهديد وليس مبحض إرادته، فاإلثبات يف هذه الحالة يقع عىل الضحية الذي يتوجب عليه  الفعل املرتكب قد صدر عن

إثبات كون الفعل الصادر عنه واملجرم جنائيا قد كان بسبب وقوع التهديد عليه مام أثر عىل إرادته وأدى به إىل ارتكاب الجرمية وليس 
 الرشط صعب جدا بالنسبة لوضعية ضحية االتجار بالبرش التي من الصعب جدا إن مل نقل منبكونه ارتكبه بكامل إرادته، وبالتايل فهذا 

 املستحيل إثبات فرضية التهديد التي دفعته إىل ارتكاب الفعل.

وبالتايل كان عىل املرشع املغريب مراعاة لخصوصية الضحية بشكل خاصة وأن طبيعة الجرمية تبني حالة الضعف والهشاشة التي 
 بها ضحية االتجار بالبرش والتي تجعل سلوكاته غري إرادية يف كثري من الحاالت.يتميز 

 خامتة:
من خالل ما سبق الحديث عنه يف مجال سياسة العقاب يالحظ بأن املرشع الجنايئ املغريب  قد  كان منسجام  بشكل كبري مع ما  

ل التشديد ء من حيث التوسيع يف نطاق التجريم بشكل عام او يف مجاجاءت به املقتضيات الدولية املتعلقة مبكافحة االتجار بالبرش سوا
يف عقوبة مرتكب جرمية االتجار بالبرش، حيث ان املرشع املغريب كان متشددا يف تفعيل مضامني السياسة العقابية بشكل قادر عىل 

ي هذه ض النظر عن النواقص التي قد تعرت مسايرة التوجهات الزجرية للسياسة الجنائية يف مجال مكافحة االتجار بالبرش وذلك بغ
 السياسة خاصة من الناحية املؤسساتية من خالل العمل القضايئ .

  

                                                           
 من م.ق.ج.م 229-1ف  -161

 من م.ق.ج.م. 229-14ف  -162
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 اآلليات القانونية لضبط حرية المنافسة

  اآلليات القانونية لضبط حرية المنافسة
    

 أستاذة محارضة أ
 مديرة مخرب القانون العقار كلية الحقوق والعلوم السياسية

 20جامعة البليدة 
 

 : ملخص

يهدف هذا املقال إىل إبراز اآلليات القانونية لضبط السوق وتحقيق االقتصاد العادل عن طريق دراسة أوال دور قانون 
املنافسة يف ضبط السوق وتنظيميه وضامن منافسة عادلة وفعالة، انطالقا من أن قانون املنافسة هو مجموعة القواعد القانونية 

 األعوان االقتصاديني.التي تنظم العالقة بني 

إن قانون املنافسة هو مجموعة القواعد التي تنظم العالقات بني املؤسسات وضبط السوق، يهدف إىل ضامن املنافسة 
 الحرة عن طريق منع املامرسات املنافية للمنافسة.

السوق ومنع  األساسية يف ضبطكام تهدف الدراسة إىل إبراز دور مجلس املنافسة باعتباره سلطة ضبط عامة تتمثل مهمته 
 .املامرسات املنافية للمنافسة، والحرص عىل احرتام مبادئ املنافسة الحرة

 

Abstract :  

Cet  article aborde la recherche pour mettre en évidence les mécanismes légaux pour 

contrôler le marché et réaliser l’économie équitable par l’étude d’abord :  

Le rôle de la loi de concurrence dans la direction et la régulation du marché  pour assurer 

la concurrence effective, basée sur le fait que la loi de concurrence  est un ensemble de règles 

juridiques dirigeant la relation entre les agents économiques. 

  Le Droit de la concurrence est l'ensemble des règles qui gouvernent les rapports entre 

les entreprises et le fonctionnement du marché. Il protège la concurrence libre en réprimant 

les pratiques contraires aux usages honnêtes du commerce, les coalitions illicites et les abus 

de position dominante. 

L’étude avait aussi pour le but de surligner le rôle du conseil de la concurrence, qui n’est 

pas d’empêcher les regroupements entre agents économiques, mais de veiller au respect des 

principes de la libre concurrence. 
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 : مقدمة
تويات، أدى سائر القطاعات واملس إن التطور االقتصادي الرسيع الذي يعرفه العامل، وما يرافقه من تطور تكنولوجي وعلمي يغطي

إىل انقالب موازين القوى املتحكمة يف دواليب االقتصاد العاملي، وللضغوطات املختلفة واملتنوعة لحرص دور الدولة يف مهام التنظيم 
وضعية املجال أمام لوالضبط واملراقبة، وهي املهام التي تأكدت أكرث يف ظل االنفتاح االقتصادي، حيث كان من الطبيعي أن تفسح هذه ا

 كل املتعاملني االقتصاديني الذي صار بإمكانهم التحكم يف صريورة االقتصاد، وهو ما انجر عنه نوع من الفوىض االقتصادية.

وملواجهة هذه الظاهرة كان البد من تأطري ترشيعي وتنظيمي لضبط مختلف نشاطات االقتصاد الوطني، وضامن انسياب السوق يف 
ويف هذا السياق، سعت الجزائر منذ منتصف التسعينيات إىل ضبط وتأطري مجال املنافسة،  والطلب لتلبية حاجيات املواطن.مجال العرض 

 .7225جانفي  45املؤرخ يف  11-25بإصدار أول قانون يكرس القواعد العامة للمنافسة، وهو األمر رقم 

حكم لداخيل والخارجي، وعىل غرار تكييف األطر الترشيعية التي توبفعل الحركية التي شهدها االقتصاد الوطني عىل الصعيدين ا
ذا األمر سنة تقييس..(، متت مراجعة ه -حركة رؤوس األموالـ استرياد البضائع وتصديرها -استثامر -املنظومة االقتصادية الوطنية) تجارة

االقتصادية الجارية عىل املستوى العاملي، وتجسيد  بهدف مواكبة التحوالت .411جيولية  72املؤرخ يف  .1-.1مبوجب األمر رقم  .411
 األهداف املسطرة يف مختلف الربامج اإلصالحية التي انتهجتها الدولة.

فهل يستطيع هذا القانون أن يضع حدا لالحتكار البارز السائد يف الوطن أو عىل األقل هل سيخفف من عواقبه عىل الحياة اليومية 
 نتجات الحيوية املنتجة محليا أو املستوردة؟للمواطن من ارتفاع أسعار امل

 نسعى من خالل هذا املقال، التطرق إىل آليات ضبط املنافسة الحرة لتحقيق االقتصاد العادل، عن طريق دراسة ما ييل:

 املبحث األول: قانون املنافسة أداة لضبط حرية املنافسة
  املبحث الثاين: مبادئ حرية املنافسة

 دور مجلس املنافسة لتحقيق االقتصاد العادلاملبحث الثالث: 
 

 املبحث األول: قانون املنافسة أداة لضبط حرية املنافسة
ة كحتمية ي الحركة العاملية املتصاعدة للعوملـــــر، إمنا يعني االنخراط فـــــإن انتقال الدولة من االقتصاد املوجه إىل االقتصاد الح

  هذه املادة أو تلك. معــــاملنافسة، وهو الذي يكفي الدولة  هذه التدخالت كلام تقلبت األسواق العاملية لتدال مفر منها، حيث يربز مبدأ 

إن من مظاهر التنمية االجتامعية قدرة التنظيم والتحكم يف املوارد االقتصادية، لذا كان من الرضوري سن قانون يضبط املنافسة 
نافية للمنافسة، من أجل تحقيق تكافؤ الفرص، لذا من الرضوري التطرق لتعريف قانون الحرة ويحمي السوق من كل املامرسات امل

 املنافسة، وخصائصه، ومحتواه.

 : املطلب األول: تعريف قانون املنافسة
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أخذ مببدأ تتعد الترشيعات التي تحكم وتنظم املنافسة يف األسواق، إحدى أهم اآلليات القانونية املستقرة يف األنظمة القانونية التي 
من هذا املنطلق يعرف قانون املنافسة عىل أنه مجموعة القواعد القانونية التي تحكم التنافس بني العمالء  163حرية التجارة والصناعة

 .164االقتصاديني وهم بصدد البحث عن العمالء واملحافظة عليهم

عالقة مجموعة القواعد القانونية التي تنظم وتضبط  ال: يرى جانب من الفقه أن قانون املنافسة هو الفرع األول: التعريف الفقهي
ة يبني رجال األعامل وعمل السوق، بهدف حامية املنافسة الحرة من املامرسة املنافية للمامرسات التجارية الرشيفة والتحالفات غري القانون

ادي الذي ص يرغب يف تطوير النشاط االقتصوإساءة استعامل املركز املهيمن،  حيث يضمن حرية التجارة والصناعة التي متكن أي شخ
 . 165يختاره

، وطبقا للامدة األوىل منه، فإن قانون املنافسة 166املتعلق باملنافسة .1-.1: بالرجوع إىل األمر رقم الفرع الثاين: التعريف القانوين
، قصد زيادة ومراقبة التجميعات االقتصاديةيهدف إىل تحديد رشوط مامرسة املنافسة يف السوق وتفادي كل مامرسات مقيدة للمنافسة 

 الفعالية االقتصادية وتحسني ظروف معيشة املستهلكني.

كام يطبق هذا القانون عىل نشاطات اإلنتاج والتوزيع والخدمات مبا فيها تلك التي يقوم بها األشخاص العموميون، إذا كانت ال 
، فتنص عىل أنه يهدف إىل تنظيم 11167-25أما املادة األوىل من األمر ، ق العامتندرج ضمن صالحيات السلطة العامة أو أداء مهام املرف

 املنافسة الحرة وترقيتها وإىل تحديد قواعد حاميتها، قصد زيادة الفعالية االقتصادية، تحسني معيشة املستهلكني، ويهدف أيضا إىل تنظيم
 شفافية املامرسات التجارية ونزاهتها.

قانونيني أن املرشع احتفظ بنفس أهداف القانون امللغى إال أنه بتعديل بسيط، من خالل حذف ويتضح من خالل أهداف ال
 ترقيتها بعد ما يجعل القول أن املنافسة مل تعد تحتاج إىل " تحديد رشوط املنافسة"،عبارة"تنظيم املنافسة وترقيتها" وحلت محلها عبارة 
 .168حديد رشوط املامرسةانتشارها يف جميع القطاعات بقدر ما تحتاج إىل ت

إن قانون املنافسة وفقا لهذا االعتبار هو قانون ضبط سلوكيات األعوان االقتصاديني داخل السوق من خالل حظر املامرسات التي 
ة يمن شأنها عرقلة عملية املنافسة الحرة، حيث تكمن األهمية القانونية يف رضورة اإلسهام يف منظومة ترشيعية مرنة، كام تكمن األهم

                                                           

ء"دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي"، أطروحة دكتوراه بالل سليمة: األعمال المنافية للمنافسة على ضوء التشريع والقضا163 

  .119، ص2111، 12في القانون الخاص، جامعة البليدة 

, droit de la concurrence, ed PUF, Paris, 1981, p 17. J.AZEMA 164 

165 JEAN BERNARD BLAISE : droit des affaires, commerçants, concurrence, distribution : 3eme édition LGDJ PARIS, 2002 

p.314. 

 .21، المتعلق بالمنافسة، ج.ر العدد 2111جويلية  18المؤرخ في  11-11األمر رقم 166 

  .9، المتعلق بالمنافسة، ج.ر العدد1885جانفي  25المؤرخ في  11-85األمر رقم 167 

 .11، ص 2111وزو، ي السوق، مذكرة ماجستير في القانون جامعة تيزـ خمايلية سمير:  عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط 168 
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االقتصادية يف إعادة التوازنات االقتصادية، أما األهمية السياسية فتكمن يف االنفتاح عىل اقتصاد السوق، أما األهمية االجتامعية 
 فتكمن يف استقرار الوضع االجتامعي وتخفيض األسعار.   

 : املطلب الثاين: خصائص قانون املنافسة ونطاق تطبيقه

ه، ابقة يتنب أن لقانون املنافسة خصائص متيزه عن باقي القوانني، كام أن له نطاقا معينا يطبق فيمن خالل النصوص القانونية الس
 تبعا للخصائص التي متيزه. 

 يتميز قانون املنافسة بعدة خصائص أهمها:الفرع األول:  خصائصه: 

امم الدول ة االنفتاح االقتصادي إىل اهت: يجمع بني قواعد القانون والنظريات االقتصادية، لقد أدت سياسأوال: قانون اقتصادي
بتفعيل سياسة املنافسة التي تعترب عنرصا مهام ورضوريا من عنارص اإلصالح االقتصادي، ملا تبدعه من أساليب تؤدي إىل التطور والتقدم، 

ة للمنافسة التي عامل املنافيوبالتايل أصبح من الرضوري تحديد سياسة متكن األفراد من تطوير قدراتهم التنافسية، وحاميتهم من األ 
  .169تعترب عائقا أمام أي محاولة للتطور واإلبداع

يتغري حسب قوة النشاط الصناعي والتجاري، حيث ال يعرف الثبات واالستقرار يف األسعار كونها مرتبطة ثانيا:  قانون تطوري: 
 .170بالعرض والطلب

 الذي يحمي املنافسة ويجسدها من خالل مبدأين جوهريني هام مبدأ حرية:  فالقانون ثالثا: قانون حامية وضبط لحرية املنافسة
 التجارة والصناعة مبدأ الحرية التعاقدية، هو ذاته الذي يلجأ لتقييدها بوسائل قانونية صارمة، فإذا كان املبدأ هو حرية املنافسة فإن

 .171لحريةالترشيعات التي تنظم املنافسة هي مبثابة الحدود التي تقف عندها تلك ا

: ميكن أن ينظر إىل قانون املنافسة من منظورين يتضمن أحدهام قانون املنافسة مبفهومه الضيق والذي رابعا: قانون مرن وشامل
يشتمل عىل اآلليات القانونية الالزمة للقضاء عىل كل املامرسات التي ميكن أن تعوق املنافسة يف السوق وهي املامرسات التي تتمثل 

املحظورة وإساءة استخدام املركز املسيطر والتجمعات التي تقود إىل احتكارات، مامرسات تؤدي إىل اإلرضار باالقتصاد  يف االتفاقات
 .172الوطني

أما قانون املنافسة مبفهومه الواسع فيشمل كل القواعد القانونية التي يكون محلها املبارش املنافسة، فيتمثل قانون املنافسة مبفهومه 
 . 173املنافسة غري املرشوعة، االلتزامات التعاقديّة بعدم املنافسة، الرقابة عىل املامرسات املضادة للمنافسة ومنع االحتكار الواسع، نظرية

 الفرع الثاين: نطاق تطبيق قانون املنافسة

                                                           

لينا حسن ذكي، الممارسات المقيدة للمنافسة والوسائل القانونية الالزمة لمواجهتها، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي 169 

 12، ص 2111واألوروبي، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .21، ص 2111المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة تيزي وزو، ـ أرزقي زوبير: حماية 170 

cit, p.324.-, op JEAN BERNARD BLAISE 171 

 .191بالل سليمة، مرجع سابق، ص 172 

173 J BRUST, concurrence déloyale et parasitisme, ECONOMICA, 1993. 
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 افسةنيتحدد مجال تطبيق قانون املنافسة من خالل األعامل التي يطبق عليها واألشخاص الذين يرسي عليهم قانون امل

 :أوال: من حيث املوضوع
 املتعلق باملنافسة، يطبق هذا القانون عىل ما ييل: .1-.1من األمر رقم  14طبقا للامدة 

ـ نشطات اإلنتاج والتوزيع والخدمات بنا فيها االسترياد وتلك التي يقوم بها األشخاص املعنويون والجمعيات واالتحاديات املهنية، 
 شكلها أو موضوعها.أيا كان قانونها األسايس و 

 ـ الصفقات العمومية ابتداء من اإلعالن عن املناقصة إىل غاية املنح النهايئ للصفقة

 غري أنه يجب أال يعيق تطبيق هذه األحكام أداء مهام املرفق العام أو مامرسة صالحيات السلطة العمومية.

ملنافسة يطبق عىل كل نشاطات اإلنتاج مبا فيها النشاطات ، وأصبح قانون ا15174-71إال أن هذه املادة عدلت مبوجب القانون رقم 
ايش و الفالحية وتربية املوايش، ونشاطات التوزيع ومنها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع إلعادة بيعها عىل حالها والوكالء ووسطاء بيع امل

معيات تلك التي يقوم بها أشخاص معنوية عمومية جوبائعو اللحوم بالجملة ونشاطات الخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري، و 
 ومنظامت مهنية مهام يكن وضعها القانوين وشكلها وهدفها.

 175..1-.1أكرث وضوحا وتفصيال وشمولية مام كانت عليه يف األمر رقم  15-71من القانون رقم  14لقد جاءت املادة 

 :ثانيا: من حيث األشخاص
عىل أنها كل شخص طبيعي أو معنوي ميارس  74-18املعدلة بالقانون رقم  .1-.1من األمر رقم  .1عرف املرشع املؤسسة مبوجب املادة 

 بصفة دامئة نشاطات اإلنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو االسترياد، وبالتايل فإن قانون املنافسة يطبق عىل هؤالء األشخاص:

 ـ التجار والحرفيون
 ـ الرشكات التجارية

 ـ املؤسسات
 يات واالتحاديات املهنيةـ الجمع

 ـ أشخاص القانون العام الذي ميارسون بصفة دامئة نشاط اقتصادي.

مبعنى أن املؤسسة ميكن أن تكون شخصا معنويا أو طبيعيا، رشكة تجارية أو غري تجارية، وميكن لها أن تكون جمعية، املهم أن 
 .176متارس نشاطات اإلنتاج والتوزيع والخدمات بصفة دامئة

 الثاين: مبادئ حرية املنافسة املبحث

                                                           

 .21المتعلق بالمنافسة، ج.ر العدد  11-11، المعدل والمتمم لألمر رقم 2111أوت  15المؤرخ في  15-11من القانون رقم  12المادة 174 

لية ك ـ جالل مسعد زوجة محتوت: مدى تأثر المنافسة الحرة، بالممارسات التجارية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون فرع قانون األعمال،175 

 .12، ص 2112الحقوق جامعة تيزي وزو، 

 15جالل مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص176 



                                                                                                                                                                                                                                                      

79 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2121فبراير  32 العدد

إىل تحديد قواعد ومبادئ شفافية ونزاهة املامرسات التجارية التي تقوم بني األعوان االقتصاديني وبني 177 14-12يهدف القانون رقم 
 هؤالء واملستهلكني وتتمثل هذه القواعد فيام ييل:

 املامرسات التجارية احرتام ما ييل:: تتطلب شفافية املطلب األول: شفافية املامرسات التجارية
 : عن طريق احرتام جملة من االلتزامات: 178الفرع األول:  اإلعالم باألسعار والتعريفات ورشوط البيع

ـ يتوىل البائع وجوبا إعالم  الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات، وبرشوط البيع، ويكون ذلك عن طريق وضع عالمات أو وسم 
 بأية وسيلة أخرى مناسبة، عىل أن تبني بصفة مرئية مقروءة. أو معلقات أو

 ـ يجب أن توافق األسعار أو التعريفات املعلنة املبلغ اإلجاميل الذي يدفعه الزبون مقابل اقتناء سلعة أو الحصول عىل خدمة.

إلعالم بواسطة عند طلبها، ويكون هذا ا ـ يلزم البائع يف العالقات بني األعوان االقتصاديني، بإعالم الزبون باألسعار والتعريفات
 جداول األسعار أو النرشات البيانية أو دليل األسعار أو بأية وسيلة أخرى مالمئة مقبولة بصفة عامة يف املهنة.

املتعلقة  ةـ يلزم البائع قبل اختتام عملية البيع بإخبار املستهلك بأية طريقة كانت وحسب طبيعة املنتوج، باملعلومات النزيهة والصادق
 مبميزات هذا املنتوج أو الخدمة ورشوط البيع املامرس وكذا الحدود املتوقعة للمسؤولية التعاقدية لعملية البيع أو الخدمة.

 : يرتتب عىل فرض الفوترة مجموعة من االلتزامات وهي: الفرع الثاين: الفوترة
شرتي صاديني مصحوبا بفاتورة، يلزم البائع بتسليمها، ويلزم املـ يجب أن يكون كل بيع سلع، أو تأدية خدمات بني األعوان االقت

 .179بطلبها منه، وتسلم عند البيع أو تأدية الخدمة

ـ يقبل وصل التسليم بدل الفاتورة يف املعامالت التجارية املتكررة واملنتظمة عند بيع منتوجات لنفس الزبون، ويجب أن تحرر فاتورة 
 وصوالت التسليم املعنية.إجاملية شهريا تكون مراجعها 

 .180ال يسمح باستعامل وصل التسليم إال لألعوان االقتصاديني املرخص لهم رصاحة بواسطة مقرر من اإلدارة املكلفة بالتجارة

ـ يجب أن يقدم العون االقتصادي بصفته بائعا أو مشرتيا الفاتورة للموظفني املؤهلني ميوجب هذا القانون عند أول طلب لها، أو يف 
 .181أجل تحدده اإلدارة املعنية

 : وتتحقق هذه النزاهة من خالل ما ييل:املطلب الثاين: نزاهة املامرسات التجارية

 : عن طريق االمتناع عن ما ييل: الفرع األول:  منع املامرسات التجارية غري الرشعية
 قوانني املعمول بها.ـ مينع عىل أي شخص مامرسة األعامل التجارية دون اكتساب الصفة التي تحددها ال

                                                           

 .21، ج.ر العدد 2112جوان  21 المؤرخ في  12-12ـ القانون رقم 177 

 ، السالف الذكر.12-12من القانون  12ـ المادة 178 

 ، السالف الذكر.12-12من القانون  11ـ المادة 179 

 ، السالف الذكر.12-12من القانون  11ـ المادة 180 

 ، السالف الذكر.12-12قانون من ال 12ـ المادة 181 
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 ـ مينع رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مربر رشعي، إذا كانت هذه السلعة معروضة للبيع أو كانت الخدمة متوفرة.
ـ مينع كل بيع أو عرض بيع لسلع وكذلك كل أداء خدمة أو عرضها عاجال أو آجال مرشوطا مبكافأة مجانية، من سلع أو خدمات إال 

من املبلغ اإلجاميل للسلع أو الخدمات  %71السلع أو الخدمات موضوع البيع أو تأدية الخدمة، وكانت قيمتها ال تتجاوز  إذا كانت من نفس
 املعنية.

ـ مينع عىل عون اقتصادي أن ميارس نفوذا عىل أي عون اقتصادي آخر، أو يحصل منه عىل أسعار أو آجال دفع أو رشوط بيع أو 
 يزي ال يربره مقابل حقيقي يتالءم مع ما تقتضيه املعامالت التجارية النزيهة والرشيفة.كيفيات بيع أو عىل رشاء متي

 ـ مينع إعادة بيع سلعة  بسعر أدىن من سعر تكلفتها الحقيقي، إال يف الحاالت املستثناة رصاحة.
وقيف النشاط أو باستثناء الحاالت املربرة كت ـ مينع إعادة بيع املواد املواد األولية يف حالتها األصلية إذا تم اقتناؤها قصد التحويل،

 تغيريه أو حالة القوة القاهرة.

 :الفرع الثاين:  منع مامرسات أسعار غري رشعية

ـ كل بيع سلع أو تأدية خدمات ال تخضع لنظام حرية األسعار، ال ميكن أن تتم إال ضمن احرتام نظام األسعار املقننة طبقا للترشيع 
 املعمول به.
 املامرسات التي ترمي إىل:ـ متنع 

 القيام بترصيحات مزيفة بأسعار التكلفة قصد التأثري عىل أسعار السلع والخدمات غري الخاضعة لنظام حرية األسعار
 القيام بكل مامرسة أو مناورة ترمي إىل إخفاء زيادات غري رشعية يف األسعار

 : املامرسات التجارية التدليسية الفرع الثالث:
 امرسات التجارية التي ترمي إىل:ـ متنع امل

 دفع أو استالم فوارق مخفية للقيمة
 تحرير فواتري وهمية أو فواتري مزيفة

 إتالف الوثائق التجارية واملحاسبية وإخفائها أو تزويرها قصد إخفاء الرشوط الحقيقية للمعامالت التجارية
 ـ مينع عىل التجار حيازة:

 رشعية منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غري
 مخزون من املنتوجات بهدف تحفيز االرتفاع غري املربر لألسعار

 مخزون من منتوجات خارج موضوع تجارتهم الرشعية قصد بيعه.

: متنع كل املامرسات التجارية غري النزيهة املخالفة لألعراف التجارية النظيفة الفرع الرابع:  املامرسات التجارية غري النزيهة
 خاللها يتعدى عون اقتصادي عىل مصالح عون أو عدة أعوان اقتصاديني آخرين. والنزيهة والتي من

 املتعلق بالقواعد املطبقة عىل املامرسات التجارية ما ييل: 14-12تعترب مامرسات تجارية غري نزيهة طبقا للقانون رقم 

 دماتهـ تشويه سمعة عون اقتصادي منافس بنرش معلومات سيئة متس بشخصه أو مبنتوجاته أو خ
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ـ تقليد العالمات املميزة لعون اقتصادي منافس أو تقليد منتوجاته أو خدماته أو اإلشهار الذي يقوم به، قصد كسب زبائن هذا العون  
 إليه بزرع شكوك وأوهام يف ذهن املستهلك

 ـ استغالل مهارة تقنية أو تجارية مميزة دون ترخيص من صاحبها
 اقتصادي منافس خالفا للترشيع املتعلق بالعمل ـ إغراء مستخدمني متعاقدين مع عون

 ـ االستفادة من األرسار املهنية بصفة أجري قديم أو رشيك للرتف فيها قصد اإلرضار بصاحب العمل أو الرشيك القديم
ة يـ إحداث خلل يف تنظيم عون اقتصادي منافس وتحويل زبائنه باستعامل طرق غري نزيهة كتبديد أو تخريب وسائله اإلشهار

 واختالس البطاقيات أو الطلبيات والسمرسة غري القانونية وإحداث اضطراب بشبكته للبيع
ـ اإلخالل بتنظيم السوق وإحداث اضطرابات فيها، مبخالفة القوانني أو املحظورات الرشعية، وعىل وجه الخصوص التهرب من 

 االلتزامات والرشوط الرضورية لتكوين نشاط أو مامرسته أو إقامته
 إقامة محل تجاري يف الجوار القريب ملحل منافس بهدف استغالل شهرته خارج األعراف واملامرسات التنافسية املعمول بها.ـ 

لبنود : تعترب بنودا ورشوطا تعسفية يف العقود بني املستهلك والبائع ال سيام االفرع الخامس:  املامرسات التعاقدية التعسفية
 والرشوط التي متنح هذا األخري:

 ـ أخذ حقوق أو امتيازات ال تقابلها حقوق أو امتيازات مامثلة معرتف بها للمستهلك
 ـ فرض التزامات فورية ونهائية عىل املستهلك يف العقود، يف حني أنه يتعاقد هو برشوط يحققها متى أراد

 دون موافقة املستهلكـ امتالك حق تعديل عنارص العقد األساسية أو مميزات املنتوج املسلم أو الخدمة املقدمة 
 ـ التفرد بحق تفسري رشط أو عدة رشوط من العقد أو التفرد يف اتخاذ قرار البت يف مطابقة العملية التجارية للرشوط التعاقدية

 ـ إلزام املستهلك يف فسخ العقد إذا أخل هو بااللتزام أو عدة التزامات يف ذمته
 يذ خدمةـ التفرد بتغيري آجال تسليم منتوج أو آجال تنف

 ـ تهديد املستهلك بقطع العالقة التعاقدية ملجرد رفض املستهلك الخضوع لرشوط تجارية جديدة غري متكافئة.

دة : من أجل ضامن مامرسة ونزيهة يف السوق، حظر املرشع  اإلتيان باملامرسات  املقياملطلب الثالث: املامرسات املقيدة للمنافسة
 ل فيام ييل: للمنافسة وعدم عرقلة السوق وتتمث

تحظر املامرسات واألعامل املدبرة واالتفاقيات الرصيحة أو الضمنية عندما تهدف   الفرع األول: حظر املامرسات واألعامل املدبرة:
أو ميكن أن تهدف إىل عرقلة حرية املنافسة أو الحد منها أو اإلخالل بها يف نفس السوق أو يف جزء جوهري منه، ال سيام عندما ترمي 

 :إىل

 ـ الحد من الدخول يف السوق أو يف مامرسة النشاطات التجارية فيها
 ـ تقليص أو مراقبة اإلنتاج أو منافذ التسويق أو االستثامرات أو التطور التقني

 ـ اقتسام األسواق أو مصادر التموين
 النخفضاهاـ عرقلة تحديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع املصطنع  الرتفاع األسعار أو 
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 ـ تطبيق رشوط غري متكافئة لنفس الخدمات تجاه الرشكاء التجاريني، مام يحرمهم من منافع املنافسة
ـ إخضاع إبرام العقود مع الرشكاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة مبوضوع هذه العقود سواء بحكم طبيعتها أو حسب األعراف 

 التجارية.

 ل القوة االقتصادية:الفرع الثاين: التعسف يف استعام

إن املساس باملنافسة ال يتم بواسطة االتفاقات فقط وإمنا يتم أيضا بوسائل أخرى وهو ما يحدث إذا كانت املؤسسة تتمتع بقوة 
 ، وتتمثل مظاهر التعسف فيام ييل:182اقتصادية معتربة

 قصد: يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة عىل السوق أو احتكار لها أو عىل جزء منها
 ـ الحد من الدخول يف السوق أو يف مامرسة النشاطات التجارية فيها

 ـ تقليص أو مراقبة اإلنتاج أو منافذ التسويق أو االستثامرات أو التطور التقني،
 ـ اقتسام األسواق أو مصادر التموين

 ضهاـ عرقلة تحديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع املصطنع الرتفاع األسعار والنخفا
 ـ تطبيق رشوط غري متكافئة لنفس الخدمات تجاه الرشكاء التجاريني، مام يحرمهم من منافع املنافسة

ـ إخضاع إبرام العقود مع الرشكاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة مبوضوع هذه العقود سواء بحكم طبيعتها أو حسب األعراف 
 التجارية.

 و حد منها أو إخالل بها كل عقد رشاء استئثاري يسمح لصاحبه باحتكار التوزيع يف السوق.ثالثا/ يعترب عرقلة لحرية املنافسة أ 

رابعا: يحظر عىل كل مؤسسة التعسف يف استغالل وضعية التبعية ملؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل بقواعد 
 املنافسة.

 يتمثل هذا التعسف عىل الخصوص يف:
 مربر رشعيـ رفض البيع بدون 

 ـ البيع املتالزم أو التمييزي
 ـ البيع املرشوط باقتناء كمية دنيا
 ـ اإللزام بإعادة البيع بسعر أدىن

 ـ قطع العالقة التجارية ملجرد رفض املتعامل الخضوع لرشوط  تجارية غري مربرة
 ـ  كل عمل آخر من شأنه أن يقلل أو يلغي منافع املنافسة داخل سوق.

ألسعار أو مامرسة بيع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكني مقارنة بتكاليف اإلنتاج والتحويل والتسويق، إذا كانت كام يحظر عرض ا
 هذه العروض أو املامرسات تهدف أو ميكن أن تؤدي إىل إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إىل السوق.

                                                           

 11بن عزة محمد: دراسة في مبادئ حرية المنافسة ضمن قانون المنافسة الجزائري، مقال منشور بمجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد 182 

 .252، ص 2111لعام 
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 العادل:املبحث الثالث: دور مجلس املنافسة يف تحقيق االقتصاد 
يقوم دور الدولة يف ظل االقتصاد الحر عىل أساس الضبط، الذي يعني القيام باملراقبة املتواصلة للسوق والدراسة الدقيقة لكل 
التحوالت التي تقع، والقيام بالتقديرات التي متكن من التصدي لالرتفاعات العشوائية لألسعار، ومن أجل تحسني رشوط تنظيم وتسيري 

، ثم أعاد 11-25ع عىل مستوى السوق، أحدث املرشع سلطة تتكفل مبهمة ضبط السوق وهي مجلس املنافسة مبوجب األمر شبكات التوزي
، ثم أعاد تشكيلته مبوجب القانون 11-25املتعلق باملنافسة الذي ألغى األمر السابق رقم  .1-.1تشكيله مرتني عىل التوايل مبوجب األمر رقم 

 ..1-.1رقم  الذي عدل األمر 74-18رقم 

ات مبا أن مجلس املنافسة هو أهم هيئة يف ضبط السوق ومتابعة سري املامرساملطلب األول: تعريف مجلس املنافسة وتشكيلته: 
 النزيهة والرشيفة، فإنه يتوجب  علينا أوال تعريفه ثم الرتكيز عىل تشكيلته.

ية املستقلة، منافسة والذي يوصف ضمن ما يعرف بالسلطات اإلدار: يعترب مجلس املنافسة سلطة الضبط العام للالفرع األول: تعريفه
 183التي تعترب منوذجا حديثا لتنظيم املجال االقتصادي واملايل.

إن مجلس املنافسة وظيفته القانونية والتنظيمية هي تأطري املنافسة يف ظل التحوالت االقتصادية العاملية، خاصة بدخول الجزائر 
 ورويب.الرشاكة مع االتحاد األ 

 : الفرع الثاين: تشكيلة مجلس املنافسة
ضامنا ألداء مجلس املنافسة الدور الهام املنوط به، خصه املرشع بتشكيلة من األعضاء، حيث بعد كان يتكون مجلس املنافسة يف 

 من تسعة أعضاء يتبعون الفئات اآلتية: 1.184-.1ظل األمر 

 املحكمة العليا أو يف مجلس املحاسبة بصفة قاض أو مستشارـ عضوان يعمالن أو عمال يف مجلس الدولة أو يف 7
ـ سبعة أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات املعروف بكفاءتها القانونية أو االقتصادية أو يف مجال املنافسة والتوزيع واالستهالك 4

 من ضمنهم عضو يختار بناء عىل اقرتاح الوزير املكلف بالداخلية.
، من أجل مواكبة التحوالت االقتصادية وإعطاء القيمة والقوة ملجلس بحجم 74-18وجب القانون رقم تغريت تشكيلة األعضاء مب

 مجلس املنافسة، لضبط السوق وتحقيق التوازن االقتصادي، فأصبح يتشكل كاآليت:

ة وخربة ة مامثلـ  ستة أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات والخرباء الحائزين عىل األقل شهادة الليسانس أو شهادة جامعي7
سنوات عىل األقل يف املجال القانوين أو االقتصادي والتي لها مؤهالت يف مجال املنافسة والتوزيع واالستهالك أو يف  8مهنية مدة 

 مجال امللكية الفكرية.

ن شهادة جامعية ائزيـ أربعة أعضاء يختارون من ضمن املهنيني املؤهلني املامرسني أو الذين مارسوا النشاطات ذات مسؤولية والح4
 سنوات عىل األقل يف مجال اإلنتاج والتزيع والحرف والخدمات واملهن الحرة. 15لهم خربة مهنية مدة 

                                                           

 .21ـ خمايلية سمير، مرجع سابق، ص 183 

 .11-11من األمر  22المادة 184 
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 ـ عضوان مؤهالن ميثالن جمعيات حامية املستهلكني..

 ميارس أعضاء املجلس وظائفهم بصفة دامئة.

 رئايس ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد. يعني رئيس املجلس ونائب الرئيس واألعضاء اآلخرون مبوجب مرسوم

منحه  : ضامن لقيام مجلس املنافسة مبهامه عىل أكمل وجه،املطلب الثاين:  الطبيعة القانونية ملجلس املنافسة وصالحياته
 املرشع طبيعة قانونية خاصة.

عىل أنه تنشأ لدى رئيس الحكومة سلطة إدارية املتعلق باملنافسة  .1-.1من األمر  .4نصت املادة     الفرع األول: طبيعته القانونية:
 تتمثل يف مجلس املنافسة، يتمتع بالشخصية واالستقالل املايل، يكون مقره يف مدينة الجزائر.

يكون املرشع  قد أزال الغموض الذي كان يكتنف الطبيعة القانونية ملجلس املنافسة، إذ أفصح بأنه سلطة إدارية تابعة    وبذلك    
ل واملُتِمم  74-18لحكومة تتمتع بالشخصية القانونية واالستقالل املايل، ويكون مقره مدينة الجزائر، ومبوجب القانون رقم لرئاسة ا املعدٍّ

حذف عبارة سلطة تابعة لرئاسة الحكومة و تم تفسري ذلك بأن املرشع أراد لهذه الهيئة أن تكون متمتعة باالستقاللية وغري تابعة ألية 
و التي مبوجبها تم إلغاء منصب رئيس الحكومة وتكريس  7221جم هذا النص مع التعديالت الدستورية األخرية لدستور سلطة وأن ينس

املرشع الجزائري قد اعرتف ملجلس و بهذا يكون  .185 وحدة السلطة التنفيذية، وأعتقد من جهة أخرى أنه أراد به هيئة عمومية وطنية
 املستقلة وبذلك يكون قد فصل يف الجدل القائم حول الطبيعة القانونية مجلس املنافسة.املنافسة بصفة السلطة اإلدارية 

وتتمثل مظاهر استقالل مجلس املنافسة كسلطة يف أنه تم تكليفه مبهام ضبط النشاط االقتصادي، والتي هي يف األساس من  
مهام السلطة التنفيذية، فهو بذلك سلطة تحل محل السلطة التنفيذية يف مجال املعاينة، ومحل السلطة القضائية يف مجال قمع  

 .187نه يتكفل مبهمة السهر عىل تطبيق أحكام قانون املنافسة الذي له خصائص القانون اإلداري،أي أ 186املامرسات املنافية للمنافسة

سنوات قابلة للتجديد،  2كام ميتع مجلس املنافسة باالستقالل العضوي من خالل طريقة تعيني أعضائه مبوجب مرسوم رئايس ملدة 
وال  االستقالل الوظيفي، حيث ال يخضع مجلس املنافسة ال لرقابة سلمية وال يجوز إقالتهم أو استبدالهم خالل هذه املدة، باإلضافة إىل

 لرقابة وصائية.
 وميكنه أيضا التعامل مع السلطات األجنبية يف حدود اختصاصه.

                                                           

 .215سابق، ص بالل سليمة: مرجع 185 

 .11، ص 2111، الجزائر، ، منشورات البغدادي12-12والقانون  11-11والممارسات التجارية وفقا لألمر محمد الشريف كتو: قانون المنافسة 186 

 لحراري)شالح( ويزة، حماية المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في187 

 .128ص  2112القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق جامعة تيزي وزو، 
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 : يتمتع مجلس املنافسة بسلطة اتخاذ القرار واالقرتاح وإبداء الرأي مببادرة منه أو كلامالفرع الثاين: صالحيات مجلس املنافسة
طلب منه ذلك يف أي مسألة أو أي عمل أو تدبري من شأنه ضامن السري الحسن للمنافسة وتشجيعها يف املناطق الجغرافية أو قطاعات 

 النشاط التي تنعدم فيها املنافسة أو تكون غري متطورة فيها مبا فيه الكفاية.

 نافسة.ومة منه ذلك، ويبدي كل اقرتاح يف مجاالت امليبدي مجلس املنافسة رأيه يف كل مسألة ترتبط باملنافسة إذا طلبت الحك

وميكن أن تستشريه أيضا يف املواضيع نفسها الجامعات املحلية والهيئات االقتصادية واملالية واملؤسسات والجمعيات املهنية والنقابية 
 وكذا جمعيات املستهلكني.

ة أن تطبيق هذه لترشيعية والتنظيمية ذات الصلة باملنافسميكن أن يقوم مجلس املنافسة بتحقيقات حول رشوط تطبيق النصوص ا
 النصوص ترتتب عليه قيود عىل املنافسة، فإن مجلس املنافسة يبارش كل العمليات لوضع حد لهذه القيود

 :خامتة
كل حرية، وكذا إلغاء بيعترب مبدأ  حرية املنافسة نتيجة حتمية  النفتاح الدولة الجزائرية عىل سياسة اقتصاد السوق ومامرسة التجارة 

كل أنواع االحتكار واقتصار تدخل الدولة يف مجال التنظيم واملراقبة، وقد تجىل هذا التحول من خالل إصدار أول أمر ينظم املنافسة 
ال أنه ألغي إ املتعلق باملنافسة الذي كان يهدف إىل ترقية وتنظيم املنافسة،  11-25الحرة ومينع كل عمل منايف لها ويتمثل يف األمر رقم 

 ..1-.1مبوجب األمر رقم  .411سنة 

أدت الحركية التي شهدها االقتصاد الوطني عىل الصعيدين الداخيل والخارجي، إىل تكييف األطر الترشيعية والتنظيمية التي تحكم 
كبة التحوالت االقتصادية الحاصلة املتعلق باملنافسة، وذلك بهدف موا  .1-.1املنظومة االقتصادية الوطنية، من ثم تم مراجعة األمر رقم 

عىل املستوى العاملي وتجسيد األهداف املسطرة يف مختلف الربامج اإلصالحية التي فرضها االنتقال من االقتصاد املوجه إىل االقتصاد 
وين فعال ضع إطار قان، الذي يهدف إىل تكييف وإثراء اإلطار الترشيعي املتعلق باملنافسة، عن طريق و 74-18الحر، مبوجب القانون رقم 

 وواقعي يتامىش ومقتضيات السوق عىل املستويني الداخيل والخارجي.

تكتيس طابعا تنظيميا وتقنيا كفيال بتكريس مهام تنظيم  74-18ومن هذا املنطلق الصدد فإن التعديالت التي تضمنها القانون رقم 
 لها يف ماييل:ومراقبة السوق وضامن املنافسة الحرة والنزيهة وتتمحور يف مجم

وضع مجلس املنافسة لدى الوزير املكلف بالتجارة وتوسيع صالحياته لتشمل باألخص الصفقات العمومية باعتبارها مصدرا محتمال 
 للمامرسات املنافية للمامرسة.

ي قد يستغلها املتعاملون لتمنع األعامل والعقود التي تضفي طابعا استئثاريا عىل مامرسة النشاطات التجارية تفاديا لحاالت االحتكار ا
 االقتصاديون لإلرضار باملواطنني.

 التكفل مبهمة ضبط السوق من قبل مجلس املنافسة قصد تحسني رشوط وتنظيم شبكات التوزيع عىل مستوى السوق الوطنية.

 لقطاعات األخرى.ا تنظيم وتطوير عالقات التعاون وتبادل املعلومات بني مجلس املنافسة ومختلف سلطات الضبط املسؤولة عن
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املتعلق املنافسة تهدف يف مجملها، ضامن املنافسة النزيهة والرشيفة بني  74-18رغم أن التعديالت التي تضمنها  القانون رقم 
 املتعاملني االقتصاديني حفاظا عىل توازنات السوق األسعار وبالتايل حامية املواطنني من وضعيات الهيمنة واالحتكار التي قد تظهر يف
السوق، إال أن وضعية السوق ال تعكس هذه األهداف وذلك إىل راجع إىل عدة نقائص  تتمثل أهمها يف صعوبة تطبيق القانون  وصعوبة 

 هذه النصوص من الناحية التقنية.

 جميع نيباإلضافة إىل أن عملية تنظيم املنافسة تفرض تالزما بني اإلنتاج واالستهالك، ومن ثم تأيت فرصة تحقيق التوازن ب
 األطراف، وهو ما ال يعكسه الوضع الحايل من حيث ضعف اإلنتاج الوطني وعدم قدرته عىل املنافسة.

 ومن ثم نورد االقرتاحات التالية:
رضورة متتع مجلس املنافسة باالستقالل املايل بدال من إلحاق ميزانيته بوزارة التجارة مام يسمح له باتخاذ القرارات باستقاللية 

 و يساهم يف عملية ضبط السوق وتنظيمه تفاديا لكل ما من التأثري سلبا عىل الحياة اليومية للمواطنني. وفعالية

إنعاش االقتصاد الوطني بتوقيف سياسة الخوصصة والتصحر ووضع مخطط لدعم اإلنعاش االقتصادي الوطني الذي يوفر اإلنتاج 
 تأطري.وبالتايل يحدث املنافسة والتي تستلزم بعدها الضبط وال

 خلق االنسجام يف التطبيق بني قانون املنافسة وقانون األسعار وقانون ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
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 املراجع:

 املراجع باللغة العربية:
 :ـ املؤلفات2

ي والفرنيس مقارنة يف القانون املرص ـ لينا حسن ذيك، املامرسات املقيدة للمنافسة والوسائل القانونية الالزمة ملواجهتها، دراسة 
 .4111واألورويب، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .4171، منشورات البغدادي، الجزائر، 14-12والقانون  .1-.1محمد الرشيف كتو: قانون املنافسة واملامرسات التجارية وفقا لألمر 

 :ـ األطروحات واملذكرات العلمية0

املنافية للمنافسة عىل ضوء الترشيع والقضاء"دراسة مقارنة بني الترشيعني الجزائري والفرنيس"، أطروحة بالل سليمة: األعامل ـ   
  .4171، 14دكتوراه يف القانون الخاص، جامعة البليدة 

انون قجالل مسعد زوجة محتوت: مدى تأثر املنافسة الحرة، باملامرسات التجارية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف القانون فرع 
 .4174األعامل، كلية الحقوق جامعة تيزي وزو، 

 . .417وزو، ي ـ خاميلية سمري:  عن سلطة مجلس املنافسة يف ضبط السوق، مذكرة ماجستري يف القانون جامعة تيز 
اجستري ملحراري)شالح( ويزة، حامية املستهلك يف ظل قانون حامية املستهلك وقمع الغش وقانون املنافسة، مذكرة لنيل شهادة 

 .4174يف القانون، فرع قانون املسؤولية املهنية، كلية الحقوق جامعة تيزي وزو، 
 .4177ـ أرزقي زوبري: حامية املستهلك يف ظل املنافسة الحرة، مذكرة ماجستري يف القانون، جامعة تيزي وزو، 

 : ـ املقاالت3
لعام  17فسة الجزائري، مبجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد بن عزة محمد: دراسة يف مبادئ حرية املنافسة ضمن قانون املنا  
417.. 

 ـ القوانني:4
 ..2، املتعلق باملنافسة، ج.ر العدد .411جويلية  72املؤرخ يف  .1-.1ـ األمر رقم 
 .2، املتعلق باملنافسة، ج.ر العدد 7225جانفي  45املؤرخ يف  11-25ـ األمر رقم 

  .21املتعلق باملنافسة، ج.ر العدد  .1-.1، املعدل واملتمم لألمر رقم 4171أوت  75املؤرخ يف  15-71 من القانون رقم 14املادة 
 .27، ج.ر العدد 4112جوان  .4 املؤرخ يف  14-12ـ القانون رقم 
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J.AZEMA , droit de la concurrence, ed PUF, Paris, 1981.. 

JEAN BERNARD BLAISE : droit des affaires, commerçants, concurrence, distribution : 3eme édition 
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 النصوص المنظمة للحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير

 التحفظي على ما للمدين لدى الغيرالنصوص المنظمة للحجز 

  -قراءة تحليلية و نقدية   -

  -طبقا لقانون االجراءات المدنية و االدارية الجزائري-
    

 أستاذ محارض أ جامعة تلمسان

    

 دكتوراه يف القانون جامعة تيارت

 
 : ملخص

يقع الحجز و الحجز التحفظي هو وضع أموال املدين املنقولة املادية و العقارية تحت يد القضاء و منعه من الترصف فيها ،
عىل مسؤولية الدائن ، وحجز أموال املدين لدى الغري تحفظيا يتم عن طريق اجراءات استثنائية متيّزه عن الحجوز األخرى 
حيث تتم اجراءاته بني ثالثة أشخاص هم الدائن الحاجز و املدين املحجوز عليه و شخص من الغري هو املحجوز لديه و بطبيعة 

ضايئ و تحت ارشاف القضاء ، و ألن هذا الغري ليس طرفا سلبيا يف الحق يف الحجز يجب مراعاته الحال بحضور املحرض الق
، والغرض من هذا الحجز هو حبس أموال املدين و ديونه يف يد الغري و منع املحجوز لديه من تسليمها أو الوفاء بها و بعد ذلك 

 اإلجراء الذي يؤدي الستيفاء حقه من املال املحجوز عليه .تأيت مرحلة التنفيذ حيث يحق  للدائن الحاجز القيام بهذا 

 الدائن ، محجوز عليه، الغري، مدين، تحفظي، القضاء. كلامت مفتاحية:

 

summary 

Precautionary seizure is placing the debtor's real and movable property under the 

jurisdiction of the judiciary and preventing it from disposing of it. The seizure is at the 

responsibility of the creditor, and the reservation of the debtor's money with others is 

conservative by way of exceptional measures that distinguish it from other seizures where 

procedures are made between three people who are the barrier creditor and The debtor who is 

seized and a person from others is the one who is seized with him, of course in the presence of 

the judicial record and under the supervision of the judiciary, and because this third party is not 

a negative party to the right to seizure, it must be observed, and the purpose of this seizure is to 

keep the debtor's money and debts in the hands of others and prevent The detainee has the right 

to hand it over or fulfill it, and then comes the implementation phase where the detaining 

creditor has the right to take this procedure that leads to the fulfillment of his right from the 

money seized on him. 

Key words ; Creditor, withheld, third party, debtor, conservative, jurisdiction 
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 مقدمة
قانوين خاص يلزم املدين بعمل أو االمتناع عن عمل ملصلحة الدائن الذي له سلطة إجباره عىل أدائه. و يقّسم الفقه االلتزام واجب 

اء فالقانوين االلتزام املدين إىل عنرصين هام ، عنرص املسؤولية ، و ميثل عنرص الجرب يف االلتزام أي إمكانية جرب املدين قانونا عىل الو 
عنرص الثاين فهو عنرص املديونية ، و عىل هذا األساس ميكن للدائن إجبار مدينه عىل الوفاء إذا مل يقم به عن رغبة و مبا التزم به ، أما ال

 اختيار، و هو ما يسمى التنفيذ الجربي.

لجربي او سواء كان التنفيذ الجربي لصالح فرد أو دائن واحد أو تنفيذ جامعي لصالح جامعة من الدائنني ، فإن اجراءات التنفيذ 
تتخذ تحت ارشاف السلطة القضائية لضامن حقوق الدائنني و كذلك الغري باعتبار أن التنفيذ الجربي خصومة تتبع بشأنها إجراءات حددها 

 ه.تااملرشع يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ، بحيث حدد وسائل إجبار املدين و قهره إلرغامه عىل تنفيذ االلتزام كالحجز عىل ممتلك

و التنفيذ الجربي إما يكون بطريقة مبارشة أو عن طريق الحجز عىل أموال املدين طبقا للرشوط و اإلجراءات التي حددها املرّشع 
الجزائري، وقد يرضب هذا الحجز عىل األموال املوجودة بحوزة املدين أو عىل أموال ميلكها هذا املدين و لكنها توجد بحوزة شخص آخر 

 ذه الحالة تتبع اجراءات حجز ما للمدين لدى الغري، فام ملقصود بهذا الحجز و ما هي اجراءاته و آثاره ؟.من الغري و يف ه

هذا ما سيتم توضيحه من خالل دراسة و تحليل املواد القانونية التي نظمت هذا النوع من الحجوز من خالل مطلب وحيد ينقسم 
 إىل ثالثة فروع وفق للخطة التالية:

 : تعريف الحجز التحفظي عىل ما للمدين لدى الغري و خصائصهالفرع األول 
 الفرع الثاين: إجراءات الحجز التحفظي عىل أموال املدين لدى الغري 

 الفرع الثالث : آثار الحجز التحفظي عىل أموال املدين لدى الغري

 الفرع األول : تعريف الحجز التحفظي عىل ما للمدين لدى الغري و خصائصه 
 الفرع سيتم تعريف هذا النوع من الحجوز أوال ثم تبيان خصائصه التي متيزه عن أنواع الحجوز األخرى و يف هذا

 و سيتم تحديد املقصود بكل من الحجز التحفظي و حجز ما للمدين لدى الغري واملقصود بالغري:أوال: تعريفه : 

 تعريف الحجز التحفظي:-أ
يف الفصل الثاين من الباب الخامس الخاص بالحجوز تحت عنوان الكتاب الثالث نص املرّشع الجزائري عىل الحجوز التحفظية 

و عرّف املرشع الجزائري  .111إىل  121يف التنفيذ الجربي للسندات التنفيذية من قانون االجراءات املدنية و االدارية و هذا يف  املواد من 
أموال املدين املنقولة املادية و العقارية تحت يد القضاء و منعه من  من نفس القانون عىل أنه " وضع 121الحجز التحفظي يف املادة 

 الترصف فيها ، ويقع الحجز عىل مسؤولية الدائن".

هذا النص يتبني أن الحجز التحفظي هو وسيلة من وسائل املحافظة عىل الضامن العام املقرر للدائن عىل أموال املدين  لومن خال
التي تكون جميعها ضامنة للوفاء بديونه ، يعني وضع هذه األموال كوديعة أو أمانة بيد القضاء وعىل الدائن تحمل مسؤولية ما يلحق هذه 

 أو تحمل أي مسؤولية مدنية أو جزائية إذا تبني أن االجراءات التي قام بها مل تكن قانونية أو مرشوعة.  االجراءات من توابع مادية
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 تعريف حجز ما للمدين لدى الغري بصفة عامة:                                                            -ب
من قانون االجراءات املدنية و االدارية يف الفصل الثالث من   118و  111تناول املرشع الجزائري هذا النوع من الحجوز يف املادة 

، و هو الحجز الذي يوقعه الدائن عىل ما يكون ملدينه من حقوق يف ذمة الغري أو منقوالت يف حيازة هذا 7الباب الخامس املتعلق بالحجوز
منقولة مملوكة للمدين يف حيازة الغري ، أي الحجز الذي  الغري. أو هو الحجز الذي يوقع تحت يد غري املدين عىل حق للمدين أو عني

 يوقعه الدائن عىل ما يكون ملدينه من حقوق يف ذمة الغري أو منقوالت مادية يف حيازة هذا الغري من أجل منع الغري من الوفاء للمدين أو
فحجز ما للمدين لدى  .  4ز أو من مثنه بعد بيعه تسليمه ما يف حيازته من منقوالت و ذلك متهيدا القتضاء حق الحاجز من املال املحجو 

الغري يفرتض وجود ثالثة أشخاص، األول هو    الدائن والثاين مدين الدائن والثالث مدين للمدين بدين أو يف حيازته منقوالت للمدين، 
جوز لديه( الت يف ذمة مدين املدين )املحفيقوم الدائن )الحاجز( بتوقيع الحجز عىل ما يكون للمدين )املحجوز    عليه( من حقوق أو منقو 

 أو يف حيازته. 

 و يشرتط يف حجز للمدين لدى الغري بالنسبة للمنقول املادي

 أن يكون املنقول للمدين وقت الحجز-7
 وجود هذا املنقول املادي يف حيازة الغري                                                                -4

ميكن للدائن الحاجز   اقتضاء حقه  من مدينه عن طريق حجز ما لهذا املدين من أموال منقولة مادية  111مضمون املادة  ومن خالل
أو أسهم أو حصص األرباح يف الرشكات أو السندات املالية أو الديون ، و لو مل يحل أجل استحقاقها ، وذلك مبوجب أمر عىل عريضة 

ا األموال، و يتم الحجز بإعالن املحجوز لديه لنهيه عن الوفاء ،أو تسليم املال املنقول لدائنه ، ثم بعد من رئيس املحكمة التي توجد فيه
 ذلك يتم ابالغ املحجوز لديه بالحجز  .      

 و ما يفهم من خالل هذه املادة أنه ال ميكن توقيع هذا الحجز عىل العقارات.

  املقصود بالغري:-ج
هو ذلك الشخص أو الجهة التي  ال تربطها باملدين رابطة أو عالقة التبعية التي تجعله يخضع و يتبع و يأمتر بأوامره  و ينتهي 
بنواهيه، فال يكون للمدين سيطرة مبارشة عىل ما تحت يده ، و تطبيقا لذلك فإن الرصاف الذي يحتفظ بخزينة رب العمل ال يعترب غريا، 

، ال يجوز للمدين االستالء عىل .لصاحب العامرة، والساعي بالنسبة للموظف الذي يتبعه ، والخادم بالنسبة ملخدومه و البواب بالنسبة 
 األشياء املحجوزة من طرفه إال بإذنه أو موافقته ، و عىل هذا األساس فإن الغري هو الذي له السيطرة الفعلية عىل اليشء التي تحول دون

 سيطرة املدين عليه  .

قد أغفل املرشع الجزائري مسألة توقيع الحجز عىل االموال التي تكون لدى مدين املدين من أموال يف ذمة الغري ، عكس و  
 املرشع الفرنيس و املرصي الذي يُجيز الحجز يف مثل هذه الحالة.

 ثانيا: خصائص و مميزات حجز ما للمدين لدى الغري :
إن هذا النوع من الحجز تنظمه اجراءات خاصة حرصا عىل مصلحة الحاجز و رعاية ملصلحة الغري املحجوز لديه ، فمصلحة الحاجز -7

تقتيض أن يبارش الحجز يف مواجهة الشخص الثالث قبل علم املدين حتى ال يرتك له فرصة السرتداد ماله أو تهريبه و يحول دون تحقيق 
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ملحجوز لديه تقتيض أن يتم ذلك بإخطار يوجه إليه دون حاجة النتقال املحرض القضايئ ملكان وجود هذه غرض الحاجز ، ومصلحة ا
 .    2األموال لدى الغري و ذلك مراعاة لسمعته و تجنبا ملا قد ينتج من شمول الحجز عىل منقوالت مملوكة له و غري مملوكة للمدين 

، ويحوز  5أن هذا النوع من الحجز يجمع من حيث نطاقه ثالثة أطراف و هم الحاجز الطرف االيجايب الذي بيده السند التنفيذي  -4
من قانون االجراءات املدنية و االدارية ، و الطرف الثاين و هو الطرف 118أمر بالحجز عىل أموال مدينه املوجودة لدى الغري طبقا للامدة 

قة املديونية و قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا، أما الطرف الثالث فهو الغري و يسمى املحجوز لديه الذي له سلطة عىل السلبي يف عال 
 اليشء متنع املحجوز عليه املدين من االتصال بهذا اليشء إال عن طريقه كاملستأجر أو املودع لديه كالبنك أو الراهن الحيازي أو املحرض

 .  1القضايئ 

ز هذا الحجز بإجراءات خاصة و معقدة  كونه ال يقترص عىل وجود عالقة قانونية واحدة بني الدائن و مدينه و لكن توجد يتمي-.
باإلضافة إىل ذلك عالقتان أخريان و هي عالقة املدين املحجوز عليه مبدينه و عالقة الدائن الحاجز مبدين مدينه املراد الحجز عىل 

 .                                   1ت يده األموال املنقولة التي هي تح

أن محل هذا الحجز هو األموال املنقولة فقط كام سبق تبيانه ، أو مثل حجز  الدائن منقوالت مدينه املوجودة يف للودائع أو آالت -2
                                                                                              .        8سلّمت للرشكة مكلفة بنقلها من مكان آلخر أو سيارة اشرتاها املدين و مل يتسلمها  بعد 

أنه و بدون الخوض يف الجدل الذي حصل حول طبيعة هذا النوع من الحجز فإنه و طبقا للقانون الجزائري ميكن أن يكون    -5
من قانون  118و إمنا لديه مجرد مسوغات ظاهرة كام نصت عليها املادة هذا الحجز تحفظيا مت مل يكن لدى الدائن سندا تنفيذيا 

، و قد يكون حجزا تنفيذيا إذا كان بيد 2االجراءات املدنية و االدارية كالسند العريف أو فاتورة مقبولة أو أية وثيقة تفيد وجود داللة املديونية 
 الدائن سندا تنفيذيا .                            

ن هذا الحجز يتشابه إىل حد بعيد من حيث تنظيمه إىل اجراء الدعوى غري املبارشة  أو يجد أساسه يف مبدأ الضامن العام طبقا أ   -1
من القانون املدين التي تنص عىل أن جميع أموال املدين ضامنة للوفاء بديونه سواء كانت أمواال مادية أو معنوية ، و أنه ال  788للامدة 

                             ديون املدين  دون ادخال مدين يف اجراءات    الحجز.                                                                              ميكن الحجز عىل

و تحفظيا قبل  اأنه و بخصوص الحجز التحفظي عىل أموال املدين لدى الغري يتميز عن الحجوز التنفيذية  بكونه  إجراء وقائي -1
املدين لحامية الضامن العام ، ال ميكن توقيعه إال إذا توافرت لدى الدائن الخشية من فقدان الضامن العام أو بنقصانه بالنظر إىل 

  الترصفات املحتملة من املدين إرضارا بالدائن.                                        

كام أنه إجراء مؤقت يرتبط بالرضورة ألنه صورة من صّور الحامية الوقتية للحق ملواجهة حالة مستعجلة تتطلب املباغتة ، بغرض تجنب 
تضييع املدين ألمواله ،  و حالة الرضورة مسألة موضوعية يقدرها القايض النارض يف طلب الحجز و من ثم يتعني عىل الدائن تقديم األدلة 

 .  71مرتوك النظر يف جدواه للقايض لتي تفيد قيام حالة الرضورة لتوقيع الحجز، وأن الحج   الثبوتية ا

 الفرع الثاين: إجراءات الحجز التحفظي عىل أموال املدين لدى الغري:
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ده يف ر بداية ال بد من االشارة إىل أن هذا النوع من الحجز مل ينص عليه املرشع يف الفصل املخصص للحجوز التحفظية  بل أو 
 .الفصل املتعلق بحجز ما للمدين لدى الغري

و حجز ما للمدين لدى الغري دون توفر السند التنفيذي هو استثناء من األصل الذي يقيض برضورة توفر السند التنفيذي للقيام  
شية من قيام املدين باإلرضار بإجراءات الحجز  و هو من الحاالت األقل إعامال من حيث الواقع ، و غالبا ما يقع هذا الحجز تحفظيا خ

 .77بأمواله ثم يقوم الدائن بتثبيت دعوى الحجز التحفظي ليتحول إىل حجز تنفيذي 

من حقوق أو منقوالت مادية أو أسهم أو حصص أرباح يف الرشكات أو -حيث يقوم الدائن بتوقيع الحجز عىل ما يكون ملدينه -أوال 
يف ذمة الغري ، و بهذا يشكل حجز ما للمدين لدى الغري وسيلة إضافية بيد الدائن متكنه من  -سندات مالية أو ديون باستثناء العقارات

ينه، وهذا إذا مل يكن للدائن سندا تنفيذيا غري أن لديه مسوغات ظاهرة وواضحة متاما بأنه دان للمدين كل استعادة الدين جربا من مد
 السالفة الذكر.  118ذلك طبقا للامدة 

 من قانون االجراءات املدنية و االدارية ميكن للدائن أو من ينوبه قانونا استصدار أمرا بالحجز التحفظي عىل 121و طبقا لنص املادة 
أموال املدين ،  و تقريبا نفس األمر بالنسبة لحجز أموال املدين لدى الغري و ذلك مبوجب عريضة مسببة و مؤرخة و موقعة متى توافرت له 

من نفس القانون  ، خاصة إذا خيش عىل فقدان الضامن العام ،  118مسوغات تؤكد مبا ال يدع أي مجال للشك ثبوت الدين طبقا للامدة 
من نفس  111التحفظي مبوجب أمر عىل عريضة من رئيس املحكمة التي توجد بدائرة اختصاصها األموال عمال بنص املادة  و يتم الحجز
 القانون.  

و عىل الدائن الحاجز احرتام مجموعة من االجراءات التالية لحجز ما للمدين لدى الغري حتى يكون الحجز التحفظي صحيحا و 
 مرشوعا و تتمثل فيام ييل:  

رضورة  قيام الدائن بتبليغ الغري املحجوز لديه بأمر الحجز تبليغا رسميا و بصفة شخصية إذا كان شخصا طبيعيا أو إىل املمثل  -انياث
القانوين إذا تعلق األمر بشخص معنوي، بواسطة املحرض القضايئ الذي يتعني عليه التّنويه بذلك يف محرض التبليغ،  و هذا تحت طائلة 

من نفس القانون ، و عىل املحرض القضايئ أن يقوم عىل الفور بجرد األموال املراد حجزها و تعيينها تعيينا  112ألحكام املادة  البطالن طبقا
دقيقا  يف محرض الحجز و الجرد ، عىل أن يقوم بتعيني املحجوز لديه حارسا عىل هذه األموال و عىل مثارها ، إال إذا فضل هذا األخري 

إىل املحرض القضايئ ، بحيث ينّوه هذا األخري بذلك يف محرضه . و يجب  عىل املحرض القضايئ طبقا للفقرة األخرية تسليمها طواعية 
 رمن نفس املادة أن يعذر املحجوز لديه بالحفاظ عىل األموال املحجوزة و عدم التخيل عنها و عدم تسليمها ألي كان سّيام املدين إال بصدو 

 بذلك اإلعذار يف محرض الحجز و الجرد.أمر مخالف لذلك، و ينّوه 

لحالة ما إذا كان للمحجوز لديه فروع  كالشخص املعنوي الذي له أكرث من فرع فقرر املرشع يف هذا  117و قد أشارت املادة 
مة املعنية كالخصوص أن الحجز ال ميكن أن ينتج آثاره لكل الفروع، امنا فقط تجاه الفرع الذي يحدده الحاجز، و الذي يجب عىل املح

 .  74تعيينه يف أمر الحجز

، و أوجب القانون تبليغ املدين املحجوز .7ويتم الحجز التحفظي دون اعالن مسبق للمدين املحجوز عليه حتى يتحقق عنرص املفاجأة 
ا أو إىل ممثله القانوين يعليه رسميا بأمر الحجز التحفظي بصفة شخصية أو ألحد أفراد عائلته البالغني املقيمني معه إذا كان شخصا طبيع
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أيام التالية إلجراء الحجز مرفقا بنسخة من أمر الحجز مع التنويه بذلك يف محرض  8أو االتفاقي إذا كان شخصا معنويا ، يف غضون 
ملدين يقيم يف الخارج من قانون االجراءات املدنية و االدارية ، وإذا كان ا 112التبليغ  و  إال كان أمر الحجز باطال إذا كان طبقا للامدتني 

 من نفس القانون.                                                                                                      111وجب تبليغه بصفة شخصية أو يف موطنه طبقا لإلجراءات املقررة يف البلد الذي يقيم فيه عمال بأحكام املادة 

نصوص هذه املواد السابقة و مجموعة من املواد التي تتناول مسألة الحجوز هو أن املرّشع الجزائري مل يستقر  و ما يالحظ حول 
عىل نسق معني بخصوص التمييز بني الحجز و الجرد، فأحيانا تقّدم الحجز و تؤخر الجرد ، و أخرى تعكس األمور متاما ، و هو ما ال 

تسبق اجراءات الحجز و ليس العكس، و كان عىل املرشع أن يستقر عىل سديد الرأي بالقول يجب أن يكون ، ذلك أّن اجراءات الجرد 
 .72دامئا عىل محرض جرد األموال ثم حجزها سيام إذا كانت غري معلومة 

حة لو ما يالحظ هنا أن املرشع الجزائري مل يبني الطرف الذي يحق له التمسك بالبطالن ، أما الفقه فريى أنه يجوز لكل ذي مص
التمسك بالبطالن، فللمحجوز عليه أن يتمسك به ألنه هو املقصود بالحجز ، و للمحجوز لديه كذلك ان يتمسك بالبطالن لتصحيح ما 

 .  75لحق اجراءات الحجز من عيوب 

يوما من تاريخ  75، ال بد عىل الدائن الحاجز أن يرفع دعوى أمام قايض املوضوع يف أجل ال يتجاوز 114إنه و طبقا للامدة  -ثالثا
صدور أمر الحجز، و إال اعترب ذلك الحجز و ما تبعه من اجراءات باطال.  و ذلك من أجل تثبيت الحجز التحفظي ملنحه الوصف التنفيذي، 
و هو االجراء الذي ييل عملية الحجز مبارشة ، و عىل هذا األساس ال يكفي صدور أمر الحجز ليك ينفذ ، بل عالوة عىل ذلك يجب عىل 

ى و الدائن الحاجز أن يقوم بتثبيت الحجز باتباع هذه االجراءات املنصوص عليها يف هذه املادة السابقة ، و يجوز للدائن أيضا  إذا كانت دع
الدين مرفوعة أمام قايض املوضوع تقديم مذكرة اضافية يف ملف املوضوع لتثبيت الحجز أمام نفس قايض املوضوع ليفصل فيهام معا 

 .114، وال يعتد باألجل املنصوص عليه يف املادة 118قا للامدة بحكم واحد طب

وال شك أن املرشع حسن ما فعل بنصه عىل وجوب رفع دعوى تثبيت الحجز أمام قايض املوضوع ، كون دعوى املوضوع قد تعطي 
ات الدين و صحة حفظي قضت بإثبأو ينتج و يتمخض عنها حلوال قد ينتهي مبوجبها النزاع، و إذا فصلت املحكمة يف تثبيت الحجز الت

 الحجز و تثبيته.

و يالحظ أن املرشع مل يعرّف دعوى تثبيت الحجز التحفظي إال أن الفقه يعرفها عىل أنها دعوى موضوعية ترفع أمام قايض املوضوع، 
ا لإلجراءات العادية وترفع وفق للنظر يف موضوع الدين و تثبيت الحجز وصحته معا ، سواء كان له سند أو مل يكن  له سند مثبتا للدين ،

 . 71أمام املحكمة املختصة و الحكم فيها يفصل النزاع حول أصل الحق

أنه متى تم تكليف املحجوز لديه بالحرض إىل الجلسة املتعلقة بتثبيت الحجز التحفظي فليس من حقه طلب اخراجه من -رابعا
املحجوزة تحت یده، ، أما الحكم الذي یصدر يف الدعوى فال یرتّب أي الخصام ، ألن حضور املحجوز لدیه مؤسس عىل وجود األموال 

 ..11التزام تجاه املحجوز لدیه إال فيام يخص تثبيت الحجز و هذا عمال بأحكام املادة 

حجز ما للمدين لدى الغري ، و ذلك بنفس االجراء الذي  أن يقوم برفع الحجز بواسطة دعوى رفع أنه يجوز للمحجوز عليه-خامسا
ولكن يف  .11و  .11تم تقريره به، و هو األمر االستعجايل، و قد يتم رفعه كليا أو جزئيا  و فقا لألحكام املنصوص عليها يف املادتني 

 الحاالت التي حددها القانون عىل سبيل الحرص و هي:



                                                                                                                                                                                                                                                      

94 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2121فبراير  32 العدد

 حالة عدم سعي الدائن الحاجز إىل تثبني الحجز يف اآلجال القانوين.-7

 ىل ايداع املبالغ املالية و ما يتبع ذلك من مصاريف بأمانة ضبط املحكمة أو لدى املحرض القضايئ.حالة سعي املدين إ-4

 يف كل حالة يثبت فيها املستأجر أو املستأجر الفرعي أنه دفع األجرة املستحقة يف حالة حجز املؤجر عىل منقوالت املستأجر. -.

اجز يف اتخاذ اإلجراءات الرامية إىل تزويده بسند تنفيذي، و للحصول والهدف من دعوى رفع الحجز هو إظهار  مدى جّدیة الح
عىل أمر استعجايل للتخلص من حجز ما للمدين لدى الغري سواء كان حجزا تحفظيا أو تنفيذيا و بالتايل اسرتداده لسلطته كاملك املتمثلة 

 . 71يف حرية ترصفه يف أمواله

ازاء األموال املراد حجزها فإذا تعلق األمر بسندات تجارية محررة لفائدة الدائن  انه و بخصوص موجبات املحرض القضايئ -سادسا
الحاجز فإنه عىل املحرض القضايئ تعيينها يف محرض الحجز و ايداعها لدى أمانة ضبط املحكمة املختصة مع أصل املحرض مقابل وصل 

ملدنية و االدارية، ويرى البعض أن هذا النص حل يف غري موضعه و من قانون االجراءات ا 112يسلّم إليه لهذا الغرض طبقا لنص املادة 
كان عىل املرشع أن يدرجه يف مواد القسم الثاين من الفصل الثاين من هذا الباب تحت عنوان ) الحجز التحفظي عىل املنقوالت الصناعية 

 .78و التجارية(

ملدین، یحرر املحرض القضايئ محرض الحجز والجرد، و يسلم أما إذا وقع الحجز التحفظي عىل اموال منقولة موجودة تحت ید ا
 نسخة منه للمدین، و یعینه حارسا .                                                                     

 وجب عىل و إذا كانت املحجوزات عبارة عن مصوغات و سبائك ذهبية أو فضية أو معادن نفيسة أخرى أو حيل أو أحجار كرمية 
املحرض القضايئ أن يبنّي يف محرض الحجز نوع املعدن و وزنه الحقيقي و أوصافه و تقدير قيمته مبعرفة خبري يعني لهذا الغرض مبوجب 
 أمر عىل عريضة، أو من طرف خبري آخر يعني من طرف االدارة املكلفة بدمغ املعادن الثمينة ، و هذا بحضور املدين أو ممثله القانوين ، و
إال بعد صحة تكليفه بالحضور  و يف كل االحوال يرفق تقرير الخبري الخاص بالتقدير و الوزن مبحرض الحجز ، ويجب بعد الوزن و التقييم 
أن توضع يف حرز مختوم و مشمع ، وان يذكر ذلك يف محرض الحجز مع وصف األختام و ايداعها لدى أمانة ضبط املحكمة املختصة 

  من نفس القانون.                                                    115بأحكام املادة مقابل وصل وهذا عمال 

ام انه ك و يعاب عىل هذه املادة كذلك أنه مل ترد يف موضعها الحقيقي ألنها تتحدث عىل الحجز و ليس تثبيت األموال املحجوزة،
 جوزة ، وماهي طبيعة ذلك الحجز و اآلثار املرتتبة عليه.مليبني كيفية تعيني املحجوز لديه كحارس عىل األموال املح

و من جهة أخرى مل تذكر النصوص القانونية الخاصة بهذا النوع من الحجز البيانات التي يجب أن يشملها هذا املحرض كالبيانات 
الخاصة باملحجوز لديه و سبب الحجز و مل يبني املرشع للمحرض القضايئ كيفية تدوين أقوال املحجوز لديه هل يدون ذلك يف محرض 

 . 72 جديد الحجز و الجرد أم يحرر محرض

تعترب التبليغ الرسمي ألمر الحجز للمحجوز لديه مبثابة انذار له لتقديم ترصيح عن من نفس القانون  114أنه و طبقا للامدة  -سابعا
من نفس 111/7األموال اململوكة للمدين املودعة لديه ، فيجب عىل املحجوز لديه أن يبني جميع الحجوز التي وردت إليه طبقا للامدة 

، كام يجب أن يبني األموال املنقولة و مقدار الدين الذي يف ذمته للمدين، و رصيده و سببه و رشوطه و الحواالت التي حصلت 41انون الق
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من نفس القانون،  111بشأنه، و الحجوز األخرى التي فد تكون موجودة من دائنني آخرين، و يدرج يف وثيقة التبليغ و هذا طبق للامدة 
ملحجوز لديه ترصيحا مغايرا لحقيقة أو أخفى وثائق يجب ايداعها لتأكيد ما لديه من أموال جاز الحكم عليه باملبلغ املحجوز أما إذا قدم  ا

 من أجله لصالح الدائن الحاجز بدعوى استعجالية مع الزامه باملصاريف القضائية و امكانية الحكم عليه بالتعويضات املرتبة عن تأخريه أو
 من نفس القانون. 112الترصيح عمال بأحكام املادة تقصريه يف تقديم 

اضافة ملا سبق ذكره مينع عىل املحجوز لديه الوفاء اصالح املحجوز عليه ابتداء من تاريخ توقيع الحجز عىل ما بني يديه من أموال   
ن تقديم طلب بخصم يتضمن ما أنفقه م من نفس القانون، و باملقابل يجوز للمحجوز لديه 184تعود يف األصل للمحجوز عليه طبقا للامدة 

أموال يف سبيل الحفاظ عىل املال الحجوز لديه، ويتم الخصم مبوجب أمر عىل عريضة يصدره رئيس املحكمة مبكان التنفيذ عىل أن 
امام القايض  رتاضيكون األمر مسببا، وال  يتم تنفيذ أمر الخصم اال بعد تبليغ املحجوز عليه و الحاجز ، ويكون هذا األمر قابال لالع

 من نفس القانون. 181االستعجايل الذي أصدره كل ذلك طبقا للامدة 

 الفرع الثالث : آثار الحجز التحفظي عىل أموال املدين لدى الغري:
 يرتتب عىل الحجز التحفظي عىل أمول املدين لدى الغري مجموعة من اآلثار نوردها تتمثل فبام ييل:

ملا كان هذا الحجز ینصب عىل ما للمحجوز علیه تحت ید املحجوز لدیه فإن أثاره تتصل بكل من املحجوز علیه واملحجوز   -أوال
 . لدیه ألنه یوجه إليهام معا، وتبنى هذه اآلثار عىل أساس فكرة واحدة هي أن املال یصبح مبجرد الحجز علیه تحت ید القضاء

ديه ينقطع التقادم الساري ملصلحة املحجوز عليه يف مواجهة الدائن الحاجز رغم أن االعالن بإعالن ورقة الحجز إىل املحجوز لو 
يوجه للمحجوز لديه و ليس للمحجوز عليه ألنه ال يشرتط يف االجراء الذي يقطع التقادم أن يوجه للمحجوز عليه كذلك ، كام ينقطع 

ليه، ذلك أن الحاجز حينام يوقع الحجز يستعمل حق املحجوز عليه يف التقادم الساري ملصلحة املحجوز لديه يف مواجهة املحجوز ع
 . 47مطالبة مدين املحجوز لديه)مدين املحجوز عليه( فضال عن أن القول بغري ذلك معناه انعدام جدوى الحجز 

وز عليه، ويجب لك للمحجيعترب املحجوز لديه من تاريخ تبليغه بأمر الحجز حارسا عىل األموال التي تحت يده و التي هي م -ثانيا
ة ميعليه املحافظة عليها حتى يتم تقدميها للبيع ، و إذا ترصف يف االموال بتبديدها أو اتالفها  ارضارا بالدائن الحاجز اعترب مرتكبا لجر 

ا حاجز من ارضار، أممن قانون العقوبات دون املساس باملسؤولية املدنية عن الدين و عام لحق ال 12.التبديد املنصوص عليها يف املادة 
من قانون االجراءات املدنية و االدارية فإنها تثري بعض  114بخصوص ترتيب املسؤولية املهنية عىل عاتق املحجوز لديه طبقا لنص املادة 

 التساؤالت فامذا لو كان املحجوز لديه شخص عاطل عن العمل  . 

زة تحت يده  لصالح املحجوز عليه ابتداء من تاريخ توقيع الحجز طبقا كام مينع عىل املحجوز لديه من  الوفاء من األموال املحجو 
 من نفس القانون، واستثناء عىل ذلك أجاز القانون للمحجوز لديه دفع أجرة الحجوز لديه أو راتب معاشه ، و اجرة عامله.184للامدة 

ظ أن ام لديه من أموال املدين املحجوز عليه يالحأنه و بخصوص الحق يف املنازعة يف الترصيح املقدم من املحجوز لديه  ع -ثالثا
من قانون االجراءات  112وما بعدها و املادة  112القانون الجزائري مل يتضمن هذه املسألة و لكن يستشف ضمنيا من خالل أحكام املواد 

وز ممتلكات املحجوز عليه من طرف املحج املدنية و االدارية عىل إمكانية قيام مثل هذه املنازعة ، فقد ترجع املنازعة إىل عدم ذكر كل
و قيامه أ  لديه أو أوصافها أو أوزانها أ عددها أو قام بإخفاء كل هذه املمتلكات  أو بعضها ، أو قام بإخفاء املستندات و األوراق  املتعلقة بها
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قدم بعريضة اصة باألوامر عىل عرائض أن بتبتغيري مكان تواجدها ، فلتأسيس دعواه جاز للمدعي فيها أن يلتمس وفقا للقواعد العامة الخ
لرئيس املحكمة املختصة لإلذن للمحرض القضايئ باالنتقال إلثبات واقعة عدم صحة الترصيح املقدم من املحجوز لديه، يف أي مرحلة 

قبل صدور  ة الغري أوكانت عليها اجراءات حجز ما للمدين لدى الغري رشيطة أن يكون ذلك قبل قيام  ببيع املنقول املوجود يف حياز 
 .     44بالتخصيص 

الفقرة األوىل منه ،  .21إن تحول الحجز التحفظي إىل حجز تنفيذي طبقا للقانون اإلجرايئ القديم ، كان مقررا باملادة   -رابعا
ل  أن التحول قو مبوجب أمر عىل ذيل عريضة ، يختص به رئيس املحكمة ، يف حني القانون الجديد مل يرش إىل ذلك ، مام يسمح بال

يتم مبارشة ، مبجرد صدور حكم بتثبيته دون حاجة للرجوع إىل رئيس      املحكمة املختصة للحصول عىل أمر بذلك ، ولعل العلة يف ذلك 
هو تكريس الرغبة يف االرساع يف اإلجراءات ، وعدم عرقلة مسار حصول الدائن عىل الدين الثابت ، يتضح أن دعوى تثبيت أمر الحجز 

 . 44حفظيا عىل املدين لدى الغري ، تتضمن أواَل  تثبيت الدين محل الحجز ، ثم القضاء بصحة الحجز ، وبالتبعية تثبيته ت

وبعد تثبيت الحجز التحفظي فإذا مل يكن للحاجز سندا تنفيذيا ، وبعد مرور عرشة أيام من تاريخ تبليغه الرسمي ألمر الحجز للمحجوز  
و إذا تعلق االمر مبنقوالت مادية أو سندات مالية ا-خري بالوفاء بأصل الدين و املصاريف فإن االموال املحجوزةعليه دون التزام هذا األ 

 181و   187تباع وفقا إلجراءات بيع املنقول املنصوص عليها يف هذا القانون و هذا عمال بأحكام املادة  -اسهم أو حصص األرباح املستحقة 
 و االدارية. من قانون االجراءات املدنية

و عندما يتم الحجز عىل مبلغ مايل أو دين فإن الحاجز وأطراف الحجز مجتمعني مطالبون بالحضور أمام رئيس املحكمة يف أجل 
 من نفس القانون. 182/7أقصاه عرشة أيام من تاريخ التبليغ الرسمي للمحجوز عليه من أجل الفصل يف املبلغ املايل املحجوز طبقا للامدة 

كان الترصيح الذي ادىل به املحجوز لديه يؤكد تواجد مبلغ الدين لديه أمر رئيس املحكمة بتخصيص املبلغ املطلوب يف حدود فإذا 
من نفس  182/4أصل الدين و املصاريف املرتتبة عليه من املبلغ الكيل املرصح به و يأمر برفع الحجز عام بقي من أموال طبقا للامدة 

الفقرة الثالثة من نفس املادة احتامل أن املبلغ املحجوز أقل من مبلغ الدين املطلوب فيجب عىل املدين املحجوز عليه و قد اثارت  القانون.
 يف هذه الحالة تكملة باقي املبلغ.

ائن دو اذا قدم املحجوز لديه ترصيحا سلبيا يؤكد عدم وجود مبلغ مايل للمدين بحوزته فيقوم رئيس املحكمة يف هذه الحالة برصف ال
 الحاجز ملا يراه مناسبا عمال بأحكام الفقرة الرابعة من نفس املادة السالفة الذكر.

و يرتتب عىل عدم التزام املحجوز لديه بالترصيح مبا يف ذمته بعد تبليغه رسميا و إىل غاية انعقاد جلسة التخصيص ، فغنه ملزم بدفع 
 الرجوع عىل املدين مبا دفعه طبقا للفقرة الخامسة من نفس املادة. املبلغ املطلوب من ماله الخاص وله يف هذه الحالة حق 

 خامتة:
يتضح من خالل ما سبق أن حجز أموال املدين لدى الغري تحفظيا يتم عن طريق اجراءات استثنائية متيّزه عن الحجوز األخرى 

جوز عليه و شخص من الغري هو املحجوز لديه و كون أن اجراءاته تتم أو  تجري بني ثالثة أشخاص هم الدائن الحاجز و املدين املح
بطبيعة الحال بحضور املحرض القضايئ و تحت ارشاف القضاء ، و ألن هذا الغري ليس طرفا سلبيا يف الحق يف الحجز يجب مراعاته ، 

 مرحلة اء بها و بعد ذلك تأيتوالغرض من هذا الحجز هو حبس أموال املدين و ديونه يف يد الغري و منع املحجوز لديه من تسليمها أو الوف
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التنفيذ حيث يحق  للدائن الحاجز القيام بهذا اإلجراء الذي يؤدي الستيفاء حقه من املال املحجوز عليه ، و يحصل هذا الحجز دون إعالن 
 سابق للمدين.
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 الهوامش :

 .47الجريدة الرسمية العدد  4118فرباير سنة  45ه املوافق ل 7242صفر سنة 78املؤرخ يف  18/12القانون رقم  -2
، 557،ص4111ينظر كل من د. نبيل اسامعيل عمر، الوسيط يف التنفيذ الجربي لألحكام  ،دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، -4

، د محمد صربي السعدي، الواضح يف رشح التنفيذ 287،ص4111د، أحمد أبو الوفا، اجراءات التنفيذ، دار املطبوعات الجامعية، مرص،
 . 715، ص 4175الجربي، دار الهدى، الجزائر، 

 .711د.صربي السعدي، املرجع السابق،ص-.
د. بورصي بلقاسم محمد ، طرق التنفيذ من الناحية املدنية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بسكرة،  -4
 . 411/417، ص4172/4175

دنية و االدارية عىل أنواع السندات التنفيذية و عىل العموم تتمثل يف سندات وطنية و من قانون االجراءات امل 111نصت املادة -5
 أخرى أجنبية وتتنوع بني سندات قضائية كاألحكام القضائية و أخرى غري قضائية كالعقود التوثيقية .

، االدارية الجزائري، دار بلقيسللتفصيل أكرث أنظر د. عمر بن سعيد، طرق التنفيذ وفقا لقانون االجراءات املدنية و -6
 و ما بعدها.777،ص4172الجزائر،
د.أسامة أحمد شوقي املليجي، االجراءات املدنية للتنفيذ يف قانون املرافعات املدنية و التجارية املرصي، دار النهضة العربية، مرص، -1
 .25.، ص.411

 .427ص  4112لجزائية ، منشورات بغدادي ، الجزائر، د. بربارة عبد الرحمن طرق التنفيذ من الناحيتني املدنية وا -8
،  بعطوش طارق، حجز 415د. حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا لقانون االجراءات املدنية و االدارية، دار هومة ، الجزائر، ص -2

 .  42ص  4172/.417ق ، جامعة الجزائر، ما للمدين لدى الغري عىل ضوء قانون االجراءات املدنية و االدارية ، رسالة ماجستري، كلية الحقو 
، د. العريب شحط عبد القادر، طرق التنفيذ يف املواد 414، ص 7221د.فتحي وايل التنفيذ الجربي، دار النهضة العربية، مرص، -71

التنفيذ الجربي ، دار الكتب و ما بعدها. د سيد أحمد محمود ، أصول  718، ص 4118املدنية و التجارية، منشورات األلفية الثالثة، الجزائر، 
 و ما بعدها.   182القانونية ، مرص ص 

 .447، د. بربارة عبد الرحامن، املرجع السابق، ص،  711د.محمد صربي السعدي ، املرجع السابق، ص-77
، هذا ويشار 812، ص 4177د. سائح سنقوقة ، رشح قانون االجراءات املدنية و االدارية ، الجزء الثاين، دار الهدى، الجزائر ،  -74

إىل أن اجراءات التبليغ الرسمي و آجاله نصت عليها املرشع يف الفصل الثاين من الباب الحادي عرش من القسم الرابع من الكتاب األول 
ال بعد  حا وعىل أنه ال يجوز القيام بتبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صبا 271و ما بعدها ون صت املادة  211من نفس القانون يف املادة 

 الثامنة مساء وال يف أيام العطل ، إال يف حالة الرضورة و بعد إذن من القايض .
 . .71املرجع السابق، ص، -.7
 .821د.سائح سنقوقة ، الرجع السابق، ص -72
 .772د. عمر بن سعيد، املرجع السابق، ص،  -75
، نسيم هوام ، دعوى ابطال 21.،ص،4111أنظر كل من د. أحمد خليل، التنفيذ الجربي ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،-71

 . 11،ص 4172/.417اجراءات التنفيذ ، رسالة ماجستري، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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 .741بق، ص د. عمر بن سعيد، املرجع السا81.د. أحمد خليل ، املرجع السابق، ص،  -71
 .814د. سائح سنقوقة، املرجع السابق، ص، -78
نصت عىل البيانات التي يجب أن يتضمنها  127، و يشار إىل أ ن املادة .42/ 424د. بورصي بلقاسم محمد، املرجع السابق،ص -72

ة بالتفصيل...  و تعيني األشياء املحجوز محرض الحجز والجرد كبيان السند التنفيذي و األمر الذي تم مبوجبه الحجز و مبلغ الدين املحجوز 
. 

من  111ة للمحرض القضايئ بالترصيح طبق للامد -الخاضع للقانون الخاص-وصف املرشع الوثيقة التي يسلمها املحجوز لديه-41
ة، أو مؤسسة عات االقليميالدولة أو اجدى الجام -قانون االجراءات املدنية و االدارية، أما  الوثيقة التي يقدمها املحجوز لديه املتمثل يف

 من نفس القانون.  111فأسامه املرشع شهادة تسلم للمحرض القضايئ طبقا للامدة  -عمومية أو هيأة عمومية وطنية
 .712د.محمد صربي السعدي ، املرجع السابق، ص  -47
 . 742/.74د. عمر بن سعيد، املرجع السابق، ص  -44
 . 81بعطوش  طارق ،املرجع السابق ، ص  -.4
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 البعد األمني للتراب : من إدارة اقتصادية ترابية كالسيكية نحو التفكير والتدبير االستراتيجي للتراب

 البعد األمني للتراب:

  من إدارة اقتصادية ترابية كالسيكية نحو التفكير والتدبير االستراتيجي للتراب 
    

 دكتور يف القانون العام/ باحث يف القانون اإلداري وعلم اإلدارة.
 بطنجةجامعة عبد املالك السعدي 

 

 : ملخص
إن التنظيم الرتايب يحتل أهمية حيوية بالنسبة للدولة يف بلورة وتوجيه سياسات عمومية مندمجة وتشاركية ، تجعل من 
الرتاب عنرصا مفتاحا لكل تنمية منشودة وإرساء ثقافة الدميقراطية املحلية. وإيجاد املقاربات واآلليات لضبطه وتنميته هو ما 

بلورته من خالل سياسة الالمركزية يف أبعادها املتعددة اإلدارية واالقتصادية، وفق منظور إصالحي متدرج ومتجدد حاولت الدولة 
يف مبادئه قادر عىل ترصيف مختلف املشاكل املطروحة ،والتي أبانت  عىل أن املسألة الرتابية باملغرب تشوبها نواقص متعددة ، 

الد يف ة بالتوجهات السياسية واملعايري البنيوية والتقنية يف رسم الخريطة التنموية للبنتاج تراكامت تاريخية وأسباب لها عالق
إطار سياسة إعداد الرتاب الوطني.  األمر الذي  أصبح معه الخيار االسرتاتيجي فكرا وتدبريا يشكل أكرث من أي وقت مىض 

ل متفصل طيع ترايب ناجع وفعال، متوازن ومنتج، وكذا من خالإطارا لتوجيه ومواكبة الديناميات الرتابية  حارضا ومستقبال عرب تق
السياسات العمومية وتوطيد دعائم الالمركزية والالمتركز اإلداري خدمة للتنمية املستدامة  واسترشاف مستقبلها وفق التحوالت 

تغريات عدة : سياسية، الذي  تتداخل فيه ماملجتمعية العامة للبالد، أخذا بعني االعتبار  املدلول الشائك واملعقد للسياسة الرتابية 
اقتصادية ، اجتامعية، دميغرافية، مجتمعية وإدارية. دون اإلغفال عن دور  املحيط الدويل  يف التأثري والتأثر بالديناميات 

 .الرتابية املحلية

 التنمية الرتابية، الفكر االسرتاتيجي، التدبري االسرتاتيجي.* الكلامت املفتاح: 

Abstract :  

La situation générale des risques a beaucoup changé par rapport à ce qu’ils étaient dans les années 

1990 . et le développement territorial fait modèle à partir de la constitution d’une entité productive 

essentiellement ancrée dans un espace géographique . on montre ici les éléments de la genèse du 

territoire autour d’un système local d’acteurs avant d’aborder la dynamique de la spécification des 

produits. 

 Dans « le développement local » nous rappelions que son enjeu consistait à «  mettre en évidence 

une dynamique qui valorise l’efficacité des relations non exclusivement marchandes entre les hommes 

pour  valoriser les richesses dont ils disposent. En première analyse, le développement territorial peut 

être défini comme tout processus de mobilisation des acteurs qui aboutit à l’élaboration d’une stratégie  

aux contraints extérieures, sur la base d’une identification collective à une culture et à un territoire. En 

bref, le développement territorial ne peut se décréter et reste une construction d’acteurs, même si des 

politiques publiques appropriées peuvent la stimuler dans la durée. 

  



                                                                                                                                                                                                                                                      

111 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2121فبراير  32 العدد

 مقدمة عامة  
إذا كانت مرحلة املركزية اإلدارية محطة أساسية ورضورية ضمن مسلسل بناء مؤسسات الدولة وتدعيم أسس تنميتها االقتصادية 

عىل سياسة الالمركزية جعل من الجامعات الرتابية الرشيك األمثل والفاعل الرئييس يف واالجتامعية، فإن الخيار الدميقراطي القائم 
تحقيق التنمية وصنع القرار الرتايب. وهي املكانة التي ساهمت فيها بالدرجة األوىل التحوالت التي شملت كنه وجوهر مفهوم الدولة وما 

قليدية، يف مقابل وظائف ومهام جديدة أضحت مطالبة مبامرستها عالقة تبعها من تداعيات حتمت عليها التخيل عن بعض وظائفها الت
ري غ بإشكاالت بتدبري الشأن العام املرتبطة بتزايد حاجيات، متطلبات وانتظارات السكان، وارتفاع وثرية النمو الدميغرايف والتوسع العمراين

سعة.  وهو الوضع الذي أفرز لنا واقعا محارصا مبجموعة من الظواهر املتحكم فيه يف الكثري من األوقات وداخل مجاالت ترابية متعددة ووا
السلبية واألعطاب التنموية وفشل يف السياسات العمومية من قبيل: البطالة، السكن العشوايئ، ضعف البنيات التحتية وارتفاع معدالت 

ث تنافرها وافتقادها ملقومات العيش الكريم. حيالفقر والهشاشة واإلقصاء. وهي أعطاب عمقت من االختالالت املجالية وكرست سمة 
أصبحت مسألة معالجتها والحد من تداعياتها السلبية رهينة بتدخالت مبارشة وميدانية من قبل الفاعل العمومي الرتايب املؤهل والقادر 

ات وترتيبها. ومن مثة يد األولويعىل التشخيص املوضوعي لالحتياجات الحقيقية والتنموية للساكنة وللمجال الرتايب والعمل عىل تحد
االشتغال عىل إعداد برنامج عمل تنموي وفق مخططات اسرتاتيجية للرتاب، كفيلة مبعالجة هاته االختالالت والحد من تداعياتها 

سؤولية اليوم واالرتقاء بإطار عيش املواطنني والساكنة عموما، خدمة وتجسيدا لسياسة القرب وتقريب الخدمات من الساكنة املحلية. فامل
ملقاة عىل عاتق الفاعل الرتايب والسيام الجامعات الرتابية من أجل االبتكار واإلبداع يف طرح بدائل ومبادرات قادرة عىل خلق وإيجاد 

 رصأجوبة مناسبة وكافية ومالمئة للمشاكل املطروحة وفق مقاربة ترابية تشاركية ومبستوى عال من االلتقائية ترتكز يف عمقها عىل عن
الخصوصية الرتابية وإمكاناته االقتصادية يف إطار سياسة تضمن حدا معقوال عىل مستوى تنسيق جهود كل الفاعلني املتدخلني وتبني 
مبادئ الحكامة الرشيدة. فاعتبارا لدور التخطيط يف استرشاف املستقبل ويف ترجمة رؤى الفاعل الرتايب بشكل ملموس وفق تصور مندمج 

الرتايب، وجب العمل عىل تكييف االمكانيات حسب الوسائل املتاحة واملمكنة هدفا يف تهييئ األرضية املناسبة ألجرأة  لخصوصيات املجال
 .وتنزيل السياسات العمومية عىل املستوى الرتايب

تجعل من الرتاب  ،فإذا كان التنظيم الرتايب يحتل أهمية حيوية بالنسبة للدولة يف بلورة وتوجيه سياسات عمومية مندمجة وتشاركية
 تعنرصا مفتاحا لكل تنمية ترابية، وإرساء ثقافة الدميقراطية املحلية. فإن مسألة إيجاد املقاربات واآلليات لضبطه وتنميته، هو ما حاول

تجاهات ا الدولة بلورته من خالل سياسة الالمركزية. التي عرفت مسارا إصالحيا بلور رؤية وفلسفة الدولة يف دعم هذا الخيار، ومنحه
جديدة بأهداف ومبادئ متجددة، تنسجم مع الواقع الداخيل والخارجي، والذي أضحى يف أمس الحاجة إىل وحدات ترابية ال مركزية، 

 .قادرة عىل ترصيف مختلف املشاكل املرتاكمة ومحاولة التغلب عليها
أمام اإلدارة  البرشية والتدبريية، والتي تشكل صعوبات وعراقيلوعالوة عىل املعيقات السياسية، اإلدارية، القانونية، املالية،           

االقتصادية الجامعية، وتقلص من فعاليتها وأدائها ومساهمتها يف مجهود التنمية. فإن التدخالت االقتصادية للجامعات بنوعيها املبارشة 
األزمة االقتصادية املجالس املحلية والسلطات العمومية. ف وغري املبارشة أيضا، تواجه معيقات تكتيس طابعا خاصا وتطرح نفسها بإلحاح عىل
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التي يعرفها املستوى املحيل، فرضت تنظيم مبادرات مستقبلية متطورة، فكان أن برزت مفاهيم من قبيل التخطيط، والتهيئة الرتابية 
  188كسياسات ال مناص منها للوصول إىل التنمية االقتصادية.

امرسات الكالسيكية التي ترى أن التنمية االقتصادية ومعها سياسة التخطيط االقتصادي، والتهيئة وهو األمر املرهون بتجاوز امل
الرتابية من صالحيات السلطات املركزية، وأن للجامعات عىل املستوى املحيل فقط أدوار ثانوية. هذا فضال عن رضورة تجاوز املعالجة 

وع سياسات االقتصادية املطبقة عىل الصعيد املحيل ناذرا ما تأخذ بعني االعتبار تناملتشابهة والنمطية للمجاالت املحلية، حيث أن ال
الحاجيات واملتطلبات واملشاكل املحلية، يف ظل واقع مطالب أكرث من أي وقت مىض برضورة االشتغال عىل أساس تسطري االختيارات 

ا من شأنه أن وتحقيق التنمية املستدامة يف أبعادها املختلفة، ومباالسرتاتيجية للرتاب يف إطار نسق يتوافق وحاجيات الساكنة املحلية 
يخدم قضية الرقي باملجال الرتايب لرفع التحديات املطروحة وأن يصبح فضاء مجسدا للتفكري الجامعي يف ترصيف اشكاالت قضايا الشأن 

ة اشتغال لنيل منها إال وفق تبني منهجية عمل وطريقالعام بحس يغلب عليه طابع االبداع واالبتكار. وهي كلها تحديات ليس من السهل ا
علمية، منطقية ورصينة تعتمد عىل تشخيص دقيق لإلكراهات التي تحول دون املساهمة يف صناعة مستقبل تنموي للرتاب. والتي من 

ؤهلة والكفأة لرسم رتابية املبينها نجد: غياب ثقافة التخطيط االسرتاتيجي لدى الفاعل الرتايب، عالوة عىل ضعف املوارد البرشية ال
 ... سياسات ترابية مندمجة ومواكبة للتوجهات العامة للدولة

فبناء الدولة تأسيسا وتكوينا ال ميكن أن يكتمل إال بوجود إدارة حديثة باعتبارها القاعدة األساسية واملحدد الرئييس لتحقيق التنمية 
األساسية للدولة الحديثة، إذ تشكل مظهرا من مظاهر السيادة وآلية لتنزيل السياسات الشاملة، حيث تعد اإلدارة الجامعية أحد الدعامات 

فاإلدارة الجامعية بعبارة أخرى، وال سيام يف وقتنا الحارض  4العمومية والربامج الحكومية، كام أنها أداة لتأمني سري املرافق العمومية.
ن عىل دبري الرتايب وسؤال التنمية يف أبعاده املختلفة والشاملة. وعليه، فالرهاتشكل تجسيدا ألهم اآلليات الناجعة يف التعاطي مع الت

التدبري الرتايب الجامعي يف بعده األمني العام الذي يستحرض بشكل مبارش وغري مبارش مقومات التنمية إىل جانب باقي املساهمني من  
نظرا  ب، الذي ال يستقيم إال بالرهان عىل التحديث كمفهوم شامل،دولة، قطاع خاص ومختلف املتدخلني يف عملية تنمية وتدبري الرتا

غيري تللمتغريات الجوهرية للبيئة العامة وملختلف مكوناتها القانونية، االقتصادية واالجتامعية ... والتي ألزمت الفضاءات الرتابية برضورة 
ناعية بذلك  قاربة االسرتاتيجية يف بنائها ملرشوعها التنموي،منط االشتغال وتبني مقاربات حديثة ال مناص من خاللها االستئناس بامل

األساليب الكالسيكية للتسيري اإلداري الجامدة واألكرث بريوقراطية، والتي مل تعد تساير وتتكيف واملتطلبات الجديدة للعرص الحايل. 
حيل، الوطني بل والتي تؤثر وتتأثر ببنية محيطها الرتايب املفاإلدارة بالنهاية مجموعة من التدخالت اإلنسانية والقانونية والتقنية وغريها، 

وبناء عىل ما تقدم سوف نعالج مسألة التنمية االقتصادية عالقة بإشكالية العقليات فكرا ومامرسة، عرب تبني أليتي التخطيط  .وحتى الدويل
   :الرتايب والفكر والتدبري االسرتاتيجيني، وذلك وفق املنهجية التالية

 التنمية االقتصادية ورضورة  التخطيط الالمركزي. :حث األولاملب 
 .املبحث الثاين: التفكري/ التدبري االسرتاتيجي للرتاب 
 املبحث األول: التنمية االقتصادية تتطلب تخطيط المركزي      

                                                           
188 A. RAOUNAK : "L'articulation entre l'aménagement du territoire et la planification économique", in "Aménagement du 

territoire et développement durable", REMALD, série Thèmes actuels, n°38-39, Mai-Août 2001, p :107. 
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إن للتغريات املتواترة عىل املستويني الدويل واملحيل أهمية كربى يف تشعب مدخالت التنمية ومخرجاتها. ومعها إذا كانت ظاهرة 
 ىلالعوملة وتبعاتها املرئية والخفية تبدو شديدة التأثري وذات جاذبية قوية يف مجمل االختصاصات املهتمة مبسألة التنمية، فباملقابل تتج

 حيل أكرث رهانا وتحديا من أي وقت مىض سيام يف حقل علم االجتامع القانوين.  إشكالية امل

وأمام الفلسفة الجديدة التي تقتيض رضورة أن تتكلف الجامعات الرتابية إىل جانب القطاع الخاص بالدور املتخىل عنه من طرف 
ز بذلك تكيف مع املعطيات التي تعتمد عليها الليربالية ويتجاو وذلك يف إطار إعادة هيكلة االقتصاد لي -أقل ما ميكن من الدولة -الدولة، 

األزمة املمتدة عرب االقتصادات العاملية بحيث مل يعد مجال االقتصاد املحيل حكرا عىل الدولة والقطاع الخاص، بل أضحت الجامعات 
مسؤولية التنمية االقتصادية  7211نرب شت 1.كطرف مساهم ورشيك أسايس يف هذا امليدان حينام حملها ظهري امليثاق الجامعي ل 

واالجتامعية املحلية. وإذا كانت بداية املامرسة الجامعية يف هذا الشأن محدودة وضيقة ألن هذا العمل جد معقد ويتطلب من جهة 
ق املركزي للتخطيط يالتمرس يف هذا امليدان والتوفر عىل عقلية متفتحة لدى صانعي القرار الرتايب التنموي من جهة ثانية. فإن التطب

االقتصادي سواء عىل مستوى املنهجية أو عىل املستوى املؤسسايت أكد وأثبت انعدام الفعالية التامة، بل أكرث من ذلك سبب أرضار. فعدم 
حدات و تواجد تفاعل حقيقي بني التخطيط الوطني، والخاصية الجهوية أو املحلية، يؤكد من جديد هذا الفشل، وإن كانت مسألة مشاركة 

فاملطلوب اليوم تبني واعتامد مقاربة جديدة  189الالمركزية يف تحديد السياسة الوطنية تشكل دامئا مصدر قلق كبري للسلطات العمومية،
تخصص األولوية للتخطيط الالمركزي. فاملامرسة الدميقراطية عىل الصعيد املحيل ليست فقط مسألة نصوص قانونية مهام كانت لهذه 

ميقراطية هي ملامرسة الدالنصوص من فوائد وإيجابيات وليست هي كذلك مجرد النوايا الحسنة واإلرادة القوية للعمل الجامعي، بل إن ا
أوال وقبل كل يشء التدبري املبارش للشأن الجامعي بواسطة السكان واالختيار الحر ملمثليهم واالستعداد التام لهؤالء لحل مشاكلهم 

لشأن ل وااللتفاف ملصالحهم اليومية وقضاياهم التنموية، وفق مقاربة تشاركية تشعرهم بأنهم يساهمون يف اإلدارة والتدبري الذايت
 الجامعي.

وعليه، فإن جوهر تواجد الجامعات الرتابية يتجسد يف كونها تنبثق من السكان لخدمة مصالحهم وإدارة شأنهم املحيل يف 
خصوصياته املتنوعة وامتداداته الثقافية التي تؤطر مجال معني عالقة بالروابط السكانية لرتاب معني. لذا فإن أصحاب القرار حول مصري 

هم بالدرجة األوىل الساكنة التي يرجع إليها الفضل يف اختيار الشخص الذي يتوفر عىل املؤهالت الالزمة والكفاءات املطلوبة الجامعة 
  .لتمثيلهم عىل مستوى الجامعة مبا يخدم مصالحهم ويلبي انتظاراتهم التنموية املرشوعة سيام عىل املستويني االقتصادي واالجتامعي

 تخطيط اقتصادي المركزياملطلب األول: رضورة 
إن التخطيط االقتصادي هو سمة من سامت العرص، وهو أحد السبل املؤدية إىل التقدم، وقـد اتبعت معظـم البلـدان النامية أسلوب 
 لالتخطيط كوسيلة ناجحة لتنظيم عمليات التنمية وترشيدها  سعيا لتحقيق تنمية شاملة يف اعتقاد الكثري من الناس، أنه مع اضمحال

النظام االشرتايك سوف ال يبقى مكان للتخطيط االقتصادي، ألن السوق هـو الـذي سـيحل محلـه و يصـبح هـو الحـاكم، وهـذا يف 
ه ) ـالحقيقـة خطـأ و لـبس و عـدم املعرفـة و الدرايـة الكاملـة بعلـم التخطــيط، ألنــه ببســاطة أي نشــاط اقتصادي مهمــا كــان نوعـ

                                                           
189 B. JOBERT : "Un monopole d'Etat : La prévision économique et sociale en France", RFAP, n°9, Janvier-Mars 1979, p : 

124. 
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قــدي، تســويقي ...إلخ(، إال و يعتمــد علــى التخطيط .ولقد اتسم تطور التخطيط باملغرب بتعاقب فرتات التقدم والتوقف يف مــايل، ن
ال جمنط التدبري اإلداري للتنمية. وهو ما أثر ايجابا وسلبا يف قدرات ومقومات املقاربة املعتمدة عىل مستوى األداء واالشتغال يف هذا امل

ي الرتشيد، الفعالية والنجاعة. وعليه، فقد أسفرت تلك التقلبات عن فرتات تم خاللها تبني املخططات التنموية، وفرتات من حيث مبدأ 
أخرى تم التخيل عنها عمليا قبل حلول نهايتها، كام شهدت بعض املراحل غياب تام للمخططات، وذلك إلكراهات متعددة مالية، برشية 

 .وبنيوية

ر للحقائق املحلية، من خالل متكني الجامعات الرتابية وتحميلها املسؤولية هو الهدف الذي مل يتم التوصل إن األخذ يف االعتبا
إليه ضمن املخططات االقتصادية. إذ ليس هناك أدىن شك أنه وعىل منوال النظام اإلداري املغريب، التخطيط طبق منذ االستقالل وفق 

ملخطط الوطني ال تحال بصدده إىل الجامعات الرتابية سلطات فعلية وحقيقية. فمسألة مقاربة مركزية محضة. إذ أن مسلسل إعداد ا
السلطات الالمركزية يف إعداد مخطط التنمية االقتصادية واالجتامعية، ميكن الربهنة عليه بسهولة. ففي  la marginalisation تهميش

وع املخطط من طرف املصلحة املكلفة بالتخطيط، ثم دراسته من الواقع، وخالل ثالث مراحل كربى ملفهوم املخطط، بدءا بإعداد مرش 
طرف املجلس األعىل لإلنعاش الوطني والتخطيط، وانتهاء بفحصه ودراسته من قبل الربملان، فإن الجامعات الرتابية ال تشارك ويف 

 .أحسن األحوال إال جزئيا يف اعتامد املخطط االقتصادي

أن فكرة التخطيط الالمتمركز ميكن أن تبدو مستحيلة لسبب من بني األسباب، واملتمثل  190،ويف هذا السياق، يرى أحد املهتمني
 .يف غياب التخطيط عىل املستوى املحيل للدولة نفسها

إال أن التحوالت التي يشهدها املجتمع املغريب عىل مختلف األصعدة بفعل التأثريات املبارشة وغري املبارشة الناتجة عن العوملة 
ادية، تحتم علينا أكرث من أي وقت مىض كفاعليني اقتصاديني واجتامعيني وسياسيني، أن نعري اهتامما بالغا للتخطيط االقتص

 .االسرتاتيجي ثقافة ومامرسة إذا أردنا مواكبة الحداثة ومسايرة التطورات التي يعرفها العرص الحديث

دفاع عنه بشكل منهجي من طرف العديد من رجال القانون ورجال وهدفا يف تصحيح هذه الوضعية، فخيار المركزية التخطيط تم ال
فبالنسبة لهم يشكل التخطيط الالمركزي البديل األفضل، وتطبيقه يشكل ضامن نجاح مؤكد. لذلك  191السياسة وكذا خرباء يف االقتصاد،

 هذا الصدد، بشكل جامعي أو فردي. ويففمن الرضوري بالنسبة للمغرب، انخراط الفاعلني الالمركزيني يف السلطة االقتصادية سواء 
فالتخطيط   192املدينة كملتقى التدخالت لعدة جامعات يجب أن يكون معرتفا بها قانونا ليك تساهم وتشارك يف التخطيط االقتصادي.
بلية. كام يعد قاالسرتاتيجي هو مقاربة تدعو إىل التفكري العميق يف املستقبل مبا من شأنه أن يكشف حاجيات السكان اآلنية واملست

 .امكانية للتنبؤ باملتغريات التي ميكن أن تحدث يف ظل مقاربة تكرس حسن التواصل بني مختلف الرشكاء والفاعلني

                                                           
190 J.M. PONTIER : "Contractualisation et planification", RDP, n°3, Mai-Juin 1993, p : 662. 

191 C. BETTELHEIM: Problèmes théoriques et pratiques de la planification, PUF, 3ème édition, paris, 1966, p: 22 

192  A. LEFEBVRE et J.C. NEMERY : "Planification et aménagement des communes, des départements et des régions", 

Berger-Levrault, Paris, 1985, p : 36. 
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وحاليا، تجدر اإلشارة إىل أن خطاب "أقل ما ميكن من الدولة"، يدعو إىل دور هام بالنسبة للجامعات، مبا فيه دورها يف التخطيط 
فيام يخص الجامعات الحرضية  4112وكذا التعديل الذي عرفه خالل  4114مسلسل الالمركزية الذي تعزز خالل االقتصادي. كام أن 

، 4177كام أن مغرب ما بعد اإلصالح الدستوري لسنة   193والقروية، كرس ظروف مالمئة ومواتية السرتجاع التخطيط االقتصادي وإنجاحه.
، والتي أضحت معه الجامعات الرتابية إحدى املحددات الرئيسية للتدخالت 4175ة لسنة ومغرب القوانني التنظيمية للجامعات الرتابي

العمومية يف مختلف مظاهر الحياة العامة للدولة. وهي األهمية التي مل تأيت مبحض الصدفة، بل جراء تطورات وطنية ودولية أملتها 
ايب ت الفاعلني العموميني الرتابني عىل مستوى التنظيم الرت ظروف معينة ومعطيات خاصة أفرزت تحوالت جوهرية عىل مستوى تدخال 

رفة ععموما، عالقة بتدبري الشأن العام ومساهمة يف إيجاد األجوبة املنتظرة للقضايا الكربى للبالد. األمر الذي أصبح معه مسألة اإلملام وم
موية تعني أن يسبق مرحلة إعداد وتهييئ الربامج التننقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر داخل الخصوصية الرتابية أمرا رضوريا ي

الجهوية واإلقليمية وبرامج العمل الجامعية، وفق مقاربة تشاركية تشكل فرصة حقيقية ومثينة لتبادل الخالصات وتحسيس الفاعلني 
ملستقبلية للمجاالت ية والتوجهات ااملحليني بالتحديات الكربى الواجب رفعها من أجل تحقيق األهداف املشرتكة وتنزيل الرؤى املستقبل

 .الرتابية يف أبعادها الثالثية الجهوية، اإلقليمية والجامعاتية

 املطلب الثاين: أهداف التخطيط االقتصادي الالمركزي 
آلية كلقد أبان املغرب منذ االستقالل عن انشغال كبري يف تحديد مساره االقتصادي، االجتامعي والتنموي متبنيا سياسة التخطيط 

لهذا النهج واملسار. إال أن هاته السياسة اتسمت بعدم الوضوح التام يف األهداف املسطرة وغياب وسائل تتبع وتقييم اإلنجازات والتي 
ظلت وفق هذه املقتضيات بعيدة كل البعد عن املنحى الجديد للتنمية الذي يقتيض رضورة التحول واالنتقال مبفهوم التنمية من املستوى 

ريي وتبني مناذج تعميمية، إىل مستوى أعمق قوامه املامرسة والفعل اليومي القائم عىل التتبع امليداين ألسس التنمية والتشاور التنظ
بشأنها وفق مقاربة مندمجة وتشاركية تحمل بني طياتها بذور سياسة القرب وميكانيزمات ذات صلة وثيقة بالرتاب املحيل، ومبا من شأنه 

المركزية بكل مقوماتها محل املركزية يف التخطيط ومركزية اتخاذ القرار والتقرير. سيام وأننا ندرك عىل أن مجمل أن يكرس إحالل ال
 داالختالالت والفوارق املجالية التي يعاين منها الرتاب الوطني هي يف نسبة كبرية منها نتيجة تراكامت تاريخية لتدبري يسء مشوب بالعدي

مية سياسة التبني الصارم للمقاربة القطاعية يف التعاطي مع التنمية ،بعيدا عن البعد الشمويل والتشاريك يف تن من النواقص التي أفرزتها 
الرتاب، باعتباره اإلطار املحتضن ملختلف الفاعلني واملتدخلني وكذلك عىل أساس أنه إطارا مرجعيا جامعا تنصهر فيه مختلف املبادرات 

  ...واملركزي وكذا الفاعل الرتايب من جامعات ترابية، وقطاع خاص ومجتمع مدين التنموية سواء يف شفها الحكومي

إن التخطيط الالمركزي متنفس للرتاب املحيل، ويعرتف للجامعات بقدرة كبرية عىل تعزيز ديناميتها االقتصادية. كام يوفر لها 
أن يلعب الدور  حلية. فاملستوى املحيل مل يعد ينبغيالفرصة لوالدة مشاريع حقيقية للقرب تهدف تحسني مستوى معيشة الساكنة امل

 .اإلعالمي فقط، بل عىل العكس من ذلك، وظيفته يجب أن تكون أكرث نشاطا، ومتس عن قرب الخيارات الحقيقية للنمو االقتصادي

                                                           
193 A. EL AKKAOUI : "La planification du développement, éléments de réflexion sur la dimension régionale", Revue de 

l'Institut nationale de statistique et d'économie appliquée, INSEA, Rabat, n°16-17, 1997, p : 36.   
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وتأصيل التوجهات الوطنية  ليف فرنسا، أبرزت املندوبية العامة للتخطيط، الطبيعة اإليجابية للتخطيط الالمركزي الذي يسمح بتعدي
والجهوية وتنفيذها. ويطرح رضورة إرشاك الجامعات الرتابية يف التخطيط، إذ بالفعل أن خاصية التامسك يف مسألة ما، من املحتمل أال 

  .194تتحدث إال من خالل توسيع نطاق املتدخلني عىل املستوى املحيل، عرب الحاجة إىل توفري هامش الحركة وبشكل مهم للجامعا

هذا   195فالتخطيط االقتصادي، كدراسة مستقبلية يفرض يف الغالب وبشكل مسبق مجهود ضخم يف التحليل والتفكري املرجعي.
سة االنوع األخري من التحليل، غري قابل لإلنجاز إال مع فاعلني متعددين قريبني من الحقيقة والتجربة املبارشة والتقدم املتاح يف إطار سي

االت والتحديات عموما، تتميز بكون املتغريات التي تؤثر فيها تكون كثرية، متنوعة ومتداخلة، ويخرج بعضها عن نطاق التخطيط. فاإلشك
سيطرة املخطط، األمر الذي يفرض عىل هذا األخري رضورة االستفادة القصوى من املعلومات املتاحة لديه لتعظيم قدرته املحدودة عىل 

بشكل مبارش أو غري مبارش. سيام وأن قدرة املخطط عىل املواجهة تتوقف عىل نسبة وأهمية املتغريات  التأثري يف مسار هذه املتغريات
الخاصة من جملة املتغريات ذات التأثري عىل املشكلة/ التحدي املطلوب رفعه ومعالجته. وبالتايل فقدرة املخطط عىل التصدي تختلف 

 خاطرةفة واملتنوعة ما بني تخطيط يف ظل ظروف التأكد، والتخطيط يف ظل ظروف املوتتباين تبعا لنوع التخطيط يف ظل الظروف املختل
Risk Conditionsحيث تتسم املشكلة بكونها متعددة األوضاع عالقة بالبدائل املتاحة دون التأكد من قطعية حدوث أي منها ،. 

القطاع الخاص لتنفيذ وتطبيق مخططات التنمية، بفضل  rallier وهكذا، وخالفا للدولة، فالجامعات عرب قربها قادرة عىل مل وجمع
املشاركة وإعداد وتحضري اسرتاتيجيات التنمية االقتصادية والتشغيل، فالجامعات تحسن مهاراتها واختصاصاتها ملعالجة مشاكل التنمية 

امن نتظار تحقيق األهداف املرسومة وضفامليزة الدالة، أو الدافع للتخطيط باملغرب يتطلب مثل هذا التعاون يف أمل ا  196االقتصادية.
 .النتائج املبتغاة ومعها فعالية ونجاح مثل هذه السياسة

ومن الناحية العملية، فإن حالة الغموض التي متيز التخطيط االقتصادي باملغرب، ال تعزز فقط املركزية االقتصادية، بل إن عدم 
 يف جزء مركزي يقلل من السلطات االقتصادية للجامعات. وهي الحالة التي تفرسوجود آليات قانونية للتنسيق بني التخطيط الوطني والال 

هام منها فشل سياسة التخطيط املطبقة يف املغرب، ومن نتائجها الطبيعية ضياع الوقت وهدر املوارد. ومن خالل استقراء واقع التخطـيط 
 .شلأن التخطيط االسرتاتيجي ال يؤكد النجاح بيد أن غيابه يؤكد الف يف كثـري مـن املجاالت وامليادين اإلدارية، فإنـه ميكـن أن نقـول

       املبحث الثاين: التفكري/ التدبري االسرتاتيجي للرتاب
بحكم محدودية املنظور اإلصالحي التقليدي، الذي ال يسمح بإحداث التغيريات العميقة املطلوبة عىل مستوى العقليات، الهياكل 
 توالسياسات املتبعة. فالكثري من الناس ويف العديد من الوضعيات واملواقف، مييلون إىل االعتامد عىل التلقائية والعفوية ويتبنون سياسا

اجهة الحدث وليس قيادة الحدث قبل وأثناء وقوعه. وأمام افتقار هذا املنظور الكالسييك فكرا ومامرسة إىل النظرة العلمية رد الفعل يف مو 
التحديثية، وعدم مواكبته للعرص يف ميدان تدبري الشأن العام املحيل، الذي أضحى يتطلب منظومات متكاملة ومتناسقة تشكل أكرث فأكرث 

                                                           
194 Tarik ZAIR: la gestion décentralisée du développement économique au maroc. Thèse doctorat en droit public, Toulouse, 

France, 2002. 

195 M. GODET: "Prospective et planification stratégique", Economica, Paris, 1985, p: 95. 

196 S. HINTI : "Les dynamiques économiques des collectivités locales", Tafoukte, 1998, p : 126. 
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 le management"ارة الحديثة. يف خضم كل هاته التحوالت، برز مفهوم التدبري االسرتاتيجي للرتاب، مرجعية يف أساليب اإلد
territorial".وأصبح فرعا من فروع علم اإلدارة الحديثة يهتم أساسا بالبعد الرتايب يف مجال التدبري العمومي ، 

الكربى  انطالقا من املحددات والعنارص واملقومات -ري العموميعىل مستوى التدب–وباإلمكان تحديد ومقاربة الرؤية االسرتاتيجية  
للتدبري والتدبري الجيد، وهي املقاربة التي تستلزم استحضار واعتامد عنارص التخطيط الجيد، والتنظيم الفعال، وكذا التوفر عىل قيادة 

اريع وفق إطار يخضع ني مبدأ الفعالية والجودة يف تنفيذ املشواقعية تتمتع ببعد النظر يف اتخاذ القرارات، والعمل عىل تحفيز العاملني، وتب
يف إطار اإلرشاف والتتبع. ويشكل االنتقال من مرحلة التفكري االسرتاتيجي إىل مرحلة التفعيل رهانا أساسيا، يتطلب إصالحات  197للرقابة،

 عديدة: مؤسساتية، جبائية، مالية وعقارية...
ن عددة التي يطرحها الوضع الجديد. كام أن مسألة التقييم أصبحت ممرا رضوريا للوصول إىل أحسكفيلة باالستجابة للتساؤالت املت 

النتائج وبذات اإلمكانيات. وقد أثبتت التجارب نجاعة وفعالية مسألة التقييم يف ظل ضعف بنيات التدبري أو تداخل الصالحيات، مام 
 واالختيار يف الوقت املناسب واجتناب الفشل يف تحقيق األهداف. حيث أن يجعل من منهجية التقييم تقنية رضورية إلعادة التوجيه

، يشري توافر قدرات ومهارات أساسية لقيام الشخص بترصفات اسرتاتيجية مختلفة، والقيام Strategic Thinking التفكري االسرتاتيجي
يقها والقدرة عىل ات قدرة عالية عىل التكيف مع ظروف تطببإجراء التنبؤات املستقبلية الدقيقة قصد صياغة اسرتاتيجيات وصنع قرارات ذ

ربح وكسب معظم املواقف املنافسة. إذ من بني أهم خصائص التفكري االسرتاتيجي املتميز أنه تفكري مستقبيل، واقعي، تفكري ابتكاري 
 وإبداعي، طموح، مبني عىل الحقائق ومرن. 

ل نجد: القدرة عىل بناء الغايات، القدرة عىل اتخاذ القرارات االسرتاتيجية، مهارة تحليكام أن ما مييز الفرد ذو التفكري االسرتاتيجي 
 .البيانات وتفسري املعطيات ومواكبة العاملية التي يعرفها ويشهدها الفكر اإلداري

ية مع ما يرافق ذلك التها الرتابوإذا كانت التنمية الرتابية مفهوما متقدما لتفعيل الجهوية، مواكبة وتزامنا مع تطور عالقة الدولة مبجا
من تحديات، فإنها تصطدم مبجاالت أكرث تعقيدا) املجال الرتايب ومستويات التدخل: الوطني، الجهوي واملحيل(، يتداخل فيها االعتبار 

ركزية، والجهوية(، لالماملفاهيمي واملنهجي ) مفهوم التنمية املحلية وتحديد مقاربة التدخل(، واإلطار املؤسسايت )سياسة الالمتركز وا
والفاعل التنموي والفرقاء التدخليني) الدولة ، الجامعات الرتابية، الخواص، ومكونات املجتمع املدين(، مام يتطلب البحث عن تصورات 

 .وأليات تدبري جديدة

  املطلب األول: اإلدارة/ التدبري االسرتاتيجي للرتاب: املفهوم والغايات
اإلدارة االسرتاتيجية هي تصور الرؤى املستقبلية للتنظيم اإلداري، ورسم رسالته وتحديد غاياته عىل املدى البعيد وتحديد أبعاد 

ها، ل العالقات املتوقعة بينها وبني البيئة العامة مبا من شأنه أن يسهم يف بيان الفرص واملخاطر املحيطة بها، ونقاط القوة والضعف املميزة
هدف اتخاذ القرارات االسرتاتيجية املؤثرة عىل املدى البعيد ومراجعتها وتقوميها. وتهدف اإلدارة االسرتاتيجية إىل تزويد املنظمة وذلك ب

                                                           

، 2111سعيد جفري: "الحكامة وأخواتها: مقاربة في المفهوم ورهان الطموح المغربي"، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب، الطبعة األولى، 197 

 .12ص: 
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ف ابالتوجه العام الذي يحدد حركتها، هـو توجه ال ميكن عزلـه عـن املـوارد املتاحـة للمنظمـة والظـروف التـي تعمـل فيهـا وجملـة األهد
 .التي تسعى لتحقيقها. فاإلدارة االسرتاتيجية أداة من أدوات إدارة التغيري العليا

وهو ما يتطلب الرجوع إىل أصل املفهوم،  198التدبري االسرتاتيجي للرتاب، مفهوم حديث نسبيا، كام أنه ال يزال غري واضح للكثريين،
حيث أن أهداف التهيئة الرتابية توضح اختالفات  .L'aménagement territorial ومقارنته باملفاهيم األخرى من قبيل: التهيئة الرتابية

جوهرية مع مبادئ التدبري االسرتاتيجي للرتاب. ففي الواقع، تهدف التهيئة الرتابية إىل توزيع أكرث توازنا لألنشطة عىل مجموع الرتاب 
يذها وفق معايري ة عىل خلق وتوليد األنشطة وتحفيزها وتنفالوطني، يف حني أن التدبري االسرتاتيجي للرتاب هو أكرث اهتامما مبسألة القدر 

 اقتصادية، اجتامعية وبيئية والتي تحدد قدرة الرتاب عىل التنافسية. فأحد هاته املفاهيم يهتم بإعادة توزيع الرثوات، واآلخر من رشوطه
ار التهيئة بالنسبة لهذا أو ذاك. حيث أنه يف إطتعزيز خلق التنمية. وأكرث من ذلك أنه حتى مفهوم الرتاب نفسه ليس له نفس املعنى 

يف هذا املجال، ينطلق مفهوم  199الرتابية ووفق الرأي السائد أن األمر يذهب ويرتبط باملجال أكرث منه إىل الرتاب. فحسب أحد املهتمني
د الرتايب للحياة ن عىل معالجة البعالتدبري االسرتاتيجي للرتاب من ثالثة مقاربات: األوىل والثانية تكتسيان طابعا هاما، وتتأسسا

االقتصادية واالجتامعية والسياسية، فيام تحيل الثالثة عىل االختالالت التي تعرتض الجامعات العمومية جراء الديناميات الرتابية 
 .الحالية

إنتاجية واستقاللية  مفالتدبري االسرتاتيجي للرتاب، يشكل طريقة خاصة لتحسني وتنفيذ السياسات العمومية، بهدف تعزيز ودع
 la الرتاب، وخلق وابتكار قواسم مشرتكة تتكيف ومتطلبات التغريات التي متس املستوى البيئي، ومستوى السياق أو املحيط

contextuelle. 

 :وعليه، وبخصوص البعد الرتايب والنشاط العمومي يجب األخذ بعني االعتبار

 ت العموميةواقع ووضع تنفيذ املشاريع والربامج والسياسا. 
 الكيفية التي يتم وفقها التوزيع املادي لألنشطة يف منطقة معينة. 
  تغيري املواصفات غري املجدية لرتاب معني، كإعادة النظر يف الثقافة املشرتكة الخاصة باملنطقة وإحالل محلها منوذجا يشكل

 .القاسم املشرتك الذي من خالله تنبثق مصالح تهم الجميع

كام يجب األخذ بعني االعتبار قوة التدخل اإلنساين، عىل أساس أنه جوهري من أجل التحكم يف تدبري عنرص الزمن تفاديا 
 لالنفجارات االجتامعية، والبحث عن الفعالية االقتصادية واإلدارية عرب التأكيد عىل منوذج عميل مبني عىل الخلق واإلبداع والعدالة يف

                                                           
198 Solange HERNANDEZ : "Le management territorial entre innovation et controverse", Thèse de doctorat, Université de 

droit et des sciences, Aix-Marseille III, 2003, p : 2. 

199 DECOUTERE (S) : "Finalités et modalités du management territorial", in "Le management territorial, pour une prise en 

comptes des territoires dans la nouvelle gestion publique", Presses polytechniques et universitaires, Romandes, 1996, p:26. 
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كل هذا وفق تصور ال يغفل أيضا الصعوبات   200ورية املطروحة عىل مستوى املشاريع املحلية، اإلقليمية والجهوية.معالجة التساؤالت املح
 : التي تعرتض الوحدات الرتابية نتيجة الديناميات الرتابية اآلنية واملتمثلة أساسا يف

 انب جودة ملرتبطة بحركيتها، خاصة فيام يتعلق بجأزمة املالية العمومية، والتي تتطلب املعالجة عرب إعادة النظر يف الخدمات ا
 .وفعالية الخدمات املقدمة، وكذا تنمية أشكال التعاون

 كذلك عدم إغفال أهمية عوملة املبادالت انطالقا من مؤرشاتها الرئيسية يف الحد من البطالة والفقر وعدم التأهيل. 
 عي، السيايس، االقتصادي واملايل بني األشخاص املكونني كل هذا إىل جانب تدعيم محاوالت البحث عن التناسق االجتام

 .لجامعة ما، وبني الجامعات وحتى بني الدول السيام بني دول الجنوب/الشامل

فالتدبري االسرتاتيجي للرتاب يعد أكرث إيجابية باعتباره عنرص دينامييك إلشكالية تسيري الرتاب، ويأيت كمتغري أسايس وحاسم 
نطالقا من مبادئ التفاوض، التشاور واملشاركة باعتبارها عنارص أساسية وجوهرية خالفا ملفهوم التهيئة الرتابية التي ا 201ملسلسل التنمية،

  .202تتميز بإتباع نهج من أعىل إىل أسفل

سرتاتيجية، اوعىل هذا األساس، ذهب أحد الباحثني، إىل أن هناك غايتني أساسيتني من التدبري االسرتاتيجي للرتاب، أولهام 
 .والثانية عملية

فعىل املستوى االسرتاتيجي: األمر يتحكم يف إنتاج أو إعادة إنتاج الرتاب من وجهة نظر بعده التاريخي، منظورا للتنمية ليس فقط 
نب االقتصادي اكمسلسل التطور الكمي عىل أساس الناتج الوطني الخام، حيث أن النمو يجب أن يكون تركيبيا، ومتعدد األبعاد. إذ أن الج

منعزال يبقى معطى غري كايف، كام يجب أن يكون مستدميا وشموليا من الناحية الزمنية ومستهدفا لألجيال القادمة. وهو ما يجب معه 
التأكيد عىل أن السياسات العامة ليست إال إحدى أدوات اإلنتاج الرتايب، ونجاحها من عدمه يتوقف عىل تعدد الفاعلني وليس اإلدارات 

  .203لعمومية وحدهاا

أما عىل املستوى العميل: فالغاية تظل مساعدة الجامعات الرتابية الستعادة هامش من الترصفات التنظيمية يف إطار األوضاع 
الراهنة، انطالقا من معالجة ندرة الوسائل املالية، والحد من اإلشكاالت املطروحة عىل مستوى التناسق االجتامعي، ومتكني املواطنني 

 .استيعاب التدبري العموميمن 

إن األمر يتعلق هنا بتنمية مجموع الرتاب الوطني، مع ما تطرحه هذه التنمية من تحديات يجب رفعها بتوخي الكثري من العقالنية 
 اإلنصاف نيوالرصامة، وبعد النظر حتى نتمكن من تدبري وتدعيم القدرة التنافسية ملجاالتنا الرتابية يف إطار من التضامن والتآزر وتأم

                                                           

ا("، مجلة طنجيس للقانون )اإلدارة الترابية نموذجي 2112-2111محمد يحيا: "إشكالية التنمية اإلدارية في المخطط الخماسي الحالي  200 

 .112، ص:2111، 1واالقتصاد، عدد 

201  Solange HERNANDEZ: le management territorial entre innovation et controverse,  op cit , p: 2. 

202   Solange HERNANDEZ : "Le management territorial : Le renouvellement des modes d'intervention public", Revue 

politiques et management public, n°787, Mai 2007, p : 3. 

 .115محمد يحيا: "إشكالية التنمية اإلدارية..."، مرجع سابق، ص: 203 
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والعدالة االجتامعية واملجالية يف التدخالت التنموية نفسها، وذلك ضمن رؤية شمولية واسترشافية تتجاوب وأهداف التنمية املستدامة، 
 .وتنزيل الالمركزية الرضورية لبناء الجهوية املتقدمة

عتداد مببادئ ة ملهامها التأطريية والتنموية يجب اال كل هذا وحسب أغلب املختصني، وبالنظر للوضع الراهن ملامرسة التنمية الرتابي
 ةوالبحث عن آليات وطرق مالمئة لها قادرة عىل اإلجابة عىل إشكالية طبيعة أشكال التدخل، وكذا األدوات املنهجية والتمويلية واملؤسساتي

ة الرتابية يف ة وفق االشتغال مببدأ املقاربالتي من شأنها ترسيخ الالمركزية ودعم وتشجيع االلتقائية يف تدخالت السلطات العمومي
   .التخطيط للمشاريع التنموية

بعبارة أخرى، يعد التدبري االسرتاتيجي للرتاب منهجية فعالة للتدبري هدفها خدمة التنمية الرتابية، وفق اسرتاتيجية مضبوطة 
لموسة لإلرادة لكربى لرهان التنمية املستدامة، عرب ترجمة مومتضمنة لرشوط عملية وإجرائية قابلة للتنزيل والتفعيل، وترسم التوجهات ا

الجامعية حول تنمية مجال ترايب محدد، بناء عىل آليات تشخيص ترايب تشاوري وتشاريك، يحدد االحتياجات ويرتب األولويات وفق 
  .رؤية استرشافية مستقبلية تضمن إلتقائية، تجانس وتكامل السياسات العمومية

 : التدبري االسرتاتيجي للرتاب: الطرق واملبادئاملطلب الثاين 
إن حجم التحديات والرهانات اليوم يفرض علينا تبني منهجية عمل جديدة تتضمن صيغا متطورة وحديثة يف التنظيم والتدبري وفق 

ذاته اختياراتها التنموية  ترؤية اسرتاتيجية وتوقعيه تسترشف املستقبل وتضع آليات للتعامل مع املتغريات والتحوالت، وتعكس يف الوق
وبالتايل فإن التدبري االسرتاتيجي الرتايب يتطلب بدرجة أوىل إعداد تصور عام يشخص الوضعية الرتابية داخليا  71وانتظارات املواطنني.

ملقتضيات الدستورية اوخارجيا عىل املستويات االقتصادية واالجتامعية والبيئية ويحدد نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر. سيام وأن 
تجاوزت مسألة جعل السياسات العمومية حكرا عىل الدولة فقط، بل إن الجامعات الرتابية ملزمة اليوم بتبني وإعداد سياسات عمومية يف 

طبيعي، لمجاالت اختصاصاتها مبا يتامىش وتفعيل السياسات العمومية للدولة. بعبارة أخرى أن الرتاب املحيل مل يعد كجزء من املجال ا
  .ولكن باعتباره نظام عالقات مفتوح ذو مكانة أساسية يف حل املشاكل االقتصادية واالجتامعية

وعليه، فإن مسألة إعداد وتنفيذ السياسات العمومية وفق مبادئ التدبري االسرتاتيجي للرتاب يفرتض احرتام بعض املبادئ، والتي  
الرتايب يف الوقت الراهن، وملشاكل التدبري التي تطرحها الجامعات. هذه املبادئ يستجيب كل واحد منها إلحدى خصوصيات اإلنتاج 

 :هي

 الفعالية الرتابية L'efficacité territoriale :  وتفيد قدرة الرتاب، والفاعلني املكونني له عىل خلق الرثوات، وتدبري االستثامرات ،
 .ب شغل جديدة وإتاحة ظروف حياة كرميةبكيفية إيجابية، قادرة عىل حل معضلة البطالة وخلق مناص

 العدالة الرتابية L'équité territoriale :  ومتس باألساس مسألة التناسق بني املجموعات الرتابية، هدفا يف الحد من ،
البرشية و االختالالت الجهوية، وإعطاء األولوية للبعد الرتابطي والتكمييل لتلك الجهات من خالل متكينها من الوسائل املالية 

 .الكفيلة بتحقيق التوازن الرتايب والجهوي
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 االستدامة الرتابية La durabilité territoriale :  وهو مفهوم يحيل عىل أهمية التضامن بني األجيال، وفق مفهوم تنمية ال ،
  .204لثقافية للحياةايقترص فقط عىل الجانب االقتصادي، بل يتجاوزه ليأخذ بعني االعتبار الجوانب البيئية، االجتامعية و 

  االعتداد بدور الفاعلني املؤثرين يف نتائج النشاط العمومي: عرب الرتكيز عىل تعدديتهم ورضورة إدماجهم قصد تحكم أفضل
يف املشاريع والفاعلني املعنيني مبارشة بتنفيذها، يف إطار مقاربة مفادها أن الجامعات العمومية ليست سوى فاعل ضمن 

 .ملية اإلنتاج الرتايبفاعلني آخرين يف ع

بعبارة أخرى، أن التدبري االسرتاتيجي للرتاب يأخذ بالحسبان وبشكل رصيح العالقات بني جميع الفاعلني املساهمني يف اإلنجاح 
 النهايئ لسياسة ما. وهي كلها معطيات تكشف عن مدلول آخر للتنمية الرتابية يهدف إىل حل املشاكل املطروحة وفق آليات حديثة تضع
ة يحدا أمام الحلول الجاهزة واألساليب العتيقة التي طبعت يف هذا املجال العقلية املغربية يف تناولها ومحاولة معالجتها إلشكالية التنم

 .التي تثريها اإلدارة الرتابية ببالدنا عىل مدى أربعة عقود مضت

  سبقت اإلشارة إىل ذلك عند حديثنا عن التخطيطعالوة عىل هذا، يتطلب األمر رضورة تطوير التخطيط، وفق منظور حدايث كام
االقتصادي الالمركزي. وكذلك تطوير التنظيم ليتجاوز التوزيع التقليدي لإلدارة، والبحث عن أمناط جديدة من التنظيم، وعىل أساس 

ملحيل دوره التنموي، ب الرتاب ااسرتاتيجيات تشاركية تسمح بتحقيق األهداف املتوخاة بشكل أكرث فعالية ونجاعة واندماجية. وليك يلع
فالبد من إيجاد تقطيع ترايب يالئم األهداف التنموية البحثة وذو ديناميات أساسية اقتصادية واجتامعية، تسمح بتوزيع ناجح لألنشطة 

ال، إكراهاته وضعفه، جاالقتصادية والتجهيزات الكربى للدولة عالقة بالكثافة السكانية وارتباطا باملعطيات املجالية وفق خصوصيات كل م
بعيدا عن االعتبارات األخرى التي تيسء للرتاب املحيل وتجعل انطالقته غري سليمة. إذ أن مسألة التقطيع الرتايب هي مسألة شائكة 

رب احرتام ع حيث أن غلبة البعد التنموي يف التقطيع املحيل يكون بالرضورة  205تتطلب إملاما عميقا بالواقع االقتصادي والبرشي والجغرايف.
 .الخصوصيات املحلية وعدم تجاهلها

فالتقطيع الرتايب وإن كان يبدو مجرد تقنية أو آلية، إال أنه هو اختيار أو عىل األصح ينبني عىل وجود اختيار لنموذج معني وللمضمون 
ومفاتيح   207، فهو شأن يعني الجميع.كام أنه مقوم أسايس للتنمية 206الذي ميكن أن يأخذه هذا النموذج. إنه مشكل األمس، اليوم والغد،

النجاح بهذا الشأن، مرهونة بتبني دينامية ترابية  يف إطار عمل جامعي مجتمعي وبرنامج متكامل وخارطة طريق صلبة وهيكلية تتوخى 
حليل املعطيات واملعلومات تالتنمية يف أبعادها املختلفة ومجاالتها املتنوعة من: سياسية، اقتصادية، اجتامعية، ترابية وبيئية، قادرة عىل 

والتعاطي مع ردود األفعال، ومن ثم القدرة عىل بناء مقومات اتخاذ القرار الصائب للرتاب، عالقة باملعرفة الجيدة للمعطيات الحيوية 
 .للمجال الرتايب املعني

                                                           

اإلدارة االقتصادية الترابية بالمغرب: الواقع واآلفاق، محاولة تقييم عام"، أطروحة لنيل الدكتوراه في الدولة في الغالي إدريسي الجناتي: "204 

 .815، ص: 2111القانون العام، جامعة الحسن الثاني، عين الشق الدار البيضاء، أكتوبر 

 .12، ص: 2111، خريف 1الجهوية والتنمية، العدد  REMAPPللسياسات العمومية محمد األعرج: الجهوية المتقدمة: اآلليات األولية، المجلة المغربية  205   

206 J.C Lauzel : "les rôles respectifs en France de l’Etat et des collectivités territoriales en matière économique", in les 

nouvelles relations Etat collectivités locales. Colloque de RENNES, avril 1990. P:128  

207 M ROUSSET : "aménagement du territoire et construction régionale : une expérience d’adaptation de l’administration 

à l’espace", in Edification d’un Etat modern, ouvrage collectif sous la direction de G. Vedel Albin Michel, 1986, P : 241. 
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تورية األخرية، جبتها اإلصالحات الدسويبقى يف النهاية، مطلب التنظيم الرتايب باملغرب، رضورة ملحة ذات بعد موضوعي استو       
كام فرضتها رضورة مسايرة التطورات االقتصادية واالجتامعية والسياسية الحاصلة، السيام تلك املرتبطة بالتنمية االقتصادية ومسألة 

 أرض الواقع تتطلب يل عىلالدميقراطية املحلية باملغرب. وإذا كانت الوثيقة الدستورية كضامن لتحقيق هذا االنتقال، فإن مسألة التنز
رؤية ترشيعية استرشافية مندمجة، شاملة ومتشبعة بقدرة الرتاب املحيل عىل خلق الرثوة وإعادة توزيعها بشكل عادل ومتوازن. فاملطلوب 

من بني املقاربات  ةاليوم تبني مقاربة جديدة تخصص األولوية للتخطيط الالمركزي، باعتباره أحد أسس املقاربة االسرتاتيجية التي تعد واحد
الحديثة التي ال زالت تعرف تطورات مستمرة ومتواصلة، وتحظى بأبحاث رصينة من قبل العديد من رواد فكر املناجامنت والتدبري الحديث 

قابة عىل ر الذي يشكل قوام املقاربة االسرتاتيجية يف شقيها التصميمي والتنفيذي والذي يجد متثالته يف التخطيط، التنظيم، التوجيه وال
 أساس تجانس وتناغم مقومات التصميم مع التخطيط واجتامع كل من: التنظيم،  التوجيه والرقابة يف مرحلة التنفيذ.

 خامتة:    
اقتناعا بكون الجامعات الرتابية بنية أوىل وأساسية يف البناء الدميقراطي للدولة الحديثة، وأمام أهميتها كجوهر دولة املؤسسات      

القامئة عىل إرشاك ومشاركة كل املواطنني يف تدبري شؤونهم املحلية من خالل مؤسسات ومجالس منتخبة دميقراطيا. عملت السلطات 
 .ية عىل بذل مجهودات كبرية من أجل إرشاكها يف مسلسل التنميةالعمومية املغرب

وهو الوضع الذي جعلها واعية بالتحول الكبري الحاصل عىل مستوى املحددات والضوابط التي تحكم عالقة عملها بالرهانات اآلنية 
ت املواطنني وفق السري بالتسيري اليومي ملتطلبا واملستقبلية الواجب رفع تحدياتها. فهي مل تعد تلك الوحدات اإلدارية والرتابية الكفيلة

العادي املحض املتسم بالكثري من االرتجالية والظرفية. بل هي اليوم مطالبة بوضع اسرتاتيجية واضحة املعامل وذات أهداف مبنية عىل 
وى االقتصادي أكرث أهمية عىل املستتشخيص اإلمكانيات وتحديد عقالين لألولويات والحاجيات. بل أكرث من ذلك ملزمة بالقيام بأدوار 

واالجتامعي، كفيلة بخلق الرثوات واملساهمة يف الحركة اإلنتاجية االقتصادية والعمل عىل توزيعها بشكل يتالءم وطموحات الساكنة 
 .الجامعية

جي ومتفاعل معه، خار إنه ذاك التحدي املتاح والصعب املنال يف الوقت نفسه، والذي يتمثل يف بناء نسق مفتوح عىل املحيط ال
كسبيل إلقامة نظام ترايب ناجح يف سياسته التنموية يكرس الخلق واإلبداع واالبتكار يف التعاطي مع متطلباته وإكراهاته وفق منظور 

  .شمويل قائم عىل التحديد الدقيق لألولويات واملتطلبات

ادرا عىل املحيل بأن يرسم رؤية واضحة من خاللها يكون قكل هذا يف إطار تبني آليات التخطيط االسرتاتيجي التي تسمح للرتاب 
مواجهة التحديات الداخلية والخارجية املرتبطة بإشكالية التنمية عموما، والتنمية االقتصادية خاصة. ومعها أن تضع لنفسها موطئ قدم 

حلية يف تزايد ا، سيام وأن متطلبات الساكنة املداخل مكونات الفاعل االقتصادي القادر عل تقديم أداء أفضل لتنفيذ القرار التنموي محلي
مضطرد وتعرف تنوعا كبريا. مسألة التغلب عليها مرتبطة جذريا ببناء إطار ترايب قادر عىل املنافسة، ومؤهل لولوج األسواق العاملية عن 

هيكلية قادرة اعية أو تنظيمية و طريق تقديم عروض وخدمات جد محفزة مبنية عىل التسويق الرتايب ذو مؤهالت طبيعية، سياحية، صن
 .عىل جذب االستثامرات واحتضان املقاوالت وخلق فرص الشغل
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لكن تبقى اإلدارة العمومية بصفة عامة، واإلدارة املحلية عىل وجه الخصوص تعكس فعال املحيط الذي تعيش وتحيي يف واقعه. 
ية عىل تعد أرضية مؤسسة ملواكبة األدوار الجديدة للجامعات الرتاب ولهذا، فرغم أهمية النصوص القانونية واملقتضيات التنظيمية التي

رها اأساس اإلرادة القوية للمزاوجة النصية للمقتضيات القانونية بني الدميقراطية التشاركية والتمثيلية يف هندسة السياسات العمومية باعتب
ت اب الوسائل املالية التي تعد حجر الزاوية يف كل التنظيامتنطلق من املواطن وألجله، إال أنها تظل ناقصة وغري كافية يف ظل غي

التي تكتمل من خالل عنرصي االستقالل املايل واإلداري، وعربهام يتاح لها اتخاذ القرارات  -أي الالمركزية–الالمركزية. هاته األخرية 
 .التي تهم توجيه الحياة االقتصادية واالجتامعية املحلية

مام األهمية الكبرية ملسألة التمويل بالنسبة لنظام الالمركزية نجد تقييم مدى تطور ونضج هاته األخرية مير بل أكرث من ذلك، أنه أ 
 .عرب قياس الوضعية املالية املحلية يف عالقتها مبستوى استقالليتها املالية عن ميزانية الدولة

ة والحركية ا أساسيا لدواليب االقتصاد املحيل وبعث الديناميكام أن اآلليات املالية من قبيل الصفقات العمومية الجامعية تعد محرك
 .يف عالقة الجامعة برشيكها االقتصادي الذي هو املقاولة

كل هذه املقومات دون إغفال دور العنرص البرشي داخل الجامعات الرتابية يف شخص املنتخب واملوظف الجامعي باعتبارهام 
ة الالمركزية، والتي تتطلب معها الوظيفة الجامعية رضورة املالءمة والتكييف. وهي كلها مقومات دعامة أساسية ونوعية لإلدارة االقتصادي

 ريمن شأن غيابها أو ضعف أجرأتها والطريقة السيئة يف التعامل معها واالشتغال بها، قد يفرغ الالمركزية والحكامة الرتابية ومبادئ التدب
 والحقيقية. وتظل مسألة تجاوزها متوقفة عىل تظافر الجهود من خالل ترسيخ املقومات الرئيسيةالحر للشأن الرتايب من معانيها الجوهرية 

دية اللجامعة الرتابية، والتي تستمد رشعيتها عرب تالزم مجموعة من اآلليات القانونية واملالية والتدبريية التي تخدم فعال اإلدارة االقتص
د التاريخي ملسار التحوالت التي عرفها التنظيم اإلداري ببلدنا، يتيح الوقوف عىل األهمية فالرص  .الجامعية واسرتاتيجياتها التنموية

الجوهرية التي يكتسيها الرتاب والتي متس بنياته األساسية ووظائفه وآليات اشتغاله . وذلك من خالل مداخل رئيسية تالمس  األسس 
 سائل القانونية، البرشية واملادية.واملبادئ، األليات وأدوات االشتغال ثم االمكانيات والو 
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 –التقسيم الترابي ونمط االقتراع نموذجا  –القرب التمثيلي للديمقراطية التشاركية المحلية 

  التقسيم الترابي ونمط االقتراع نموذجا –القرب التمثيلي للديمقراطية التشاركية المحلية 
    

 باحث يف القانون العام والعلوم السياسية
 

 : ملخص

، عملنا يف هذا املقال عىل تناول بعض 4177املنصوص عليها يف دستور  اسهاما منا يف تطوير الدميقراطية التشاركية
اآلليات املصاحبة لها لتجسيدها عىل أرض الواقع، باعتبار أن النصوص القانونية مهام كانت دات جودة ، فإن املسألة تبقى 

يل للمواطن يف من زاوية القرب التمثيمرتبطة بوسائل تنفيذها، لذلك حاولنا البحث عن  ممكنات لدعم الدميقراطية التشاركية  
تدبري الشأن العام من خالل االشكالية التالية : اىل أي حد ميكن اعتبار التقسيم الرتايب ومنط االقرتاع عوامل لتجسيد 

 الدميقراطية التشاركية املحلية ، وبأي كيفية ؟

 من مثة، ثم تقسيم املوضوع اىل محورين أساسني:
قسيم الجامعي والرتايب لدوائر صغرية ضامنة للقرب التمثييل ، انطالقا من فكرة جوهرية ،أنه كلام األول تناول هندسة الت

كانت الدوائر االنتخابية صغرية و التقسيم الجامعي متجانس مجاليا وثقافيا و سوسيولوجيا دفع املواطن للمشاركة الواسعة يف 
اىل عدم اهتامم الساكنة سواء باملشاركة السياسية كركيزة أساسية تدبري الشأن العام ، ويف حالة العكس ، فإن ذلك يؤدي 

للمؤسسات التمثيلة التى من خاللها تستمد املؤسسات رشعيتها الدميقراطية ، أو بعدم االهتامم باملشاركة املواطنة التى تتحها 
الجامعي والدوائر  طريقة التقسيم آليات الدميقراطية التشاركية، مبعنى أن تحقيق الدميقراطية التشاركية يستلزم تغيري

االنتخابية يف اتجاه جعل املجال الرتايب دي دوائر صغرية لها خصوصيات  متجانسة  تحقيقا للمشاركة الواسعة االيجابية 
 والفاعلة للمواطن. 

رق الزدواجية منط طاملحور الثاين تناول طبيعة منط االقرتاع املمكن أو الصالح لتجسيد القرب التمثييل للمواطن، وبعد الت
االقرتاع الذي يعتمدهام املغرب ، مع ابراز سلبيات وإيجابيات كل منط عىل حدة ، وكذا كيفية احتساب املقاعد مع استحضار 
النقاش السيايس الدائر حاليا يف املغرب حول الحاصل االنتخايب ، فإن معيار القرب التمثييل الذي اعتمدناه كمؤرش للدراسة 

 .ط االقرتاع االحادي يبقى قريبا من املواطن ملراقبة ممثليه و متابعة تدبري الشأن العام عن قربخلص اىل أن من
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Abstract :  

La proximité en démocratie représentative locale-La division territoriale et le mode de 

vote à titre d’exemple 

Afin de contribuer au développement de la démocratie participative stipulé dans la 

constitution de 2011, nous avons abordé dans cet article ses mécanismes d’accompagnement 

pour la concrétiser en réalité, considérant que les textes juridiques, aussi bons, soient-ils, la 

question reste liée aux moyens de leur mise en œuvre. Nous avons donc tenté de rechercher 

des mécanismes pour soutenir la démocratie participative sous l’angle de la proximité 

représentative des citoyens à la gestion des affaires publiques à travers la problématique 

suivante : dans quelle mesure la division territoriale et les modes de vote peuvent-ils être 

considérés comme facteur d’incarnation de la démocratie participative locale et de quelle 

manière ? 

Ainsi, nous avons divisé le sujet en deux axes principaux : 

Le premier traite la division communale et territoriale des petites circonscriptions qui 

garantissent la proximité représentative, basée sur l’idée que plus les circonscriptions sont 

petites et la répartition homogène spatialement, culturellement et sociologiquement, plus que 

le citoyen va participer à la gestion des affaires publiques. Dans le cas contraire, un désintérêt 

de la population va surgir en ne prêtant pas attention à la participation citoyenne qui est 

fournie pas les mécanismes de la démocratie participative ; en ce sens la réalisation de cette 

dernière nécessite un changement de division en des petites circonscriptions électorales à 

caractéristiques homogènes. 

Par ailleurs, le deuxième axe traite la nature du modèle de vote possible pour incarner la 

proximité participative du citoyen, et après avoir abordé la dualité du modèle de vote adopté 

par le Maroc, mettant en évidence les inconvénients et les avantages de chaque mode, ainsi 

que la méthode de calcul des sièges, tout en évoquant le débat politique en cours au Maroc 

se rapportant au résultat électoral. 

Nous avons conclu que le schéma de vote  unilatéral adopté reste proche du citoyen pour 

suivre de près ses représentants et suivre de près la gestion des affaires publiques. 
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 تقديم
االنتخابية باهتامم كبري من طرف املتخصصني يف علم السياسة، وعىل الخصوص يف السوسيولوجية االنتخابية، تحظى العملية 

 فاإلنتخاب يعد الوسيلة العملية إلختيار ممثيل السكان الذين سيتولون تدبري الشؤون املحلية، ومن تم كان اإلنتخاب هو األداة التي يتم
ومن مثة، يعد التقسيم الجامعي والنظام اإلنتخايب األسلوبني الجوهريني يف  .208إرادة املواطنني بواسطتها تكوين املجالس املعربة عن

وذج ومنط جديد "أمنالعملية الدميقراطية، ومن خاللهام ميكن قياس مدى متثل املرشع للدميقراطية التشاركية باعتبار هذه األخرية 
نتخابية، املواطنة املبارشة والكاملة يف إتخاذ القرار املحيل، بعد مرور العملية اإل لتدبري الشأن العام املحيل، يتيح للسكان املشاركة 

وتشكيل املجالس املحلية، وذلك عرب فتح فضاءات متنوعة وعديدة للحوار والنقاش املبارش وخلق صيغ تشاورية، وآليات تشاركية 
 لية" .مرشوع اجتامعي واقتصادي، أو سياسة تنموية مح تعمل إىل جانب املؤسسات التمثيلية بغية الوصول إىل اتفاق عام حول

ويف هذا االتجاه، عرف املغرب منذ اإلستقالل عدة إصالحات مجالية تهم التقسيم الجامعي تداخلت فيها عدة اعتبارات بحكم 
قرب التمثييل ة عوض الالظروف الداخلية والخارجية جعلت التقسيم الجامعي يدخل ضمن املحددات السياسية يف العملية الدميقراطي

ية عللساكنة )الفقرة األوىل(، كام تبني املرشع منط إقرتاع أحادي، أفرز عدة نتائج سلبية، وسمت التجربة االنتخابية املغربية سواء الترشي
 أو املحلية، ليتم يف النهاية تبني ثنائية منط اإلقرتاع )الفقرة الثانية(.

د الجتها و املتمثلة يف : اىل أي حد ميكن اعتبار التقسيم الرتايب ومنط االقرتاع عوامل لتجسيمن هنا تطرح االشكالية التي نرموا مع
 ؟ الدميقراطية التشاركية املحلية ، وبأي كيفية

 الفقرة األوىل: هندسة التقسيم الجامعي والرتايب لدوائر صغرية ضامنة للقرب التمثييل
بلورة  ضمون للدميقراطية التشاركية املحلية، عرب تقطيع مجايل متوازن يساهم يفيعد التقسيم الجامعي تقنية أساسية يف إعطاء م

الوعي الجامعي للسكان مبحيطهم املحيل، وينمي التضامنات  االجتامعية  فيام بينهم، من أجل العيش املشرتك يف "حي" أو "دوار" 
ة ن املفروض بحكم منطق األشياء أن يسفر رسم الدوائر اإلنتخابيمتامسك، له من املقومات ما يجعله مجاال للحياة والنمو والتطور. إذ م

عن إطارات أنسب إىل أقىص درجة ممكنة لتحقيق الهدف املنشود )التنمية(، مبعنى وجب خلق الرشوط املناسبة للوحدات املجالية املحلية 
 وط تنمية الشأن العام الوطني.لتنمية الشأن العام املحيل الذي تتوىل تدبريه املجالس الرتابية دون اإلخالل برش 

واملالحظ أن التقسيامت الرتابية التي عرفها املغرب منذ االستقالل كانت موضع تغيريات عديدة، كام أنها متيزت بعدم اإلستقرار، 
سكان، وتحقيق لوعادة ما يفرس ذلك بالرغبة يف إقامة إدارة قريبة من املواطنني، وتلبية الحاجات الخاصة بهم وتوسيع نطاق مشاركة ا

 التنمية الفعالة، وهذا التفسري يعرب يف حقيقة األمر عن الشعار الرسمي الذي تحمله عملية التقسيم، ومن األكيد أن لهذا التفسري أساسه
ألمنية، ااإلداري والواقعي، لكن التجربة أظهرت تحكم دوافع أخرى تداخلت فيها العوامل اإلدارية والسياسية واإلقتصادية واإلجتامعية و 

 مام أدى إىل تشويه املجال الرتايب للجامعات الرتابية.

                                                           
 .18، ص:2111فاطمة السعيدي مزروع، اإلدارة المحلية والالمركزية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األولى،  -208

سنوات من التجارب لتشجيع الحوار الديمقراطي في المدينة"، ترجمة  11من كركاس إلى دكار -كاترين فوريه: "إدارة المدن بمشاركة سكانها  -208

 .11، ص:2111سليمان، دار الفرابي، الطبعة األولى، بيروت حاتم 



                                                                                                                                                                                                                                                      

117 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2121فبراير  32 العدد

ومن مثة، فإن التقسيم الرتايب والتقطيع اإلنتخايب، يعتربان أسلوبني مهمني يف العملية الدميقراطية، األمر الذي جعلهام دوما 
عي من أجل فهم تتبع سريورة التقسيم الجاممحل خالفات بني مكونات الحقل السيايس، بفضل النتائج املرتتبة عنهام، مام يستوجب 

 يدينامية التحوالت املجالية من جهة، وإبراز العالقة الوطيدة بني التقسيم الجامعي واإلنتخايب يف التجربة املغربية من جهة أخرى، والت
 ات الجامعية،جراء اإلنتخابيربرها معطى أساس يتمثل يف كون أن مختلف التعديالت التي طرأت عىل التقسيم الجامعي تزامنت مع إ 

 209ليكون بذلك التقسيم الرتايب له تأثريات مبارشة عىل سياسات تدبري الشأن العام املحيل.

، وتطورت التجربة يف هذا املجال فيام 7252نونرب  14هكذا، إنطلقت تجربة التقسيم الرتايب يف السنوات األوىل لإلستقالل مبرسوم 
حيز التطبيق. حيث كان  4114ستمر التطور بدخول مرسوم نظام املقاطعات املحدث بامليثاق الجامعي لسنة ، وا7224يونيو  1.بعد مبرسوم 

، أثرا كبريا يف الجغرافية اإلدارية للمغرب، إذ تضاعف عدد الجامعات وانتقل مجموعها 7224للمراجعة الجذرية للتقسيم الجامعي سنة 
مرات، حيث  12ت هذه الزيادة باألساس عدد الجامعات الحرضية الذي تضاعف حوايل جامعة، وهم 7521إىل  7252جامعة سنة  .11من 

، بينام نجد أن التقسيم الجامعي 7428إىل  111جامعة حرضية، يف حني تضاعف عدد الجامعات القروية من  422إىل  48اٍرتفع من 
حاليا، يف مقابل إرتفاع عدد الجامعات القروية  722إىل  422األخري قد قلص عدد الجامعات الحرضية باعتامد نظام "وحدة املدينة" من 

 .7.17إىل  7421من 

من خالل هذه املعطيات، يتضح حجم التحوالت املجالية التي عرفها املغرب، من خالل تضاعف عدد الجامعات، لكن املالحظ أن 
من مجموع الجامعات، يف حني أن النسبة املائوية للجامعات الحرضية ال تفوق  %21,.8الزيادة همت الجامعات القروية التي تشكل 

، علام بأن الفضاء الحرضي هو الفضاء الذي يكتيس الطابع اإلقتصادي، حيث تتمركز بداخله أصناف املرافق العامة املحلية من 71%
ملاء والكهرباء  مجاالت النقل والنظافة والتطهري وتوزيع اوكاالت مستقلة للنقل الحرضي، فضال عن أشكال اإلمتياز والتدبري املفوض يف

 وأماكن وقوف السيارات...الخ.
، باعتبار أن سياسة التقسيم الرتايب املعمول بها منذ اإلستقالل مل تعمل يف 210وعليه، فإن هذا التنافر املجايل ال يخدم التنمية

خلق وحدات محلية ضعيفة اإلمكانات تعتمد بشكل واسع عىل مساعدات حقيقة األمر، سوى عىل تكريس هذه التبعية، وذلك من خالل 
 ، مام جعل سياسة "التقسيم الجامعي" تعاين من عدة عيوب وتتعرض لعدة إنتقادات منها:211وإعانات الدولة للقيام مبهامها

  توسط والبعيد؛القريب واملالينطلق ذلك التقسيم يف أغلب األحيان من منظور شمويل، ومقاربة إسرتاتيجية محددة عىل املدى 
  مل تتبع يف وضعه بالنسبة إىل بعض الجامعات منهجية معينة تقوم عىل أساس مؤرشات واضحة ومحددة مسبقا، من قبيل

الخاصيات الجغرافية والسكانية واإلقتصادية. حيث ترتب عن ذلك يف كثري من الحاالت، عدم مالءمته للواقع امليداين سواء منه 
 ريس، املنشآت اإلقتصادية، تجهيزات أساسية وغريها(، أو البرشي )املجموعات البرشية امللتحمة...الخ(؛املادي )التضا

                                                           
 .11، ص:1885مارس -، يناير11فؤاد القاضي، دوافع وأبعاد التقسيم الترابي، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، عدد  -209

دارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد أحمد بوعشيق، الحكامة المحلية على ضوء الميثاق الجماعي الجديد، المجلة المغربية لإل -210

 .18، ص:2115دجنبر -، نونبر15

 .211فاطمة السعيدي مزروع، مرجع سابق، ص: -211
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  ال يتامىش يف بعض جوانبه مع التطور العام الذي عرفته الجامعات الحرضية والقروية يف السنوات األخرية، وخاصة مع
 إلجتامعية واإلقتصادية واملجالية؛املستجدات املتزايدة التي عرفتها املعطيات الدميغرافية وا

  مل يساهم دامئا يف إحداث منظومة ترابية مبكونات برشية وإجتامعية وإدارية وإقتصادية ومجالية تتفاعل فيام بينها بصورة
 لمتجانسة ومتكاملة، مام يفرس إىل حد ما التفكك الذي عاشته املدن الكربى نتيجة تقسيمها إىل عدة جامعات حرضية قبل العم

 بنظام وحدة املدينة.
   مل يساهم إال بشكل ضعيف يف كثري من الحاالت يف تعزيز مكانة اإلدارة املحلية وإضفاء الفعالية عىل عملها يف تدبري شؤونها

 الجامعية، ومن تم يف دعم "إدارة القرب" إلسداء خدمات عمومية جيدة قريبة من املواطنني؛
 ية و القروية من جهة، وعدم وضوح معايري ترقية الجامعات القروية إىل جامعات حرضية، عدم دقة معايري متييز الجامعات الحرض

 212أو إحداث"مراكز محددة" داخل مجالها الرتايب من جهة ثانية.
وعليه، فإن التقسيم الجامعي تحكمت يف سريورته عوامل سياسية وليست دوافع تنموية، جعلته يقرتن بالعملية الدميقراطية عرب 
التالزم الذي أصبح بني التقسيم الرتايب املحيل، والتقطيع اإلنتخايب، حيث تعد عملية تحديد الدوائر اإلنتخابية قضية سياسية بالدرجة 

 213األوىل.

لذا، فإن التقطيع اإلنتخايب ليس مسألة تقنية بسيطة، بل عىل العكس، إنها مرحلة مدمجة يف مجموع العملية اإلنتخابية، عىل 
ا قمينة بالتأثري يف مجموع نتائج اإلقرتاعات بنفس درجة منط اإلقرتاع، بإعتبارها آلية حقيقية لإلدارة للتحكم يف الخريطة أساس أنه

اإلنتخابية، بكونها متس مبدأ املساواة بني الناخبني املتمثلة يف جعل صوت كل واحد منهم يتمتع بنفس الوزن السيايس، حسب 
 قاعدة"رجل واحد، صوت واحد".

لذلك كانت األحزاب السياسية دامئا غري راضية عىل كل التقطيعات السابقة بدعوى املس مببدأ مساواة الناخبني واملنتخبني. وذلك  
بتغليب البعد السيايس عىل حساب املعيارين الدميوغرايف والرتايب كأساس لكل تقطيع، مام يؤثر عىل التساوي يف متثيلية املناطق ويف 

ذا زيادة عىل أن التقطيع كثريا ما استهدف دعم طرف سيايس ما عىل حساب طرف سيايس آخر، كام أنه كثريا ما متثيلية الشعب، ه
استهدف اإلنتقاص من عدد األصوات التي ميكن أن يفوز بها حزب سيايس معني يف دائرة إنتخابية معينة، وهذه األمور كلها تجعل 

 214سبق، مام يؤثر سلبا عىل مصداقيتها ومتثيلية املؤسسات التي تفرزها.اإلنتخابات عملية قد يتحكم يف نتائجها بشكل م

هكذا، فإن سياسة التقسيم الجامعي والتقطيع االنتخايب مل تساهام يف خلق األرضية املناسبة لسياسة القرب عرب وضع وحدات 
ر أن تجسيد ري الشأن العام املحيل، باعتبامحلية متكاملة ومتجانسة، وإحداث دوائر إنتخابية عادلة تلبي حق متثيل السكان يف تدب

                                                           
، 1829، جريدة رسالة األمة، العدد 2119محمد اليعكوبي وأمال المشرفي وآخرون، ، قراءة في مشروع مالءمة التقسيم الجماعي لسنة  -212

 .12، ص:2119غشت  11الجمعة 

 .21، ص2111، خريف 12-11، مجلة وجهة نظر، مطبعة النجاح الجديدة، عدد مزدوج -أزمة تمثيلية -موشيح محمد، ااٍلنتخابات المغربية  -213

لالمركزية ، المجلة المغربية للسياسات العمومية، اإلدارة المحلية وا2111شتنبر  1أحمد مفيد، التمثيل السياسي بالمغرب على ضوء إنتخابات  -214

 .18، ص:2111بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األولى، 

سنوات من التجارب لتشجيع الحوار الديمقراطي في المدينة"، ترجمة  11من كركاس إلى دكار -كاترين فوريه: "إدارة المدن بمشاركة سكانها  -214

 .11-12، ص: 2111حاتم سليمان، دار الفرابي، الطبعة األولى، بيروت 
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الدميقراطية التشاركية متر عرب تقسيم  ترايب يراعى الطابع املشرتك لخصوصية الدائرة االنتخابية، فضال عىل أن القاعدة الذهبية 
 كرث وضامنة للقرب التمثييل.أوسع وأ للدميقراطية التشاركية املحلية تتمثل يف أنه كلام كانت الدائرة االنتخابية صغرية كلام كانت املشاركة

 الفقرة الثانية: طبيعة منط االقرتاع لتجسيد القرب التمثييل 
يعترب منط االقرتاع وسيلة تقنية مبضمون سيايس يختلف من دولة ألخرى، بحيث ال يوجد نظام انتخايب بعينه يفضل ما عداه من 
صور االنتخاب األخرى بصورة مطلقة، وإمنا تتفاضل األنظمة اإلنتخابية مبدى مالءمتها لظروف املجتمع الذي يراد تطبيقها فيه، لذا، 

عجز متاما عن إختيار نظام إنتخايب يعكس اإلرادة الشعبية الحقيقية ما مل تقرتن بدراسة وافية عن ظروف املجتمع فإن املعايري العملية ت
السياسية واالقتصادية، وتركيبته االجتامعية والثقافية، فمرشوعية نظام اإلنتخاب ال تستمد فقط من مطابقته لنصوص الدستور، وإمنا 

 .215لسائدة يف املجتمع تتوقف أيضا عىل مناسبته للظروف ا

وعليه، فقد تبنى املغرب منذ اإلستقالل نظام االقرتاع األحادي االسمي الرسي املبارش باألغلبية النسبية خالل دورة واحدة يف  
خاب املبارش تاملتعلقة بأعضاء مجالس الجامعات الحرضية والقروية، والنيابية بالنسبة لالن 7221التجارب االنتخابية السابقة النتخابات سنة 

لثلثي أعضاء مجلس النواب، واالنتخاب الرسي غري املبارش باألغلبية النسبية للثلث غري املبارش ألعضاء مجلس النواب. لكن مبقتىض 
 ن، تم اعتامد االقرتاع الالئحى غري املبارش بالتمثيل النسبي حسب قاعدة اكرب بقية، ودو  7221ابريل -14مدونة االنتخابات مبوجب ظهري 

 .7221الل سنة اإلقليمية و الجهوية ومجلس املستشارين خ استعامل مزج األصوات والتصويت التفاضيل بالنسبة النتخاب أعضاء املجالس
تم تبني االقرتاع الالئحي حتى بالنسبة لالنتخابات املبارشة ألعضاء مجلس النواب مبقتىض املادة  4114و خالل انتخابات سنة 

نسمة  45.111لتنظيمي ملجلس النواب، وكذا بالنسبة النتخاب أعضاء املجالس الجامعية التي يتجاوز عدد سكانها األوىل من القانون ا
، ثم الرفع من هذا العدد ليصبح يشمل الجامعات التي يتجاوز عدد  2008من مدونة االنتخابات  لسنة  411نسمة، ومبقتىض الفصل 

 18.11ط إقرتاع إزدواجي بعد التعديالت التي مست التنظيم الجامعي بدخول القانون رقم هكذا، تبنى املغرب من نسمة. 5.111.سكانها 
 حيز التنفيذ، ليصبح اإلقرتاع مختلطا ميزج بني األسلوبني األحادي اإلسمي والالئحي.

م املبارش عن طريق عضوا ينتخبون باالقرتاع العا 25.ملجلس النواب، "يتألف املجلس من  41 -77وبحسب القانون التنظيمي رقم  
االقرتاع بالالئحة، ويجري االنتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكرب بقية ودون استعامل طريقة مزج األصوات والتصويت التفاضيل"، 

تخابية نيف حني "تحدث فيه الدوائر االنتخابية املحلية ويحدد عدد املقاعد املخصصة لكل دائرة انتخابية مبرسوم"، بينام "تحدث دائرة ا
واحدة يف كل عاملة أو إقليم أو عاملة مقاطعات، ويخصص لها عدد من املقاعد يحدد مبرسوم. غري أنه يجوز أن تحدث يف بعض 

 ."العامالت أو األقاليم أكرث من دائرة انتخابية واحدة

ودراستها  ت العملية االنتخابية ،ويف هذا االتجاه، ميكن القول أن هناك ثالثة عنارص أساسية يكون لها تأثري مبارش عىل مخرجا
 تبني لنا بشكل عام نية و توجه املرشع وغاياته بخصوص النظام االنتخايب املراد اعتامده وهي:

 : تقسيم الدوائر االنتخابية من خالل حجمها، و الطبيعة السوسيولوجية  للكثلة الناخبة بها ،وقد سبق و أرشنا لها سلفا؛ 1
 لفردي أم الالئحي ، أم هام معا كام هو الحال بالنسبة للنظام االنتخايب املغريب؛: شكل منط االقرتاع،  ا2

                                                           
 .221، ص: 1881عمر حلمي فهمي،"االنتخاب وتأثيره في الحياة السياسية والحزبية"، بدون دار الطبع، الطبعة الثانية، السنة  -215
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: قاعدة احتساب و توزيع املقاعد، وبخصوص هذه القاعدة ، فإن املرشع اعتمد يف توزيع املقاعد عىل العتبة االنتخابية و القاسم 3
 االنتخايب نشري إليهام باختصار فيام ييل:

خابية : تعرف بكونها النسبة املأوية من األصوات املحصل عليها، والتي يحددها املرشع ، وتخول لالئحة  حق بالنسبة للعتبة االنت
التباري عن املقاعد املتنافس بشأنها ، علام أنه ليس كل الئحة حصلت عيل العتبة فهي بالرضورة ستحوز عيل مقعد ما، بل مينح لها فقط 

 حق التباري وليس الفوز.

يف املائة للمشاركة  .بة املغربية فقد تم اعتامد منط االقرتاع الالئحي بالتمثيل النسبي حسب اكرب بقية وبإعامل نسبة بخصوص التجر 
يف املائة من األصوات املعرب  1، مع تعديل العتبة إىل  4111، وهو ما تم تكريسه يف انتخابات 4114يف توزيع املقاعد خالل انتخابات 

 عنها. 

عدد  -االنتخايب، فيتمثل يف  الحاصل االنتخايب املستخلص من تقسيم عدد األصوات الصحيحة املعرب عنها  أم بخصوص القاسم
، مطروح منها مجموع أصوات اللوائح التي مل تصل للعتبة، عىل عدد املقاعد املتنافس عليها داخل   -املصوتني ناقص األصوات امللغاة

 طنية ، فيام ال تكتمل عملية توزيع املقاعد إال بإعامل قاعدة أكرب بقية.دائرة انتخابية معينة قد تكون محلية أو و 

ويف هذا اإلطار، وجب التذكري بالنقاش الحاصل بني االحزاب السياسية يف سياق التحضري للقوانني االنتخابية املؤطرة لالنتخابات 
 بني من يرى ليس هناك ما يدعو لتغيري طريقة احتسابه،، حول رضورة إعادة النظر يف طريقة استخراج القاسم االنتخايب،  2021سنة 

وبني من يري رضورة تعديله من منطلق اعتامد عدد املسجلني يف اللوائح االنتخابية بدل املصوتني بشكل صحيح. ولكل اتجاه من هذه 
وعليه، فإن لكل منط اقرتاع سلبيات  االتجاهات مربراته وحساباته السياسية يف إطار التنافس السيايس حول العملية االنتخابية.

وإيجابيات ليس فقط عىل مستوى التمثيل السيايس لألحزاب وحسب، بل عىل الحياة السياسية ككل، بفعل وظائفه وغاياته وأهدافه، 
 بحيث أن هناك إختالف داخل مكونات الحقل السيايس حول أفضلية منط معني عىل حساب األخر نذكر منها :

خاب األحادي اإلسمي، أن هذا األخري يتميز بالبساطة وسهولة اإلجراءات، حيث تنحرص مهمة الناخب يف إختيار يرى أنصار االنت
 نائب واحد فقط يف دائرته اإلنتخابية الصغرية، األمر الذي ينتج عنه متثيل كل دائرة إنتخابية بنائب واحد فقط، كام أن هذا النمط ميكن

، ذلك أن الحكم عىل الناخب وقدرته عىل متثيل دائرته يتم من خالل معايري شخصية 216لكل مرشحالناخب من معرفة السرية الذاتية 
يسهل التثبت من صالحيتها، فصفات النائب وتاريخه الخدمايت ، وصالته وعالقاته اإلجتامعية واألرسية تلعب دورا كبريا يف إقناع 

وائر الصغرية حيث يسهل عىل الناخبني جمع معلومات مؤكدة عن الناخبني به، وهي عوامل يصعب إخفاؤها أو مداراتها يف الد
 217مرشحيهم.

أما بالنسبة لحجج ومربرات أنصار اإلنتخاب بالالئحة، فيتمثل يف كون أن إتساع دائرة اإلنتخاب يجرد النواب من ناخبيهم، مام 
ؤونهم ن اإلقرتاع يجعل املواطنني أكرث إهتامما بشيجعل اإلنتخاب يقوم عىل برامج وليس عىل العالقات الشخصية، كام أن هذا النوع م

العامة، مام يضاعف من أعداد األصوات اإلنتخابية، إىل جانب كون اإلنتخاب عىل الالئحة يكون حول األفكار والربامج، وليس رصاعا 

                                                           
-، السنة الثامنة، السبت2211، جريدة الصباح، العدد -دور الناخب في توجيه الحمالت اإلنتخابية-محمد زين الدين، أسس العملية اإلنتخابية  -216

 .11، ص:2111يوليوز  28-29 األحد

 .11محمد حلمي فهمي، مرجع سابق، ص: -217
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رشحني لضغط عىل الناخبني أو املبني األشخاص، بيد أن األهم من كل هذا، أن هذا النظام من شأنه أن يحول دون تشويه اإلنتخابات كا
 .218أو الرشوة اإلنتخابية

وعليه، إذا كانت هذه املقارنة بني النمطني من الناحية النظرية مقبولة، ولها تداعيات عىل الناخب واألحزاب السياسية واملجالس 
إلختيار السيايس فقط، بل هي أيضا الوعي بااملنتخبة، وبصفة عامة، عىل الحياة السياسية ، وإذا كانت الدميقراطية ليست إنتخابات حرة 

، من خالل تشكيل أغلبية داخل املجالس املنتخبة، فإن هذا املطمح 219للبالد، وإحرتام توجه الناخبني وسيادة رأيهم بعد العملية اإلنتخابية
حزاب يصعب عىل عدد من األ صعب التحقق يف ظل أسلوب اإلقرتاع الالئحي يف دورة واحدة، حيث يؤدي إىل تشتيت أصوات الناخبني 

 221، التي متثل جوهر الدميقراطية التمثيلية، وأحد تعبرياتها الجوهرية الدالة واملحددة لها.220معه تشكيل أغلبية منسجمة

فضال عن ذلك، فإن منط اإلقرتاع الالئحي أدى إىل بعرثة العمق السوسيولوجي للقاعدة اإلنتخابية  للمرشحني سواء يف البوادي 
، باإلضافة ايل اآلثار السلبية التي لحقت باألحزاب السياسية من جراء اإلقرتاع الالئحي، والتي تجلت يف مسألة منح 222ملدنأو يف ا

التزكيات وترتيب املرشحني يف الالئحة، وإستقطاب األعيان بهدف كسب أكرب عدد من املقاعد بغض النظر عن مرشوعية الوسائل 
ترتب عن هذه األمور عدة تبعات وصلت يف مجموعة من األحزاب إىل حد إستقالة األعضاء،  أو  املستعملة من أجل تحقيق ذلك، وقد

. مام يجعل املشهد اإلنتخايب يف املغرب ينهض عىل جملة من اإلختالالت الذاتية واملوضوعية، والتي 223اإلنسحاب أو تجميد العضوية
ها الحقل السيايس بخصوص جوهر اإلنتخاب والطريقة املثىل تتشكل كعوائق يف وجه أي إسرتاتيجية إصالحية ميكن أن يعرف

 224لتعاطيه.

هكذا، فان اعتامد االقرتاع الالئحى وان كان له ما يربره ويؤدى نسبيا اىل محاولة القضاء عىل بعض الظواهر السياسية التي الزمت 
ابحة ئحي اىل صيغة الفردي مام أنتج  بدوره عدة عوامل كالعملية االنتخابية باملغرب، فإن الواقع العميل أدى اىل تحول هذا النمط  الال 

 للبناء الدميقراطي.

  خامتة:

                                                           
 .11محمد زين الدين، أسس العملية اإلنتخابية، مرجع سابق، ص: -218
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إن تجسيد الدميقراطية التشاركية املحلية وإن كانت القوانني املؤطرة لها مل متنحها املكانة الخاصة بها ضمن آليات تدبري الشأن  
العام املحيل، حيث جاءت محتشمة تارة ،ومرتددة تارة أخرى يف الدفع باإلرشاك الفعيل للمواطن يف تدبري شؤونه املحلية ، فإنها مل 

 ة النوعية للرقى بعملية تدبري الجامعات الرتابية لشؤونها.تحدت تلك الطفر 

لكن، من جهة أخرى ، ميكن القول أن مهام كانت القوانني جد متطورة مامل تواكبها آليات مصاحبة لها ستصطدم بالتأكيد بواقع 
ية ، ودوائر انتخابية ياته السوسيولوجيجعلها نصوص جامدة، ويف هذا السياق ، فإن تقسيم ترايب   يناسب املجال الرتايب من حيث خصوص

متجانسة ، فضال عن منط اقرتاع محفز للمواطن عىل املشاركة السياسية الواسعة  والفاعلة ملن شأنه أن يعطى مضمونا حقيقيا للدميقراطية 
 التشاركية عىل الصعيد املحيل. 

صغرية  النابعة من القرب التمثييل، وهو ما تضمنه الدوائروعليه، يبقى منط االقرتاع الفردي يتامهى وروح الدمقراطية التشاركية 
 ااملساحة التي يجمع بينها قواسم مشرتكة من حيث البنيات والتجهيزات واملرافق العمومية والهندسة املعامرية والخصوصية الثقافية، وغريه

للدميقراطية  س الدائرة بغية تحقيق الغاية املثىلمن العوامل املحددة للعيش املشرتك ، اىل جانب اختيار من ميثلهم الذى ينتمي لنف
التشاركية وهي ارشاك ومشاركة املواطن يف اتخاذ القرار سواء عن طريق العملية الدميقراطية، أو من خالل اآلليات والهيئات التشاورية 

 التي ينص عليها الدستور و القوانني التنظيمية للجامعات الرتابية. 

  



                                                                                                                                                                                                                                                      

123 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2121فبراير  32 العدد

 في التشريع الجزائري بين العقد و الجزاءالمصالحة الجمركية 

  المصالحة الجمركية في التشريع الجزائري بين العقد و الجزاء

 أستاذة محارضة ـــ أ ــ بكلية الحقوق و العلوم السياسية ، 
 جامعة " بن يوسف بن خدة " الجزائر

 بكلية الحقوق و العلوم السياسية ، أستاذة محارضة ـــ أ ـ
  ( الجزائر0جامعة " عيل لونييس" البليدة ) 

 

 : ملخص

املصالحة الجمركية هي إجراء إداري من اختصاص إدارة الجامرك، وضعه املرشع الجزائري يف متناول مرتكب الجرمية 
القضاء . هذا و الجمركية، من أجل أن يطلب هذا األخري من إدارة الجامرك تسوية النزاع الجمريك وديا دون اللجــوء إىل 

يشرتط الترشيع الجمريك الجزائري لتامم املصالحة توافر مجموعة من الرشوط بعضها يتعلق مبحل املصالحة ، و البعض اآلخر 
 يتعلق باإلجراءات الشكلية الواجب إتباعها. علام أنه يجب استبــعاد جرائم التهريــب من املصالحة الجمركية.

ري للمصالحة الجمركية عناية خاصة نظرا ملا يرتتب عليها من نتائج بالغة األهمية. إال أن هذا و قد أوىل املرشع الجزائ 
هناك مشكل كبري حول تحديد التكييف الحقيقي لهذه املصالحة ، إذ هناك من يعتربها عقدا ، و هناك من يعتربها جزاء، و لكل 

 .فريــق حجج و براهني تعزز وجهة نظره

 

Abstract :  

La réconciliation douanière est une procédure administrative relevant de la compétence de 

l'administration douanière, que le législateur algérien a mise en place pour l'auteur de 

l'infraction douanière, afin que celle-ci demande à l'administration douanière de régler le 

différend douanier à l'amiable sans recourir à la justice ,et en outre, la législation douanière 

algérienne stipule la disponibilité d'un ensemble de conditions, dont certaines concernent le lieu 

de réconciliation, et d'autres concernent les procédures formelles à suivre ; tout en excluant les 

délits de contrebande de la réconciliation douanière. 

 Le législateur algérien a accordé une attention particulière à la réconciliation douanière, en 

raison des résultats extrêmement importants. Cependant, il est difficile de définir la véritable 

adaptation de cette réconciliation comme il y a ceux qui le considèrent comme un contrat, et il 

y a ceux qui le considèrent comme une pénalité, et chaque équipe a des arguments et des preuves 

qui renforcent son point de vue. 
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 مقدمــــة:
يكتيس موضوع املصالحة يف املادة الجمركية أهمية بالغة ، كونه من املوضوعات القانونية التي تتسم بالتبسيط و التعقيد يف آن 

بلغ م واحد ، حيث ترمي من خاللها اإلدارة الجبائية إىل توقيف املتابعات القضائية و فض النزاعات الجمركية بأسلوب ودي مقابل دفع
مايل ، و مبقتضاها تتم معالجة الدعوى العمومية دون ولوج طريق اإلجراءات القضائية املعقدة ، فتتحقق رسعة الفصل يف الدعوى، و 
النجاعة يف تحصيل املستحقات التي تندرج ضمن أولويات إدارة الجامرك باعتبارها من أبرز هيئات قطاع املالية يف متويل الخزينة 

 العمومية .

ا و يشرتط الترشيع الجمريك الجزائري لتامم املصالحة توافر مجموعة من الرشوط بعضها يتعلق مبحل املصالحة ، و البعض هذ
اآلخر يتعلق باإلجراءات الشكلية الواجب استقائها . أما فيام يخص محل املصالحة فيشرتط قانون الجامرك الجزائري لقيام املصالحة 

املصالحة. و األصل أن كل الجرائم الجمركية، باستثناء أعامل التهريب قابلة للمصالحة مهام كان  صحيحة، أن تكون الجرمية تقبل
 وصفها الجزايئ ، سواء كانت جنحة أو مخالفة . 

و املتعلق مبكافحة التهريب مل تعد املصالحة جائزة يف أعامل التهريب،  4115/ 8/ .4املؤرخ يف  11/15حيث و منذ صدور األمر رقم 
، و بذلك أصبحت املصالحة (225) 11/15املتضمن املوافقة عىل األمر رقم  4115/ 74/ 7.املؤرخ يف  71/15من القانون 47منعتها املادة  حيث

 محصورة يف الجرائم الجمركية األخرى دون أعامل التهريب. 

بيت  بواسطتها ، لكن هذا كله ليسهذا باختصار شديد عن تعريف املصالحة الجمركية و رشوطها و الجرائم الجائز الفصل فيها 
القصيد يف هذا املقال بل هو محاولة تحديد  الطبيعة القانونية للمصالحة يف الجرائم الجمركية، حيث تباينت االتجاهات حول هذا األمر  

ية ،  و هناك من مييل عقدإذ هناك من ينظر لها كتقنية قانونية من حيث الجانب الشكيل ، أي تقنيات إبرامها ، فيصيغ عليها الطبيعة ال
 إىل اعتبارها ذات طبيعة جزائية ، وهذا بالنظر لآلثار التي ترتبها .

لذلك فإن املصالحة يف املادة الجمركية تثري إشكاال أساسيا حول تحديد التكييف القانوين لها، وعليه فإن اإلشكالية املطروحة من 
 الحقيقية للمصالحة الجمركية هل هي عقد أم جزاء ؟خالل هذه الورقة البحثية تكون حول تحديد الطبيعة 

 اإلجابة عىل هذه اإلشكالية تكون من خالل التطرق ملا ييل:

 الطبيعة العقدية للمصالحة الجمركية )املبحث األول( ثم الطبيعة الجزائية للمصالحة الجمركية )املبحث الثاين(.

 املبحث األول : الطبيعة العقدية للمصالحة جمركية
اعتنق املرشع الجزائري عىل غرار املرشع الفرنيس و املرصي نظام الصلح يف الجرائم الجمركية و الجرائم الرضيبية ، إذ يجوز  لقد

للمخالف أن يدفع قبل بدء إجراءات الدعوى العمومية أو قبل صدور الحكم باإلدانة مبلغ الصلح ، وتنقيض الدعوى العمومية مبجرد دفع 
   .(226)هذا مبلغ

                                                           

 . 15، المتعلق بمكافحة التهريب ، الجريدة الرسمية العدد  2115أوت  21المؤرخ في  11/15( المتضمن الموافقة على األمر 225 

 .155، ص 2111( علي شمالل : السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية ، دار هومة للنشر و التوزيع ، الطبعة الثانية ، الجزائر 226 
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و بالرغم من الطبيعة الخاصة للمصالحة الجمركية و التي تستمدها من مصدرها اإلجرامي و أثرها املسقط للدعوى العمومية، لكن 
فإنها تبقى من حيث املرجعية ، متصلة بالقانون املدين الذي يعترب منشؤها األصيل ، فال غرابة إذن إن وجدت أوجه الشبه بني املصالحة 

و لكن هل يصلح هذا املربر إلضفاء صفة العقد املدين عىل املصالحة الجمركية، كام ذهب البعض، أو صفة العقد  ين .الجزائية و العقد املد
 اإلداري، كام يرى البعض اآلخر؟.

هذا ما سنحاول تحليله و مناقشته من خالل دراسة مقارنة بني املصالحة الجمركية و العقد املدين من جهة ، و بني املصالحة الجمركية 
 و العقد اإلداري من جهة ثانية.  

 املطلب األول : املصالحة الجمركية و العقد املدين
ذهبون شرتكة، جعلت بعض الفقهاء الذين ميثلون التيار التقليدي ، يبني العقد املدين و املصالحة الجمركية، توجد عدة خصائص م

 إىل اعتبار أن املصالحة الجمركية تعد عقدا مدنيا.و نقصد بالعقد املدين يف هذا املجال عقد الصلح، وعقد اإلذعان.

 الفرع األول : عالقة املصالحة الجمركية بالصلح املدين
التي ( 227)من التقنني املدين الجزائري  252من مظاهر الصلح املدين ، فبالرجوع لنص املادة تنطوي املصالحة الجمركية عىل العديد 

تعرف عقد الصلح عىل أنه: ) الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاع قامئا أو يتوقيان به نزاعا محتمال، و ذلك بأن يتنازل كل منهام عىل وجه 
 . التبادل عن حقه( تظهر لنا أوجه الشبه بني الصلحني

إن أساس الصلح و عىل غرار العقود الرضائية يرتكز عىل الرتايض املتمثل يف اإليجاب املقدم من أحد الطرفني و القبول الذي يصدر 
و حتى يكون الرضا صحيحا يجب أن يكون سليام صادرا من شخص يتمتع باألهلية و خاليا من عيوب الرضا. ففي  من الطرف اآلخر.

 كون املتعاقد ليس فقط أهال للتعاقد بل أهال للترصف بعوض يف الحق املتنازع فيه.كال الصلحني يشرتط أن ي

و أهليـــة الترصف الـالزمة يف الصلحــــني هي األهلية الواجبة يف عقــــود املعاوضـة ال عقود التربع ألن الذي يتصالح ال يقصد 
 ه ال يكون الصلح صحيحا مع القارص و املحجور عليه يف كل من الصلحنيالتربع بل يرتك جزء ادعائه مقابل ما يرتك الطرف اآلخر، و علي

 .)228(النعدام أهلية الترصف

. كذلك و بالنسبة (229)هذا و تطبق عىل الصلحني نفس القواعد املتعلقة بالنيابة الرشعية )الوالية ، الوصاية ، التقديم  و الوكالة( 
يف الواقع، والتدليس و اإلكراه ، و كلها تؤدي إىل إبطال الصلح ، وال يعد يف  لعيوب الرضا فهي واحدة يف الصلحني ، و هي الغلط

زيادة عىل هذا فإنه ترتتب عىل الصلحني املدين و الجمريك، آثار مشرتكة  الصلحني الغلط يف القانون ، وكذا الغنب من عيوب الرضا.
 بينهام بالغة األهمية. 

                                                           

و المتضمن القانون  1815سبتمبر  21المؤرخ في  59ـ15المتمم لألمر ، المعدل و  2111مايو  11المؤرخ في  11/15( القانون رقم 227 

 .11المدني.الجريدة الرسمية العدد 

ياسية سفوزية زعباط : خصوصية المصالحة الجمركية الجزائية كإجراء بديل عن التسوية القضائية ، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية و ال 2) 

 .215، ص  2111، العدد الثامن ، ديسمبر 

 .258، ص  2111( أحسن  بوسقيعة : المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام ، وفي المادة الجمركية بوجه خاص ، دار هومة ، طبعة 229 
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و  . (230)إن كانت خصومة بطلت، و إن كان عزما عىل الخصومة سقط الحق يف إقامتهاإذ يرتتب عىل الصلح املدين حسم النزاع، ف
هو نفس األثر الذي نجده يف املصالحة الجمركية، إذ يرتتب عليها انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للجرمية املتصالح فيها و محو كافة 

ار الغري نسبي، أي يكون األثر مقصور عىل املتصالحني، و بالتايل ال يض آثار االتهام. كام يرتتب عىل الصلحني مدنيا كان أم جمركيا أثر
 منه . 

كل أوجه التشابه بني الصلحني املدين و الجمريك املذكورة أعاله ال تضاهي من حيث األهمية ما يفرقهام.و هذا لوجود اختالفات 
صلح والتنازالت املتبادلة . مام ينفي عن املصالحة الجمركية بوجه عام صفة الجوهرية ، تتعلق مبقومات الصلح ، النزاع ، نية إنهاء النزاع ، 

 املدين .

من التقنني املدين الجزائري و املذكورة سابقا أن أول مقومات الصلح هو أن يكون هناك  252بحيث يظهر لنا من خالل نص املادة 
( Extrajudiciaireأو محتمل الوقوع  فيكون الصلح غري قضايئ ) (،Judiciaireنزاع بني الطرفني، إذا كان قامئا يكون الصلح قضائيا  )

 بينام املصالحة الجمركية ال تطبق إال يف حالة وجود نزاع قائم.

كذلك و إذا كان مجال الصلح يف القانون املدين رحبا ، فهو جائز مهام يكن الحق املتنازع فيه ، وأيا كانت ترتيباته و صحته و مداه 
عدم جواز الصلح يف املسائل املتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ، رغم أنه يجوز الصلح عىل املصالح املالية الناجمة عن باستثناء 

من التقنني املدين الجزائري، فإن املصالحة الجمركية بوجه عام تعترب استثناء يف حالة ما إذا كان  217الحالة الشخصية حسب املادة 
 رصاحة . القانون يجيزها

و يجب أن يقصد الطرفان يف عقد الصلح حسم النزاع بينهام ، إما بإنهائه إذا كان قامئا ، و إما بتوقيه إذا كان محتمال، ولكن ليس 
من الرضوري أن يحسم الصلح جميع املسائل املتنازع فيها بني الطرفني ، فقد يتناول الصلح بعض هذه املسائل فيحسمها و يرتك الباقي 

كام يجوز للطرفني أن يتصالحا حسام للنزاع، و لكنهام يتفقان عىل أن يستصدرا من املحكمة حكام مبا  مة لتتوىل البث فيه .للمحك
 تصالحا عليه.  

و إذا كان يف الصلح املدين قصد األطراف واحد ، وهو حسم النزاع بطريقة ودية إذا كان قامئا أو توقيه يف حالة ما إذا محتمل 
يف املصالحة الجمركية يختلف قصد اإلدارة متاما عن قصد املخالف ، فاألوىل تسعى إىل حفظ ملف الدعاوى نهائيا ، أما  الوقوع ، فإن

 ةالثاين فيسعى إىل تفادي املحاكمة لوضع حد لنتائج املخالفة ، نهيك عن اختالف مراكز األطراف ما بني الصلح املدين و املصالحة الجمركي
. 

يقتيض أن تكون تضحية من الجانبني و ليس من الرضوري أن تكون التضحية متعادلة ، كام أنها تكون ذات كذلك الصلح املدين 
و عىل العكس من ذلك يكون طرفا املصالحة الجمركية يف موقعني غري متكافئني حيث تكون الكفة فيها لصالح اإلدارة ،  طابع رضايئ,

رفان ال وجود له يف الواقع يف املصالحة الجمركية ، وإذا كان من الجائز أن يتناقش الطفتبادل التنازالت التي تشكل أساس الصلح املدين 

                                                           

حين متصال( من أهم آثار  الصلح المدني انقضاء الحقوق و االدعاءات التي تنازل عنها كل من المتصالحين ، كما تثبت كل ما اعترف به كل من ال230 

 لآلخر من حقوق .
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فإنه من املسلم به أن لإلدارة كل السلطات لفرض إرادتها عىل املخالف الذي ال ميلك إال أن يخضع لرشوط اإلدارة فيسلم من املتابعة أو 
 يرفضها فيساق به أمام القضاء.

 اإلذعان عقدملصالحة الجمركية بالفرع الثاين :عالقة ا
املذكور سابقا، ( 231)من التقنني املدين الجزائري 11تتامثل املصالحة الجمركية إىل حد ما مع عقد اإلذعان املنصوص عليه يف املادة 

إلدارة ترفضها أو له و لكون اإلدارة طرفا قويا اتجاه الطرف اآلخر املتمثل يف املتهم طالب املصالحة ، والتي تعترب كمكنة خولها املرشع 
 و متنحها بالرشوط و الكيفيات التي تقررها ، وما عىل املتهم إال اإلذعان لذلك ، فاملصالحة ينص عليها القانون ، وتنظمها لوائح تنظيمية

 ال مجال إلمكانية مناقشة إجراءاتها.

حد اعتربوها من عقود اإلذعان التي يفرض فيها أ  لهذا ذهب جانب من الفقه و هم أنصار الصفة العقدية للمصالحة الجمركية، حيث
 الطرفني رشوطه عىل اآلخر دون أن ميلك الطرف اآلخر مناقشته يف ذلك.

و هذا عىل أساس أن اإلدارة تكون يف املصالحة الجمركية الطرف األقوى، فهي يف وضعية امتياز إزاء الطرف اآلخر الذي ال ميلك 
املفروضة عليه دون أن تكون له إمكانية كبرية ملناقشتها.كام أن املصالحة الجمركية كعقد اإلذعان، قرار جاهز غالبا إال اإلذعان للرشوط 

 أكرث مام هي اتفاقية تقبل بحرية إذ ينص عليها القانون و تنظمها لوائح تنظيمية ضمن قواعد دقيقة.

ريا صالحة الجمركية ، فإن البون بينهام يبقى شاسعا و جوهلكن و إذا كان عقد اإلذعان يتضمن فعال عنارص تتقارب كثريا مع امل
 .  يرجع إىل مصدر كل منهام

بحيث أن املصالحة الجمركية تجد مصدرها يف مخالفة الترشيع الجمريك بينام يف عقد اإلذعان فإن املتعاقد ينضم دون مناقشة 
 تهم يف حالة عدم قبولها إىل املتابعة الجزائية التي تنص عليهاإلحداث أثر قانوين رغم ضعف مركزه ، مام يتعرض الطرف اآلخر و هو امل

 أحكام قانون الجامرك.

إذ يرجع تفاوت األطراف يف عقد اإلذعان إىل الوضعية االقتصادية ، فال توجد عقود إذعان إال إذا كان اإليجاب صادرا من متعاقد 
إذا كان ل تكون يف غالب األحيان حكرا عىل رشكات كربى متخصصة، و يحتكر شيئا رضوريا للمستهلك ، فالتأمينات و النقل و التشغي

اإليجاب يف عقد اإلذعان دامئا فإن الطلب يف حد ذاته ثابت و يفرض نفسه أكرث عىل الفرد ، ويسعى القانون من جهة أخرى ، إىل 
 .(232)حامية الطرف األكرث ضعفا يحدوه يف ذلك القضاء

أصال ليسوا يف وضعية واحدة ، فاإليجاب ليس دامئا ، بل هو عىل عكس ذلك استثنايئ ألن  أما أطراف املصالحة الجزائية، فهم
 املصالحة الجمركية تجد مصدرها يف مخالفة القانون .

                                                           

( لم يتفق الفقهاء على تعريف واحد لعقد اإلذعان ، غير أنهم يجمعون على أن ما يميزه عن باقي العقود هو عدم و جود حوار أو مناقشة 231 

دة . هذا و تجدر اإلشارة إلى أن لبنوده ، إذ يحدد محتواه و مضمونه بإرادة واحدة ، وال يبقى للطرف اآلخر إال االنضمام إلى تلك اإلرادة المنفر

من التقنين المدني بالقول: ) يحصل القبول في  11المشرع الجزائري لم يعرفه بل أورد كيفية حصول القبول فيه ، وهذا من خالل نص المادة 

 عقود اإلذعان بمجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب و ال يقبل مناقشة فيها(.

 .212الحة في المواد الجزائية بوجه عام ، وفي المادة الجمركية بوجه خاص ، المرجع السابق، ص( أحسن بوسقيعة : المص232 



                                                                                                                                                                                                                                                      

128 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2121فبراير  32 العدد

وإذا مل تتم املصالحة التي تكتيس طابعا استثنائيا يتعرض الطرف للمتابعة الجزائية ، وبالتايل فإن حامية املرشع و القضاء للمتعاقد 
 ضعف التي نجدها يف عقد اإلذعان ليس لها ما يربرها يف املصالحة الجمركية .األ 

و إذا كانت الرشوط يف اإلجراءين كمحددة مسبقا فإن رفض طرف اكتتاب عقد اإلذعان يؤدي إىل أسوء األحوال بالطرف الرافض 
ة, فشتان صالحة الجمركية يؤدي إىل املتابعة القضائيإىل إبرام عقد آخر من نفس النوع قد يكون أفيد له ، يف حني أن رفض اكتتاب امل

 . (233)بني الرضورة االقتصادية و املخالفة 

كام أن املصالحة الجمركية تختلف عن عقد اإلذعان يف كيفية إبرام العقد ، فعقد اإلذعان ، الذي يقصد به عدم وجود حوار أو 
، بينام املصالحة ( 234)، وال يبقى للطرف اآلخر إال االنضامم إىل تلك اإلرادة املنفردة مناقشة لبنوده ، إذ يحدد محتواه و مضمونه بإرادة واحدة 

 الجمركية نجد أن املتهم يطلبها ، وتبقى اإلدارة طرفا ممتازا يف القبول أو الرفض.  

، كام أن الشكلية  حة باملتهمكذلك و مبا أن إدارة الجامرك ال ترتدد يف تسمية مقابل التصالح بالعقوبة ، و نعت الطرف طالب املصال
مطلوبة يف تحرير محتوى املصالحة ، فلو كانت ذات طبيعة تعاقدية لسميت عقدا ، بينام يالحظ أن التنظيم املسري ملصلحة الجامرك ، و 

توصل إىل أن ليف آخر هذه النقطة ميكن ا، كذا يف الترشيع املقارن يسمى قرار املصالحة ، وهو بذلك يتباين مع املفهوم التعاقدي 
 املصالحة الجمركية تختلف عن عقد اإلذعان، كام أنها تتباين مع عقد الصلح املدين، و بالتايل فتنتفي عنها طبيعة العقد املدين.

 عقد اإلدارياملطلب الثاين : املصالحة الجمركية و ال
ذا ما املصالحة التي تربمها مع املخالفني للترشيع الجمريك ، فهملا كانت إدارة الجامرك ـــــ و التي تعترب إدارة عمومية ـــــ طرفا يف 

ي يضفي و حتى نتمكن من تحليل االتجاه الذ أدى بالبعض إىل إسباغ طبيعة العقد اإلداري عليها بالرغم من احتفاظها بخصوصيتها .
 تفرقهام. فيها، ثم تبيان االختالفات التيعىل املصالحة الجمركية صفة العقد اإلداري يجدر بنا تناول أوجه الشبه التي يشرتكان 

 عقد اإلدارياملصالحة الجمركية و ال الفرع األول : أوجه التشابه بني
من املسلم به فقها و قضاء أن خصائص العقد اإلداري هي ثالثة خصائص تتمثل يف: أن يكون أحد طريف العقد شخصا عاما، و 

يتضمن العقد رشوطا غري مألوفة يف القانون العام . فام مدى توافر هذه الخصائص يف  أن يتعلق العقد بنشاط مرفق عام ، كام يجب أن
 املصالحة الجمركية ؟

  أوال : بالنسبة ملساهمة الشخص العام
مبا أن إدارة الجامرك بصفتها طرف يف املصالحات التي تربمها مع املتابعني الذين يطلبونها مبا يخول لهم القانون ذلك، فهي 

 صفة الشخص املعنوي العام.تكتيس 

 ثانيا : بالنسبة إىل نشاط املرفق:

                                                           

 .215( أحسن بوسقيعة : المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام ، وفي المادة الجمركية بوجه خاص ، المرجع السابق ، ص 233 

 .112.، ص  1889اد القضاء ، دار الحكمة ، الجزائر ، ( أحسن بوسقيعة : المنازعات الجمركية في ضوء الفقه و اجته234 
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إن املصالحة الجمركية تتعلق بنشاط مرفق عام و الذي يتمثل يف أي عمل إداري تكون الغاية منه إشباع مصلحة عامة و يهدف 
 إىل تحقيقها، عن طريق ضامن و حامية و تحصيل مستحقات الخزينة العمومية.  

 رشوط غري املألوفة يف القانون العام:ثالثا: بالنسبة لل
تعترب من قبيل الرشوط غري املألوفة يف عقود القانون الخاص تلك التي متنح من األطراف املتعاقدين حقوقا و تحملهم التزامات، 

من هم يف نطاق  يمل يعهدوها من قبل يف ترصفاتهم القانونية، و هي غريبة بطبيعتها عن تلك التي ميكن  أن يوافقوا عليها بحرية أ 
 . (235)القوانني املدنية و التجارية 

و بصفة عامة تعترب رشوطا غري مقبولة تلك التي تتضمن منح امتيازات السلطة العامة يف مواجهة الطرف املتعاقد معها ، كحق 
ة عىل تنفيذ رقابة استثنائياستعامل إجراءات الترصف الفوري ، و سلطة فسخ العقد بدون إشعار مسبق و بدون تعويض، و حق مامرسة 

 العقد ، و كذلك تخويل املتعاقد مع اإلدارة امتياز تحصيل الرسوم .

إن خاصية الرشوط غري املألوفة و املتمثلة يف تضمن العقد رشوطا غري مألوفة يف القانون الخاص ، يرى البعض أنها خاصية أو رشط 
مثل الدفع الفوري ملبلغ التصالح ، أو قيمة األشياء محل املصادرة  و وجوب إيداع يجد سنده فيام متليه اإلدارة عىل املتهم من رشوط ، 

 وديعة عىل وجه الضامن.  
لكن ما ميكن قوله أنه إذا كان توافر الخاصيتني األوىل و الثانية يف املصالحة الجمركية ال يثري أي إشكال ، فإن األمر غري ذلك 

لعام؟. اختلف بشأنها الفقهاء ، فهل فعال تتضمن املصالحة الجمركية رشوطا غري مألوفة يف القانون ابالنسبة لتوافر الخاصية الثالثة التي 
 عقد اإلداري.  املصالحة الجمركية و الهذا ما سيتم اإلجابة عليه من خالل التطرق ألوجه االختالف بني 

 عقد اإلدارياملصالحة الجمركية و ال الفرع الثاين : أوجه االختالف بني 
بالرغم من أوجه التشابه يف خصائص املصالحة الجمركية مع العقد اإلداري املذكورة أعاله إال أن العديد من الفقهاء يخالفون الرأي 

 القائل بإضفاء صبغة العقد اإلداري عىل املصالحة الجمركية و ذلك لألسباب التالية:
رك من جهة ، و املتابع من جهة أخرى ملزمني باحرتام رشوط املصالحة، أطراف املصالحة الجمركية و املتمثلون يف إدارة الجام أوال :

 و ال ميكنهام تعديلها أو فسخها ، إال إذا أخل أحد بالتزاماته ، عىل خالف العقد اإلداري الذي تتوفر فيه اإلدارة عىل سلطة التعديل يف
 بل.لعامة ضمن أفضل الرشوط ، مل تكن واردة يف العقد من قالتزامات و رشوط العقد ، عن طريق فرض أعباء إضافية لتحقيق املصلحة ا

كام يخول لإلدارة الحق يف فسخ العقد اإلداري بصفة انفرادية إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك ، و متارس اإلدارة هذه  ثانيا : 
جامرك ، مثال يف حني ال متلك إدارة الالسلطة ليس كعقوبة بسبب تقصري خطري ارتكبه املتعاقد معها ، وإمنا كمظهر للسلطة العامة ، 

فسخ املصالحة حيث يكون فيها كل طرف ملزم باحرتام رشوطها، وال ميكن ألحدهام تعديلها ال بالزيادة و ال  بالنقصان . إال إذا أخل 
 الطرف املتصالح معها بالتزاماته التصالحية . 

 عدم تنفيذ التزاماتها، كام ال يحق لها تطبيق عقوبات خاصة، تدرج يف كذلك فإن إدارة الجامرك يف املصالحة ال يخول لها ثالثا:  
 العقد ملواجهة أي إخالل للمتعاقد عن التزاماته، بيد أن العقد اإلداري البحت ميكن لإلدارة ذلك. 
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م إال إذا استحال ته ، اللهلإلدارة أيضا عدم تنفيذ التزاماتها ، وهذا ال يصلح مربرا لتخيل من تصالح معها عن تنفيذ التزاما رابعا :
قد امعه عىل املتعاقد اآلخر تنفيذ التزاماته ، و لإلدارة كذلك تطبيق عقوبات خاصة بالعقد اإلداري تدرج يف العقد ملواجهة أي إخالل للمتع

   عن التزاماته ، وكل هذه االمتيازات ال نجدها يف املصالحة الجمركية.

هناك فارق آخر بني املصالحة الجمركية و العقد اإلداري ، يتمثل يف االختصاص يف الفصل باإلضافة إىل ما سبق ذكره  خامسا : 
يف املنازعات الخاصة باملصالحة الجمركية ، فالتسليم بالصفة اإلدارية للمصالحة الجمركية يجعل االختصاص بالفصل يف املنازعات التي 

الح مع تتعلق بتنفيذ االلتزامات املرتتبة عىل املصالحة ، كامتناع الشخص املتص تنشأ  بسببها للقضاء اإلداري، و هذه املنازعات عادة ما
شياء أل اإلدارة أو عجزه عن دفع املقابل الذي التزم به أو امتناع اإلدارة أو عجزها عن الوفاء بالتزاماتها خاصة إذا تضمنت املصالحة تسليم ا

 املحجوزة .

و  (236)من قانون الجامرك .41احة اختصاص القضاء املدين ، وعىل ذلك نصت املادة و قانون الجامرك يف هذه الحالة يستبعد رص 
 و التي جاءت كام ييل: ) تنظر الهيئة املختصة بالبث يف القضــايا املدنية يف االعرتاضات املتعلقـــة بدفع الحقــــــوق و تسديدها ...

 و من جهته يحيل قانون اإلجراءات املدنية و هو بصدد الحديث لجزايئ ( .غريها من القضايا الجمركية التي ال تدخل اختصاص القضاء ا
منه عىل أن  ./ 718عن االختصاص بشأن املنازعات اإلدارية ضمنيا إىل القضاء املدين للفصل يف املنازعات الجمركية ، حيث نصت املادة 

 خاضعة بالنسبة للفصل فيها ضمن األوضاع املنصوص عليها يفاملواد التي تحكمها إجراءات خاصة ، و ذكرت من ضمنها الجامرك تستمر 
 األحكام الخاصة بهذه املواد.

من كل ما سبق ذكره من أوجه اختالف بني املصالحة الجمركية و العقد اإلداري يتبني لنا أنهام أمران مختلفان و ال ميكن بأي 
 حال من األحوال اعتبارهام شيئا واحدا.

 ة الجزائية للمصالحة الجمركيةاملبحث الثاين : الطبيع
خالفا للجوانب الشكلية للمصالحة الجمركية، و التي تأثرت بها بعض االتجاهات التي أسبغت عليها الطبيعة العقدية، السيام و أن 

 املصالحة تجد جذورها يف نطاق القانون املدين ــــ كام سبق و أن رأينا ــــ فإن جوهرها ذو طبيعة مغايرة.

ر املصالحة الجمركية ينجم عن جرمية مخالفة الترشيع الجمريك، باإلضافة إىل تعلقها بالدعوى العمومية ، حيث تعترب إذ أن مصد
املصالحة من أسباب انقضاء الدعوى العمومية . ناهيك عن املقابل الذي يدفعه املخالف الذي يطلب املصالحة و الذي يعتربه البعض عقوبة 

 إيالما للمتهم.جنائية مالية ، بحيث تحدث 

إن مصطلح الجزاء يحوي مضمونه رد فعل عىل املخالفة، أي نص يف مختلف فروع القانون ، عىل عكس العقوبة التي تعرب عن رد 
سم أصحاب و عىل هذا األساس انق فعل ناشئ عن ارتكاب جرمية ، و منه فالجزاء يخمل معنى الردع بطبيعته املزدوجة اإلدارية و الجنائية.

 ائيا. نهذا االتجاه إىل فريقني ، األول منهام يكيف املصالحة باعتبارها جزاء إداريا ، أما الفريق الثاين فريى يف املصالحة الجمركية جزاء ج

 املصالحة الجمركية و الجزاء الجنايئ املطلب األول : 

                                                           

قانون الجمارك ، الصادر في الجريدة الرسمية المتضمن  18/11، المعدل و المتمم للقانون  2111فبراير  11المؤرخ في  12/ 11( القانون رقم 236 

 .11العدد 
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الجمركية جزاء جنائيا، عىل أساس أنها تنطوي فعال عىل بعض خصائص الجزاء  مييل جانب قليل من الفقه إىل اعتبار املصالحة
 الجنايئ ، و لتوضيح هذا سيتم التطرق  لتعريف الجزاء الجنايئ ، ثم التطرق إىل مدى اعتبار املصالحة الجمركية جزاء جنائيا .

 الفرع األول : تعريف الجزاء الجنايئ
، أو الوقائية فال صلة (237)لتدابري االحرتازية ، و ما يهم هنا هي العقوبة ، أما التدابري االحرتازية للجزاء الجنايئ صورتان : العقوبة و ا

هذا و تعرف  . ( 238)لها باملصالحة الجمركية ، نظرا لطابعها الوقايئ املميز الذي يجعلها عالجية أكرث من أن تكون جزاء لجرمية متفرقة 
العقوبة عىل أنها: ) جزاء يقرره املرشع و يوقعه القايض عىل من تثبت مسؤوليته يف ارتكاب جرمية ، و تتمثل العقوبة يف إيالم الجاين 

  . (239)باالنتقاص من بعض حقوقه الشخصية ، و أهمها الحق يف الحياة ، و الحق يف الحرية ( 

) إجراء تقوميي حدده القانون ينطوي عىل إهدار أو إنقاص لحق أو ملصلحة تخص حقوق كام عرف الجزاء أو العقوبة عىل أنها : 
مرتكب الجرمية ، أو املصالحة ، يحول تنفيذها إىل سلطة قضائية مختصة بذلك و يحدد هذا الجزاء من حيث الكم ، و من حيث النوع ( 

(240). 

يعات تنص عىل أنه: ) ال جرمية و ال عقوبة و ال تدابري أمن إال و للعقوبة الجنائية عدة خصائص، أهمها الرشعية، فأغلب الترش
بنص قانوين ( كام هو األمر بالنسبة للمرشع الجزائري يف نص املادة األوىل من قانون العقوبات املعدل و املتمم. حيث يحدد املرشع 

 تتجاوز الحد و النطق بالعقوبة بني هذين الحدين فالالعقوبة و يجعلها مرتاوحة بني حدين أدىن و أقىص ، و يرتك للقايض حرية التقدير 
 األقىص و ال تنزل عن الحد األدىن إآل ما استثناه القانون كام يف حالتي التشديد أو التخفيف من العقوبة.

انت صلته ك أما الخاصية الثانية للعقوبة الجنائية فتتمثل يف شخصية العقوبة ، و معنى هذا أنه ال متتد العقوبة إىل الغري مهام
بالجاين ، فال تطبق عىل الويل أو الويص أو املسؤول املدين ، ما مل يرتكب أحدهم خطا شخصيا . أي أنه ال توقع العقوبة إال عىل من 

 اقرتف الجرمية أو عىل من شارك فيها . 

ا ، وفق قضاة مؤهلني قانون باإلضافة إىل مبدأ قضائية العقوبة أي ال تصدر العقوبة إال من جهة قضائية مختصة ، و من طرف
اإلجراءات القضائية املنصوص عليها يف القانون.و بطبيعة الحال فإن الغرض من وراء توقيع العقوبة ، هو توقيع أمل للمجرم ، و كذلك 

 حرمانه أو االنتقاص من بعض الحقوق ، كالحق يف الحياة و الحق يف الحرية و الحقوق املالية ، و غريها .

                                                           

اء العقاب ال أن علم(علما أن التدابير االحترازية تعد الصورة الثانية للجزاء الجنائي ، إذ بالرجوع إلى التشريع الجزائري  نجد أنه لم يقم بتعريفها ، إ237 

لمواجهة الخطورة اإلجرامية الكامنة في الشخص  مرتكب الجريمة  بغرض تخليصه يعرفونها على أنها مجموعة اإلجراءات التي يصدرها القاضي 

كتب م منها . ألكثر تفصيل  في هذا أنظر :ياسين بوهنتالة  أحمد ، القيمة العقابية للعقوبة المثالية للجريمة ، دراسة في التشريع الجزائري،

 .112، ص 2111الوفاء القانونية ، دون طبعة ، 

صبونجي : الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية ، منشورات مجلة الحقوق ، سلسلة المعارف القانونية و القضائية ، جامعة محمد ( كريم ال238 

 .85، ص 22الخامس ، دار النشر و المعرفة ، الرباط ، المغرب ، عدد 

 .298، ص  2112الجزائر ،( أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجنائي العام ، دار هومة  ، دون طبعة ، 239 

،  سكندرية( بوراس عبد القادر : العفو عن الجريمة و العقوبة في التشريع  الجزائري و المقارن ، داسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، اال240 

 .11، ص   2111مصر ، دون طبعة ، 
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من توقيع العقوبات تحقيق الردع الخاص و العام ، و يقصد بالردع الخاص إحداث إيالم للمجرم بالقدر الالزم الذي  هذا و يتوخى
ا و مينعه من التفكري يف إعادة ارتكاب الجرمية. أما الردع العام فيقصد به تحذير باقي أفراد املجتمع بأنهم سينالون نفس الجزاء إذا أقدم

 تكبها املجرم املعاقب. عىل نفس الجرمية التي ار 

و العقوبات يف الترشيع الجزائري مصنفة إىل عقوبات أصلية  ـ و هي التي يجوز الحكم بها دون أن تقرتن بها أية عقوبة أخرى ، 
كوم ححيث يكون العقاب فيها أصيل و أسايس . و أخرى تكميلية و هي التي ال يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية ، إذ ال تلحق امل

 عليه إال إذا نص عليها رصاحة يف الحكم ، فيام عدا الحاالت التي ينص عليها القانون رصاحة .

 الفرع الثاين : مدى اعتبار املصالحة الجمركية عقوبة جنائية 
تسم بالطابع ت يحتل مبدأ الرشعية صدارة الخصائص املشرتكة بني املصالحة يف املواد الجنائية ، فاملصالحة كام متت اإلشارة إليها

 /أخرية من قانون اإلجراءات الجزائية( .1االستثنايئ ، فال تجوز إال إذا كان القانون ينص عىل جوازها رصاحة ) و هذا طبقا للامدة 

و يتجىل خضوع املصالحة الجمركية ملبدأ الرشعية بصفة أوضح من خالل حرص املرشع الجزائري عىل تحديد مجالها ، إذ حدد 
تطبيقها بنصه يف قانون الجامرك عىل الجرائم التي ال يجوز فيها املصالحة ، و املتمثلة يف املخالفات املتعلقة بالبضائع  املرشع مجال

 .(241)املحظورة عند االسترياد أو التصدير ، و باملقابل فإن الجرائم األخرى التي مل يستثنيها املرشع تكون قابلة للمصالحة

ة عىل املصالحة الجمركية من خالل تدخل املرشع يف تحديد ميعادها، فكل الترشيعات التي تجيز كام يتأكد انطباق مبدأ الرشعي
 املصالحة ، مبا فيها املرشع الجزائري ، تحدد امليعاد الذي تجوز فيه املصالحة.       

دث إيالما صالحة ، بحيث تحكذلك و عىل أساس كون املصالحة الجمركية ، تسفر عىل نزع جزء من الذمة املالية للمتهم طالب امل
له ، و بذلك فإن املصالحة تتضمن عقوبة جنائية نجمت عن خرق املتهم لقاعدة جنائية ، بيد أن تطبيق العقوبة ال يتم من خالل إجراءات 

 ثل العقوبة ذاتها. ميجنائية ، بل من خالل إجراءات إدارية ، و من مثة فاملصالحة تعترب تنفيذا اختياريا للعقوبة ، بدفع مبلغ من املال 

كام أن املصالحة الجمركية تتوفر عىل خاصية عدالة العقوبة ، و لو بقدر أقل من مبدأ الرشعية . فاملصالحة يف الترشيع الجزايئ 
نه ال الجزائري تكون مببادرة من املخالف، إذ هو الذي يطلب و لإلدارة أن تقبل أو ترفض طلبه، و هذت األخري ـــ الرفض ـــ مستبعد أل 

 ميكن تصور أن ترفض اإلدارة طلب مصالحة تستويف كل الرشوط القانونية و تستجيب إىل طلباته. 

يف األخري ميكن التوصل إىل أن املصالحة الجمركية تنطوي عىل بعض خصائص العقوبة الجزائية ، كالرشعية ، و إىل حد ما العدالة 
رى للعقوبة يف املصالحة يف املواد الجزائية ، كشخصية العقوبة و صدورها من جهة ، و طابع اإليالم . يف حني ال توجد الخصائص األخ

و التي متت اإلشارة إليها سابقا ــــــ  هذه الخصائص التي تفتقر إليها املصالحة الجمركية أقوى من الخصائص  قضائية مختصة قانونا ـــ
 املشرتكة.

 املصالحة الجمركية ال يكفي إلضفاء صفة الجزاء الجنايئ عليها. مام ميكن القول بأن توافر بعض خصائص العقوبة يف

 املطلب الثاين : املصالحة الجمركية و الجزاء اإلداري
                                                           

 .191، ص 2118، الجزء الرابع ، ديسمبر  11، العدد  1حوليات ، جامعة الجزائر  ( علي أحمد صالح : المصالحة الجمركية في القانون الجزائري ، مجلة241 
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ظهر اتجاه آخر يرى بأن املصالحة الجمركية هي عقوبة إدارية جزائية ، و هو اتجاه حديث النشأة ، و لقد تأيد هذا االتجاه مؤخرا 
و عىل هذا األساس سيتم التطرق إىل االتجاهات الحديثة التي أقرت الجزاء  أقر مفهوم الجزاء اإلداري . بقضاء املجلس الدستوري الذي

 اإلداري ، ثم إىل مدى انطباق مفهوم الجزاء اإلداري عىل املصالحة الجمركية. 

 الفرع األول : االتجاهات الحديثة نحو إقرار الجزاء اإلداري
لقد تزامن ظهور االتجاه الذي يسري نحوى إقرار الجزاء اإلداري مع بروز ظاهرة الردة عن التجريم ، و التي عرفت انتشارا واسعا 

إىل التضخم الترشيعي يف مجال التجريم و ما ترتب عليه من ازدياد عدد القضايا الجزائية بشكل كبري مام أدى إىل   (242)يرجعه البعض 
 الضامنات القانونية التي يكلفها القانونية الجنايئ و القضاء باإلضافة إىل فقدان األثر الرادع بسبب البطء يف الفصل يفعدم متتع املتهم ب

 الدعوى.

اللجوء إىل الجزاء اإلداري تارة بعدم مالءمة التجرميات الجزائية املوجودة ، و تارة أخرى بعدم استجابتها  (243)فيام يربر البعض اآلخر
مع معني. و هناك من يربر اللجوء إىل هذا النوع من الجزاء بتقنية املادة بالنظر إىل تكوين القايض الجنايئ الذي تغلب عليه ملتطلبات ق

 و برر كذلك اللجوء إىل الجزاء اإلداري الجنايئ العمومية و انعدام التخصص، و هذا ما يفرس كرثة األحكام بالرباءة و تسامح القضاة.
 . (244)ة وسائل السياسة التي تريد إتباعهابرضورة منح اإلدار 

ومة ظو إذا كانت املسألة مل تطرح بعد عىل القضاء الجزائري و مل يتناولها الفقه بالنقاش فإن تشابه املنظومة القانونية الجزائرية مع املن
رنسيان يصلح إىل حد الفقه و القضاء الف الفرنسية ألسباب تاريخية معروفة يجعلنا نتابع باهتامم ما يجري يف فرنسا ، ألن ما توصل إليه

 بعيد يف الجزائر .

 الفرع الثاين : مدى تكريس مفهوم الجزاء اإلداري
لقد أثريت اعرتاضات حول مدى دستورية الجزاءات اإلدارية ملخالفتها عىل وجه الخصوص ملبدأ الفصل بني السلطات يف شقيه و 

 هام : 

به يحتكر القايض الجنايئ و حده سلطة القمع , و هذا املبدأ ينظر إليه كضامن أسايس من جهة: مبدأ تخصص السلطات الذي مبوج
و من جهة أخرى: مبدأ عدم جمع السلطات الذي يستبعد أن تكون  للمواطنني ملا يتمتع به القايض من استقاللية يف مامرسة مهامه.

 سها.متكنها من معاقبة اإلفالت باألنظمة التي وضعتها بنف سلطة إدارية حائزة لسلطة تنظيمية و متلك يف ذات الوقت سلطة قمعية

 خامتة:

                                                           

 .1، ص  1881( غنام محمد غنام : القانون اإلداري الجنائي، دار النهضة العربية ، دون ذكر رقم الطبعة ، 242 

243( IDIR KSOUR, La transaction douanière ,grand Alger livres édtion ,ALGERIE,2008 .p 134  

 .111( أحسن بوسقيعة : المنازعات الجمركية في ضوء الفقه و اجتهاد القضاء، ص 244 
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اتضح من خالل معالجة هذا املوضوع، أهمية املصالحة يف نطاق القانون الجمريك، بوصفها طريقة غري قضائية إلدارة الدعوى 
من  تابعني بارتكاب مخالفة الترشيع الجمريكالعمومية ، و لدورها الفعال يف حسم النزاعات القامئة بني إدارة الجامرك من جهة ، و امل
 جهة ثانية. و لعل أهم النتائج التي ميكن التوصل إليها من خالل هذه الدراسة ما ييل:

عجز اآلليات القانونية التقليدية عن إعطاء تكييف دقيق للمصالحة الجمركية التي تجاوزت التقسيم الثنايئ للقانون: مدين من  ـــ
جهة، و جنايئ من جهة أخرى يسريان يف خطني متوازيني ال يلتقيان. إذ أن املصالحة الجمركية تنتسب إىل الصلح املدين دون  أن 

 يف طياتها جزاء دون أن تنصهر فيه ،و هي عىل عالقة وطيدة بالقانون اإلداري دون أن تكون منه. تكون عقدا مدنيا ، و تحمل

إن اإلقرار بالطابع التعاقدي للمصالحة الجزائية ال يعني بالرضورة أنها عقد . فإذا كان من املؤكد أن ما يجمع املصالحة يف املواد  ـــ 
ية ، بوجه خاص ، و العقد بشقيه املدين و اإلداري أكرب بكثري مام يفرقهام ، فإنها مع ذلك تبقى الجزائية، بوجه عام ، و يف املادة الجمرك

 محتفظة بخصوصيتها التي تستمدها من طابعها الجزايئ. 

 إن املصالحة الجمركية و قبل صدور حكم نهايئ فهي تندرج سواء يف مرحلة منحها أو يف مرحلة تقديرها ضمن الدعوى الجنائية، ـــ
 كام أن أثرها املسقط للدعوى العمومية، وطابعها التعوييض الجزايئ يحددان طبيعتها كعقوبة خاصة توقعها إدارة عمومية.
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 قامئة املراجع :

 أوال: باللغة العربية 
 الكتب: (2

 .4171ية ، دون طبعة ، الوفاء القانونبوهنتالة أحمد ياسني ، القيمة العقابية للعقوبة املثالية للجرمية ، دراسة يف الترشيع الجزائري، مكتب 
 ..417بوسقيعة أحسن : املصالحة يف املواد الجزائية بوجه عام ، ويف املادة الجمركية بوجه خاص ، دار هومة ، طبعة 

 .4174بوسقيعة أحسن ، الوجيز يف القانون الجنايئ العام ، دار هومة ، دون طبعة،الجزائر، 
 . 7228الجمركية يف ضوء الفقه و اجتهاد القضاء ، دار الحكمة ، الجزائر ، بوسقيعة أحسن : املنازعات 

كندرية ، سبوراس عبد القادر : العفو عن الجرمية و العقوبة يف الترشيع  الجزائري و املقارن ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة للنرش ، اإل 
 . .417مرص ، دون طبعة ، 

 .4171ة للنيابة العامة يف الدعوى العمومية ، دار هومة للنرش و التوزيع ، الطبعة الثانية ، الجزائر، شمالل عيل : السلطة التقديري
 ..722غنام محمد غنام : القانون اإلداري الجنايئ، دار النهضة العربية ، دون ذكر رقم الطبعة، 

 املجالت: (0
السياسية  ن التسوية القضائية ، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية وزعباط فوزية : خصوصية املصالحة الجمركية الجزائية كإجراء بديل ع

 . 4171، العدد الثامن ، ديسمرب 
خامس لالصبونجي كريم : الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية ، منشورات مجلة الحقوق ، سلسلة املعارف القانونية و القضائية ، جامعة محمد ا

 . 42الرباط ، املغرب ، عدد  ، دار النرش و املعرفة ،
 .4172، الجزء الرابع ، ديسمرب  ..، العدد  7صالح عيل أحمد : املصالحة الجمركية يف القانون الجزائري ، مجلة حوليات ، جامعة الجزائر 

 ( القوانني :3

 .77 قانون الجامرك، الصادر يف الجريدة الرسمية عاملتضمن  12/11، املعدل و املتمم للقانون 4171فرباير  71املؤرخ يف  12/ 71القانون رقم 
، املتعلق مبكافحة التهريب، الجريدة  4115أوت  .4املؤرخ يف  11/15املتضمن املوافقة عىل األمر  4115/ 74/ 7.املؤرخ يف  71/15القانون 
 . 75الرسمية العدد 

و املتضمن القانون املدين.الجريدة الرسمية  7215سبتمرب  41املؤرخ يف  58ـ15ر ، املعدل و املتمم لألم 4111مايو  .7املؤرخ يف  11/15القانون رقم 
 .7.العدد 

 ثانيا : باللغة األجنبية 

Fréderic DEBOVE, Rudolph HIDALGO- Droit pénal et procédure Pénal – 2eme édition – édition L.G.D.J Paris- 

2005. 

  . IDIR KSOUR, La transaction douanière ,grand Alger livres édtion ,ALGERIE,2008 ـ
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 عقوبة اإلعدام  في المغرب: بين الضرورة وانتهاك الحق في الحياة

  عقوبة اإلعدام  في المغرب: بين الضرورة وانتهاك الحق في الحياة
    

 دكتور يف الحقوق 
 جامعة املوىل اسامعيل مكناس-كلية الحقوق

 

 : ملخص

عىل الحق يف الحياة، وأناط بالقانون مهمة حامية هذا الحق. ويعترب هذا التنصيص  4177لسنة  نص دستور اململكة املغربية
، يف الوقت الذي تحاشت فيه الدساتري السابقة أي حديث عن الحق يف الحياة، 4177من أهم املستجدات التي حملها دستور 

وعة من قابل يرتب القانون الجنايئ عقوبة اإلعدام ملجمالذي يعترب أول الحقوق ويتيح التمتع بباقي الحقوق األخرى. يف امل
، فإن النطق .722الجرائم، مام يجعلها يف مواجهة الحق الدستوري يف الحياة، ورغم أن تنفيذها قد توقف يف املغرب منذ سنة 

 .بها مازال يطرح انقسامات مجتمعية حول جدوى هذه العقوبة ونجاعتها

 

Abstract :  

The Constitution of the Kingdom of Morocco of 2011 stipulated the right to life, and the 

law was tasked with protecting this right. This stipulation is considered one of the most 

important developments in the 2011 constitution, at a time when previous constitutions avoided 

any discussion of the right to life, which is the first right and allows the enjoyment of the rest 

of the other rights. On the other hand, the criminal law arranges the death penalty for a group 

of crimes, which makes it in the face of the constitutional right to life, and although its 

implementation has been suspended in Morocco since 1993, its pronouncement still raises 

societal divisions about the feasibility and effectiveness of this punishment. 
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 مقدمة:
ات إىل حالة تأسيس املجتمع السيايس، محورا للتفكري الفلسفي نتج عنه مجموعة من النظريشكل انتقال اإلنسان من حالة الطبيعة 

والتوجهات، أخضعت هذا االنتقال إىل كثري من الدراسة والتحليل. وإذا كانت جل النظريات يف الفكر السيايس قد أجمعت عىل  رضورة 
فت اد حتى يسود األمن واالستقرار يف املجتمع اإلنساين، فإنها قد اختلوجود سلطة وإرادة فوق الجميع، وتتمتع بالتفوق عىل كل األفر 

يف طريقة تأسيسها وحدودها، وتبقى أهمية هذه النظريات كامنة يف االتفاق عىل وجود قانون يلزم أفراد املجتمع عىل االنصياع له 
 واحرتامه، تأسيسا للعيش املشرتك وتجاوز حالة الفوىض والطبيعة.

يعترب القانون أسمى تعبري عن األمة، يتم سنه وترشيعه من طرف السلطة الترشيعية املنبثقة عن الشعب بواسطة االنتخابات،       
لريتبط بالحياة العامة باملجتمع وليضبط سلوك ألفراد، يوقع الجزاء والعقوبة عىل كل مقرتف لفعل أو ترصف وضعه القانون ضمن األفعال 

رح حدود سياسة التجريم ومدى مالءمة وتناسب الفعل أو الجرم للعقوبة، كمبدإ أسايس يضمن عدم الغلو يف التجريم املجرمة، مام يط
والعقاب، ويف نفس الوقت استحضار عدم التساهل مع جرائم تهدد األمن والنظام داخل املجتمع، والتي تنزع به نحو حالة الفوىض 

 والطبيعة.

، حيث 245ملسطري والعقايب إىل إضفاء الفعالية عىل العدالة الجنائية  لغاية حامية مصالح املجتمعيهدف الترشيع الجنايئ بشقيه ا
يتموضع القضاء الجنايئ ضمن معادلة صعبة، تتجىل يف التوفيق بني حامية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية من جهة، وتحديد 

من جهة أخرى، وما دام إصدار حكم  246نائية يف مجال التجريم والعقاباالختيارات والقواعد التي يتعني أن تقوم عليها السياسة الج
قضايئ سيؤثر يف وضعية املتهمني ، فإن املرشع عمل عىل سن قواعد وإجراءات يجب اتباعها والتقيد بها، وإال وقع حكم املحكمة تحت 

 جيح األدلة.طائلة البطالن، أخذا بعني االعتبار سلطة القايض التقديرية يف تدقيق ومتحيص وتر 

وعىل هذا األساس، يعترب االجتهاد القضايئ الجنايئ ضامنة أساسية لحامية الحقوق املضمونة دستوريا، أو بواسطة قوانني عادية  
أو تنظيمية، إال أن هذا التدخل الجنايئ ال يجب أن يؤخذ عىل أنه مدخل للمساس بجوهر حقوق اإلنسان، فالتوازن يتطلب وضع الحدود 

، خاصة فيام يتعلق ببسط الرقابة عىل أعامل الضابطة القضائية 247ا، دون أن يسمح بتقييدها مبا ينال من جوهرها أو محتواهاملامرسته
والنيابة العامة، وتكييف الجرائم وتعليل األحكام. فإذا كان الترشيع الجنايئ يشكل آلية حاسمة يف حامية حقوق اإلنسان سواء تعلق 

 . 248عليه، فإن القضاء يقرر يف موضوع مسؤولية الجاين والتدبري الجنايئ الذي سيطبق يف حقه األمر بالجاين أو املجني

وألن لكل حديث سياقه الذي ينهل منها مناسبة الكتابة والكالم، فإن سياق كتابة هذا املقال هو نفسه الذي عاشه املجتمع املغريب، 
مل يتجاوز عمره إحدى عرشة سنة، وفقد عىل إثرها حقه يف الحياة بعد جراء ارتكاب جرمية بشعة مبدينة طنجة، راح ضحيتها طفل 

                                                           
الطيب أنجار، دور القاضي الجنائي في حماية حقوق اإلنسان ورقابة قضاء النقض لشرعية العقوبة، سلسلة دفاتر المجلس األعلى عدد -245

 .92، ص5/2115

واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان مالءمات قانونية ودستورية، المجلة المغربية لإلدارة المحلية عبد العزيز لعروسي، التشريع المغربي -246

 .12، ص2112، 91والتنمية، عدد 

-الشرعية الدستورية في قانون اإلجراءات الجنائية -أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري الشرعية الدستورية في قانون العقوبات-247 

 .222، ص2112شروق، الطبعة الثانية، القاهرة، ، دار ال

 .215عبد العزيز لعروسي، التشريع واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص-248 
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اغتصابه، وهي جرمية اهتزت لها جميع مكونات الشعب املغريب، ولتعيد فتح النقاش املجتمعي حول عقوبة اإلعدام وجدواها، هذه العقوبة 
 التي تصدر اليوم يف أحكام قضائية، ولكن ال تجد طريقها للتنفيذ.

شاركة يف هذا النقاش املجتمعي، ارتأينا أن نخص عقوبة اإلعدام بالدراسة والتحليل، يف استحضار لبعدها القانوين ومن أجل امل
سواء يف الترشيع الوطني، أو يف مصادر القانون الدويل خاصة يف االتفاقيات الدولية التي تعرضت للحق يف الحياة وعقوبة اإلعدام، 

لحق يف الحياة وحدوده يف الترشيع الوطني )املطلب األول(، عىل أن نتعرض لعقوبة اإلعدام يف ومن  أجل ذلك سنسلط الضوء عىل ا
 الترشيع املغريب وجدواها يف القانون الجنايئ املغريب )املطلب الثاين(.

 املطلب األول: الحق يف الحياة بني الترشيع الوطني واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان
،  لتتم دسرتة هذا الحق 249"الحق يف الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق" عىل أن 4177نص دستور 

، وكتجاوز لعدم تضمني الدساتري املتعاقبة التنصيص عىل هذا الحق وحاميته.  مل ترش 250الذي يأيت يف الدرجة األوىل يف سلم الحقوق
( للحق يف الحياة، لتغفل هذه الدساتري أول حق يف سلم الحقوق وأهمها، 7221 -7224 -7214 -7211 -7214الدساتري السابقة املتعاقبة )

 فال ميكن أن نتصور متتع املواطن بحقوقه دون التنصيص عىل الحق يف الحياة.

زيايئ فإن حامية الحق يف الحياة التي ال تتحقق بدون إيجاد السبل ملنع القتل، فمفهوم الحق يف الحياة ال ينحرص يف املعنى ال  
، وهذا ما ينسجم مع ما نص عليه املرشع 252، بل يجب أن يشمل اتخاذ إجراءات لتأمني الحياة والحفاظ عليها251أي بقاء اإلنسان حيا

عند تنصيصه عىل أن القانون يحمي هذا الحق، حيث استعمل املرشع يف الفصل املذكور تعبري "لكل إنسان"، للداللة عىل أن الحياة 
، بغض النظر عن الظروف واملالبسات املحيطة به، وحامية القانون لهذا الحق لن تكون إال بإلغاء أي فعل أو إجراء هي ملك لكل إنسان

 يهدف إىل إزهاق الروح البرشية.

يعترب الحق يف الحياة من أول الحقوق التي يتمتع بها اإلنسان، بحيث تكون الحقوق األخرى من دونه غري ذات معنى، فالحياة 
، فهو حق مالزم لإلنسان يكتسبه مبجرد خروجه إىل الحياة، بل حتى وهو يف بطن أمه عندما يتعلق األمر 253رسة باقي الحقوقرشط ملام

باعتداء عىل حياة جنني، فحق الحياة مكفول مبوجب الرشائع الساموية ونصوص االتفاقيات الدولية، كأصل ثابت لكل إنسان وقاعدة 
، كام أدرجه العهد الدويل 254، عىل حق الفرد يف الحياة والحرية واألمان الشخيص7228اإلنسان لسنة  نص اإلعالن العاملي لحقوق عامة.

الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واعتربه حقا مالزما لكل إنسان، وذهب إىل أن الحرمان من الحياة جرمية من جرائم اإلبادة الجامعية، 
 .255، إىل الحكم به يف الجرائم أشد خطورة، ومل يعف مسؤوليتها يف حامية هذا الحقكام وجه الدول التي مل تلغ عقوبات اإلعدام

                                                           

 .2111من دستور المملكة المغربية لسنة  21الفصل -249 

 .111ص، لبنان، 2111حقوقية الطبعة األولى منشورات الحلبي السعدي محمد الخطيب، أسس حقوق اإلنسان في التشريع الديني والدولي، -250 

 .51، ص2111يوسف البحيري، حقوق اإلنسان المعايير الدولية وآليات الرقابة، المطبعة الوطنية للداوديات، الطبعة األولى، مراكش، -251 

لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية  عبد القادر األعرج، السياسة التشريعية والقضائية وإشكالية حماية حقوق اإلنسان بالمغرب، أطروحة-252 

 .129، ص2112-2111العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال، السنة الجامعية 

 .121عبد القادر األعرج، السياسة التشريعية والقضائية وإشكالية حماية حقوق اإلنسان بالمغرب، مرجع سابق، ص:-253 

 .1829ن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان م 1المادة -254 

 .1891ماي  21بتاريخ  1225ر عدد -من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنشور في ج 1المادة -255 
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، وهو ما 256، فقد نص عىل أن  الحق يف الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ويحمي القانون هذا الحق4177وبالرجوع إىل دستور 
احب مهمة حامية هذا الحق للقانون أي  للربملان، باعتباره صيعني أن املرشع الدستوري وإن أقر الحق يف الحياة للمواطنني، فإنه أوكل 

، وحامية القانون 257االختصاص بالترشيع يف الحقوق والحريات األساسية املنصوص عليها يف التصدير، ويف فصول أخرى من الدستور
 عاتق جني ضحية فعل القتل، حيث يقع عىللهذا الحق لن تكون إال بإلغاء أي فعل أو إجراء يهدف إىل إزهاق الروح البرشية، مبا فيها امل

املرشع إخراج نصوص قانونية تردع املجرمني املحتملني من ارتكاب هذه الجرمية البشعة يف املستقبل، يف املقابل فإن واقع الحال يؤكد 
، مام يطرح  258لرتيث واالتزانأن القضاء املغريب الزال يصدر عقوبة اإلعدام يف مجموعة من الجرائم، رغم أنه يتعامل معها بكثري من ا

 إشكالية مدى دستورية عقوبة اإلعدام وحدود انتهاكها للحق يف الحياة؟

ويف هذا اإلطار تنبغي اإلشارة إىل أن دراسة عقوبة اإلعدام يجب أن تحاط بالقدر الكايف من االستقاللية والتجرد واملوضوعية، يف 
أمل واضطراب ألرس الضحايا وحرمانهم من حقهم يف الحياة، وما يستتبعه من النطق استحضار تام ألبعاد جرمية القتل وما تحدثه من 

بحكم اإلعدام لدى املجرمني، ومدى قدرة هذه العقوبة عىل ردع الجناة املحتملني يف املستقبل، لنضع عقوبة اإلعدام يف معادلة طرفاها 
 عدام.  ملعادلة مدى انتهاك الحق يف الحياة أثناء نطق القايض بعقوبة اإل رضورة تطبيقها وإيقاع القتل عىل مرتكبه، ويف الطرف اآلخر من ا

فإذا كانت عقوبة اإلعدام منصوص عليها يف الترشيع الجنايئ، ومبقدور القضاء الزجري الحكم بها، فإن املامرسة أبانت عن توجه 
ع املدانون نفذت ثالث مرات منذ االستقالل وغالبا ما يتمت ثابت نحو اإللغاء الواقعي لها، بالتقليص من نطقها والعزوف عن تنفيذها، وقد

، يف الوقت الذي ترتفع فيه األصوات املنادية بإلغاء هذه العقوبة، والسيام من طرف املنظامت غري الحكومية، خاصة 259بها بالعفو املليك
عنها سلب حياة اإلنسان، مع عدم إمكانية العدول  إن اإلعدام عقوبة خطرية يرتتب .260مع ظهور االئتالف املغريب ملناهضة عقوبة اإلعدام

عنها بعد التنفيذ، وبالتايل ميكن أن يعتمد القايض عىل أدلة ووقائع باطلة، يستنتج منها حكمه باإلعدام، والذي رغم عدم تنفيذه فإنه 
 يخلف آالما نفسية عميقة للمحكومني به.

ني يقرتفها املحكومون باإلعدام، مام يجعل عقوبة اإلعدام يف املنتصف ب ويف نفس الوقت، البد أن نستحرض بشاعة الجرائم التي 
الرضورة واالنتهاك، وسيشكل الحق يف الحياة ومن دون شك، موضوعا للدفع بعدم دستورية القوانني التي تنتهكه، عىل اعتبار أن الحق 

ية عىل ري بالحامية، وقد أكدت املحكمة الدستورية األملانيف الحياة وكام بينا سابقا هو حق دستوري لكل إنسان، أحاطه املرشع الدستو 
رضورة تناسب العقوبة مع جسامة الفعل املعاقب عليه، عىل أساس احرتام كرامة اإلنسان التي تعني بشكل خاص منع العقوبات القاسية 

                                                           

 .2111من دستور المملكة المغربية لسنة  21الفصل  -256 

 .2111من دستور المملكة المغربية لسنة  11الفصل -257 
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 paine.mort.PDFaspx. 

األعلى ضمن عمل المجلس األعلى والتحوالت االقتصادية واالجتماعية، عمل المجلس أحمد التهامي، الحقوق المدنية واجتهاد الغرفة الجنائية، -259 

 .152-151، ص 1888، مطبعة األمنية، الرباط، 1881دجنبر  21-19والتحوالت االقتصادية واالجتماعية أشغال الندوة المنعقدة بالرباط بتاريخ 

 .112، ص2112شتاء  5محمد السكتاوي، خارطة طريق من أجل التغيير وحقوق اإلنسان في المغرب، مجلة الغد، عدد-260 

http://www.justice.gov.ma/downloanding/fille_apropos-paine.mort.PDFaspx
http://www.justice.gov.ma/downloanding/fille_apropos-paine.mort.PDFaspx
http://www.justice.gov.ma/downloanding/fille_apropos-paine.mort.PDFaspx
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ستورية لقيمه ه يف االحرتام والحامية الدوالالإنسانية واملهينة، وال ميكن أن يتحول الجاين ليشء بسيط ملكافحة الجرمية وينتهك حق
 .261االجتامعية

وبالرجوع إىل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، فإنه قد نص عىل أن الحق يف الحياة مالزم لإلنسان، وعىل القانون 
لفة، أنه ميكن حرمان إنسان من الحياة ، وهو ما نستنتج معه مبفهوم املخا262أن يحمي هذا الحق، وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا

كعقوبة إذا مل تقرتن بالتعسف يف إلحاقها، وهو ما بينته نفس املادة عند تنصيصها عىل أنه ال يجوز أن يحكم بهذه العقوبة يف البلدان 
، 263كمة مختصةم صادر عن محالتي مل تلغها، إال جزاء عىل أشد الجرائم خطورة وفقا للترشيع النافذ وقت ارتكاب الجرمية، ومبقتىض حك

اليشء الذي دفع بعض الدول إىل التمسك بعقوبة اإلعدام، كجزاء يوقع عىل املجرمني املرتكبني ألبشع الجرائم، أخذا بعني االعتبار أن 
ف أي سلوك يتعبري "أبشع الجرائم" مفتوح عىل كل تأويل، خاصة يف األنظمة غري الدميقراطية التي ال تحرتم حقوق اإلنسان، فيتم تكي

 أو تعبري عن املعارضة بارتكاب أبشع الجرائم.

 :264وتعترب عقوبة اإلعدام محل خالف عاملي تعيشه العديد من الدول، حيث تتجاذبه ثالث اتجاهات
 دول تبنت اإللغاء الكيل لإلعدام آخرها ماليزيا. -
 األمريكية.دول أبقت عقوبة اإلعدام مع التنفيذ، منها اليابان والواليات املتحدة  -
 دول أبقت عقوبة اإلعدام مع وقف التنفيذ، مثل حالة املغرب. -

ومن بني التوصيات التي تضمنها التقرير الختامي لهيئة اإلنصاف واملصالحة، مواصلة االنضامم إىل اتفاقيات القانون الدويل لحقوق 
، 265قوبة اإلعدامالخاص بالحقوق املدنية والسياسية، واملتعلق مبنع عاإلنسان، خاصة املصادقة عىل الربتوكول الثاين امللحق بالعهد الدويل 

الذي مل ينضم إليه املغرب بعد. وإذا كان العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، قد تضمن موادا تعاملت مع عقوبة اإلعدام 
ية ل الثاين امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنكواقع ميارس يف مجموعة من الدول، من أجل الحد من مامرستها، فإن الربوتوكو 

 روالسياسية، قد دعا إىل إلغاء عقوبة اإلعدام من أجل املساهمة يف تعزيز الكرامة اإلنسانية، والتطوير التدريجي لحقوق اإلنسان، واعتبا
، ويف هذا السياق نصت املادة األوىل منه عىل 266ياةأن التدابري الرامية إىل إلغاء عقوبة اإلعدام تشكل تقدما يف التمتع بالحق يف الح

دام، عأن الدول املنضمة إليه، تلتزم بعدم إعدام أي شخص خاضع لواليتها القضائية، كام أنها  مطالبة باتخاذ جميع التدابري إللغاء عقوبة اإل 
 رية. ة بالغة الخطورة ذات طبيعة عسكليبقي الربوتوكول الثاين عىل إمكانية تطبيق اإلعدام يف وقت الحرب، لإلدانة يف جرمي

 املطلب الثاين: عقوبة اإلعدام يف القانون الجنايئ

                                                           

ة عأحمد السوداني، أحكام المحكمة الدستورية الفيدرالية األلمانية الحقوق والحريات األساسية، الجزء الثاني، مؤسسة كونراد أديناور، مطب-261 

 .11، ص 2111لون، الرباط، 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 1أنظر المادة -262

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 1الفقرة الثانية من المادة  -263

 ورقة حول عقوبة اإلعدام من إعداد وزارة العدل والحريات منشورة في الموقع الرسمي للوزارة، على الرابط-264

 www.justice.gov.ma/downloanding//fille_apropos-paine.mort.PDFaspx،. 

 .111أنظر التقرير الختامي الكتاب األول، الحقيقة واإلنصاف والمصالحة، ص -265

 أنظر ديباجة البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.-266
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ترتبط عقوبة اإلعدام بأبعاد نفسية واجتامعية ودينية، مام يجعل من جدواها بني مفرتق االتجاهات الفكرية التي تناولت فلسفة 
فذ عقوبة اإلعدام، إال أن القضاء الزال يرتبها كعقوبة ملجموعة من األفعال . وبالرغم من أن املغرب مل يعد ين267العقوبة بالبحث والتحليل

ة يوالجرائم. يرتب القانون الجنايئ عقوبة اإلعدام يف الجرائم املرتكبة ضد أمن الدولة واالعتداءات واملؤامرات ضد امللوك واألرسة امللك
، أو جزاء ملرتكب جرمية القتل العمد 270أو الداخيل 269من الدولة الخارجيباإلضافة إىل الجنايات والجنح املرتكبة ضد أ  ،268وشكل الحكومة

. كام يرتب القانون الجنايئ 272، أو الستعامل وسائل التعذيب وارتكاب أعامل وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية271مع سبق اإلرصار والرتصد
 .273ؤقت، الحكم عليه بنفس العقوبةلشاهد الزور الذي ترتبت عن شهادته الحكم عىل املتهم بعقوبة أشد من السجن امل

يشتمل القانون الجنايئ عىل فصول تتعلق مبكافحة اإلرهاب رتب لها عقوبة اإلعدام، حيث حدد الئحة األفعال والجرائم التي  
تب الظهري . كام ر 274تعترب فعال إرهابيا، وتتمثل يف جرائم املس الخطري بالنظام العام، واالعتداء عمدا عىل حياة األشخاص وسالمتهم

املتعلق بزجر الجرائم املاسة بصحة األمة، عقوبة اإلعدام لكل فعل يستهدف صنع منتوجات أو مواد معدة للتغذية البرشية، تشكل خطرا 
. كام نجد عقوبة اإلعدام مقررة يف القانون املتعلق بالقضاء العسكري، يف حق أفراد الجيش املتورطني يف الفرار 275عىل الصحة العمومية

واإلعداد  279، وعدم االمتثال لألمر بالزحف278والتمرد أمام العدو 277، أو الفرار املقرون بالتآمر276 صفوف العدو أو إىل جامعة أو عصابة ثائرةإىل
 .280لتغيري النظام واالستيالء عىل جزء من الرتاب الوطني

وعطفا عىل ما سبق، يكون القانون املغريب قد تضمن حاالت عديدة يرتب لها عقوبة اإلعدام، والتي تقتيض إزهاق الروح البرشية،  
وهو ما ميكن أن يشكل انتهاكا للحق يف الحياة، يف املقابل  فإن اإلعدام قد يكون عقوبة الرتكاب جرمية القتل، التي تشكل يف حد 

ق يف الحياة، ليثار النقاش حول الجدوى من توقيع عقوبة اإلعدام، والذي سيستند إىل تصورين: يتمثل األول يف ذاتها اعتداء عىل الح

                                                           
 القانون المغربي، مقال منشور على موقع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان على الرابط:محمد بنعليلو، عقوبة اإلعدام في -267

www.cnh.ma/ar/bulletin-d-information/qwb-/dm-fy-lqnwn-Lmgrby.. 

 الرابط: منشورة على موقع وزارة العدل والحريات، على ، 2118مارس  25من القانون الجنائي، صيغة محينة بتاريخ  111، 151، 111أنظر الفصول -268

adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar الجنائي.21القانون%21/.../مجموعة% docx 

 من القانون الجنائي، نفس المرجع. 181إلى  191الفصول من -269

 جع.من القانون الجنائي، نفس المر 215، 212، 211، 212، 211أنظر الفصول -270

 من القانون الجنائي، نفس المرجع. 189، 181، 181، 181أنظر الفصول -271

 من القانون الجنائي، نفس المرجع. 219و  188أنظر الفصل -272

 من القانون الجنائي، نفس المرجع. 118الفصل -273

ن لها عالقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي من القانون الجنائي عشرة أنواع من الجرائم، تصبح جرائم إرهاب عندما تكو 219-1حددت المادة -274

إلى الئحة األفعال اإلرهابية، االلتحاق أو محاولة االلتحاق بكيانات أو تنظيمات  219-1-1يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، كما أضافت المادة 

 ة.أو عصابات إرهابية، وتلقي تدريب أو تكوين أو تجنيد بقصد ارتكاب احد األفعال اإلرهابي

 .11/11/1858بتاريخ  2251ر عدد -المتعلق بزجر الجرائم الماسة بصحة األمة، ج 1-58-191أنظر الظهير الشريف رقم -275

ر -، ج2112ديسمبر  11صادر  1.12.191رقم  المتعلق بالقضاء العسكري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 119.11من القانون  112الفصل -276

 .2115يونيو  12بتاريخ  1111ر عدد -واالستدراك الوارد بج 1/11/2115بتاريخ ، 1122عدد 

 ، نفس المرجع.119.11من القانون  111الفصل -277

 ، نفس المرجع.119.11من القانون  111الفصل -278

 ، نفس المرجع.119.11من القانون  111الفصل -279

 ، نفس المرجع.119.11من القانون  211الفصل -280
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النظر إىل جرمية القتل كاعتداء عىل الحياة، ومن أجل حاميتها البد من توقيع عقوبة اإلعدام عىل مرتكب جرمية القتل. أما التصور 
بة اإلعدام مبرتكب جرمية القتل اعتداء عىل الحياة، فإعدام القاتل لن يغري من واقع الجرمية الثاين فيتأسس عىل اعتبار  إلحاق عقو

ونتيجتها، وينطبق هذا التحليل عىل جرائم اإلرهاب التي تزهق األرواح، أما الجرائم التي سبق ذكرها والتي مل ينتج عنها اعتداء عىل 
 جرمية هي ما جعلت املرشع يرتب لها هذه العقوبة.األرواح وانتهاك حق الحياة، فإن جسامة الخطأ وال

أما من وجهة نظرنا، يبقى املغرب من بني مجموعة من الدول التي ترتب عقوبة اإلعدام ملجموعة من الجرائم، وبالتايل فإن املغرب 
ز بني جرائم القتل دد ينبغي التمييليس استثناء وال يشكل نشازا يف هذا الباب، وإن كان التوجه الدويل يسري نحو إلغائها. ويف هذا الص

واإلرهاب، والتي تجعل من مقرتفيها خارج أي مسوغ اللتامس التخفيف وظروفه، فجرمية القتل هي اعتداء عىل حق حياة الجاين، فال 
وقوعه،  دميكن أن منتع القاتل الذي أزهق الروح البرشية بالتامس األعذار، ألن فعله يكتيس خطورة جسيمة وال ميكن إصالحه بع

 فجرمية القتل ليست اعتداء عىل حياة الضحية فحسب، بل هي اعتداء عىل حياة املجتمع وتهديد لها.

إن مرتكب جرمية القتل العمد بغض النظر عن الظروف واملالبسات، يؤسس لعدالة القوي والشارع، بعيدا عن عدالة القضاء، 
ا كانت الغاية من إصدار الترشيع وسن القوانني هو ضبط سلوك األفراد داخل فإذ  كمؤسسة تسعى إىل حل النزاعات وتوقيع الجزاءات.

املجتمع، وجعله سلوكا مدنيا ينهل من ثقافة العيش املشرتك، فإن املرشع وهو بصدد صناعة الترشيع، ينفذ إىل الغايات الكربى من وضع 
كل ردعا والتي ينبغي لها أن تتناسب مع الجرائم واألفعال، أن تش القوانني، فالردع ليس غاية يف حد ذاته، وإمنا الغاية من سن العقوبات

لكل أفراد املجتمع ولكل املجرمني املحتملني يف املستقبل، فحتى الذين ينادون بأن اإلعدام ليس حال، ويصورونه كعقوبة انتقامية ال 
ا املنطق هل تقويم سلوك املجرمني، وبالتايل وبهذ تغري من سلوك املجرمني، فإن السجن كعقوبة حبسية أتبث هو اآلخر عدم نجاعته يف

 يعترب ذلك مربرا إلغاء العقوبة الحبسية؟

إن ما مييز النقاش الذي يطفو من الحني إىل اآلخر يف الفضاءات املجتمعية حول عقوبة اإلعدام، عادة ما يتجادبه طرفان يتبادالن 
 ميل للقصاص املنصوص عليه يف القرآن الكريم،  مصداقا لقوله تعاىل: االتهامات، الطرف األول يرى يف عقوبة اإلعدام تطبيق ع

نِّ َوالُْجُروَح ِقَص َوكََتْبَنا َعلَْيِهْم ِفيَها أَنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َوالَْعنْيَ ِبالَْعنْيِ َواأْلَنَف ِباأْلَنِف َواأْلُُذَن ِباأْلُذُ  نَّ ِبالسِّ  َفَمن ۚ  اص  ِن َوالسِّ
َق  ارَة   َفُهوَ  ِبهِ  تََصدَّ  281. الظَّالُِمونَ  ُهمُ  َفأُولََِٰصكَ  اللَّهُ  أَنَزَل  مِبَا يَْحكُم لَّمْ  َوَمن ۚ   لَّهُ  كَفَّ

وتنبغي اإلشارة يف هذا السياق، أن مجموعة من األحكام والحدود التي أىت بها القرآن الكريم هي معطلة وغري مطبقة عىل مجموعة 
الكريم ورتب لها مجموعة من العقوبات والحدود، كحد الزنا والرسقة، وبالتايل فإن التحجج بحد القتل  من الجرائم التي تطرق لها القرآن

 كعقوبة يعترب انتقائيا، يف ظل تعطيل مجموعة من الحدود األخرى، يف املقابل فإن الدول التي تنفذ عقوبة اإلعدام، ال تنفذها باعتبارها
يف إقامة العدل داخل املجتمع توافقت مع التصور اإلالهي، فالفطرة السليمة واستخدام العقل دولة مسلمة تطبق الحد، وإمنا فلسفتها 

 يرشد اإلنسان إىل االنسجام مع التوجهات اإلالهية.

أما الطرف الثاين والذي يتبنى إلغاء عقوبة اإلعدام، فإنه يف الغالب يبني ذلك عىل مواجهة فكر وثقافة دينية يحظى فيها الدين 
مي بالصدارة عىل سلم الهوية والتوجه واالختيار، كام يعترب الرصيد الثقايف الذي ينهل منه تحديد معامل املجتمع وفلسفته، رصيدا اإلسال 

                                                           
 .25سورة المائدة اآلية -281
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مل يعد صالحا كأرضية لتحديد االختيارات وفلسفة املجتمع، فينتزع من املجتمع خصوصيته ومعطياته الثقافية والهوياتية التي متيزه عن 
عامل، فلكل مجتمع خصوصيته وثقافته ينهل منها ويتأثر بها، وبالتايل فإن أي محاولة الستئصال الجانب الثقايف يف تحديد باقي شعوب ال

 التوجهات، سيكون محكوم عليها بالفشل يف ظل عدم احرتام محددات ثقافية اكتسبت قدسيتها وأخضعت املواقف لها.

 عىل سبيل الختم
ن نقاشا مجتمعيا صحيا  ينبغي تسليط الضوء عليه، فإنه يف كثري من األحوال يتم تحوير النقاش من إن إلغاء عقوبة اإلعدام وإن كا

الفضاء الحقوقي القانوين، ومن النقاش العلمي األكادميي، إىل فضاء للتوظيف السيايس واإليديولوجي لقوى ال تقدم للمجتمع بديال غري 
ف رضية للمعامالت واألحكام والتوجهات، فيجعله ساكنا غري مساير لتطور اإلنسان، أما الطر التناحر الفكري، يتشبث أحد أطرافها بالدين كأ 

 اآلخر فينسلخ من أي محدد ثقايف وديني يستحرض فيه خصوصية املغرب كبلد إسالمي توجد يف قمته إمارة املؤمنني.

الدراسات  عد الغايئ لعقوبة اإلعدام املبنية عىلوبني ذلك وذاك، فإننا اليوم يف حاجة إىل نقاش عقالين هادئ، نستحرض فيه الب
 واإلحصائيات وليس األهواء واإليديولوجية، ألننا نعيش يف سفينة واحدة وأي خلل يف االختيار، فإنه يتهدد حياة املجتمع وسالمته    

 4177يف دستور  ن جعلها املرشعتبقى اإلشارة يف األخري إىل أن املحكمة الدستورية ستكون يف صلب هذا النقاش املجتمعي، بعد أ 
، حتى يتسنى لها فحص دستوريته، 282منفتحة عىل إحالة املتقاضني للنصوص القانونية الواجبة التطبيق، يف النزاع املعروض أمام املحكمة

الحق يف الحياة  ةوجدير بالذكر أن القوانني والنصوص التي ترتب عقوبة اإلعدام ستكون موضوعا للدفع بعدم دستورية القانون يف مواجه
( من الدستور، وعموما فإن القايض الدستوري ينتظره الفصل يف دستورية هذه 47كحق دستوري نص عليه الفصل الواحد والعرشين)

 النصوص، اعتامدا عىل تأويله للدستور مع تبيان الحق يف الحياة وحدوده.

 

  

                                                           

" تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، من دستور المملكة المغربية على ما يلي:  111نص الفص  -282 

 .روأثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد األطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدست
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 الئحة املراجع

 -القرآن الكريم 
 - 5/4115 ع ، سلسلة دفاتر املجلس األعىلورقابة قضاء النقض لرشعية العقوبةالطيب أنجار، دور القايض الجنايئ يف حامية حقوق اإلنسان. 
 -ت الجنائيةالرشعية الدستورية يف قانون اإلجراءا -أحمد فتحي رسور، القانون الجنايئ الدستوري الرشعية الدستورية يف قانون العقوبات- ،

 . 4114دار الرشوق، الطبعة الثانية، القاهرة، 
 -إلدارة املحلية والتنمية، ودستورية، املجلة املغربية ل عبد العزيز لعرويس، الترشيع املغريب واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان مالءمات قانونية

 .4172، 81عدد 
 -ية لعبد القادر األعرج، السياسة الترشيعية والقضائية وإشكالية حامية حقوق اإلنسان باملغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام، ك

 .4174-4177أكدال، السنة الجامعية  العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية، جامعة محمد الخامس
 - لبنان.4171سعدي محمد الخطيب، أسس حقوق اإلنسان يف الترشيع الديني والدويل، منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة األوىل ، 
 -4171 ،يوسف البحريي، حقوق اإلنسان املعايري الدولية وآليات الرقابة، املطبعة الوطنية للداوديات، الطبعة األوىل، مراكش. 
 -ة عأحمد السوداين، أحكام املحكمة الدستورية الفيدرالية األملانية الحقوق والحريات األساسية، الجزء الثاين، مؤسسة كونراد أديناور، مطب

 .4171لون، الرباط، 
 -املجلس  الجتامعية، عملأحمد التهامي، الحقوق املدنية واجتهاد الغرفة الجنائية، ضمن عمل املجلس األعىل والتحوالت االقتصادية وا

 .7222، مطبعة األمنية، الرباط، 7221دجنرب  41-78األعىل والتحوالت االقتصادية واالجتامعية أشغال الندوة املنعقدة بالرباط بتاريخ 
 -4174شتاء  5محمد السكتاوي، خارطة طريق من أجل التغيري وحقوق اإلنسان يف املغرب، مجلة الغد، عدد. 
 إلعدام أعدتها وزارة العدل والحريات منشورة عىل الرابطورقة حول عقوبة ا -

 www.justice.gov.ma/downloanding//fille_apropos-paine.mort.PDFaspx   .  

 - :محمد بنعليلو، عقوبة اإلعدام يف القانون املغريب، مقال منشور عىل موقع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان عىل الرابط 
 www.cnh.ma/ar/bulletin-d-information/qwb-/dm-fy-lqnwn-Lmgrby 

 النصوص القانونية واالتفاقيات الدولية 
 - 4177دستور اململكة املغربية لسنة. 
 .7228اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان  -
 العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. -
 الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.الربوتوكول الثاين امللحق بالعهد الدويل  -
 .1/71/7252.بتاريخ  .425ر عدد -املتعلق بزجر الجرائم املاسة بصحة األمة، ج 7-52-81.الظهري الرشيف رقم  -
بتاريخ  1.44ر عدد -، ج4172ديسمرب  71صادر  7.72.781املتعلق بالقضاء العسكري الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم  .718.7القانون  -

 .4175يونيو  12بتاريخ  1.11ر عدد -واالستدراك الوارد بج 7/17/4175،
 4172مارس  45القانون الجنايئ، صيغة محينة بتاريخ  -
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 حق األفراد في الطعن أمام الهيئات السياسية المكلفة بمراقبة مدى دستورية القوانين، ضرورة للديمقراطية الدستورية

السياسية المكلفة بمراقبة مدى دستورية القوانين، حق األفراد في الطعن أمام الهيئات 

  ضرورة للديمقراطية الدستورية
    

 الجزائر-بشار-محمد جامعة طاهري
 

 : ملخص

تسند أغلب دساتري الدول للسلطة الترشيعية مهمة وضع النظام القانوين الذي يحكم مامرسة الحقوق والحريات األساسية، 
وذلك لكونها املعرب عن اإلرادة الشعبية، لكن مبرور الوقت اكتشف األفراد أن النظام القانوين الذي وضعته السلطة الترشيعية 
لهذه الحقوق والحريات يجعل مامرستها أمرا مستحيال، وذلك لنوع القيود التي تم تحكم مامرستها والتي تتناىف مع الغاية من 

 إيجادها.

وأمام هذا الوضع كان عىل الجهات التي متلك حق تحريك الرقابة عىل دستورية القوانني أن تخطر الهيئة املكلفة مبدى 
تسمى باملجلس الدستوري يف فرنسا والجزائر، وهو ما مل يحدث يف كثري من املرات، وبناءا عىل دستورية القوانني وهي التي 

،ثم الجزائر يف التعديل الدستوري 4118هذا وتجسيدا ملتطلبات الدميقراطية الدستورية، قررت فرنسا يف التعديل الدستوري لسنة 
 دم دستورية القوانني)الترشيعات( التي تنظم حقوقهم وحرياتهم.منح األفراد حق الطعن أمام املجلس الدستوري بع 4171لسنة 

 

Abstract :  

Most state constitutions assign the legislature the task of establishing the legal system that 

governs the exercise of fundamental rights and freedoms, as they are the expression of the 

popular will. However, over time the individuals discover that the legal system established by 

the legislative authority for the implementation of their rights and freedoms makes it impossible 

to realise due to the type of restrictions imposed by the legislators, which makes the legislative 

body incompatible with the purpose of its creation. In this situation, the Constitutional Council 

implemented in France and Algeria has the right to control the constitutionality of laws had to 

inform the body in charge of the extent of the constitutionality of the laws, which unfortunately 

did not happen quite many times. Therefore, the embodiment of the requirements of 

constitutional democracy obliged the French authorities to pass the constitutional amendment 

of 2008, followed by Algeria in the constitutional amendment of 2016 granting the individuals 

the right to appeal before the Constitutional Council to challenge the unconstitutionality of laws 

that regulate their rights and freedoms. 

  



                                                                                                                                                                                                                                                      

146 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2121فبراير  32 العدد

 مقدمة
ي يف فرنسا والجزائر كأغلب نظرائهام يف العامل  للسلطة الترشيعية مهمة وضع النظام القانوين الذي يحكم أسند املؤسس الدستور 

مامرسة الحقوق والحريات األساسية،وذلك لكونها املعرب عن اإلرادة الشعبية، لكن مبرور الوقت اكتشف األفراد أن النظام القانوين الذي 
ق والحريات يجعل مامرستها أمرا مستحيال، وذلك لنوع القيود التي  تحكم مامرستها والتي تتناىف وضعته السلطة الترشيعية لهذه الحقو 

 مع الغاية من إيجادها.

وأمام هذا الوضع كان عىل الجهات التي متلك حق تحريك الرقابة عىل دستورية القوانني أن تخطر الهيئة املكلفة مبدى دستورية 
يف فرنسا والجزائر، وهو ما مل يحدث يف كثري من املرات، فأمام هذا الوضع وجدت هذه  283الدستوري القوانني وهي التي تسمى باملجلس

الدول نفسها أمام حتمية منح األفراد حق الطعن أمام املجلس الدستوري بعدم دستورية القوانني)الترشيعات( التي تنظم حقوقهم 
 تني الترشيعية والتنفيذية. وحرياتهم،وذلك باعتبارهم األحرص  عىل حاميتها من السلط

برضورة منح األفراد  Maurice Duvergerنادى الفقيه   7252وقد ظهرت أول محاوالت تجسيد ذلك يف فرنسا، بحيث أنه يف سنة
باقرتاح للمجلس الوطني متضمنا منح األفراد حق الطعن  Coste Floreteتقدم السيد  .721حق الطعن أمام املجلس الدستوري، ويف عام 

أمام املجلس الدستوري، ألن ذلك كام قال سيؤدي إىل تحقيق الدميقراطية الحديثة وسيكون يف نفس الوقت وسيلة لضامن حرية 
ن أن يحال إليها محكمة عليا ميك تقدمت املجموعة الربملانية االشرتاكية والشيوعية باقرتاح قانون يتضمن إنشاء .721ويف عام  اإلنسان.

 بواسطة املحاكم اإلستئنافية الدفع بعدم دستورية القوانني املقدمة من املواطنني.

برضورة أن يتقرر للمواطن إمكانية الطعن بعدم   Robert Badinterنادى رئيس املجلس الدستوري آنذاك السيد  7282ويف عام 
مبرشوع  7221الذي تقدم يف سنة  François Mitterrandوهو ما أيده الرئيس الفرنيس السابق دستورية القانون يف إطار دعوى قضائية، 

لتعديل الدستور يتضمن هذا الحق، لكن هذا املرشوع رفض من قبل أعضاء مجلس الشيوخ بعدما أن كان أعضاء الجمعية الوطنية قد 
 . 284وافقوا عليه

نصت  7-17، حيث أن املادة 1/4118/.4واستمر هذا الوضع إىل أن جسدت هذه املطالب فعليا يف التعديل الدستوري الذي تم يف 
 رصاحة عىل حق األفراد يف الطعن بعدم دستورية القوانني حيث جاء نصها عىل النحو التايل: 

« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition 

législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être 

saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou Cour de cassation qui se prononce dans un délai 

déterminé 

Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». 

                                                           

 يعتبر المجلس الدستوري نتيجة الختيار فرنسا والجزائر أسلوب الرقابة السياسية على القوانين. 283 

 

فوزي محمد صالح الدين ،" األفراد والدفع بعدم دستورية القوانين في النظام الدستوري الفرنسي"، مجلة المحكمة الدستورية العليا،  284

 .1(، ص 2112، )25مصر، العدد 



                                                                                                                                                                                                                                                      

147 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2121فبراير  32 العدد

أي أنه إذا ثبت أثناء الفصل يف دعوى مرفوعة أمام احدى الجهات القضائية العادية أو اإلدارية أن نصا ترشيعيا ميس بالحقوق 
 الدستوري الفصل يف ذلك بناءا عىل إحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض. والحريات التي يضمنها الدستور، ميكن للمجلس

لكن يالحظ هذه املادة أنها مل  تبني اآللية التي يستطيع من خاللها األفراد الطعن بعدم دستورية الترشيعات، وتركت ذلك حسب 
الذي  285من الدستور 7-17املحدد لكيفية تطبيق املادة  54.7-4112منها إىل قانون عضوي، وهو ما تم فعال يف القانون العضوي   4الفقرة 

املتضمن القانون العضوي املتعلق باملجلس الدستوري خاصا باآللية التي متكن األفراد من الطعن  7111-58استحدث بابا ثانيا يف األمر 
 (.Question Prioritaire de Constitutionnalitéبعدم الدستورية وهي آلية املسألة األولية الدستورية)

أما يف الجزائر فقد اقترصت املطالبة عىل تقرير حق األفراد يف الطعن بعدم الدستورية عىل الفقه فقط، الذي تم االستجابة ملطالبه 
أين اعرتف املرشع الدستوري الجزائري بحق األفراد يف الطعن بعدم الدستورية،حيث جاء يف املادة  4171التعديل الدستوري لسنة يف 
" ميكن إخطار املجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناءا عىل إحالة من املحكمة العليا أو من الدستور الجزائري ما ييل:  788

دعي أحد األطراف يف املحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم الترشيعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع مجلس الدولة، عندما ي
 ".ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور

فام يتضح من خالل هذه املادة أن املرشع الدستوري الجزائري عكس نظريه الفرنيس قد حدد بصورة رصيحة اآللية التي متكن 
وعليه فإن  دراسة موضوع حق األفراد يف الطعن بعدم دستورية  .286طعن بعدم الدستورية أال وهي آلية الدفع بعدم الدستوريةاألفراد من ال

القوانني أمام الهيئات السياسية  تكتيس أهمية كبرية، وذلك ألنها تعكس التطور املهم الذي وصلت إليه األنظمة الدستورية التي تسند 
ساهم تقرير اإلشكالية التالية وهي : إىل أي مدى سيية القوانني لهيئة سياسية، وبناءا عىل هذا تتبادر للطرح مهمة الرقابة عىل دستور

 حق األفراد يف الطعن أمام الهيئات السياسية املكلفة مبراقبة مدى دستورية القوانني يف فرض احرتام الدستور؟

ن و ذلك ألن هذه الورقة البحثية تقوم عىل دراسة مضمون هذا الحق يف وتقتيض  اإلجابة عن هذه اإلشكالية إتباع املنهج املقار 
النظام القانوين الفرنيس والجزائري، إضافة إىل أن أول من قررت هذا الحق  هي دساتري الدول التي كانت تسند رقابة مدى دستورية 

 القوانني لهيئة قضائية كالدستور األمرييك واملرصي.

مة هذا الحق يف فرض احرتام الدستور داخل هاتني الدولتني كان البد من تحليل النصوص القانونية كام أنه وملعرفة مدى مساه
املنظمة لهذا الحق، وهذا ما يعني رضورة االعتامد كذلك عىل املنهج التحلييل يف هذه الدراسة، وبناءا عىل هذا تم تقسيم هذه الدراسة 

لدراسة النظام القانوين الذي يحكم حق األفراد يف الطعن بعدم دستورية القوانني يف إىل محورين أساسني، حيث خصصنا  املحور األول 
 كل من فرنسا والجزائر، أما املحور الثاين فخصصناه إلبراز انعكاسات مامرسة األفراد لهذا الحق عىل الدميقراطية الدستورية.

 ة القوانني املحور األول: النظام القانوين لحق األفراد يف الطعن بعدم دستوري

                                                           

 .2118، 1291الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية  285 

اآللية التي تفترض أن هناك نزاعا ما أمام محكمة جنائية أو مدنية أو إدارية، فيقوم أحد الخصوم  تعرف آلية الدفع بعدم الدستورية بأنها:" 286 

ظر، محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين بالدفع بعدم دستورية القانون الذي سيطبق على هذا النزاع"، لمزيد من التفاصيل أن

 .211(، ص 2111والمجلس الدستوري في لبنان)بيروت: الدار الجامعية،  
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إن تقرير املرشع الدستوري يف فرنسا والجزائر لحق األفراد يف الطعن بعدم دستورية القوانني ال يعني أنه يجوز تقدميه من قبل 
كل فرد دون أي رشوط مثل ما هو الحال يف دعوى الحسبة، بل وجدنا أن املرشع الفرنيس ونظريه الجزائري قاما بسن قانون عضوي 

 لرشوط الشكلية)أوال( واملوضوعية)ثانيا( الالزمة لقبول  الطعن بعدم الدستورية.حددا مبوجبه ا

 أوال:الرشوط الشكلية لقبول الطعن بعدم الدستورية
 تتمثل الرشوط الشكلية التي وضعها املرشع الفرنيس و نظريه الجزائري لقبول طعن األفراد بعدم دستورية القوانني يف ما ييل:

 من أحد أطراف الدعوى القضائية.رضورة تقديم الطعن -
 رضورة تقديم الطعن يف مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة. -

 رضورة تقديم الطعن من أحد أطراف الدعوى القضائية. -2
السالف الذكر من يحق له تقديم طعن بعدم  .754-4112من القانون العضوي 7-.4مل يبني املرشع الفرنيس بصورة دقيقة يف املادة 

املؤرخ يف  525/4112287فأمام هذا الغموض تدخل املجلس الدستوري الفرنيس وحدد يف قراره رقم  ة )املسألة األولية الدستورية(.الدستوري
من له الحق يف تقديم هذا الطعن، حيث وجدنا أنه ذهب يف اتجاه تضييق نطاق األطراف التي لها الحق يف إثارة املسألة 4112ديسمرب  .

 ".tout justiciableدما خص حق إثارتها لكل متقايض"األولية الدستورية عن

املحدد لرشوط وكيفيات  71-78من القانون العضوي 4من الدستور واملادة 788أما عن الوضع يف الجزائر فإنه بالرجوع لنص املادة 
ورية الجزائري بالدفع بعدم الدست، نجد أنه لقبول الطعن بعدم الدستورية أو كام سامه املرشع الدستوري 288تطبيق الدفع بعدم الدستورية

 يجب أن يقدم من أحد أطراف الدعوى املعروضة أمام املحاكم.

لكن رغم هذا التنصيص الرصيح من قبل املؤسس الدستوري واملرشع عىل من له حق تقديم طعن بعدم الدستورية فإن مصطلح 
"األطراف"  املقصودين يف نص املادتني السابقتني بحيث أن كلمةأطراف الدعوى يثري لبسا، وذلك ألنه مل يبني بصورة دقيقة األطراف 

، وهنا ميكن القول أن األطراف الذين لهم حق تقديم الطعن )إثارة الدفع بعدم الدستورية( عىل العموم هم جميع 289لها معنى واسع
ة للمعني ما تقتضيه املصلحة الشخصي األشخاص املرتبطني مبسار هذه الدعوى مهام كانت صفاتهم سواء كان مدعي أو مدعى عليه وفق

 يف الدعوى .

أما فيام يخص النيابة العامة  مل مينحهم  ال ميكن ألي شخص خارج عن الخصومة أن يثري الدفع بعدم الدستورية. املخالفةومبفهوم 
 .290املرشع الجزائري حق إثارة الدفع، وذلك ألن مهمتها تكمن يف السهر عىل تطبيق القانون

 ديم الدفع مبذكرة مكتوبة ومسببة ومنفصلة عن الدعوى األصليةرضورة تق-0

                                                           

 .21191، ص 2118، 2الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، العدد  287 

 .11، ص  2119،  52الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد   288 

: دراسة مقارنة"، مجلة العلوم القانونية واالجتماعية، 2111كمال حمريط، "الدفع بعدم دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري  289 

 .251(،  ص 2119جامعة الجلفة، الجزائر ، العدد السادس، )

ة في الجزائر: دراسة مقارنة بالنموذج الفرنسي"، حوليات جامعة محمد األمين أوكيل، "عن دور القضاء في تفعيل ألية الدفع بعدم الدستوري 290 

 .112(، ص 2119، الجزء الثاني، ) حزيران/ يونيو 12الجزائر، العدد 
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من القانون العضوي الجزائري  1السالف الذكر و املادة  4112/ .754من القانون العضوي الفرنيس رقم  7-.4استقراءا لنص املادتني 
السالف الذكر نجد أن ثاين رشط شكيل البد من توافره حتى يقبل الطعن بعدم الدستورية هو رضورة تقدميه يف مذكرة مكتوبة  71-78رقم 

 ن الدعوى األصلية.  ومسببة ومنفصلة ع

، بل يجب أن يقدم يف مذكرة مكتوبة، 291وعليه حتى يقبل الطعن بعدم الدستورية يف فرنسا والجزائر فإنه يجب أن ال يثار شفويا
بحيث يعد رشط الكتابة رشطا رضوريا لقبول مذكرة الطعن، أي البد من توافر املذكرة عىل البيانات الواجب توافرها يف العرائض 

.كام أنه يجب أن يقدم الطعن يف مذكرة منفصلة عن مذكرة الدعوى األصلية،مبعنى أنه ال يجوز للشخص أن يجمع يف مذكرة 292يةالقضائ
 وحيدة بني الطعن بعدم الدستورية وموضوع الدعوى التي أثري مبناسبتها.

املجلس الدستوري   عدم الدستورية عىل رقابةونشري هنا إىل أنه قبل أن يحال القانون العضوي املحدد لرشوط وكيفيات تطبيق الدفع ب
، لكن بعد إحالة هذا القانون العضوي عىل املجلس اعترب أن استعامل كلمة "مستقلة" 1كان يستعمل مصطلح "مستقلة" يف نص املادة 

لطات التي أقر لها سسهو يتعني تداركه، وذلك ألن كلمة "مستقلة" حسب املجلس تعترب صفة مالزمة للهيئات وال "منفصلة"بدل كلمة 
صفة االستقاللية يف عملها، وعليه فإن املرشع ملا استعمل كلمة "مستقلة" مل يستعملها لهذا املعنى، بل استعملها لقصد أن يبني أن 

مة ل، وبناءا عىل هذا استبدل املرشع  فيام بعد مصطلح "مستقلة" بك293مذكرة الدفع بعدم الدستورية منفصلة عن مذكرة الدعوى األصلية
 "منفصلة".
وفيام يخص كلمة "مسببة" فيقصد بها أن يبني فيها صاحبها النص الترشيعي املعرتض عليه ويرشح فيها أوجه انتهاكه للحقوق   

 . 294والحريات التي تضمنها نصوص أحكام الدستور

 : الرشوط املوضوعية لقبول الطعن بعدم الدستورية.0
من القانون العضوي الجزائري  .7السالف الذكر، ونص املادة  4112/.754عضوي الفرنيس من القانون ال 14-.4بالرجوع لنص املادة 

السالف الذكر نجد أن حتى يتم قبول الطعن بعدم الدستورية من الناحية املوضوعية ومن ثم يتم إحالته من قبل الهيئة القضائية  78-71
 وافر فيه الرشوط التالية:العليا العادية أو اإلدارية عىل املجلس الدستوري يجب أن تت

 أن يتوقف عىل الحكم الترشيعي املعرتض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس املتابعة الجزائية.-
 أال يكون الحكم الترشيعي قد سبق الترصيح مبطابقته للدستور من طرف املجلس لدستور باستثناء تغري الظروف-
 أن يتسم الوجه املثار بالجدية"-
 الحكم الترشيعي املعرتض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس املتابعةأن يتوقف عىل  -2

                                                           

عبد الكريم دعالش، معالجة  عدم الدستورية  من قبل قاضي الموضوع، ورقة مقدمة في الندوة الوطنية حول الدفع بعدم دستورية  291 

 .11،  ص 2119/ 11/12-11، القوانين، الجزائر

، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، الجريدة الرسمية 2119فبراير  25المؤرخ في  18-19القانون رقم  من  15أنظر المادة   292  

 .2،  ص 2119، 21للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط  2119أوت  2المؤرخ في  19/ر.ق.ع/م.د/1أنظر رأي المجلس الدستوري رقم  293 

 .2، ص 2119،   52وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية= =للدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 . 11عبد الكريم دعالش، المرجع السابق، ص  294 
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إن أهم ما ميكن استنتاجه من التعديل الدستوري يف كل من فرنسا والجزائر، هو االتفاق عىل ربط استعامل األفراد لحقهم يف 
عادي ضبط دستوريا، ليتوىل بعد ذلك املرشع الالطعن بعدم الدستورية برضورة وجود نص ترشيعي ميس بالحقوق والحريات املضمونة 

 4112/.754من القانون العضوي الفرنيس  14-.4، حيث بالرجوع لنص املادة 295متى يكون الترشيع ميس بحق أو حرية مضمونة دستوريا
جد أن  الحكم الترشيعي السالف الذكر  يتحقق هذا املساس عندما ن 71-78من القانون العضوي الجزائري  .7السالف الذكر، ونص املادة 

 املعرتض عليه يتوقف عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس املتابعة الجزائية.

الراجح يف مفهوم النص الترشيعي الذي  يتوقف عليه حل النزاع إنه  ينرصف إىل النص الترشيعي الذي يحتج به كل ويرى الرأي 
الذي يقدمه املدعي أو يف الرد من املدعي عليه أو من أي متدخل يف  خصم يف الدعوى يف مواجهة خصمه سواء يف االدعاء األصيل

 .296الخصومة

أي بتعبري آخر نقول أنه ال ميكن الطعن بعدم دستورية ترشيع مبجرد أنه ميس بحق أو حرية دستورية بل البد كذلك أن يكون هذا 
 ية.مجرد وسيلة لتعطيل الفصل يف الدعوى املوضوع الترشيع له عالقة بالنزاع املعروض عىل القايض، وذلك حتى يكون هذا الطعن

نجد أن املرشع الفرنيس أوجب رضورة أن يكون   السالف الذكر 4112-.754من القانون العضوي رقم  4-.4كام أنه بالرجوع للامدة 
م فإنه مل يشرتط رضورة ومن ث النص الترشيعي املدفوع بعدم دستوريته الذي سيطبق عىل النزاع املطروح، يعد أساسا للمالحقة القضائية،

 . 297أن يكون النص الترشيعي الزما للفصل يف النزاع املوضوعي، وهذا ما يفيد توسعته لنطاق استعامل الطعن بعدم الدستورية

املحدد لرشوط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم  71-78من القانون العضوي رقم  8وهو ما فعله كذلك املرشع الجزائري يف املادة 
أضاف عبارة أخرى وهي أن يشكل النص الترشيعي املطعون فيه أساس املتابعة، حيث جاء يف املطة األوىل من هذه   ورية، حيثالدست

 املادة كام ييل:" يتم إرسال بعدم الدستورية، إذا تم استفاء الرشوط اآلتية:

 ابعة".أن يتوقف عىل الحكم الترشيعي املعرتض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس املت-

وعليه فإن ما يرتتب عىل النصوص القانونية السابقة الذكر أن األفراد يف فرنسا والجزائر أصبحوا ميلكون وسيلة قانونية مهمة جدا 
يستطعون من خاللها حامية حقوقهم وحرياتهم التي منحهم إياها الدستور،بحيث أنه إذا وجد أحد منهم أن النص الترشيعي الذي سيطبق 

الذي يكون طرفا فيه ميس بحق أو حرية مضمونة دستوريا كان له أن يعرتض عليه،  وذلك من خالل تقدميه لطعن بعدم  عىل النزاع
دستوريته أمام نفس الجهة القضائية التي تفصل يف النزاع،لتوقف هذه الجهة الفصل يف الدعوى املوضوعية إىل غاية ما تفصل الهيئة 

نني يف هذا الدفع، باستثناء الدعاوى التي يرتتب عىل رفعها حرمان الشخص من حريته، أو عندما املكلفة مبراقبة مدى دستورية القوا
تهدف هذه األخرية إىل وضع حد للحرمان من الحرية وعندما كذلك ينص القانون عىل وجوب فصل الجهة القضائية يف أجل محدد عىل 

                                                           

من الدستور  1-11فإنه مصطلح الدستور الوارد في المادة  9/2/2111الصادر في  111-2111حسب قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم  295 

والمبادئ األساسية المعترف بها في قوانين  1821ال يقتصر على مواد هذا األخير بل كل مكونات الكتلة الدستورية وهي ديباجة دستور 

 .119محمد األمين أوكيل، المرجع السابق، ص ، لمزيد من التفاصيل أنظر، 1198عالن حقوق اإلنسان والمواطن لعام الجمهورية، وإ

 . 11-8عبد الكريم دعالش، المرجع السابق ، ص  296 

 ..9فوزي محمد صالح الدين، المرجع السابق، ص   297 
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 لدعاوى بالرغم من تقديم دفع بعدم الدستورية، وهذا طبقا ملا نصتسبيل االستعجال، ففي هذه الحاالت ال يتم تأجيل الفصل يف ا
 السالف الذكر. 71-78من القانون العضوي  77عليه

 أال يكون الحكم الترشيعي قد سبق الترصيح مبطابقته للدستور باستثناء تغري الظروف-0
املجلس  العادية أو اإلدارية للطعن بعدم الدستورية عىلاشرتط املرشع الفرنيس ونظريه الجزائري إلحالة الجهات القضائية العليا 

 .298الدستوري أال يكون الحكم الترشيعي املعرتض عليه قد سبق الترصيح مبطابقته للدستور من طرف املجلس   باستثناء تغري الظروف

ها مخالفة لدستور، عن فيها بأنوبالتايل فإن األحكام التي سبق للمجلس الدستوري أن رصح أنها مطابقة للدستور فال ميكن أن يط
وهذا ألن أراء املجلس الدستوري وقراراته نهائية و ال يجوز الطعن فيها وهي ملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات اإلدارية 

 .299والقضائية

القوانني ال ميكن أن  نوبالرجوع للرقابة التي ميارسها املجلس الدستوري يف فرنسا والجزائر عىل القوانني نستنتج أن هناك فئة م
تكون محال للطعن بعدم الدستورية إال إذا تغريت الظروف، وهي فئة  القوانني العضوية، وذلك ألنها تخضع وجوبا للرقابة القبلية للمجلس 

ألخري االدستوري، حيث يجب عىل رئيس الجمهورية قبل أن يصدرها أن يعرضها عىل رقابة املجلس الدستوري، ومن ثم فإذا أصدر هذا 
 رأيا مبطابقتها للدستور، فهذا الرأي يحصنها ضد الطعن بعدم الدستورية.

وعليه فإن القوانني التي تقبل أن تكون محال للطعن بعدم الدستورية هي القوانني العادية، وذلك ألن إخضاعها لرقابة املجلس 
ا ا مل يتم إخطاره بخصوصهاـ فهذا معناه أنها مل تخضع بعد الدستوري قبل إصدارها هو أمر اختياري للجهات التي متلك حق إخطاره، فإذ
 لرقابته ومن ثم تقبل يف هذه الحالة أن تكون محال للطعن بعدم الدستورية.

و لكن ما تنبغي اإلشارة إليه  أن املرشع الفرنيس ونظريه الجزائري أجاز إمكانية الطعن بعدم دستورية ترشيع سبق للمجلس الدستوري 
وريته يف حالة واحدة وهي  حالة تغري الظروف، وذلك كأن يصدر تعديل دستوري يقوم بتوسعة نطاق الحقوق والحريات، أن قىض بدست

وهو ما يجعل  الترشيع القائم مخالف لألحكام الجديدة للتعديل الدستوري لحد أنه يعترب منتهكا لها. فيمكن يف هذه الحالة الطعن بعدم 
 .300الدستوري قد سبق وأن قىض بدستوريته دستوريته حتى وإن كان املجلس 

 جدية الدفع:-3
السالف ذكره رضورة أن يكون الطعن بعدم الدستورية  4112-.754من القانون العضوي رقم 4-.4اشرتط املرشع الفرنيس يف املادة

من القانون  .7وبالرجوع للامدة   ميتاز بالجدية وذلك حتى تستطيع محكمة النقض أو مجلس الدولة إحالته عىل املجلس الدستوري.
 السابق الذكر، نجد أن املرشع الجزائري اتبع نفس النهج الذي صار عليه نظريه الفرنيس. 71-78العضوي رقم 

وتقدير مدى توافر الطعن بعدم الدستورية عىل الجدية هو أمر مرتوك للسلطة التقديرية للقايض، لكن تقدير هذا األخري للجدية 
 طني:يكون وفق ضاب

                                                           

 .19/11من القانون العضوي رقم  2فقرة  9أنظر المادة   298 

 من الدستور الجزائري. 181من الدستور الفرنسي والمادة  12ظر المادة أن 299 

 .12عبد الكريم دعالش، المرجع السابق، ص،  300 
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فالضابط األول يتمثل يف أنه يجب عىل القايض أن يتأكد من أن القانون املطعون فيه بعدم الدستورية ميكن تطبيقه عىل الدعوى 
املوضوعية عىل أي وجه من الوجوه، وذلك من خالل التأكد من أن عدم الدستورية سيستفيد منها من آثارها يف الدعوى املنظورة. أي 

ابط األول يقتيض من القايض التأكد هل أن ملقدم الدفع مصلحة فيه أم ال، فإذا وجد له مصلحة وذلك من خالل بتعبري آخر فإن الض
ن أ تأكده من أن القانون املطعون فيه له عالقة بالنزاع كان له أن يقبله، أما إذا تأكد القايض أنه ال وجود لهذه املصلحة، وذلك بأن يجد 

 . 301النزاع املعروض عليه كان له رفض الطعنالقانون املطعون فيه ال يتصل ب

أما الضابط الثاين فيتمثل يف أنه ال ميكن قبول الطعن بعدم الدستورية إال بعد أن يتأكد القايض من أن املزاعم التي أثارها أحد 
سيقيض بعدم  وريطريف النزاع بخصوص عدم دستورية النص القانوين تتضمن اعتبارات منطقية يرجح من خاللها أن املجلس الدست

وترجح الحكمة من اشرتاط الجدية يف الطعن بعدم الدستورية إىل قطع الطريق عىل الطعون التي ال يراد منها  دستورية هذا القانون.
ويف هذا الصدد يرى األستاذ  .302سوى تعطيل سري الدعاوى املوضوعية، وكذا ضامن عدم إثقال املجلس الدستوري بدعاوى تسويفية

Marthe festin-rouge stéfanien  باملئة من قرارات عدم اإلحالة ترتبط بهذا الرشط، ذلك أنه وعىل إثر فحصه يتم تقرير حجج عدم  81أن
 .303دستورية النص محل الدفع املثار من قبل العارض، إذ يعترب هذا الرشط الفاصل واملحدد إلحالة الطعن من عدمه إىل املجلس الدستوري

لرشط  أن متر الطعون بعدم الدستورية مبرحلة التصفية والتي نجد يف النظام القانوين الفرنيس والجزائري ويقتيض تطبيق هذا ا
، فتقوم بها جهة التقايض األوىل أو جهة االستئناف التي أثري أمامها الطعن بعدم الدستورية ألول مرة، حيث ألزم 304أنها تتم عىل درجتني

كام  الدفع عىل املحكمة العليا)محكمة النقض( أو مجلس الدولة رضورة التأكد من جدية الدفع. املرشع  هاتني الجهتني قبل أن تحيال
ألزم املرشع  املحكمة العليا)محكمة النقض( ومجلس الدولة بعد أن يصل إليهام الطعن رضورة التأكد من جديته من جديد قبل أن يحياله 

 عىل املجلس الدستوري.

" أو نظام الغربلة هو تفادي الضغط الناتج عن كرثة وتراكم le filtre a deux degrésة عىل درجتني "وتعود الحكمة من نظام التصفي
، ومن جهة أخرى الخوف من أن تؤدي كرثة الدفوع إىل تعميم تأجيل الدعاوى األصلية 305القضايا عىل املجلس الدستوري من جهة

وما ينبغي التنبيه إليه أن التصفية ال تتم عىل أساس  .306بعدم الدستورية وبالتايل تأجيل مسار الخصومات التي قدمت مبناسبتها طعون

                                                           

 .211ص  (، 2111دراسة مقارنة )اإلسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، : ، الرقابة على دستورية القوانين وتطور األنظمة الدستوريةمحمد علي سالم 301 

 .282( ،ص  2112اإلسكندرية: منشأة المعارف، )فؤاد عبد الباسط، والية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستوريةمحمد  302 

منال بن شناف، محمد بن أعراب، "ألية الدفع بعدم دستورية القوانين في األنظمة الدستورية المقارنة"، مجلة االجتهاد القضائي،  جامعة  303 

 .15(،  ص 2119، )تشرين الثاني/نوفمبر 11الجزائر ،العدد محمد خيضر، بسكرة،

وهذا عكس الوضع في مصر حيث نجد أن تصفية الطعون بعدم الدستورية تكون على درجة واحدة، وذلك ألن من يقوم بمراقبة مدى توافر  304 

ن توافره أعطت لمن أثاره ميعاد ثالثة أشهر ليرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية شرط الجدية هي الجهة القضائية التي أثير أماها الطعن، فإذا تأكدت م

المحاكم الدستورية بعد الثورات العربية الصفة  والوالية القضائية واالستقالل القضائي، دراسة العليا، لمزيد من التفاصيل أنظر: عمر العطعوط، 

 ، في:22/1/2121، شوهد في  15، ص 2111-2115الدستوري،  مقارنة، الكتاب السنوي، المنظمة العربية للقانون

http://constitutionnet.org 

 .15(، ص2111محمد بوسلطان، إجراءات الدفع بعدم الدستورية: آفاق جزائرية جديدة، مجلة المجلس الدستوري، الجزائر العدد الثامن، )  305 

/  11-11ة في الندوة الوطنية حول الدفع بعدم دستورية القوانين، الجزائر،   مسعود شيهوب، أثار الدفع بعدم الدستورية، ورقة مقدم 306 

 .1،  ص 12/2119
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التأكد من عدم الدستورية وإمنا ينحرص دور قايض اإلحالة يف التأكد من جدية الطعن حسب ما يظهر له من وثائق النزاع فقط دون أن 
 .307يحق له أن يفصل فيه بقضاء قطعي

يف اختصاصات املجلس الدستوري يف الرقابة الدستورية،وعىل هذا األساس فإن وضع ويرجع ذلك إىل عدم تدخل قايض اإلحالة  
املرشع بني يدي الجهات القضائية هذا االختصاص معتربا إياها مصفاة أو جهة ضبط)سلطة( دورها تنظيم الطعون وتحويل ما يجب 

 تحويله من خالل توافر الرشوط الثالث السالف بيانها.
 ية هذه املزايا فإن له يف املقابل عيوب يجب التنبيه لها:وإذا كان لنظام التصف

إن القضايا املرتبطة بالطعن بعدم دستورية القوانني تتطلب رسعة البت مام سيفرض عىل املحكمة العليا)محكمة النقض( أو مجلس -
الة أمدها سيؤدي إىل تعطيل القضايا وإطالدولة أن يخصهام بأولوية عىل حساب الكم الهائل من القضايا املعروضة عليهام، األمر الذي 

 مام ميس بإحدى مبادئ املحاكمة العادلة أال وهو مبدأ رسعة املحاكمة. 

كام يعاب عىل نظام التصفية أيضا أنه يتسم بالثقل، كونه يحجب املتقاضني عن املجلس الدستوري مام يؤدي بهم إىل الرتاجع -
محطات وسيطة بينهم، وهذا ما يعني عدم متكني األفراد من اللجوء مبارشة إىل املجلس  عن حقوقهم وعدم االستفادة منها بسبب إنشاء

 ، وهذا ما من شأنه أن يحد من فعالية آلية الطعن بعدم الدستورية.308الدستوري

 املحور الثاين: انعكاسات حق األفراد يف الطعن بعدم دستورية القوانني عىل الدميقراطية الدستورية
املرشع الدستوري يف فرنسا والجزائر لحق األفراد يف الطعن بعدم دستورية القوانني تغيري جذري يف نظام الرقابة يعترب تقرير 

السياسية عىل القوانني،وذلك ألنه سمح للسلطة القضائية املساهمة يف تحريك رقابة املجلس الدستوري عىل القوانني، وهذا ما سيمكن 
 التي كان يتمتع بها أعضاء السلطتني التنفيذية والترشيعية)أوال(، وسيسمح هذا التغيري كذلك من تجاوز نقائص سلطة إخطار املجلس

 للمجلس الدستوري أن يكون له دور كبري يف حامية الحقوق والحريات العامة)ثانيا(.

 فيذيةنتجاوز نقائص سلطة إخطار املجلس الدستوري التي يتمتع بها بعض أعضاء السلطتني الترشيعية والت :أوال
إن الدارس للرقابة التي كان ميارسها املجلس الدستوري الفرنيس ونظريه الجزائري عىل مدى دستورية القوانني خالل القرن املايض 
يخلص إىل نتيجة وهي أن تحريك هذه الرقابة كان يتوقف بالدرجة األوىل عىل من ميلكون سلطة اإلخطار، ففرنسا وجدنا أن  دستور 

يف بداية األمر لرئيس الجمهورية وللوزير األول ورئييس غرفتي الربملان، ثم وسع من مامرستها يف التعديل الدستوري منحها  7258سنة 
 عضوا عىل مستوى مجلس الشيوخ إخطار املجلس الدستوري. 11نائبا عىل مستوى املجلس الوطني و  11بحيث أصبح بإمكان  7212لسنة 

منح سلطة إخطار املجلس الدستوري لرئيس الجمهورية ولرئيس املجلس الشعبي الوطني،  82أما يف الجزائر فقد وجدنا أن دستور 
 الذي استحدث نظام الغرفتني تم منحها كذلك لرئيس مجلس األمة. 7221وبعد التعديل الدستوري لسنة 

                                                           

 .198(، ص 2115)مصر: دار سعد سمك، 1عبد العزيز محمد سالمان، إجراءات الدعوى الدستورية، الجزء األول، ط رقم  307 

 ،لخضر التاج، عبد القادر بوراس، الدفع بعدم الدستورية بين المكاسب واآلفاق: مقارنة بالتجربة الفرنسية، مجلة أبحاث قانونية و سياسية 308 

 . 58( ،ص 2119، )يونيو/ حزيران 1جامعة تيارت، الجزائر، العدد 
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ابة عىل متلك حق تحريك الرقفام ميكن مالحظته عىل الجهات التي متلك سلطة إخطار املجلس الدستوري أو بعبارة دقيقة من 
دستورية القوانني أن بعضها ينتمي للسلطة التنفيذية والبعض األخر ينتمي للسلطة الترشيعية، ومن دون شك فإن هذه الجهات لديها 

لجهات كانت اانتامءات حزبية، كان لها تأثري كبري عىل تحريكها للرقابة عىل دستورية القوانني، ألن يف كثري من املرات وجدنا أن هذه 
 لها استقاللية نسبية يف تحريك هذه الرقابة ويف مرات أخرى مل تكن لها استقاللية إطالقا.

وما يدل عىل ذلك أنه يف كثري من األحيان مل  تقم هذه الجهات بإخطار املجلس الدستوري، ومل يكن ذلك من منطلق أن القوانني 
ات الحزب التي تقتيض عدم تحريك هذه الرقابة ألنها ال تتوافق مع برنامج الحزب مطابقة للدستور،وإمنا كان من منطلق تنفيذ توجيه

ومن ثم فهي ال تتوافق مع مصالحه، و هذا رغم تأكدها أن هذه القوانني مخالفة للدستور كليا أو جزئيا وذلك بأن متس بالحقوق والحريات 
 املقررة فيه.

يتوقف عىل تعليامت الحزب فإذا رخص هذا األخري بذلك كان ألعضائه الذين أي أن تحريك الرقابة عىل دستورية القوانني كان 
ميثلونه عىل مستوى الجهة التي متلك سلطة اإلخطار أن يحركوا هذه الرقابة، أما إذا مل يرخص بذلك فإنهم ميتنعون عن ذلك حتى ولو 

 كان القانون املصوت عليه مخالفا للدستور.

ن مصداقية وفعالية قرص تحريك الرقابة عىل دستورية القوانني عىل بعض أعضاء السلطتني فأمام هذه النقائص التي تضعف م
التنفيذية والترشيعية، وجدنا أن املترضر األكرب من هذه النقائص هم األفراد، نظرا ألنه تم يف عدة مرات املساس بحقوقهم وحرياتهم 

ار ص عليه يف الدستور دون أن تتحرك الجهات التي متلك  سلطة اإلخطبنصوص قانونية تتعارض بصورة كلية أو جزئية مع ما هو منصو 
 ملواجهة ذلك.

الذي وجدنا فيه أن املرشع الجزائري فرض   309املتعلق باألحزاب السياسية 12-74ونذكر هنا عىل سبيل املثال  القانون العضوي رقم 
طني وهذا عكس الوضع يف فرنسا التي نجد فيها أن هنالك رش  رشوطا كثرية عىل مبارشة األفراد لحقهم يف تأسيس األحزاب السياسية،

من الدستور الفرنيس وهام رشط رضورة  2فقط يجب التقيد بهام  عند تأسيس األحزاب السياسية، وهاذين الرشطني نصت عليهام املادة 
قانون  وط اإلجرائية املنصوص عليها يفاحرتام مبادئ السيادة الوطنية والدميقراطية ورشط احرتام مبدأ املساواة، وهنالك بعض الرش 

 ، وذلك ألن   تأسيس  األحزاب السياسية يف فرنسا ما زال يخضع لهذا القانون.7217الجمعيات لسنة 

أنها تحد من مبارشة األفراد لهذا الحق، ونذكر هنا عىل سبيل املثال  12-74وما تتميز به بعض الرشوط التي جاء بها القانون العضوي  
سنة، فهذا الرشط من دون شك يحرم  45واملتمثل يف رضورة أن يكونوا األعضاء املؤسسني بالغني عىل األقل  71لوارد يف املادة الرشط ا

من الدستور  54األشخاص الذين مل يبلغوا هذا السن من حق تأسيس األحزاب  السياسية، وهذا ما يشكل تعارضا مع ما نصت عليه املادة 
سنة كاملة من  72ب السياسية مضمون، مبعنى أنه من حق كل جزائري بلغ سن الرشد القانوين  أال وهو من أن حق تأسيس األحزا

املتعلق  12-74كام أنه إذا جئنا لنقارن بني إجراءات التأسيس التي جاء بها القانون العضوي املشاركة يف تأسيس األحزاب السياسية.

                                                           

السياسية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  ، المتعلق باألحزاب2112يناير 12المؤرخ في  12-12القانون العضوي رقم  309 

 .8،  ص 2112، 2الشعبية، العدد
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-21املتعلق بالجمعيات ذات الطابع السيايس، واألمر  77-82السابقني له، وهام القانون رقم  باألحزاب السياسية الساري املفعول  والقانونني
 املتضمن القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية فإننا نالحظ ما ييل: 12

و الترصيح سية وهاملتعلق بالجمعيات ذات الطابع السيايس نص عىل إجراء واحد تتأسس به األحزاب السيا 77-82أن القانون رقم  
( الذي يجب عىل وزير الداخلية أن يرد عليه خالل أجل شهرين املواليني إليداع ملف 77-82من القانون  77التأسييس بالجمعية)املادة 

ريخ االترصيح التأسييس،فإذا وجد وزير الداخلية أن امللف الترصيح كامل، فإنه سوف يصدر وصال يبني فيه اسم الجمعية ومقرها ألقاب وتو 
وأماكن االزدياد والعناوين واملهن والوظيفة يف الجمعية لألعضاء الثالثة املوقعني عىل الترصيح التأسييس، و يجب عىل وزير الداخلية 

(، ويخول هذا النرش 77-82من القانون  75بعد ذلك نرش هذا الوصل يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية)املادة 
 عضاء الجمعية ذات الطابع السيايس مبارشة النشاط الحزيب.أل 

املتضمن القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية فإننا نجد أن املرشع قد وضع إجرائيني تتأسس بهام  12-21أما يف ظل األمر 
 األحزاب السياسية وهام:

 الترصيح بتأسيس الحزب السيايس.-
 اعتامد الحزب السيايس.-

من إيداع ملف الترصيح بتأسيس الحزب السيايس لدى وزارة الداخلية الذي يجب عليه إذا وجد امللف كامال أن ينرش وصل فالبد 
(، فإذا انقىض هذا امليعاد فيفرس 12-21من األمر  75يوما التالية إليداع امللف)املادة  11الترصيح يف الجريدة الرسمية أن يرد خالل أجل 

 من نفس األمر(. 71وافقة عىل الترصيح بتأسيس الحزب السيايس)املادة عىل أنه قرار ضمني بامل

ويخول نرش وصل الترصيح أو قرار املوافقة الضمني عىل الترصيح لألعضاء املؤسسني بعقد املؤمتر التأسييس الذي يتم فيه تفويض 
(، وبعد ذلك يتم إيداع ملف طلب االعتامد لدى وزارة 12-21من األمر  72عضو إليداع القانون األسايس للحزب لدى وزارة الداخلية)املادة 

يوما من انعقاد املؤمتر التأسييس، والبد عىل وزير الداخلية إصدار قرار رصيح باالعتامد أو بالرفض ذلك خالل  75الداخلية خالل أجل 
 (.12-21من األمر  44يوما، ألنه إذا انقىض هذا األجل فهذا يعترب قرار ضمني باعتامد الحزب)املادة  11أجل 

وعليه فام ميكن استنتاجه من خالل هذه املقارنة أن املرشع الجزائري كان أكرث تشددا يف إجراءات تأسيس األحزاب السياسية يف 
وضع إجراءا واحدا تتأسس به  77-82وذلك من خالل اشرتاطه ثالث إجراءات، يف حني وجدنا أنه يف القانون  12-74القانون العضوي 

وضع إجرائيني لتأسيس األحزاب  12-21السياسية وهو الترصيح التأسييس بالجمعية ذات الطابع السيايس، يف حني أنه يف األمر  األحزاب
 12-74السياسية وهام الترصيح بتأسيس الحزب واالعتامد، وهذا ما يعني أنه كان بإمكان املرشع الجزائري يف القانون العضوي رقم 

 و إجرائيني كحد أقىص تتأسس وفقهام األحزاب السياسية، وليس ثالث إجراءات.االكتفاء   بإجراء واحد أ 

يفهم منه رغبته يف فرض تقييد كبري يف مبارشة الحق يف تأسيس  12-74فام قام به املرشع الجزائري يف القانون العضوي رقم 
ق السياسية أال وهو الحق يف تأسيس األحزاب األحزاب السياسية ، وهذا ما من شأنه أن يحرم األفراد من مبارشة أحد أهم الحقو 

و عليه فإن تقرير حق األفراد يف الطعن  السياسية، خاصة وأن هذه اإلجراءات تتم عىل مستوى وزارة الداخلية التي هي سلطة إدارية.
بعدم دستورية القوانني هو السبيل الوحيد الذي سيمكنهم  من حامية حقهم يف تأسيس األحزاب السياسية وغريه من الحقوق، ومن ثم 
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والتنفيذية، وذلك  ةفهو اآللية الوحيدة القادرة عىل سد نقائص قرص سلطة إخطار املجلس الدستوري عىل بعض أعضاء السلطتني الترشيعي
ألنه سيمكن سلطة تتمتع بالحياد واالستقاللية من تحريك الرقابة عىل دستورية القوانني، وهي السلطة القضائية،وذلك ألنها هي من 
تتوىل إحالة الطعون التي يتقدم بها األفراد عىل املجلس الدستوري، وهي عندما تقوم باإلحالة تخضع فقط للقانون، وذلك من خالل 
تأكدها عىل توافر هذه الطعون عىل الرشوط الشكلية واملوضوعية املحددة قانونا، فإذا وجدت أن هذه الرشوط متوافرة أحالت الطعن عىل 
املجلس الدستوري، أما إذا مل تجدها متوافرة فال تحيله،ومن ثم فهي ال تؤثر فيها االعتبارات السياسية مثل  السلطتني الترشيعية 

 والتنفيذية.

ا يؤكد عىل قدرة تقرير حق األفراد يف الطعن بعدم الدستورية يف سد نقائص قرص حق تحريك الرقابة عىل دستورية عىل بعض وم
والذي ورد فيه أن عدد الطعون بعدم  4172أعضاء السلطتني الترشيعية والتنفيذية هو تقرير املجلس الدستوري الفرنيس لسنة 

، فهذا 7258310تجاوزت  عدد اإلخطارات التي تلقها منذ تقرير دستور  4172ة(  التي وصلت له يف سنة الدستورية)املسألة األولية الدستوري
إن دل فإمنا يدل عىل اإلختالالت الكثرية التي كانت موجودة يف نظام الرقابة السياسية عىل دستورية القوانني، والتي أصبح باإلمكان 

 يتقدم بها األفراد. تجازوها عن طريق الطعون بعدم الدستورية التي 

 ثانيا: مساهمة املجلس الدستوري يف حامية الحقوق والحريات العامة
كان األفراد يف فرنسا يعولون كثريا عىل القضاء اإلداري يف توفريه الحامية لحقوقهم وحرياتهم من اعتداءات السلطات اإلدارية، 

وقيف ري يف الدعاوى القضائية التي يرفعونها أمامه،فهو يستطيع تقرير توكان سبب هذا التعويل هو السلطات التي ميلكها القايض اإلدا
تنفيذ القرارات غري املرشوعة التي متس بهذه الحقوق والحريات، أو الحكم بإلغائها بصفة نهائية، كام يستطيع الحكم بالتعويض عىل 

 الجهة التي قامت باألعامل التي أرضت بها.

داري ال يستطيع أن يوفر حامية كاملة لحقوق وحريات األفراد، وذلك ألن رقابته تقترص عىل ومبرور الوقت ظهر أن القايض اإل 
رقابة األعامل اإلدارية للسلطات اإلدارية وال تشمل الترشيعات التي تسنها السلطة الترشيعية والتي متس بالحقوق والحريات املقررة 

لزما بتطبيق هذه الترشيعات يف النزاعات التي تثار أمامه رغم كونها متس بل األكرث من ذلك فإن القايض اإلداري يكون م دستوريا.
 بالحقوق والحريات املكفولة دستوريا، وهذا ما يجعله ميس بطريقة غري مبارشة بها.

ملطروحة اويرجع سبب ذلك لكون أن القايض اإلداري ليس لديه سلطة مراقبة مدى دستورية القوانني التي سيطبقها عىل النزاعات 
أمامه، وإمنا سلطته مقترصة فقط عىل مراقبة مدى مطابقة األعامل التي قامت بها اإلدارة التي تتبع السلطة التنفيذية مع قواعد النظام 

 القانوين السائد يف الدولة، فإذا مل يجدها تتطابق حكم بإلغائها أو بالتعويض عنها فقط.

                                                           

 ، في:11/1/2121، شوهد في 2118أنظر تقرير المجلس الدستوري الفرنسي حول نشاطاته لسنة  310 

utionnel.fr/constit-https://www.conseil 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/
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لتقايض الذي يتمتع به األفراد، أو باألحرى تكملته ليشمل حق الولوج غري املبارش أمام فأمام هذا الوضع كان لزاما من توسعة حق ا
الهيئات املختصة مبراقبة مدى دستورية القوانني، وذلك عن طريق إتاحة الفرصة لهم للطعن بعدم دستورية القوانني التي متس بحقوقهم 

 .311وحرياتهم املقررة دستوريا

 كونه مينع  املساس بهذه الحقوق والحريات مبوجب أحكام قضائية مبنية عىل نصوص ترشيعية فهنا تظهر أهمية هذا الطعن يف
تتعارض ما هو منصوص عليه دستوريا،وهذا من دون شك سيؤدي بنسبة كبرية يف بناء دولة الحق والقانون، وذلك عن طريق فرض 

ضمن مصداقية األحكام التي تصدرها الجهات القضائية اإلدارية، احرتام ما جاء به الدستور بخصوص الحقوق والحريات العامة، وهو ما ي
وذلك ألنها ستمنح للقايض اإلداري الفرصة بأن يطبق يف النزاعات التي تثار بني األفراد واإلدارة إال القوانني التي ال متس بالحقوق 

 امي الحقوق والحريات العامة،بل أصبحت هنالك هيئةوالحريات املكفولة دستوريا، وهو ما يعني أنه مل يعد القايض اإلداري هو وحده ح
هي األخرى حامية لهذه الحقوق والحريات، وبالتايل متتع هذا املجلس بوظيفة  جديدة مل تكن  312سياسية تسمى املجلس الدستوري

 معروفة من قبل أال وهي الوظيفة القضائية.

إننا ن بعدم الدستورية أمام املجلس الدستوري يف فرنسا والجزائر، فولكن رغم هذه النتيجة اإليجابية لتقرير حق األفراد يف الطع
الحظنا أن التنظيم القانوين لهذا الحق من شأنه أن يضعف من فعاليته و من ثم عدم استطاعة هذا املجلس يف توفري الحامية الكافية 

ورية يسمح لألفراد بإمكانية تقديم طعونهم بعدم الدست فقد الحظنا أن املرشع الفرنيس ونظريه الجزائري مل للحقوق والحريات األساسية.
لس جمبارشة أمام املجلس الدستوري، فالجهة القضائية العليا التي تتبعها الجهة القضائية أثري أمامها الطعن هي التي تتوىل إحالته عىل امل

الرئاسية  وهي الطعون املتعلقة باالنتخابات الدستوري، ويرسي هذا الحكم حتى بالنسبة للمنازعات التي يؤول له وحده الفصل فيها
 والترشيعية.

فاملنطق القانوين يقتيض أن يسمح لألفراد بإمكانية تقدميهم لطعونهم بعدم الدستورية يف هذه املنازعات مبارشة أمام املجلس 
وم عليها د أهم الحقوق السياسية التي تقالدستوري، ما دام هو الجهة الوحيدة املختصة للفصل فيها، وهذا ما من شأنه أن يوفر حامية ألح

الدميقراطية أال وهو الحق يف الرتشح،وذلك ألنه سيكون باستطاعة املرتشح الذي يقدم طعنا يف االنتخابات الرئاسية أو الترشيعية أن 
ضيه مبارشة جزئيا مع ما يقتيثري أمام املجلس الدستوري عدم دستورية قانون االنتخابات، إذا كان مضمون هذا األخري يتعارض كليا أو 

 الحق يف الرتشح املقرر  واملحمي دستوريا.

كام أنه من بني األمور التي يجب أن يعاد النظر فيها يف التنظيم القانوين للطعن بعدم الدستورية يف فرنسا والجزائر، والتي رأينا 
مامها  هة التقايض األوىل أو جهة االستئناف التي يثار أ أنها تحد من فعاليته هو نظام تصفية الطعن عىل درجتني، وذلك ألن تخويل ج

                                                           

من الدستور، مجلة الدراسات الحقوقية،  جامعة الدكتور موالي الطاهر،  199الدفع بعدم دستورية القوانين: قراءة في نص المادة رواب،  جمال311 

 ، .11(،  ص  2111، )يونيو/ حزيران 2سعيدة، الجزائر،  العدد  

هو هيئة ذو طبيعة قضائية وذلك ألنه يفصل في منازعات قضائية   يرى بعض الفقه الفرنسي أن المجلس الدستوري مند تأسيسه 312 

لتفاصيل ا كالمنازعات المتعلقة بمدى دستورية القانون أو الالئحة وكالمنازعات االنتخابية ونظرا لتمتع قراراته بقوة الشيء المقضي به، لمزيد من

 أنظر:

Dominique Rousseau, Droit de Contentieux Constitutionnel ( Paris: éditons Montchrestien, 2006), p 53. 
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الطعن بعدم الدستورية ألول مرة حق مراقبة مدى توافره عىل الرشوط املوضوعية، ثم تخويل محكمة النقض)املحكمة العليا يف الجزائر( 
ن األوىل أو جهة االستئناف، من شأنه أ أو مجلس الدولة حق التحقق من جديد من هذه الحقوق ملا يصل إليها الطعن من جهة التقايض 

يؤدي إىل عزوف األفراد عن مبارشة هذا الحق، نظرا لهذا التعقيد يف إجراءات إحالته عىل املجلس الدستوري، ونظرا كذلك ألن محكمة 
ارض مع الغاية يتع ،هذا ماالنقض ومجلس الدولة  يف فرنسا يقررون كثريا عدم إحالة الطعون بعدم الدستورية عىل املجلس الدستوري

وهو تخويل املجلس الدستوري رقابة مركزية عىل دستورية القوانني  وليس تخويلها لقضاة محكمة  4118األساسية للتعديل الدستوري لسنة 
 .313النقض ومجلس الدولة

ورية أحد دم الدستفهذا الوضع سيمنع من دون شك األفراد من أن يكون لهم دورا يف الدولة الدستورية، التي يعترب الطعن بع
، وعليه يرى بعض الفقه الفرنيس أن الحل البديل لنظام تصفية الطعون بعدم الدستورية عىل درجتني هو إنشاء دائرة خاصة عىل 314أسسها

مستوى املجلس الدستوري تتوىل مهمة مراقبة مدى توافر الطعن  بعدم الدستورية عىل الرشوط املوضوعية بعدما يتم إحالة الطعن من 
، ولكن هذا الحل من شأنه أن يثقل 315أي جهة قضائية سواءا كانت جهة تقايض أوىل أو جهة استئناف أو محكمة نقض أو مجلس الدولة

كاهل هذه الدائرة الخاصة نظرا للعدد الكبري بعدم الدستورية، وهذا ما قد يؤدي إىل طول الفصل يف الطعون بعدم الدستورية، وهذا ما 
 الدعاوى املوضوعية التي أثريت فيها هذه الطعون، وذلك ألنه سيتم إرجاء الفصل فيها لوقت طويل. سينعكس سلبا عىل سري

وعليه فإن الحل املناسب هو  إعطاء الجهة القضائية التي أثري أمامها الدفع سواء كانت جهة تقايض أوىل أو جهة استئناف أو محكمة 
 س الدستوري.نقض أو مجلس الدولة حق إحالة الطعن مبارشة للمجل

 خامتة
إن أهم ما خلصنا إليه من خالل هذه الورقة البحثية أن تقرير املرشع الدستوري يف كل من فرنسا والجزائر يف بداية هذا القرن 
لحق األفراد يف الطعن بعدم دستورية أمر فرضته عليها مقتضيات تكريس الدميقراطية الدستورية التي تقتيض متكني  األفراد من 

ة يف حامية النظام الدستوري يف الدولة،وذلك ألن الطعن بعدم الدستورية سيسمح لألفراد من تنبيه الجهات القضائية التي املساهم
تفصل يف نزاعاتهم بعدم دستورية القوانني التي ستعتمد عليها عند الفصل فيها،وهو ما سيمكن هذه الجهات يف حالة التثبت من توافرها 

وضوعية املحددة قانونا خاصة رشط جدية هذه الطعون من إحالتها إىل املجلس الدستوري، والذي  سيقيض بعدم عىل الرشوط الشكلية وامل
دستوريتها إن وجدها  فعال مخالفة للدستور، وذلك إذا وجدها فعال ا متس بالحقوق والحريات املقررة فيه،وهذا ما سيضمن القضاء أو 

ني لدستورية التي فلتت من الرقابة السابقة التي ميلك حق تحريكها بعض أعضاء  السلطتاألقل تقليص عدد  النصوص القانونية غري ا
 التنفيذية والترشيعية.

                                                           
313 Bertrand Mathieu, "neuf mois de jurisprudence relative à la QPC: Un bilan", Pouvoirs, revue française d’études 

constitutionnelles et politiques, numéro 137, Paris, Avril 2011, p 11. 

314 Guillaume Tasseau, "la fin d’une exception française", Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et 

politiques, numéro 137, Paris, Avril 2011, p 9. 

  .1 ، )بدون سنة(، ص11محمد محمد عبد اللطيف، "رقابة الدستورية الالحقة في فرنسا"،  مجلة المحكمة العليا الدستورية، مصر، العدد 315
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وعليه أصبح للمجلس الدستوري مبوجب الطعن بعدم دستورية القوانني مهمة جديدة تضاف إىل مهمته األصلية التي تتمثل يف 
قوق والحريات العامة، وذلك ألن من الغايات األساسية من استحداث الطعن بعدم مراقبة مدى دستورية القوانني وهي مهمة حامية الح

الدستورية هو منح املجلس الدستوري سلطة حامية هذه الحقوق والحريات من الترشيعات التي متس بها، وبهذا يكون هو األخر حاميا 
 ي.للحقوق والحريات العامة بعدما كانت يقترص هذا الوصف عىل القايض اإلدار 

وما ميكنه قوله يف األخري أن تقرير املرشع الدستوري يف كل من فرنسا والجزائر لحق األفراد يف الطعن بعدم دستورية القوانني 
ستزيد من انفتاح املجلس الدستوري عىل األفراد،ومن ثم سيشعرون بأهميته نظرا إلحساسهم بتواجده، وذلك من خالل حاميته لحقوقهم 

ملا يلِجؤون إليه مبوجب هذه الطعون، و هذا ما سيؤدي يف األخري إىل زيادة  دوره يف تكريس الدميقراطية  وحرياتهم الدستورية
 الدستورية.
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 مقاربة قانونية -الحكامة في شركات المساهمة 

  مقاربة قانونية -الحكامة في شركات المساهمة 
    

 باحث يف صف الدكتوراه
 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية

 جدةجامعة محمد األول و 
 

 : ملخص

إن اعتامد الحكامة كآلية للتسيري من طرف املرشع ،من شأنه الدفع برشكات املساهمة املغربية إىل األمام، وهو إجراء يعكس 
وجود قناعة لدى املهتمني بشأن الرشكات مفادها، أن الحكامة أصبحت أداة أساسية لتحسنني أداء رشكات املساهمة، عالوة 

التنمية يف بلد يتبنى سياسة التوجه نحو اقتصاد السوق، ذلك أن مامرسة الحكامة الرشيدة تضمن نزاهة عىل رفع مستوى 
املعامالت املالية، مام يؤدي إىل تحسن مناخ األعامل بصفة عامة. إن الحكامة يف رشكات املساهمة هي ترياق ضد الفساد 

 ق الخاصة واملصالح العامة ومتنع إساءة استخدام السلطة.املايل يف هذا املجال، من حيث إنها تضع الحدود بني الحقو 

إن تطبيق مبدأ الحكامة يف مجال الرشكات بشكل جيد، سيكون له أثر ايجايب عىل رشكات املساهمة بصفة خاصة واملجتمع 
الشفافية  نبصفة عامة، فسيتحسن أداء الرشكات بسبب تجنب ما كان يحدث من نهب أو إساءة استعامل أموال الرشكة، كام أ 

التي تعتمدها الرشكات يف نرش وإعالن البيانات املالية املتعلقة بها، سريفع من سمعتها لدى الرشكاء واملتعاملني معها، وميكنها 
 .كذلك من ربط وتقوية العالقات بني أصحاب املصلحة داخل وخارج الرشكة

 

Résumé:  

L’utilisation de bonne gouvernance comme outil de gestion  de la part du législature 

constitue un élément motivant des sociétés anonymes marocaines, elle représente au même 

temps ma conviction  de  touts les intéressés de ce domaine des sociétés  que la bonne 

gouvernance est un élément indispensable pour améliorer la performance des sociétés 

anonymes en plus de l’amélioration du niveau du développement du pays notamment les pays 

émergentes qui se reposent sur une économie libérale. La bonne gouvernance au domaine des 

sociétés anonymes peut améliorer le climat de commerce et des affaires, elle est considérée 

comme anti corruption financier, elle met des limites entre les droits privés et les intérêts public.     

Le mettre en œuvre de la bonne gouvernance aura un impact positif notamment sur les 

sociétés anonymes et la société en générale, elle aide à éviter ‘abus des biens sociaux de la 

société, ainsi que la fiabilité de la société au domaine de la publication des informations 

participe pour promouvoir la réputation de celle-ci auprès de ses partenaires. 
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 مقدمة
لقد ظل ميدان الرشكات التجارية لزمن طويل بعيدا عن كل تدخل مبقتضيات جنائية، إال أن تغري األحوال واألوضاع االقتصادية 
العاملية، وظهور جرائم مالية اهتز لها العامل يف ميدان الرشكات، وما خلفته من تأثري سلبي عىل الوضع االقتصادي بصفة عامة، جعل من 

 لول لحامية الرشكات تتامىش و هذه األوضاع الجديدة. الرضوري البحث عن ح

وإذا كان التعامل مع هذه الجرائم وفق املقاربة الزجرية يف بداية القرن العرشين إجراء  يتالءم والوضع االقتصادي واالجتامعي 
تحدة عىل رشق آسيا وروسيا والواليات املالسائد آنذاك، فإن هذه املقاربة أبانت عن محدوديتها يف ظل األزمات املالية التي عرفتها دول 

وجه الخصوص يف الفرتة األخرية، والتي كانت بسبب الفساد اإلداري واملايل والتباين الصارخ بني مرتبات ومكافآت املديرين التنفيذيني 
 عام . االقتصادي بشكليف الرشكات، وأدائها عىل أرض الواقع، ما ساهم يف تكبد املساهمني خسائر مالية فادحة، وتدهور الوضع 

ويف هذا الصدد، تعد فضيحة رشكة نيسان لصناعة السيارات والتي كان بطلها رئيس الرشكة ومديرها العام كارلوس غصن، وكذا 
فضيحة رشكة ايغيل ازيغ للطريان الفرنسية الجزائرية وما عرفته من اختالسات وتالعبات مالية تعد مبليارات الدوالرات، أمثلة واضحة 

وبالنظر إىل هذا الواقع الجديد الذي تغريت فيه األوضاع االقتصادية واالجتامعية  فضائح أخرى هزت الرأي العام االقتصادي العاملي. من
يف العامل، وظهور تقنيات ووسائل حديثة يف مجال رشكات املساهمة، أضحى البحث عن آليات جديدة أكرث مالءمة مع األوضاع الجديدة 

 جل تحقيق حامية الذمة املالية لرشكة املساهمة، لكن دون القطع التام مع املقاربة الزجرية بالنظر لفاعليتها. مطلبا ملحا من أ 
لقد أضحت عملية جلب رؤوس األموال الضخمة إلنجاز املشاريع الكربى عملية شديدة الصعوبة، مام أدى باملساهمني وخاصة 

ح دا يف مبادراتهم االستثامرية مخافة أن يقعوا ضحية الفساد املايل وسوء اإلدارة، كام أصباملؤسسات االستثامرية، إىل أن يكونوا أكرث ترد
املستثمرون يشرتطون قبل قيامهم بأي مبادرة استثامرية، أن تدار الرشكات التي سيضخون فيها رؤوس أموالهم وفقا للمامرسات السليمة 

 ة قدر اإلمكان. لألعامل، حتى يضمنوا تجنب الفساد املايل وسوء اإلدار 

ويطلق عىل مختلف هذه املامرسات السليمة أو األساليب العلمية الرشيدة يف إدارة أعامل رشكات املساهمة حكامة الرشكات 
(Corporate Governance فإىل حد ميكن أن تحد حكامة الرشكات من جرائم األموال؟ وما املقصود بالحكامة يف رشكات املساهمة؟ .)

 وأين تتجىل مظاهرها يف الترشيع املغريب؟ 

 املحور األول: ماهية الحكامة يف مجال رشكات املساهمة
لحكامة  البحث عن الرشكات القامئة عىل مبادئ اإن املستثمرين سواء املغاربة أو األجانب يحرصون قبل توجيه استثامراتهم عىل

والتي تضمن مستوى معني من الشفافية واإلفصاح عن املعلومات املالية التي تنرشها، والوضوح والدقة يف القوائم املالية. فام املقصود 
 بالحكامة؟ وما مسارها التاريخي؟

 أوال: تعريف الحكامة
قدمية تعرب عن قدرة ربان السفينة ومهاراته يف القيادة وسط األمواج، وما ميتلكه من قيم يرجع مصطلح الحكامة إىل كلمة إغريقية 

وأخالق نزيهة يف الحفاظ عىل أرواح وممتلكات الركاب، فإذا ما وصل بها إىل ميناء الوصول، ثم عاد بها إىل ميناء اإلبحار ساملا، اطلق 
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. وكانت االستعامالت األوىل لهذا املصطلح قبل شيوعه تخص od gouvernancego"316عليه التجار وخرباء البحار القبطان املتحكم جدا 
قد نبه أواخر القرن الثامن عرش إىل تأثري التوزيع املبالغ فيه لرأسامل عىل تقهقر  Adam smith)امليدان االقتصادي حيث نجد )ادم سميث 

 .317كني أقل اهتامما باملقاولة من املسريين فيهااألداء االقتصادي للمقاولة،  وأشار إىل أن املساهمني غري املال

( يف كتابيهام )الرشكة الحديثة وامللكية  Means (Adolph berle et Gardinr :كام أشار كل من الفقيهني )ادولف بيلر وغاردنري مينز
لطة نجم عنه من إساءة استخدام الس إىل الهوة املتزايدة التي تفصل املساهمني يف الرشكة عن إدارتهم، وما 72.4الخاصة ( الصادر سنة 

لصالح القامئني عليها، منتقدين بذلك التفريق بني ملكية رأسامل الرشكة وإدارتها، فكان هذا مبثابة تشخيص أويل آلليات عمل الرشكة، 
حيث أشارا إىل  7211سنة  William H Mecklingو  Michael.c.Jansenوهذا ما أكده أيضا كل من  1،وتأسيس لنظرية حكامة الرشكات

 حتمية حدوث نزاع يف الرشكة عندما يكون هناك فصل بني امللكية والتسيري.

فقد تبنى مفهوما أوسع لحكامة الرشكات، عندما مل يحرصها يف العالقة بني املساهمني واملسريين، بل  Olivier E williamsanأما 
ئنني واألجراء الرشكة، حيث تناول املعامالت التي تنشأ بني املساهمني والداتجاوز هذه العالقة الضيقة لتشمل أصحاب املصالح املرتبطني ب

 . 2واملوردين، واملسريين وآليات تنظيم هذه املعامالت

ويثري مصطلح حكامة الرشكات الكثري من الغموض، نظرا لحداثته وللزاوية التي ينظر منها إليه، فالبعض ينظر إليه من الناحية 
مجموع اآلليات التي تساعد املنشأة عىل الحصول عىل التمويل، وعىل تعظيم ثروة املالك، والبعض اآلخر يعرفونه االقتصادية عىل أنه 

من الناحية القانونية عىل أنه طبيعة العالقات التعاقدية التي تحدد حقوق وواجبات املساهمني وأصحاب املصالح من جهة، واملسريين من 
ثالث من زاوية املسؤولية االجتامعية واألخالقية للمؤسسة يف حامية حقوق األقلية وصغار  جهة أخرى، يف حني ينظر إليه فريق

 ..املساهمني

كام تعرف الحكامة يف الرشكات بأنها مجموع املبادئ التي تحكم العالقة بني املسريين ومجلس اإلدارة واملساهمني، أو النظام 
حية القانونية فإن الحكامة هي مجموعة القواعد التي تنظم العالقة بني إدارة الرشكة . أما من النا318الذي بواسطته تسري الرشكات وتراقب

                                                           
 .121ص  2111عمار حبيب جهلول. النظام القانوني لحكومة الشركات. منشورات زين الحقوقية دار نيبور الطبعة األولى  - 316

مجموع اآلليات التنظيمية التي تملك قوة التأثير على الحدود التي “ومن بين التعريفات الفقهية التي قاربت مفهوم حكامة الشركات، نجد: 

المسيرون عند اتخاذ القرارات في المنظمة، وذلك للحد من السلطة التقديرية تعريف منظمة التعاون االقتصادي يستعملها 

حكامة الشركات هي ذلك النظام الذي يوجه ويضبط أعمال المؤسسة، حيث يصف ويوزع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف “ :(OECD)والتنمية

مديرين والمساهمين وأصحاب المصالح األخرى، ويضع القواعد واإلجراءات التخاذ القرارات الخاصة األطراف في المؤسسات كمجلس اإلدارة وال

ل ثبشؤون المؤسسة، كما يضع األهداف واالستراتيجيات الالزمة لتحقيقها وأسس المتابعة لتقييم ومراقبة األداء، بهدف تحقيق االستخدام األم

 ذات العالقة بعدالة. لموارد المؤسسة وتوزيع العائد على األطراف

317 - Florent ledentu ; Système de gouvernance d’entreprise et d’actionnaires de contrôle ; le cas suisse ; thés pour l’obtention du grade 

de docteur en sciences économiques et social ; Faculté des sciences économiques et sociales. Université de fribourg-2008.p.16. 

 .15-12عمار حبيب جهلول مرجع سابق، ص  - 1

رشيد طاهر: محاولة في تحديد مفهوم الحكامة في شركات المساهمة دراسة في المفاهيم المعتمدة دوليا و وطنيا أطروحة لنيل الدكتوراه  - 2

 .5، ص 2111عية، جامعة الحسن األول سطات، في القانون الخاص كليت العلوم القانونية و االقتصادية و االجتما

318 -Bertrant richard ;Dominique Miellet ;la dynamique du gouvernement d'entreprise édition d'organisation 2003.P1 



                                                                                                                                                                                                                                                      

165 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2121فبراير  32 العدد

واملتعاملني معها وأصحاب املصلحة اآلخرين عىل أساس تحديد الحقوق وتنفيذ االلتزامات وفقا ملا يستوجبه حسن النية يف إدارة الرشكة 
 .319والرقابة عليها

يف رشكات املساهمة يتمحور حول فكرة ترشيد السلط داخل هذا النوع من الرشكات، حيث واعترب البعض اآلخر أن مفهوم الحكامة 
 تعترب الحكامة املرجع الذي يحكم العالقات بني رئيس اإلدارة واملساهمني وكل املتداخلني اآلخرين، وهو ما يحدد أيضا البنية التي ترسم

ائل املعدة لذلك، مع تأمني مراقبة فعالة لكل النتائج التي تم أوسيتم من خاللها األهداف التي تسعى الرشكة إىل تحقيقها، والوس
 .320تحقيقها

إن مفهوم حكامة الرشكات هو تعبري واسع يتضمن األنظمة والقواعد الخاصة بالرقابة عىل أداء الرشكة، وتنظيم العالقات بني مجلس 
 عىل أن الرشكة يجب أن تدار لصالح املساهمني، وما يرتتب عن ذلكاإلدارة واملديرين واملساهمني وأصحاب املصالح األخرى، والتأكيد 

من املساءلة التي يخضع لها مجلس اإلدارة و التسيري، واملعلومات التي يجب عليه اإلفصاح عنها، وأيضا املعايري املحاسبية التي تطبق 
د كيفية عمل الرشكة، وفق هيكل معني أو آلية محددة عىل الرشكة، وعدم املالءمة املالية، وغري ذلك من املبادئ والقواعد التي تحد

تضمن توزيع الحقوق والواجبات فيام بني جميع األطراف بشكل يحقق أهدافهم جميعا وعىل التوازي، ذلك أنه غالبا ما يسعى كل طرف 
ضامن االنضباط  الحكامة إىلمن أطرف الرشكة إىل تعظيم منفعته الذاتية وتحقيق مصالحه، ولو عىل حساب اآلخرين، وبالتايل تسعى 

 السلويك والتوازن يف تحقيق مصالح جميع األطراف بناء عىل رقابة فعالة وإدارة جيدة يف الحالة التي تواجه فيها الرشكة بعض املخاطر.

 ثانيا: املسار التاريخي ملفهوم الحكامة
دئ الحكامة يف رشكة املساهمة. وهو قانون صدر من أول القوانني التي تضمنت بشكل واضح مبا oxley-sarbanes321يعترب قانون 

بالواليات األمريكية املتحدة عقب التالعبات املالية التي عرفتها كربيات الرشكات األمريكية. ولقد تأسس عىل ثالثة محاور، أولها صحة 
 املعلومات، وثانيها استقاللية لجان الفحص، وثالثها مسؤولية املسريين.

القانون عىل الرشكات األمريكية واألجنبية املوجودة يف الرتاب األمرييك فقط بل شمل حتى تلك الرشكات ومل يقترص تطبيق هذا 
 لنظام وعرفت بريطانيا بدورها اإلرهاصات األوىل األمريكية املوجودة خارج الرتاب األمرييك، وهو ما أضفى عىل هذا القانون صفة العاملية.

والذي نادى برضورة خلق توازن  Cadbury322مجموعة من التقارير املتعاقبة كان أولها تقرير  حكامة رشكات املساهمة من خالل صدور
والذي كان من بني توصياته  Hampelبني األعضاء التنفيذيني واألعضاء غري التنفيذيني داخل مجلس اإلدارة. وتاله بعد ذلك تقرير 

                                                           

رشيد طاهر، محاولة في تحديد مفهوم الحكامة في شركات المساهمة، دراسة في المفاهيم المتعددة دوليا ووطنيا، أطروحة لنيل شهادة  -319 

 . 5، ص2111الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة الحسن األول سطات 

320 -Alain couret, la gouvernance dans la société anonyme ; un bouclier pour les dirégents ? colloque du 12mai 2009 ; 

organisé par la CREDA ; www.creda.ccip.fr. le 20-08-2013 à 14h00. 

الكونغرس األمريكي يصنف ضمن القوانين الفيدرالية الصادرة عن  2112يونيو  11الصادر في  111-212قانون ساربنس أوسكلي رقم  -321 

 والذي يهدف إلى حماية المستثمرين عن طريق تحسين صحة المعلومات الصادرة عن الشركة المسعرة في البورصة وفقا لقوانين األوراق المالية

 وصحة كل من المستشار بول ساربنس ومايكل أوسكلي.

 .Adrien Carbury اشرف على إنجازه السيد 1882في فاتح دجنبر سنة  Cadburyصدر تقرير  -322 
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واللذان حددا اإلجراءات الالزمة لتعزيز الرقابة الداخلية  Smithوتقرير  Turnbul. ثم بعد ذلك صدر تقرير Cadburyتفعيل ما جاء به تقرير 
 واآلليات الرضورية الشتغال لجان التدقيق وأدوارها، إىل جانب رضورة دعم هذه اللجان مبترصفني مستقلني.

لتوجه تقارير التي عكست بداية اأما يف فرنسا فإن لجان العمل التي شكلها مجموعة من رجال األعامل أمثرت إصدار العديد من ال
 نحو تبني نظام الحكامة يف رشكات املساهمة، أهمها:

  تقرير فينو األول(Vienot I) خصص هذا التقرير حيزا مهام الختصاصات لجان الفحص، وعارض تشكيلها من بني املترصفني :
 صلحة أعضائها.حة العامة للرشكة منفصلة عن ماملستقلني، كام انتقد وبشدة التوجه القضايئ الفرنيس الذي كان يعترب املصل

  تقرير فينو الثاين(Vienot 2) 323  والذي أوىص برضورة إشهار تعويضات مسريي رشكات املساهمة املسعرة يف بورصة القيم، وتحديد
 مدة انتداب املترصفني فيها بحيث ال تتجاوز أربع سنوات.

  تقرير بوتونBouton)324(  ركز هذا التقرير عىل طريقة اشتغال أجهزة اإلدارة والتسيري، مع رضورة وضع معايري محددة لتقييم العمل
 املحاسبايت ومستوى جودة املعلومات. 

وعقب توايل مجموعة من التقارير التي اشرتكت يف دعوتها إىل رضورة التوجه نحو مبادئ الحكامة يف رشكات املساهمة، أصدر 
الذي وضع مفهوما جديدا الختصاصات مجلس اإلدارة املتمثل أساسا يف تحديد  325 قانون الضوابط االقتصادي الجديداملرشع الفرنيس

 la loi de laتوجهات نشاط الرشكة والسهر عىل تطبيقها ومامرسة الرقابة وتدقيق الحسابات. ثم تاله بعد ذلك قانون الحامية املالية 
sécurité financière دف إىل تحديد السلطات وتعزيز الشفافية يف رشكات املساهمة ومراقبة األسواق املالية وحامية والذي كان يه

 املدخرين.

الذي عزز مبادئ الحكامة بنصه  71-25املغري واملتمم للقانون  41326-72أما عىل مستوى الترشيع املغريب فقد أصدر املرشع القانون 
ن فعالية مجلس اإلدارة وتوسيع صالحيات املساهمني من خالل املشاركة يف الجمعيات عىل مجموعة من اإلجراءات التي تسهدف الرفع م

 العمومية التي أصبح مجلس الرقابة بناء عىل هذا القانون من ذوي الصفة الذين يحق لهم دعوتها لالنعقاد. 

 املحور الثاين: الرقابة كآلية من آليات الحكامة يف مجال رشكة املساهمة 
إن الحكامة يف مجال رشكات املساهمة، نظام متكامل يسعى إىل توجيه أعامل الرشكة ومراقبتها عىل أعىل مستوى، من أجل 
تحقيق التوازن بني أهدافها وأهداف األطراف األخرى املرتبطة بها. وبناء عىل ذلك؛ قام املرشع بتعزيز مبادئ الحكامة بتنصيصه عىل 

                                                           
323 -Rapport vienot 2 comité sur le gouvernement d'entreprises privées (AFEDP) et le mouvement des entreprises de France 

présidé par Maroc vienot Juillet 1999. 

324 - Rapport de Bouton "pour une meilleur gouvernement des entreprises cotées" réalisé le 23/09/2002. 

، أهم ما جاء فيه الزام 2112فبراير  21، دخل حيز التنفيذ بمقتضى المرسوم الصادر في 2111ماي  15بتاريخ  2111-221قانون رقم  -325 

بتفصيل في التقرير السنوي جميع العناصر المكونة للتعويضات المستحة للمسيرين وأن يصادق الشركات المسعرة في البورصة بأن تبين و

 مراقب الحسابات على صحة هذه المعلومات.

المتعلق  11.85القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  21.18بتنفيذ القانون رقم  2118أبريل  21الصادر بتاريخ  1.18.19الظهير الشريف رقم  -326 

 .2111. ص 2118أبريل  28بتاريخ  1111ت المساهمة. المنشور بالجريدة الرسمية عدد بشركا
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، وسنقترص يف هذا املقال عىل تلك املرتبطة بتعزيز آليات الرقابة سواء الداخلية منها 41-72منها قانون مجموعة من اإلجراءات التي تض
 )أوال( أو الخارجية )ثانيا(.

 أوال :دعم الرقابة الداخلية
ن اآلليات م لقد عزز املرشع مبادئ الحكامة يف رشكات املساهمة بدعمه ملبدأ الرقابة الداخلية، حيث مكن املساهمني من مجموعة

 التي متكنهم من االطالع عىل أحوال الرشكة واملساهمة يف تحقيق الغرض الذي من أجله وجدت.

ففي هذا اإلطار؛ جاء املرشع مبقتضيات تدعم مشاركة املساهمني يف الجمعيات العمومية من قبيل دعم حق اإلخبار، ووضع آليات 
ايف. وبخصوص املهام الرقابية التي تتمتع بها الجمعية العامة يف االختصاصات تحد من ظاهرة الغياب وتجاوز إكراهات البعد الجغر 

املوكولة لها، خاصة يف مجال تعيني وعزل أعضاء مجلس اإلدارة يف رشكات املساهمة ذات مجلس إدارة، وتعيني وعزل أعضاء مجلس 
 ن طرف مراقب الحسابات.الرقابة، وتعيني وعزل مراقبي الحسابات، واملصادقة عىل امليزانية املقدم م

وإىل جانب ذلك، تنظر الجمعية العامة يف إطار مهامها الرقابية يف مجموعة من التقارير التي يعدها مراقب أو مراقبو الحسابات 
عة يوالتي تتضمن نتائج القيام مبهامهم املوكولة لهم من طرف الجمعية العامة، وهي عملية تكتيس أهمية بالغة ألنها تكشف بتفصيل طب

 -41-15انون الذي استحدث يف ظل الق -وجدوى كل العمليات املالية التي تقوم بها الرشكة. إضافة إىل ذلك؛ منح املرشع مجلس الرقابة 
 صالحيات أوسع متكنه من مامرسة رقابة فعالة عىل ترصفات املسريين  لرشكات املساهمة. 

ا، حق حضور الجمعيات العامة، والتدخل يف كل النقاط املعروضة ومناقشتهويف املقابل متع املرشع املساهم يف رشكات املساهمة ب
وإدالء الرأي بشأنها وتوجيه األسئلة إىل أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات السيام التقرير الذي يعرضه هذا األخري والذي يتضمن 

ارير كة املالية قبل اتخاذ قرار التصويت عىل هذه التقكل البيانات التي من شأنها أن متكن املساهمني من التعرف عىل أوضاع الرش 
ومن أجل خلق توازن بني مختلف مكونات رشكة املساهمة وتفادي النزاعات التي قد تنشأ نتيجة تضارب  املعروضة عىل الجمعية العامة.

 .327فئة املسريةلرقابة املبارشة عىل الاملصالح مكن املرشع املساهمني يف رشكة املساهمة من آلية تجعلهم كفئة غري مسرية ميارسون ا

إن خربة التسيري رقابة ذاتية منحها املرشع للمساهمني يف رشكات املساهمة عىل املترصفني، رشيطة أن يتوفر طالب الخربة عىل 
مليات عصفة مساهم وأن يكون مساهام أو مجموعة مساهمني ممن ميتلكون عرش رأسامل الرشكة، وأن تنصب الخربة عىل عملية أو 

ويتمثل الدور الحاميئ لخربة التسيري يف كونها تشكل مصدرا استثنائيا الستفاء املعلومات متى اهتز عامل الثقة بني  تسيري محددة.
 املساهمني وجهاز اإلدارة والتسيري يف رشكة املساهمة، يقوم به طرف خارجي عن الرشكة تتوفر فيه رشوط الحياد واالستقاللية واملوضوعية.

إنشاء لجنة تدقيق  88-77أجل ضامن حسن التدبري املايل واملحاسبتي يف رشكة املساهمة كان قد تضمن مرشوع قانون  ومن
ية لالحسابات عهد إليها مبتابعة إعداد املعلومات املوجهة إىل املساهمني والجمهور والهيأة املغربية لسوق الرساميل، وكذا متابعة مدى فعا

كة. وتدقيق الحسابات الداخلية واملراقبة القانونية لحسابات الرشكة، وإن اقتىض الحال تسيري املخاطر املرتبطة بالرش  أنظمة املراقبة الداخلية

                                                           
سعيد حمامي، الحكامة وشركات المساهمة دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية - 327

 .29، ص.2111واالقتصادية واالجتماعية،جامعة محمد األول وجدة، 
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عالوة عىل ذلك؛ تعمل هذه اللجنة تحت مسؤولية مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة، وتساهم يف تقوية األمن املايل بالفحص الدقيق 
 .328حاسبية واملالية ومراقبتهاللمسائل املتعلقة باملعلومات امل

من طرف مجلس اإلدارة أو مجلس  329الذي حدد ضوابط تشكيل هذه اللجنة 41.72وهو األمر الذي تم ترجمته فعليا يف القانون رقم  
ارة أو ددون املساس بصالحيات ومسؤوليات الهيئات املكلفة باإل  -الرقابة حسب الحالة. وتتوىل هذه اللجنة يف إطار سلطاتها الخاصة 

 القيام باملهام واألدوار اآلتية: -التسيري

 .متابعة إعداد املعلومات املوجهة للمساهمني ولألغيار وللهيئة املغربية لسوق الرساميل 
 .متابعة مدى فعالية أنظمة املراقبة الداخلية وتدقيق الحسابات الداخلية 
 .تسيري املخاطر املرتبطة بالرشكة والتحكم فيها عند االقتضاء 
 .متابعة املراقبة القانونية لحسابات الرشكة والحسابات املدمجة 
 .دراسة ومتابعة استقاللية مراقبي الحسابات السيام فيام يخص تقديم خدمات إضافية إىل الجهة الخاضعة للرقابة 
 .ضامن تطبيق قواعد العمل الخاصة مبهامها والصالحيات املوكلة إليها من قبل مجلس اإلدارة 
 رير إىل مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة بصفة منتظمة عن أداء مهامها.تقديم تقا 
 .تبليغ مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة بالصعوبات التي تواجهها 
 .تقديم توصيات إىل الجمعية العامة حول مراقبي الحسابات 

من  لرشكات، فمن جهة سيتمكنونوبناء عىل ذلك؛ يعترب املساهمون من بني أهم املستفيدين من إعامل الحكامة يف مجال ا
مامرسة كل الحقوق التي يتمتعون بها، ومن جهة أخرى ستتاح لهم فرصة املساهمة يف إدارة الرشكة ومراقبة أعاملها خاصة املالية، 

 واإلبالغ عن كل اختالل قد يالحظونه داخل الرشكة.

ب القانون. الفرد أن ميارس بفعالية الحقوق التي يتمتع بها مبوجبيد أنه من الناحية الواقعية، يالحظ أنه من املستحيل عىل املساهم 
 لذلك أصبح من الرضوري عىل املساهمني التكتل يف جمعيات ميكنهم من خاللها املشاركة بقوة يف إدارة رشكاتهم. 

                                                           
  .22h00، على الساعة www.sgg.gov.ma ،15-18-2111، منشور بموقع األمانة العامة للحكومة المغربية 99-11مشروع قانون  - 328

 :ضوابط تشكيل لجنة تدقيق الحسابات، من لدن مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة حسب الحالة، كاآلتي 21.18حدد القانون رقم ، - 329 

أعضاء على األقل يتم اختيارهم من بين المتصرفين غير التنفيذيين أو من بين أعضاء مجلس الرقابة الذين ال يمارسون أن تتألف اللجنة من ثالثة – 

 أي مهمة داخل هياكل تسيير الشركة؛

، بدل 18.21من قانون شركات المساهمة كما غير وتمم بالقانون رقم  91المكررة و 21أن يكون رئيس اللجنة مستقال حسب مدلول المادتين – 

الشروط والمعايير المحددة من طرف مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة والتي يتم نشرها وفق الكيفيات التي تحددها الهيئة المغربية لسوق 

 الرساميل؛

 ؛أن تتوفر لدى رئيس اللجنة تجربة أو خبرات كافية في الميدان المالي والمحاسبي– 

اء اللجنة بصفته مستقال، غير أن هذا الشرط يقتصر فقط على شركات المساهمة المقيدة أسهمها أن يتواجد عضو ثان، على األقل، من أعض –

  - 329 بالسوق الرئيسي لبورصة القيم، وذلك بهدف ضمان مزيدا من الشفافية والعقالنية في اتخاذ القرارات داخل الشركة.
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اب، وهي االكتتوقد تبلور هذا النوع من التكتالت يف فرنسا حيث ظهرت جمعيات مساهمي الرشكات التي تدعو الجمهور إىل 
جمعيات متكن حاميل األسهم داخل الرشكات نفسها من التجمع من أجل الدفاع عن حقوقهم أمام الرشكة، بل ميكن للجمعية أن متارس 
الحقوق نفسها التي يتمتع بها حاملو األسهم األقلية، والذين ميتلكون عىل األقل خمسة باملائة من رأسامل الرشكة، كام ميكنها اللجوء 

 .330 القضاء للدفاع عن حقوق املساهمنيإىل

 ثانيا: دعم الرقابة الخارجية
مل يكتف املرشع بإجراءات الرقابة الداخلية كآلية من آليات الحكامة يف مجال رشكة املساهمة، بل نص عىل إجراءات أخرى لتعزيز 

، والتي تعد من 332للهيأة املغربية لسوق الرساميلمن خالل منحه هذا الدور  331الرقابة الخارجية عىل أعامل املسريين لرشكة املساهمة
هيآت الحكامة العاملة باسم الدولة والتي تتمتع بسلطات حقيقية دون خضوعها لسلطة الحكومة، حيث تختص بتنظيم قطاع املال وضبطه، 

 .333وذلك بوضع إطار قانوين وأخالقي ملزم ومؤطر للعمل املهني

تحدد فيها قواعد املامرسة  334املغربية لسوق الرساميل أن تصدر ألجل تنفيذ مهامها دورياتويف هذا اإلطار؛ أجاز املرشع للهيأة 
املهنية التي تنظم العالقة بني الرشكة واملدخرين وقواعد األخالق املهنية التي تضمن احرتام مبادئ االنصاف والشفافية ونزاهة السوق 

رسات م والقرارات، حيث إنها تحدد القواعد بشكل واضح ومفصل وتسمح بانسجام املاماملايل. وبالتايل فالدوريات مكملة للقوانني واملراسي
عالوة عىل ذلك؛ متارس الهيأة املغربية لسوق الرساميل مهاما رقابية أخرى من خالل  وتحديد قواعد السوق وتوضيح واجبات الجميع.

 ج الذي تعده. املعلومات التي فرض املرشع نرشها للعموم وفق النموذ التأشري عىل بيان املعلومات بعد التأكد من قيام الرشكة بالترصيح ب

وبالتايل فهي تسهر يف مجال مراقبة اإلعالنات والبيانات املالية التي تنرشها الرشكات املدرجة، عىل أن يتوفر الجمهور عىل معطيات 
وية ونصف يحرتمون واجباتهم أثناء نرش البيانات املالية السنمنتظمة حول املصدرين )الرشكات املدرجة يف البورصة(، وتتأكد من أن هؤالء 

السنوية، ويعلمون الجمهور بكل معلومة مهمة ميكن أن يكون لها تأثري عىل أسعار البورصة وعىل سنداتهم أو انعكاس عىل الذمة املالية 
 رشها يف حينها.لحاميل السندات. وتحرص الهيأة عىل أن تكون املعلومات واضحة وصادقة ودقيقة وتم ن

وقد تتخذ هذه املهام الرقابية التي متارسها الهيأة املغربية لسوق الرساميل شكلني متكاملني، ويتعلق األمر باملراقبة امليدانية، من 
 .ياتهارخالل عمليات التفتيش باملقرات االجتامعية للرشكات، ومراقبة الوثائق من خالل تقارير يحدد مجلس القيم املنقولة محتواها ودو 

                                                           
330 - Jean-Jacques Caussain ; le gouvernement d’entreprise le pouvoir rendu aux actionnaires, Litec ; mars 2005 ;p. 5. 

:..... ويمكن ممارسة المراقبة على الشركات التابعة لألشخاص والهيئات المذكورة أو على األشخاص المعنوية  21.12من القانون  5المادة  -331 

 ركات المساهمة..المتعلق بش 11.85من القانون رقم  122و 121التي تراقبها حسب مدلول المادتين 

المتعلق بالهيئة المغربية  21.12( بتنفيذ القانون رقم 2111مارس  11)  1212صادر في فاتح جمادى األولى  1.11.21ظهير شريف رقم  -332 

  لسوق الرساميل.

  maroc.ma–www.droitمحمد الهبني، مقال منشور بموقع  -333 

المغربية لسوق الرساميل أن تصدر، ألجل تنفيذ مهامها، دوريات تطبق على مختلف الهيئات يجوز للهيئة  21.12من القانون رقم  1المادة  -334 

من هذا القانون وكذا على مسيريهم ومستخدميهم. وتحدد في الدوريات  2واألشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في المادة 

 المذكورة:
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 وتسهر الهيأة املغربية لسوق الرساميل عىل مطابقة املعامالت املتعلقة بالقيم املنقولة مع قواعد السوق لضامن نزاهتها، وتبارش عمليات
ق و وللهيأة املغربية لسوق الرساميل األهلية القانونية التخاذ إجراءات زجرية يف حق املتدخلني يف الس .التحقيق إذا استدعى األمر ذلك

إذا عاينت مخالفات أو إخالالت بالقواعد التي تنظم نشاطاتهم أو سري السوق. وتصدر العقوبات مبوجب مسطرة تحرتم حقوق الدفاع عن 
، إذ ينص القانون املنظم للهيأة املغربية لسوق الرساميل عىل تشكيل لجنة تأديبية، تكلف مبهام التحقيق يف 335مصالح املتدخلني املعنيني

 لتي تدخل يف نطاق اختصاصاتها واتخاذ القرارات التأديبية وقرارات املتابعة القضائية.امللفات ا

، كنرش معلومات كاذبة أو خادعة 336ويف سبيل حامية السوق املايل منع املرشع نرش كل ما من شأنه أن يؤدي إىل تضليل الجمهور
 أسعار غري حقيقية لسندات الرشكة أو تقديم معلومات ذات جودة تتعلق مثال بالزيادة غري الصحيحة يف رقم املعامالت أو االعالن عن

 وتكمن الغاية األساسية من هذه املراقبة يف التأكد من أن املتدخل يقدم باستمرار الضامنات الكافية، سيئة من اجل إيقاع الغري يف الغلط.
  االعتامد.نه يحافظ عىل الرشوط التي من أجلها حصل عىلسيام ما يتعلق بتنظيمه، ووسائله التقنية واملالية والبرشية، والتحقق من أ 

 الخامتة

ال يختلف اثنان يف أن الهدف األسايس من الحكامة هو تكريس املراقبة الداخلية والخارجية للرشكة، ومتكني املساهمني من 
اهمني، تضمن الحفاظ عىل حقوق املسالتمتع مبامرسة حقوقهم، حيث يجب عىل الرشكات يف األسواق الناشئة اتخاذ اإلجراءات التي 

وأن تتيح لهم الفرصة للحصول عىل املعلومات واملشاركة يف اتخاذ القرارات، مبا يف ذلك انتخاب املديرين، واملشاركة يف االجتامع 
املصالح وتنازعها  بالسنوي للجمعية العامة لحملة األسهم. كام يجب أن تراعى املصلحة العامة للرشكة وجعلها فوق كل اعتبار عند تضار 

 بني مختلف املتدخلني، ومنع استغالل املعلومات الرسية من أجل تحقيق مصالح شخصية.

إن اعتامد الحكامة كآلية للتسيري من شأنه الدفع برشكات املساهمة املغربية إىل األمام، وهو إجراء يعكس وجود قناعة لدى املهتمني 
أداة أساسية لتحسني أداء رشكات املساهمة، وتطوير مستوى التنمية يف بلد يتبنى سياسة بشأن الرشكات مفادها، أن الحكامة أصبحت 

التوجه نحو اقتصاد السوق، ذلك أن مامرسات الحكامة الرشيدة تضمن نزاهة املعامالت املالية، مام يؤدي إىل تحسن مناخ األعامل بصفة 
املايل يف هذا املجال، من حيث إنها تضع الحدود بني الحقوق الخاصة عامة. إن الحكامة يف رشكات املساهمة هي ترياق ضد الفساد 

 .337واملصالح العامة ومنع إساءة استخدام السلطة

                                                           

ئة المغربية لسوق الرساميل، حسب خطورة الوقائع ووفق الرأي المطابق للمجلس يصدر رئيس الهي 21.12من القانون رقم  9المادة  -335 

درهم أو هما معا في حق كل شخص أو هيئة خاضعة لمراقبة الهيئة  211.111التأديبي، عقوبة تأديبية ) إنذار أو توبيخ( أو عقوبة مالية ال تتجاوز 

المهنية المنصوص عليها في دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل المشار إليها في  في حالة اإلخالل بالقواعد األخالقية أو قواعد الممارسة

 أعاله. 1المادة 

ة دعند تحقيق أرباح، قد تصل العقوبة إلى خمسة مرات مبلغ األرباح المذكورة. تحدد مسطرة العقوبات في النظام العام المنصوص عليه في الما

 من هذا القانون. 21

ة، القانون الجنائي لبورصة القيم، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة قانون األعمال كلية العلوم القانونية أمينة غميز - 336

 .18، ص1888، 1889واالجتماعية واالقتصادية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 

 المنشور على الصفحة اإللكترونية:حوكمة الشركات في األسواق الناشئة، مركز المشروعات الدولية الخاصة،  -337

 http://www.cipe.org/programs/corp_gov/pdf/CGToolkit0808.pd  ،11-18-2111 ,22 h00. 
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إن تطبيق مبدأ الحكامة يف مجال الرشكات بشكل جيد، سيكون له أثر إيجايب عىل رشكات املساهمة بصفة خاصة واملجتمع بصفة 
تجنب كل ما من شأنه أن يحدث نهب أو إساءة استعامل أموال الرشكة، ثم إن الشفافية عامة، حيث إن أداء الرشكات سيتحسن بسبب 

قت و التي تعتمدها الرشكات يف نرش وإعالن البيانات املالية املتعلقة بها، سريفع من سمعتها لدى الرشكاء واملتعاملني معها، وميكنها يف ال
 الرشكة وخارجها. ذاته من ربط وتقوية العالقات بني أصحاب املصلحة داخل

وال تقترص اآلثار اإليجابية للحكامة عىل الرشكة فقط، بل تتعداها نحو املجتمع ككل، فالحكامة يف الرشكات ستحارب الفساد بكل 
أنواعه، مام سيؤدي إىل خلق جو مالئم يشجع عىل االستثامر وجلب رؤوس األموال التي متكن من إنشاء املشاريع وخلق فرص الشغل، 

 جع الحكامة مبدأ التنافسية بني الرشكات مام يؤدي إىل ارتفاع اإلنتاجية واستقرار أسواق املال.كام تش
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 أحكام االمتداد القانوني لعقد اإليجار في التشريع األردني دراسة تحليلية ناقدة

  أحكام االمتداد القانوني لعقد اإليجار في التشريع األردني دراسة تحليلية ناقدة
    

  –باحث بسلك الدكتوراه 
 املغرب –جامعة الحسن األول 

 

 : ملخص

يعد االمتداد القانوين من أكرب املعضالت التي تواجه عقود اإليجار خصوصا طويلة األمد منها، فمن جهة يعمل هذا االمتداد 
عىل إخراج العقود من إطارها الرضايئ وهو األصل فيها ويف كافة العقود، ومن جهة أخرى ميس هذا االمتداد بحقوق أطراف 

يف حالة تقريره، ويصب يف مصلحة املؤجر يف حالة الحكم بعد جوازه، وقد سعى املرشع العقد حيث مييل كفة مصلحة املستأجر 
األردين من خالل تعديالته املتعددة لقانون املالكني واملستأجرين إىل وضع أحكام تضبط هذه املسائلة مراعيا فيها مصلحة 

 االمتداد القانوين الذي يراعي مصلحة طريفالطرفني ومع ذلك مل يستطع من خالل هذه التعديالت اإلحاطة بكافة جوانب 
 عقد اإليجار دون أن يتضارب مع املبادئ العامة يف للعقد. 

 .االمتداد القانوين، عقد اإليجار. مبدأ عام الكلامت املفتاحية:

 

Abstract :  

Legal extension is one of the biggest problems facing lease contracts tenancy long-term 

ones, as it works to not apply the consensual principle, which is the principle in every contract, 

and leads to wasting the rights of the parties to the contract, when it achieves the interest of the 

lessee in the case of his determination, and decides the interest of the lessor in the case of 

judgment after Its permissibility, the Jordanian legislator, through its multiple amendments to 

the law of owners and tenants, has put in place provisions that control this questioning in order 

to guarantee the interest of the two parties. Nevertheless, the Jordanian legislator has not been 

able to put into place provisions that address all aspects of the legal extension of the lease 

contract that fulfills the interest of the parties to the lease without prejudice to the general 

principles of the contract.  

Keywords: legal extension, rent contract, general principle. 
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 املقدمة 
يعترب عقد اإليجار من أهم العقود املدنية، وتنبع هذه األهمية من كرثة تداوله بني األفراد، باإلضافة لتعلق عقد اإليجار بالجوانب 
 يناالقتصادية واالجتامعية والقانونية، ونظرا لهذه األهمية فقد أوىل املرشع األردين عناية خاصة بهذا العقد، بحيث مل يقف املرشع األرد

لنصوص التي نظم بها عقد اإليجار يف القانون املدين بل أفرد له قانونا خاصا هو "قانون املالكني واملستأجرين" والذي راعى من عند ا
جار، يخالله مصلحة املستأجر الذي يعترب الطرف األضعف يف العالقة التأجريية؛ إذ أجاز له البقاء باملأجور عىل الرغم من انتهاء مدة عقد اإل

 طلق، وهو ما خلع عليه املرشع "االمتداد القانوين".  وبشكل م

ونتيجة لتغيري الظروف االقتصادية، وما نجم عن ذلك من اختالل يف املراكز القانونية، وتغول صارخ عىل حّق املؤجر، شعر املرّشع 
لك من طار، بدت مضطربة متخبطة، وذبرضورة بعث التوازن العقدي من سبات طال. بيد أّن املنهجية التي اتبعها املرّشع، يف هذا اإل 

خالل إصدار سلسلة من القوانني املعدلة لقانون املالكني واملستأجرين، اتسمت بعجالة وضعها، وركاكة صياغتها، وعكست سياسة ترشيعية 
 الترشيع هذا التناغم بني واهية، فجاءت، بالنتيجة، حلوله ال تنسجم مع واقع املجتمع األردين؛ فالقانون هو مرآة املجتمع، وإّن انعدام
 : 4177( لعام 44وواقع املجتمع ال شك هو ترشيع قارص البناء مختل التكوين. إىل أن استقر املقام باملرّشع بالقانون املعدل رقم )

قاب ر  وقد أىت هذا القانون بحل يتسم بالوسطية فال هو ألغى االمتداد القانون دفعة واحدة، وال هو أبقى عليه سيفا مسلطا عىل
خاضعة ملبدأ االمتداد القانوين أما العقود املربمة بتاريخ  7/8/4111.املاّلك، فكان وسطا بينهام؛ إذ أبقى عقود اإليجار املربمة قبل تاريخ 

 وما بعده فيحكمها مبدأ "العقد رشيعة املتعاقدين". 7/8/4111.

 أهمية الدراسة 
بكون هذا العقد من أكرث العقود انتشارا بني أفراد املجتمع، باإلضافة إىل العناية  تنبع أهمية الدراسة من أهمية عقد اإليجار ذاته،

 الخاصة التي أوالها املرشع لعقد اإليجار، واالمتيازات التي أعطاها للمستأجر كاالمتداد القانوين لعقد اإليجار. كام تأيت أهميتها من
جار واحد من حيث طبيعته، بيد أّن األحكام الناظمة له تختلف باختالف تاريخ خالل النظر يف صورة جاملية من صور القانون: فعقد اإلي

 إبرامه. 

 إشكالية الدراسة: 
  :تكمن إشكالية الدراسة بالعديد من التساؤالت

 ما هي الطبيعة القانونية لالمتداد القانوين لعقد االيجار؟-7
 اإليجار؟مدى إمكانية إسقاط مبدأ " اإللزام القانوين عىل عقد  -4
 هل جميع عقود اإليجار تخضع ملبدأ " االمتداد القانوين لعقد اإليجار"؟ -.
 آلية الربط بني مبدأ " سلطان اإلرادة" وعقد اإليجار؟ -2
 مآل عقود اإليجار الخاضعة لالمتداد القانوين؟ -5
 طبيعة الدعاوى الناشئة عن عقود اإليجار؟ -1

 منهجية الدراسة: 
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 هذه البحث املنهج الوصفي والتحلييل؛ بوصف وتحليل نصوص قانون املالكني واملستأجرين األردين للوصول إىلسنتبع يف دراستنا 
 موقف املرشع األردين من عقود اإليجار.

 خطة الدراسة: 

 ارتئيت تقسيم الدراسة عىل النحو اآليت: 
 املبحث األول: عقد اإليجار بني الرضائية واإلجبار.

 املبحث الثاين: مآل عقود اإليجار الخاضعة ملبدأ االمتداد القانوين. 

 متهيد:
مدين(. من خالل  158املؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من املأجور ملدة معينة لقاء عوض معلوم )م 338يعرّف عقد اإليجار بأنه متليك

أخذ ه عقد رضايئ؛ ملزم للجانبني؛ ومن عقود املعاوضات التي يهذا التعريف نجد أن عقد اإليجار يتميز بالعديد من الخصائص، ومنها: أن
انون قفيها املتعاقد مقابال ملا يعطي. ونظرا لألهمية البالغة لعقد اإليجار من الناحية االقتصادية واالجتامعية، فقد أصدر املرشع األردين 

حكمة أو مأمور إجراء أن يصدر حكام، أو أمرا بإخراج أي ، والذي حظر فيه السامح ألية م7254( لسنة 14املالكني واملستأجرين رقم )
ومل يقترص  ، إال عند تحقق أحد أسباب إخالء املأجور املذكورة يف القانون نفسه،339مستأجر من أي عقار حتى بعد انتهاء مدة عقد اإليجار

ين هذا العقد وأحكامه قامئة عىل االمتداد القانو األمر عىل ذلك بل أكد املرشع عىل عدم السامح للمؤجر برفع بدل اإليجار، بإبقاء رشوط 
 .340العقد

؛ ورغبة من املرشع مبواكبة التطورات االقتصادية 341إال أن تطبيق هذا القانون أثار العديد من املشاكل يف الحياة العملية
بيد أّن هذا القانون مل يأِت بجديد، فعاد وأقر بحق ، 7222( لسنة 77واالجتامعية، عمد إىل إصدار قانون املالكني واملستأجرين رقم )

 املستأجر باالستمرار يف إشغال املأجور بعد انتهاء مدة عقد اإليجار، كام جاءت أسباب إخالء املأجور عىل سبيل الحرص. 

،  بإصدار سلسة من التعديالت عىل 4111ولكن، واستجابة لنداءات رجال القانون وماليك العقارات املؤجرة، بدأ املرشع، ومنذ عام 
، ومذ هذا التاريخ بدأ املرشع بتغيري سياسته يف إطار األحكام الناظمة لطبيعة العالقة القانونية بني املستأجر واملؤجر؛ 7222قانون عام 
جليا يف تبني املرشع  مبدأ "العقد رشيعة املتعاقدين"،  وذلك بالنسبة للعقود التي تربم بعد نفاذه، أما العقود املربمة قبل نفاذ ويظهر ذلك 

                                                           
عرف المشرع األردني عقد اإليجار بأنه تمليك منفعة، ومن خالل ذلك قرر المشرع أن الحق في عقد اإليجار هو حق عيني، ولكن وبالرجوع .  338

 إلى جميع النصوص الناظمة لعقد اإليجار نجد أن هذا الحق هو عبارة عن حق شخصي ال عيني. 

على أنه: "ال يجوز ألي محكمة أو مأمور  1852( لسنة 12لمالكين والمستأجرين رقم ). نصت الفقرة األولى من المادة الرابعة( من قانون ا 339

 إجراء أن يصدر حكما أو أمرا بإخراج مستأجر من أي عقار بقطع النظر عن انتهاء اجل عقد إيجاره".

"إذا استمر مستأجر ما بحكم هذه  على أّنه: 1852( لسنة 12. نصت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين رقم ) 340

المادة في شغل أي عقار بعد انتهاء عقد إيجاره فإن حكم العقد المذكر وشروطه تعتبر سارية على هذا الشغل بالقدر الذي يمكن انطباقه 

 "...(عليها

 .851، ص21لقانون، المجلد ، مجلة علوم الشريعة واالمتداد القانوني لعقد اإليجار(. ا2111. جمعة، عبد الرحمن. ) 341
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، أضف إىل ذلك أن املرشع قد فرض عىل املستأجر دفع زيادات 74/4171/ 7.هذا القانون فأجاز للمستأجر البقاء يف إشغالها حتى تاريخ 
 ار.عىل بدل اإليج

لكن وعند اقرتاب تاريخ اإلخالء املقرر يف هذا القانون، وتحت ضغط املستأجرين وما قاموا به من إغالق ملحالهم وارضابات، عاد  
والذي أعطى مبوجبه الحق للمستأجرين، املربمة عقودهم قبل نفاذ هذا  4177( لسنة 44املرشع مبوجب نص املادة الثانية من القانون رقم )

البقاء يف إشغال املأجور، واالستفادة من االمتداد القانوين لعقد اإليجار، أما فيام يخص العقود التي تربم بعد نفاذ هذا القانون القانون، ب
فينطبق عليها مبدأ "العقد رشيعة املتعاقدين". ونرى أن هذا القانون انصب التغيري فيه عىل تطبيق مبدأ االمتداد القانوين عىل العقود 

بتطبيق مبدأ "العقد  4111بل نفاذ هذا القانون، أما العقود املربمة بعد نفاذ هذا القانون فجاء حكمها متفقا  مع ما جاء به قانون سنة املربمة ق
 رشيعة املتعاقدين". 

جرين، ففي أ وواضح يف ضوء ما تقدم أن املرشع مل يأخذ موقفا  موحدا بشأن االمتداد القانوين منذ إصدار أول قانون للاملكني واملست
مراعيا بذلك مصلحة املستأجر ومهمال مصلحة املؤجر، إال أنه يف قانون  7254البداية أقر املرشع مبدأ االمتداد القانوين من خالل قانون 

الحالتني  عاد وتدارك اختالل التوازن يف املراكز القانونية بني املستأجر واملؤجر، فغلّب مصلحة الثاين عىل األول، ومل يراِع يف 4111سنة 
، والذي مبوجبه يجب أن يعمد املرشع من خالل تدخله عدم تغليب مصلحة طرف عىل طرف، فينهض "عدل العقد"السابقتني مفهوم 

، عندما أقر ببقاء 4177العقد عادال  يف إقامة التوازن بني مصالح أطرافه؛ لذلك عاد املرشع وساوى بني مصالح الطرفني يف قانون سنة 
 نال  للأمجور، واالستفادة من مبدأ االمتداد القانوين للعقود املربمة قبل نفاذ هذا القانون. أما العقود املربمة بعد نفاذ هذا القانو املستأجر شاغ

 فيحكمها مبدأ "العقد رشيعة املتعاقدين"، وبهذا وقف املرشع موقفا منصفا وسطا بني املؤجر واملستأجر.

 ئية واإلجبارالفرع األول: عقد اإليجار بني الرضا
ر ظيعرف االمتداد القانوين لعقد اإليجار بأنه حق املستأجر يف البقاء شاغال للأمجور بعد انتهاء املدة املحددة يف عقد اإليجار، دون الن

املرشع، ال  نإىل إرادة املؤجر، طاملا أنه قائم مبا يرتتب عليه من التزاماته. واستنادا إىل هذا التعريف نجد أن هذا الحق يأيت بتدخل م
 دبإرادة أطراف العقد، ولهذا البد لنا من معرفة ما هو األساس الذي يستطيع من خالله املرشع التدخل يف العالقة التعاقدية، وهل االمتدا

ألول االقانوين قد طبق عىل عقود اإليجار كلّها أم قد تم حرصه بعقود دون أخرى. ولذلك قمنا بتقسيم مبحثنا إىل مطلبني سنتناول يف 
 طبيعة االمتداد القانوين، ويف الثاين منه أحكام عقود اإليجار يف قانون املالكني واملستأجرين.

 املبحث األول: الطبيعة القانونية لالمتداد القانوين لعقد اإليجار
سه يحكم ترصفاته ومصالحه، فإّن الصورة التقليدية للعقد مبثابة القانون بالنسبة للفرد، فالشخص الذي يضع العقد كأنه يضع قانونا لن

فقد كان الفرد ال يربم عقدا إال إذا أراد، وكان حرا يف تحديد مضمون عقده، أضف إىل ذلك حريته يف إنهاء عقده، وهذه الحرية كانت 
ة ، والعوامل ديمطلقة لألشخاص، إال أن هذا الوضع مل يدم طويال فقد أثرت الكثري من العوامل عىل هذا املبدأ: ومنها العوامل االقتصا

االجتامعية والتي تنبني عىل االقتصادية، بحيث أصبحت الرثوات واألعامل تنحرص مبلكيتها ألفراد معينني؛ فأصبح من الواجب التدخل 
من قبل املرّشع  للحيلولة دون تعسف أصحاب هذه الرثوات يف معاملتهم لألجراء. ومن خالل هذه العوامل أصطبغ العقد بصبغة القانون 
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)الفرع األول(. ومن الجدير  342لعام، وهو ما يطلق عليه "عيممة العقد"، وأُصبغ العقد بالصبغة الجامعية، وهو ما يسمى بـ "جمعية العقد"ا
 بنا معالجة هذه املصطلحات بيشء من التفصيل، ماّم يهيئ لفهم مبدأ "اإللزام القانوين "يف إطار عقد اإليجار )الفرع الثاين(. 

 أثر العوامل االقتصادية واالجتامعية عىل العقد املطلب األول:
تتمثل العوامل املؤثرة يف العقد بعاملني: أولهام العامل االقتصادي، أو ما يسمى بـ "عيممة العقد" )أوال(، واآلخر اجتامعي، وهي 

 ما يسمى بـ "جمعية العقد" )ثانيا(. 

تعاقد الخاص، مام يفقد خصوصيته ويؤدي إىل عيممته، وبعبارة أخرى يقصد بهذه العبارة تدخل الدولة بال أوال: "عيممة العقد":
 تدخل املرشع يف العالقات التعاقدية بعدما كانت هذه العالقات مقصورة عىل إرادة األطراف. وهذه العيممة تكون بعدة طرق ومنها:

رار وجه، والذي مبوجبه يجب تدخل الدولة إلقـ تدخل الدولة يف توافق اإلرادتني: وقد ظهر هذا التدخل نتيجة ظهور االقتصاد امل 7
التوازن يف املجتمع بتقدير االحتياجات ورسم خطط اإلنتاج، وهذا ال ميكن أن يتم إال بتوجيه العقود، وهو ما حصل فعال بإقرار وجود 

وهي  ثة يف العقد، أو عقود منظمة،العقد املوجه، والذي يكون عىل صوريت عقد مأذون به، وهو الذي  تكون فيها إرادة املرشع كإرادة ثال
التي يتدخل املرشع يف تنظيمها من حيث محلها أو سعرها أو األشخاص الذين يسمح بالتعاقد معهم أو حتى محل العقد، وأبرز مثال 

 .343عليها عقود املواد الغذائية فحيث يحدد سعر ملنتج معني ال يجوز زيادة هذا السعر، ألنه تحديد أمر ال ميكن مخالفته

أصبح للدولة الحق يف التدخل يف مضمون العقد ورشوطه، ، ـ تدخل الدولة يف تحديد مضمون العقد: مبوجب هذا التدخل، أيضا 4
ومل تعد تقترص عىل إرادة طريف العقد، وهذا التدخل يكون عىل طريقتني، تشري أوالهام إىل تدخل املرشع املبارش يف تحديد مضمون 

تي يوردها املرشع بنص قانوين آمر ومن ثم يتوجب عىل املتعاقدين التقيد بها يف تحديد مضمون العقد، ونشري العقد أي مبعنى القيود ال
يف هذا املجال بأن هذه التقييدات قد ترد إما عىل التنظيم الكامل من، حيث املضمون للعقد برمته، أو قد ترد عىل جزئية من جزئياته 

 .344كتحديد مدة العقد

ثل بتدخل املرشع غري املبارش يف تحديد مضمون العقد ويكون هذا التدخل عندما يخول املرشع القايض صالحية أما ثانيهام فتتم
تعديل أو إلغاء بعض الرشوط التعسفية أو إعادة التوازن االقتصادي بني طريف العقد فالقايض يستطيع أن يفري ويحد من أثر اإلرادة 

هذه  مون العقد، ليضيف إليه التزاما  مل يفكر فيه الطرفان، وتارة ينتقص مام اتفق عليه العاقدان،الفعلية لألفراد، فتارة نراه يوسع من مض
 .345هي بصورة عامة الصورة التي انتهى إليها مبدأ سلطان اإلرادة

                                                           
، ألول. استعرنا هذه المصطلحات من الدكتور عبد الحي حجازي، أثر العوامل االقتصادية واالجتماعية في العقد، مجلة القضاء والقانون، العدد ا 342

 .11، ص1818األردن، 

 مدني( قوانين التسعير الجبري من النظام العام. 111اعتبر المشرع في الفقرة الثالثة من المادة ) .343 

 .51. معداوي، نجية. مضمون العقد بين حرية اإلرادة وقيود المشرع، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العدد الرابع، الجزائر، ص 344

 .11، ص2111. معداوي، نجية، مرجع سابق،  345
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كرة العالقة الفعلية، فـ العالقة القانونية الواقعية: تدور فكرة هذا التدخل حول قيام املرشع باستبدال فكرة العقد بفكرة جديدة، هي  .
ار، جوذلك بقيام املرشع مبد آجال بعض العقود، وأبرز مثال عليها هو منح املرشع الحق للمستأجر بالبقاء شاغال للأمجور بعد انتهاء مدة اإلي

 .346جرد عالقة واقعيةحي موهو ما يسمى بـ "االمتداد القانوين لعقد اإليجار"، فتنسلخ عن العقد، بعد نهاية هذه املدة، صفته العقدية، ويض

أصبح القانون مبفهومه الحديث ينظر إىل الفرد باعتباره جزءا من جامعة، وهو ما يسمى بـ "جمعية العقد"،  ثانيا: جمعية العقد:
قد قد عوتعني جعل القانون أشمل وأوسع من ذي قبل؛ بحيث ميتد من الغني للفقري ومن املالك لألجري. وبعبارة أخرى، اعتبار القانون ال

 . 347وضع من أجل حامية الجامعة ال الفرد
وتجسد هذا املبدأ بإخضاع جميع العالئق والعقود الفردية ملصلحة الجامعة ال الفرد، ومن أهم الوسائل التي اتبعها الشارع يف ذلك 

 مبدأ "جمعية العقد ".

 املطلب الثاين: اإللزام القانوين يف عقد اإليجار
نوين من عدمه يف عقد اإليجار، البد لنا من تقسيم هذا الفرع إىل قسمني يتناول األول منها العقود الخاضعة ملعرفة وجود اإللزام القا

 لالمتداد القانوين، أما اآلخر فسنتناول فيه العقود غري الخاضعة لالمتداد القانوين.

 أوال: العقود الخاضعة لالمتداد القانوين 
يف قانون املالكني واملستأجرين األردين يلحظ أن املرشع قد قام بإخضاع  7/8/4111.قبل تاريخ إّن املتأمل يف عقود اإليجار املربمة 

 أحكامها لـ "مبدأ االمتداد القانوين"، وتجسد ذلك بإطالة عمر العقد ومّد أجله، ونجد من خالل قيام املرشع بهذا التمديد بأنه قد ألزم
 تطبيق  ملبدأ "اإللزام القانوين" للمتعاقدين؛ بحيث إّن تدخل املرشع يف العالقة التعاقدية األطراف عىل االستمرار يف العقد، وما هذا إال

التي انقضت مدتها، وعدل يف مضمونها، ليك تبقى ملدة غري معلومة، ويف هذا إلزام منه لألطراف يف العالقة التعاقدية بإبقاء العقد حتى 
 .348و السلطة الحاكمة يف حاالت معينةبعد انتهاء مدته، واإللزام أمر يقرره املرشع أ 

أما بخصوص طبيعة هذه العالقة بني أطراف العقد؛ فقد ذهب رأي إىل القول إن هذا االمتداد مبثابة أحياء لعقد اإليجار من جديد 
 بعد انقضاء مدته، وبقاء آثاره ملدة غري محددة. 

                                                           

إذا انقضت مدة اإليجار وثبت قيام ضرورة : "(، والتي تنص على أن112وهناك تطبيقات أخرى في إطار القانون المدني. منها، مثال، المادة )346  .

"ينتهي عقد المزارعة مدني(، والتي تنّص على أن:  111والمادة )". ملحة المتدادها فإنها تمتد بقدر الضرورة على أن يؤدي المستأجر عنها 

ة دبانقضاء مدتها فإذا انقضت قبل أن يدرك الزرع فللمزارع استبقاء الزرع إلى أن يدرك وعليه اجر مثل األرض بقدر حصته من المحصول عن الم

لو استأجر " مجلة(، والتي تنص على أن: 291والمادة ) ".الالحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من صاحب األرض والمزارع بقدر حصصهما 

 ".  ورقا على مدة وانقضت في أثناء الطريق تمتد اإلجارة إلى الوصول للساحل ويعطي المستأجر اجر المدة الفاضلةز

 .21_15حجازي، عبد الحي، مرجع سابق، ص ص.  347

 .11، ص8151مصر،  –. العطار، عبد الناصر، نظرية االلتزام في الشريعة اإلسالمية والقوانين الغربية، مطبعة السعادة، القاهرة  348



                                                                                                                                                                                                                                                      

178 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2121فبراير  32 العدد

ون، ال العقد، إال أن القانون وحده من يستطيع إنشاء عالقة قانونية، أما الرأي األخر فقال إن مصدر هذه العالقة التعاقدية هو القان
 .349وأن االمتداد القانوين لعقد اإليجار هو امتداد للعالقة اإليجارية ال لعقد اإليجار

 ثانيا: العقود غري الخاضعة لالمتداد القانوين
 بدأ " سلطان اإلرادة"، وبذلك ال يلزم القانون أي طرف يفتخضع هذه العقود، خالفا لسابقتها، يف نفاذها ومضمونها وإنهائها إىل م

هذه العالقة بأي شكل من أشكال اإللزام، فال ترثيب عىل أطرافه بوضع ما شاءوا من رشوط، إال رشطا فيه مخالفة للنظام العام واآلداب 
ىل االلتزام، ويقصد بااللتزام إيجاب الشخص عالعامة، وهو ما يسمى مببدأ املرشوعية. ومن خالل ذلك نجد أن هذه العقود تخضع ملبدأ 

، ويقوم عىل التزام كل طرف مبا وجب عليه تجاه الطرف 350نفسه أمرا جائزا رشعا، فهو يرتبط باإلرادة ومصادره العقد؛ واإلرادة املنفردة
 ملأجور.األجرة واملحافظة عىل ااآلخر، فيلتزم املؤجر بتسليم املأجور، مع متكني املستأجر من املنفعة، ويلتزم املستأجر بدفع 

ار جومن هنا نجد أن العقود الخاضعة لالمتداد القانوين يطبق عليها مبدأ اإللزام القانوين، بإلزام الشارع أطراف العقد بإبقاء عالقة اإلي
ق عليها مبدأ االلتزام، اد القانوين فيطبفيام بينهام قامئة، حتى بعد انتهاء املدة املحدد بعقد اإليجار. أما العقود التي ال تخضع ملبدأ االمتد

 .351فيلتزم كل طرف مبا عليه تجاه اآلخر طاملا ارتضيا ذلك عند إبرام العقد، فيلتزم املستأجر بتسليم املأجور عند انتهاء مدة اإليجار

 املبحث الثاين: عقود اإليجار يف إطار مبدأ االمتداد القانوين لعقد اإليجار

اإليجار البد لنا من تقسيم مطلبنا إىل فرعني، نعالج يف األول منه العقود التي تخضع ملبدأ االمتداد القانوين؛ أما ملعرفة أحكام عقد 
 الثاين منه فسيعمد إىل معالجة العقود التي ال تخضع ملبدأ االمتداد القانوين.

 املطلب األول: العقود الخاضعة لالمتداد القانوين
، وإمنا هو امتداد ملا جاء يف قانون املالكني واملستأجرين املُلغى والنافذ، ففي 4177وين وليد تعديل عام ال يعد مبدأ االمتداد القان

كان هذا املبدأ موجودا وراسخا؛ بهدف حامية املستأجر الذي يعترب الطرف األضعف يف العالقة.  7254قانون املالكني واملستأجرين لعام 
ح ألي محكمة أو مأمور إجراء أن يصدر حكام أو أمرا بإخراج أي مستأجر من أي عقار بقطع النظر فقد نص هذا القانون عىل أنه ال يسم

عن انتهاء أجل العقد، إال إذا تحققت إحدى أسباب اإلخالء املحددة حرصا يف القانون. ومن خالل هذا النص نجد أن القانون أعطى 
ر، عقد اإليجار، ومل يسمح ملأمور التنفيذ، أو حتى املحكمة، بإصدار أمر بإخالء املأجو الحق للمستأجر بالبقاء شاغال للأمجور، رغم انتهاء مدة 

هر مع ظإال بأحد أسباب اإلخالء الواردة يف القانون نفسه. ومن ثَّم، يتبني لنا أن مبدأ االمتداد القانوين هو مبدأ قديم من حيث النشأة، إذ 
، مع اختالف تفاصيل .417، وبقي قامئا حتى مع آخر تعديل للقانون، والصادر سنة 7254إصدار أول قانون للاملكني واملستأجرين سنة 

                                                           
، 1891بكر، عصمت عبد المجيد، فكرة اإللزام القانوني بالتعاقد وتطبيقاته في القانون العراقي، مجلة القانون المقارن، العدد الثالث عشر، .  349

 .111ص

 .21. العطار، عبد الناصر، مرجع سابق، ص 350

، 2111/ب(، 1.  سميران، محمد علي، امتداد عقد اإلجارة في الفقه اإلسالمي، المجلة األردنية للدراسات اإلسالمية، المجلد السابع، العدد ) 351

 .111، ص2118األردن، 
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، ومعنى ذلك أنه، ومن خالل ما عرضنا له بخصوص االمتداد القانوين يف ظل القانون القديم، نجد 352االمتداد يف كل قانون عن اآلخر
 يخص آخر تعديل لقانون املالكني واملستأجرين نلحظ أن القانون ملأن القانون مل يحرص االمتداد القانوين بعقود دون أخرى. أما فيام 

والتي تنص عىل أنّه:  4177( لسنة 44يعِط هذا املبدأ صفة اإلطالق كام يف القانون القديم، وبالرجوع لنص املادة الثالثة من قانون رقم )
 ( ومبقارنة نصإشغال املأجور بعد انتهاء مدة اإليجار العقديةاالستمرار يف  7/8/411.يحّق للمستأجر مبوجب عقد إيجار مربم قبل تاريخ )

يتضح لنا الفرق  من خالل إقرار نص املادة الجديدة باالمتداد القانوين للعقود  7254املادة السالفة الذكر بنص املادة الوارد يف قانون سنة 
فقد  االمتداد بعقود معينة من حيث تاريخ إبرامها، أما النص القديم املربمة قبل التاريخ املذكورة دون العقود األخرى، فقد قيدت هذه املادة

جاء مطلقا بحيث مل يقرص االمتداد عىل عقود دون أأخرى. ويبدو أّن املرّشع قد وىّل وجهه شطر رعاية مصلحة املؤجر. أضف إىل ذلك 
ون. فهذه الظروف هي ما حدت باملرشع إىل القيام فإّن ما طرأ من تطورات اقتصادية واجتامعية منذ الوقت الذي صدر فيه ذلك القان
 بحرص مبدأ االمتداد القانوين بعقود دون أخرى، فجاء الحكم مواكبا لهذه التطورات.

ومن خالل هذا النص نجد أّن املرشع األردين قد قام بإنصاف أصحاب العقارات املؤجرة، ففي حني كان املرشع يعطي الحق 
قار املأجور، دون إذن صاحبه، ويف جميع عقود اإليجار، لينصف املالك؛ بجعل هذه العقود محصورة  يف فئة للمستأجر بالبقاء شاغال الع

، فهذه العقود هي وحدها التي تخضع ملبدأ 7/8/4111.معينة من العقود، فئة صنفت حسب تاريخ نشوئها وحددت مبا يربم قبل تاريخ 
ن  املأجور  سواء أكان االستئجار من أجل السكن، مثل استئجار شقة أو منزل معني، أم كااالمتداد القانوين، فيستطيع املستأجر البقاء يف

 الهدف من االستئجار االستغالل التجاري، مثل استئجار املحال التجارية. ويخرج من إطار االمتداد القانوين عقود اإليجار التي استثناها
تي باتت تخضع ألحكام القانون املدين، بعد أن بقيت، حينا من الدهر، تخضع لقانون ، وال7222من قانون عام  353املرشع يف املادة الثالثة
 .354املالكني واملستأجرين

                                                           
كز عدالة، وجاء في هذا ، منشورات مر12/11/2112، هيئة خماسية، بتاريخ 1152/2112. قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الحقوقية، رقم  352

(، 7/أ/5( من قانون المالكين والمستأجرين واضح في شأن مبدأ المساواة بين األردنيين وحيث إّن نص المادة )2يستفاد من المادة )" القرار إّن: 

 " 17/8/4222والتي منح المشرع حق االستمرارية في إشغال المأجور لمن أبرم عقده قبل 

على أن: "تطبق أحكام هذا القانون على جميع العقارات المؤجرة في أنحاء  1882. تنص المادة الثالثة من قانون المالكين والمستأجرين لسنة  353

 المملكة باستثناء ما يلي:

 العقارات المؤجرة ألغراض االستغالل الزراعي أو تربية الحيوانات. -أ

ها األشخاص الطبيعيون أو المعنويون للعاملين لديهم لغايات السكن بحكم ارتباطهم بالعمل لدى أولئك العقارات أو األجزاء منها التي يقدم -ب

 األشخاص....

العقارات أو األجزاء منها التي تملكها الحكومة أو المؤسسات العامة أو المجالس القروية أو مجالس الخدمات المشتركة التي تؤجر بموجب -ج

 عقود الستثمارها....

 ي جزء من أجزاء العقار يؤجر لشخص أو أشخاص بهدف تقديم الخدمات للعقار أو المنتفعين به.أ -د

 البيوت والطوابق والشقق التي تؤجر مفروشة". -ه

وزارة  ، ومّما جاء به هذا القرار: " تعتبر12/2/1891، هيئة خماسية، بتاريخ 221/1891. قرار محكمة التمييز األردنية، بصفتها الحقوقية، رقم  354

 راألوقاف من المؤسسات العامة وتتمتع بكافة خصائصها ومميزاتها، وهي مستثناة من أحكام قانون المالكين والمستأجرين. وذلك إعماال لتفسي
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وخالصة القول: إن املرشع قد أقر مببدأ االمتداد القانوين لعقد اإليجار منذ صدور أول قانون للاملكني واملستأجرين إىل صدور أخر 
 دون غريها. 4111/ 7/8.ا املبدأ بالعقود املربمة قبل تاريخ تعديل لهذا القانون، مع حرص املرشع هذ

ومن الجدير بنا أثناء تطرقنا ملوقف املرشع األردين بخصوص االمتداد القانوين أن نذكر ما استتبع هذا املبدأ  من تعديالت: فبعد أن 
لقانون املالكني  4177الثالثة من التعديل الصادر سنة قام املرشع األردين بإقرار مبدأ االمتداد القانوين يف الفقرة األوىل من املادة 

واملستأجرين، عاد يف الفقرة الثانية من النص نفسه وأوجب أن تكون األجرة يف حالة االمتداد القانوين بقيمة أجر املثل حني نص عىل 
من هذه الفقرة، باالتفاق بني 355(2يف البند )"عند نفاذ أحكام هذا القانون يتم تعديل بدل اإلجارة بالنسبة للعقود املشار إليها : أنه

املالك واملستأجر، وإذا مل يتفقا يحق ألي منهام التقدم بطلب إىل املحكمة املختصة التي يقع العقار يف دائرتها إلعادة تقدير بدل 
اريخ تقدميه، ستة أشهر من تاإلجارة مبا يتناسب وأجر املثل يف موقع العقار، وعىل املحكمة البت يف الطلب يف مدة ال تزيد عن 

  ".ويكون القرار نافذا وقطعيا من تاريخ تقديم الطلب

يتضح من خالل قراءة النص السابق أنه، ويف حالة استفادة املستأجر من االمتداد القانوين، يجوز تعديل األجرة باتفاق األطراف 
ل لجوء إىل املحكمة إلعادة تعديل بدل األجرة، ويكون تقدير بدكأصل عام، وإذا مل يتفق الطرفان عىل التعديل، فإنه يحق ألي طرف ال

األجرة مبا يعادل قيمة املثل يف موقع العقار. كام يكون القرار الصادر من املحكمة قطعيا من تاريخ تقديم طلب تعديل األجرة، ال من 
يض يف قضايا بدل األجرة عىل درجة واحدة تاريخ صدور الحكم، ومن جهة أخرى نجد أن املرشع، ومبوجب هذا النص، قد أقر التقا

 بترصيحه بأن القرار يكون قطعيا بصدوره من املحكمة املختصة؛ فال يخضع هذا القرار ملبدأ التقايض عىل درجتني. 

مة الصادر من املحك .417( لسنة 2وهذه الثغرات هي ما حدت بأحد املحامني بالطعن بدستورية هذا النص، حيث جاء يف القرار رقم )
مدين( بتطبيق بدل املثل عىل عقود  112الدستورية، والذي استند فيه الطاعن إىل عدة أسباب نذكر منها: مخالفة الفقرة الثانية من املادة )

؛ وأن القانون جعل الخصومة عىل درجة واحدة، ويف هذا إخالل مببدأ املساواة. فأكدت املحكمة أن حق التقايض مبدأ 4111ما قبل عام 
ي أصيل حيث ترك للمرشع أمر تنظيم هذا الحق رشيطة مراعاة الوسيلة التي تكفل حاميته والتمتع به وعدم االنتقاص منه، ويجب دستور 

متكني املواطنني من مامرسة حقوقهم مبا يف ذلك التقايض عىل درجتني، وإال كان مخالفا لروح الدستور الذي كفل للمواطنني هذا 
املحكمة الحكم بعدم دستورية ما ورد يف النص املتعلق بعدم جواز الطعن بالحكم املتعلق بتقدير أجر املثل الحق. وبناء عىل تقدم، قضت 

. ونتيجة لهذا الحكم  356الصادر عن محكمة الدرجة األوىل، واعتبار هذا النص باطال وجدير باإللغاء وذلك من تاريخ صدور هذا الحكم
مع واالستعاضة عنه بالنص التايل: "  .417آخر تعديل لقانون املالكني واملستأجرين الصادر سنة أجرب املرشع عىل إلغاء نص هذه املادة يف 

مبوجب الترشيعات السابقة عىل نفاذ أحكام هذا  7/8/4111.مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت عىل بدل اإلجارة للعقارات املؤجرة قبل 
يادة زيضاف إىل بدل اإلجارة لجميع تلك العقارات املؤجرة منها لغايات السكن أو لغايات أخرى القانون أو باالتفاق بني املالك واملستأجر، 

                                                           

جزاء ، الذي قضي باستثناء العقارات واأل1892لسنة  28/ج من قانون المالكين والمستأجرين رقم 1هيئة محكمة التمييز العامة ألحكام المادة 

 منها التي تملكها المحكمة والمؤسسات العامة من أحكام قانون المالكين والمستأجرين".

االستمرار في  11/9/2111على الرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد أجارة مبرم قبل تاريخ ينص هذا البند على أّنه: ".  355

 ".فقا ألحكام العقد وشروطهإشغال المأجور بعد انتهاء مدة اإلجارة العقدية و

 ، الجريدة الرسمية.2111(، الصادر سنة 2/2111المحكمة الدستورية، ).  356
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دالة عىل أن تكون هذه الزيادة محققة للع، يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية نسبية عادلة
" ، ومن خالل دراسة هذه املادة يتبني لنا العديد من األحكام واملتمثلة مبا جزء منها والسلم االجتامعي يف مختلف مناطق اململكة أو أي

 ييل.

ـ إن املرشع قد ألغى فكرة أجر املثل، ملا فيها من إجحاف بنّي بحق املستأجر، واستعاض املرّشع عنها مبا يسمى بالزيادة النسبية  7
 العادلة عىل بدل اإلجارة.

 الدعاوى من القايض، وأعطى هذا الحق ملجلس الوزراء يف تقدير الزيادة املحققة للعدالة. ـ سلب حق الفصل يف هذه 4

لكن التساؤل الذي يثور يف أذهاننا: ما هو حكم العقود املربمة بعد هذا التاريخ؟ وهل تخضع للمبدأ نفسه؟ أم أقر املرشع بخصوصها 
 املطلب. حكام آخر؟ وهذا ما سنقوم ببحثه يف الفرع الثاين من هذا 

 املطلب الثاين: عقود اإليجار غري الخاضعة ملبدأ االمتداد القانوين
مل يعد قانون املالكني واملستأجرين يعطي الحق الكامل للمستأجر يف إشغال العقار املأجور بعد نهاية عقد اإليجار، وعىل هذا جرى 

وما بعده فتحكمها رشوط  32/8/0222أما عقود اإليجار املربمة بتاريخ "املرشع يف املادة الثالثة من قانون املالكني واملستأجرين بقوله: 
ومن هنا يتبني لنا  .العقد املتفق عليها سواء أكان العقار مخصصا للسكن أم لغريه، وينقيض عقد اإليجار بعد املدة املتفق عليها"

 ال يقر بهذا الحق فيام بعد هذا التاريخ. لهذا املبدأ أصبح  7/8/4111.أن املرشع الذي أخضع العقود املربمة قبل تاريخ 

ومن هذا املنطلق البد لنا من معرفة ما هو حكم العقود املربمة بعد هذا التاريخ. وبالرجوع لنص املادة الثالثة من قانون املالكني 
مبدأ "العقد رشيعة املتعاقدين"، فإذا ما وما بعده يخضع ملبدأ آخر، وهو  7/8/4111.واملستأجرين يتنب لنا جليا أن حكم العقود املربمة بتاريخ 

ن أ أبرم شخص عقد إيجار بعد التاريخ املذكور، وملدة محددة أصبح من الواجب عليه إخالء املأجور بعد نهاية هذه املدة. ومن الجدير بالذكر 
، ففي هذا التعديل  4111قه الصادرة سنة هذا التعديل  مل يكن األول الذي يُخِضع عقد اإليجار ملبدأ سلطان اإلرادة، بل جاء موافقا لساب

 يأيضا أقر املرشع  مبدأ سلطان اإلرادة، ويف إقراره لهذا املبدأ يف هذين التعديلني  داللة واضحة منه عىل وضع حد لحامية املستأجر الذ
للمستأجر عىل  لحامية الزائدةطغى عىل القوانني السابقة، والذي بسببه عزف الكثري من ماليك العقارات عن تأجري عقاراتهم بسبب ا

 حساب املؤجر، واملتمثلة باالمتداد القانوين، أضف إىل ذلك ميول القضاء يف جميع القضايا الخاصة باإليجار إىل جانب املستأجر. 

والذي مبوجبة يخضع العقد إىل ما ارتضاه الطرفان يف  "العقد رشيعة املتعاقدين"،ومن أجل هذه األسباب أقر القانون مبدأ 
 تعاقدهم من حيث الرشوط واملدة، ومن ثَّم، فال يجوز للمستأجر البقاء يف املأجور بعد نهاية هذه املدة، ويجوز للمؤجر مطالبة املستأجر

 .357بإخالء املأجور بعد انتهاء مدة اإليجار املتفق عليها

                                                           
يعتبر والذي قضت من خالله بأن: " 12/12/2112، هيئة خماسية، تاريخ 1122/2112. قرار محكمة التمييز األردنية، بصفتها الحقوقية، رقم  357

اإليجار المنظم بين الطرفين، وفي البند العاشر منه، طريقة تبليغ رغبة المستأجر للمؤجر بترك العقد شريعة المتعاقدين، فإذا حدد عقد 

المأجور إذا رغب المستأجر في ترك المأجور في أي وقت بعد انقضاء مدة العقد األصلية أو أي مدة مجددة بموجب هذا العقد أو بموجب 

على األقل " بكتاب خطي بالبريد المسجل"[. فإن طلبه إثبات ذلك بالبينة الشخصية هو القانون فعليه أن يبلغ المؤجر قبل مدة ثالثة أشهر 

طلب مناقض لما قبله في العقد الخطي ووقع عليه ومخالف ألصول وقواعد اإلثبات. وعليه ينبغي تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه ومع 
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 جار الخاضعة ملبدأ االمتداد القانوينالفرع الثاين: مآل عقود اإلي
بعد أن فرغنا من بيان أحكام عقود اإليجار، وفقا لقانون املالكني واملستأجرين، والتي من خالل دراسة أحكامها وجدنا أنها تنقسم 

العقد رشيعة ع ملبدأ "إىل قسمني: األول منها يخضع لالمتداد القانوين مبوجب مبدأ اإللزام القانوين يف العقود؛ أّما الثاين فتخض
ين ا املتعاقدين"، والذي هو جزء ال يتجزأ من مبدأ "سلطان اإلرادة "، والذي بدوره سيكون محور اهتاممنا يف املطلب األول؛ أّما املطلب الث

 فيعكس تصورا ملآل عقود اإليجار التي ما تزال خاضعة ملبدأ االمتداد القانوين.

 ن اإلرادةاملبحث األول: التعريف مببدأ سلطا
إّن مبدأ سلطان اإلرادة هو مبدأ قديم النشأة، فمنذ القرن الثامن عرش، والذي طغى فيه حكم القانون الخاص عىل القانون العام 

 لظروف عديدة، كان العقد مبثابة القانون الذي يقوم الشخص بصياغته ليلزم به نفسه. 

 املطلب األول: مفهوم مبدأ سلطان اإلرادة
سلطان اإلرادة " مبفهومه الواسع بأنه حرية إرادة الفرد بأن تكون مصدر لكل الترصفات الصادرة منه، ويرتتب عىل يعرّف مبدأ "

، وعىل هذا النحو جاء موقف املرشع األردين،  حيث نجد أن مقتىض "مبدأ سلطان اإلرادة" 358ذلك، أن اإلرادة هي املصدر الوحيد للعقد
به هذا املبدأ قدميا، والذي مبوجبه يقر القانون بأن إرادة الشخص ترشع بذاتها لذاتها، بحيث تنشئ  فيه ال يختلف يف مضمونه  عاّم أقر

، وهذا 359هذه اإلرادة التزاما لذاتها، فإذا ما التزم شخص بترصف قانوين فهذا االلتزام يكون ألنه هو أراد االلتزام، وبالقدر الذي أراد
ية، كام يكون يف نطاق الترصفات الثنائية. وما يهمنا يف مقامنا هذا هو الترصفات الثنائية االلتزام يكون يف نطاق الترصفات األحاد

 وباألخص العقد. 

وميثل مبدأ سلطان اإلرادة أحد املبادئ التي تقوم عىل الفلسفة العاّمة للقانون املدين، فاتخذه املرّشع أساسا له، خاصة يف إطار 
بيل، التأثر ماثلة يف املدونة املدنية. ويبدو أن املرشع قد جنح يف تبنيه لهذا املبدأ تفضيله للمذهب الحنالعالقات التعاقدية. وبدت نزعة هذا 

 . 360باعتباره أكرث املذاهب اإلسالمية متسكا مببدأ "سلطان اإلرادة "

"العقد هو ارتباط نص عىل أّن: مدين( والتي ت 81وظهر تأثر املرشع مببدأ سلطان اإلرادة يف غرة املواّد الناظمة للعقد، فاملادة )
اإليجاب الصادر من أحد املتعاقدين بقبول الطرف اآلخر، عىل وجه يثبت أثره يف املعقود عليه، ويرتتب عليه التزام كل منهام مبا 

". ومن خالل هذه املادة نلحظ أن املرشع األردين قد أقر مببدأ سلطان اإلرادة بشكل واضح، حني أكد عىل أن إرادة لآلخر وجب عليه
الفرد وحدها تكفي إلنشاء العقد أو الترصف القانوين بشكل عام، دون إفراغها يف شكل معني. فلألشخاص الحق يف إنشاء ما أرادوا من 

                                                           

يلجأ المتعاقد )المميز( إلى طريقة أخرى لإلثبات مخالفة لما ارتضاه وقبل به في ما يتفق ومبدأ حسن النية، فإن ما يخالف مبدأ حسن النية أن 

بة العقد كما إن في ذلك تعسفًا في استعمال الحق واستغالاًل لورع الطرف اآلخر األمر الذي ال يجوز معه إثبات تبلغ المالك )المدعين( برغ

 " المستأجر بإخالء المأجور إال بموجب خطاب بالبريد المسجل

 .11، ص2112. السرحان، عدنان وخاطر، ونوري، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية، الطبعة األولى، دار الثقافة، عمان،  358

 111، ص 1819.  السامرائي، محمد عباس، مبدأ سلطان اإلرادة مجلة القانون المقارن العراقي، العدد الثامن والتاسع،  359

 .18، ص2111ين، االتجاهات العامة في القانون المدني، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر، عمان، سوار، محمد وحيد الد.  360
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، إال أن هذا املبدأ مل يرد بشكل مطلق، بل قام املرشع بإحاطته ببعض القيود، 361طبقا إلرادتهم الحرة عقود، ويف تنظيم آثار هذه العقود
التي تتسق مع الفلسفة العاّمة التي يقوم عليها الفقه اإلسالمي، من تقديم ملصلحة الجامعة عىل مصلحة الفرد، وإيجاب لحسن النية يف 

حق، وإسدال للوظيفة االجتامعية عىل امللكية؛ فام كان من هذه املوامئة إاّل أن حدت منه، تنفيذ العقود، ومنع للتعسف يف استعامل ال
 دون أن تجرد هذا املبدأ من جوهره.  

وينبني عىل هذا املبدأ العديد من النتائج التي ال بد لنا من إفرادها بفرع خاص، نظرا ألهميتها وهذا ما عمدنا إىل إيراده يف الفرع 
 املطلب.اآليت يف هذا 

 املطلب الثاين: النتائج املرتتبة عىل مبدأ سلطان اإلرادة
 يرتتب عىل تطبيق مبدأ" سلطان اإلرادة" العديد من النتائج املهمة بالنسبة للمتعاقدين وحريتهم يف التعاقد ومن أهم هذه النتائج:

إن الفرد حر يف أن يتعاقد أو ال يتعاقد: فمن حيث حرية الفرد يف التعاقد نقول إن الفرد حر يف التعاقد، فاملتعاقد حني يربم  أوال:
( .71أي ترصف يكون بإرادته ال رغام عنه، إال أن هذه الحرية قد قيدت بعدم مخالفتها للنظام العام حسب نص الفقرة الثانية من املادة )

، أما بخصوص حريته يف أاّل يتعاقد فمعناها أن الفرد حر يف أاّل  يصبح مدينا أو دائنا، وهذه الحرية بدورها ليست 362دينمن القانون امل
مطلقة أيضا فهنالك حالة يجرب الفرد فيها عىل التعاقد، وأبرز مثال عليها عقد التأمني اإللزامي للمركبات والذي مبوجبه يجرب الشخص 

 ، وبيع مال املدين جربا عنه. 363ريعىل التعاقد حامية للغ

الفرد حر يف تحديد رشوط العقد: يعترب الفقه هذه الحرية بأنها الحرية التي يتجسد بها مبدأ "الحرية التعاقدية "، وبتعبري آخر  ثانيا:
النامذج التي  ن يستبعدوا جميعيصفونها بأنها جوهر مبدأ سلطان اإلرادة، والتي من خاللها يتاح لألفراد أن ينظموا عالقاتهم مبفردهم، وأ 

يقرتحها املرشع للترصف، فلألفراد تحديد مضمون تعاقدهم مبا يرتضوه، وتحديد رشوط تعاقدهم مبا يريدونه. وهذا ما أكد عليه املرشع 
اه يف ما التزاماألصل يف العقود رضا املتعاقدين، و ( من القانون املدين األردين حني ينّص عىل أّن: " .47األردين يف نص املادة )

. فلألفراد، إذا، الحرية يف تحديد التزاماتهم بإرادتهم، إال أن هذه الحرية ال تكون عىل إطالقها، وإمنا مقيدة مبقتضيات النظام التعاقد"
 .364العام واآلداب العامة كسابقتها

وما بعدها  ملبدأ"  4111/ 7/8.ملربمة بتاريخ وبإسقاط هذه الحرية عىل عقد اإليجار نجد أن املرشع األردين وبإقراره بخضوع العقود ا
سلطان اإلرادة" فقد أجاز لألطراف الحرية الكاملة يف وضع رشوط معينة خاصة تسمح لألطراف بإنهاء هذا العقد، فمثال يجوز للمستأجر 

لخروج قي مدة عقد اإليجار، كرشط اإيراد رشط يف عقد اإليجار يسمح له بالخروج من املأجور يف أّي وقت دون التزامه بدفع األجرة عن با

                                                           
 .18، ص2112. المومني، بشار، االمتداد القانوني والرضائية في العقود، الطبعة األولى، عالم الكتب الحديثة، اربد،  361

منع الشارع التعامل في شيء، أو كان مخالفا للنظام العام ني األردني على أّنه إذا: "( من القانون المد111. نصت الفقرة الثانية من المادة ) 362

 ".أو لآلداب العامة كان العقد باطال

 .2111لعام  15؛ نظام التأمين اإللزامي من الحريق رقم 2111( لعام 12.  انظر، مثال، نظام التأمين اإللزامي على المركبات رقم ) 363

 . 151، ص 1، العدد22. السمامعة، أنيس منصور، أحكام التجديد التلقائي لعقد اإليجار، مجلة علوم الشريعة والقانون، األردن، المجلد  364
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من املأجور عند حصوله عىل عقد عمل خارجي، والعكس صحيح فيجوز للمؤجر أن يضع رشطا يفيد بإخالء املأجور بظروف معينة حتى قبل 
 انتهاء املدة العقدية، كإخالء املأجور يف حالة تزوج املؤجر وحاجته  للأمجور للسكن.

العقد: فبام أن العقد قد قام بالرتايض فإن إنهاءه يكون، أيضا، بالرتايض، ومن هذا املنطلق يجوز حرية الفرد يف إنهاء  ثالثا:
 . 365لألطراف االتفاق عىل إنهاء عقد اإليجار الذي قاما بإبرامه برتاضيهام

دخل يف السلطة العامة من التوأخريا البد لنا من اإلشارة إىل أن مبدأ سلطان اإلرادة يعطي للفرد حق االعتصام بالعقد، أي منع 
 . 366العقد إذا ما لجأ أحد األطراف لها، ولهذا ليس للقايض أن يعيد النظر يف العقد، أو أن يعدل أحكامه

 املبحث الثاين: نطاق عقود اإليجار الخاضعة لالمتداد القانوين
لأمجور بعد ردين يعطي الحق للمستأجر بالبقاء شاغال لإن االمتداد القانوين لعقد اإليجار الوارد يف قانون املالكني واملستأجرين األ 

 دانتهاء عقد اإليجار رغام عن إرادة املؤجر وملدة غري معلومة، ومن خالل هذا الحق ال يستطيع املؤجر طلب إخالء املأجور، إال بتوافر أح
لك ما هي ين يف املستقبل )الفرع األول(، أضف إىل ذأسباب اإلخالء. لذا ال بد لنا من خالل دراستنا أن نبني ما هو مصري االمتداد القانو 

 الدعوى التي ميكن للمستأجر من خاللها مطالبة املستأجر بإخالء املأجور إذا تحقق أحد أسباب اإلخالء املذكورة )الفرع الثاين(.

 املطلب األول: االنتهاء التدريجي لالمتداد القانوين 
لباحث، عند معالجة مسألة االمتداد القانوين لعقد اإليجار هو أنه امتداد ال نهاية له، لكن إّن الفكرة األوىل التي تترسب إىل ذهن ا

ثالثة لالواقع العميل لهذا املوضوع يبني لنا أن مصري االمتداد القانوين لعقد اإليجار، وإن طال أمده، هو الزوال، فبالرجوع إىل نص املادة ا
وفاته  يستمر حق أفراد أرسة املستأجر الذين كانوا يقيمون معه قبلوالتي تنص عىل أن: "  من قانون املالكني واملستأجرين األردين،

يف إشغال املأجور وفقا ألحكام هذا القانون. كام يستمر حق ورثة املستأجر  32/8/022يف العقارات املؤجرة لغايات السكن قبل 
فعند التمعن يف أحكام النص السالف نجده  ". يات السكن...الرشعيني أو أحدهم وزوجته يف إشغال العقارات املؤجرة لغري غا

 يحمل يف طياته العديد من األحكام الهامة الخاصة بتوريث حق االمتداد القانوين وتتمثل مبا ييل:

فاته، و  إذا كان العقار مخصصا للسكن فيحق ألفراد أرست املستأجر الذين يقيمون معه إشغال املأجور ملدة ثالث سنوات من يوم أوال:
فمن جهة حرصت هذه املادة الحق باألشخاص الذين يقيمون مع املستأجر من االستفادة من االمتداد القانوين، ومن ثَّم، فال تشمل من 

 ال يقيم مع هذا الشخص، ومن جهة أخرى، حددت حقهم باالمتداد القانوين مبدة ثالث سنوات من تاريخ وفاة املستأجر.

إذا كان العقار مخصصا ألغراض غري السكن فيستمر ورثة املستأجر الرشعيني بالبقاء شاغلني للأمجور ملدة ست سنوات من  ثانيا:
عيني تاريخ وفاة املستأجر، ومعنى ذلك أنه إذا كان املستأجر قد قام بإبرام عقد اإليجار ألغراض تجارية فإن العقد ميتد بالنسبة للورثة الرش 

 ت.فقط ملدة ست سنوا

                                                           
 .21ص، 2115. سوار، محمد وحيد الدين، مرجع سابق،  365

، فال يجوز ألحد عاقديه الرجوع فيه، وال تعديله، إال ذا كان العقد صحيحا الزما( من القانون المدني األردني على أّنه: "إ221. تنص المادة ) 366

 ".بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص قانوني
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ه ومن خالل النظر إىل جميع الحاالت السابقة نجد أن املرشع األردين، ورغم تبنيه ملبدأ االمتداد القانوين لعقد اإليجار جزئيا، إاّل أنّ 
إىل زوال ولو بعد حني، وتتخلص من أغالل االمتداد الحكمي لها. فبوفاة املورث  7/8/4111.رتب أحكامه لتؤول عقود اإليجار املربمة قبل 

 ميتد عقد اإليجار ملدة معينة محددة يف القانون، لينتهي هذا االمتداد ويزول، وبهذا نرى أنه مهام طال هذا االمتداد البد له أن ينتهي
ولكن بشكل تدريجي. وبالرغم ماّم أعطاه النص السابق من أحكام هامة بخصوص توريث حق االمتداد القانوين، إال أن ألفاظ هذا النص 

 ديد من العيوب الترشيعية والتي قد تصل إىل االصطدام بدستورية هذا النص.تعرتيها الع

فمن جهة قام املرشع األردين بالتفرقة بني املستأجرين عىل أساس من الدين، وهذا األمر محظور مبوجب الفقرة األوىل من املادة 
ا يف ال متييز بينهم يف الحقوق والواجبات وإن اختلفو  األردنيون أمام القانون سواءالسادسة من  الدستور األردين والتي نصت عىل "

"، ومقتىض هذا املبدأ يلزم بعدم التفرقة سواء عىل أساس الدين أو العرق أو الجنس، ويتجسد هذا التفريق  العرق أو اللغة أو الدين
ن نطاق االستفادة ن املتوىف رشعا، ويخرج مباستخدام  مصطلح "ورثة املستأجر الرشعيني " ومعنى الورثة الرشعيني أي الورثة الذين يرثو 

ه لمن هذا الحق الورثة غري الرشعيني نظرا ملبدأ )ال يرث كافر مسلم (، فمثال  لو توىف املستأجر املسلم  تاركا زوجة مسيحية كوارث وحيد 
ينفي ويحظر حق هذه الزوجة من  فهل يحق لهذه الزوجة االستفادة من االمتداد القانوين بصفتها وارثة لزوجها، منطوق هذه املادة

الفا خاالستفادة من االمتداد القانوين، نظرا ألن هذه الزوجة ليست من الورثة الرشعيني للمتوىف، فلامذا قام املرشع األردين بهذه التفرقة م
 حقوق األفراد.ومساس ب أحكام الدستور، وكان من الجدير باملرشع عند النص عىل هذه املادة تجنب لفظ الرشعيني ملا فيه من تفرقة

ومن جهة أخرى، ويف املادة نفسها، قام املرشع بالتفرقة عىل أساس الجنس وهذا واضح من استخدام لفظ "وزوجته" وكان حريا 
باملرشع استخدام لفظ وزوجه الشتاملها كل من الذكر واألنثى، بدل كلمة وزوجته وتجنب أي تفرقة عىل أساس الجنس. ذلك أن املرشع 

متعلق،  " فاته أن ضمري الهاء يف العربية يعود عىل أقربكام يستمر حّق ورثة املستأجر الرشعيني أو أحدهم وزوجتهستخدامه لعبارة "ويف ا
 أّي أّن ضمري الهاء يف لفظ زوجته يعود عىل زوجة أحد الورثة، وكان حريا به أن يتنزه عن الوقوع يف مثل هذه األخطاء.

 ناشصة عن عقد اإليجاراملطلب الثاين: الدعاوى ال
يرتتب عىل إخالل املستأجر بالتزاماته واملقررة مبوجب قانون املالكني واملستأجرين األردين أكرث من دعوى، تختلف باختالف الوقت 
 ىالذي ميارس فيه الحق يف رفعها ففي حني تسمى الدعوى التي ترفع خالل السنة العقدية األوىل بدعوى الفسخ )أوال(، يف حني تسم

 الدعوى التي ترفع بعد انتهاء السنة العقدية األوىل بدعوى إخالء املأجور )ثانيا(. 

( من قانون 5أجاز القانون املؤجر يف حالة إخالل املستأجر بالتزاماته املنصوص عليها يف الفقرة )ج( من املادة ) أوال: دعوى الفسخ:
وىل اللجوء إىل دعوى الفسخ، وليس إىل دعوى اإلخالء، ودعوى الفسخ مل يتم املالكني واملستأجرين األردين، خالل السنة العقدية األ 

ة مالنص عليها يف قانون املالكني واملستأجرين، وإمنا نظمها القانون املدين، والتي تقيض بأنه إذا أخّل أحد املتعاقدين يف العقود امللز 
 . 367بتنفيذ العقد أو فسخه بعد إنذار املدينللجانبني مبا وجب عليه لآلخر فإنه يجوز للطرف اآلخر املطالبة 

ويرتتب عىل دعوى الفسخ العديد من النتائج ومن أهمها: اعتبار العقد كأن مل يكن؛ ووجوب إعادة الحال إىل ما كانت عليه قبل 
عقد اإليجار ال ميكن  ويف التعاقد، وهذا ال ميكن تحقيقه يف العقود املستمرة التنفيذ ألن الزمن استغرق املقابل الذي ينشأ عن العقد،

                                                           
 15. المومني، بشار، مرجع سابق، ص  367
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.  وبسبب 368اسرتجاع املنفعة التي تحققت للمستأجر مقابل بدل األجرة الذي دفعه للمؤجر؛ ألن املنفعة تستوىف مقابال للزمن والزمن ال يعود
وى الفسخ، دع هذا االنتقاد يرى جانب من الفقه تفضيل إطالق مسمى "انحالل الرابطة العقدية" يف إطار العقود املستمرة بدال من
 فمصطلح انحالل الرابطة العقدية هو مصطلح أدق؛ وذلك ألن داللته تكون بزوال أثر العقد بالنسبة للمستقبل ال املايض.

وهي الدعوى التي أعطاها قانون املالكني واملستأجرين للمؤجر يف حالة توفر أحد أسباب اإلخالء  ثانيا: دعوى إخالء املأجور:
املنصوص عليها يف القانون، وذلك يف حالة اإلخالل الذي يصدر من املستأجر بعد السنة العقدية األوىل، فإذا امتنع املستأجر عن دفع 

سباب التي أجاز القانون من خاللها للمؤجر توجيه إنذار للمستأجر طالبا فيه إخالء املأجور األجرة لثالث مرات، مثال، باعتباره سببا من األ 
ره اومتضمن لألجرة املطلوبة ، وكان هذا اإلخالل بعد السنة العقدية األوىل فإنه يحق للمؤجر إقامة دعوى إخالء املأجور ضد املستأجر باعتب

وتجدر اإلشارة إىل أن عقود اإليجار املربمة  . 369(.11/417.التمييز األردنية يف القرار رقم ) مقرصا بالتزاماته وعىل هذا النحو سارت محكمة
تحكمها اليوم دعوى اإلخالء، فقط، ال االنحالل، باعتبار أّن السنة العقدية األوىل قد انتهت بالنسبة إىل آخر عقد أُبرم  7/8/4111.قبل 
 .1/8/4117.وذلك بتاريخ  1/8/4111.يف 

 ة الخامت
عمدنا يف هذه الدراسة معالجة العديد من املواضيع ومنها مبدأ "اإللزام القانوين" ومبدأ "سلطان اإلرادة"، من خالل محاولة إسقاط 
 ،هذين املبدأين عىل عقد اإليجار بشقيه الخاضع وغري الخاضع لالمتداد القانوين لعقد اإليجار، وتوصلنا باملحصلة إىل العديد من النتائج

 والتي من أهمها:
 فقط.  7/8/4111.ـ إّن العقود الخاضعة لالمتداد القانوين هي العقود املربمة قبل تاريخ  7
 ملبدأ "العقد رشيعة املتعاقدين".ـ تخضع العقود املربمة بعد التاريخ املذكور  4
تخضع العقود املربمة بعد التاريخ املذكور ملبدأ مبدأ "اإللزام القانوين"، بينام  7/8/4111.ـ تطبق عىل العقود املربمة قبل تاريخ  .

 "االلتزام القانوين".
ـ يتقيد املؤجر برفع دعوى الفسخ يف الدعاوى املقامة يف السنة العقدية األوىل، أما ما بعد السنة العقدية األوىل فيخلع عىل هذه  2

 الدعوى دعوى إخالء املأجور.
أمده، هو الزوال، وهذا ما يسمى باالنتهاء التدريجي لعقد اإليجار؛ فاملرشع رتب أحكامه ـ إن مصري االمتداد القانوين، وإن طال  5

 ، إىل زوال.7/8/4111.لتؤول، ولو بعد حني، هذه العقود، واملربمة قبل 
 التوصيات 

                                                           
 .22. السرحان، عدنان وخاطر، نوري، مرجع سابق، ص 368

، منشورات مركز عدالة. والذي جاء به 1/5/2111ريخ ، هيئة خماسية، بتا111/2111. قرار محكمة التمييز األردنية، بصفتها الحقوقية، رقم  369

المدة "استقر االجتهاد القضائي في دعاوى اإلخالء أن يتضمن اإلنذار العدلي لغايات اإلخالء تحديد المبلــغ المطلوب من المستأجـر دفعها أو 

لك فإن ذلك اإلنذار يكون مخالفًا للقانون الذي أوجب أن التي تخلف عن دفع أجرتها. وحيث إن اإلنذار العدلي موضوع دعوى اإلخالء قد خال من ذ

 لم يتضمـن اإلنذار بصورة واضحة المدة المطالب باألجور عنها ومقدارها حتى يتمكن المستأجر من دفعها كما إن اإلنذار العدلي موضوع الدعوى

وبالتالي غير منتج آلثاره القانونية في الدعوى كشرط قانوني يوضح رصيد األجور المطالب بها مما يجعل هذا اإلنذار غير واضح ويشوبه الجهالة 

 إلقامة الدعوى "
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 دي".العقـ تغيري مسمى الدعوى املقامة ضد املستأجر يف أول سنة عقدية من دعوى الفسخ إىل دعوى "انحالل الرابطة  7

ـ رضورة تنقية الخلل ما وقع به املرشع األردين من تفريق عىل أساس الدين، وعىل أساس الجنس، والتوافق مع املبدأ الدستوري  4
 ". األردنيون أمام القانون سواء ال متييز بينهم يف الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا يف العرق أو اللغة أو الدين"
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 السلوك الجبائي للمكلفين بالضريبة

  السلوك الجبائي للمكلفين بالضريبة
    

 طالب باحث بسلك الدكتورره 
 تخصص القانون العام والعلوم السياسية

 حسن األولجامعة ال
 

 : ملخص

إن التمييز بني التهرب الرضيبي والغش الرضيبي ال يتوقف عند هذا الحد بل أنها تشكل مسألة أساسية من وجهة النظر 
السياسية، حيث انه إذا كان التهرب الرضيبي هو نتيجة لحساب اقتصادي يقوم به املكلف ملعرفة الفوائد التي ميكن أن يجنيها 

السلوك ال يعربعن أي معنى سيايس، يف حني أن الغش الرضيبي إذا كان هو أيضا نتاج حساب اقتصادي إال أنه منه، لكن هذا 
يعرب أيضا عن نفور ومعارضة ألن قبول مبدأ الرضيبة إمنا هو امتثال إرادي للواجب الجبايئ، وأن الشعور باالنتامء إىل الجامعة 

 وجود عالقة قوية بني درجة التامسك واستقرار املجتمع. م نشأنه أن يعزز هذا القبول ألنه من الثابت

يفيد التفسري االقتصادي للتهرب الرضيبي أن املكلف بالرضيبة اليتبنى أي سلوك جبايئ محدد قبل إجراءه للعملية الحسابية 
حسابية  فكلام كان لبني التكاليف التي سيتحملها والفوائد التي سيجنيها من جراء أي سلوك ينتهجه، وحسب منطق العملية ا

مبلغ الرضائب التي تفرض عليه ثقيال كلام كان املقتطع عن طريق التهرب كبري، مع رضورة األخذ بعني االعتبار الغرامات التي 
 ستسلط عليه يف حالة اكتشافه أمره.

 

Abstract :  

The distinction between tax evasion and tax fraud does not stop at this point. Rather, it is a 

fundamental issue from the political point of view, as if tax evasion is the result of an economic 

calculation that the taxpayer performs to know the benefits that can be reaped from it, but this 

behavior does not express any meaning. Political, while tax fraud if it is also the product of an 

economic calculation, but it also expresses aversion and opposition, because accepting the tax 

principle is a voluntary compliance with the tax duty, and the feeling of belonging to the group 

is intended to enhance this acceptance because it is proven that there is a strong relationship 

between The degree of cohesion and stability of society. 

The economic interpretation of tax evasion states that the taxpayer does not adopt any 

specific tax behavior before performing the calculation between the costs that he will bear and 

the benefits that he will reap as a result of any behavior he adopts, and according to the logic of 

the calculation process, the more the amount of taxes imposed on him is heavy, the more 

deducted through evasion, With the need to take into account the fines that will be imposed on 

him in case he finds out about him. 
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 مقدمة:
ضلة للدوائر املالية ميعرف  التهرب الرضيبي بأنه عدم إقرارا املكلف بواجبه لدفع الرضيبة املرتتبة عليه سواء من خالل تقديم بيانات 

أو من خالل استخدام وسائل مرشوعة أو غري مرشوعة لإلفالت من دفع الرضيبة، وينجم عن ذلك آثار سيئة للخزينة العامة وآثار سيئة 
 ملالية.اعىل املكلفني اآلخرين حيث يتحملون عبء الرضيبة بينام منها آخرون، مام يؤدي إىل عدم تطبيق مبدأ العدالة يف توزيع األعباء 

فلكونها التزام البد لألفراد من تأديته فقد حاول العلامء وضع ضوابط للدولة ملنعها من التوسع واملغاالة يف فرضها كلام كانت بحاجة 
إىل إيرادات، وقد وجد من ضمن هؤالء من نفى عن الدولة عنرص السيادة عند فرضها للرضيبة بل اعترب الرضيبة مبثابة مثن للخدمة التي 

قدمها للرعايا الغري ومن ثم فال يجب أن يتجاوز مبلغها مثن الخدمة املقدمة واملحصورة يف توفري األم نلهم، أما إذا حدث وفرضت رضيبة ت
 بحيث تكون حصيلتها تتجاوز املصاريف التي أنفقتها الدولة عىل توفري األمن اعترب ذلك تعسفا وظلام يف حق الرعايا.

سري ماهية الرضيبة كان له ما يربره ألن يف الحقبة التي ظهر فيها هذا مل يكن لشكل الدولة فيها غري أن هذا االتجاه يف تف
شخصية منفصلة عن شخصية الحاكم، أما االتجاه الثاين فقد ذهب يف تفسريه للرضيبة أن الدولة حينام تقوم بفرضها فإنها تقوم بذلك 

 . فقد تستخدم الرضيبة كأداة من أدوات السياسة املالية للدولة ملا لها من سيادة عىل األفراد، وبتطور شكل الدولة

فسلوك املكلفني أنفسهم تجاه الرضيبة يرتكز عىل محاولة تجنبها ويتهرب منها كلام أتيحت لهم الفرصة لذلك، والشك أن املكلف 
عوامَل؟ ثم أال ميكن أن يكون من بني هذه إذ يعمد إىل هذا السلوك إمنا يكون مدفوعا بعدة عوامل منفردة أو مجتمعة، ما هي هذه ال

 العوامل الدافع السيايس؟

 .حيث يكون سلوك املكلف بالرضيبة  نحو التهرب الرضيبي تعبري عن موقف سيايس تجاه الحكومة

 ولإلجابة عىل هذه التساؤالت فقد قمنا بتقسيم املوضوع إىل مبحثني كالتايل:

 لجبايئ للمكلفنياملبحث األول: التهرب الرضيبي والسلوك ا
 التهرب الرضيبي ظاهرة شاملة املطلب األول:

 املطلب الثاين: مناذج السلوك الجبايئ

 املبحث الثاين: األسباب وطرق مكافحة الظاهرة واآلثار املرتبة عن التهرب عنها
 املطلب األول: الدوافع الكاملة وراء ظاهرة التهرب الرضيبي وطرق املكافحة

 اآلثار املرتتبة عن التهرب الرضيبياملطلب الثاين: 

 

 

 املبحث األول: التهرب الرضيبي والسلوك الجبايئ للمكلفني
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عادة ما يستعمل يف األدبيات االقتصادية مصطلحي التهرب الرضيبي والغش الرضيبي للداللة عىل حدث معني وهو عدم دفع 
  .370الرضيبة وذلك باتباعه طرق الغش والتدليسالرضيبة املستحقة عىل املكلف، وهذا يعكس سلوك املكلف بدفع 

فهذه السلوكيات الجبائية تختلف من قبل املكلفني بالرضيبة، غري أنها تشرتك يف النتيجة وهي عدم دفع الرضيبة، فعندما ترصح 
وك يؤدي لك، فهذا السلمؤسسة ما بأجر أحد عاملها بحيث يكون هذا األجر أقل أو يساوي الحد األدىن املضمون، وهو يف الواقع ليس كذ 

إىل تجنب إلزامية دفع جزء من دخل هذا العامل يف شكل رضيبة، ثم أن يف بعض البلدان، عندما يكون األجر الصايف الذي يتقاضاه 
العامل أقل من الحد األدىن املضمون، فإنه سوف يتحصل عىل تعويض يساوي مبلغ الرضيبة التي اقتطعت من دخله اإلجاميل، وعليه 

نا أن نقول بأنه يف حالة تجنب الرضيبة يعني غياب املادة الخاضعة للرضيبة أصال، أما يف حالة التهرب الرضيبي فاملادة الخاضعة ميكن
للرضيبة موجودة ولكنها تحاط به لتخرجها من دائرة الخضوع، مثل الرشاء والبيع بدون فواتري رشاء البضائع ودفع مثنها من مصادر مالية 

زوير الوثائق التي تخول لحاملها الرشاء باإلعفاء من الرسم عىل القيمة املضافة بهدف تخفيف العبء الرضيبي الذي أخرى، وكذلك ت
 .يتحمله، وهو إذ يقوم بهذا إمنا يكون معتقدا يف تقديره بأنه يف منأى عن القانون ولن يكون متابعا

ر ند هذا الحد بل أنها تشكل مسألة أساسية من وجهة النظغري أن التمييز بني التهرب الرضيبي والغش الرضيبي ال يتوقف ع
السياسية، حيث انه إذا كان التهرب الرضيبي هو نتيجة لحساب اقتصادي يقوم به املكلف ملعرفة الفوائد التي ميكن أن يجنيها منه، لكن 

ا عن نفور ساب اقتصادي إال أنه يعرب أيضهذا السلوك ال يعربعن أي معنى سيايس، يف حني أن الغش الرضيبي إذا كان هو أيضا نتاج ح
 لومعارضة ألن قبول مبدأ الرضيبة إمنا هو امتثال إرادي للواجب الجبايئ، وأن الشعور باالنتامء إىل الجامعة م نشأنه أن يعزز هذا القبو 

نعكس عىل مدى يؤمن بها املجتمع يألنه من الثابت وجود عالقة قوية بني درجة التامسك واستقرار املجتمع، وأن التمسك باملبادئ التي 
 .371النزاهة يف تنفيذ الواجبات الجبائية

 املطلب األول: التهرب الرضيبي ظاهرة شاملة
من املسلامت التاريخية أن الرضيبة نشأت عندما تكونت الدولة، وأن ظاهرة التهرب الرضيبي قد ارتبطت بالرضيبة منذ ميالدها، 

مراحل تطور املجتمع البرشي ومازالت تعرفها جميع البلدان مبختلف  مستويات تطورها االقتصادي وعرفتها جميع املجتمعات ويف جميع 
من الناتج املحيل اإلجاميل،   %5,5يف السويد، %71واالجتامعي إىل يومنا هذا فعىل سبيل املثال أن هذه الظاهرة تبلغ، 

، حيث تبلغ يف بعض 372 البلدان النامية فإن نسبة التهرب فيها عاليةيف الواليات املتحدة أما يف %8يف سويرسا و  %.فيالندا%5أملانيا
من اإليرادات املحتمل جبايتها،  وهذا راجع يف قسم كبري منه إىل ضعف الوعي الرضيبي من جهة وإىل عدم قدرة اإلدارات   %81الحاالت

يقومون بعرقلة  سيايس الذي يتمتع به بعض األفراد، حيثالجبائية عىل التكفل وتأطري جميع النشاطات املدرة للدخل، فضال عن النفوذ ال
اإلجراءات الجبائية التي تتعارض مع مصالحهم، كام حدث يف غواتيامل احينام قامت الحكومة برفع معدل الرضيبة عىل املداخيل العالية 

ض هؤالء األشخاص سبب عرقلته من قبل بعالتي يتقاضاها األشخاص الطبيعيني، غري أن هذا اإلجراء مل يعرف سبيله للتطبيق ب %2بنسبة

                                                           
، رسالة تخرج من المدرسة الوطنية لإلدارة، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، إيرادات الخزينة العامة في موريتانياعبد الله ولد سيدي،  370

 .115، ص 2112/2111

 .191، ص 1889، الدار الجامعية للطباعة والنشر/ بيروت، العامةمبادئ المالية زينب حسين عوض الله، 371

، 2115، رسالة تخرج من المدرسة الوطنية لإلدارة، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، سنة، إيرادات الخزينة العامة فيموريتانياعبد الله ولسيدي372

 19 ص
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ومهام كانت أهمية هذه األرقام، فإننا ننظر إىل التهرب الرضيبي عىل أنه ظاهرة مالية واقتصادية . ألنهم يتمتعون بنفوذ سيايس كبري
 وسنوضح أشكال التهرب الرضيبي يف فقرتني: وكذلك اجتامعية وسياسية.

 الفقرة األوىل: التهرب املرشوع
ذلك بتجنب املكلف تحمل الرضيبة او االلتزام بها دون مخالفة أحكام الترشيعات الرضيبية، وذلك باالبتعاد عن مواطن يكون 

التكليف أو االستفادة من بعض الثغرات املوجودة يف القانون، ومن االمثلة عىل ذلك عندما يهب الشخص أمواله لورثته يف حياته تهربا 
 .373اتهمن دفع رضيبة الرتكات بعد وف

 الفقرة الثانية: التهرب غري املرشوع
وهو قيام املكلف عىل مخالفة األحكام القانونية، وذلك بسلك طرق الغش واالحتيال مرتكبا ما يعاقب عليه القانون، مثال إخفاء 

تضمن مبيعات وأرباح ي املكلف السلع املستوردة بطريقة غري قانونية )سلع مهربة( عن أعني الجامرك، ومن مثة تقديم ترصيح رضيبي ال
هذه السلع، أو أن يلجأ املستورد إىل الحصول عىل فواتر ومستندات من البلد املصدر بأقل من القيمة الحقيقية للبضاعة املستوردة، عدم 

 .374هيدفع الرضيبة املرتتبة عىل املكلف عن طريق تهريبها خارج البالد وبالتايل يصعب عىل السلطات تحصيل الرضيبة املرتتبة عل
 املطلب الثاين: مناذج السلوك الجبايئ

يوجد العديد من السلوكيات الجبائية التي تم استخالصها من خالل الدراسات االقتصادية والسيكولوجية لسلوك املكلفني إزاء 
فإن املكلف ر يف ظل وضع يسوده الشك والخط واجباتهم، وسنعرض هذه السلوكيات بالرتتيب حسب التسلسل الزمني التي رصدت فيه.

يعمد إىل مامرسة الغش الرضيبي معتمدا عىل حساب اقتصادي بسيط لألعباء التي سوف يتحملها يف حالة ما إذا اكتشف أمره، والفوائد 
 التي الرضيبة معدل يف النظر إىل يعمد املكلف أن . التي ميكن أن يجنيها، مبعنى يقيس مدى مردودية الفعل الذي ينوي القيام به

 يف ينحرص الذي األول يختلف عن السلوك هذا أن الرضيبي، واملالحظ الغش ملامرسة قابليته مدى بتقييم له يقوم وفقا لها يخضع
املوجودة  واالستعدادات للمكلف النفسية الدوافع يف بالخوض ذلك يتجاوز أن النوع يحاول هذا أن حني يف املحض، االقتصادي الحساب

 . الرضيبة دفع من للتهرب لديه

 عليه، املبنية الفرضيات من للعديد مصدرا النوع هذا الرضيبي، وقد شكل للغش املامرس يتحملها التي الجزائية الغرامات رصامة
 سواء جدا صارمة العقوبات هذه الرضائب، فإذا كانت إدارة قبل من أمره اكتشاف عند يتحملها التي الغرامات املكلف بحساب يقوم كأن
  .375ارتكابه ينوي ما الرتكاب املكلف سلوك أمام رادعا تشكل ميكن أن املعنوي، شقها أويف املايل شقها يف

 كعوامل االقتصادية املتغريات اقرتاح نظرية عنه متخضت واالختبار، وقد املالحظة عىل مبني منوذج ظهر األخرية السنوات خالل
 االنطالقة النظرية هذه شكلت الرضيبي، وقد الغش عىل كمحرض نفسية اجتامعية ومتغريات التهرب تجاه للسلوكيات الجبائية محددة

                                                           
 .2، ص 1885، دائرة ضريبة الدخل، عمان/ األردن ردنإقتصاديات التهرب من ضريبة الدخل في األعرفات غالب عمرو،  373

، رسالة ماجستير جامعة النجاح/ التهرب الضريبي لدي أصحاب المهن الحرة في مدينة جنين )أسبابه وطرق معالجته(جمعه محمد عبد الله،  374

 .92، ص 2115نابلس فلسطين، 

 .551ص ، 1696بمصر،سنة شرللن المعارف دار ،العامة لمالية فيا الموجزعطيه، رياض محمود375
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 والغش الجبائية الترشيعات يف " املرشع قبل من مقصودا" يكون قد ولكن الرشعي، غري الجبايئ السلوك مربرات بني التمييز يف
  .376للمكلف واالجتامعية النفسية العوامل من بدافع املامرس الرضيبي

 االقتصادي، الحساب يف يحرس ما منها يوجد أنه هو منها والتهرب الرضائب تجاه السلوكيات من النامذج هذه من يالحظ ما إن
 تأخذ مل جميعها أن االثنني، غري بني املزج يحاول ما ومنها واجتامعية، نفسية أي اقتصادية، غري أخرى عوامل إدراج يحاول ما ومنها
 مبامرسات املكلف قيام لتفسري األهمية من كبري ىقدر عل دافعا يشكل أن ميكن الذي للموضوع السيايس الجانب االعتبار بعني

 والعصيان. بالشغب القيام وحتى غريمرشوعة،

 املبحث الثاين: األسباب وطرق مكافحة الظاهرة واآلثار املرتبة عن التهرب عنها
 بني الحسابية للعملية إجراءه قبل محدد جبايئ سلوك اليتبنى أي بالرضيبة املكلف أن الرضيبي للتهرب االقتصادي التفسري يفيد
 الرضائب مبلغ كان الحسابية  فكلام العملية منطق وحسب ينتهجه، سلوك أي جراء من سيجنيها التي سيتحملها والفوائد التي التكاليف

حالة  يف عليه ستسلط التي الغرامات االعتبار بعني األخذ رضورة مع كبري، طريق التهرب عن املقتطع كان كلام ثقيال عليه تفرض التي
 . اكتشافه أمره
باالزدهار،  يختلف عن  يتميز الذي االقتصادي الوضع يف سلوك املكلف أن املردودية، عىل يعتمد الذي التحليل هذا من يظهر

 والطعن سمعته وكذلك مالية مزدوجة خسارة سوف يتحمل فإنه أمره واكتشف حدث إذا أنه بسبب الوضع االقتصادي يف فرتة الكساد،
 طريق وسلوكه املكلف سلوكيات تتدخالن يف بحيث املكلف شخصية وضعية يشبه االقتصادي الوضع فإن وعليه .كمواطن نزاهته يف

 الحاالت الرشائية ويف قوته عىل للمحافظة الرضيبة دفع من ليتهرب يسعى االقتصادي حالة الركود يف أنه معناه وهذا الرضيبي، الغش
 تعويضها ميكن األخرية األوضاع مثل يف الرضيبة ألن للسلع العامة، بالنسبة ميكن ما أقل يتحمل أن إىل يسعى املعاكسة االقتصادية

  مغرية. غري تصبح السلوكيات فإن زيادة الدخل، وبالتايل خالل من
 الصعبة االقتصادية الوضعيات يف الرضيبة من يف التهرب رغبة تنتابه فقد  بالده حكومة سياسة يعارض الذي للمكلف بالنسبة أما

أكرث مام تنتابه هذه الرغبة يف الوضعيات االقتصادية املزدهرة، وعليه فإن التهرب والغش الرضيبيني  مرتبطني بالوضع االقتصادي 
 .انونواملستوى الثقايف واالجتامعي والسيايس، حيث أن هذه العوامل تشرتك يف دفع املكلف نحو التحايل عىل الق

 املطلب األول: الدوافع الكاملة وراء ظاهرة التهرب الرضيبي وطرق املكافحة
بصياغة العالقة التي تتحكم يف ظاهرة الرضيبة وأساس هذه العالقة هوأن محاوالت تجنب الرضيبة أو 377VonGerlaft  لقد قد

ع املكلفني بالرضيبة تصدرها الحكومات والدوافع التي تدفالغش الرضيبي يتزايد بشكل رسيع بالنسبة لباقي املراسيم والترشيعات التي 
 إىل التهرب عديدة.

 الفقرة األوىل: الدوافع أو األسباب وراء ظاهرة التهرب

                                                           
 .152، ص 1885، دار الفكر، بيروت / لبنان، القانون المالي والضريبيسلوم حسين،  376

، رسالة تخرج المدرسة الوطنية لإلدارة، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، تحديد الضرائب في موريتانياسيد أحمد ولد احمد شين، 377

 .15، ص 2111/2112
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ومن هنا نذكر أن التسامح تجاه ظاهرة التهرب يلعب املحيط االجتامعي فيها دورا  كبريا، كام يلعب أهمية كربى يف تحديد أهمية 
ات التي أجريت وهي كثرية حول هذا املوضوع تشري إىل أن رد الفعل تجاه هذه  الظاهرة تختلف من منطقة إىل أخرى، والدراس الظاهرة.

كام تختلف من بلد إىل آخر ومن فرتة زمنية إىل أخرى، ثم أن ردود األفعال هذه ميكن أن تؤثر بنفس درجة التأثري الذي ميارسه الجهاز 
نشري إىل أنه عىل املراقبني الجبائيني  ضبط مستوى رصامته محسبا لعقليات وعادات املجتمع حتى الترشيعي نفسه، ويف هذا الصدد 

 378التواجه مهامته الرقابية باملقاومة الضمنية من طرف املواطنني، ألن من شأن ذلك أن يجعل مهمته صعبة جدا ومن ثم الحد من فعاليتها
. 

ومة أن تعرتف به كعامل أسايس يف املجال الجبايئ، فعىل سبيل املثال أن الحك ثم أن الجانب االجتامعي للمكلفني ميكن للدولة
الفرنسية متارس تسامحا ملحوظا تجاه مامرسات التهرب الرضيبي الذي يصدر عن املزارعني أكرث من تسامحها مع نفس املامرسات التي 

  .379تصدر عن قطاعات أخرى

جرد فقط مبستوى ثقايف محدد بل ميكن أن ميتد حتى إىل املستويات العليا، ألنه مب  إن التسامح إزاء املخالفات الجبائية ال يرتبط
أن تبلغ هذه املعدالت مستوى ما يجعل املكلفني يشعرون أن ذلك ما هو إال عملية تجريد من ممتلكاتهم، ومن ثم تصبح كل السلوكيات 

 لها يف النقاط التالية وهي كام ييل:ونجم التي تهدف إىل تجنب هذه العملية مباحة ومربرة وحتى مغرية.

 أوال: األسباب الترشيعية
وهي من أهم األسباب ويرجع ذلك إىل النقص يف الترشيع الرضيبي وعدم إحكام صياغته،مام يعني وجود ثغرات ويرجع ذلك إىل 

ذلك فإن تعقيد أشخاص غري أكفاء، وكعدم دقة الترشيعات الرضيبية التي غالبا ما تصدر يف تلك الدول بصورة رسيعة، وتصاغ من قبل 
 .380الترشيع عامل مهم أيضا ألن ذلك يخلق مشكالت لإلدارات املعنية باملوضوع ويفتح املجال للمتهربني

 ثانيا: معدالت الرضائب
ن دخله، م من األسباب التي تدفع إىل التهرب الرضيبي ارتفاع معدالتها، مام يؤدي إىل شعور املكلف بأن الرضيبة تقتطع جزء كبري

 أو تؤدي إىل ارتفاع تكاليف االنتاج بحيث ال يستطيع املنتج املنافسة وتحقيق األرباح.

 ثالثا: عدم املساواة يف التطبيق) غياب العدالة الرضيبية(
يق قرمبا تكون الرضيبة عادلة من الجهة القانونية، كام أرادها املرشع، ولكن تعرتضها صعوبات يف التطبيق، تؤدي إىل عدم تح

 العدالة املرجوة، وبتايل تضعف الثقة بعدالة النظام الرضيبي.

 رابعا: تعقيد اإلجراءات اإلدارية

                                                           
 .99، ص 2111/2112، رسالة تخرج من المدرسة الوطنية لإلدارة، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، النزاعات الجبائيةسلي صو،  378

 .18، ص 2111، الجمهورية اليمنية / صنعاء، واقع التهرب الضريبيوهبة محمد سليم،  379

، مجلة جامعة االنبار لجته في النظام الضريبي العراقيتحليل ظاهرة التهرب الضريبي ووسائل معاالسامرائي يسري، والعبيدي زهرة،  380

 .121، ص 2112، العراق، 8، العدد2للعلوم االقتصادية واالدارية، المجلد 
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 ويالحظ ذلك بشكل خاص يف البلدان النامية ويرجع إىل كرثة اإلجراءات وتعقيدها.

 خامسا: ضعف اإلحساس بالوعي الرضيبي
تراجع التهرب  هرب الرضيبي، فكلام زاد الوعي الرضيبي لدي املكلفنييعترب ضعف الوعي الرضيبي من األسباب الرئيسية لظاهرة الت

 ونذكر منها باختصار: والعكس صحيح.

 الدوافعاألخالقية. -
 الدوافعالسياسية. -
 الدوافعاالقتصادية. -
 . الدوافع التقنية -

الغش تجد تفسريها يف تتميز بفعىل مستوى الدوافع األخالقية والثقافية فإن امليل نحو تجنب الرضيبة، وخاصة السلوكيات التي 
انخفاض مستوى الوعي الجبايئ، ومن ثم استصغار املخالفة املرتكبة، وأكرث من هذا قد ينعدم الوعي نهائيا بارتكاب مخالفة، والشك أن 

 .هذا االستخفاف بالقوانني الجبائية إمنا ينم عن الجهل باالرتباطات االجتامعية واالقتصادية الشديدة لها

 صور اإلعفاءات الرضيبيةسادسا: ق
فاإلعفاءات الرضيبية التي تقررها الترشيعات الرضيبية، غري متناسبة مع العوامل التي تربرها، وبتايل فالرغبة يف ظاهرة التهرب 

 الرضيبي إذا كانت عادلة فإنها ال تدعو إىل التهرب الرضيبي أو ال تشجع عليه.

 سابعا: ارتفاع العبء الرضيبي
، هو نسبة الرضائب املفروضة عىل املكلف إىل صايف دخله، وبالتايل فإذا زاد العبء الرضيبي بنسبة أكرب من زيادة العبء الرضيبي

 دخل املكلف، فإن األمر يشجع عىل التهرب الرضيبي.

 ثامنا: الهيكل الرضيبي
بني مبارشة وغري  توزيع الرضائبيعترب الهيكل الرضيبي لبلد ما مكون من الترشيع الرضيبي املتضمن عدد الرضائب املطبقة و 

دمها املكلف، من الترصيحات التي يقفالنظام الرضيبي الذي يرتكز عىل الرضائب النوعية وما يتطلبه من تقديم مجموعة مبارشة..... إلخ، 
 ل تشجع عليه.قباإلضافة إىل العديد من املعدالت الرضيبية كل هذه العوامل تشكل ثغرات تساعد عىل التهرب الرضيبي أو عىل األ 

 تاسعا: الهيكل اإلداري
 لرضيبي.اكلام كانت هذه اإلدارة ضعيفة الكفاءة والنزاهة سهلة كرثة التهرب تعترب اإلدارة الرضيبية األداة التنفيذية للرضائب املطبقة، 

 الفقرة الثانية: طرق مكافحة التهرب الرضيبي
 إن كانت نابعة من إرادة صادقة وعزمية قوية إلدارة فعالة وقانون رضيبي بطبيعة الحال توجد حلول لظاهرة التهرب الرضيبي، خاصة

 محكم ومكلف يشعرع باملسؤولية التضامنية.

 أوال: نرش الوعي الرضيبي
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ويتم ذلك بتعريف املواطنني بالرضيبة وطبيعتها ورشعية حق الدولة فيها وطرق إنفاقها،وذلك من خالل أجهزة اإلعالم املختلفة، 
رضيبي هو أن يقتنع املكلف بدفع الرضيبة املرتتبة عليه، وهذا األمر يتطلب أن تقوم السلطات برتشيد اإلنفاق العام مبا يخدم فالوعي ال

 الصالح العام حتى يشعر املكلف ان املوارد العامة تعود عليه بالنفع.

 ثانيا: مراجعة الترشيعات الرضيبية
ت يتضمن ثغرات ترتك مجاال للتهرب وعدم املساوات، وكذلك يجب تحسني اإلجراءافالترشيع الرضيبي الجيد واملنسجم عليه ان ال 

 .381اإلدارية بحيث تكون مخترصة وغري معقدة

 ثالثا: العدالة الرضيبية
 ومن أجل تحقيق ذلك فالبد من بعض اإلجراءات الرضورية واألساسية لوضع البيئة املناسبة لذلك.

 ول حتى اليشعر املكلف أن هناك من يحقق إيرادات وال يدفع الرضيبة.شمولية الرضيبة: بحيث تصيب جميع الدخ -أ
 معدل الرضيبة: يجب ان يكون معدل الرضيبة يف حدود املعقول ألن املعدل املرتفع يرتك أثرا سيئ يف نفسية دافع الرضيبة.  -ب
اإلعفاءات الرضيبية: يجب أن تكون اإلعفاءات الرضيبية مدروسة بشكل جيد ويستفيد منها األشخاص الذين هم بحاجة إليها،   -ت

 وإال أدي ذلك األمر إىل التهرب الرضيبي.
ذ بالحسبان خاألخذ مببدأ شخصية الرضيبة: أي مراعاة الحالة االجتامعية للمكلف وذلك لتحديد قدرته التكليفية الحقيقة بعد األ   -ث

 الحد األدىن والرضوري لنفقات املعيشة.
تشجيع املكلفني عىل مسك الدفاتر التجارية: كلام نظم املكلفون نشاطهم يف دفاتر قانونية، ساعدهم ذلك عىل عدم املالحقة  -ج

  املدونة.جاء يفاإلدارية والقانونية، وذلك من أجل تحديد أرباحهم الحقيقة بشكل صحيح وتوضيح معامالتهم التجارية كام 
الربط بني مختلف اإلدارات: لدي املكلفني معامالت تربطهم بكثري من الوزارات واملصارف،  وبالتايل فإن هذه البيانات املوجودة   -ح

يف املصاريف والجامرك والدوائر العقارية تساعد اإلدارة العامة للرضائب عيل معرفة املركز الحقيقي للمكلف والوقوف عىل حجم 
، وكذلك تساعد يف التعرف عىل املكلفني الذين يتهربون من دفع الرضيبة، لذا عىل املرشع الرضيبي أن يسمح لإلدارة نشاطه

 بالحصول عىل هذه البيانات بشكل دوري ومنظم من الجهات املذكورة.
 تحسني الجهاز اإلداري: ويتم ذلك عن طرق االهتامم ب:  -خ
 ن حواسب وأجهزة متطورة ورضورية لرسعة إنجاز العمل.تدعيم الجهاز الرضيبي باآلالت الحديثة م -
 رفع كفاءة العاملني يف اإلدارة املالية. -
 االهتامم بالتدريب العميل بحيث اليكون مكتبيا. -
إرشاك املحاسبني يف املسؤولية: يعترب إرشاك املحاسبني وتعاونهم مع اإلدارة سيؤدي إىل اطمئنان اإلدارة إلقرارات املكلفني   -د

 من املحاسب القانوين. املوقع

                                                           
ص  1819، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، دار الفكر العربي للطبع والنشر، االسس الحديثة لعلم مالية الدولةشريف رمسيس تكال،  381

251. 



                                                                                                                                                                                                                                                      

197 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2121فبراير  32 العدد

إعادة النظر يف جزاءات املتهربني من الرضيبة وتشديدها: مع مراعات إمكانية وضع حوافز للمكلفني االمناء، والرصامة يف  -ذ
 .382معاقبة املخالفني مبا اليدع مجاال لشك يف محاربة الظاهرة

 املطلب الثاين: اآلثار املرتتبة عن التهرب الرضيبي
 اإليرادات الجبائية الناجمة عن التهرب الرضيبي فإن أول ما يرتتب عن هذه الظاهرة إمنا هو االضطراب فضال عن الخسائر يف

يف توزيع األعباء الرضيبية كام كان مرسوما من قبل السياسة الجبائية، ومن ثم فاملحافظة عىل مستوى اإليرادات الجبائية املستهدفة 
لفني الحقيقيني وهو ما سيرتتب عنه اختالل يف توزيع هذا العبء الذي تتحمله فئة من سيؤدي إىل زيادة العبء الرضيبي عىل املك

 . املواطنني وتستفيد منه فئة أخرى

كام أن عمل الحكومات بالتدخل باستعامل الرضيبة، كإعفاء بعض املنتجات التي تستفيد منه بعض املؤسسات املنتجة لها، ومن 
شأن ذلك أن يزيد من تفاقم الشعور بعدم الرضا لدى املؤسسات املنافسة أو لدى القطاعات االقتصادية األخرى، حيث يشعرون أن املعاملة 

 أو بعض القطاعات إمنا هي معاملة غري عادلة، يف حني أنها ليست بالرضورة كذلك. الخاصة لبعض املؤسسات 

 وسنجملها يف ما ييل:

 . التصادم بني املكلفني القانونيني -
 التصادم بني الدولة واملكلف. -
 . فعالية االقتصاد -
 .تعزيز العالقات االجتامعية -
 جيدا. باإلضافة لتلك االنعكاسات السياسية والتي ال تعرف آثراها -
 اآلثار االقتصادية: وتتمثل يف انخفاض الحصيلة الرضيبية، مام ينعكس عىل املشاريع املستقبلة للبلد وكذلك املواطنني. -
 اآلثار االجتامعية: وهي عدمشعور املكلفني بتطبيق مبدأ العدالة واملساواة بواسطة الرضيبة. -
تها عىل تحقيق الخدمات الرضورية ألفرادها، مام يقلل الثقة باإلدارة اآلثار النفسية: ضعف القناعة واإلميان بدور الدولة وقدر  -

 الرضيبية وتصبح الرضيبة عامل إفساد أخالقي عىل املجتمع بدل العكس.

 خامتة:
إن موضوع التهرب الرضيبي هو من املواضيع التي مل تدرس مبا فيه الكفاية وعندما تدرس يتم ذلك من الناحية الكمية، أي 

عىل الحساب االقتصادي وقياس أثر ذلك عىل االقتصاد وعىل املالية العامة للدولة، وحتى املحاوالت التي انصبت عىل التعرف باالعتامد 
عىل الدوافع ومحاولة تفسريها انحرست يف الجانب االقتصادي والنفيس للظاهرة إال النادر منها، ولكن وبالنظر  إىل أن الرضيبة هي يف 

يرتبط املكلف بواسطتها بعالقة مع الدولة وبالتايل فهي ذات بعد سيايس، ومن ثم فإن السلوك الجبايئ للمكلف  األساس ظاهرة سياسية،
 .ال ينبغي تجريده من جانبه السيايس

                                                           
 .  557ص  1693، الدار المصرية للثقافة والنشر،اقتصاديات المالية العامة في ظل نظم المشروعات الخاصةالعناني، حمدي احمد 382
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إن الرفض املبيت لدفع الرضيبة بالقدر الذي تنجم عنه صعوبات يف تسيري املالية العامة للدولة، قد يحدث لدى املكلف النزيه شعورا 
بعدم الرضا، ومن ثم تتعرض مبادئ العدالة الرضيبية واملساواة إىل انتقادات شديدة، ويصبح ينظر إليها عىل أنها مبادئ صورية ألنه ال 
ينتظر أن تقوم الحكومة بإنفاق اإليرادات الجبائية لصالحه، وال شك أن هذا الوضع سوف يرتتب عنه شعور من شأنه أن يؤثر عىل درجة 

 .نزاهته

ضافة إىل أن التهرب الرضيبي املامرس من قبل البعض يتيح لهم مزايا هي يف الحقيقة ليست مستحقة لهم وغري عادلة، ثم أن باإل 
التهرب الرضيبي يرتتب عنه أيضا آثار سلبية عىل املستوى الثقايف ألنه يضعف الحس لدى مامرسيه بواجباتهم الجبائية، بل انه يف حالة 

ل عىل إضعاف املعنى االجتامعي واالنتامء إىل الجامعة، وهذه النتيجة ال تتوقف عىل مستوى املامرسني تكراره بشكل منتظم سيعم
للتهرب، بل قد متتد  آثارها إىل غريهم من املكلفني والخطر يف ذلك إمنا يتمثل يف شيوع سلوكيات جبائية غري مرشوعة من الناحيتني 

ة يتميز وافقيا  وعىل املستوى السيايس فإن العبء الرضيبي يف البلدان املتقدمة )الدميقراطي القانونية واألخالقية ومتتد مساحتها عموديا
 .)بعالقات قوى مزدوجة

فالدولة تسعى إىل تنفيذ سياستها الجبائية بكل الرصامة القانونية املتاحة، يف حني يسعى املكلفني إىل تجنب دفع كل املبالغ   
 . املستحقة عليهم باإلخفاء والتجنب للبعض والغش والتدليس بالنسبة للبعض اآلخر

اع هذا ميكن وصف ظاهرة التهرب يف السياسة الجبائية بأنها رص وقد صور أحد املهتمني باملوضوع هذه الظاهرة بلعبة القط والفأر، وب
دائم يرتتب عنه نتائج سلبية عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي وحتى السيايس، ولكونها ظاهرة مخادعة فإن آثارها السلبية ال ميكن 

 حرصها يف إطار امليزانية العامة للدولة بل تتجاوز ذلك.
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 لبنكيإشكالية التوازن العقدي في عقد المرابحة ا

  إشكالية التوازن العقدي في عقد المرابحة البنكي
    

 باحثة بسلك الدكتوراه مخترب القانون و الفلسفة و املجتمع 
 ية و االجتامعية ب فاس.كلية العلوم القانونية و االقتصاد

 بجامعة سيدي محمد بن عبد الله
 

 : ملخص

إذا كانت املرابحة لآلمر بالرشاء هي صيغة يتم اعتامدها بالبنوك التشاركية كبديل إسالمي للقرض بفائدة، فإن هذه األخرية 
رشاء إبرام الوعد األحادي الجانب بال تتم عرب مراحل أهم ما مييزها الطابع التعاقدي الذي يطبع كل مرحلة عىل حدة، وذلك منذ

إىل غاية إمتام العملية وتوقيع عقد البيع النهايئ. كام أن الهيئة املهنية لبنوك املغرب عملت عىل إعداد عقد املرابحة يف قالب 
اق العام يجاهز يتخذ شكل عقد منوذجي، مام يجعل من هذا النموذج العقدي ميتاز بطابعه البنيك إذ ال يخرج عمليا عن الس

الذي تتم فيه مختلف املعامالت والخدمات البنكية وهو ما يتيح املجال لدراسة استجابة هذا النموذج العقدي لقواعد اإللتزام 
 .التعاقدي وحامية املستهلك وتأثري ذلك عىل التوازن العقدي

 

Abstract :  

Si la murabahah pour celui quicommande l'achat est une formule qui est adoptée par les 

banques participatives comme une alternative islamique à un prêt avec intérêt, alors ce dernier 

passe par les étapes les plus importantes du caractère contractuel imprimé sur chaque étape 

séparément, de la conclusion de la promesse unilatérale d'achat jusqu'à l'achèvement du 

processus et la signature du contrat de vente final. Le corps professionnel des banques 

marocaines a travaillé à la préparation du contrat murabaha dans un modèle prêt à l'emploi qui 

prend la forme d'un contrat type, ce qui rend ce modèle contractuel caractérisé par son caractère 

bancaire car il ne s'écarte pratiquement pas du contexte général dans lequel se déroulent les 

différentes transactions et services bancaires, ce qui permet au terrain d'étudier la réponse de ce 

modèle de contrat Dire l'engagement contractuel et la protection du consommateur et son 

impact sur l'équilibre contractuel. 
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 تقديم:
لبنوك اإلسالمية اتعترب املرابحة من بني الصيغ التمويلية البديلة عن التمويل بفائدة املعتمدة لدى األبناك التقليدية، حيث تعتمدها 

عىل نطاق واسع سواء يف العامل اإلسالمي بل و حتى العامل الغريب، و يعترب املغرب من بني الدول التي انخرطت يف  اعتامد املالية 
ية و داإلسالمية يف نظامها البنيك تحت مسمى البنوك التشاركية ملا أثارته تسميتها ب"اإلسالمية" من انتقادات تتعلق بإيديولجية عقائ

أن يف ذلك قدح للبنوك التقليدية، و بغض النظر عن خلفيات تسميتها بالبنوك التشاركية فإن هذه األخرية تعمل عىل توفري العديد من 
 الخدمات لزبنائها و عىل رأسها خدمة املرابحة لالمر بالرشاء.

، يرتتب يقوم مقامها من الكتابة أو اإلشارة أو الفعل فاملرابحة كعقد يقصد به باملعنى الخاص االرتباط بني إرادتني من كالم أو ما
بينام تعرف املرابحة لغة بكونها من الربح حيث جاء يف لسان العرب  . 383عليه أثره الرشعي و هذا االرتباط هو الذي يتحقق به االنعقاد

 .384حة أي عىل الربح بينهام:ربح ربحا، و أربحته عىل السلعة أي أعطيته ربحا و قد أربحته مبتاعه و أعطاه ماال مراب

و تعرف املرابحة يف الفقه اإلسالمي أنها بيع السلعة بثمنها الذي قامت به مع زيادة ربح معلوم، و هي جائزة رشعا عند جمهور الفقهاء 
من  74..71حكمها  فيام يعرفها قانون مؤسسات االئتامن و الهيآت املعتربة يف . 385من الحنفية و الشافعية و الراجح من املذهبي املاليك

بكونها: "كل عقد يبيع مبوجبه بنك تشاريك، منقوال أو عقارا محددا و يف ملكيته لعميله بتكلفة اقتنائه مضافا إليها هامش  58خالل مادته 
 ربح متفق عليهام مسبقا ".

اعباره يف إنشاء عقد املرابحة البنيك بو مبا أن العقد هو األداة التي متكن األفراد من تبادل مصالحهم فإن اإلرادة تلعب دورا هاما 
صيغة متويلية حديثة، لكن الحديث عن وجود عقد يتطلب إعامل مبدأ سلطان اإلرادة وفق ما يحقق تعادال بني مصالح أطراف العقد و 

ر و انقسامها ا يف وجهات النظو ملحاولة إبراز ماهية التوازن العقدي فلقد أفرز تعدد التعاريف الفقهية اختالف .386بالتايل تحقيق توازن عقدي
 إىل موقفني:

املوقف األول: يتبناه الليرباليون الجدد حيث اعتربوا العقد املنجز عن توافق إرادات أطرافه هو عقد متوازن باالِستناد ملبدأ الحرية 
و موقف ثان:  .387جهة أخرى التعاقدية من جهة و لكون تدخل املرشع و القايض ال يكون إال بصفة عرضية و يف حاالت استثنائية من

يتزعمه أصحاب التيار التضامني يقيض بأن العقد مل يعد يشكل بناء إرادي مغلق تحتكره مصالح األطراف فقط بل إنه أصبح مبجرد انعقاده 
 .388عبارة عن مجال مشرتك يتجاذبه العديد من املتدخلني من أجل تحقيق غايات مشرتكة

                                                           

 .21، ص1891محمد الشحات الجندي،عقد المرابحة بين الفقه اإلسالمي و التعامل المصري، دار النهضة العربية /القاهرة، سنة -383 

 .222،ص1888-ه1218الجزء الثاني، دار إحياء التراث للنشر،بيروت، السنة ابن منظور اإلفريقي، لسان العرب، -384 

 العالمة محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير للعالمة سيدي أحمد الدردير، الجزء الثالث، فصل في المرابحة، دار إحياء الكتب العربية،-385 

 ا.و ما بعده 158عيسى البابلي الحلبي،القاهرة،تلسنة غير موجودة، ص

يونس الداري،رسالة لنيل شهادة الماستر تحت عنوان" القرض البنكي و إشكالية التوازن العقدي"، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون -386 

 .21، ص2111-2111المدني )االلتزام التعاقدي( ، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بفاس، السنة الجامعية 

 .21ه يونس الداري، القرض البنكي و إشكالية التوازن العقدي،، مرجع سابق، ص راجع بشأن -387

 يونس الداري، نفسه و بصفحته. -388
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متداولة بشكل مكثف يف أوساط أغلب الباحثني يف قانون اإللتزام التعاقدي لكن دون أي و لقد أصبحت عبارة التوازن العقدي 
 .389محاولة منهم لالِنخراط يف تحديد ماهيتها بنوع من الدقة و الشمول حيث ذهب البعض إىل الخلط بني التنفيذ و التوازن

مل  تامد هذه التقنية يف صياغة عقد املرابحة البنيكو أمام تنامي الطابع النموذجي الذي أصبح يطغى عىل أغلب العقود، فإن اع
يكن حدثا يدعو لالستغراب خاصة و أنه يتعلق مبعاملة بنكية، و قد اعتادت البنوك التعامل بهذا النوع من العقود لذلك فمن البديهي أن 

 معامالتها من جانب، د منوذجية و ذلك لتأمنيتكون نقطة االشرتاك بني كل من البنوك التقليدية و البنوك التشاركية تتمثل يف إصدار عقو 
 و ضامنا لرسعة التنفيذ من جانب اَخر، و هو نفس الوجه الذي اعتمدته املجموعة املهنية لبنوك املغرب عند صياغتها لنموذج عقد املرابحة

. 
صورة مختلفة  النظري و العميل بو يالحظ أن بيع املرابحة لالَمر بالرشاء هو مصطلح حديث و قد طرحت هذه الصيغة عىل املستويني

كان الحديث بني الداعني إىل قيام األعامل املرصفية عىل أسس إسالمية قارصة   390،و حتى منتصف العقد السابع من القرن العرشين
مر بالرشاء للمرة عىل املضاربة و املشاركة باعتبارهام البديل اإلسالمي للتمويل و االِستثامر املرصيف، ثم ظهر مصطلح بيع املرابحة لالَ 

لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان "تطوير األعامل املرصفية مبا يتفق و الرشيعة اإلسالمية"،  7211األوىل يف أطروحة الدكتور سامي حمود عام 
و طبقتها كل  لو بعدها أصبحت هذه الصيغة تحتل مكانة الصدارة بني غريها من البدائل اإلسالمية و قد تلقتها البنوك اإلسالمية بالقبو 

 .391حسب قناعته و فهمه
عندما أنشأت  7221و عىل مستوى التطبيق يرجع تاريخ ظهور الصيغ التمويلية الحديثة التي تعتمدها البنوك اإلسالمية  إىل سنة 

ىل و أخذت تنترش عثم أخذت املالية اإلسالمية تعرف نوعا من التطور يف العامل اإلسالمي  392ماليزيا  صناديق لالدخار تعمل بدون فائدة
مستوى واسع لتشمل كل من السودان و مرص و األردن ثم الكويت. أما عىل الصعيد الوطني فإن فكرة اعتامد املنتجات التمويلية البديلة 

ات نباملغرب جاءت بعد مخاض عسري، إذ بعد رفض الرتخيص للبنوك باعتامدها ملدة ليست باليسرية تم تخطي هذا العائق مع بداية التسعي
من القرن املايض، و أعقب هذه الخطوة و بعد مشاورات عديدة السامح بتداول محدود للمنتجات البديلة من خالل البنوك التقليدية و 
لكن يف نطاق ضيق تحت مسمى "املنتجات البديلة" و ليس اإلسالمية، لكن رسعان ما انتهت هذه التجربة بالفشل، و كانت االنطالقة 

التي تكللت بإصدار قانون بنيك يتضمن مقتضيات خاصة بالبنوك التشاركية تحت مسمى  4171التشاركية باملغرب سنة الفعلية للاملية 
منه مبثابة املرجعية القانونية لعقد املرابحة البنيك ، ثم بعد ذلك  58و تعترب املادة  393قانون مؤسسات االئتامن و الهيات املعتربة يف حكمها 

تأسيس البنوك التشاركية باملغرب و رشعت هذه األخرية بالعمل مبعامالت مطابقة ألحكام الرشيعة اإلسالمية و تم الرتخيص ل 4178سنة 
 كانت أبرزها املرابحة سواء العقارية أو مرابحة السيارات .

                                                           
 يونس الداري، م س و بصفحته.-389

 ، راجع عائشة الشرقاوي المالقي،21و بداية القرن  18لم تعرف الدول اإلسالمية النشاط البنكي في شكله الحديث إال في نهاية القرن  -390

، 2111نة سالبنوك اإلسالمية )التجربة بين الفقه و القانون و التطبيق(، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر بالدر البيضاء،الطبعة األولى ل

 .21ص

 .12ص8911،السنة 15حسن عبد األمين، اإلستثمارالالربوي في نطاق عقد المرابحة، مجلة المسلم المعاصر،مكان النشر غير موجود،العدد -391

 .22عائشة الشرقاوي المالقي، م س، ص  -392 

المتعلق بمؤسسات االئتمان  111.12بتنفيذ القانون رقم  2112/ ديسمبر 1211صادر في فاتح ربيع األول  1.12.181ظهير شريف رقم  -393 

 . 1129و الهيات المعتبرة في حكمها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 
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ه بقطاع حيوي طيكتيس موضوع الدراسة أهمية بالغة إن عىل املستوى النظري أو العميل و كذلك له أهمية اقتصادية نظرا الرتبا
 باملغرب و هو قطاع الخدمات.

 أهمية املوضوع:
فأهمية املوضوع النظرية أو العلمية تكمن يف كونه موضوع جدير بالدراسة و البحث ليس لقلة الدراسات التي اهتمت باملرابحة لكن 

العقود، هذا من  القانونية املغربية التي تعنى بإبراملكون هذه األخرية مل تتجه نحو دراسته من حيث بنائه العقدي يف ارتباط بالرتسانة 
 رجانب كام أنه من جانب آخر ال بد من رصد مختلف الجوانب الحامئية لألطراف التعاقدية باعتبار عقد املرابحة من العقود املركبة التي مت

 مبراحل عقدية تجعل من املسلسل التعاقدي يطول.

 يف كون املرابحة من بني العقود التي تعرف إقباال متزايدا من قبل املواطنني املغاربة باحثني أما األهمية العملية للموضوع فتتمثل
عن بديل ال ربوي كام أن هذا العقد هو األساس الذي ترتكز عليه البنوك التشاركية لتوفري سيولتها خاصة و أنها تعاين من ضعف ادخار 

 املواطنني .

ه محرك لعجلة االقتصاد خاصة و أنه مرتبط باملجال العقاري  بل األكرث من ذلك أصبحت أما أهميته االقتصادية فتكمن يف أن
للمرابحة أهمية حتى عىل املستوى االجتامعي خاصة بعد انخراط البنوك التشاركية يف متويل السكن االقتصادي عرب صيغتي املرابحة و 

 اجتامعي أكرث مام هو بديل رشعي. اإلجارة عىل غرار تجربة "دار األمان" فأصبحت املرابحة كبديل

 إشكالية املوضوع:
من كل ما سبق فإن املوضوع يطرح إشكالية جوهرية تتمحور حول مدى إمكانية الحديث عن وجود توازن عقدي يف عقد املرابحة 

 البنيك باعتباره يرتبط مبعاملة بنكية أحد أطرافها قوي اقتصاديا؟

 هذه اإلشكالية تتفرع عنها فرضيتني :

 الفرضية األوىل: تتعلق مبدى استجابة عقد املرابحة لقواعد االلتزام التعاقدي و كذا مختلف مقتضيات قانون حامية املستهلك.
 الفرضية الثانية: تتعلق بتأثري النموذجية التي صيغ بها عقد املرابحة  عىل غرار العقود النموذجية عىل التوازن العقدي .

 املطلب األول: التوازن العقدي من خالل خصائص عقد املرابحة البنيك و انسجامه مع القواعد العامة.
إن األصل يف عقد املرابحة هو الرضائية، شأنه يف ذلك شأن باقي العقود العوضية، لكن إحقاق مبدأ التوازن العقدي من خالل عقد 

 طرفني االلتزام بأداءاته، إال أن توزيع األداءات بني الطرفني تحكمه مجموعة مناملرابحة ال يقف عند الرضائية فقط بل يقتيض من ال
 الخصوصيات التي تقتيض انسجام خصائص العقد )الفقرة األوىل( مع ما تقره املبادئ العامة لإللتزام التعاقدي )الفقرة الثانية(. 

 الفقرة األوىل: التوازن العقدي بالنظر إىل خصائص عقد املرابحة
ميز عقد املرابحة مبجموعة من الخصائص التي من شأنها أن متكن من معرفة مدى إحقاق هذا األخري للتوازن العقدي املنشود، يت

 و من هذا املنطلق فإن عقد املرابحة يصنف ضمن العقود امللزمة لجانبني نظرا لاِللتزامات املتقابلة فيه و التي ينبغي االنضباط لها عىل
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)أوال(، لكن هذه االلتزامات يحكمها منطق احتكاري فرضته طبيعة العقد باعتباره عقدا منوذجيا مام يجعله يختلط  مستوى مراحل العقد
 بعقود اإلذعان )ثانيا(.

 أوال: معيار املدة و العاقدين يف تحديد توازن عقد املرابحة
ة توازن و أنه ميتاز بخصوصيات متعددة، لذلك فدراسإن التوازن العقدي يف عقد املرابحة البنيك ينظر إليه من زوايا متعددة خاصة 

 عقد املرابحة من خالل معياري املدة و العاقدين تقتيض الوقوف عند خاصيتني أساسيتني :

 أن عقد املرابحة عقد ملزم لجانبني -أ
قد و هو ما يلمس يف عنكون أمام عقد ملزم لجانبني يف الحالة التي يكون كل واحد من املتعاقدين ملزم تجاه الطرف اآلخر، 

 املرابحة بحيث تكون فيه مؤسسة االِئتامن ملزمة بتمويل العميل و متكينه من اقتناء العقار أو املنقول باملواصفات التي يقوم بتحديدها
 مسبقا، ومقابل ذلك يلتزم العميل بدفع الثمن و الربح للمؤسسة البنكية يف الوقت املحدد و املتفق عليه.

تجعل البعض يعتقد بأن ذلك هو عني التوازن العقدي انطالقا من تقابل األداءات بني األطراف بشكل إجباري فهذه الوضعية 
، لكن جوهر العقد يوحي إىل عدم التوازن فيام يتعلق باألداءات فإذا كان اإللتزام الواقع عىل البنك هو تزويد العميل بالعني  394عموما

التي 395، فإن ما يقابل هذا اإللتزام من جانب العميل هو أداء الثمن لكن مع تقديم الضامنات الكافيةاملرغوب فيها وفق املواصفات املطلوبة
تجعل املؤسسة البنكية يف وضع أريح من حيث تهرب العميل من أداء الثمن، باإلضافة إىل أداء ربح معني، فام يقابل هذه األداءات من 

بح هنا يكون مبثابة مقابل ملا يتحمله البنك من تبعات الهالك ، حيث يكون املرصف جانب الزبون هو التمويل من جانب العميل. والر 
لذلك فإنه بغض النظر عن التكييف الرشعي  396عبارة عن وسيط تجاري يقوم بعملية تجارية فهي استثامر مبارش قد يكسب فيها و قد يخرس

وازن العقدين يتطابقان من حيث فكرة تقابل األداءات لتحقيق ت الذي مييز الربح يف املرابحة عن الفائدة يف القروض البنكية، فإن
عقدي، ذلك أنه يف عقد القرض البنيك يربز التوازن العقدي من خالل وضع األموال تحت ترصف املقرتض الذي يقدم عىل دفع رأس 

 .397املال و الفائدة كمقابل عن املخاطر املحتملة و فرص الربح الضائعة

قدي يف مثل هذه العقود يظهر مختلفا متاما فهو ال يقترص عىل مجرد الوجود الرصف لألداءات املتبادلة يف لذلك فإن التوازن الع
، 398العقد للتأكيد عىل مدى تحققه، و إمنا يتطلب األمر التمعن يف جزئيات هذه اإللتزامات أو األداءات للتوصل إىل حقيقة التوازن العقدي

عقد املرابحة من حيث األداءات التي تبدو يف ظاهرها أنها متقابلة بينام تحمل يف طياتها نوعا من مام يدل عىل أن الالّ توازن يكتنف 
 التمييز يف إيقاعها عىل أطراف العقد.

                                                           
 صرف(.)بت 29يونس الداري، م س، ص-394

من وثيقة الشروط العامة لعقد المرابحة لالمر بالشراء لتمويل اقتناء عقار:" يلتزم المشتري بتقديم الضمانات المشار إليها  1جاء في المادة -395

 و المفصلة في وثيقة الشروط الخاصة بالعقد".

حميد سلطان الشامي، واقع المرابحة في المصارف اإلسالمية وفقا لقانون دولة اإلمارات، المداخلة األولى من الندوة المنعقدة بفاس،  -396

 . 11،ص 2112نونبر  11و  12تحت عنوان "المصارف اإلسالمية: األسس و التجربة و ااَلفاق"، يومي 

 .28يونس الداري، م س، ص  -397

 .28القرض البنكي و إشكالية التوازن العقدي، م س، ص يونس الداري ، -398
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و من مظاهر هذا التمييز يف إيقاع األداءات ، مسألة إلزام العميل بأداء هامش الجدية و إيقاع الجزاء عليه يف حالة تراجعه و مقابل 
 ترتتب مسؤولية البنك يف حال كان الرتاجع من جهتها أو يف حال تأخرها عن التسليم. ذلك ال

 أن عقد املرابحة من العقود طويلة املدة -ب
 ي، ذلك أن التأكد من الرتتيب الزمني إلجراء عملية املرابحة يعد رشطا جوهريا يفـــتلعب املدة دورا أساسيا يف عقد املرابحة البنك

، فيكون بذلك السعر 399ل أن يبيعها مرابحةـــد متلك السلعة قبـــجاال للشك أن املرصف قـــإذ ال بد من التأكد مبا ال يدع مهذه العملية، 
 ستقبل.د اَثاره إىل املــد املرابحة بعدة مراحل و محطات تشكل يف مجموعها مسلسال تعاقديا متتــإما عاجال أو اَجال ، مام يفرس مرور عق

قود املربمة ملدة طويلة يكون الهاجس الرئييس و غري املعلن عنه رصاحة من طرف املتعاقدين، هو محاولة ضامن و يف إطار الع
استمرار التوازن العقدي و الحيلولة دون اختالله طوال مختلف حلقات املسلسل التعاقدي، و يعزى ذلك العتبار أسايس يتمثل يف أن 

انهيار التوازن فيه قد يتكبد األطراف خسائر و تكاليف مادية و معنوية، لذلك تدخل الفقهاء هذا النوع من العقود يف حالة اختالل أو 
 :و هي نظرية مبنية عىل طريقتني  400األمريكيني بنظرية العقود العالقاتية

 .األوىل تتمثل يف إمكانية تحقيق التوازن العقدي حتى بعد مرور فرتة من التنفيذ 

، فهذا 401يف كون املدة تتدخل يف تحديد املقابل العقدي يف بعض املناسبات من قبيل التسديد املسبق أما الطريقة الثانية فتتمثل 
من شأنه أن يخل بالتوازن العقدي املبني عىل اإلتفاق األول، و لعل هذا ما يفرس عدم التزام املؤسسة البنكية بتقديم تعويض للمشرتي 

و إن كان هذا التنازل عن الربح قد يشكل حافزا للمشرتي للتسديد  402ذا عدم تنازلها عن الربحيف عقد املرابحة يف حالة التسديد املبكر و ك
 املبكر.

 ثانيا:  توازن عقد املرابحة البنيك بني النموذجية و اإلذعان
ود النموذجية يف ـــــويل، و مبالحظة هذا األخري يتضح أنه تم الركون إىل تقنية العقــــلقد صدر عقد املرابحة البنيك بعد انتظار ط

لجهة ن البديهي أن تكون هي اــــفمرب هي التي أوكلت إليها مهمة إعداد منوذج العقد، ـــــــصياغته، و مبا أن الهيأة املهنية لبنك املغ
 عىل أمرين  :ف و ــــوقاملحتكرة لرشوط العقد و بنوده لكن دراسة التوازن العقدي يف عقد املرابحة من خالل الطريقة التي صيغ بها تقتيض ال

 نطاق التفاوض يف عقد املرابحة البنيك -أ

                                                           
 .11حميد سلطان الشامي، م س، ص -399

نظرية العقود العالقاتية التي تلعب فيها المدة دورا محوريا في تحديد المراكز القانونية لألطراف و ضمان جودة و مردودية المضمون  -400

 .28صالتعاقدي للعالقة الرابطة بينهم، يونس الداري،م س، 

401-Christophe De Scaudin : Etude comparative du rôle du juge dans l’interprétation des contrats , Thèse soutenue le 

08/12/2009, Université de Gergy- pontoise, p 79. 

في أي وقت أن يقوم بالتسديد المبكر الجزئي من وثيقة الشروط العامة لعقد المرابحة لاَلمر بالشراء:" يحق للمشتري و  5جاء في المادة  -402

من مجموع باقي  11%أو الكلي لثمن البيع المتبقي أداؤه دون أي تعويض و يجب أ ال يقل مبلغ التسديد المبكر الجزئي عن عشرة بالمائة 

 االستحقاقات ما عدا إذا تعلق األمر بما تبقى من ثمن البيع.

 امش الربح لفائدة المشتري في حالة التسديد المبكر الجزئي أو الكلي" ال يلتزم البنك بالتنازل عن جزء من ه
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 403عىل الرغم من أن عقد املرابحة لالَمر بالرشاء هو عقد منوذجي، إال أنه يتوفر عىل إمكانية قانونية تتمثل يف املساومة و التفاوض
، ذلك أن الربح 404بشأن مضمونه و يتعلق األمر بهامش الربح، فمسألة التفاوض هنا تعد إمكانية قانونية تستند إىل نصوص قانونية محددة

مل يقيده القانون و ال حتى  العقد بحد معني، و لعل هذه النقطة تعكس توجها نحو محاولة إبعاد الطابع االِحتكاري الذي يطغى عىل عقد 
البنيك باعتباره عقدا منوذجيا معد مسبقا، لذلك فإن التفاوض بشأن الربح سيساهم ال محالة يف استقرار العقد و يجعله عقدا املرابحة 

يتسم بنوع من التوازن، إال أن التفاوض يف عقد املرابحة يظل جزئيا خاصة عندما يتعلق األمر بتحديد الربح مام يدفع نحو التساؤل عن 
 ذا كان املركز القانوين و االقتصادي ألطراف العقد غري متساوي و متكافئ؟ حقيقة هذا التفاوض إ 

كام هو معلوم أن مؤسسة االِئتامن تحتل مركز القوة االِقتصادية هذا املركز خول لها سلطة إعداد منوذج العقد و تقرير رشوطه و 
رية التعاقدية ا الحيز التفاويض، فهذا املقتىض يتعارض مع مبدأ الحتحديد بنوده، و هذا األمر يجعلها مسيطرة عىل العملية التعاقدية مبا فيه

 .405القامئة عىل املساواة القانونية الرصفة

و تأسيسا عىل ما ذكر فإن الثقة تلعب دورا أساسيا و محوريا يف مرحلة التفاوض بشأن تحديد هامش الربح و يف النظام التعاقدي 
ت التفاوض و اعتامد سوء النية سيجعل من مرحلة التفاوض متسمة باالِستغالل و االِحتكار مام برمته، لذلك فإن عدم االنضباط ألخالقيا

 يجعل العقد ينرصف إىل اعتباره عقد إذعان بامتياز.

 متييز العقود النموذجية عن عقود اإلذعان -ب
ه و رشوطه دون املغرب عىل تحديد بنود مبا أن عقد املرابحة البنيك متت صياغته كعقد منوذجي بحيث عملت الهيأة املهنية لبنوك

أي تدخل للعمالء يف هذه الصياغة، فإن هذا األمر يفسح املجال لطرح تساؤل عن إمكانية اعتبار منوذج "عقد املرابحة لالَمر بالرشاء" 
 مبثابة عقد إذعان؟

ان، إال جميع العقود النموذجية من عقود اإلذعغالبا ما يتم الخلط بني العقد النموذجي و عقد اإلذعان مام يحيل مبارشة إىل اعتبار 
 أن الحقيقة تقتيض التمييز بني هذين النوعني من العقود و الوقوف عند املقصود بكل منهام.

                                                           
وضوع ميعرف التفاوض بكونه "تبادل االقتراحات و المساومات و التقارير و الدراسات الفنية و االستشارات القانونية بين طرفين أو أكثر، بصدد 403

بشأنه"، و أمام غياب نصوص قانونية واضحو منظمة لمرحلة التفاوض فقد معين قصد التوفيق بين المصالح المتعارضة و الوصول إلى اتفاق 

استقر الفقه و القضاء على إلزامية التفاوض بحسن نية، و أن يتصف سلوك التفاوض بالنزاهة و الشرف و األمانة و الثقة، راجع بشأنه أمل 

ين الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي"، مركز دراسة الدكتوراه مالحي، أطروحة لنيل الدكتوراه بعنوان "توثيق عقود االئتمان اإليجاري ب

عية متخصص القانون الخاص، مختبر الدراسات في الطفل األسرة و التوثيق،كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية و اإلجتماعية بفاس، السنة الجا

 . 11، ص2111-2111

و الهيَات المعتبرة في حكمها، تؤكد في تعريفها لعقد المرابحة على أن الربح يتم اإلتفاق من القانون المنظم لمؤسسات اإلئتمان  59المادة  -404

 من منشور والي بنك المغرب . 1عليه بين المؤسسة البنكية و العميل و هذا ما أكدت عليه كذلك المادة 

 .91يونس الداري، القرض البنكي و إشكالية التوازن العقدي، م س، ص -405
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إذ يقصد بالعقد النموذجي، ذلك العقد املعد مسبقا من قبل أحد طرفيه الذي يضمنه أحكاما و رشوطا ثم يعرضه عىل الطرف االَخر 
ليتم التعاقد مبوجبه، يف حال التعبري عن رغبته يف الدخول يف العملية التعاقدية، و ذلك ربحا للوقت و النفقات بحيث يف قالب جاهز 

 .406يقترص فيه الطرف االَخر عىل ملئ الفراغات التي تسمح بإظهار بعض املعلومات

ك املغرب ة، حيث انفردت الهيأة املهنية لبنو يتضح من خالل هذا التعريف أن عقد املرابحة متت صياغته بنفس الطريقة املذكور 
ه ذبإعداده سلفا و ذلك من أجل توحيد رشوط التعاقد بني املؤسسات البنكية و العمالء الراغبني يف االِستفادة من خدمة منتوج املرابحة، فه

البنك يف وضعية اضطرار  عل املتعامل معالتقنية فتحت املجال للمؤسسة البنكية لتسهيل إحتكار مضامني العقد وتوظيفها لصالحها، مام يج
 .407بقبول العقد جملة و تفصيال خاصة و أن النمذجة أضحت طاغية عىل جميع املعامالت البنكية

و يعرف عقد اإلذعان بكونه العقد الذي حدد محتواه التعاقدي كامال أو جزئيا بشكل مجرد و عام قبل املرحلة التعاقدية، فاإلذعان 
ضوع و عدم قدرة الطرف املذعن عىل صياغة أو مناقشة أي رشط من رشوط التعاقد املعروضة مبا يف ذلك الرشوط التي بطبيعته يعني الخ

، فعقود اإلذعان إذن ال تكون إال يف دائرة معينة فهي ال توجد إال حيث يصدر اإليجاب من متعاقد محتكر 408قد يستفيد منها بوصفه دائنا
، فالرشوط التي ميليها املوجب هي رشوط ال تناقش أو أكرثها ملصلحته فهي تارة تخفف من مسؤوليته 409تصاديااحتكارا فعليا أو قانونيا أو اق

التعاقدية و أخرى تشدد يف مسؤولية الطرف االَخر، و ما ميكنه من ذلك ويخول له اتخاذ مركز االِحتكار هو أنه محتكر لسلعة أو مرفق 
 .410من رضوريات الحياة التي ال غنى عنها

و كام هو معلوم أن املرابحة العقارية يكون الغرض منها يف الغالب االستعامل السكني لذلك فإن الحاجة التي تكون لدى العمالء 
هي التي ستدفعهم ال محالة لالِستسالم للرشوط التي يحميها العقد للبنك، حتى و إن مل تالءم مصالحهم، لكن عىل الرغم من ذلك 

ة إلعادة التوازن لعقد املرابحة و منح املتعاقد إمكانية التدخل يف تحديد مضمون العقد و هو ما يظهر عىل مستوى تظل هناك إمكانية قانوني
التفاوض، لذلك من الصعب الجزم بكون عقد املرابحة عقد إذعان ملجرد أنه عقد منوذجي إذ يالحظ أن الهيأة املهنية راعت من خالله 

 عقود اإلذعان. مسألة التفاوض و هو ما ال يوجد يف

                                                           
ن األهمية التي تتسم بها هذه العقود في الحياة العملية و ما ترتبه من مشاكل قانونية في التطبيق، فإن التشريعات المدنية على الرغم م-406

من التقنين المدني الكويتي، راجع  51ال سيما العربية لم تنتبه لهذه الظاهرة بالمرة باستثناء المشرع الكويتي الذي تناولها صراحة في المادة 

 .88نس الداري، م س، ص بشأنه يو

يذكر في هذا الصدد العقود النموذجية المستعملة من قبل البنك المغربي للتجارة في القرض، و كذا العقود التي كانت تعتمد لدى البنوك  -407

 الممولة لمنتوج المرابحة في السابق.

المستهلك، الطبعة األولى، مطبعة الوطنية زنقة أبو عبيدة بوعبيد عباسي، اإللتزام باإلعالم في العقود دراسة في حماية المتعاقد -408

 .11و  12، ص2119بمراكش، السنة 

ذهب فقهاء القانون المدني في فرنسا و مصر إلى رفض فكرة اإلذعان حيث ذهب الفقيه "أدمونساليه" إلى أنه ال محل إليجاد طائفة جديدة 409

 ي ظاهرة اقتصادية و ليست ظاهرة قانونية، رسالة أدمونساليه، التطور الفني للعقد.من العقود تسمى بعقود اإلذعان، فهذه العقود إنما ه

 بينما يرى السنهوري من مصر أن عقد اإلذعان عند هؤالء عقد حقيقي يتم بتوافق إرادتين و يخضع للقواعد التي يخضع لها سائر العقود مهما

 أثر له في طبيعة العقد ، راجع بشأنه محمد السيد عمران، حماية المستهلك أثناء قيل بأن أحد المتعاقدين ضعيف عن المتعاقد ااَلخر فهذا ال

 . 28،ص1898مصر، سنة النشر -تكوين العقد دراسة مقارنة، الدار الجامعية للنشر باإلسكندرية 

 .21محمد السيد عمران، م س،ص  -410
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فالنموذجية التي صيغ بها عقد املرابحة تراعي مصلحة أساسية خاصة كام أن املرابحة لالَمر بالرشاء تعد معاملة حساسة لذلك تشكل  
ني فالنموذجية يف هذا الصدد ضامنة قانونية و سالمة رشعية أمام ما قد تثريه كرثة الصياغات من إشكاالت إن فتح املجال للمهنيني املكل

 بالتوثيق، األمر الذي سيؤدي إىل تفويت مصالح املتعاقدين.

و يف هذا اإلطار يوجد من بني الفقهاء القانونيني من يرى أن انعدام التفاوض بني األطراف املتعاقدة ال يكفي الِعتبار العقد منطويا 
قة، دون روضة عليه، فالعقد قد يتم بال مفاوضات سابعىل اإلذعان، فمن املتصور أن يقبل الشخص طواعية و اختيارا جملة اإليجاب املع

 . 411أن ينطوي عىل إذعان و هذا هو الشأن بالنسبة للعقود البسيطة محدودة القيمة

و بغض النظر عن الحيز الذي تركه عقد املرابحة للعميل للتفاوض بشأنه إضافة إىل ما يستتبع منوذجيته من إيجابيات، ميكن القول 
إن كان من حيث الظاهر ينفي عنه صفة اإلذعان إال أن جوهره يحمل طابع اإلذعان، و األساس يف ذلك هو الرشوط  بأن هذا األخري و

و التي تتطابق مع عقد املرابحة النموذجي إىل حد كبري،  فأساس التمييز بني النموذجية و اإلذعان يف  412التي يقوم عليها عقد اإلذعان
 ،413قتيض دامئا أن يكون العقد عقد إذعان و العكس صحيحهذا املضامر هو أن النموذجية ال ت

فاملؤسسة البنكية ليك تضمن العقد رشوطها الخاصة التي تخدم مصالحها و لتكون مسيطرة عىل العالقة التعاقدية و عىل العملية  
العالقة  زعزعة مركزها القوي يفككل تلجئ إىل تقنية العقود النموذجية بحيث ال ترتك من خاللها للطرف االَخر إمكانية التدخل أو 

التعاقدية، و كل ذلك من شأنه أن يجر عقد املرابحة النموذجي التخاذ طابع اإلذعان خاصة و أن مضمونه التعاقدي تم احتكاره من قبل 
 جهة قوية اقتصاديا باملقابل مع مركز العميل الضعيف .

 ملبادئ العامةالفقرة الثانية: توازن عقد املرابحة البنيك بالنظر إىل ا
لقد حاول الفقهاء و الباحثني يف مجال اإللتزام التعاقدي اقرتاح بعض املبادئ العامة التي يرون أنها توفر مراقبة عىل تعادل 
الخدمات بني أطراف العقد و التي من شأنها أن تحقق حامية فعالة ضد اختالل التوازن الذي أصبح يطبع العديد من العقود، خاصة تلك 

 نب االستغاليل)ثانيا(.ـــــتربط املستهلكني باملحرتفني و من بني هذه املبادئ العامة املقرتحة نظرية السبب )أوال( ثم نظرية الغالتي 

 أوال: تأثري نظرية السبب يف توازن عقد املرابحة البنيك

                                                           
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون،  عند نشأة العقد"، التوازن العقديرأي محمد حسن عبد العال، أورده  عرعارة عسالي، " -411

 .111 -111، ص 2115-2112جامعة الجزائر كلية الحقوق، السنة الجامعية 

أن يستقل أحد الطرفين بوضع مشروع العقد و يقتصر دور الطرف ااَلخر على إبداء رأيه المتضمن قبول -يشترط اِلعتبار العقد عقد إذعان : -412

 لعقد.ا

 أن يقصد الطرف الذي وضع شروط العقد بمشروعه إلى الجمهور كافة دون تخصيص، ال إلى شخص معين بالذات )أن يكون اإليجاب عاما(.-

ي، لأن يتعلق العقد بتوفير سلعة أو خدمة ضرورية ال يمكن أن يوفرها إال الطرف  الذي استقل بوضع شروط العقد، راجع بشأنه نور الدين الرحا-

 .81، ص2112التطبيقات العملية الحديثة في قضايا االستهالك،الطبعة األولى، مكتبة الرشاد بسطات،السنة 

 بالرغم من أن العقد النموذجي يشكل الوسيلة األكثر انتشارا إلبرام عقود اإلذعان، إال أن ذلك ال يشكل قاعدة مطلقة حيث هناك تشابه في-413

ما يستلزمان معا أن يصدر اإليجاب في شكل قالب نموذجي و أن يتم توجيهه للجمهور كما أن إعداده يكون كثير من األوصاف بينهما، منها أنه

نية ، ونتيجة خبرة فنية و قانونية، راجع بشأنه عبد الرحمان الشرقاوي، دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي، سلسلة البحوث و الدراسات القان

 .91، ص 2119الطبعة األولى،دار القلم، السنة
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، فهو يساهم بشكل مبارش يف إضفاء التوازن يف العقود لذلك ال ميكن تصور وجود  414معلوم أن السبب هو ركن من أركان العقد
و كام هو معلوم أن جميع العقود متر مبجموعة من املراحل لتكوين العقد، بدء مبرحلة التفاوض ثم إنشاء العقد و بعد . عقد بدون سبب

يز ينبغي أن يصاحب العقد يف جميع مراحل تكوينه، و لعل أهم ما ميذلك تنفيذه، و مام ال شك فيه أن التوازن العقدي املطلوب تحقيقه 
عقد املرابحة عن باقي العقود األخرى، الطابع التعاقدي الذي تشهده مرحلة التفاوض، حيث يتم إفراغ نتيجة املفاوضات يف منوذج موثق 

سبب، تعادل األداءات باعتبارها أهم وظيفة يف نظرية اليسمى "الوعد األحادي الجانب بالرشاء"، إال أن هذا النموذج ال يستقيم لفلسفة 
و يرجع ذلك لعدة اعتبارات أولها إلزام طرف دون الطرف االَخر، فاإللتزام الذي يتحمله هنا العميل بصفته واعدا بالرشاء ال يقابله أي 

العميل مسؤولية  اء العقار مبوجب الوعد بينام تحملإلتزام من جهة املؤسسة البنكية مبوجب العقد، مبعنى أنها ال تحمل نفسها مسؤولية اقتن
 ورشائه و إمتام العقد إن حدث و اقتنت العقار، فهذه األخرية تحمل العميل بالتزامني األول و هو التزام معنوي ينرصف إىل رشاء العقار أ 

، فأين يتجىل سبب التزام العميل أو 416مش الجدية"، أما اإللتزام الثاين فهو عبارة عن التزام مادي و يتعلق بأداء مبلغ يسمى"ها415املنقول
لذلك  ،417الواعد بأداء هامش الجدية إن كانت مسألة اقتناء املؤسسة البنكية للعقار أو املنقول وفق املواصفات املطلوبة تظل أمرا احتامليا

لزم لجانب وعد األحادي الجانب تعرب عن عقد مفإن هذه اإللتزامات التي تقع عىل عاتق الواعد دون املؤسسة البنكية و املضمنة بنموذج ال
 . 418واحد مام يجعل السبب يف وثيقة الوعد إما مغيب جزئيا أو كليا

، فإنه ال ميكن 419و أمام هذا الوضع و بالنظر لكون الوعد امللزم لجانب واحد ال يشكل إال جزء من مجموعة تعاقدية يف عقد املرابحة
الواردة بنموذج الوعد األحادي الجانب بكونها رشوط مجردة من السبب ما دامت بنود العقد يؤول التسليم بكون هذا النوع من الرشوط 

 .420بعضها بعضا، و بالتايل ال ميكن مبقتىض واحد من مجموع االِتفاقات املضمنة بالعقد تقرير عدم وجود سبب االِلتزام

 املرابحة البنيكثانيا: نظرية الغنب االستغاليل و التوازن العقدي يف عقد 

                                                           
من ق ل ع المغربي على أن:" االلتزام الذي ال سبب له أو  11لم يعرف المشرع المغربي السبب و لكنه اكتفى بالتنصيص في الفصل  -414

 المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن، و يكون السبب غير مشروعا إذا كان مخالفا لألخالق الحميدة أو النظام العام أو القانون". 

 من نموذج الوعد األحادي الجانب عبارة "يلتزم الواعد بشراء العقار موضوع هذا الوعد..." 1وردت بالمادة  -415

من نموذج الوعد األحادي الجانب عبارة تلزم الواعد بأداء هامش الجدية إلثبات جديته  حيث تقول" إثباتا مني لجديتي و  2ورد في المادة  -416

 ع مبلغ)...( درهم كهامش للجدية..."استعدادا للشراء ألتزم بدف

عندما يشترط المقرض في إطار عقد لفتح لفتح :" 1821مارس  11صرحت الغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية في قرار لها صادر بتاريخ -417

ه يكون لقضاة الموضوع البحث اعتماد بنكي لفائدة المقرض، و بغض النظر عن الفائدة السنوية اقتطاعا من رأس المال باعتباره عمولة، فإن

العمولة التي ال تكون مبررة بأي خدمة و ال بأي عما إذا كانت هذه العمولة تتطابق مع الخدمات المقدمة و مع األخطار الحقيقية، و هكذا فإن 

ة المستهلك المتعاقد دراسة "،قرار أورده أبو بكر مهم، في كتاب حمايو من حق المقترض أن يطالب باستردادهاأخطار خاصة فهي ال سبب لها 

المتعلق بتقديم تدابير لحماية المستهلك، الطبعة األولى،دار االفاق المغربية للنشر  19.11تحليلية معمقة في ضوء مستجدات القانون رقم 

 .191،ص  2111بالدار البيضاء،السنة 

االت يكون فيها شرط خاص مدرج في عقد من العقود ليس له و هكذا بدأ ااِلتجاه نحو تطبيق فكرة الغياب الجزئي أو الكلي للسبب في ح-418

 .192مقابل، و ذلك بهدف معالجة عدم التوازن الذي أصبح يطبع العالقات التعاقدية، راجع بشأنه أبو بكر مهم، م س، ص

لحقة بعقد المرابحة و عقود الضمان و " أن جميع الوثائق الممن نموذج الشروط العامة من عقد المرابحة لاَلمر بالشراء :  11جاء في المادة  -419

 الوثائق التعاقدية تعبر عن وحدة أو مجموعة تعاقدية".

عقد البيع نموذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق أكدال جامعة -نزهة الخلدي، الحماية المدنية ضد البنود التعسفية-420

 )بتصرف(.  151، ص2115-2112محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية 
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يف عقود املعاوضة، و أمام عجز النظرية القدمية للغنب يف  421الغنب هو التفاوت و انتفاء التوازن بني ما يأخذه العاقد مقابل ما يعطيه
لغنب اق القد وسعت نظرية الغنب االستغاليل من نطو  مواجهة عدم التوازن العقدي نظرا لضيق نطاقها طرحت نظرية الغنب االستغاليل .

فأصبحت دائرة الغنب تشمل كل استغالل ألحد املتعاقدين لضعف أو حاجة أو طيش املتعاقد االَخر  فيستجره إىل عقد يغبنه فيه، بحيث 
لكن التساؤل املطروح هل ساهمت هذه  النظرية الحديثة للغنب التي أفرزتها تطورات  422ال تتوازن يف هذا العقد إلتزامات املغبون و حقوقه

 اإلقتصادية و االجتامعية يف إعادة التوازن العقدي و حامية حقوق الطرف الضعيف يف العالقة التعاقدية يف عقد املرابحة البنيك؟ الحياة
ملا كان عقد املرابحة البنيك يشكل آلية قانونية لتمكني العميل من تحقيق غاية اقتصادية، فإن أهم مجال الِختالل التوازن و 

، ففكرة االِضطرار الناجم عن الحاجة االِقتصادية هي التي تدفع للتعاقد و هو ما ميكن أن 423الحاجة االِقتصاديةتحقيق االِستغالل هو 
للحصول عىل النقود أو سلعة أو عني معينة، و ال ينحرص االِستغالل فقط عند هذه النقطة بل يشمل كذلك  424يعرب عنه بالرضورة امللحة

االِستفادة من خدمة املرابحة البنكية قد يندفع نحو إبرام العقد دون استيعاب ملدلول رشوطه أو حتى نقص الخربة، و عليه فإن الراغب يف 
 قراءتها انجرافا وراء ما هو متعارف عليه من كونها معاملة رشعية غري ربوية و تحت ضغط الحاجة امللحة إىل الخدمة البنكية سيقبل برشوط

 .425ثرياتما كان ليقبلها لو مل يكن تحت هذه التأ 
و تأثري الحاجة سيؤثران بطريقة مبارشة يف املتعاقد الراغب يف االِستفادة من خدمة املرابحة البنكية خاصة أمام  426إن انعدام الخربة

ما يفتحه انعدام وضع حد أقىص لهامش الربح من إمكانية الِستغالله من طرف املؤسسات البنكية ذات املركز االِقتصادي القوي يف 
باإلضافة إىل الحاجة االِقتصادية  427وضيح فإن ضعف خربة الزبناء املتعاملني مع البنك و وضعيتهم املعرفيةالعالقة التعاقدية، و ملزيد من الت

كل هذه العوامل تساهم يف إمكانية تعرضهم لإلِستغالل و بالتايل أداء مبلغ ال يعادل الخدمة املقدمة إليهم، ناهيك عام يعرفه منتوج 
املرحلة التي تقتني فيها -الرئييس للبيع الذي يتم عرب مرحلتني  و ما يستتبع ذلك من تكاليف  املرابحة من غالء يف السعر يرجع سببه

و هو  -املؤسسة البنكية العني لتدخل يف ملكيتها ثم مرحلة البيع الذي يتم بني العميل و البنك باإلضافة إىل ربح متفق عليه بني الطرفني
 .428عاقدينما يعكس حقيقة عدم تعادل األداءات بني املت

خالصة القول إن نظرية الغنب اإلستغاليل تعاين من مجموعة من االِشكاالت التي تحد من فعاليتها يف تحقيق التوازن العقدي 
املنشود للعقد، فأول عائق يصادف املتعاقد املغبون يكمن يف صعوبة إثبات استغالل املهني لضعفه أو حاجته أو عدم خربته أو ضعف 

                                                           
فبراير  18مأمون الكزبري، نظرية االلتزام في ضوء قانون االلتزامات و العقود المغربي، الجزء األول مصادر االلتزامات، الطبعة الثانية بيروت -421

 .125ه، ص1182محرم  5م الموافق ل 1812

 .111مأمون الكزبري، م س، ص -422

 .111عند نشأة العقد، م س، ص عرعارة عسالي، التوازن العقدي -423

 .112عرعارة عسالي، م س، ص  -424

 )بتصرف(. 112نور الدين الرحالي،ص  -425

ويضاف هنا عنصران أقرهما قانون حماية المستهلك يمكن أن يعرضان المتعاقد لاِلستغالل و يتعلق األمر بِاستغالل الضعف و الجهل حيث  -426

انون كل التزام نشأ بفعل استغالل ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ "يقع باطال بقوة الق: 58جاء في المادة  

 المؤداة من طرف هو تعويضه عن األضرار الالحقة..."

  ةيكون اختالل الوضعية المعرفية و الثقافية للمتعاقد سبب في تعرضه لالستغالل، فاألفراد يتباينون من حيث التكوين و المهارة و الخبر -427

رة شأنه عرعالذلك لجأت بعض القوانين لمراعاة التفاوت بين األفراد و ذلك من خالل إعادة التوازن للعقد المختل جراء عدم الخبرة المتعاقد ، راجع ب

 .121عسالي، م س، ص 

 .911حيث أن أحد األطراف يتلقى أقل مما يعطي، راجع بشأنه أبو بكر مهم،حماية المستهلك المتعاقد، م س، ص -428



                                                                                                                                                                                                                                                      

211 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2121فبراير  32 العدد

يؤدي إىل عدم املساواة بني املتعاقدين خاصة أمام اتساع الهوة بني مراكز كل من املهنيني و املستهلكني مام يستدعي ، كل ذلك 429إدراكه
، و أمام هذا الوضع و ما قد يعانيه العميل 430تصحيح األوضاع الظاهرة للوصول إىل حامية الثقة التي يقتضيها الضمري يف املعامالت

استغالل يف أداء الثمن للمؤسسة البنكية ميكن اقرتاح الركون إىل أحكام الثمن يف الفقه اإلسالمي ملا املستفيد من خدمة املرابحة من 
( الذي يعني أن le juste prixتتميز به من عدل لضبط هامش الربح، ويف نفس السياق ميكن كذلك االستناد إىل مبدأ الثمن العادل )

و يف سوق معينة مثن عادل أي مناسب، فهذا املبدأ هو تطبيق لفلسفة العدالة  كل سلعة أو خدمة يجب أن يكون لها يف وقت معني
يعني املساواة بني األداءات و ذلك تجاوزا لغالء املنتوج و  432، و الثمن العادل431التبادلية التي يعترب "توماس األكويني" أحد مؤسسيها

 كية. متكني رشيحة كبرية من العمالء من االِستفادة من هذه الخدمة البن

 املطلب الثاين: عقد املرابحة البنيك و قواعد حامية املستهلك
لقد جاء املرشع املغريب بحامية قانونية للمستهلك من خالل قانون حامية املستهلك و مبا أن عقد املرابحة البنيك مير مبراحل عدة 

جانب بالرشاء املراحل بداية مبرحلة إبرام الوعد األحادي التتسم بطابع تعاقدي فإن مقاربة إشكالية توازنه العقدي يقتيض الوقوف عند هذه 
سة هذه ا)الفقرة األوىل( وصوال إىل العقد النهايئ الذي مبوجبه يبيع البنك ما متلكه لفائدة العميل بناء عىل طلبه )الفقرة الثانية( ينبغي در 

 املراحل من خالل قانون حامية املستهلك.

 ستهلك يف مرحلة الوعد الفقرة األوىل: مظاهر حامية امل
أوجد املرشع قانون حامية املستهلك و ضمنه مجموعة من املظاهر الحامئية للمتعاقد املستهلك و معلوم أن عقد املرابحة يتميز بتعدد 

الرشاء )أوال( بمحطاته التعاقدية، لذلك ينبغي التطرق لإللتزام باإلعالم من منظور قانون حامية املستهلك و مدى تكريسه يف مرحلة الوعد 
 و كذا ما خوله هذا العقد من إمكانية للرجوع عن الوعد امللزم)ثانيا(.

 أوال: مظاهر االلتزام باإلعالم يف وثيقة الوعد األحادي الجانب بالرشاء
أساسيني ،  433نيميعد تكريس مبدأ اإللتزام باإلعالم يف العقود مبثابة انعكاس أخالقي يؤطر العالقة التعاقدية من منطلقني أو اِلتزا

ذلك أن االعتبارات األخالقية ساهمت بشكل كبري يف ظهور و ازدهار االلتزام باإلعالم الذي يكرس روح األخوة و التضامن العقدي، 
 . لذلك عمل املرشع املغريب عىل تأطري هذا اإللتزام مبجموعة من النصوص القانونية الرامية إىل حامية املستهلك. و بالرجوع إىل املادة

                                                           
 أمان الناجي، تأثير قانون حماية المستهلك على نظرية العقد، بحث لنيل شهادة الماستر في الدراسة الميتودولوجية المطبقة على االلتزام-429

 .51التعاقدي و العقار، مرجع سابق، ص

، رسالة لنيل دبلوم الماستر في حكيمة بن مشيش، حماية المستهلك من الشروط التعسفية بالمغرب بين القواعد العامة و المستجدات-430

 )بتصرف(. 25، ص2112-2111قانون اإلستشارة القانونية، كلية الحقوق السويسي بسال،السنة الجامعية 

431- cette théorie du juste prix représente une application de la philosophies de la juste commutative Saint thomas d’Aquin 

apparait comme l’un des pères fondateurs de cette théorie . 

 هو مبدأ من المبادئ الثالثة التي يقوم عليها العدل التبادلي و التي نادى بها القديس توماس األكويني. -432

صحيحة و غير مغلوطة، و من جهة اإلحجام عن إيقاع الغير في الغلط و ذلك بأن تكون كل المعلومات التي يدلي بها المتعاقد للطرف ااَلخر -433

ه ، ارمن جهة ثانية إفصاح المتعاقد بكل المعلومات التي يتوفر عليها و التي يكون من شأنها أن تأثر في الطرف ااَلخر و تساعده على اتخاذ قر

 .21راجع بشأنه أبو بكر مهم، م س، ص
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فهي تقر بااللتزام باإلعالم كالتزام عام يهم املنتوجات و الخدمات و السلع و بالتايل فهو يعترب حدا أدىن من  7.18434.من القانون رقم 
و من أهم ما ميكن استجالؤه من مظاهر اإللتزام باإلعالم من خالل وثيقة الوعد األحادي  الحامية املقررة للمستهلك يف هذا املجال.

 .435هو تحديد كيفيات و تاريخ تسليم العقار عندما يتعلق األمر مبرابحة عقارية و الذي هو موضوع املرابحةالجانب 

فبالنسبة لكيفيات التسليم فهي تنطوي عىل تحديد مثن رشاء العقار و كذا مجموع املصاريف املرتبطة باقتنائه إضافة إىل هامش 
ثل يف اإلفصاح عن الثمن من بداية عملية املرابحة لالَمر بالرشاء، فهذا األمر يف الربح، و كل هذه العنارص تعكس تصورا واضحا يتم

و إمنا هو احرتام للقالب الرشعي الذي يؤطر  436الحقيقة ال يعرب فقط عن استجابة منوذج الوعد األحادي الجانب لرشوط اإللتزام باإلعالم
، وهذا املقتىض ينسجم 438عن الثمن سواء تعلق األمر بالثمن األول أو بالربحالقامئة عىل اإلفصاح  437العملية باعتبارها من بيوع األمانة

 .7.18.مع واجب اإللتزام باإلعالم طبقا لقانون رقم 

و يضاف كذلك أن قانون حامية املستهلك أحاط واجب اإللتزام باإلعالم مبجموعة من الخصائص و يعد اإلعالم باَجال التسليم 
و هذا  439ىل كل مورد أو مهني أن يحدد كتابة للمستهلك تاريخ تسليمه للمنتوجات أو تقديم الخدماتإحداها، حيث أوجب القانون ع

، التي 7.18.من القانون  74املقتىض نجده مضمنا بوثيقة الوعد األحادي الجانب بالرشاء مام يؤكد انسجام هذا البيان مع مقتضيات املادة 
عزيز هذا الوثيقة التعاقدية نفسها األجل الذي يتعهد فيه بتنفيذ إلتزامه بالتسليم كام تم ت ألزمت املهني أن يحدد كتابة و بشكل دقيق يف

من نفس القانون املذكور، حيث أقرت بتمكني املستهلك من فسخ العقد بقوة القانون و دون حاجة للجوء  .7املقتىض مبا جاء يف املادة 
 . 440وجود أي مانع من موانع التسليم إىل القضاء بعد انرصام األجل املحدد للتسليم و عدم

                                                           
 د أن يعلم المستهلك ب:من قانون حماية المستهلك إلى أنه يجب على المهني المور 1تشير المادة  -434

 المميزات األساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة .-

 مصدر المنتوج أو السلعة.-

 .5... أسعار المنتوجات و السلع و تعريفات الخدمات طبقا للمادة -

 ... الشروط الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة.-

 القيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية عند اإلقتضاء.

 مادة الثانية من نموذج الوعد األحادي الجانب بالشراء خصصت لتحديد كيفيات و تاريخ تسليم العقار و كذا ثمن الشراء و هامش الجدية.ال -435

 تتمثل شروط اإللتزام باإلعالم في:  -436

 يكون الدائن بااللتزام باإلعالم يجهل المعلومةو أن  -يجب أن يكون المدين باإللتزام باإلعالم يعرف المعلومة و أهميتها بالنسبة للمتعاقد ااَلخر،  -

 بصفة مشروعة. للمزيد من التوضيح راجع:

          J .GHESTIN , Droit civil, Formation du Contrat, 3ème édition, LGDJ 1993 . 

 .218،ص-التجربة بين الفقه و القانون و التطبيق–عائشة الشرقاوي المالقي، البنوك اإلسالمية -437

لمزيد من التوضيح راجع، محمود حسنى الزيني، عقد المرابحة في الفقه اإلسالمي،الطبعة األولى،دار الفكر الجامعي اإلسكندرية مصر،  -438

 .2112السنة 

 .111نور الدين الرحالي، التطبيقات العملية الحديثة في قضايا اإلستهالك،م س، ص -439

من ق  512التأخير في التسليم ألسباب خارجة عن قدرة البنك لكن هذا األمر يخالف ما جاء به الفصل و يقصد بموانع التسليم هنا أن يعزى  -440

 ل ع المغربي حيث ينص على: "يجب أن يحصل التسليم فور إبرام العقد، إال ما تقتضيه طبيعة الشيء المبيع أو العرف من زمن"
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إال أن ما ميكن اعتباره كثغرة يف بنود الوعد أنه ال يوقع أية مسؤولية عىل املؤسسة البنكية يف حالة تأخرها عن التسليم أو عدم 
، و هو ما يعرب عن  441ناإلئتامإلتزامها بالتسليم حيث اكتفى العقد بإلقاء عبئ التسليم و اَثار انعدام تحققه عىل املشرتي دون مؤسسة 

إجحاف املهني أو مؤسسة اإلئتامن الذي قد يصل إىل حد حرمان املستهلك من التحلل من العقد و تحميله تبعات عدم التسليم مام 
 .442يكرس هيمنة الطرف املهني عىل العقد

ظهر جليا يف لسابقة للتعاقد يف عقد املرابحة يلكن رغم هذه املعطيات ميكن القول بأن تكريس مبدأ اإللتزام باإلعالم يف املرحلة ا
وثيقة الوعد األحادي الجانب بالرشاء و أساس ذلك يرتبط مبا تحرص عليه الرشوط الفقهية لبيع املرابحة من إفصاح عن الثمن وعن 

 الكيفيات التي تجرى بها العملية.

 ثانيا: تكريس حق الرجوع عن الوعد يف عقد املرابحة البنيك
، 443البيع االِستهاليك بعد توقيع املستهلك عىل العقد يقرر املرشع إمكانية هامة تتمثل يف منح املتعاقد مدة للتفكري و التأمليف إطار 
من قانون اإلستهالك املغريب موقفا يقيض بأن : "للمستهلك أجل: سبعة أيام كاملة ملامرسة حقه يف الرتاجع و أجل  1.و قد تبنت املادة 
"، و 444من نفس القانون أعاله 4.و  42لتي مل يف املورد بالتزامه بالتأكيد الكتايب للمعلومات املنصوص عليها يف املواد شهر يف الحالة ا

ينبغي يف هذا الصدد التمييز بني حق الرجوع الذي يستلزم بالرضورة وجود عقد استهاليك صحيح و ملزم متضمن ملهلة الرتوي و التفكري 
النظم املشابهة له التي تؤدي إىل فسخ العقود مع خيار التجربة الذي مبوجبه يتمكن املشرتي من نقض  عن بعض 445السابقة عن العقد

عقد لالعقد إذا تبني له أن البيع ال يالءم حاجاته أو رغباته، و مع البيع بالعربون الذي ميكن املستهلك من أخذ فرصة للرتوي و التدبر يف ا
من قانون حامية املستهلك رضورة  52، و يف هذا اإلطار فاملرشع املغريب يشرتط يف املادة 446ادة منفردةو الحق يف فسخ أو إمضاء العقد  بإر 
 تضمني عقد البيع املعلومات التالية:

ما عدا يف الحاالت التي تستثني فيها أحكام هذا الباب مامرسة الحق  1447."... وجود حق الرتاجع املنصوص عليه يف املادة 
حظة عقد املرابحة الذي ينصب عىل بيع عقاري فإن الهيأة املهنية التي قامت بتحرير منوذج العقد أخذت بعني اإلعتبار املذكور"، و مبال 

                                                           
 لعقد المرابحة لاَلمر بالشراء لتمويل اقتناء عقار.من وثيقة الشروط العامة  2الفقرة الثانية من المادة -441

 بتصرف 119نور الدين الرحالي، م س،ص -442

 .121نور الدين الرحالي،م س، ص-443

 و المالحظ من هاتان المادتان أنهما تتفقان على القواعد الشكلية التي يمارس بمقتضاها المستهلك حقه في التراجع.-444

إعادة نوع من المساواة بين األطراف و بين الموجب )المحترف( الذي يكون عالما بمحتوى العقد و عارفا فنظرا ألهمية هذه التقنية في  -445

ص نبَاثاره، و الموجه إليه ذلك العرض )المستهلك( الذي تقتضي طبيعة العملية منحه أجال للبحث و التقصي و التداول بشأن هذا اإليجاب فقد 

المتعلق بعقد  1811يوليوز  12ية العرض المسبق في بعض النصوص الخاصة كان أولها قانون المشرع الفرنسي في وقت مبكر على تقن

منه "كما أنه ال يمكن التوقيع على العقد إال بعد مرور  9/ 1و الذي ينص في المادة  (contrat d’enseignement à distance)التعليم عن بعد

 طال" .أيام من توصل الطالب به و إال كان هذا العقد با 1

La Loi n°71-556, le 12 juil 1971, relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un 

enseignement à distance ainsi qu’à la publicité et au démarchage faits par les établissements d’enseignent, le 30 juil 1971, 

p 6907.   

 .121نور الدين الرحالي، التطبيقات العملية الحديثة في قضايا اإلستهالك،م س، ص-446

 من قانون حماية المستهلك: 11جاء في المادة -447
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حق املشرتي يف الرتاجع الذي يضمنه له قانون حامية املستهلك و عىل هذا األساس يسطر عقد املرابحة البنيك حدود مامرسة الحق يف 
فام يكفل الحق يف الرجوع يف املرابحة البنكية إذن هو النموذج الذي أعد لهذا الغرض و الذي يحمل  الرجوع و يربطها مبرحلة الوعد.

عنوان "طلب الرتاجع عن الوعد"، لكن مسألة الرتاجع عن الوعد تصطدم مبجموعة من النقط التي تدفع لالِستفسار عن مدى ثبات إلزامية 
 انية الرجوع فيه؟الوعد األحادي الجانب بالرشاء أمام إتاحة إمك

ذلك أن الوعد بالتعاقد ال يعترب  448إن اإلجابة عن هذا التساؤل تتطلب نوعا من التمحيص لتمييز الرجوع يف الوعد عن اإليجاب
مجرد إيجاب من الواعد بل هو عقد يتطلب إيجابا و قبوال من طرف الواعد و املوعود له، فالوعد بالتعاقد يشكل مرحلة وسطى بني اإليجاب 

 .449مللزم و البيع النهايئا

و فيام يتعلق بصعوبة التمييز بني اإليجاب امللزم و الوعد بالتعاقد فإن أحد الفقهاء يؤكد: "عىل أن التمييز بني مرحلتي اإليجاب و 
قتىض هذا كن مبال يظهر بوضوح إال يف مذهب من ال يرى اإليجاب ملزما، ألنه مي -و هام مرحلتان نحو التعاقد النهايئ-الوعد بالتعاقد 

املذهب أن منيز بني إيجاب يصدر من املتعاقد فال يلزمه و يجوز له الرجوع فيه متى شاء و بني وعد بالتعاقد و هو عقد ملزم ال يجوز 
تني لللمتعاقد الرجوع فيه. أما املذاهب التي ترى اإليجاب ملزما فإن الفرق فيام بني اإليجاب و الوعد بالتعاقد يضمحل ففي كلتا املرح

يلتزم املتعاقد بأن يجري العقد النهايئ متى شاء الطرف االَخر و ال يستطيع الرجوع ال يف إيجابه و ال يف وعده، إال أن من يقول أن 
 .ااإليجاب ملزم عىل أساس االلتزام باإلرادة املنفردة يجعل مصدر االلتزام بالتعاقد يف حالة اإليجاب إرادة منفردة و يف حالة الوعد عقد

و باالنتقال من هذا املذهب إىل مذهب من يقول بأن اإليجاب ملزم عىل أساس العقد الضمني امنحى هذا الفرق األخري أيضا  و 
أصبح كل من اإليجاب و الوعد ملزما عىل أساس العقد لذلك ال يكاد أن يكون هناك فرق بني املرحلتني إال من الناحية العملية فالوعد 

 .450اال من اإليجاب و أسهل يف اإلثبات و مقرتنا مبهلة أطول بكثري من املهلة التي يقرتن بها اإليجاب"بالتعاقد يكون أثبت مج

و يف نفس التوجه األخري ميكن اإلقرار بأن إمكانية الرجوع يف عقد املرابحة لالَمر بالرشاء هي إمكانية مقررة مبوجب العقد و ترتبط 
عد الرجوع عن وعده مع إلزامه بأداء التعويضات عن الرضر الفعيل املثبت الذي يلحق باملؤسسة مبرحلة الوعد فيكون بالتايل بإمكان الوا

من منوذج الوعد األحادي الجانب  1البنكية جراء رشوعها يف تنفيذ االتفاق املبني يف الوعد و يكفي الرجوع بهذا الخصوص للامدة 

                                                           

 "للمستهلك أجل :

 سبعة أيام كاملة لممارسة حقه في التراجع؛ -

 .12و  28المنصوص عليها في المادتين د الكتابي للمعلومات ثالثين يوما لممارسة حقه في التراجع في حالة ما لم يف المورد بالتزامه بالتأكي -

 وذلك دون الحاجة إلى تبرير ذلك أو دفع غرامة باستثناء مصاريف اإلرجاع إن اقتضى الحال ذلك.

 تسري اآلجال المشار إليها في الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ تسلم السلعة أو قبول العرض فيما يتعلق بتقديم الخدمات.

 ."22و  19بق أحكام هذه المادة مع مراعاة أحكام المادتين تط

ن م ال تعتبر حرية الرجوع جوهرا في اإليجاب، حيث اتجهت بعض التشريعات إلى عدم األخذ بهذا المبدأ لتقرر مبدأ اإللتزام النهائي للموجب و-448

من قانون االلتزامات السويسري،  1نون المدني األلماني و المادة من القا 125ذلك التشريع األلماني و التشريع السويسري، أنظر بشأنه المادة 

 . 81أورده أبو بكر مهم، م س، ص 

 .81أبو بكر مهم، حماية المستهلك المتعاقد،م س، ص-449

 .221م، ص 1889لبنان،الطبعة الثانية لسنة -عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء األول،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت450
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ا لتي تعتمدها األبناك التشاركية لتمكني العميل من الرجوع عن وعده و ما املعي، لكن السؤال الذي يبقى مطروحا يتعلق باملدة ا451بالرشاء
 املعتمد لتحديدها؟

 الفقرة الثانية: حامية املستهلك يف مرحلة التعاقد
وجب مبمن أجل توقي اختالل التوازن يف العقود االستهالكية سارع املرشع املغريب إىل إقرار  حامية املتعاقد من الرشوط التعسفية 

نصوص قانون حامية املستهلك )أوال(، و ملا كان عقد املرابحة يدخل ضمن زمرة عقود االستهالك فإنه ال بد من دراسة املستوى الذي 
 حققه هذا األخري من حامية للمتعاقد مستهلك خدمة املرابحة من الرشوط التعسفية )ثانيا(.

 عيار تقديرهاأوال: النظام القانوين املؤطر للرشوط التعسفية و م
 قبل التطرق للرشوط التعسفية من خالل قانون حامية املستهلك ال بد من تعريف الرشط التعسفي و متييزه عن الرشط الجزايئ.

من قانون حامية املستهلك إذ "يعترب رشطا تعسفيا يف العقود املربمة  75حيث عرف املرشع املغريب الرشط التعسفي من خالل املادة 
 املستهلك كل رشط يكون الغرض منه أو يرتتب عليه اختالل كبري بني حقوق و واجبات طريف العقد عىل حساب املستهلك".بني املورد و 

 .452فيام يعرف الرشط الجزايئ بأنه اتفاق مسبق بني املتعاقدين عىل تقرير التعويض يف حالة عدم تنفيذ اإللتزام أو التأخر يف ذلك

ة ييز بني الرشط الجزايئ و الرشط التعسفي، فاألول ال يقتيض بالرضورة أن يكون تعسفيا خاصومن خالل هذه التعاريف يتضح التم
املتعلق بتحديد تدابري لحامية املستهلك عىل وضع  7.18.إذا كان التعويض معقوال و يتم باالتفاق.و قد عمل املرشع من خالل القانون 

رب خطوة خذا بعني اإلعتبار طبيعة العالقة التعاقدية و صفة أطراف العقد مام يعتمقتضيات خاصة لحامية املستهلك من الرشوط التعسفية اَ 
 مهمة نحو تحقيق عدالة تعاقدية ناجحة.

و ملعرفة األبعاد الحامئية يف املجال التعاقدي ال بد من الوقوف عند بعض املواد التي تبنت حامية املتعاقد من الرشوط التعسفية يف 
 453من قانون حامية املستهلك املغريب فهي قد وسعت من مجال تطبيق املقتضيات املتعلقة بالرشوط التعسفية 75 العقد، فبالرجوع للامدة

 وبحيث ال يتعلق األمر فقط بنوع من الرشوط الواردة يف نوع معني من العقود، بل يهم كافة أنواع العقود التي يتم إبرامها بني املوردين 

                                                           
: "يسترد الواعد هامش الجدية بمجرد إبرام العقد. في حالة عدم وفاء العميل من نموذج الوعد األحادي الجانب بالشراء 1جاء في المادة -451

تحمله أعاله يقتطع البنك من هامش الجدية مبلغا ال يتجاوز مقدار الضرر الفعلي المثبت الذي  5بوعده بالشراء داخل األجل المحدد في المادة 

 البنك من جراء ذلك دون المطالبة بأي مبلغ إضافي و في هذه الحالة يسترجع الواعد ما تبقى من هامش الجدية .

ار .... و يسترد الواعد كذلك هامش الجدية في حالة تراجعه عن وعده ما لم يقتن البنك العقار و في حالة ما إذا شرع البنك في اقتناء العق

 امش الجدية مبلغا ال يتجاوز مقدار الضرر الفعلي المثبت الذي تحمله من جراء ذلك" يقتطع هذا األخير من ه

تعريف عبد الباسط حسن جميعي أورده في كتابه أثر عدم التكافئ بين المتعاقدين على شروط العقد، راجع بشأنه عبد الرحمان الشرقاوي،  -452

 .82دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي،م س، ص

لشرط تعسفيا عندما تكون الميزة المجحفة الممنوحة للمهني نتيجة التعسف في استعمال السلطة االقتصادية لهذا األخير، و هو ما يكون ا-453

يعرف ب"التعسف في استعمال السلطة التعاقدية"، التي تعكس عدم المساواة في القوة و مثال ذلك: الشروط المطبوعة سلفا و الصياغات 

معدة من قبل المهني و من في حكمه، راجع بشأنه محمد السيد عمران، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، م س، ص الموحدة للعقود و ال

11. 
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وردت  -العقود–ة "، فعبار العقود املربمة بني املورد و املستهلكمن خالل عبارة "يعترب رشطا تعسفيا يف و هو ما يظهر جليا  454املستهلكني
 عامة دون تخصيص.

السالفة الذكر إىل توسيع مجال الحامية من الرشوط التعسفية خاصة عندما أشارت  75و يف نفس اإلطار تعود الفقرة الثانية من املادة 
، و 455املذكورة كيفام كان شكل أو وسيلة إبرام العقد " و املراد من ذلك كيفام كانت الوسيلة التي تم بها إبرام العقدإىل: " تطبق األحكام 

أيضا كيفام كان شكل إبرام العقد سواء تعلق األمر بعقد محرر بصفة منفردة من طرف املورد و خضع له املستهلك أو عقد تم التفاوض 
ن الرشوط التعسفية التي ميكن ألحد املتعاقدين فرضها يف العقد هي يف حقيقة األمر مؤرش واضح دال . و عطفا عىل ما سبق فإ456بشأنه

من قانون حامية املستهلك  75عىل اختالل موازين القوى بينهم و بالتايل يؤدي إىل انعدام التوازن، فباستحضار الفقرة األوىل من املادة 
يكون هذا األخري قد أحدث اختالال كبريا بني حقوق و واجبات طريف العقد، و بالتايل فإن  يظهر أنه للقول بوجود رشط تعسفي ال بد أن

  .457معيار التعسف هنا هو وجود اختالل كبري يف التوازن العقدي

وق قو أمام اعتبار اختالل التوازن العقدي الكبري كمعيار أسايس معتمد لتقدير تعسف الرشوط فإن األمر يقتيض إجراء موازنة بني ح
و التزامات األطراف يف العقد من أجل تجاوز االختالل الكبري الذي يحدثه الرشط التعسفي، فإذا كان الرشط يرجح كفة املورد و ذلك 

 .459فإن العقد يكون محتويا عىل رشط تعسفي يجب استبعاده 458بتخفيف التزاماته عىل حساب املستهلك

من قانون حامية املستهلك أن يكون كبريا، فتحديد  75ب كام تقول املادة و تجدر اإلشارة بهذا الخصوص إىل أن االختالل يج
، لذلك إذا كان االختالل بسيطا فهو 460الطابع التعسفي للرشط ال ينظر إليه من خالل الرشط نفسه بل من خالل االقتصاد العام للعقد

 461ديرية للقايضرشط التعسفي تدخل يف إطار السلطة التقو يف األخري فإن مسألة تقدير جسامة ال يكون مقبوال و ال يقبل كرشط تعسفي.
 الذي يعمل عىل إرجاع التوازن للعقد باستبعاد هذه الرشوط التعسفية .

 ثانيا: الوضعية القانونية لعقد املرابحة البنيك أمام الرشوط التعسفية
مبا أن عقد املرابحة يتم يف إطار خدمة بنكية فإنه يدخل ضمن قامئة العقود التي تصدرها البنوك و تتعامل بها بشكل اعتيادي و 
مستمر، لذلك فإن البنوك التشاركية بدورها مل تخرج عن هذا السياق و وعيا منها بحساسية العملية و تعقيدها عملت عىل اتخاذ مركز 

                                                           
 .212أبو بكر مهم، م س، ص -454

موجب بخاصة و أن المشرع المغربي سوى بين المحرر اإللكتروني و الوثيقة الورقية في القيام بوظيفة ركن االنعقاد و كذا بوظيفة اإلثبات -455

المتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات  51.15من ظهير االلتزامات و العقود كما تم تتميمه بمقتضى القانون رقم  417-1و  2-1الفصل 

 .2111نفمبر  18القانونية الصادر بتاريخ 

 .211أبو بكر مهم، حماية المستهلك المتعاقد،م س، ص -456

 .211أبو بكر مهم، مرجع س، ص-457

 ق ذلك بإثقال كاهل المستهلك المتعاقد بالتزامات ليس لها مقابلو يتحق -458

يبرر أنه يسعى إلى الوقوف فقط بجانب الطرف الضعيف في العالقة  15فقول المشرع "على حساب المستهلك" كما جاء في المادة -459

 .211التعاقدية و هو المستهلك الذي يكون دائما ضحية ضعفه، أبو بكر مهم، م س، ص

 بكر مهم، نفس المرجع السابق و بصفحته.أبو -460

 تفتح المجال واسعا للسلطة التقديرية للقاضي الذي يعمل على تحديد طبيعة الشرط التعسفي. 15فالصياغة التي جاءت بها المادة -461
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قدي لعقد املرابحة مام جعل العقد مل يخل كغريه من العقود البنكية من فرض بعض الرشوط التي تعد متعسفة يف تحديد املضمون التعا
 بعض األحيان و يتضح  ذلك عىل مستووين :

 احتكار املضمون التعاقدي كخاصية تسهل اعتامد الرشوط التعسفية -أ
اء عقدا احتكاريا هو اعتامد الصياغة عىل عنرص التكرار، إذ يقصد لعل أهم اإلشارات التي تجعل من عقد املرابحة لالَمر بالرش  

، 462بالتكرار هنا إضطراد العمل عىل إدراج الرشوط يف العقد بصورة منتظمة عىل نحو يتوافر فيه ركن اإلستقرار و الثبات يف اتباع مضمونه
شكل صيغ  إدراج رشوط يف العقود ذات الطبيعة الواحدة عىل فاملقصود هنا ملزيد من التوضيح اعتياد املتعاقد املحتكر ملضمون العقد عىل

بطريقة منوذجية تحتوي املضمون ذاته بحيث يكون منوذج واحد للعقد كام يف عقد املرابحة ، و يتم اعتامده مع جميع الزبناء و هذه 
م الركون ن فمن خالل هذه التقنية التي تالنقطة بالذات تظهر تأثري الصياغة النموذجية يف توازن رشوط العقد و يف استجراره لإلذعا

 إليها يف صياغة عقد املرابحة لالَمر بالرشاء ميكن ملس بشكل جيل الرشوط التي تضعها املؤسسة البنكية خاصة ما يتعلق بتحديد مسؤوليتها
 . .463أو نفيها يف حاالت معينة

الئم املرابحة يف ظل النموذجية املقررة له، جعلت منه املناخ املو من هذا املنطلق ميكن القول بأن مسألة احتكار تحديد مضمون عقد 
 .464و األرضية املناسبة الِعتامد بعض الرشوط التعسفية فأغلب عقود اإلئتامن املعمول بها يف املغرب حافلة بهذا النوع من الرشوط

 إقحام الرشوط التعسفية يف عقد املرابحة لالَمر بالرشاء -ب
جب الوقوف عندها قبل الخوض يف دراسة رشوط عقد املرابحة التعسفية، مسألة تقييم مدى وضوح هذه لعل أهم النقط التي ي

الرشوط، فوضوح بنود العقد و رشوطه يعترب أمرا إلزاميا و هو ما ال تحرتمه عادة البنوك يف صياغتها للعقود إذ غالبا ما تعتمد صياغات 
 ل اعتامد الرشوط التعسفية التي تخدم مصلحة البنك. يصعب استيعابها من قبل املتعاقد و هو أمر يسه

و يلعب عنرص املستوى املعريف للعميل دورا هاما يف إمكانية قبوله بالرشوط التعسفية دون فهمها فالعقد يتكون من مجموعة من 
ضمنه العقد من رشوط لة استيعاب ما يتالبنود و املواد القانونية يف حني أن املتعاقدين ليسو بنفس درجة الكفاءة مام يشكل عائقا أما سهو 

 تعسفية.

و الواضح أن أهم مظاهر التعسف يف عقد املرابحة تتمثل يف منع األطراف األخرى من اإلرشاك يف صياغة العقد أو حتى اإلقرتاح   
، و هنا ميكن التساؤل 465ضمونهفالعقد نفسه يؤكد عىل أن "املهني املكلف بتحرير العقد" مقيد بعدم التدخل أو حتى املشاركة يف تحديد م

أما بخصوص حالة اختيار العميل التسديد  .4.12.عن إمكانية تقاطع هذا املقتىض مع الواجبات املهنية للموثق التي ميليها عليه القانون 
ن هامش الربح لفائدة جزء م املبكر فإن الفقرة األخرية من املادة الخامسة من منوذج عقد املرابحة تنص عىل أنه ال يلتزم البنك بالتنازل عن

من رأس املال  %4من قانون حامية املستهلك منعت البنك من املطالبة بأكرث من  7.4املشرتي يف حالة التسديد املبكر، يف حني أن املادة 

                                                           
الديون المهنية...، راجع بشأنه  و يالحظ هذا العنصر بالذات في العقود البنكية من قبيل عقد فتح الحساب  و فتح االعتماد و الخصم و حوالة -462

 .21نور الدين الرحالي، التطبيقات العملية الحديثة في قضايا االستهالك، م س، ص 

 بتصرف. 21نور الدين الرحالي،م س، ص -463

 .111يونس الداري، مرجع سابق، ص-464

 أنظر نموذج الشروط العامة من عقد المرابحة لاَلمر بالشراء لتمويل اقتناء عقار.-465
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ى و لو قام العميل تاملتبقي يف حالة التسديد املبكر، مبعنى أن البنك التشاريك يف هذه الحالة لن يتنازل عن أي جزء من هامش الربح ح
 .466بالتسديد املبكر لثمن البيع بعد إبرام العقد

من العقد تؤكد عىل أن املؤسسة البنكية تتجرد من مسؤوليتها يف حال عدم متكنها من تسليم العقار  .إضافة ملا ذكر فإن املادة 
فمصطلح "السبب الخارج عن إرادة املؤسسة البنكية "هو مصطلح فضفاض ورد عىل إطالقه ذلك أن هذه  467لسبب خارج عن إرادتها

 األخرية ميكن لها أن تحتج به كلام تقاعست عن التسليم دون تحملها ملسؤولية التأخري. 

م ما يقرره العقد عملية املرابحة، فأما و يثار هنا إشكال بخصوص انعدام التسليم أو تأخره لسبب يرجع إىل مصدر الرشاء أي املورد يف 
 يعفي البنك نفسه من املسؤولية يف حالة تقاعس أو تأخر املورد عن التزامه لكن األصح و الحالة هذه أن يتم تشطري املسؤولية عىل اعتبار

ىل األقل حتمل الربح و الخسارة أو عأن األبناك متارس نشاطا تجاريا، لذا ينبغي لها أن تتحمل الربح و الخسارة ما دام العمل التجاري ي
 أن تكون مسألة تحمل الزبون ملصاريف البنك رغم عدم التنفيذ قابلة للتفاوض ال مفروضة عليه كرشط جزايئ يحمل تعسفا يف إيقاعه.

وكل أ  كل هذه اإلعتبارات تضعف توازن العقد و تقلصه و تنتج نزاعات بني أطراف العقد مام يستدعي رضورة تدخل جهات أخرى
 لها املرشع مهمة فض النزاعات املثارة بشأن العقود مختلة التوازن و إعادة توازنها و تكافئ أداءاتها.

 خامتة:
معلوم أن عقد املرابحة الذي يتم اعتامدة بالبنوك التشاركية هو من بني العقود التي تستمد أحكامها من الرشيعة اإلسالمية و هو ما 

ية الرشعية رغم وجود بعض االختالفات الفقهية بشأنه، لكن بعيدا عن الجانب الرشعي فهو عقد يحظى يجعله عقدا سليام من الناح
بخصوصيات عديدة لعل أبرزها مسألة انسجامه مع املنظومة القانونية املغربية، فإذا كان هذا العقد يحمي رشعية املعاملة من خالل مؤسسة 

 ابة القانونية أو متارسها اللهم إذا ما عرض العقد عىل القضاء يف حالة املنازعة ،  لذلك فإنالرقابة الرشعية فليس هناك مؤسسة تحمي الرق
احرتام العقد للرتسانة القانونية املغربية يجب أن تكون أولوية أولويات واضعيه كام أنه من الواجب أن يحمي  حقوق أطرافه يف ظل 

طاف عقد موجه للمواطن املغريب الذي يعترب طرفا مدنيا لذلك يجب أن يراعى مركزه التوازن التام بني مصالح أطرافه كونه يف نهاية امل
 التعاقدي و مصلحته أوال ثم حقوقه التي كرسها له القانون .

 

  

                                                           

الحسن العلج،حماية المستهلك في عقد المرابحة،المجلة العربية للدراسات القانونية و االقتصادية و االجتماعية مؤلف جماعي حول حماية -466 

 .181،ص2121المستهلك،العدد األول،مطبعة فاريس سطات،طبعة 

 في عقد المرابحة لتمويل اقتناء عقار.المتعلقة بالتملك و التسليم و االنتفاع من نموذج الشروط العامة  1راجع المادة -467
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 البيع منوذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون الخاص، كلية الحقوق أكدال جامعة محمد  عقد-نزهة الخلدي، الحامية املدنية ضد البنود التعسفية

 . 4115-4112الخامس بالرباط، السنة الجامعية 
  م املوافق 7214اير فرب  72مأمون الكزبري، نظرية االلتزام يف ضوء قانون االلتزامات و العقود املغريب، الجزء األول مصادر االلتزامات، الطبعة الثانية بريوت

 ه.7.24محرم  5ل 
 4175-4172 عرعارة عسايل، التوازن العقدي عند نشأة العقد،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم يف القانون،جامعة الجزائر كلية الحقوق، س الجامعية. 
 اإلستشارة القانونية،  ات، رسالة لنيل دبلوم املاسرت يف قانونحكيمة بن مشيش، حامية املستهلك من الرشوط التعسفية باملغرب بني القواعد العامة و املستجد

 ،4174-4177كلية الحقوق السوييس بسال،السنة الجامعية 
 4174مرص،سنة -محمود حسنى الزيني، عقد املرابحة يف الفقه اإلسالمي،الطبعة األوىل،دار الفكر الجامعي باإلسكندرية. 
  م7228لبنان،الطبعة الثانية لسنة -ء األول،منشورات الحلبي الحقوقية، بريوتعبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجز 
 ستهلك،العدد ملالحسن العلج،حامية املستهلك يف عقد املرابحة،املجلة العربية للدراسات القانونية و االقتصادية و االجتامعية مؤلف جامعي حول حامية ا

 .4141األول،مطبعة فاريس سطات،طبعة 
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 771.72الديمقراطية التمثيلية والتشاركية  للجماعات في  ضوء القانون التنظيمي رقم 

  771.72الديمقراطية التمثيلية والتشاركية  للجماعات في  ضوء القانون التنظيمي رقم 
    

 باحث يف سلك الدكتوراه 
 مخترب الدراسات واألبحاث يف التنمية الرتابية 

 املغرب -يطرةجامعة ابن طفيل بالقن
 

 : ملخص

حاولت من خالل هذا املقال تسليط الضوء عىل موضوع:" الدميقراطية التمثيلية والتشاركية  للجامعات يف  ضوء القانون 
املتعلق  72..77" وقد عمدت إىل إبراز مكامن قوة للدميقراطية التمثيلية يف القانون التنظيمي رقم 72..77التنظيمي رقم 

إغفال مواطن ضعفها. فموضوع الدراسة يثري عدة تساؤالت قانونية، لذلك حاولت قبل مناقشة املواد القانونية بالجامعات دون 
 .4175املتعلقة بالدميقراطية التمثيلية، الوقوف عىل  ما أفرزته االنتخابات الجامعية لسنة 

ض يشكالن طريق تقديم امللتمسات و العرائثم بعد ذلك قمت بتسليط الضوء عىل املنظامت غري الحكومية واملواطنني عن 
 .إحدى الوسائل األساسية لتشييد الدميقراطية التشاركية

 

Abstract :  

Démocratie représentative et participative des groupes à la lumière de la loi organique n ° 

113.14 Récapitulation: A travers cet article, j'ai tenté d'éclairer le sujet: «Démocratie 

représentative et participative des groupes à la lumière de la loi organisationnelle n ° 113.14», 

et j'ai eu tendance à mettre en évidence les forces de la démocratie représentative dans la loi 

organisationnelle n ° 113.14 relative aux groupes sans ignorer leurs faiblesses. Le sujet de 

l'étude soulève plusieurs questions juridiques, c'est pourquoi, avant de discuter des articles 

juridiques liés à la démocratie représentative, j'ai tenté d'étudier les résultats des élections 

collectives de 2015. 

   Ensuite, j'ai mis en lumière les ONG et les citoyens en soumettant des pétitions et des 

pétitions, qui sont l'un des. 
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 مقدمة:
منذ فجر االستقالل طمح املغرب إىل العمل مببدأ التكامل بني الالمركزية و عدم الرتكيز، إذ نجد الطابع الالمركزية مجسدا يف 

الية. الجامعات الرتابية، إذا كانت الالمركزية قد شكلت منذ عقود خيارا اسرتاتيجيا للمغرب بأبعادها االقتصادية واالجتامعية والسياسية وامل
، حيث تم تعزيز املشهد الدميقراطي ببالدنا 0222انون التنظيمي الجديد املتعلق بالجامعات لقد شكل تحوال تاريخيا ما بعد دستور فإن الق

 عن طريق تعزيز املقاربة التشاركية. 

من األكيد ال ميكن تصور مجتمع دميقراطي يف غياب نهج حكم جيد، قائم عىل مشاركة سياسية واسعة، وتدبري عقالين لإلدارة، 
، بغية تحسني األوضاع االقتصادية 0222واهتامم ملحوظ باملواطن. وقد تم اإلفصاح عن هذه املبادرة يف الدستور املغريب لسنة 

 .واالجتامعية والسياسية للمواطن

 أهمية املوضوع:  
تتجىل أهمية املوضوع رغبتا   يف مسايرة التحوالت السياسية و االقتصادية و االجتامعية التي يعرفها املغرب ، تجاوبا مع الرهانات   

 ي . عو التحديات التي يطرحها عامل التدبري الالمركزية ، ومتاشيا مع مقومات الحكامة الرتابية  عىل مستوى االقتصادي و االجتام

 ملعالجة هذا املوضوع  ميكن طرح اإلشكالية التالية : 
املتعلق بالجامعات سيساهم يف إقرار األساس الدميقراطي للجامعات  72..77إىل أي حد ميكن القول أن القانون التنظيمي رقم  

 يف بعدها الرتايب؟.

لجانب با املحور األولعموما، سأحاول اإلجابة عن هذه اإلشكالية، وذلك من خالل  تقسيم هذا املوضوع إىل محورين ، يتعلق  
ملشاركة، إذ ال بإقرار آليات تسعف املواطن عىل ا املحور الثاينالتمثييل مبدأ االنتخاب املبارش ألعضاء مجالس الجامعات، فيام يرتبط 

 دون تحقيق تراكامت سياسية عرب الدميقراطية التمثيلية.دميقراطية تشاركية 

 : تعزيز الرشعية االنتخابية للمجالس الجامعية :املحور األول
 يعترب التنظيم الجامعي باملغرب الوجه األبرز لالمركزية، كخيار نهجته  الدولة منذ استقاللها، باعرتافها القانوين وتكريسها الدستوري

. وعىل الرغم من أهمية هذه الخطوات، فإن عدة نقائص الزالت تحول دون أن تجعل 468الرتابية، ذات الشخصية املعنويةلهذه الوحدات 
سياسة الالمركزية من الجامعات الرتابية رشيكا فعليا يف تحقيق التنمية، وبالخصوص املشاكل الناجمة عن التمثيلية جراء االنحرافات 

ية، كام أن ينتخب رئيس املجلس ونوابه باالقرتاع األحادي االسمي بالتصويت الرسي، وهذا ما يفسح التي ظلت تشوب املحطات االنتخاب
املجال لبعض املامرسات السلبية أثناء تشكيل املجالس الجامعية، حيث تتميز التحالفات الحزبية بالظرفية وعدم االستقرار وخاصة يف 

 تكوين.ظل هشاشة وضعف املؤسسات الحزبية يف التأطري وال

يجسد سياسة القرب  ،223.24، تم إصدار قانون تنظيمي جديد رقم 24.28ولتفادي هذه االختالالت التي عرفها القانون رقم  
ويؤسس ملرجعية الحكامة ، ويضع إطار لتدبري فعال للشأن العام الرتايب من خالل عدة مستجدات تهم نظام املنتخب، ونظام تسيري 

                                                           

 . 91. ص 2112السنة  22-21هشام مليح:"  سؤال الحكامة الترابية بالمغرب" ، مجلة مسالك في الفكر والسياسة واالقتصاد، عدد مزدوج 468 
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تشكل الجامعة احد مستويات التنظيم الرتايب للمملكة، فهي « من القانون التنظيمي عىل أن 20ة الجامعات. حيث نصت املاد
 .»جامعة ترابية خاضعة للقانون العام، وتتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املايل و اإلداري

 «.يعترب التصويت العلني قاعدة االتخاذ جميع مقررات املجلس «من القانون التنظيمي عىل أن  26كام نصت أيضا املادة 

 .»يعترب التصويت العلني قاعدة النتخاب رئيس املجلس ونوابه وأجهزة املجلس «

 . »يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق االنتخاب بالالئحة «عىل أن  24كام نصت الفقرة الثانية من املادة 

يقرتحها. يجوز لباقي أعضاء املجلس تقديم لوائح أخرى ويف هذه الحالة تقدم كل الئحة من هذه  يقدم الرئيس الئحة  النواب التي
 للوائح من قبل العضو املرتب عىل رأسها.

 : يستشف من خالل قراءة هذه املواد املشار إليهم  أعاله مسألتني أساسيتني

  سبق  ى املايل واإلداري. ويف هذا اإلطار تجدر اإلشارة أنهاإلقرار بالشخصية االعتبارية للجامعات وباستقالليتها عىل املستو
التنصيص عىل أن الجامعات تتمتع باالستقالل املايل عىل مستوى القوانني املنظمة لهذه األخرية دون التنصيص عىل 

 االستقالل اإلداري.
  ،لوسيلة وبالتايل فهذه االنتخابات هي ايعترب التصويت العلني قاعدة عامة النتخاب رئيس املجلس ونوابه وأجهزة املجلس

الدميقراطية الوحيدة إلسناد السلطة التدبريية للشأن املحيل لفئة سياسية معينة،  ويعد ركيزة ودعامة أساسية لكل تسيري 
قيام لدميقراطي سليم، كونه املرجعية األساسية يف تحديد رشعية الهيئة املنتخبة داخل املجتمع. كام تعترب أيضا رشط رضوري 

نظام الالمركزية، وأداة لدعم الدميقراطية الرتابية، مبنح املواطنني إمكانية  تدبري شؤونهم عن طريق ممثليهم يف املجالس 
 املنتخبة.

ويف نفس السياق، وتعزيزا للرشعية االنتخابية عىل مستوى الجامعات، يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الالئحة اعتامد 
 يف الدورة األوىل والثاين واألغلبية النسبية يف الدورة الثالثة ويف حالة التعادل ترجح الالئحة التي يقدمها الرئيس.األغلبية املطلقة 

املتعلق بالجامعات  عمل عىل تعزيز أسس الرشعية االنتخابية للجامعات، من  223.24يتضح أن القانون التنظيمي الجديد رقم 
االنتخاب رئيس املجلس و نوابه وأجهزة املجلس، وأيضا التخاذ جميع مقررات  املجلس.  وهذا املدخل خالل اعتبار التصويت العلني قاعدة 

 .469من شأنه أن يسعف املواطن عىل املشاركة السياسية، ويقوي ارتباطه بالشأن العام الرتايب

مبعنى أخر هل يكفي دسرتة  ية الرتابية،ويف املقابل سيبقى التساؤل مرشوعا عن جدوى آلية االنتخاب املبارش يف تكريس الدميقراط
التمثيلية االنتخابية، عىل املستوى الجامعي للقول أننا أمام انتخابات تؤسس للمرشوعية الدميقراطية، خصوصا ما أفرزته االنتخابات 

 لس الجامعية. وقد كان، بعدما تم الرتاجع عىل  رشط املستوى الدرايس الواجب توفره يف رؤساء املجا0225الجامعية األخرية لسنة 
                                                           

"، بالجماعات المتعلق 111.12سليم المنصوري:" دور رئيس المجلس الجماعي في صناعة القرار المحلي على ضوء القانون التنظيمي رقم2

  . 2018مارس 20مجلة القانون واألعمال، العدد، 
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 ،موضوع املستوى التعليمي لرؤساء املجالس الجامعية، قد أثار نقاشا واسعا يف إطار املنتديات و املناظرات الخاصة بتدبري الشأن الرتايب
، وإىل دفرشط توفر رؤساء املجالس عىل مستوى درايس يهدف إىل إعطاء الالمركزية الجامعية قفزة نوعية يف اتجاه تدبري محيل جي

 خلق ديناميكية حقيقية للنهوض بالتنمية الرتابية. فهناك من اآلراء التي دعت املرشع إىل فرض شهادة البكالوريا يف من يريد تويل رئاسة
املجلس الجامعي، بل هناك من اآلراء من ترى برضورة الحفاظ عىل رشط مستوى  نهاية الدروس االبتدائية مع رضورة تعميمه عىل كافة 

املتعلق بالجامعات سيلغي رشط املستوى الدرايس الواجب توفره يف  223.24اء املكتب الجامعي . إال أن القانون التنظيمي رقم أعض
 رؤساء املجالس الجامعية. ولذا تتضح الهواة الفاصلة بني األدوار امللقاة عىل عاتق رؤساء املجالس وإلغاء رشط املستوى الدرايس.

رتابية مبختلف مشاربها يجب أن تتوفر عدة عنارص جوهرية منها تلك املرتبطة برشوط قانونية ومؤسساتية، و لتحقيق التنمية ال  
باإلضافة إىل متطلبات مالية، دون إغفال العنرص األسايس يف هذا املضامر وهو الفاعل البرشي، ونقصد يف هذا املقام العامل البرشي 

األمة مبارشة عرب أسلوب االنتخاب . نظرا للدور املركزي و املحدد الذي يلعبه يف عملية السيايس الذين يستمدون رشعية انتدابهم من 
 .470التنمية من خالل مساهمته يف مختلف مراحل صناعة القرار املحيل

 كام تفرض الدميقراطية الرتابية متثيل الجامعات عىل املستوى املركزي، وهذا  اإلجراء يضمن حضور متثيلية هذه األخرية عىل
مستوى صياغة السياسات العمومية للدولة، انسجاما مع متطلبات الساكنة الجهوية واملحلية وتحقيقا لرشوط التنمية املتوازنة. وهكذا جاء 

من الدستور الجديد ليؤكد متثيلية الجامعات الرتابية مبجلس املستشارين، حيث أضحى ثالثة أخامس من أعضائه ميثلون  63الفصل 
ية، ويتوزعون بني الجهات بالتناسب مع عدد السكان، مع مراعاة اإلنصاف بني الجهات وينتخب املجلس الجهوي عىل الجامعات الرتاب

 مستوى كل جهة من بني أعضائه الثلث املخصص للجهة من هذا العدد.

ء املجالس العامالت وأعضاوينتخب الثلثان املتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون عىل مستوى الجهة من أعضاء املجالس الجامعية 
. بناءا عىل ذلك تعد مشاركة املواطنني يف جهود التنمية مكملة لدميقراطية التمثيلية، وتعني املشاركة يف رسم الخطط وتنفيذها 471واألقاليم

 :472وتقييمها. وتتحقق املشاركة الفعلية بتيسري ما ييل

  ائض إلدراج نقطة يف جدول أعامل املجلس.متكني املواطنات و املواطنني والجمعيات من حق تقديم العر 
 .تقوية حقوق املنتخبني املحليني، خصوصا املحسوبني يف صف املعارضة، حيث تم إسناد رئاسة احد اللجان الدامئة للمعارضة 

واصل املبارش التما دامت الدميقراطية ال تعني فقط حكم األغلبية وإمنا يف قدرة هذه األخرية عىل احرتام حقوق األقلية، وتقوية 
 لإلدارة باملواطن.

                                                           

جماعة امزورن نموذجا ,"  بحث – 111.12سليم المنصوري  :" حكامة تدبير الشأن العام الترابي للجماعات على ضوء القانون التنظيمي رقم 470 

عات الترابية، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بتطوان، لنيل شهادة الماستر في القانون العام تخصص الحكامة وسياسات الجما

 . 8-9، ص  ص 2111-2115جامعة عبد المالك السعدي. السنة الجامعية 

 .2111من الدستور المغربي  11الفصل 471 

جماعة امزورن نموذجا ,"  مرجع – 111.12سليم المنصوري  :" حكامة تدبير الشأن العام الترابي للجماعات على ضوء القانون التنظيمي رقم 472 

 . 12-11سابق ، ص ص 
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 : تعزيزدوراملواطنني و املنظامت غري الحكومية :املحورالثاين
إذا كانت التجربة املحلية السابقة طغت عليها السمة االنغالقية التي ظلت تقبع عىل العمل الجامعي، فخيار الالمركزية باملغرب، 

فانخراط الجامعات يف مسلسل اإلمناء االقتصادي واالجتامعي، أدى إىل دعم أكرب شهد نضجا إداريا أكرث منه اقتصاديا واجتامعيا، 
التي تقوم  ،473عىل مستوى املامرسة، واليوم رهان اإلقالع االقتصادي، يحتم قيمة االنتقال من الالمركزية اإلدارية إىل الحكامة الرتابية

 وع القوى الحية املحلية تتصدرهم الساكنة كرشيك .عىل مبدأ الرتابط بني مجموع املتعددين واإلرشاك الفعيل ملجم

حيث أن العالقة بني املنظامت غري الحكومية واملنتخب الرتايب ترتاوح بني التعاون والتنافسية أحيانا، وبني التوجس واملنافسة يف 
نتاج املتبادل لألدوار بينهام، واإل  كثري من األحيان. لكن بالرغم من ذلك، فالطرفان يشرتكان ويتواصالن أكرث حالة التبادل املستمر

 . 474لبعضهام البعض

انطالقا مام سبق ، يتضح نظريا، أن الحكامة تشكل دعوة رسمية مفتوحة للمنظامت غري الحكومية يك تضطلع مبسؤولياتها 
لحكومية هنا، نظامت غري االتدبريية  للشأن العام إىل جانب القطاع الخاص والدولة، عىل اعتبار أن عملية فصل القطاع الخاص عن امل

ال تعدوا إال آن تكون عملية تعرب عن متييز الخاص والعام، وإال فإن مفهوم املنظامت غري الحكومية، كام تم التقديم لها نظريا  تشمل 
لرفض املتبادل وغياب االقطاع الخاص بدوره. لكنه من الناحية الواقعية، ال زالت عالقته بالدولة والسلطات الرتابية تعرف الكثري من مظاهر 

رؤية للفعل املشرتك. بسبب سيادة بعض املفاهيم املغلوطة لدى املنظامت غري الحكومية، منها اختزال مفهوم االستبداد يف البنيات 
ظامت غري ن، مع أن االستبداد يعرب عن حالة ثقافية وسلوكية شاملة للبنية املجتمعية ككل، مبا فيها امل475واملامرسات املتأتية من الدولة

الحكومية ذاتها. فهذه األخرية تهدف إىل مناهضة االستبداد بشتى أشكاله، ومقاومة غياب العدالة االجتامعية واالقتصادية والسياسية، 
 والعناية الشاملة باإلنسان وبفئاته املحرومة، واالنحياز إىل مبادئ حقوق اإلنسان وتأمني مامرسة الحريات الفردية والجامعية.

سبق يفرض تحديد العالقة بني املنظامت غري الحكومية و الدولة من زاوية الحكامة، وذلك بالقدر الذي يحفظ االستقاللية  إن ما
الالزمة بينهام، من خالل متييز مفهوم الحكومة عن مفهوم الحكامة. ذلك املميز الفاصل بينهام، هو وظيفة املنظمة غري الحكومية ، 

ذاته، إذ ال ميكن تصور الحكامة بدون وجود حقيقي وفعال للمنظامت غري الحكومية، التي تشكل لدى والعمل الجمعوي معه يف حد 
مفهوم الحكامة رشط وجود. وهذا يستلزم انه إذا كانت هناك مشاركة حقيقية وحرة للمنظامت غري الحكومية يف تدبري الحياة العامة، فهذا 

 .يعني وجود حقيقي ملفهوم الحكامة، والعكس يقال

                                                           

" , رسالة لنيل دبلوم  الماستر في القانون العام  -2111دستور  –ابراهيم مسخر :" الحكامة الترابية في ضوء الهندسة الدستورية الجديدة 473 

  11.ص  2111-2112بمراكش  السنة الجامعية ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية جامعة القاضي عياض  ، 

عدد ية الخالد البهالي :" . الحكامة التشاركية ، قراءة في المفهوم و الجوانب االجرائية "، منشورات المجلة المغربية لالدارة المحلية و التنم474 

 . 115 -112. ص  2111دجنبر  –، نونبر  111

 291ص  2112ية التشاركية  ، منظور تشاركي لدور الساكنة والمجتمع المدني في التدبير " , طبعة عبد الرحمان الماضي " . الحكامة التراب 475 

 ، األصل في هذا الكتاب هو رسالة جامعية لنيل الدكتوراه.
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ىل الجذب و القادر ع الفاعل االقتصاديولطرح الحكامة الرتابية البد من تأسيس ترايب  قادر عىل االضطالع الجيد بوظيفة   
القادر عىل ربط عالقات مع  الفاعل السيايس، ثم 476القادر عىل تشكيل وحفظ  الهوية الجامعية الفاعل االجتامعياالستقطاب، و 

 السلطات الرتابية و املركزية خارج منطق التحكم، من خالل الدميقراطية التشاركية يف مسلسل التدبري العام .

وتعد آليات التدخل املبارش يف التدبري الرتايب من قبل السكان، إحدى الوسائل األساسية لتشيد الدميقراطية التشاركية، حيث    
الدول املتقدمة عدة مناذج لجعل املواطن يهتم بشؤونه الرتابية، إذ أن طرق االستشارة املعمول بها بفرنسا، ال تريض إال إختربت بعض 

قليال من الجمعيات، فيصبح عملها التنازعي وسيلة للتغلب عىل العجز تجاه املقتضيات التشاورية. إال أن املنافسة القامئة بني العمل 
ايب  بفرنسا مل متنعهام من تدبري العالقة يف اتجاه تدمري القطيعة بينهام . حيث تحرض هنا تجربة مجالس األحياء الجمعوي واملنتخب الرت 

، التي يحتمل أن تشهد هذه التنافسية حدتها ، إال أنه نجد أن منتخبا ترابيا ميثل مبجالسها وينسق معها جهود التدبري اليومي لشؤون 
نسا قد أصبحت تنتصب كمفوض إليه يف عقود التدبري املفوض ، كام كان يسمح لها بذلك يف عقود الحي . بل نجد الجمعيات يف فر 

. ونعني هنا الجمعيات الخاصة التي تديرها إدارة مكونة من الخواص ، وذلك يف امليادين الثقافية والصناعية ، مبا تسمح بها 477االمتياز
ن أنها تشكل صيغة جد مألوفة ،  إال أنها تحمل بعض املحاذير القانونية ، والتي هي نتيجة قدرتها املادية وكفاءتها العلمية ،  وهي بالرغم م

 عن طبيعة املرونة التي متيزها .

ل الفقرة الثانية من الفصتضمن عددا من الفصول التي تحث عىل املشاركة، مثل  0222ويف هذا الصدد ندفع بأن الدستور املغريب 
تىض الدستوري ، من خالل هذا املق"الدميقراطية املواطنة و التشاركية"لنظام الدستوري للمملكة يقوم عىل ، التي تشري إىل أن ا األول

يتضح أن املرشع يهدف إىل تشجيع املشاركة السياسية للمواطن ، واستعادة ثقته يف الحياة السياسية واهتاممه بالشأن العام . 
رسة ب الحكم أو كأسلوب يف االستشارة ذي الطبيعة الالتقريرية ، أىت كنتيجة ملامفالدميقراطية التشاركية كمقرتب يف تجديد أسالي

الدميقراطية التمثيلية بهدف تجاوز بعض النقائص أو اإلكراهات التي أفرزتها تطبيقاتها العملية ، فيكمن الهدف يف تعزيز أسس ووسائل 
 "الحكامة" .478الحكم الصالح  

م واطن يف املشاركة املبارشة يف تدبري الشأن العام الرتايب، نسجل أن القانون التنظيمي الجديد رقوبناءا عىل ذلك، وتتويجا لحق امل
املتعلق بالجامعات نص عىل مجموعة من املكانيزمات واآلليات العملية و اإلجرائية لتفعيل قواعد الدميقراطية التشاركية يف  223.24

 :  479تدبري الشأن العام الرتايب، تتمثل يف ما ييل

 .إحداث هيئات للتشاور 
 .آليات تشاركية للحوار و التشاور 
 .تقديم ملتمسات 

                                                           

بة عبرنلمج االمم المتحدة االنمائي , ادارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة ، وثيقة للسياسات العامة لبرنامج االمم المتحدة ، ش476 

 .  12ص . 1881التنمية االدارية وشئؤون الحكم ، نيويورك ، يناير 

 .  291عبد الرحمان الماضي :" الحكامة الترابية التشاركية " ، مرجع سابق ص 477 

 .  18مرجع سابق ، ص  –ابراهيم مسخر:"  الحكامة الترابية في ضوء الهندسة الدستورية الجديدة"  478 

 . 11"، مرجع سابق، ص: محمد الغالي:" الهندسة المجالية للتنمية في ضوء الشراكة و األدوار الجديدة للجماعات الترابية 479 
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 .تقديم عرائض 
 .تقديم عرائض من طرف املواطنات و املواطنني 
 .مالحظات ومقرتحات املرتفقني 

 عىل اعتبار أن الدميقراطية التشاركية تلتقي معانيها فيام ييل  : 

  الكفيلة بتحقيق مشاركة فعالة للمواطنني واملواطنات، بصفتهم املبارشة أو غري املبارشة يفمجموع اإلجراءات والوسائل واآلليات 
 القرارات العامة التي تهم شؤون حياتهم.

  إطار ملساهمة السكان يف عملية صنع السياسة عىل نحو يعزز الثقة بني الدولة ومختلف مؤسساتها، واملواطن من أجل التعاون
 اسبة للمشاكل املطروحة يف مختلف مراحل صنع القرار حتى تدقيق تدبريه وتقييم نتائجه.عىل إعطاء الحلول املن

، ستلعب دورا أساسيا يف احرتام مجموع 223.24وعموما، إذا كانت اآلليات و املكانيزمات التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 
مراقبتها، من خالل دعم الرقابة عىل أعامل املجالس الجامعية والجامعات من املقاربات أثناء تصوره، وإعداد السياسات العامة ومتابعتها و 

 الرتابية األخرى، وإرشاك الساكنة يف تدبري الشأن العام الرتايب، فإنه يف املقابل مل يعرف املغرب تراكامت يف هذا اإلطار ، بحيث أنه
و حق تقديم  ، آليات تشاركية للحوار والتشاور، تقديم ملتمساتألول مرة تم التنصيص يف القانون التنظيمي عىل إحداث هيئات للتشاور

 العرائض . 

 خامتة: 
املتعلق بالجامعات، وتحليل دقيق ملضامني مواده ، يتضح تبني مجموعة  223.24فمن خالل قراءة متأنية للقانون التنظيمي رقم 

ات العامة حرتام مجموعة من املقاربات، أثناء تصور وإعداد السياسمن املقاربات التدبريية العمومية، سواء الشكلية التي تتعلق برضورة ا
ومتابعتها و مراقبتها، أو عىل مستوى إعداد مضمونها، من خالل اعتامد سياسات عامة نوعية لفائدة الشباب أو النساء أو ذوي االحتياجات 

أسلوب يف نيهم. تم تبني الدميقراطية التشاركية كالخاصة بشكل عام ،عىل مستوى إرشاك الناس يف مختلف جوانب القرارات التي تع
أبانت عن قصورها أمام  فالدميقراطية التمثيلية اإلدارة والحكم ينبني عىل رعاية جهود الناس وتثمينها فيها يتعلق بشؤون حياتهم العامة.

داد الرثوة يف يدها ،  وهو ما ترتب عنه امت تزايد ضغوط األجهزة األمنية و النخب الحاكمة و املسيطرة لإلبقاء عىل احتكارها السلطة و
 فقدان الثقة يف األجهزة املنتخبة، خاصة أمام عجزها يف التغري عن مصالحها الحقيقية و القدرة عىل ابتكار حلول ملشاكلها اليومية التي

 تواجهها الساكنة. 

 تخضع م املواطنني و املؤسسات يف شبكة أفقية الومن أهم سامت الدميقراطية التشاركية أنها تقوم عىل نظام الالمركزية وتنظي
لتنظيم  مركزي هرمي ، كام أنها تجعل املواطن أساس أي فعل  مجتمعي تعاقدي ، ويأيت تدبري الشأن العام الرتايب عىل رأس أولويات 

لجوهري عىل محتواها ، وهو األمر ا هذا الفعل . فبدون إرشاك فاعل وفعال للمواطن يف تدبري شؤونه وطنيا وترابيا تفرغ الدميقراطية من
اعتبار أن كون الدميقراطية هي حكم الشعب للشعب بواسطة الشعب. فالدميقراطية التشاركية تتطلب إذكاء سلوك املواطنة الحقة، 

شأن العام للمواطن ،إذ لوالتشبث بالثوابت السياسية للدولة ، ألنها عنوان املواطنة الحقة ، ويف املقابل عىل الدولة إدراك رضورة تخويلها ا
يف  72..77ينبغي عليها توفري املناخ  العام و املشجع عىل االنخراط يف تدبري الشأن العام الرتايب ، كام مكنة ذلك القانون التنظيمي رقم 
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ل يف صالحياته ة تدخاملواطنات  املواطنني  و الجمعيات بتقديم عرائض يكون الهدف منها مطالبة املجلس الجامعي بإدراج نقط 747مادته 
 ضمن جدول أعامله ،ال ميكن أن ميس موضوع العريضة الثوابت املنصوص عليه يف الفصل األول من الدستور. 
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 املراجع واملصادر:

 الكتب.   أوال:
 األصل يف  4172" الحكامة الرتابية التشاركية منظور تشاريك لدور الساكنة و املجتمع املدين يف التدبري " طبعة  : عبد الرحامن املايض ،

 هذا الكتاب هو رسالة جامعية لنيل الدكتوراه.

 الرسائل الجامعية.  :ثانيا
 : رسالة لنيل دبلوم  املاسرت يف القانون العام ،  -4177دستور  –"الحكامة الرتابية يف ضوء الهندسة الدستورية الجديدة إبراهيم مسخر ،"

 .   .417-4174السنة الجامعية  -مراكش  -كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتامعية  جامعة القايض عياض 
 جامعة امزورن منوذجا "  بحث – 72..77عام الرتايب للجامعات عىل ضوء القانون التنظيمي رقم :" حكامة تدبري الشأن ال  سليم املنصوري

لنيل شهادة املاسرت يف القانون العام تخصص الحكامة وسياسات الجامعات الرتابية، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 
 . 4171-4175بتطوان، جامعة عبد املالك السعدي ، السنة الجامعية 

 مقاالت يف مجاالت :  :ثالثا
 : 4174السنة  44-47" سؤال الحكامة الرتابية باملغرب "، مجلة مسالك يف الفكر و السياسة و االقتصاد ، عدد مزدوج هشام  مليح  . 
 : الحكامة التشاركية : قراءة يف املفهوم و الجوانب االجرائية ، منشورات املجلة املغربية لالدارة املحلية و التنمية ، العدد  خالد البهايل "

 .  4177دجنرب  –، نونرب  717

 مواقع الكرتونية :    :رابعا
 بالجامعات املتعلق 72..77: " دور رئيس املجلس الجامعي يف صناعة القرار املحيل عىل ضوء القانون التنظيمي رقم  سليم املنصوري،" 

 www.droitetentreprise.com .املوقع االلكرتوين :  عن نقال

  نصوص دستورية قانونية وتنظيمية :  :خامسا
  الجريدة الرسمية 4177يوليوز  42بتاريخ  7.77.27، الصادر األمر بتنفيذه مبوجب الظهري الرشيف رقم 4177الدستور املغريب لسنة ،

 .4177يوليوز  1.مكرر ، بتاريخ  5212عدد 
  11/ 72.1رمضان  41بتاريخ  7.75.85املتعلق بالجامعات ، الصادر بتنفيذ الظهري الرشيف رقم  72..77القانون التنظيمي رقم 

 . 4175يوليوز  .4بتاريخ  1.81، الصادر بالجريدة الرسمية عدد  4175يوليوز 
  

http://www.droitetentreprise.com/
http://www.droitetentreprise.com/
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 FIFA عن الصادر للمدربين الجديد القانوني نظام في قراءة

  FIFA عن الصادر للمدربين الجديد القانوني نظام في قراءة
    

 البيضاء الدار الثاين الحسن بجامعة الدكتوراه بسلك باحث
 املحمدية واالجتامعية واالقتصادية القانونية العلوم كلية

 

 : ملخص

 واألندية القدم كرة مدريب بني الرياضية النزاعات تسوية يف هاّما منعطفا املدربني لعمل الجديدة القانونية القواعد ستّشكل
 الطرفني بني ةالتعاقدي العالقة يف التوازن من نوع لوضع جاءت القانونية القواعد هذه وأن خاصة ، القاريّة الرياضية االتحادات و

 االلتزاماتو  الحقوق معرفة عىل املدربني وجمعيات الرياضية والجمعيات القارية االتحادات ستساعد ثانية جهة ،ومن جهة من
 الواجب لقانونا تحديد من الرياضية القضائية الهيئات  ستمكن كام  ، محتمل نزاع ألي تفاديا العقود إبرام قبل  املتبادلة
 خاصة ، معقولة أجال داخل النزاعات تسوية يف سيساهم الذي األمر اآلن، األمر عليه هو ما عكس عىل النزاع عىل التطبيق

 تستند قانونية تضياتمق عىل التنصيص بعد وفّعالة رسيعة جد أصبحت املايل شّقها يف التحكيمية املقررات تنفيذ مسطرة وأن
 رشيطة الطرفني بني بشأنها قاملتف الزمنية املهلة يف التنفيذ عن املدين امتناع أو متاطل بعد مبارشة للعقوبات الفوري التنفيذ عىل
 . بذلك القدم لكرة الدويل لالتحاد العامة األمانة إبالغ

 

Abstract :  

Les nouvelles règles juridiques pour le travail des entraîneurs constitueront un tournant important 

dans le règlement des litiges sportifs entre les entraîneurs, les clubs et les fédérations sportives 

continentales.  

D'autant plus que ces règles juridiques ont été mises en œuvre, dans le but d’établir un certain 

équilibre dans la relation contractuelle entre les deux parties d'une part, et d'autre part, d’aider les 

fédérations continentales sportives, les associations sportives et les associations d'entraîneurs à connaître 

les droits et obligations mutuels avant de conclure des contrats afin d'éviter toute sorte de conflit 

potentiel. Cela permettra également aux instances judiciaires du sport de déterminer la loi applicable à 

l’égard du litige, contrairement à ce qui se fait actuellement.  

A cet égard, ceci contribuera à régler les litiges dans des délais raisonnables, surtout que le volet 

financier de la procédure de mise en évidence les décisions arbitrales est devenu instantanée et 

quasiment efficace. Cette décision était l’objet de la mise en place des dispositions légales, fondées sur 

l'exécution immédiate des sanctions, après la constatation d’un différend ou d’un refus survenu d’un 

acteur dans le délai convenu entre les deux parties, à condition que le secrétariat général de la FIFA en 

soit informé. 
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 مقدمـــة : 
 2يف اجتامعه الدوري املنعقد عن بعد  بتاريخ   FIFAيف خطوة تاريخية صادق املجلس التنفيذي لالتحاد الدويل لكرة القدم 

، وخاصة يف الشق املتعلق بالحامية  RSTJ480عىل إدخال مجموعة من التعديالت القانونية عىل نظام وضعية انتقاالت الالعبني  4141دجنرب
بعد   4147ا من فاتح يناير حيز التنفيذ انطالقالقانونية ملدريب كرة القدم املحرتفني بعد إضافة امللحق الثامن للنظام املذكور، والذي سيدخل 

سنوات طويلة من غياب أي نظام قانوين خاص بالتعاقد يهتّم بهذه الفئة التي تلعب دورا محوريا وحيويا داخل عائلة رياضة كرة القدم ، 
يسّهل من جهة ، ومن جهة أخرى س وهو األمر الذي سينعكس إيجابا عىل الحامية القانونية واالجتامعية ملدريب كرة القدم املحرتفني

عمل اللجان القضائية الرياضية املختصة سواء عىل املستوى الوطني أو الدويل لتسوية النزاعات التعاقدية بني الجمعيات والرشكات 
 ملحرتفني .ا الرياضية واملدربني املحرتفني بشكل أكرث وضوحا ويرسا مام هو عليه األمر اليوم ، وذلك  عىل غرار العبي كرة القدم

فام هي أهم املستجدات التي ارتكز عليها النظام القانوين الجديد للمدربني ؟ واىل أي حد سيساهم يف الحامية القانونية واالجتامعية 
 ملدريب كرة القدم املحرتفني  ؟ 

 لتناول هذا املوضوع سنقسمه وفق عىل النحو التايل  : 

 النظام القانوين الجديد للمدرب.املبحث األول: قواعد التعاقد يف ظّل 
 املطلب األول: عىل مستوى إنشاء العقد الريايض للمدرب .

 املطلب الثاين: عىل مستوى حامية االستقرار التعاقدي للمدربني.  

 املبحث الثاين :  أحكام النزاعات يف ظل النظام القانوين الجديد  للمدرب. 
 املطلب األول : التأخري يف تنفيذ االلتزامات املالية 

 املطلب الثاين : لجنة وضعية الالعب التابعة لالتحاد الدويل لكرة القدم

 
 املبحث األول: قواعد التعاقد يف ظل النظام القانوين الجديد  للمدرب. 

من الباب التمهيدي لنظام  48لقدم من خالل الفقرة بوضع إطار تعريفي دقيق ملدرب كرة ا FIFAقام االتحاد الدويل لكرة القدم 
من املادة األوىل للنظام املتعلق باشتغال املدربني ، وذلك للحيلولة دون حصول  4، وكذا الفقرة  481 4147وضعية وانتقاالت الالعبني لسنة 

                                                           

 . 2121دجنبر 12بتاريخ :  1121عدد :  FIFAدورية   480 

481  Entraîneur : personne occupant une fonction spécifique au football employée par un club professionnel ou une 

association et dont : 

i. le travail consiste en l’un ou plusieurs des éléments suivants : former et entraîner des joueurs ; sélectionner des joueurs 

pour des matches et compétitions ; effectuer des choix tactiques lors de matches et compétitions ; et/ou 

ii.  ii. la fonction nécessite la possession d’une licence d’entraîneur conformément à la règlementation nationale ou 

continentale en la matière. 
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ني للتمتع وط التي حددتها املادتني املذكورتأي لبس أو تداخل مع فئات مهنية أخرى قد تّدعي صفة مدرب كرة القدم دون التوفر عىل الرش 
 بالحامية القانونية الالزمة أمام الهيئات القضائية الرياضية املختصة .

، وذلك إلغالق الطريق أمام الفوىض  482لذلك أجد أن هذا التعريف هو موفق إىل حد ما عىل غرار بعض الترشيعات الوطنية املقارنة
يف ظل  وجود بعض املتطفلني عىل املهنة أو حتى من طرف ممتهني التدريب الريايض دون التوفر عىل  التي قد تعرفها هذه املهنة خاصة

الدبلومات والرخص الالزمة للمامرسة املهنية . وأمام وضع هذا اإلطار املفاهيمي الجديد ملدرب كرة القدم كان من الرضوري أن يوفر هذا 
  بني سواء عند إنشاء العقد أو أثناء تنفيذه أو بعد انقضائه وهو ما سنتطرق له من خالل ما ييل :النظام القانوين  قواعد قانونية تحمي املدر 

 املطلب األول: عىل مستوى إنشاء العقد الريايض للمدرب.
، لذلك كان من الرضوري  483من املعلوم أن العالقة التي تربط بني مدرب كرة القدم والجمعية أو الرشكة الرياضية هي عالقة شغلية 
ا اإلطار نّصت مقتضيات ويف هذ تضمني مقتضيات قانونية حامئية وواضحة بني الطرفني لوضع نوع من التوازن القانوين للعقد الريايض.

عاقدية االلتزام تاملادة الثانية من النظام القانوين للمدرب عىل مجموعة من الرشوط الشكلية واملوضوعية التي يتعنّي عىل أطراف العالقة ال
 بها وقت إبرام العقد .

ذلك أن شكلية الكتابة  بحسب املادة املومأ إليها أعاله يف فقرتها األوىل تعترب شكلية إلزامية النعقاد  واثبات العقد الريايض  
ر املنازعات للحديث يف إطااالحرتايف بني املدربني والجمعيات أو الرشكات الرياضية وحتى االتحادات القاريّة ، وبالتايل ال مجال 

 دالرياضية بني املدربني واألندية املتعاقدة  أو االتحادات عن العقود الشفوية ، إذ أن الرشط الوحيد إلثبات الصفة يف االدعاء هو العق
دة الشهود أو غريها ااملكتوب واملوقع عليه بني الطرفني ، وغري ذلك غري مقبول أمام الهيئات التحكيمية الرياضية كاإلثبات بواسطة شه

 من وسائل اإلثبات املقررة قانونا .

،  484وأجد أن هذا املقتىض القانوين سبق وأن تبنّته مجموعة من الترشيعات الوطنية املقارنة كقانون الرتبية البدنية والرياضة املغريب
 ليقوم بتعزيزه وتأكيده . FIFAحاد الدويل ، وقد جاء النظام القانوين الجديد للمدرب الصادر عن االت 485وقانون الرياضة الفرنيس

 أما الشكلية الثانية التي نّصت عليها املادة السابقة يف فقرتها الخامسة فتنصّب حول إلزام الجهة املتعاقدة سواء كانت جمعية أو رشكة
أو الرخص الرضورية  فره عىل الدبلوماترياضية أو اتحاد قاري برضورة التأكد من مدى استيفاء املدرب للرشوط الالزمة للتدريب من قبيل تو 

                                                           

المتعلق التربية الوطنية والرياضة المغربي في مادته األولى اإلطار الرياضي المحترف : بأنه الشخص الذي يمارس  18-11عّرف قانون رقم  482 

من قانون  2-222كة في منافسات أو تظاهرات رياضية ، كما نصت المادة أو يؤطر مقابل أجر بصفة رئيسية أو حصرية نشاطا رياضيا ألجل المشار

 الرياضة الفرنسي على مايلي : 

« l’entraineur professionnel salarie ,défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de prépare 

et encadre l’activité sportive d’un ou plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lieu de subordination juridique 

avec un association sportive … » 

 483 TAS 2017/A/4960  Daté le 22 décembre 2017. 

الرياضية أن تبرم عقود شغل مع الرياضيين " يجب على الجمعية من قانون التربية البدنية والرياضة المغربي ما يلي :  12جاء في المادة   484 

  المحترفين واألطر الرياضية المحترفة تسمى " عقودا رياضية " وفق عقود نموذجية تحددها اإلدارة ...."

485 L’article 222-2-5 du code du sport français :  «  le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins 

trois exemplaires… » 
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ها نللتدريب ، وكذا إنهائه اللتزاماته التعاقدية السابقة من عدمها إىل غريها من املسائل األخرى التي يتعني عىل الجهة املشغلة التحقق م
 قبل التعاقد مع املدرب .

ومن وجهة نظري الشخصية أعتقد أن أي إهامل بخصوص مراقبة مدى استيفاء هذه الشكلية من طرف الجهة املتعاقدة  ال ميكن 
 صأن يؤدي بالرضورة إال قابلية العقد لإلبطال ما دام أن هذه الشكلية ال يتوقف عليها صحة العقد ، و ليست عيبا من عيوب اإلرادة املنصو 

تعاقد النادي مع املدرب دون االلتفات إىل هذه الشكلية يجعل العقد صحيحا  من الناحية القانونية ويستوجب التعويض  عليها قانونا ، بل إن
 بالخسارة ". املفرط أوىلو "   املهمل يتحمل وزر إهامله "يف حالة اإلخالل ببنوده إعامال للقاعدة الفقهية القائلة بأن " 

املقتضيات الحامئية للمدربني نّصت الفقرة الرابعة من املادة الثانية من النظام الجديد للمدربني عىل وعىل مستوى أخر وزيادة يف 
أن صّحة العقد االحرتايف للمدربني ال ميكن أن تتوقف عىل حصول املدربني عىل بطاقة اإلقامة يف بلد العمل ، أو إلزامهم بالتوفّر عىل 

وط إدارية أو تنظيمية أخرى ميكن اشرتاطها حتى يتّم تنفيذ بنود العقد ، ألن هذه املسائل رخص تدريب خاصة أو معيّنة ، أو أي رش 
 اإلدارية تبقى من اختصاص عمل النادي أو االتحاد القاري املتعاقد معه وليس من اختصاص املدربني .

ن احد ريايض أو اتحاد قاّري يتضموبالتايل ومن وجهة نظري فان أي عقد ريايض يربط بني مدرب كرة القدم محرتف وبني نادي 
 اهذه الرشوط يجعل بالرضورة هذا الرشط باطال ملخالفته للقانون ويجعل كذلك العقد الذي علّق عليه تنفيذ هذا الرشط قابال لإلبطال تطبيق

 .486من قانون االلتزامات والعقود  718ملقتضيات الفصل 

لعقد يجب لمدربني فقد نّصت الفقرة الثانية من املادة املشار إليها أعاله عىل أن اأما فيام يتعلق بالرشوط املوضوعية للعقد الريايض ل
أن يتضمن العنارص األساسية لعقد العمل وعىل وجه الخصوص موضوعه ، والحقوق وااللتزامات املتبادلة بني أطرافه ، والوظيفة املتفق 

"  املتعارف عليه يف   l’autonomie de la volontéعليه ، وهو تكريس ملبدأ  " بشأنها ، وااللتزامات املالية ، واملدة ، ثم توقيع األطراف 
" Pacta Sunt Servanda القانون املدين والذي يرتجم توافق إرادة املتعاقدين بالتوقيع عىل العقد وصريورته ملزما لهام معا  تطبيقا لقاعدة " 

487. 

إىل حامية حقوق املدربني عىل املستوى الوطني من خالل وضع عقد منوذجي وبهذا الخصوص أعتقد أن املرشع املغريب كان سباّقا 
، يتضمن مجموعة من املقتضيات القانونية الجيّدة التي تتقاطع مع مجموعة من القواعد  488خاص باألطر التقنية منشور بالجريدة الرسمية

سف نسجل أن هذا العقد النموذجي ال يتم توظيفه من طرف الجديد ، لكن مع كامل األ  FIFAالقانونية  املوضوعية التي جاء بها نظام 
غالبية األندية الوطنية التي تعتمد عىل استنساخ عقود خاصة بها تتعارض يف غالب األحيان مع املقتضيات التنظيمية الواردة يف العقد 

نية لفض دربني عند إنهاء العقد أمام الغرفة الوطالنموذجي للمدرب مام يزيد من تراكم عدد امللفات املتعلقة  بالنزاعات بني األندية وامل
 املنازعات  .  

                                                           

" كل شرط يقوم على شيء مستحيل أو مخالف لألخالق الحميدة أو للقانون من قانون االلتزامات والعقود ما يلي :  119جاء في الفصل   486 

 ". يكون باطال ويؤدي إلى إبطال االلتزام الذي يتعلق عليه ، وال يصير االلتزام صحيحا إذا أصبح الشرط ممكنا فيما بعد

 " . العقد شريعة المتعاقدينقاعدة "  487 

 .2111مارس  11بتاريخ :  118، الجريدة الرسمية عدد :  2111أبريل  21قرار لوزير الشباب والرياضة بسن العقود الرياضية النموذجية بتاريخ :   488 
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 املطلب الثاين: عىل مستوى حامية االستقرار التعاقدي للمدربني. 
 إن الغاية من إنشاء العقود كيف كان نوعها هي حامية أطرافها بالدرجة األوىل، ثم تنفيذ االلتزامات التي تضمنتها بالدرجة الثانية

السياق جاء النظام القانوين  الجديد للمدربني  مبجموعة من املقتضيات القانونية التي تحمي مدريب كرة القدم من الفسخ ويف هذا 
التعسفي الذي قد يتعرضون له دون سبب وجيه وعادل خاصة وأن رياضة كرة القدم مرتبطة بتحقيق النتائج االيجابية أي االنتصارات 

 أحيان كثرية ال تخدم النتائج السلبية بعض املدربني لسبب أو ألخر فتكون إقالتهم هي الحل أمام املكاتب وإسعاد الجامهري ، بيد أنه ويف
 املسرّية إلسكات غضب الجامهري .

لذلك نصت مقتضيات املادة الثالثة من النظام عىل رضورة احرتام العقد املربم بني الطرفني، إذ أن إنهاء العقد ال يكون إال بانتهاء 
( فسخ العقد بسبب وجود لسبب 7أما إنهائه خارج هاتني الحالتني فإننا سنكون أمام إحدى الحالتني التاليتني:  ه أو باتفاق طرفيه .مدت

 ( فسخ العقد دون وجود سبب عادل..( فسخ العقد بسبب عدم دفع األجور 4عادل. 

القواعد القانونية املنصوص عليها يف قانون الالعب ليقوم استلهم مجموعة من  FIFAوأعتقد شخصيا أن االتحاد الدويل لكرة القدم 
يف توحيد القواعد القانونية  الخاصة بتسوية   FIFAبتطبيقها عىل عقود املدربني يف حالة إنهاء العقد قبل أوانه ، وذلك يف إطار فلسفة 

 النزاعات الرياضية الخاصة سواء بالالعبني أواملدربني . 

 دل : فسخ العقد لوجود سبب عا (2
ميكن للمدرب أو النادي أو االتحاد القاري أن ينهي العالقة التعاقدية عن طريق الفسخ دون أن يرتتب عن ذلك أي تعويض يف 

، وفحص مدى رشعية وجود السبب  489حالة وجود سبب مرشوع وعادل استنادا ملقتضيات املادة الرابعة من النظام القانوين الجديد للمدرب
العادل من عدمه لفسخ العقد يبقى من اختصاص الهيئات القضائية الرياضية التي تتوىل البت يف ملف النزاع ، والتي تبقى وحدها املؤهلة 

جديد أن أي سلوك لللنظر يف األسس الواقعية والقانونية التي بنى عليها كل طرف وجهة نظره لفسخ العقد. وقد أعترب قانون املدرب ا
ميسء من طرف أحد طريف العالقة التعاقدية يهدف إىل إجبار الطرف األخر عىل إنهاء العقد أو تعديل بنوده يعترب سببا عادال ومرشوعا 

 لفسخ العقد مع ما يرتتب عن ذلك قانونا.

 فسخ العقد بسبب عدم دفع األجور : (0
النظام القانوين الجديد للمدربني صالحية فسخ تعاقدهم مع الجهة املشغلة إذا من  490عىل غرار قانون الالعب خّولت املادة الخامسة

 خمل يتوصلوا مبستحقاتهم املالية عن أجرة شهرين يف املواعيد املتفق عليها ، وقد اعترب القانون املذكور أن هذا السبب عادل ومرشوع لفس

                                                           
489" En présence d’un cas de juste cause, un contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sans paiement 

d’indemnités.  

 Tout comportement abusif d’une partie visant à forcer l’autre partie à résilier ou à modifier les termes du contrat donne 

droit à cette autre partie de résilier le contrat pour juste cause". 

490 5 Rupture d’un contrat pour juste cause en raison de salaires impayés : 

- Si un club ou une association venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires mensuels 

à l’entraîneur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en droit de résilier son contrat pour juste 

cause sous réserve d’avoir mis en demeure par écrit le club débiteur ou l’association débitrice et de lui avoir accordé 
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رب ، لكنّه قيّد مامرسة هذا الحق برضورة توجيه املدرب إلنذار مكتوب العقد يف الشق الريايض مادام أن كرة القدم هي مورد رزق املد
 للجهة املشغلة ومنحها أجل خمسة عرش يوما ألداء مجموع املبالغ املستحقة تحت طائلة عدم قبول الدعوى .

يكون التأخري يف دفع س أما بالنسبة لألجور التي ال يتم دفعها عىل أساس شهري ، سيتم تقسيم القيمة املقابلة لشهرين وبالتايل
 مبلغ يعادل راتب شهرين سببا عادال إلنهاء العقد رشيطة احرتام أجل الخمسة عرش يوما املشار إليه أعاله.

 فسخ العقد دون وجود سبب عادل :  (3
كن من ميمن خالل ما تقدم أعاله الحظنا أن النظام القانوين للمدربني حّدد بشكل حرصي الحاالت املرشوعة أو العادلة التي 

خاللها ألطراف العقد التحلل من قوته امللزمة ، غري أن أي إنهاء للتعاقد خارج الحاالت املذكورة يعترب فسخا تعسفيا للعقد يستوجب 
يف    FIFAوالجدير بالذكر أن الهيئات القضائية الرياضية  كانت تجتهد و تعتمد عىل هذا املعيار حتى قبل تنظيمه من طرف  .491التعويض 

، غري أن قانون املدرب الجديد حّدد عّدة معايري ميكن للهيئة القضائية الرياضية سواء 492تسوية نزاعات املدربني يف مجموعة من قراراتها 
الدولية أو الوطنية الرجوع إليها عند ثبوت الفسخ التعسفي للعقد الريايض للمدربني من جانب واحد واعتامدها يف احتساب التعويض ما 

وميكن احتساب التعويضات سواء للمدربني أو الجهة املشغلة  ينّص العقد عىل خالف ذلك سواء بالنسبة للمدربني أو الجهة املشغلة . مل
 املتعاقدة وفق ما ييل : 

 التعويض املمنوح للمدربني:  (2
الطريقة التي ميكن للهيئات القضائية املختصة اعتامدها  493حددت الفقرة الثانية من املادة السادسة  من النظام القانوين للمدربني
  يف التعويض يف حالة إنهاء العقد دون سبب وجيه قبل أوانه وفق ما ييل :

ذلك أنه إذا مل يوقع املدرب عقدا جديدا بعد إنهاء عقده السابق ، فالتعويض يكون معادال للقيمة املتبقية للعقد الذي تم إنهاؤه قبل 
 تعسفي .أوانه بشكل 

                                                           

au moins 15 jours pour honorer la totalité de ses obligations financières. Des dispositions contractuelles alternatives 

applicables au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition peuvent également être considérées"... 

  تنّص على ما يلي : FIFA الفقرة 1 من المادة 1  من الملحق الثامن من نظام وضعية وانتقاالت الالعبين  491

"...Dans tous les cas, la partie ayant rompu le contrat est tenue de payer une indemnité..." 

492 Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur rendue le 30 janvier 2012 à Zurich, Suisse. 

493 ) si l’entraîneur n’a pas signé de nouveau contrat après la résiliation de son précédent contrat, l’indemnité est en règle 

générale équivalente à la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié.  

si l’entraîneur a signé un nouveau contrat au moment de la décision, la valeur du nouveau contrat pour la période 

correspondant à la durée restante du contrat prématurément résilié est déduite de la valeur résiduelle du contrat 

prématurément résilié (« indemnité réduite »). De plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à 

des impayés, l’entraîneur sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant à trois mois 

de salaire (« indemnité supplémentaire »). Dans des circonstances particulièrement graves, l’indemnité supplémentaire 

peut être augmentée jusqu’à représenter l’équivalent de six salaires mensuels. L’indemnité totale ne pourra jamais 

dépasser la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié . 
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أما إذا وقع املدرب عقدا جديدا يف وقت صدور قرار الهيئة التحكيمية فان التعويض يحتسب  بخصم قيمة العقد الجديد عن الفرتة 
 املقابلة للمدة املتبقية من العقد الذي تم إنهاؤه قبل أوانه وهو ما يسمى )بالتعويض املخفض ( ، باإلضافة إىل ذلك يحق للمدرب الحصول

لغ يعادل راتب ثالثة أشهر وهو ما يسمى بالتعويض اإلضايف ، أما يف حالة وجود ظروف خاصة مشددة فيمكن للهيئة القضائية عىل مب
التحكيمية رفع قيمة التعويض اإلضايف ليعادل أجور ستة أشهر، رشيطة أن ال تتجاوز القيمة اإلجاملية للتعويض القيمة املتبقية للعقد 

 وان .الذي تم إنهائه قبل األ 
 التعويض املمنوح لألندية أو االتحادات :  (0
إذا ثبت للهيئات القضائية الرياضية من خالل وثائق النزاع  أن املدرب هو من تعّسف يف إنهاء العقد خالل الفرتة املحميّة دون  

ار و التكاليف سابه عىل أساس األرض سبب عادل وقام بالتّوقيع لنادي جديد  ، فان هذا املدرب ملزم بأداء تعويض للجهة املشغلة يتم احت
التي تسبب فيها للنادي فيام يتعلق بإنهاء العقد مع األخذ بعني االعتبار عىل وجه الخصوص األجر املتبقي و املزايا األخرى املستحقة 

ها النادي القديم تي تكبدللمدرب مبوجب رشوط العقد الذي تم إنهائه قبل األوان أو مبوجب رشوط أي عقد جديد ، والتكاليف والنفقات ال
ومن وجهة نظري فاملعايري التي حددها النظام القانوين الجديد للمدربني لحامية االستقرار التعاقدي ستساهم دون أدىن شك يف ترسيع  .

ملتبادلة بني ا وثرية البت يف  ملفات النزاعات بني املدربني واألندية مادام أن األمور اآلن أضحت واضحة من حيث االلتزامات املالية
 الطرفني . 

 املبحث الثاين :  أحكام النزاعات يف ظل النظام القانوين الجديد  للمدرب. 
 املطلب األول : التأخري يف تنفيذ االلتزامات املالية 

ية الرياضية الوطنية ئمام الشك فيه أن النزاعات املالية بني األندية واملدربني تتصدر قامئة امللفات املعروضة عىل أنظار الهيئات القضا
نّصت عىل وجوب احرتام األندية واالتحادات  494من النظام القانوين الجديد للمدربني 1والدولية خاصة إذا ما علمنا أن مقتضيات املادة 

 اللتزاماتها املالية اتجاه املدربني وفق بنود العقود الرياضية املوقع عليها بني الطرفني .

املتعاقدة تعترب متقاعسة عن تسديد املستحقات املالية للمدربني بعد انرصام أجل ثالثون يوم من التاريخ  ذلك أن األندية واالتحادات
املتعاقد بشأنه الستخالص األجر الشهري، ويف هذا اإلطار ومن اجل إثبات التقاعس يف أداء املستحقات ميكن للمدربني الدائنني توجيه 

أيام عىل األقل للوفاء بالتزاماتها املادية قبل سلوك اإلجراءات القانونية   71تقاعسة ومنحها أجل إنذار مكتوب لألندية أو االتحادات امل
ه سلفا مالواجبة واملطالبة بإيقاع الجزاءات الرياضية املقررة قانونا دون إغفال إمكانية فسخ العقد بعد انرصام أجل الشهرين واملشار إىل أحكا

 مبوجب املادة السادسة .

بالذكر أن النظام القانوين الجديد للمدربني رتّب عواقب وخيمة عىل عدم دفع املستحقات املالية العالقة بعد استحققها وفق  والجدير
 ما سيأيت أسفله .

  495املطلب الثاين : لجنة وضعية الالعب التابعة لالتحاد الدويل لكرة القدم

                                                           
494 Les clubs et associations sont tenus de respecter leurs obligations financières vis-à-vis des entraîneurs conformément 

aux conditions stipulées dans les contrats signés avec leurs entraîneurs. 

 495 Le règlement de la commission du statut du joueur et de la chambre de résolution des litiges   نظمت القواعد اإلجرائية ،

إلى تسميتها أعاله ، أما على المستوى الوطني فتختص الغرفة الوطنية لعمل هذه اللجنة ومسطرة التقاضي أمامها بموجب الالئحة المشار 
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بالنظر يف النزاعات ذات البعد الدويل بني األندية واالتحادات   تختّص لجنة وضعية الالعب داخل االتحاد الدويل لكرة القدم
ففي الحالة  يف حني تختص غرفة فض املنازعات بالنظر يف النزاعات بني الالعبني املحرتفني واألندية. 496واملدربني واملتعلقة بالشغل،

ربط بينهام قدة بسبب  تنفيذ بنود العقد الريايض الذي يالتي ينشأ فيها نزاع ريايض بني مدرب محرتف وأحد األندية أو االتحادات املتعا
ربني دوالذي يأيت غالبا يف صورة إنهاء العقد قبل أوانه بسبب عدم الوفاء بااللتزامات املالية أو إنهائه قبل أوانه دون سبب وجيه ، فان امل

 تقديم شكاية يف املوضوع للمطالبة مبستحقاتهم املالية.و  FIFAأو األندية املتعاقدة يكونون ملزمني باللجوء للجنة وضعية الالعب داخل 

لكن اإلشكال الذي كان يثار بعد صدور املقرر التحكيمي للجنة وضعية الالعب سواء ابتدائيا أو بعد صريورته نهائيا بعد استئنافه أمام 
، إذ أن مجموعة من األندية كانت تتامطل يف تنفيذ املبالغ املالية املحكوم بها  497محكمة التحكيم الريايض بلوزان كان يتعلق بالتنفيذ

والتي  FIFAلسنوات غريمكرتثة بالعواقب الوخيمة الناتجة عن االمتناع عن التنفيذ باعتباره فعال مجرما بحسب مدونة التأديب الصادرة عن 
، لكّن تنفيذ هذه العقوبات كان  498يه النادي للممتنع إىل القسم املوايلقد تصل العقوبة بشأنه إىل الدحرجة من القسم الذي ميارس ف

إجراءات  ةيتطلب تقديم طلب بفتح املسطرة التأديبية أمام اللجنة التأديبية التابعة لالتحاد الدويل لكرة القدم واإلدالء أمامها مبا يفيد مبارش 
يف  رغم أنها تأخذ بدورها وقتا معينّا غري أنها تنتهي غالبا بسداد الديون املتخلّذةالتنفيذ واالمتناع من جانب الجهة املشغلة ، هذه املسطرة 

 . FIFAذمة األندية مخافة صدور عقوبات من طرف 

وإذا كانت النّزاعات الرياضية تتميز بخاصية الرسعة يف تسوية الخالفات عن طريق التحكيم عىل عكس القضاء العادي الذي 
ت التقايض ألسباب متعددة ، فقد وضع  النظام الجديد للمدربني من خالل املادة الثامنة منه إجراءات مسطرية يتميز بالبطء يف إجراءا

رسيعة وفّعالة لتنفيذ املقررات التحكيمية الصادرة عن الهيئات املختصة يف مواجهة املدينني ، بحيث أنه خّول لهذه  للهيئات  صالحية 
ة املدين سواء كان مدربا أو ناديا يف حالة عدم األداء يف التاريخ املقرر يف منطوق املقررات التحكيمي تضمني العقوبات التي قد يتعرض لها

. 

أما يف الحال التي تتدخل فيها األمانة العامة لالتحاد الدويل لكرة القدم طبقا لالختصاص املخول لها قانونا ملنح مهلة لألداء ألحد 
وبحسب الفقرة الثانية من  األداء يجب تضمينها يف مراسلة األمانة العامة عىل غرار املقرر التحكيمي.الطرفني ، فان عواقب التاّمطل يف 

 املادة الثامنة فان العقوبات التي يجب تضمينها يف املقررات التحكيمية ال ميكن أن تخرج عن األيت: 

ملالية املستحقة طني والدويل إىل غاية أداء جميع املبالغ ااملنع من تسجيل التعاقدات الجديدة عىل املستويني الو   بالنسبة لألندية:
 ، عىل أن تكون مدة املنع القصوى من التسجيل هي ثالث فرتات متتباعة  .

                                                           

من نظامها بالنظر في النزاعات الرياضية القائمة بين المدربين المغاربة واألندية الوطنية فيما يتعلق باالستقرار  1لفض المنازعات طبقا للمادة 

 التعاقدي .

 FIFAمن الئحة وضعية انتقاالت الالعبين الصادرة عن  21و  22المادتين  496 

على مستوى الدوري المغربي طرح هذا اإلشكال بشكل كبير في اآلونة األخيرة خاصة بالنسبة لألندية الكبيرة ، كنزاع المدرب محمد فاخر  497 

س النادي ، ثم نزاع المدرب رافاييل حميدي مع الوداد الرياضي  ،نزاع المدرب مع الرجاء الرياضي ، أو نزاع المدرب االسباني كارلوس غاريدو مع نف

  سيرجيو لوبيرا ضد نادي المغرب التطواني .

 .FIFAي بمن النظام التأدي 15المادة   498 
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 fonds deلالتحادات والخاصة بربنامج التنمية"   FIFAتقليص النسبة املئوية من املنحة التي ترسلها  بالنسبة لالتحادات:
499développement  إىل غاية أداء جميع املبالغ املالية املستحقة " 

املنع من مزاولة مهام تدريب كرة القدم إىل غاية أداء جميع الديون املالية املستحقة ، عىل أن ال تتعدى مدة بالنسبة للمدربني: 
 املنع بني أربعة و ستة أشهر .

يوما املوالية لتبليغه ما مل يتم قطع هذه املدة  25يذ داخل أجل وتجدر اإلشارة إىل أن قرار لجنة وضعية الالعب يكون قابال للتنف
يجب عىل املدين دفع كامل املبلغ  TAS، بيد أنه وبعد صدور القرار النهايئ عن  TASمبوجب استئناف أمام محكمة التحكيم الدولية 

 أجله املحدد ية املحددة ، ويف حالة عدم دفع الدين يفاملستحق مبا يف ذلك الفوائد املطبقة اىل الحساب البنيك للدائن داخل املهلة الزمن
تنفيذ العقوبات بواسطة طلب مكتوب  والتي تطبق فورا ودون املرور عرب اللجنة التأديبية وهي من  FIFAيجوز للدائن أن يطلب من 

 ن هياكلها .من أجل ترسيع وثرية تنفيذ املقررات التحكيمية الصادرة ع FIFAاملستجدات الجديدة التي تبنتها 

 ةكام أن رفع هذه العقوبات ال يتم إال عرب سداد املستحقات املالية العالقة يف ذمة املدين  وتقدميه الدليل عىل أداء املستحقات املالي
نا نكون هأمام األمانة العامة لالتحاد الدويل لكرة القدم التي تقوم بطلب تأكيد تسلّم املبالغ من طرف الدائن داخل أجل خمسة أيام ، و 

برفع العقوبات ، وإما ترفع العقوبات بعد انرصام اآلجال املقررة   FIFAأمام حالتني إما تأكيد الدائن الستالم املبالغ املالية املستحقة ويقوم 
تفيد هذا  FIFAقانونا لذلك يف حالة عدم الرد من طرف الدائن  ويف الحالتني معا يكون رفع العقوبات مبارشة بواسطة رسالة كتابية من 

 اإلجراء .
وإجامال ميكن القول أن االتحاد الدويل لكرة القدم كان موفقا يف تبنّي نظام قانوين  حاميئ خاص بفئة املدربني  عىل غرار الالعبني 

الزم عىل لاملحرتفني يف ظل الفراغ الترشيعي الذي كان يعرفه هذا املجال سواء عىل الصعيدين الوطني أو الدويل ، كام أنه أضحى من ا
من املادة  2تطبيقا ملقتضيات الفقرة  FIFAاالتحادات القارية التنصيص فيها لوائحها الداخلية عىل هذه املقتضيات التنظيمية الصادرة عن 

، ويف هذا اإلطار أعتقد أن الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم مدعوة إىل تعديل  500األوىل من القواعد الجديدة الخاصة باشتغال املدربني
الئحة انتقاالت الالعبني وإدراج هذه التعديالت الجديدة ضمنها يف جمعها العام املقبل ، مع التشديد عىل رفض التأشري عىل العقود 

نظرا ملا  لنموذجي الصادر يف الجريدة الرسمية كإطار ترشيعي وحيد للتعاقد ،الرياضية بني املدربني واألندية التي ال تعتمد عىل العقد ا
 يوفره من حد أدىن من الحقوق املنصوص عليها يف النظام الجديد للتعاقد .

  

                                                           

حيث أن هذه األخيرة تتبقى وهو دفه تطوير كرة القدم حول العالم بالنسبة لالتحادات األعضاء ، ب 2111هو برنامج تم أعطاء انطالقته سنة  499 

قصد تمويل برامج تطويرية للبنيات التحتية وغيرها من حاجيات االتحادات الرياضية القارية  وقد بلغت قيمة المنحة    FIFAدعما ماليا سنويا من 

 وباء كورونا .مليار دوالر للقضاء على العواقب االقتصادية الناتجة عن تفشي  1,5المخصصة هذه السنة لالتحادات األعضاء 

500 " Chaque association doit inclure dans sa réglementation des moyens adaptés pour protège la stabilité 

contractuelle entre les entraineurs et les clubs ou associations , dans le respect du droit national contraignant et des 

conventions collectives ." 
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 27/12اإلشكاالت الواردة على تشريع الوصية الواجبة في قانون األحوال الشخصية األردني رقم 

  27/12على تشريع الوصية الواجبة في قانون األحوال الشخصية األردني رقم اإلشكاالت الواردة 

Problems contained in the legislation of the obligatory will In the Jordanian Personal Status Law No. 61/76 
    

 فلسطني -جامعة فلسطني األهلية -عميد كلية الحقوق
 

 : ملخص

الواجبة ووقت العمل بها يف قانون األحوال الشخصية األردين، هادفة إىل التعرف عىل تناولت هذه الدراسة ماهية الوصية 
الطبيعة القانونية لترشيعها والتكييف الفقهي الخاص بها يف القانون، حيث تم الوقوف عىل املوقف الرشعي والقانوين من 

ا من واملناقشات التي أوردها الفقهاء حسب موضعه ترشيعها وأهمية معرفة ذلك من الناحية العلمية والتأصيلية مع ذكر األدلة
البحث، وظهر للباحث أن هناك عدد ا من االعرتاضات واإلشكاالت قد وردت عىل ترشيع الوصية الواجبة يف قانون األحوال 

 ( وفق أمثلة ومظاهر وتفصيالت عالجتها هذه الدراسة.17/11الشخصية األردين رقم )

 . لواجبة، املرياث، القانون، األحوال الشخصية، القانون األردينالوصية ا الكلامت املفتاحية:

 

Abstract :  

This study deals with the nature of the obligatory will and the time to implement it in the 

Jordanian Personal Status Law, aiming to identify the legal nature of its legislation and its 

jurisprudential adaptation in the law. It was reported by the jurists according to their position in 

the research, and it appeared to the researcher that there were a number of objections and 

dilemmas that had been received against the legislation of the obligatory will in the Jordanian 

Personal Status Law No. (61/76) according to the examples, manifestations and details 

addressed in this study. 

Key Words: Obligatory Will, Inheritance, Law, Personal Status, Jordanian Law. 
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 مقدمة
والصالة والسالم عىل سيد الخلق أجمعني وعىل آله وصحبه ومن اقتدى بسنته بإحسان إىل يوم الدين، أما الحمد لله رب العاملني 

 بعد؛

فإن الترشيعات اإلسالمية املتعلقة بتنظيم العالقات املالية بطريق اإلرث جاءت محددة بنصوص رشعية واضحة مفصلة حيث إن من 
ه من خالل ذلك دون الحاجة إىل اجتهاد أو بحث عن مقادير جديدة، وذلك ألن فلسفة يستحق اإلرث وفق هذا املفهوم يعرف مقدار نصيب

املرياث يف املفهوم الرشعي جعلت اإلنسان املرتبط بسبب إريث يأخذ نصيب ا مبين ا دون أن يسبب ذلك أي اعتداء عىل نصيب غريه، وأن 
 ذلك قد نظم وقنن من خالل نصوص رشعية واضحة ال لبس فيها.

ه القواعد الواضحة يف فلسفة التوريث يف اإلسالم؛ ظهر اجتهاد يف القرن املايض يفيد بأهمية رعاية جانب الضعف والحاجة ومع هذ
ا إىل قراءات فقهية مدخلها الوصية الرشعية وطبيعة الحكم الرشعي التكليفي امل علق تلدى أوالد الولد املتوىف حال حياة أبيه أو أمه، مستند 

ل وهل هو يقتيض الوجوب أم يعد من قبيل الندب، وبأن كلمة الفقهاء قد انقسمت يف ذلك إىل هذين التصنيفني، بها من حيث األص
 وحيث مال املجتهدون يف تقنني الوصية الواجبة إىل رأي املوجبني، وأسندوا ذلك بأدلة ترى أن لإلمام أن يقيد املباح وأن أمره باملباح أ 

عدة التي تنص عىل: "ترصف اإلمام عىل الرعية منوط باملصلحة"، وأن املصلحة يف اجتهادهم يف أن املندوب يجعله واجب ا، وفق القا
إيجاب هذه الوصية جاء لتحقيق مصلحة أوالد الولد املتوىف حال حياة أبيه أو أمه من حيث معالجة الفقر وسد الحاجة ومنع النزاعات 

 حصول هذه الحالة.واالختالفات الواقعة أو املتوقعة بني األقارب عند 

( بتبني هذا االجتهاد وقنن أحكام الوصية الواجبة وفق نص 7211( لسنة )17ومن هنا جاء قانون األحوال الشخصية األردين رقم )
( منه حيث بدأ تطبيق هذه الوصية بعد ذلك وفق تجاذبات واعرتاضات فقهية وتطبيقية مل تتوقف حتى اللحظة، ولذلك كانت 784املادة )
إلشكاالت الدراسة لتعالج موضوع اإلشكاالت واالعرتاضات الواردة عىل ترشيع هذه الوصية الواجبة يف هذا القانون بعنوان: "هذه ا

 "62/46الواردة عىل ترشيع الوصية الواجبة يف قانون األحوال الشخصية األردين رقم 

  أهمية املوضوع وأسباب اختياره:
 فيام يأيت: وتربز أهمية املوضوع وأسباب اختياره 

 تعلق هذا املوضوع بالوصية الواجبة من حيث املاهية واإلشكاالت الواردة عليها وفق املفهوم الرشعي والقانوين. .7
 إظهار أهمية الوقوف عىل الترشيعات التي تحدثت عن الوصية الواجبة ومن ثم عالجت موضوعاتها من حيث الوصف والتأصيل. .4
ترشيع الوصية الواجبة من املسائل املهمة للباحثني واملختصني من خالل ما تعالجه من بيان أن معرفة الطبيعة القانونية ل ..

 إشكاالت قد تعرتض تطبيقها يف الواقع املعاش.  
مساس هذا املوضوع بالواقع املعارص، وأهمية ما يرتبط به من ارتباكات موضوعية توجب عىل الدراسات الرشعية والقانونية أن  .2

 بهدف املعالجة العلمية.  تقف عىل هذه املسائل
 تناول جزئيات الفقه اإلسالمي بطريقة مقارنة مع اختالفات القوانني والترشيعات. .5

 وهي متمثلة مبا يأيت: أهداف البحث:
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 تحديد ماهية الوصية الواجبة ووقت العمل بها للوصول إىل املوقف القانوين املتعلق بذلك. .7
 الوصية الواجبة يف قانون األحوال الشخصية األردين.بيان كيف تكون الطبيعة القانونية لترشيع  .4
دراسة ما يرتبط مبوضوعات اإلشكاالت الواردة عىل ترشيع الوصية الواجبة يف الفقه اإلسالمي والقانون من أجل الوقوف عىل  ..

 هذه القضية بدقة ووضوح.

 وهي متمثلة بأمور هي:  مشكلة/ أسصلة البحث:

 العمل بها يف الترشيعات القانونية؟ما مفهوم الوصية الواجبة ووقت  .1
 ما هي الطبيعة القانونية لترشيع الوصية الواجبة يف قانون األحوال الشخصية األردين؟ .2
 ما هو رأي الفقهي والقانوين من ترشيع الوصية الواجبة؟  .3
 ما هي اإلشكاالت الواردة عىل ترشيع الوصية الواجبة يف الفقه اإلسالمي والقانون؟ .4
 عة هذه االعرتاضات عىل ترشيع الوصية الواجبة يف القانون األردين؟كيف تكون طبي .5

 ولقد كان منهج الباحثني كاآليت:منهجية البحث: 
االعتامد عىل املنهجني الوصفي والتحلييل، وذلك ببيان ماهية الوصية الواجبة وتكييفها والوقوف عىل الطبيعة القانونية لها،  .7

ا، ومن ثم تحليل هذه اإلشكاالت الواردة عليها بهدف الوقوف عىل متعلقات البحث بدقة وكذلك اإلشكاالت املرتبطة بترشيعه
 ووضوح.

 الرجوع إىل املراجع املتخصصة يف موضوعات البحث. .4

 يف ثالثة مباحث، وذلك عىل النحو اآليت:  -إضافة للمقدمة والخامتة  -وقد جاءت هذه الدراسة محتوى البحث: 

 ية الواجبة والطبيعة القانونية لترشيعها يف قانون األحوال الشخصية األرديناملبحث األول: حقيقة الوص
 املطلب األول: املقصود بالوصية الواجبة ووقت العمل بها يف الترشيعات القانونية األردنية

 املطلب الثاين: الطبيعة القانونية لترشيع الوصية الواجبة يف قانون األحوال الشخصية األردين

 الثاين: املوقف الرشعي والقانوين من ترشيع الوصية الواجبة يف قانون األحوال الشخصية األرديناملبحث 
 املطلب األول: رأي الفقهاء من ترشيع الوصية الواجبة يف القانون األردين

 املطلب الثاين: رأي قانون األحوال الشخصية األردين من ترشيع الوصية الواجبة

 الخاصة بترشيع الوصية الواجبة يف قانون األحوال الشخصية األردين االعرتاضات املبحث الثالث:
 املطلب األول: اإلشكاالت الواردة عىل ترشيع الوصية الواجبة ملخالفتها أحكام الوصية االختيارية 

 املطلب الثاين: اإلشكاالت الواردة عىل ترشيع الوصية الواجبة ملخالفتها أحكام املرياث 
 شكاالت الواردة عىل فلسفة ترشيع الوصية يف القانون األرديناملطلب الثالث: اإل 

وأخريا  : فهذا غاية جهد الباحث، فإن كان ثم توفيق فبفضل الله تعاىل، وإن كانت األخرى فمن عجز وتقصري واستغفر الله   
 العظيم.

 ل الشخصية األرديناملبحث األول: حقيقة الوصية الواجبة والطبيعة القانونية لترشيعها يف قانون األحوا
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إن التعرف عىل ماهية الوصية الواجبة يتطلب بيان حقيقتها ووقت العمل بها يف الترشيعات القانونية األردنية، وذلك فيام يأيت من 
 مطالب:

 املطلب األول: املقصود بالوصية الواجبة ووقت العمل بها يف الترشيعات القانونية األردنية
 وملن تجب يف قانون األحوال الشخصية األردين أواًل: معنى الوصية الواجبة

هي أن يعطى أوالد األبناء الذي مات أبوهم يف حياة جدهم وصية مالية ثابتة لهم يف تركة جدهم من جهة األب، أو يف تركة 
قدر من املال  بأنها:  حيث تعرف جدتهم من األب إذا ماتت أمهم أو أبوهم يف حياة أبيه أو أمه، وتستمد هذه الوصية قوتها من القانون.

 يستحقه فرع ولد امليت إذا مات أبوه يف حياة جده فيأخذ نصيب والده كام لو كان حيا  فيام ال يزيد عن الثلث، ويأخذ هذا القدر إلزاما  
 "(502)، وقيل: بأنها "وصية وجبت يف ثلث تركه امليت لفرع ولده الذي مات يف حياته أو مات معه ولو حكام  (501)"بحكم القانون

، فهي تثبت ألوالد األبناء الذين و تجب الوصية الواجبة يف تركة اإلنسان لفرع من مات من ولده، سواء كان املوت حقيقة أو حكام 
ا كانوا أو أكرث، عىل أن يحجب كل  ال ينتسبون إىل امليت بأنثى، كابن االبن، وابن ابن االبن، وبنت االبن، وإن نزلت طبقاتهم، واحد 

ن فرع غريه، ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط. وأن يقسم نصيب كل أصل عىل من يوجد من فروعه قسمة املرياث للذكر أصل فرعه دو 
 مثل حظ األنثيني.

 (503)ثانًيا: وقت العمل بالوصية الواجبة يف بعض الترشيعات القانونية
نظرت بعض الترشيعات القانونية الخاصة مبوضوعات األحوال الشخصية أن تواكب متطلبات العرص ومستجداته، واملساهمة يف 
حل مجموعة من اإلشكاالت االجتامعية التي منها بقاء األحفاد عالة يتكففون حال تويف والدهم قبل جدهم، حيث رأى املرشعون إيجاب 

 ما كان سريثه والدهم إن هو مات بعد والده، وقسمته بينهم، واصطلحوا عىل تسميته بالوصية الواجبة،قسم من مال جدهم، يساوي مقدار 
التي  12إىل  11م( ليستند إىل بعض أقوال الفقهاء يف إصدار املواد من  7221لسنه  17وبخصوص ذلك جاء قانون الوصية املرصي )رقم 
القانونية (؛ حيث جعلها واجبة بحكم القانون، سواء أراد املورث ذلك أم ال عىل أن  تنظم األحكام ورشوط الوصية الواجبة، أو )الوصية

 تكون ألوالد االبن مهام نزلوا إذا مات أبوهم يف حياة أبيه أو أمه )جد أو جدة هؤالء األحفاد( أو ماتوا معا  يف حادثة.
 ذا ماتت أمهم يف حياة أبيها أو أمها )جد أو جدة هؤالء األبناء(ومن ثم جعلها واجبة أيضا  للطبقة األوىل من أوالد البنات الصلبيات إ 

، عىل أن تكون الوصية الواجبة لهاتني الفئتني يف حدود ما كان يستحقه ذلك األصل (504)أو ماتت معهم ولو حكام   يف حادثة ونحوها

                                                           

 .221م، ص2111، 1سلطان، صالح، الميراث والوصية بين الشريعة والقانون، سلطان للنشر، أمريكا، ط   - 501

 111، القاهرة، ص2112، 1محمد طه أبو العال، أحكام المواريث، دار السالم للطباعة والنشر، طخليفة،    - 502

، داود، أحمد محمد علي، 211، حسين، أحمد فراج، الوصية في الشريعة اإلسالمية، ص252شلبي، محمد مصطفى، الوصايا واألوقاف، ص - 503

 ، وما بعدها.112، ص2118، 1الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط

واحد، ولم يعلم من مات أواًل منهم وكان ذلك حال الموت الجماعي في حادث سير أو غرق، وحرق، مثل موت الشخص مع أصله في وقت  - 504

 وهدم، ونحو ذلك.
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وصية املستحق بالوصية الواجبة عن الثلث، وقد عمل بالاملتوىف يف حياة املورث )الجد والجدة(، رشط أن ال يزيد هذا الحق  أو النصيب 
 . (505)م7211لسنة  17م مع صدور قانون األحوال الشخصية األردين رقم 7/74/7211ه املوافق 7.21الواجبة يف األردن منذ تاريخ 

 املطلب الثاين: الطبيعة القانونية لترشيع الوصية الواجبة يف قانون األحوال الشخصية األردين
ا كذلك بل هي تشبه كال منهام يف أمور وتختلف معهام  الناظر يف الوصية الواجبة يجد أنه ليست وصية خالصة وليست مرياث ا خالص 

 : (506)يف أخرى وذلك كام يأيت

 أواًل: الطبيعة القانونية للوصية الواجبة من حيث تشابهها مع الوصية االختيارية واختالفها معها
 يارية من وجوه: أنها تكون يف حدود الثلث، وبأنها تقدم عىل املرياث بل عىل سائر الوصايا.فهي تشبه الوصية االخت

وتخالف الوصية االختيارية من وجوه: أن الوصية االختيارية ال توجد إال بإنشاء املويص بينام الوصية الواجبة توجد وإن مل ينشئها 
صية الوصية الواجبة فال تحتاج ذلك، وترتد الوصية االختيارية بالرد بينام الو  املويص، وبأنها تحتاج إىل قبول إذا كانت ملعني بخالف

 الواجبة ال ترتد بالرد.

 (507)ثانًيا: الطبيعة القانونية للوصية الواجبة من حيث تشابهها مع املرياث واختالفها معه
 فهي تشبه املرياث من وجوه هي:

يتوقف عىل قبول من املستحقني لهام. فاملرياث ثابت بحكم الله عز وجل أن كال منهام ال يحتاج إىل صيغة من املورث، وال  .7
فال دخل فيه إلرادة املورث أو الوارث أو هام معا . والوصية الواجبة ثابتة لغري الوارثني من الوالدين واألقربني  بآية الوصية عند 

 ؤالء  وإن حرصها يف األحفاد أوالد األبناء الذكور وإنجمع عظيم من الفقهاء واملحدثني، وثابتة بقوة القانون  الذي أخذ برأي ه
 نزلوا، الذين توىف أصلهم يف حياة املورث أو معه. وما دام هذا شأن الوصية الواجبة فإنها ال تحتاج إىل صيغة من املورث.

فإن  -وضوا بطريق آخر فإذا توىف من غري أن يوىص ألحفاده الذين مات أصلهم يف حياته أو معه، وحجبوا من املرياث، ومل يع
ون شيئا  بل لو نص رصاحة عىل أنهم ال يأخذ -عىل أن ال يزيد ذلك عىل الثلث  -هؤالء األحفاد يستحقون ما كان يستحقه أصلهم مرياثا  

إذا كان هذا و  من تركته، فإن الوصية الواجبة تؤخذ منها بقوة القانون، أو بتدخل ويل األمر لتنفيذ هذا الحق الواجب األداء من الرتكة،
جبة االحق واجبا  رشعا ، وقانونا  فإنه ال يتوقف عىل قبول من املستحقني له، وال يرتد بردهم، حتى ليمكن القول بأن امللكية يف الوصية الو 

 تثبت بالخالفة الجربية كام هو الحال بالنسبة للملكية باملرياث.

طبق ة املرياث؛ حيث يعد نصيب األصل املتوىف كأنه تركه عنه، فتقسم -عند تعددهم  -تقسم الوصية الواجبة بني مستحقيها  .4
 عليه قواعد اإلرث من حجب، وأن يأخذ الذكر ضعف األنثى .. وغري ذلك.

                                                           

 .112داود، الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون، ص - 505

لسرطاوي، فؤاد عبد اللطيف، ، ا182-181م، ص1899، 1أبو زهرة، محمد، شرح قانون الوصية المصري، دار الفكر العربي، القاهرة، ط - 506

محمد رامز عبد الفتاح، الميراث والوصية ووصية ، العزيزي، 252، شلبي، محمد مصطفى، الوصايا واألوقاف، ص18الوجيز في الوصايا والمواريث، ص 

 .211اإلسالمية، ص ، الوصية في الشريعة، حسين، أحمد فراج111م، ص 2111القانون في الشريعة اإلسالمية، جهينة للنشر والتوزيع، 

، حسين، 111م، ص 2111العزيزي، محمد رامز عبد الفتاح، الميراث والوصية ووصية القانون في الشريعة اإلسالمية، جهينة للنشر والتوزيع،  - 507

 .211م، ص1881أحمد فراج، أحكام الوصايا واألوقاف في الشريعة اإلسالمية، دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية، 
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 :(508)وتخالف املرياث من وجوه هي
الوصية الواجبة هي عوض عام فات املستحقني لها من مرياث أصلهم، ولذلك فإنهم ال يستحقون وصية واجبة إذا كانوا وارثني  .7

كام أنهم ال يستحقونها إذا أخرجها املورث )الجد أو الجدة( من تلقاء نفسه )بالوصية االختيارية(،  -ولو كان ما ورثوه قليال   -
كة ابتداء، بخالف املرياث فهو يثبت الحق يف الرتكة للوارث ابتداء، برصف النظر عام قد يحول دون وبالتايل فال تثبت يف الرت 

 استحقاقه شيئا  من الرتكة بعد ذلك. 
ن االبن وإن نزل لكنه اب -الذي هو من صلبه  -يف الوصية الواجبة يحجب االبن فرعه دون فرع غريه؛ أي أنه يحجب ابن االبن  .4

أما يف املرياث يحجب الفرع املذكر من دونه من األبناء والبنات مطلقا ؛ فاالبن يحجب ابن االبن سواء كان  الذي هو ابن أخيه.
 ابنه أو ابن أخيه. 

يف الوصية الواجبة يغني عنها ما أعطاه الجد أو الجدة ملستحقيها تربعا  بدون عوض كالهبة واإلعارة والوصية االختيارية ونحو  ..
 يعطيها املورث لورثته أو ألحدهم -بدون عوض  -إنه ال يغني عنه أي نوع من التربعات ذلك. بخالف املرياث ف

 املبحث الثاين: املوقف الرشعي والقانوين من ترشيع الوصية الواجبة يف قانون األحوال الشخصية األردين
وجوب أم أنه ، وهل يعد من قبيل الناقش الفقهاء مسألة الوصية الواجبة من خالل الخالف الحاصل يف طبيعة أصل ترشيع الوصية

من باب الندب، حيث وقف الفقهاء عىل آرائهم وفق أدلة قد استند إليها كل فريق، ثم تبنى القانون رأي من جعلها واجبة وفق تفصيالت 
 بيانها فيام يأيت من مطالب:

 املطلب األول: رأي الفقهاء من ترشيع الوصية الواجبة
 الوصية الواجبة عىل رأيني هام:اختلف الفقهاء يف حكم 

 منها:، واستدلوا بأدلة (509)وأنها ال تجب عىل الشخص إال بحق الله أو للعبادذهب الجمهور، ومنهم األمئة األربعة باستحبابها،  أواًل:
.  (510)ملتقني"اقوله تعاىل: "كتب عليكم إذا حرض أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني باملعروف حقا عىل  .7

ا عىل  وعندهم بأن هذه منسوخة بآية املواريث التي أخذ فيها كل ذي حق حقه، فال وصية لوارث. ولو كانت واجبة لكانت "حق 
 .(511)املسلمني"، بدل "املتقني"

                                                           

، حسين، أحكام الوصايا 252م، ص1892 2شلبي، محمد مصطفى، أحكام الوصايا واألوقاف، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ط، - 508

 .112، داود، الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون، ص211واألوقاف في الشريعة اإلسالمية، ص

، الخرشي، أبو عبد الله محمد، شرح الخرشي 21/122ه،ـ 1211، 1لسعادة، القاهرة، طالسرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، مطبعة ا - 509

، الشافعي، محمد بن إدريس، األم، شركة الطباعة الفنية المتحدة، 1/111ه، 1111، 2على مختصر الخليل، المطبعة األميرية بوالق، مصر، ط

 . 1/212م، 1812ه، ـ1182لكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ، ابن قدامة، موفق الدين المقدسي، المغني، دار ا2/88م، 1811

 .291سورة البقرة، آية   - 510

 . 2/111م،  1852هـ  1111، 2رضا، محمد رشيد، تفسير المنار، دار المنار، مصر، ط   - 511
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 يب منيعودين من وجع اشتد يب، فقلت: يا رسول الله؛ إين قد بلغ  rروي عن سعد بن أيب وقاص قاله: "جاءين رسول الله  .4
الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، وال يرثني إال ابنة يل. أفأتصدق بثلثي مايل؟. قال: ال. قلت: فالشطر يا رسول الله. قال: ال. قلت: 

 .(512)فالثلث. قال: الثلث، والثلث كثري، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس"
ٌء يُويِص ِفيِه، يَِبيُت لَْيلَتنَْيِ إِال "َما َحقُّ قال:  rأن رسول الله  tما روي عن ابن عمر  .. َوَوِصيَّتُُه َمْكتُوبٌَة  اْمرٍِئ ُمْسِلٍم، لَُه يَشْ

وأن هذا الحديث ال يدل عىل وجوب الوصية، وإمنا عىل الحزم واالحتياط، ألنه قد يفجؤه املوت وهو عىل غري وصية  .(513)"ِعنَْدهُ 
 خاصة بالنسبة لحقوق الغري.

وذهب بعض الفقهاء؛ كسعيد بن املسيب، والحسن البرصي، وقول عند أحمد، وداود، وابن حزم الظاهري، وابن جرير الطربي،  ثانًيا:
أن الوصية واجبة ديانة وقضاء للوالدين واألقربني الذين ال يرثون، لحجبهم عن املرياث، أو ملانع مينعهم من اإلرث؛ كاختالف الدين، 

ت لألقارب بيشء؛ وجب عىل ورثته أو عىل الويص إخراج يشء، فإذا مل يوص امليت لألقارب بيشء؛ وجب عىل ورثته فإذا مل يوص املي
 واستدلوا عىل ذلك مبا يأيت: ، (514)أو عىل الويص إخراج يشء غري محدد املقدار من مال امليت وإعطاؤه للوالدين غري الوارثني

. وقالوا: (515)ت إن ترك خريا  الوصية للوالدين واألقربني باملعروف حقا  عىل املتقني"قوله تعاىل: "كتب عليكم إذا حرض أحدكم املو  .7
إن آيات املواريث مل تنسخ هذه اآلية كلية، وإمنا ميكن الجمع بينهام أو العمل مبقتضاهام معا ، عىل أساس أن لفظ األقربني 

ون وجوب الله عز وجل الوارثني نصيبا  مفروضا  يف الرتكة فيك يف اآلية )املذكورة( يصدق عىل الوارثني وغري الوارثني، وقد أعطى
بعد نزول آيات املواريث: "إن الله قد أعطى كل  r، وهذا لقوله (516)الوصية يف اآلية مقصودا  به الوالدين واألقربني غري الوارثني

 .(517)ذي حق حقه فال وصية لوارث"

، وأن يف (518)يجعله واجبا ، عىل اعتبار أن الترصف  عىل الرعية منوط باملصلحةأن القاعدة تقول: أمر اإلمام باملندوب أو املباح  .4
: "إن الله rقد يكونون من الفقراء، عمال بحديث النبي  ترشيعها إعامل ملبدأ رضورة معالجة مشكلة أبناء االبن املتوىف الذين

ا أن(519)يوصيكم باألقرب فاألقرب"  هم يقومون مقام االبن عند فقده.، وما من أحد أقرب منهم للمتوىف، وخصوص 

                                                           

(، مسلم، الصحيح، كتاب الهبات، باب 1285وصية الرجل مكتوبة عنده، برقم )ملسو هيلع هللا ىلص: البخاري، الصحيح، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي   - 512

 (.1129كراهة تفضيل بعض األوالد في الهبة، برقم )

(، مسلم، الصحيح، كتاب 1285(، ورقم )2119نده، رقم: )وصية الرجل مكتوبة عملسو هيلع هللا ىلص: البخاري، الصحيح، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي  - 513

 .1121الهبات، باب كراهة تفضيل بعض األوالد في الهبة، رقم: )

الشوكاني، محمد بن علي، نيل األوطار، مطبعة دار ، 8/112ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد، المحلى، مطبعة دار الفكر، القاهرة، د.ت،  - 514

 .1/11م، 1811الجبل للطباعة، بيروت 

 .291سورة البقرة، آية  - 515

، وانظر: القرطبي، أبو عبد الله 5/11م، 1819، 1الرازي، فخر الدين محمد بن عمر الحسين، التفسير الكبير، المطبعة البهية المصرية، ط - 516

 .  2/211م، 1811محمد بن احمد األنصاري، الجامع ألحكام القرآن، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، 

 م.2112، بيت األفكار الدولية، عمان، د.ط، 2121برقم الترمذي، السنن، كتاب الوصايا، باب ما جاء ال وصية لوارث،  - 517

 ( من مجلة األحكام العدلية.59انظر: المادة ) - 518

 م.2112، بيت األفكار الدولية، عمان، د.ط، 1111برقم ابن ماجه، السنن، كتاب األدب، باب بر الوالدين،  - 519
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 املطلب الثاين: رأي قانون األحوال الشخصية األردين من ترشيع الوصية الواجبة
: "إذا تويف احد وله أوالد ابن وقد مات ذلك االبن قبله (520)نص قانون األحوال الشخصية األردين عىل أحكام الوصية الواجبة بقوله

 -تركته الرشعية وصية باملقدار والرشوط التالية:أو معه وجب ألحفاده هؤالء يف ثلث 

 الوصية الواجبة لهؤالء األحفاد تكون مبقدار حصة أبيهم من املرياث فيام لو كان حيا عىل أن ال يتجاوز ذلك ثلث الرتكة. -أ

ض م يف حياته بال عو ال يستحق هؤالء األحفاد وصية إن كانوا وارثني ألصل أبيهم جدا كان أو جدة أو كان قد أوىص أو أعطاه-ب
مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة فان أوىص لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وان أوىص لهم بأكرث كان الزائد وصية اختيارية 

 وان أوىص لبعضهم فقد وجب لآلخر بقدر نصيبه.

 ر مثل حظ األنثيني يحجب كل اصل فرعه دونتكون الوصية ألوالد االبن وألوالد ابن االبن وان نزل واحدا كانوا أو أكرث للذك-ج
 فرع غريه ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط. 

 هذه الوصية الواجبة مقدمة عىل الوصايا االختيارية يف االستيفاء من ثلث الرتكة". -د

 الفرع املستحق يف يشرتط يف استحقاق الوصية الواجبة رشوط ا بعضها يجب تحققها والناظر يف املادة القانونية السابقة يجد أنه
 :(521)أيتيلها، ومنها ما يشرتط يف األصل الذي استحق فرعه مقدارا  من تركة الجد أو الجدة بالوصية الواجبة، وبيان تلك الرشوط فيام 

أن يكون موجودا  عند موت املورث )من وجبت يف تركته الوصية، سواء كان الجد أو الجدة(، وهذا رشط عام يف االستحقاق  .7
 .-اختيارية أو واجبة  -باملرياث وبالوصية بأنواعها، فموت املوىص له قبل موت املوىص يبطل الوصية 

 ذكورهم وإناثهم، دون أوالد البنت، وهؤالء ال تكون لهم وصية واجبة.أن يكون من أوالد الذكور مهام نزلوا،  .4

دار ا ، فإن كان وارث ا ولو مقعليه أو يف تركته الوصية(الجد أو الجدة من وجبت أن يكون الفرع غري وارث من صاحب الرتكة ) ..
 قليال فال يستحقها.

أن ال يكون املتوىف )الجد أو الجدة( قد أعطى الفرع الذي تجب له الوصية شيئ ا من الرتكة بال عوض كالهبة، وأال يكون قد  .2
ا صوري ا دون أن يتقاىض منه مثن هذا اليشء. فإن أوىص لهم ء جدهم بيشء فيأخذون ما أوىص لهم به وال يش باع له شيئ ا بيع 

لهم من الوصية الواجبة إن كان بحدود الثلث، وإن كان ما أوىص لهم به أقل مام ينوبهم بحسب الوصية الواجبة فيكمل لهم 
فإن كانت  ةوإن كان املقدار املعطي لهم أكرث من املقدار املستحق بالوصية الواجب ويزاد لهم ما يكملون به الوصية الواجبة.

الزيادة يف حدود الثلث نفذت من الرتكة عىل إنها وصية اختيارية، وإن كانت زائدة عىل الثلث خضعت هذه الزيادة إلجازة الورثة 
 اآلخرين، فإن أجازوها نفذت وإال بطلت، وإن أجازها بعضهم ورفضها آخرون نفذت يف حق من أجاز وبطلت يف حق من رفض.

                                                           

 م.1811لسنة  11( من قانون األحوال الشخصية األردني رقم 192انظر: المادة ) - 520

 .158، الشديفات، علم الميراث التطبيقي، ص112داود، الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون، ص - 521
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دىل به للميت ممنوعا  من املرياث، وكذا ال يكون ممنوعا  من مرياث امليت نفسه؛ فإذا كان ممنوعا  أو أن ال يكون أصله الذي أ  .5
محروما  ملانع من موانع اإلرث كالرق والقتل أو اختالف الدين فإنه ال يستحق وصية واجبة، ألن الحكمة من إيجابها له تعويضه 

اث امليت نفسه، وهو غري صالح أصال  ملرياث االثنني معا ، فلم يفته يشء أو مل عام فاته من مرياث أصله. وما فاته أيضا  من مري 
 يضع عليه حق يعوض عنه.

 -ندئذ ع -أن ال يكون محجوبا  بأصله، وال يتحقق هذا الحجب إال إذا كان األصل موجودا  وقت وفاة امليت، فمتى كان موجودا   .6
حيث  ."أي يجب أن يكون أبوهم قد مات يف حياة جدهم"صية الواجبة لفروعه فإنه يكون وارثا ، وبالتايل ال مجال لتطبيق الو 

إنه يف الوصية الواجبة يحجب كل أصل فرعه وال يحجب فرع غريه.. فلو كان يف املسألة ابن وله أبناء فإنهم ال يستحقون 
 ده تجب لهم الوصية، وال يحجبهم ذلكأبناء ابن آخر مات يف حياة أبيه أو أمه فإن أوال  -يف املسألة  -وصية واجبة. ولو كان 

 االبن املوجود؛ ألن تأثريه يقع عىل فروعه هو ال عىل فروع أخيه.

املورث )أبيه أو أمه( حقيقية أو حكام، فلو كان موجودا  وقت وفاة قد مات يف حياة )ذكرا  كان أو أنثى( أن يكون األصل املتوىف  .4
 .املورثفأساس القول بوجوبها هو تعويض الفرع الذي مات أصله يف حياة ، أحدهام ملا ساغ القول بوجوب الوصية ألوالده

 االعرتاضات الخاصة بترشيع الوصية الواجبة يف قانون األحوال الشخصية األردين املبحث الثالث:
تعددت اإلشكاالت الواردة عىل ترشيع الوصية الواجبة يف قانون األحوال الشخصية األردين من خالل محاور تتعلق مبخالفتها 
ا ما ارتبط بذلك من إشكاليات تختص  ألحكام الوصية االختيارية، وأخرى تختلف مع تفصيالت أحكام املرياث يف املفهوم الرشعي، وأيض 

 ع الوصية يف القانون األردين من حث األصل، وبيان ذلك فيام يأيت من مطالب:  بالفلسفة الحاصلة من ترشي

 املطلب األول: اإلشكاالت الواردة عىل ترشيع الوصية الواجبة ملخالفتها أحكام الوصية االختيارية 
 : (522)يأيتك فيام بابها ومن صورها وبيان ذلمن حيث يظهر من ترشيع الوصية الواجبة مخالفتها للوصية االختيارية وذلك العتبار الوصية الواجبة 

إلزاميا ، حيث إن من رشوطها  إرادي، وإن كانت أمر مستحب ديانة وقد حث الرشع الحكيم، إال أنها ليست أمرا   أن الوصية فعل .7
أن يتوىف  إلرادته ألي سبب كان ال تصح وصيته، وميكن االختيار، ويف حال فقد هذا الرشط تعد باطلة، ألن املكره والفاقد

وثيقة حرص اإلرث خالفا  لرغبة  دون أن يكون قد أوىص بيشء معني، لكن القانون جعلها ملزمة، وورد املوىص لهم يف املرء
 املتوىف والورثة، وهذا بعيد عن مقاصد الرشع وأحكام املرياث يف الرشيعة اإلسالمية.

إن وفاته، ولذا فإذا مات املويص قبل صدور الوصية منه ف أن املويص من أركان الوصية، ووصيته تكون يف حياته وتنفذ نعد .4
ركنها مل يتحقق وبالتايل تنتفي الوصية كلها لفقد ركنها، حيث إنه ال وصية دون موص، والوصية الواجبة ال تكون من صاحب 

 .(523)املال خالل حياتهن بل يفرضها القايض بعد وفاته، وهذا ينفي الوصية ويبطلها ال يثبتها

                                                           

، 221م، ص2119، 1سمارة، محمد، أحكام وآثار الزوجية، شرح مقارن لقانون األحوال الشخصية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط  - 522

 . 151م، ص 2111، 1وانظر: الشديفات، إبراهيم راشد محمد، علم الميراث التطبيقي، دار يافا العلمية، عمان، ط

 . 221جية، شرح مقارن لقانون األحوال الشخصية، صسمارة، أحكام وآثار الزو  - 523
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ال تكون إال يف حياة املويص، ولذلك فإذا مات قبل أن يويص استحالت الوصية ألمرين: أولهام؛ أن صاحب الحق  والوصية ..
يف اإليصاء قد مات وال ميكنه اإليصاء، وثانيهام؛ أن مال املتويف يتحول بوفاته لورثته من بعده حسب الرتتيب الرشعي، ولذلك 

 . (524)ية الواجبة وفق القانون هي ترصف يف حق الورثة ومالهم ال يف مال املتوىفمل يعد له أي حق بالترصف فيه، وتنفيذ الوص

إن من رشوط املويص أن يكون عاقال  رشيدا  وإال ملا صحت الوصية، بينام يف الوصية الواجبة يأخذ األوالد الحصة املفروضة  .2
 حكام الوصية يف الرشيعة اإلسالمية.قانونا  مهام كان حال املتوىف سواء كان عاقال  أم ال، وهذا مخالف أل  لهم

الوصية الواجبة يف نظر القانون تقدم عىل االختيارية التي أنشأها املويص يف حياته، وبالتايل وكأن مرشعو الوصية قد ألغوا إرادة  .5
 .(525)املويص ومل يعتدوا بها

 شاء قبل وإن شاء رفض، حسب أحكام له وعدم ردها، فاملوىص له بالخيار إن من شـروط انعقاد الوصية القبول من املوىص .1
الوصية، ولكن الوصية الواجبة ال تنتظر القبول وبالتايل فينطبق عليها أحكام املرياث، وتصديق ذلك أن وثيقة حرص اإلرث تعد 

 املوىص لهم، فهم ينضمون يف هذه الوثيقة لباقي الورثة فأصبحت إرثا  وليس وصية وهو غري صحيحة إذا مل يرد فيها أسامء
 مخالف ملقاصد الرشع يف ترشيع الوصية.

ا مقاصد  الترشيع يف أحكام املواريث التي جاءت النصوص القرآنية بها رصيحة جامعة. وهو يخالف أيض 

 املطلب الثاين: اإلشكاالت الواردة عىل ترشيع الوصية الواجبة ملخالفتها أحكام املرياث 
 حيث تظهر هذه اإلشكاالت من خالل أمور هي: 

لهم ال ورثة ولكنهم يعاملون معاملة الورثة بتنظيم الوثيقة  الوصية تسمى وصية واجبة، وبالتايل من يستحقها هم موىصأن  .7
بفالن وفالن ... ومن بينهم هؤالء األحفاد مستحقي الوصية  اإلرث أن فالن تويف وانحرص إرثه ويرد يف وثيقة حرص

فترسي عليهم أحكام الوصية أم أنهم ورثة فتطبق عليهم أحكام لهم  الواجبة، وهنا قد يرد سؤال هو: هل هم موىص
 املرياث؟

إن إعطاء فرع االبن املتوىف حال حياة أبيه يجعل هذا الفرع يتفرد مبرياث أصله وعند وجود ورثة آخرين لهذا الفرع قد  .4
 الترشيع وعدم مراعاتهيرثون ماله من حيث األصل فإن نظام الوصية الواجبة ال يعطيهم ذلك، وهذا يظهر قصور هذا 

ا  لقواعد الوصية والتوريث املعتربة يف ذلك، ومثاله لو تويف هذا عن: ابنني، وابن مات حال حياته وترك بنت ابن، وأم 
 :(526)وزوجة، فهنا ترث بنت االبن وال مرياث لألم وال للزوجة وبيانه

 

 3 0 0 3 الورثة النصيب

                                                           

 . 221، سمارة، أحكام وآثار الزوجية، شرح مقارن لقانون األحوال الشخصية، ص151انظر: الشديفات، علم الميراث التطبيقي، ص  - 524

 . 221سمارة، أحكام وآثار الزوجية، شرح مقارن لقانون األحوال الشخصية، ص  - 525

الناصر، الوصية الواجبة بين الفقه وقانون األحوال الشخصية األردني دراسة نقدية مقارنة، أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم  أبو البصل، عبد - 526

 . 115اإلنسانية واالجتماعية، ص
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 7 7 7 7 ابن ق.ع
 7 7 7 7 ابن 
 7 - - 7 بنت ابن 

وال مرياث لألم والزوجة وفق الوصية الواجبة، مع قابلية وجود الحاجة للامل مثل غريهم من الفروع، ويظهر  ./7وهنا ترث بنت االبن 
هنا كذلك أن بنت االبن ساوت االبن وهو العصبة يف املرياث الذي يحجب وفق قواعده األقرب األبعد، ويف هذا املثال مخالفة لهذه 

 اإلرثية. القواعد

أن نظام الوصية الواجبة يجعل بنت االبن تأخذ أكرث من البنت، ومثاله: تويف عن: ابنني، بنت، بنت ابن، وهنا سيكون  ..
لكل ابن سهامن، وللبنت سهم واحد، ولبنت االبن سهامن، وهذا يتناقض مع طبيعة مرياث بنت االبن مع البنت الصلبية 

لثلثني، ولذلك ال بد هنا من املراجعة وإعادة النظر يف ترشيع الوصية بحيث ينص حيث ترث أقل منها وهو السدس تكملة ا
 .(527)يف القانون بأال يتجاوز نصيب أحد من املستحقني للوصية الواجبة عىل نصيب أي من أوالد املتوىف الوارثني

لو كان حي ا  بنت االبن نصيب أبيهاومثاله كذلك: فيام إذا مات شخص عن بنتني، وبنت ابن متوىف، وأخت شقيقة، فلو أعطيت 
 فستأخذ نصف الرتكة، ولو أعطيت الوصية الواجبة املقدرة يف مثل هذه الحالة بالثلث وثلثي الباقي للبنتني والباقي لألخت عصبة مع الغري

 :(528)كان نصيب بنت االبن أكرث من نصيب كل بنت وبيانه

 3 3 0 3 4 الورثة الفروض
بنت  لكل 4 بنتني ق.ع بالغري

7 
لكل بنت  4 7لكل بنت  4 7لكل بنت  4

7 
لكل بنت  2

4 
 4 - - 1 4 بنت ابن 2/3
 . 7 1 7 1 أخت شقيقة م
نفرض وجود   

 االبن
نقارن مع الثلث وهو 
 أكرث فنعيده للثلث

نخصم الوصية 
 من أصل املسألة

نفرض عدم 
 وجود االبن

املسألة 
 الجامعة

 أخذت أكرث من البنت وهذا يناقض النظام املعروف يف مرياثها حسب الرشع. وهنا يظهر أن بنت االبن من خالل وصية

 

 

 : (529)ومثاله كذلك

                                                           

 . 111الشديفات، علم الميراث التطبيقي، ص - 527

 . 111دراسة نقدية مقارنة، ص أبو البصل، الوصية الواجبة بين الفقه وقانون األحوال الشخصية األردني - 528

 . 111أبو البصل، الوصية الواجبة بين الفقه وقانون األحوال الشخصية األردني دراسة نقدية مقارنة، ص - 529
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   2   0  
 74 8 2*4  2 1 الورثة الفروض

 4 4  2*4 بنت ./4 7 7 بنت ق.ع بالغري
 4 4  بنت 7 7 بنت 
 4 4  بنت 7 7 بنت 
 4 4  بنت 7 7 بنت 
 2 - - -  4 بنت ابن 
نفرض وجود   

 االبن
نخصم الوصية 
 من أصل املسألة

نفرض عدم 
 وجود االبن

نفرض عدم وجود االبن 
 2وهي ردية، ثم نصحح * 

املسألة  
 الجامعة

وهنا يظهر أن بنت االبن من خالل وصية أخذت أكرث من البنت وهذا يناقض نظام توريثها حسب الرشع، فالبنت اقرب من بنت 
 2االبن إال إذا وجد من يعصبها، ومع ذلك فهي فقد ورثت هنا ضعفها من حيث إن بنت االبن أخذت االبن وعند تعدد البنات تحجب بنت 

 كام يظهر من املثال السابق. 74من  4، وكل بنت 74من 

األخ الشقيق أو ألب املتوىف قبل أخيه وأوالد العم  أن الوصية الواجبة ألوالد االبن املتوىف قبل أبيه قد يحتج بذلك أوالد .2
يق أو ألب املتوىف قبل ابن أخيه لعدم الفارق بينهم، وهذا يعني ضياع أحكام املرياث التي وقف القرآن الكريم عىل الشق

ا ألهميتها عىل غري املعهود يف املنهج القرآين يف أكرث األحكام الترشيعية  .تفصيالتها تحقيق 

 (530)انوناملطلب الثالث: اإلشكاالت الواردة عىل فلسفة ترشيع الوصية يف الق
غري الوارثني وهو مل  مخالفة أصل ترشيع الوصية يف القانون لقول ابن حزم الظاهري القائل أصال  بوجوب الوصية لألقرباء من .7

يحددها بأوالد االبن املتوىف قبل أبيه وال بالفروع أصال  وهو كذلك مل يحدد املقدار كام ورد يف الترشيعات والقوانني املحددة 
قوال  بال دليل وقد جاء النص الرشعي عىل إطالق األمر يف الوصية من كل قيد إال بكونهم أقرباء، ولذلك فقد واملقيدة لعده  

وجب مراجعة ذلك وتطبيق الوصية عىل كل محتاج من األقارب، سواء أكان ذلك من أوالد األبناء أم أوالد البنات أم غريهم، 
املسلمني، لقوله تعاىل: "إن ترك خري ا الوصية للوالدين واألقربني  مع رعاية حق الزوجة يف ذلك خاصة إن كانت من غري

وقوله تعاىل: "ال ينهاكم الله عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل يخرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا  (531)باملعروف"
 .  (532)إليهم إن الله يحب املقسطني"

البنت من الطبقة األوىل، وقد يرد عىل ذلك بعض اإلشكاالت ومنها: أن إن بعض الترشيعات قالت بجعل الوصية كذلك ألوالد  .4
النسب لألمهات مهجور عادة، بخالف الرجال فهو معترب يف حقهم، ومن ذلك أن ولد البنت ليس من العاقلة، وال يغرم بجنايات 

، ثم إن حاجة الجد للنفقة يقىض من (533)الخطأ مع جده ألمه وأخواله، وبالتايل يناقض جعل الوصية لهم قاعدة:" الغنم بالغم"
                                                           

 . 151الشديفات، علم الميراث التطبيقي، ص - 530

 .191سورة البقرة، آية  - 531

 .9سورة الممتحنة، آية  - 532

 العدلية.( من مجلة األحكام 91المادة ) - 533
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مال أوالد األبناء وليس أوالد البنات كام هو مقرر يف باب نفقة األقارب يف الفقه اإلسالمي، وينص الحديث النبوي عىل: 
 ي، وهذا ينظم مرياث العصبات وأوالد البنت ليسوا من قبيلهم بل من ذو (534)"ألحقوا الفرائض بأهلها فام بقي فألوىل رجل ذكر"

األرحام، والعصبة تتقدم عىل ذوي األرحام يف التوريث، ثم والقاعدة يف مرياث ذوي األرحام وفق أصنافهم وترتيب توريثهم 
أن يقدم يف اإلرث ولد الوارث "كالفرض والعصبة" عىل ولد الرحم، ويف توريث ولد البنت الذي يعد من قبيل "ولد الرحم" مع 

قواعد توريث ذوي األرحام أنفسهم كام يناقض أحكام التوريث العامة وخاصة عند اجتامع  الورثة من الفروض والعصبات يناقض
 . (535)عصبة وفرض مع صاحب رحم ولذلك كان ال بد من التدقيق يف ذلك ومعالجة الترشيعات املنظمة لذلك

، وقد يرد عليه أن األمر هنا (536)له واجبا  قد تم االستناد يف ترشيع الوصية بالقاعدة الفقهية: " أمر اإلمام باملندوب أو املباح يجع ..
ا، وخاصة أن املأمور بذلك هو املويص  ليس مباحا  ولكنه اقتطاع جزء من الرتكة أثبته القرآن الكريم حقا  للورثة وهذا ال يقبل رشع 

ه وفعله، ون إرادتوقد مات فإن مل يفعل ما وجب عليه من الوصية يعاقب عىل الرتك، وهذا غري متصور ألن الوصية مل توجد د
 . (537)وال ميكن اعتبارها موجودة حكام  دون إيصائه بناء عىل الطبيعة املقررة لترشيع الوصية فقه ا

أن تقرير الوصية الواجبة قد تم النظر فيه العتبار فقر أوالد االبن وحاجتهم، واملرياث يثبت وفق أركان ورشوط وأسباب وانتفاء  .2
الحاجة  وتعلق الصدقة بها، وذلك لخفائها وعدم انضباطها وتأكدها، حيث قد يكون  القرابة وليسموانع، وهو حق علته ومناطه 

غري األبناء من األقارب أكرث حاجة منهم لإلرث ومع ذلك مل يرشع لهم استحقاق الوصية الواجبة قانون ا، والقانون كذلك مل 
 .هذا املربر يشرتط الحاجة الستحقاق الوصية من حيث األصل وبالتايل ينتفى

أن تعدد األبناء املتوفني حال حياة أبيهم قد يزيد اإلشكال يف تقرير نصيبهم من خالل الوصية، حيث يشرتك أبناؤهم وبناتهم  .5
ا يف نصيب واحد منهم فقط، وهذا يضعف فلسفة الوصية املبنية عىل الحاجة، حيث يتذرع املرشع لها بهذه املسألة ويف  جميع 

 . (538)يحقق مقصودههذا التطبيق ال 

ثم إن االستحقاق من خالل الوصية الواجبة سيفرق بني أوالد األوالد من حيث املقدار واصل االستحقاق وذلك من خالل أنه  .1
سيعطي ابن االبن املتوىف دون الحي منهم، رغم أن حاجة ابن االبن الحي للامل قد تكون أكرث، وهذا يناقض فلسفة ترشيعها 

 . (539)قصد الخاص بترشيعهاوال يجعلها تحقق امل

 خامتة

                                                           

 م.2112، بيت األفكار الدولية، عمان، د.ط، 1112البخاري، الصحيح، كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم  - 534

 ، وما بعدها. 111الشديفات، علم الميراث التطبيقي، ص - 535

 األحكام العدلية.( من مجلة 59، انظر: المادة )على اعتبار أن التصرف  على الرعية منوط بالمصلحة - 536
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اإلشكاالت الواردة عىل ترشيع الوصية الواجبة يف قانون األحوال الشخصية األردين وبعد هذه املحطة يف تناول موضوع "
 فإنه ميكن تلخيص أهم ما جاء يف هذا البحث من نتائج وذلك فيام يأيت: "62/46رقم 

 ستندهم يف ذلك أدلة الفقهاء القائلني بوجوب الوصية من حيث األصل.إن القائلني بترشيع الوصية الواجبة جعلوا م 
  مدخل االجتهاد القانوين يف موضوع الوصية الواجبة هو مرشوعية الوصية للقريب غري الوارث وخاصة أوالد ولد املتوىف حال

 حياة أبيه أو أمه.
 ا من حيث تحديد مقدارها بالثلث  وأنها تقدم عىل املرياث وسائر الوصايا. إن ارتباط الوصية الواجبة يبقى واضح 
 .تختلف الوصية الواجبة عن الوصية االختيارية يف أنها توجد من غري إرادة املويص وبأنها ال ترتد بالرد، وال تحتاج إىل قبول 
  املويص  طتشبه الوصية الواجبة املرياث من حيث إنها توجد وإن مل يوجدها املتوىف، وبأنها تقسم قسمة مرياث حتى لو رش

 تقسيمها عىل غري هذا الوجه واختلف مع النصيب املستحق من خالل الوصية الواجبة.
  ا عام فات مستحقيها من مرياث أصلهم واملرياث غري ذلك من حيث ثبوته وتختلف الوصية الواجبة عن املرياث يف وجوبها عوض 

ا من حيث أنها تغني ما عوضهم إياه جدهم   من مرياث والدهم واملرياث عىل غري هذا التفصيل.ابتداء ، ثم تخالفه أيض 
    نظام الوصية الواجبة يجعل بنت االبن يف بعض املسائل تأخذ أكرث من البنت، وهذه مسألة ال بد من مراجعتها وإعادة النظر

الد املتوىف و يف ترشيعها بحيث ينص يف القانون بأال يتجاوز نصيب أحد من املستحقني للوصية الواجبة عىل نصيب أي من أ 
 الوارثني.

  إن إعطاء فرع االبن املتوىف يف الوصية الواجبة يجعله يتفرد مبرياث أصله دون توريث من يرثه من حيث األصل وهذا يظهر
 قصور هذا الترشيع وعدم مراعاته لقواعد الوصية والتوريث املعتربة يف ذلك.

 ق يف اإليصاء قد مات وال ميكنه اإليصاء، وبأن مال املتوىفإذا مات الشخص قبل أن يويص استحالت الوصية ألن صاحب الح 
قد تحول بوفاته لورثته من بعده حسب الرتتيب الرشعي، ولذلك مل يعد له أي حق بالترصف فيه، وبالتايل يكون تنفيذ الوصية 

 الواجبة ترصف يف حق الورثة ال يف مال املتوىف.
 نتفي د وفاته، وإذا مات قبل صدور الوصية منه فإن ركنها مل يتحقق وبالتايل تالوصية الرشعية تكون يف حياة املويص وتنفذ بع

 الوصية لفقد ركنها، حيث إنه ال وصية من غري موص.

وأخريا ؛ فإنني أتوجه إىل الله سبحانه بخالص الدعاء أن يوفقني لتحصيل العلم، وأن يعلمني ما ينفعني، وأن ينفعني مبا علمني، وأن 
 ه سميع مجيب الدعاء.يزدين علام ، إن

 قامئة املصادر واملراجع
 القرآن الكريم 
  م.7211لسنة  17قانون األحوال الشخصية األردين رقم 
 .مجلة األحكام العدلية العثامنية 
  م.4175، 7املرياث الوصية الوقف، مطبعة النرباس، بيت لحم، ط 4األحمد، سهيل محمد، األحوال الشخصية 
  م.4112إسامعيل، صحيح البخاري، كتاب الفرائض، بيت األفكار الدولية، عامن، د.ط، البخاري، محمد بن 
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  مأبو البصل، عبد النارص، الوصية الواجبة بني الفقه وقانون األحوال الشخصية األردين دراسة نقدية مقارنة، أبحاث الريموك، سلسلة العلو 
 اإلنسانية واالجتامعية. 

  ،م.4112بيت األفكار الدولية، عامن، د.ط، سنن الرتمذي، رة، محمد بن عيىس بن َسوْ الرتمذي 
 .ابن حزم، أبو محمد عيل بن أحمد، املحىل، مطبعة دار الفكر، القاهرة، د.ت 
  ،م. 7221حسني، أحمد فراج، أحكام الوصايا واألوقاف يف الرشيعة اإلسالمية، دار املطبوعات الجامعية اإلسكندرية 
 م.7281، 7وصايا يف الفقه اإلسالمي، مكتبة األقىص، عامن،  طالحرصي، محمد، الرتكات وال 
 ه.7.71، 4الخريش، أبو عبد الله محمد، رشح الخريش عىل مخترص الخليل، املطبعة األمريية بوالق، مرص، ط 
  ،القاهرة.4112، 7محمد طه أبو العال، أحكام املواريث، دار السالم للطباعة والنرش، طخليفة ، 
 4112، 7عيل، الحقوق املتعلقة بالرتكة بني الفقه والقانون، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، ط داود، أحمد محمد. 
 م.72.8، 7الرازي، فخر الدين محمد بن عمر الحسني، التفسري الكبري، املطبعة البهية املرصية، ط 
 م.7252هـ  .7.1، 2رضا، محمد رشيد، تفسري املنار، دار املنار، مرص، ط 
  م.7288، 1ة، محمد، رشح قانون الوصية املرصي، دار الفكر العريب، القاهرة، طأبو زهر 
 ه.7211، 7الرسخيس، محمد بن أحمد، املبسوط، مطبعة السعادة، القاهرة، ط 
 م.4111، 7سلطان، صالح، املرياث والوصية بني الرشيعة والقانون، سلطان للنرش، أمريكا، ط 
  ،م.4118، 7رشح مقارن لقانون األحوال الشخصية، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، األردن، طسامرة، محمد، أحكام وآثار الزوجية 
  ،م.7217الشافعي، محمد بن إدريس، األم، رشكة الطباعة الفنية املتحدة 
 75م، ص 4111، 7الشديفات، إبراهيم راشد محمد، علم املرياث التطبيقي، دار يافا العلمية، عامن، ط. . 
 م. 7284 2د مصطفى، أحكام الوصايا واألوقاف، الدار الجامعية للطباعة والنرش، بريوت، ط،شلبي، محم 
  الشمراين، صالح بن عيل، مرياث أوالد االبن مع أوالد الصلب يف الرشيعة وقانون الوصية الواجبة إشكال وحلول، مجلة البحوث

  /alshamrani.com-http://saleh، 41/8/4175 اإلسالمية، الرئاسة العامة للبحوث واإلفتاء، السعودية، منشور:
  م..721الشوكاين، محمد بن عيل، نيل األوطار، مطبعة دار الجبل للطباعة، بريوت 
  ،م.7282الصابوين، محمد عيل، املواريث يف الرشيعة اإلسالمية يف ضوء الكتاب والسنة، دار القلم، دمشق، د.ط 
  ،م..411العزيزي، محمد رامز عبد الفتاح، املرياث والوصية ووصية القانون يف الرشيعة اإلسالمية، جهينة للنرش والتوزيع 
  ،م.7214ه، ـ7.24ابن قدامة، موفق الدين املقديس، املغني، دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع، بريوت، لبنان 
  ،م. 7211القرطبي، أبو عبد الله محمد بن احمد األنصاري، الجامع ألحكام القرآن، دار الكتاب العريب للطباعة والنرش 
  ،م.4112بيت األفكار الدولية، عامن، د.ط، ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه 
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 دراسة مقارنة-  الُسكر أو التخدير وأثره على القصد الجنائي في القانون القطري

  دراسة مقارنة-الُسكر أو التخدير وأثره على القصد الجنائي في القانون القطري  
    

 كلية القانون جامعة قطر 
 

 : ملخص

إّن الهدف الرئيس الذي يسعى املرُّشع الجنايئ إىل تحقيقه، هو ضامن الحامية املُستوجبة ألفراد املجتمع والحّد من انتشار 
 السلوك اإلجرامي، بُغية توفري عنارص األمن واالستقرار، وتحقيق مقومات العدالة بني أفراد املجتمع. 

وحاالت متتِنُع بها املسؤولية الجنائية عن الجاين، كأن يكون يف حالة ُسكر أو ومن املفيد القول، إّن املرّشع أوجد ظروف ا 
ا إىل مزيد تعميق النظر يف هذه املسألة وتخصيصها بالدراسة  تخدير غري اختياري عىل سبيل املثال. إّن هذا األمر، يُوّجهنا أساس 

هذه الحالة أوال ، والتوقّف عىل رُشوط تحّققها وُصورها من جهات مختلفة، من أجل معرفة املواقف الترشيعيّة التي نّصت عىل 
ثاني ا، وبيان التفسري الفقهي والقضايئ لها ثالث ا. هذا باإلضافة إىل رضورة بيان حالة الُسكر أو التخدير االختياري وتوضيح 

 . ُمختلف الصور املُشّكلة له، وبيان أثر تلك الحالتني عىل القصد الجنايئ لدى املتّهم

 

Abstract :  

The main goal of the criminal legislator is to ensure the due protection of individuals and 

control the spread of the criminal behaviour in order to provide security, stability and justice 

among the members of the society. 

It is worth saying that the legislator specified some conditions and cases where the criminal 

responsibility is denied to the offender, such as when he is drunk or being involuntarily under 

the influence of a narcotic. This brings us to study this issue further more and consider it from 

different perspectives, in order to identify the legislative attitudes which stipulated this case in 

the first place, secondly to look at the conditions of its fulfilment and its various patterns, and 

finally, to state the jurisprudence and judicial interpretation of the issue, in addition to the 

necessity of explaining the state of drunkenness or voluntary intoxication by narcotics, 

clarifying its various forms and the impact of the two states on the criminal design of the 

suspect.. 
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 املقدمة:
لوكيات اإلنسانية الدارجة اليوم، وهي ظاهرة تُشّكل خطر ا حقيقي    امُيثّل تعاطي املُسكرات واملُخّدرات من الظواهر االجتامعية والسُّ

ان ا إميو عىل سالمة املجتمع ومتاسكه نتيجة اآلثار السلبيّة املرُتتّبة عليها. وجرّاء تفيّش هذه الظاهرة يف الوسط املجتمعي ورسعة انتشارها، 
بجّدية االنعكاسات واملخاطر التي قد تُحدثها، حرصت مختلف الترشيعات الوطنية عىل رضورة الحّد منها باستحداث جملة من اآلليّات، 
ا حقيقي ا يعضد املجهودات املبذولة عىل  منها ما هو قانوين، ومنها ما هو أمني، ناهيك عن تكثيف برامج التوعية املُجتمعية لتكون رافد 

ا حقيقيّا لسالمة املجتمع، ومامل ّية طستوى األمني والقانوين. إّن الخطر الحقيقّي لهذه الظاهرة، يجد ُمنطلقه الرئيس من كونه مُيثّل تهديد 
الرتكاب أصناف مختلفة من األعامل اإلجرامية بسبب اإلدمان عليها. ويأيت هذا الترّصف املُهّدد للسلم املجتمعي والسالمة الجسدية 

طن جرّاء فقد اإلدراك بحقيقة ما يقوم به الواقع تحت تأثريها، أو من أجل تحصيل منافع أو مكاسب ليست من حقه، ومتثّل بحّق للموا
ا للغري يف سالمته الجسدية أو يف مقّدراته املالية أو غريها.   تهديد 

ا حقيقيّا يالئها لسالمة املجتمع وأمنه، وهو ما يعني رضورة إ  لكّل ما سبق، مُيكن القول عن وجاهة إّن املسكرات أصبحت مُتثّل تهديد 
اء و جانب ا من االهتامم والدراسة. ومن املُفيد القول كذلك، إّن مسألة السكر كانت من املسائل املطروحة يف املصادر الترشيعيّة األصول؛ س

اط األحكام يف شارب يها مختلف التآويل يف سبيل استنبما تعلّق منها بالنّص القرآين الذي مثّلت بعض آياته القاعدة النصيّة التي قامت عل
ا مرجعي ا استمّد منه حكم الجلد عىل شارب الخمرة رشعيته ، أو حتى كذلك املدونات الفقهية لتي ا الخمرة، أو السنة النبويّة التي كانت سند 

ا بقاعدة أن يكون االستدالل يفاستطاعت أن تحفظ لنا عمل الفقهاء واجتهاداتهم داخل كّل نسق مذهبّي مخصوص واملُ   حتكمة أساس 
 استنباط األحكام قامئا عىل رضورة اإلقناع بسالمة العالقة بني القاعدة الترشيعية التي تسعى إىل دفع الرّضر وجنب املنفعة إىل املسلم

 واألحكام التي توّصلوا إليها. 

ء إنه من الصعب وضع تعريف شامل لها يكون َمحّل اتفاق بني علامومن املفيد القول كذلك، إنّه فيام يتعلّق مبسألة املخّدرات، ف
ا من تعّدد أنواعها، واختالف  الطب من جهة، ورجال الرشيعة والقانون من جهة أخرى. إّن السبب الرئيس لهذه الصعوبة، يتأىّت أساس 

لقول بأّن املواد املُخدرة، هي عقاقري مصنعة من مواد طُرق تعاطيها وأساليبها، ورُسعة تطورها وظهور أنواع جديدة منها. ومع هذا، ميكن ا
 ك.اطبيعية أو مواد مركبة كيامئي ا، والتي تؤدي إىل إدمان أو تسكني األمل أو إحداث الشعور بالنشاط أو بالنوم أو بالهلوسة أو فقد اإلدر 

ة الخطرة وتنظيم استعاملها واالتجار فيها، مل يضع يف شأن مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلي 7281( لسنة 2وبالعودة إىل قانون رقم )
ا للُمخدرات واملؤثرات العقلية، واعتمد نظام الجداول امللحقة بالقانون، واعترب كّل املواد املدرجة بهذه الجدا رم و املرشع القطري تعريف  ل ُمجَّ

ع القطري من خالل اعتامده عىل نظام الجدول امللحق، تداولها بدون ترخيص من الجهات املرخصة قانون ا. بذا فإّن ما اتجه إليه املرش 
 يُسّهل عليه التعديل عند الحاجة إلدراج أنواع أو أصناف جديدة من املخدرات.  

إّن موضوع هذا البحث يُحاول أن يُوّجه النظر إىل املسؤولية الجنائية التـي تقع عىل مرتكب الجرمية، وهو يف حالة سكر أو تخدير. 
، فهي سلوك إرادي يُقّرر (540)ة بأنها فعل غري مرشوع صادر عن إرادة جنائية يُقــّرر لها القانون عقوبة أو تدبري احرتازيوتعرف الجرمي

ة يالقانون عىل مرتكبه جزاء  جنائي ا رشيطة أن يكون هذا السلوك معاقبا عليه قانون ا، حيث ال جرمية وال عقوبة إالّ بنص. وفكرة املسؤول
الركن املعنوي للجرمية من املفيد اإلحاطة بأّن و    التزام الشخص وتحّمله تبعات ما يصدر عنه من سلوك إيجايب أو سلبي.الجنائية تعني 

                                                           

 . 25، ص2111القسم العام ، الطبعة الثامنة، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  –يب حسني : شرح قانون العقوبات ( د. محمود نج540)
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تائجه، نيَعترِبُ علم الجاين بكافة العنارص املكونة للجرمية واتجاه إرادته إىل تحقيقها، هي العالقة النفسية بني الجاين والسلوك اإلجرامي و 
القصد الجنايئ فتكون الجرمية عمدية، ويف أحيان أخرى يتجه الجاين للركن املعنوي من ناحية الخطأ فتكون الجرمية غري ويتّخذ صورة 

ا لهذا البحث –إّن الُسكر أو التخدير سواء كان اختياريا أو غري اختياري  عمدية. ( من قانون 52تناولته املادة ) -الذي اتخذناه موضوع 
 من املسؤولية الجنائية، وسنعمل عىل بيانه وتوضيحه من ُمختلف الجوانب املُؤّسسة له العقوبات القطري كامنع

  أهمية البحث وتقسيم الدراسة:
من البداهة القول، إّن خطورة الجرائم التي قد تقع من األشخاص وهم يف حالة ُسكر أو تخدير جرّاء غياك اإلدراك والشعور لديهم، 

لدراسة، ذلك أّن هذه الحالة قد يختارها الشخص بنفسه، أو قد تصيبه لرضورة أو إكراه أو غلط. وتكمن مُتثّل مبحثا يستحّق البحث وا
أهمية البحث يف التعرّف عىل املسؤولية الجنائية ملُرتكبي الجرائم يف تلك الحاالت، ومدى تأثريها عىل قصده الجنايئ، وعرض مواقف 

ألخرى يف ذات املسألة الناظمة، وُمناقشة الجدل الفقهي الذي أُثري حولها، بهدف تطوير املرشع والقضاء القطري والترشيعات العربية ا
النصوص الترشيعية لصالح املجتمع وترسيخ مبدأ العدالة فيه، وعدم متكني املجرمني من اإلفالت من العقاب أو التخفيف منه بحجة 

 انتفاء املسؤولية الجنائية لديهم .  

  : منهجية البحث
ا يف حالة الُسكر سيتّم  يف هذا البحث اتباع املنهج التأصييل التحلييل للنصوص القانونية التي تتناول موانع املسؤولية وتحديد 

ىل إ والتخدير التي قد يكون عليها ُمرتكب الجرمية، مع االعتامد الكبري عىل املنهج املقارن بالقوانني واألنظمة املختلفة ، وأيضا  الرجوع
 .ونية العامة واملتخّصصة والرسائل والدراسات والبحوثاملراجع القان

وستُقّسم الدراسة إىل مبحث متهيدي بعنوان ماهية موانع املسؤولية، وبعدها إىل مبحثني؛ األول بعنوان الُسكر أو التخدير غري 
 شاغل التالية : قسيم البحث إىل املويف ضوء ما تقدم، فسيجري ت االختياري، والثاين سُيخّصص لدراسة الُسكر أو التخدير االختياري.

 املقدمة
  ماهية موانع املسؤوليةاملبحث التمهيدي: 

 الطبيعة القانونية ملوانع املسؤوليةاملطلب األول: 
 التمييز بني موانع املسؤولية وغريها من الظروف املشابهةاملطلب الثاين: 

 املبحث األول: الُسكر أو التخدير غري االختياري 
 ُصور الُسكر أو التخدير الغري اختياري األول:املطلب 

 رشوط منعه للمسؤولية  املطلب الثاين:
 أثره عىل القصد الجنايئ املطلب الثالث:

 املبحث الثاين: الُسكر أو التخدير االختياري
 ُصور الُسكر أو التخدير االختياري املطلب األول:
 شأنه الخالف الفقهي والقضايئ الذي ثار ب املطلب الثاين:
 أثره عىل القصد الجنايئ املطلب الثالث:

 وسنختم البحث بعرض جملة من النتائج والتوصيات  
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 املبحث التمهيدي: ماهية موانع املسؤولية   
 ةقد ترتبط الجرمية أو من قام باقرتافها بُجملة من الظروف تؤدي إىل انتفاء املسؤولية الجنائية عن الفاعل، أو أنّها تكون سبب ا إلباح

رم. حيث اعترب املرشع القطري حالتي الُسكر والتخدير غري االختياري         ا للمسؤولية ع-موضوع البحث-الفعل املُجَّ تي ن الجرائم الَمانِع 
تُرتكب أثناء تلك الحالة، كام اعترب بعض الحاالت األخرى كذلك من املوانع النافية للمسؤولية، وهي صغري السن الذي مل يتم السابعة 

ذا إ  من عمره، وحالة الجنون وعاهة العقل، عالوة عىل املكره واملضطر عىل ارتكاب فعل يُشّكل جرمية وفقا  للرشوط املقررة قانونا ، وأخري ا
ر الذي وقع من الفعل تافه ا.    كان الرضَّ

املثال حّق  لــــــعل الذي يُشّكل جرمية، وهي عىل سبيــــكام أنّه مثة كذلك ظُروفا أخرى جعلها املرشع القطري سبب ا إلباحة الف
رض يف هذا ـــــوغريها من الحاالت. وسنعالدفاع الرشعي، أو إذا كان الفعل استعامال  لحّق ُمقّرر مبُقتىض الرشيعة اإلسالمية أو القانون 

رها ـــموانع املسؤولية وغي مل عىل التمييز بنيــــة، ويف املطلب الثاين سنعــــــــــاملبحث يف مطلبه األول الطبيعة القانونية ملوانع املسؤولي
لتي الُسكر والتخدير ربية من الطبيعة القانونية لحامن الظروف املشابهة، يف حني سُنوّجه النظر يف املطلب الثالث إىل موقف الترشيعات الع

 االختياري. 

 املطلب األول: الطبيعة القانونية ملوانع املسؤولية
رم، وأن يكون اإلدراك  تقوم املسؤولية الجنائية عىل اعتبار جوهرّي أساسه أْن تكون لدى اإلنسان اإلرادة يف ارتكاب الفعل املُجَّ

االختيار هو قوامها ونواتها األصيلة. وقد عرّف الفقه " التمييز" بكونه املقدرة عىل فهم ماهية األفعال وطبيعتها، القائم عىل التمييز وحرية 
 .(541)وتوقّع اآلثار الناجمة عنها، وأّن هذا الفعل يُشّكل اعتداء  عىل املصلحة أو الحق الذي يحميه القانون

يف حني عرّف " ُحرية االختيار" بكونها قدرة اإلنسان عىل توجيه إرادته إىل عمل أو االمتناع عن عمل، وأّن هذه الحرية تتأثّر  
 . (542)بعوامل داخلية وخارجية ُمحيطة باإلنسان، كام أنّها تحكمها رغبات ونزعات تُؤثّر يف تحّكمه وسيطرته عىل حرية اختياره 

قول إّن موانع املسؤولية هي ذات صبغة شخصية؛ أي أنّها ال تتعلّق بذات الفعل اإلجرامي، وإمنا هي تكون ومن الرضورة مبكان ال
، ويقترص أثرها عىل من توفّرت فيه، وال متتّد إىل املساهمني معه يف الجرمية فتكون مسؤوليتهم قامئة ويخضعون ( 543) لصيقة مبُرتكبها

ا للعقاب كلٌّ بحسب دوره يف ارتكاب الجر   -ؤولية مرتكبهوإن امتنعت مس-مية. كام أّن صفة التجريم ال تنتفي عن الفعل الذي يُشكل جرم 
فامنع املسؤولية ال ميحو صفة التجريم حيث يظّل الفعل معه غري مرشوع، وعليه فيجوز مسألة من امتنعت مسؤوليته الجنائية مدنيا  عن 

 .(544)نها لكونها أفعال غري مرشوعه األرضار التي ترتبت عىل فعله والتعويض املترضر ع

كام أّن امتناع املسؤولية يؤدي إىل عدم جواز توقيع العقوبة عىل من توفّرت لديه، ولكّن ذلك ال يحول دون إخضاعه إىل تدبري  
 لعقوبة. احرتازي بُغية الوقاية من خطورته اإلجرامية، ولكن ال مُيكن بأّي وجه من الُوجوه اعتبار هذا التدبري رضب ا من ا

                                                           

 .591( د. محمود نجيب حسني ، مرجع سابق ، ص 541)

 .912، ص 2115،  القسم العام ، الطبعة السادسة ، دار النهضة العامة، القاهرة –( د. أحمد فتحي سرور : الوسيط في قانون العقوبات 542)

 .181م ،ص  2119/  2111القسم العام ، دار الكتاب الجامعي ، القاهرة ،  –( د. سامح السيد جاد : شرح قانون العقوبات 543)

 .229م ، ص 2111 -هـ  1211القسم العام ، الطبعة األولى ، جامعة قطر ، –شرح قانون العقوبات القطري ( د. أشرف توفيق شمس الدين ، 544)
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 املطلب الثاين: التمييز بني موانع املسؤولية وغريها من الظروف املُشابهة
قد تكون هناك ظروف ُمصاحبة لوقوع الجرمية، وتؤدي يف نهاية املطاف إىل عدم تحريك الدعوى الجنائية من قبل سلطة التحقيق، 
 أو عدم نيل ُمرتكب الجرمية العقاب الذي يستحقه الندراجه تحت موانع املسؤولية سالف الذكر يف املطلب األول، أو أّن ما قام به يُعترب

، أو أنّه يدخل ضمن موانع العقاب. هذا مع رضورة القول إّن هذه الظروف لكّل منها ما مُييزها عن اآلخر. ومبا أنّنا يف من أسباب اإلباحة
ا للمسؤولية، سنعرض بإيجاز الطبيعة القانونية ألسباب اإل  باحة هذا البحث سنُلقي الضوء عىل أحد الظروف التي اعتربها املرُّشع القطري مانع 

 .  وموانع العقاب

 أوالً: أسباب اإلباحة 
إّن أسباب اإلباحة ينتفي معها الركن الرشعي للجرمية، وهو الصفة الغري مرشوعة للفعل املُشّكل لها، ويخرج بها من إطار التجريم 

احة ميتّد تأثريها بإىل إطار اإلباحة، فهي ذات طابع موضوعي وتُحّول طبيعة الفعل فال يعترب جرمية أو حتى فعال  ضار ا. كام أّن أسباب اإل 
ا أّي ُمساءلة مدنية للرضر املرتتب عىل الفعل الذي تحّول إىل اإلباحة   . (545)عىل كّل من ساهم يف ارتكاب الفعل، وال يكون معه أيض 

 ثانًيا: موانع العقاب 
م تنصيص قاب عىل مرتكبها بُحكإّن مانع العقاب يحّل عىل جرمية ُمكتملة األركان، ومع ذلك ال يحدث أثر ا قانونيا قوامه تسليط ع

فهي ال تقّرر إالّ بنّص وال يجوز القياس عليها،     إّن هدف املرّشع من اإلعفاء، هو تشجيع ُمرتكبي (  546)املرشع عىل إعفائه من العقاب
رّشع من ا. إّن هدف املالجرائم عىل الرتاجع عن ارتكابها وإبالغه عنها، وهو األمر الذي يُساعد السلطات عىل كشفها ومعاقبة مرتكبيه

هذا األمر يف اعتقادنا، هو تحقيق مصلحة عامة، وهي استتباب األمن والحّد من انتشار الجرائم يف املجتمع. كام أّن اإلعفاء من العقاب 
ها سلطة تقديرية يف حينقد يكون وجوبيا  أو جوازي ا. وعليه، فإّن أثر توفّر رشوط اإلعفاء الوجويب، هو أن تلتزم املحكمة بتطبيقه وال متلك 
 . (547)تطبيق اإلعفاء من عدمه. يف حني أّن اإلعفاء الجوازي، فإنّه يجعل للمحكمة سلطة تقديرية يف الحكم به 

ومن األمثلة الدالة عىل موانع العقاب الوجوبية يف القانون القطري، ذلك اإلعفاء الوارد بشأن الجاين الذي يُبادر يف إبالغ السلطات 
ا إىل جانب (548) الجرائم املُوّجهة ضد أمن الدولة الداخيل، وذلك قبل البدء يف ارتكابها أو قبل التحقيق فيها مثل املختصة يف . هذا أيض 

إعفاء الرايش والوسيط من العقوبة إذا بادر أحدهام بإخبار السلطات املختصة بالجرمية أو اعرتف بها برشط أن يكون ذلك قبل اكتشافها 
.ومن األمثلة الدالة كذلك، ذلك اإلعفاء الذي يستفيد منه الشاهد الذي يرجع عن شاهدته الكاذبة (549)عرتاف بعد ارتكابها ولو كان هذا اال 

( من قانون العقوبات القطري. وأّما فيام يتّصل باألمثلة الدالة عىل موانع العقاب الجوازية 718وفقا  للضوابط املنصوص عليها يف املادة )
( من قانون العقوبات بجواز إعفاء ُمرتكب جرمية الخطف من العقاب إذا تقّدم إىل 41.ادة )يف القانون القطري، هو ما نّصت عليه امل

                                                           

 . 111 - 158القسم العام ، منشورات الحلبي ، لبنان ، ص –محمد محمد مصباح القاضي : قانون العقوبات ( 545)

 . 219، ص 2111القسم العام ، الجزء الثالث ، الطبعة األولى ، سالمة للنشر والتوزيع ،  –( مأمون محمد سالمة : قانون العقوبات 546)

 . 111 – 185 ( أشرف توفيق شمس الدين : مرجع سابق ، ص547)

بإصدار قانون العقوبات القطري ، ومن  2112( لسنة 11( انظر : الجرائم المنصوص عليها في  الباب األول من الكتاب الثاني للقانون رقم )548)

، إفشاء أسرار  أمثلة تلك الجرائم حمل السالح ضد الدولة ، والسعي لدى الدول األجنبية أو التخابر معها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة قطر

 الدفاع ، جمع الجند للقيام بعمل عدائي ضد الدولة وغيرها من الجرائم. 

 بإصدار قانون العقوبات القطري. 2112( لسنة 11من قانون رقم ) 1( مكرر / 125( انظر : نص المادة )549)
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 وأدى ذلك إىل إنقاذ -إن وجدوا-السلطات املختصة وكشف عن مكان ُوجود املخطوف وأرشد عىل هذا املكان وأبلغ عن باقي الجناة 
 ع القطري. املخطوف من قبضة الجناة ، وغريها من األمثلة التي أقرها املرش 

ا للعقاب لدى الجاين-وعىل عضو النيابة  أن يبذل العناية  -عند إظهار ُمجريات التحقيق ظهور مانع للمسؤولية أو سبب ا لإلباحة أو مانع 
الفائقة يف استظهاره،  وعدم ترك فرصة للجاين من االستفادة من تلك الظروف وهو غري مستحق لالستفادة، وأن ال تحرك الدعوى 

 ائية تجاه من توفرت لديه إحدى هذه الظروف مع مراعاة إذا كان لديه رشكاء ال يستفيدون من تلك األسباب . الجن

 املبحث األول: الُسكر أو التخدير غري االختياري
سنتوقّف يف هذا املبحث ِضمن مطلبه األول عىل ُصور الُسكر أو التخدير الغري اختياري، الذي يصيب الشخص سواء كان ذلك 

رسا عنه أو اضطرارا ، ويف بعض األحيان جهال  منه مباهية تلك املادة، والنتائج املرتتبة عىل دخولها إىل جسمه. يف حني سيتضّمن ق
ا للمسؤولية الجنائية.  ا للرشوط التي تكون معها صور الُسكر أو التخدير الغري اختياري مانع   املطلب الثاين عرض 

 تخدير الغري اختيارياملطلب األول: صور الُسكر أو ال
 ( من قانون العقوبات القطري عىل صورتني هام: 52يكون الُسكر والتخدير الغري اختياري كام نّصت عليه املادة )

تفرتض أّن تناول املادة كان تحت تأثري إكراه مادي أو معنوي، وقد تكون استجابة لرضورة، ويكون فاعل الجرمية  الصورة األوىل،
.ومن األمثلة (550)خدر أو املُسكر أو أّي يشء يف حكمه، ويؤدي ذلك إىل  فقدانه إلدراكه وإرادته وقت ارتكابه للجرمية مصابا بغيبوبة املُ 

الدالة عىل هذه الصورة، حال الشخص الذي تدفعه حالة الرضورة إىل أخذ مادة مخدرة ألغراض عالجية أو تهيئة لعمية جراحية، وتستمر 
عد انقضاء حالة الرضورة، ويرتكب أثنَاَءها جرمية بحّق أحد األشخاص يف املستشفى؛ كأن يتعّدى عىل الغري لديه حالة الفقد لإلدراك ب

بالسب والقذف، أو يعتدي بالرضب عىل أحد األطباء . كام تتوفّر حالة اإلكراه املادي عندما تقبض إحدى عصابات االتجار باملخدرات عىل 
دي ذلك إىل فقدانه اإلدراك، ويتّم توظيفه يف توصيل املخدرات إىل أحد املشرتين، ويتّم القبض شخص وتحقنه مبُخّدر ُرغام  عنه، ويؤ 

 عليه حينها.  

عندما تصل املواد سالفة البيان إىل جسم ُمرتكب الجرمية عن طريق الغلط حني يتناول املادة املُسكرة أو  الصورة الثانيةوتكون 
 املُخدرة وهو جاهل بطبيعتها وأثرها عىل جسده، أو أنّه يتناولها وهو جاهل بطبيعتها وأثرها عليه. وتتحّقق هذه الصورة يف حالة الجهل،

واد الضارة يف طعامه أو رشابه من باب االنتقام أو املزح والدعابة، ويكون تناوله عن طريق الغلط عندما كام لو َدّس أحدهم للجاين هذه امل
ا بأنه ال يحتوي عىل مادة الكحول وغري ُمسكر  .(551)يتناول بإرادته واختياره رشاب ا ُمعتقد 

وقد أكّدت أحكام محكمة التمييز القطرية يف مبادئها عىل ُوجوب تحّقق الصور السالفة البيان المتناع املسؤولية الجنائية عن  
 ، يف الجرائم التي يرتكبها أثناء فقده لإلدراك.   (552)السكران أو املُخدر

                                                           

 .111، ص 2111ضة العربية، القاهرة، القسم العام، الطبعة الثامنة، دار النه–( د. محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات550)

 . 111 – 111، ص2118األولى، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان،  ، طالقسم العام  –شرح قانون العقوبات ( د. علي عبد القادر القهوجي: 551)

ناولها بغير علم منه، وهو ما ال يدعيه ( " مناط انتفاء المسؤولية الجنائية في حالة السكر أن تكون المسكرات قد أعطيت له قسرًا عنه أو ت552)

من يونيو سنة  15، تمييز جنائي ، جلسة 2118لسنة  152الطاعن، ومن ثم فإن ما يثيره بدعوى انتفاء مسئوليته ال يكون سديد"  الطعن رقم: 
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دير اختياريا   سالفتي البيان يكون حينها الُسكر أو التخفإذا مل يكن الُسكر أو التخدير قد أصاب ُمرتكب ماديات الجرمية، بالصورتني
ا هوالجامع املشرتك بني الصورتني السالفتي البيان أّن كلتاهام تتحقق خارج إرادة الفاعل نتيجة لعوامل مختلفة مل يتمّكن من االحرتاز من

يار الشخص العادي الذي قد يوضع يف نفس الظرف مكانه أو تفاديها، ويكون معيار الخطأ أو القدرة عىل التفادي واالحرتاز منها، هو مع
 . (553)كان يقع مثله يف الغلط 

وال يكفي فقط أن تتوفر الصورتان السابق ذكرهام يف حالة الُسكر أو التخدير الغري اختياري لدى ُمرتكب ماديات الجرمية لتصبح 
ا للمسؤولية الجنائية، بل يجب أن تتوفّر فيه الرشوط املانعة  للمسؤولية، وهي محور اهتاممنا يف املطلب الثاين.  مانع 

 املطلب الثاين: الرشوط املانعة للمسؤولية 
ا للصورتني السابق ذكرهام يف املطلب السابق، هي عبارة عن حالة عارضة ينحرف فيها الوعي ويفقد معها  إّن الُسكر والتخدير طبق 

ا للمسؤولية الجنائية أن يتوفّر بها رشطان، هاماإلدراك والشعور. ويتطلّب العتبار تلك الحالة    :مانع 

ا كامال ، نتيجة مادة خارجية دخلت إىل الجسم، أما  هو ،الرشط األول أن تفيض املادة املُخدرة أو املُسكرة إىل فقدان اإلدراك فقد 
ا فال متتنع املسؤولية حينها ، ومثال ذلك إذا دفع ُمتّ  بسبب الُسكر  هم أمام القايض بامتناع مسؤوليته الجنائيةإذا كان الفقد ُجزئي ا أو ناقص 

ا يف سالمته ال تعّد سبب ا النعدام املسؤولية"  ، داال  (  554)أو التخدير الغري اختياري، "وجاء محرض استجواب املتهم أمام النيابة العامة قاطع 
ما و عىل سالمة إدراك املتهم أثناء ارتكابه للجرمية، ويظهر ذلك جليا  عندما يذكر تفاصيل الواقعة كأن يَِصَف مكان حدوثها ووقت ارتكابها 
 ، قد يكون دار بينه وبني املجني عليه، وغريها من التفاصيل األخرى أثناء استجوابه أو أثناء تدوين أقواله يف محرض جمع االستدالل

لعقوبة لويدّل ذلك عىل أنه ُمدرك أو أّن  فقده لإلدراك والشعور كان غري ُكيّل حينها ال مينع مسؤوليته الجنائية، ويعّد حينها عذر ا مخّففا 
ع معه نيخضع لتقدير قايض املوضوع. أّما إذا كان مصدر فَْقد اإلدراك داخلي ا، فإنّنا نكون حينها بصدد حالة خلل عقيل، وهي سبب آخر متت

. وقد يكون مصدر فقد اإلدراك داخلي ا نتيجة حالة مرضية، من قبيل فقد الوعي (555)املسؤولية الجنائية، وهو بسبب توفر حالة الجنون 
نتيجة مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو غريها من األمراض، فلو ارتكب حينها جرمية وثبت أنه كان فاقدا  لإلدراك كليا  متتنع 

   مسؤوليته.

هو تزامن فقد اإلدراك الرتكاب الفاعل للجرمية، فإذا مل يحدث ذلك التزامن بقيت مسؤوليته الجنائية قامئة،  الرشط الثاين،
واستحّق الفاعل توقيع العقوبة عليه، وهو ما يتحّقق عندما تكون حالة فقد اإلدراك نتيجة الُسكر أو التخدير سابقة أو الحقة عىل وقت 

يتّم تحديد هذا الوقت الذي يتحّقق به التزامن دون النظر إىل وقت تحّقق النتيجة اإلجرامية، ألنّه يكفي توفر العالقة حدوث الجرمية، و
. وقد أكدت عىل هذا الرشط محكمة التمييز القطرية يف أحكامها ومبادئها، حني (556)السببية واالرتباط بني الجاين والنتيجة اإلجرامية

                                                           

 2115ي المواد الجنائية من أول يناير سنة ، المجموعة العشرية الجنائية األولى للقواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز القطرية ف 2118

 م .    2112ديسمبر  11لغاية 

  -هـ  1212( كامل السعيد : شرح األحكام العامة في قانون العقوبات ، دراسة مقارنة ، الطبعة الثالثة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، األردن،553)

 .     512ص  -م  2111

 ز جنائي، مرجع سابق. تميي 2111لسنة  12( الطعن رقم 554)

 .   528- 529، ص  2111القسم العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  –( د. عمر سالم : شرح قانون العقوبات المصري 555)

 .111 – 112( د. علي عبد القادر القهوجي: مرجع سابق، ص 556)
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ا عىل ما قضت بأّن "مناط اإلعفاء  من العقاب لفقدان الجاين لشعوره واختياره وقت ارتكاب الحادث هو أن يكون سبب هذه الحالة راجع 
. وياُلحظ يف الحكم السالف البيان، أنّه مل مُييّز بني موانع املسؤولية وموانع العقاب، بالرغم (557)( من قانون العقوبات" 52تقيض به املادة )

ية لكّل منهام كام أسفلنا الذكر يف املبحث التمهيدي، وكان من األفضل لو استبدلت املحكمة عبارة "اإلعفاء من اختالف الطبيعة القانون
 ( املذكورة بالحكم تتعلّق بحاالت امتناع املسؤولية الجنائية. 52من العقاب" بـ " امتناع املسؤولية"، حيث أّن املادة )

نعرض كر والتخدير الغري اختياري، ورشوط منع تلك الصور للمسؤولية الجنائية، سوبعد أن عرضنا يف املطلبني السابقني ُصور السُ 
 يف املطلب التايل أثر هذا املانع عىل القصد الجنايئ لدى ُمرتكب ماديات الجرمية. 

 املطلب الثالث: أثره عىل القصد الجنايئ
رادته ة العمدية، وهو علم الجاين بعنارص الجرمية واتجاه إإّن القصد الجنايئ كام سبق القول يف املقدمة، هو الركن املعنوي للجرمي

. وقد عرّفته محكمة التمييز القطرية يف أحكامها بأنه " انرصاف إرادة (558)إىل تحقيق هذه العنارص وقبولها بالرغم من علمه بنتائجها 
.  وللقصد الجنايئ عّدة أشكال، ذلك (559)الجاين إىل الفعل والنتيجة وال عربة مبا يكون قد دفعه إىل فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه " 

 ة إىل تحقيق واقعة إجرامية مع علمه بعنارصها بغّض النظر عن الغايةأّن الجرمية لها قصد جنايئ عام، واملُتمثل يف إرادة الجاين املُتجه
التي يبتغي تحقيقها، ويتحّدد هذا القصد بحسب كّل جرمية عىل ِحدة وفقا  للعنارص الداخلة يف تكوين ركنها املادي. وهناك بعض الجرائم 

ا كجرمية القتل، وهو القصد الذي يتطلّب توفّر  ا جنائي ا خاص  عنوي ه لدى الجاين إضافة إىل القصد العام الكتامل الركن املتتطلب قصد 
للجرمية، وينّص املرشع عىل هذا القصد الخاص يف الوصف الترشيعي للجرمية. ويكون القصد مبارش ا عندما يكون الجاين قد توقّع 

كون الجاين  خالف ذلك؛ أي أنه يتحّقق عندما يالنتيجة املُتحققة لفعله باعتبارها أكيدة الوقوع. يف حني أّن القصد االحتاميل فإنّه عىل
د صقد توقّع النتيجة باعتبارها ممكنة الوقوع؛ أي قد تقع أو ال تقع. ومن املفيد القول كذلك، إّن هناك أشكاال  أخرى للقصد الجنايئ كالق

ق النار عىل شخص معني بنية إزهاق املحدود، وهو الذي تتّجه إرادة الجاين فيه إىل تحقيق النتيجة يف موضوع ُمحّدد، كحال إطال 
روحه، فهذا القصد مختلف عندما يتوفر لدى الجاين القصد الغري محدود الذي ال يكون فيه الجاين قد حّدد النتيجة التي قد تنجم عن 

     (.560)فعله، كالذي يزرع عبوة ناسفة يف محطة قطار مكتظة بالركاب 

ن توفّر القصد الجنايئ لدى املتهم قبل إحالة الدعوى إىل مرحلة املحاكمة، وعندما ويجب عىل عضو النيابة العامة أن يتحّقق م
ا ملُفردات الدعوى وظروفها،  تصبح يف حوزة قايض املوضوع يكون له وحده السلطة التقديرية يف الوقوف عىل القصد الجنايئ للمتهم وفق 

 . (561)وله مطلق الحرية يف تكوين قناعته يف هذا الشأن 

                                                           

 تمييز جنائي، مرجع سابق.  2111( لسنة 219( الطعن رقم )557)

 .21، ص  1899نجيب حسني : النظرية العامة للقصد الجنائي ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ( د. محمود558)

 تمييز جنائي، مرجع سابق. 2112( لسنة 51( الطعن رقم )559)

 .119 – 115( د. مأمون محمد سالمة : مرجع سابق، ص 560)

جنائي لدى المتهم من عدمه أكدت محكمة التمييز القطرية في أحكامها حيث أتت ( بشأن سلطة القاضي في الوقوف على توفر القصد ال561)

بهذا المبدأ "البحث في توفر القصد الجنائي مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة التمييز متى كان 

تمييز جنائي،  2118( لسنة 198ستخالص يكون غير سليم"، الطعن رقم )استخالصها سليمًا مستمدًا من أوراق الدعوى، وإن الطعن في هذا اال

 مرجع سابق.
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ر باألهمية القول إّن توفّر حالة الُسكر أو التخدير الغري اختياري لدى الجاين، وفقده اإلدراك والعلم كلي ا بسببها، ومعارصة والجدي
، يئتلك الحالة إلتيانه الفعل اإلجرامي، يُؤّدي بالرضورة إىل انعدام الركن املعنوي للجرمية، حيث أنّه ينهار بسبب عدم توفر القصد الجنا 

اإلدراك والعلم يعتربان من العنارص التي تتكّون منها الصورة العمدية للركن املعنوي الالزم لقيام املسؤولية الجنائية، وليس من ذلك أّن 
واللذان -عنارص األهلية لتحّمل التبعية الجنائية كحالة الجنون أو صغري السن. ويؤدي ذهاب امللكة العقلية املتمثلة يف اإلدراك والعلم 

ن واملُخدر، وهذا ما يفقده السكرا-إلنسان ويجعالنه قادر ا عىل اإلحاطة باألشياء من حوله، ويعرف طبيعتها، ويتوقع آثار أفعالهيؤهالن ا
ة، مفيصبح غري قادر عىل التحّكم والسيطرة يف أفعاله الذي يستتبع فقده للشعور، فال يعلم عندها ماهيتها وال يقدر فداحتها ونتائجها الوخي

ا ي  تُشّكل أحيانا  نشاط ا إجرامي ا. هذا باإلضافة إىل فقدانه اإلرادة التي تتجه إىل تحقيق النتيجة اإلجرامية، وبالتايل ال يُسأل جنائ والتي قد
 .(562)عام يرتكبه من أفعال تُشّكل نشاط ا إجراميا ، النعدام الركن املعنوي للجرمية 

لغري اختياري، نقص أو ضعف يف اإلدراك واإلرادة وقت ارتكاب الجرمية، فإّن أما إذا ما ترتب عىل توفر حالة الُسكر والتخدير ا
لكن ُعد و مسؤوليته تظّل قامئة وال متتنع عنه املسؤولية الجنائية، وذلك لتوفّر ِنسبة من العلم واإلدراك لديه، ال ينعدم معها الركن املعنوي، 

ا ويعترب الُسكر والتخدير سبب   ( من قانون العقوبات القطري يف فقرته الثانية.52ذلك عذر ا مخففا  للعقوبة، وهذا ما نصت عليه املادة )
ويف ضوء ما  .(563)شخصي ا المتناع املسؤولية، يقترص أثره عىل من توفّر فيه دون غريه من املساهمني يف الجرمية، فاعال  كان أم رشيك ا 

ا للمسؤولية الجنائية وأثره عىل القصد الجتقّدم عرضه يف املبحث األول من ُصور ورشوط اعتبار الُسكر  نايئ، والتخدير الغري اختياري مانع 
 .  ننتقل إىل املبحث الثاين، والذي سنعرض فيه حالة ما إذا كان الُسكر والتخدير اختياريا، وأثره عىل املسؤولية الجنائية والقصد الجنايئ

 املبحث الثاين: الُسكر أو التخدير االختياري 
ا، سواء ك ن اإّن الُسكر أو التخدير يكون اختياري ا، عندما تتّجه إرادة الجاين إىل إدخال املادة املُسكرة أو املُخدرة إىل جسده متعمد 

ذلك عن طريق تناولها أو استنشاقها أو حقنها أو بأي طريقة أخرى تُحّقق النتيجة، وهي فقد اإلدراك، برشط أن يكون هذا الجاين عىل 
بتلك املادة وطبيعتها، والحالة التي ستُصيبه بعد تعاطيها. وسنُلقي الضوء يف هذا املبحث الثاين من البحث عىل ُصور الُسكر أو  علم تام

التخدير االختياري ِضمن املطلب األول، وسنعرض الخالف الفقهي والقضايئ الذي ثار بشأنه يف املطلب الثاين. ثّم سنُبنّي يف املطلب 
 أثره عىل القصد الجنايئ لدى الجاين.    الثالث واألخري

 املطلب األول: صور الُسكر أو التخدير االختياري 
  :تتجّسد هذه الحالة التي يكون عليها الجاين يف سياق صورتني جامعتني، هام

موانع  لنفسه مانًعا مناألوىل عندما يتعاطى الجاين املادة املُسكرة أو املُخدرة عن علم وإرادة منه لُيهّيأ تتحّقق الصورة -
ل، يتسبب بها الجاين بإرادته يف توفر مانع من موانع املسؤولية لحظة ارتكاب الفع املسؤولية، أو رغبة منه يف تسهيل ارتكاب جرمية

 . (564)در ويبدو ذلك بصفة خاصة يف حالة الشخص الذي يتناول املادة املُسكرة أو املُخدرة حتى يسهل ارتكاب الجرمية ويقرتفها بدم با

                                                           

ربية ، ( د. عز الدين الدناصوري ، د. عبد الحميد الشورابي ، المسؤولية الجنائية ، الجزء األول ، الطبعة الخامسة، دار الكتب والدراسات الع562)

 . 99اإلسكندرية ، ص 

 .     112: مرجع سابق، ص ( د. علي عبد القادر القهوجي563)

 .511( د. عمر سالم : مرجع سابق ، ص 564)
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ن قسطا من حرية االختيار، ما دام أنه كا-بال شك-إّن هذا الشخص الذي تعّمد الوصول إىل حالة تُحّفزه عىل اإلجرام قد توفّر لديه 
ا عىل تنفيذ ما لديه من تصميم إجرامي سابق. وقد جعلت بع  ضواعي ا وُمدرك ا لنيته اإلجرامية التي عقدها من قبل، وما دام أنه كان حريص 

، ومثال عىل ذلك أن يريد شخص (565)( من قانون العقوبات42الترشيعات من الُسكر ظرف ا ُمشدد ا للجرمية، كالقانون اإليطايل يف املادة )
ارتكاب جرمية رسقة، ولديه خوف من تسلق الجدران العالية أو التسلل إىل األماكن املظلمة، فيتعاطى املُخدر ليزيل خوفه أثناء دخوله 

 املرسوقات.إىل مكان 

ومن الثابت أّن بعض األشخاص يحتاجون إىل املُسكر أو املُخدر للتحلّل من رقابة األنا العليا التي تُشّكل حسب رأي النظرية النفسية 
يب أو ذِوعاء  للقيم والفضيلة عند اإلنسان، فتقوم هذه املسكرات أو املخدرات بإطالق العنان للشهوة والغريزة اإلنسانية للظهور دومنا ته

تقويم، ويف صورة سلوك خارق للقيم والفضائل االجتامعية أو خارقا للقانون والنظام فيام يسمى جرمية. إّن هذا التعّمد يف إحداث حالة 
، فهو ال  (566)عدم اإلدراك واإلرادة بقصد ارتكاب جرمية، يُعّد صورة من صور سبق اإلرصار عىل ارتكاب املُخطّط اإلجرامي لدى الجاين

ك لنفسه فرصة للرتاجع عن مخططه ، وال فرصة لصحوة ضمري ميكن أن تردعه وتقف بسلوكه اإلجرامي الذي أضمره يف نفسه. ويف يرت 
( 568)واللبناين ( 567)هذه الصورة اختلفت املواقف الترشيعية من جهة اعتبارها ظرف ا ُمشدد ا عىل ارتكاب الجرمية، ذلك أّن املرشع اإلمارايت 

اعترب توفّر هذه الحالة ظرف ا مشدد ا للعقوبة، لهذا جاء النص من قانون العقوبات االتحادي عىل النحو التايل:  (570)لُعامين وا( 569)والبحريني 
ا بغية ارتكاب الجرمية التي وقعت منه عد ذلك ظرفا  مشددا    .(571)لعقوبة"ل"إذا كان الجاين قد تناول العقاقري أو املواد املُخدرة أو املُسكرة عمد 

وعىل خالف ما تقّدم، نجد أّن املرشع القطري واملرصي، مل يجعال الصورة السالفة البيان ظرف ا مشدد ا للعقوبة، ولكنهام أدخالها من 
. بضمن الُصورة العامة للُسكر أو التخدير االختياري، التي ال متنع مسؤولية املتهم الجنائية عاّم يقرتفه من جرائم لكن دون تشديد العقا

ا مع موقف باقي الترشيعات السالفة البيان، إْذ أنّه مل يتناول حاالت السُ وهذا  كر األمر ذاته اتّجه إليه املرشع املغريب، ذلك أنّه جاء متفق 

                                                           

 . 812،  ص 2115القسم العام ، الطبعة السادسة ، دار النهضة العامة ، القاهرة ،  –( د. أحمد فتحي سرور : الوسيط في قانون العقوبات 565)

"حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فال يستطيع أحد أن يشهد بها  ( عرفت محكمة التمييز القطرية سبق اإلصرار في مبادئها وأحكامها بأنه566)

مباشرة بل يستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي، ويشترط لتوافره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله 

 ، تمييز جنائي ، مرجع سابق. 2119لسنة  251والتصميم عليه في هدوء وروية، وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل"  الطعن رقم: 

م قانون العقوبات االتحادي والتي نصت على : "فإذا كان الجاني قد تناول  1891( لسنة 1( الفقرة الثانية من قانون رقم )11( انظر : المادة )567)

 ك ظرفًا مشددًا للعقوبة". العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة عمدًا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذل

 وإذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصدا بغية ارتكاب الجريمة شددت عقوبته" . ( من قانون العقوبات اللبناني والتي نصت على : "  251(المادة )568)

أوجد المجرم نفسه في حالة سكر م قانون العقوبات  البحريني والتي نصت على: "إذا  1811( لسنة 15( من قانون رقم )12( انظر : المادة )569)

 أو تخدير عمدًا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه كان ذلك سببًا مشددًا للعقوبة".

( الفقرة الرابعة من قانون الجزاء الُعماني والتي نصت على :  "أما إذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصدًا بغية ارتكاب 112( انظر : المادة )570)

 بته ".جريمة فتشدد عقو

 118 – 119، ص2111النظرية العامة للجريمة ، الكتاب األول ، الطبعة الثالثة ،  –( د. خليفة بن راشد الثعالي: شرح قانون اإلمارات اإلماراتي 571)

. 
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لُسكر او واالنفعاالت الناتجة عن تعاطي املُسكر أو املخدر اختيار ا، ماّم يدل عىل أنه ترك هذا األمر إىل املبادئ العامة، أما بشأن التعاطي 
 .  (572)العمدي فإنّه مل يأيت بالتشديد

وكان من األفضل عىل املرشع القطري واملرصي واملغريب أْن يجعلوا الصورة السالفة البيان ظرف ا مشدد ا، كغريه من املرشعني 
تكبة جناية عىل املر  يف حال كانت الجرمية -عند توفرها-الخليجني، وتقييد حّق القايض يف استعامل أحكام الرأفة وتخفيف العقوبة 

 النفس أو العرض .

لشخص الذي كا، وتتحّقق الصورة الثانية يف حال إقدام شخص عىل أخذ املادة املُسكرة أو املُخدرة بقصد إفقاد الوعي فقط-
صدقاءه أ يرشب الخمر لغرض الوصول إىل حالة الثاملة أو بسبب إدمانه عىل الكحول، وكالشخص الذي يتعاطى مادة الحشيش لتحدي 

ا 52أو لحب التجربة، وهذه الصورة حسمها املرشع القطري رصاحة يف الفقرة الثالثة من املادة ) ( من قانون العقوبات، بعدم اعتبارها مانع 
ا جنائيا  خاصا . كام أّن املرشع املغريب نّص رصاحة عىل أّن حاالت الُسكر واالنفعاالت العاطفية  لناتجة اللمسؤولية ولو كانت تتطلب قصد 

، عىل خالف ما أخذ به املرشع (573)عنه ال تكون بأّي حال من األحوال سبب ا ملنع أو نقصان املسؤولية عندما يتعمد الجاين الُسكر أو التخدير
 ( من قانون الجزاء؛ إذ أنّه مل ينص رصاحة عىل.4( من قانون العقوبات، واملرشع الكويتي يف نص املادة )14املرصي يف نص املادة )

 ىلهذه الصورة ، واكتفى ببيان حاالت منع املسؤولية ملُرتكبي السلوك اإلجرامي يف حالة الُسكر والتخدير الغري اختياري ، وقد أّدى ذلك إ
 خالف فقهي وقضايئ واسع  سنعرضه يف املطلب الثاين بإيجاز.

 املطلب الثاين: الخالف الفقهي والقضايئ الذي ثار بشأنه 
لدى الترشيعات التي نّصت رصاحة عىل مسؤولية السكران واملُخّدر باختياره عن الجرائم التي يرتكبها أثناء فقده  مل يرَُث خالف فقهي

( من قانون العقوبات املرصي  واملادة املقابلة لها يف قانون الجزاء الكويتي ، بالتفسري 14، حيث تناول الفقه املادة )(574)لإلدراك والشعور
قهاء  بشأن عدم النّص رصاحة عىل صورة الُسكر أو التخدير االختياري ، ومدى مسؤولية السكران أو املُخّدر بإرادته والرشح. كام اختلف الف

د جعند ارتكابه لنشاط إجرامي ُمتزامن مع فقده لإلدراك والشعور، حيث يرى جانب من الفقه أّن املسؤولية الجنائية تتوافر للسكران الذي أو 
إلرادة بيديه وارتكب الجرمية، وُحّجة هذا الجانب من الفقه أّن عدم تحميل السكران ُسكر ا اختياريا  مسؤولية حالة فقدان اإلدراك وا

، وهذا الرأي يتّفق مع الفقه (575)جنائية عن جرميته، يعرض املجتمع للخطر ومُيّكن هذه الرشيحة من املُجرمني من اإلفالت من العقوبة
ي ا ئالذي يعتمد الرشيعة اإلسالمية كمصدر من مصادر الترشيع الجنايئ، عىل اعتبار أّن من أحدث ُسكره أو تخديره بنفسه يُعدُّ  مسؤوال  جنا

                                                           

،  2111، مراكش،   ( د. لطيفة الداودي : الوجيز في القانون الجنائي المغربي ، القسم العام ، الطبعة األولى، المطبعة والوراقة الوطنية572)

 ( من قانون العقوبات المغربي . 111. انظر : المادة ) 122ص 

( من قانون الجزاء المغربي والتي نصت على: " السكر وحاالت االنفعال أو االندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي  1/  111المادة ) ( انظر : 573 )

 أن يعدم المسؤولية أو ينقصها".الموا د المخدرة عمدا ال يمكن بأي حال من األحوال 

ا ه( أقر كاًل من المشرعين القطري واإلماراتي والبحريني والُعماني والمغربي بعدم منع مسؤولية السكران والُمخدر عن الجرائم التي يرتكب574 )

 بالبحث . 11أثناء ُسكره ، وقد تناولنها سابقًا ص 

 .  119 -111( د. خليفة راشد الثعالي : مرجع سابق، ص 575 )
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ا أو غري عا  مل بأنه ُمسكر ثم ارتكبعن جرامئه، وهو الرأي الراجح يف الرشيعة من رفع العقاب عن السكران إذا تناول املُسكر مكره 
 .(576)الجرمية أثناء سكره، ولكن تناوله للُمسكر مختارا ال يعفي مسؤوليته عن أي جرمية يرتكبها أثناء سكره 

وذهب رأي فقهي آخر إىل ُوجوب تطبيق القواعد العامة للقانون التي تُفرّق بني الجرائم العمدية والغري عمدية. فبالنسبة للجرائم 
كن أن تتحقق ألّن السكران يُعدُّ فاقدا للشعور، بذا فإنّه ال ميكنه توجيه إرادته الرتكابها، أما بالنسبة للجرائم غري العمدية العمدية ال ميُ 

 فهي وحدها التي مُيكن أن يسأل عنها السكران ألنها تقوم عىل اإلهامل وعدم االحتياط.

وي لجرمية والركن املعنوي للمسؤولية الجنائية، ذلك أّن الركن املعنوقد انتُِقد الرأي السابق بسبب خلطه بني الركن املعنوي ل
ني الجرائم إّن هذه التفرقة يف الحكم ب للمسؤولية هو األساس القانوين للمسؤولية الجنائية؛ سواء كانت الجرمية عمدية أو غري عمدية.

مطلقا   ة عملية غري مقبولة يف اعتقادنا، فمثال  ال مسؤوليةالعمدية سيُؤدي إىل إفالت ُمرتكب الجرائم العمدية من القصاص، وهذه نتيج
 .(577)عىل السكران الذي يرتكب جرمية اغتصاب ألنها جرمية عمدية، بينام يُسأل عن جرمية الرضب أو الجرح غري العمدية

مادية، إْذ أّن  موضوعية أو كام اتجه البعض اآلخر إىل اعتبار مسؤولية السكران باختياره عن الجرمية التي يرتكبها، هي مسؤولية
كران سالقانون يعاقب عىل تلك الجرمية دون تطلّب للركن املعنوي، واكتفاء  بتوافر عالقة السببية املادية بني فعل الجاين والنتيجة، ألّن ال

د العامة ال تتقرر إالّ بنص، وال يوجد ، ولكن هذا االتجاه تعتربه استثناء من القواع(578) ال تتوافر لديه اإلرادة التي تعّد قوام الركن املعنوي
وقد ذهب فريق آخر إىل القول بأّن السكران باختياره يُسأل عن جرامئه املقصودة والغري مقصودة عىل حّد  نص يقررها يف هذه الحالة.

ة ما، ورغم يه ويرتكب جرميالسواء، عىل أساس توفر القصد االحتاميل، إْذ كان عليه أْن يتوقّع عند إفراطه يف الرشاب أنه قد يفقد وع
 ذلك قبل املخاطرة وأقدم عىل تناول املُسكر أو املُخدر باختياره.

ويذهب البعض إىل تقرير مسؤولية السكران أو املُخّدر باختياره عن كّل ما يرتكبه من جرائم، سواء كانت تلك الجرمية التي ارتكبها 
ا قانوني ا ال يقبل إثبات العكس، وأنه وقت ارتكاب الفعل اإلجرامي كان مقصودة أم غري مقصودة، عىل أساس أّن املرشع افرتض  افرتاض 

يتمتّع بالقدرة عىل اإلدراك واالختيار شأنه يف ذلك شأن املدرك، فيُسأل حينها عن جرمية مقصودة إذا اتجهت إرادته وقت ارتكابها إىل 
ه اتجهت إرادته إىل السلوك فقط ولكنه تسبّب يف وقوع النتيجة بإهاملالسلوك والنتيجة اإلجرامية، ويُسأل عن جرمية غري مقصودة إذا 

  (579)وعدم احتياطه.

( من قانون العقوبات املرصي يكون عن طريق 14ويرى جانب آخر من الفقه، أّن استخالص حكم الُسكر االختياري من املادة )
ا يف عدم النص رصاحة به لع دم الحاجة لذلك ، وأّن خطة القانون يف بيان موانع املسؤولية مفهوم املخالفة ، وأّن املرّشع كان ُمحق 

ان النّص ك وافرتاضها، أنَّ كّل من مل يتوفّر لديه أحد هذه املوانع يعترب مسؤوال  عن أفعاله، فاألصل هو املسؤولية واالستثناء امتناعها ، فإذا

                                                           

 . 211-215( د. عبد القادر عودة: مرجع سابق، ص 576)

 . 891 – 892، ص  2111( د. عبد الرؤوف مهدي: شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية ، القاهرة، 577 )

 . 118القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة ، ص  –( د. مأمون سالمة: قانون العقوبات 578 )

  121 - 119( د. علي عبد القادر القهوجي : مرجع سابق ، ص 579 )
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ذلك يعني اعتباره مسؤوال  عن أفعاله إذا كان سكره أو تخديره اختيارا  ،  قد اقترص عىل امتناع مسؤولية السكران أو املُخّدر اضطرارا ؛ فإنّ 
 . (580)وأّن األخذ بغري ذلك التفسري يؤدي إىل نتائج مهدرة ملصلحة املجتمع ، وال يتصور أن يكون الشارع قد ارتضاها 

عاطى الخمر بأنّه متى ثبت أّن " الجاين قد توفيام يتعلّق مبَا انتهجته محكمة النقض املرصية بشأن الُسكر والتخدير االختياري، 
اإلدراك  وقضت بأّن " القانون يجري حكم املدرك التام مبحض اختياره فليس لسكره يف هذه الحالة تأثري ما يف مسؤوليته الجنائية". 

م ذات القصد الجنايئ لديه يف الجرائعىل من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختار ا أو عن علم بحقيقة أمرها، مام ينبني عليه توافر القصد 
 العام، ومن ثم فإنه يكون مسؤوال  عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثريها". 

إالّ أّن محكمة النقض منعت مسؤولية السكران باختياره بالنسبة للجرائم ذات القصد الخاص، فقضت بأّن " السكران متى كان فاقد 
يصح أن يقال عنه أنه كانت لديه نية القتل، وذلك سواء أكان قد أخذ املُسكر بعلمه ورضاه أم أخذه قهر ا الشعور أو االختيار يف عمله ال 

عنه أو عىل غري علم منه، ما دام الُسكر قد أفقده شعوره أو اختياره، فمثل هذا الشخص ال يصح معاقبته عن القتل العمد إال أن يكون قد 
ا له عىل ارتكاب جرميته، وال يرد عىل هذا أنه يؤخذ من نص املادة )انتوى القتل ثم أخذ املُسكر  ليكون  ( من قانون العقوبات 14مشجع 

 أن السكران ال يعفى من العقاب إال إذا كان قد أخذ املُسكر بغري إرادته، وما دام القانون يوجب يف جرمية القتل العمد أن يكون الجاين
ة " أمر خفي ال يدرك بالحس الظاهر وأن ما يدرك بالظروف املحيطة بالدعوى واألمارات قد انتوى إزهاق روح املجني عليه وهذه الني

، وما دامت هذه النية باعتبارها ركنا  من أركان الجرمية ال يصح (581)واملظاهر الخارجية التي يأتيها الجاين وتنم عىل ما يضمره يف نفسه"
( املذكورة ال تنطبق يف حالة الجرائم التي يجب فيها توافر قصد جنايئ 14ن املادة )القول بقيامها إال إذا تحققت بالفعل. ويلزم عن ذلك أ 

خاص لدى املتهم، إذ ال يتصور يف هذه الحالة اكتفاء الشارع يف ثبوت هذا القصد باعتبارات وافرتاضات قانونية، فإن القصد الجنايئ 
 . (582)هذا هو التفسري الذي يجب أن يعطي للامدة املذكورة باعتباره واقعة يجب أن يكون ثبوتها بناء عىل حقيقة الواقع، 

ويكون تحديد نوع الُسكر أو التخدير ما إذا كان اختياري ا أو غري اختياري، وتأثريه عىل اإلدراك والشعور فإنّه يكون من اختصاص 
ا داال  بنفسه  قايض املوضوع، يستخلصه من األدلة والقرائن، ومن وقائع الدعوى املطروحة أمامه. "وال يشرتط يف الدليل أن يكون رصيح 

 . (583)ملراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخالص ثبوتها عن طريق االستنتاج مام تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن " عىل الواقعة ا

 املطلب الثالث: أثره عىل القصد الجنايئ
تياريا  بقصد خنرى فيام سبق عرضه بأّن الترشيع والقضاء والرأي الراجح يف الفقه اتفقوا عىل اعتبار ُمحدث الُسكر أو التخدير بنفسه ا

 اإعطائه الجرأة والقوة الرتكاب ُمخطّطه اإلجرامي، يُعدُّ مسؤوال  جنائيا  عن جرميته؛ سواء كان ذلك بالنّص عليه رصاحة واعتباره ظرف  
ا أو ك ُمشّدد ا كاملرشع اإلمارايت والبحريني، أو النّص عليه ضمنيّا كاملرشعني القطري واملرصي. وعليه، فإّن القصد الجنايئ سواءٌ  ان عام 

 خاصا يف بعض الجرائم، يكون متوفر ا لدى الجاين التجاه نيته قبل ُسكره أو تخديره لتنفيذ ُمخطّطه وتحقيق النتيجة اإلجرامية.

                                                           

 . 111( د. محمود نجيب حسني : مرجع سابق ، ص580)

 م، مرجع سابق.  21/11/2111جلسة  2111( لسنة 12( الطعن رقم )581)

 .891-892( د. عبد الرؤوف مهدي: مرجع سابق ، ص 582 )

 ق. تمييز جنائي، مرجع ساب 2112لسنة  211( الطعن رقم 583)
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 يأما بالنسبة للصورة الثانية التي يُقدم فيها شخص َما عىل أخذ املادة املُسكرة أو املُخدرة ألّي غرض آخر، فقد حسمها املرشع القطر 
ا قانوني ا ال يقبل العكس بتوفر القصد الجن يئ ا بإقرار مسؤوليته عن الجرائم التي ترتكب منه حال فقده لإلدراك والشعور، باعتباره افرتاض 

العام والخاص لديه، وذلك عىل خالف القواعد العامة، وبغرض حامية املصلحة االجتامعية؛ وهي احتاملية إفالت مرتكبي الجرائم من 
 واقتداء  بالرشيعة اإلسالمية ومسلكها يف هذا الشأن.  العقاب،

( من قانون العقوبات املرصي، والتحّفظ القضايئ بعدم قبول 14ومن املفيد القول، إّن مسألة الخالف الفقهي التي أثارتها املادة )
كفي يف ثبوت العام إليه فقط بُحجة أنّه ال ي نسبة القصد الجنايئ الخاص إىل السكران أو املُخّدر اختياري ا، وقبول نسبة القصد الجنايئ

يئ ا القصد الخاص باالعتبارات واالفرتاضات القانونية، ألّن ثبوته يكون بناء  عىل الحقيقة الثابتة ووقائع الدعوى، وأّدى ذلك التحفظ القض
ا قوامه نية إزهاق الروحإىل أنه يف حالة إتهام سكران أو ُمخّدر بجرمية القتل العمد فإنّه ال يُسأل عنها، لتطلّب ا جنائي ا خاص  ، ولكنه  ها قصد 

 يُسأل عن جرمية الرضب املُفيض إىل املوت باعتبارها تقوم بارتكاب ماديات القتل وتوفّر القصد الجنايئ العام لديه.

توفّر لدى  رائم التي ال تقوم إالّ إذاأما إذا اتّهم السكران أو املُخّدر بتزوير أو رسقة فال سبيل إىل مسؤوليته عن أيّهام ألنّهام من الج
ا. ا جنائي ا خاص  وقوامه توفّر  هو الركن املعنوي للجرمية العمدية،-كام أسلفنا الذكر يف املبحث التمهيدي-فالقصد الجنايئ  الجاين قصد 

 العلم لدى الجاين بكّل مادياتها، وتوّجه إرادته إىل تحقيق النتيجة اإلجرامية. 

سواء -القضايئ أصبح محّل انتقاد الفقه، ذلك أّن التسليم مبسؤولية السكران باختياره عن الجرائم التي يرتكبها إّن هذا التحّفظ 
قد افرتضت توفّر اإلرادة املعتربة لديه قانون ا بكّل قيمتها التي تصلح أن يقوم بها القصد الجنايئ العام أو  -كانت عمدية أم غري عمدية
هام من حيث جوهر كل منهام، والقول بأّن القصد الجنايئ الخاص ال يكفي يف ثبوته العتبارات وافرتاضات الخاص، فليس مثة فارق بين

قانونية، ويجب أن يستند إىل أدلة ُمستمّدة من وقائع الدعوى، فإّن هذا القول يصدق كذلك عىل القصد الجنايئ العام، فالبّد من إقامة 
 . (584)خاصالدليل عليه شأنه شأن القصد الجنايئ ال

وكان من األفضل لو أّن املرّشع املرصي انتهج نهج املرشع القطري واإلمارايت والبحريني والُعامين، وذلك بالنّص رصاحة عىل 
ا، ِحامية للمجتمع من إفالت املجرمني ا جنائي ا خاص  ن م مسؤولية السكران أو املُخّدر اختياري ا عن الجرائم التي يرتكبها ولو تطلبت قصد 

جنائية. وياُلحظ الباحث أّن بعض الترشيعات، منها ما اتّجه إىل ما اتّجه إليه املرشع الكويتي واملغريب بجواز إيداع الفاعل املسؤولية ال
 ااملُجرم إذا تسبّب إدمانه عىل الخمر واملُخدر إىل جنونه بأن يودع يف مؤسسة عالجية، وتواجه حالته بذات التدابري املنصوص عليها عندم

، عىل خالف املرشع القطري واملرصي واإلمارايت والبحريني والُعامين الذين مل ينصوا ( 585)لجنون لدى الجاين كامنع مسؤولية تتوفر حالة ا
 ،عىل جواز إخضاع الجاين للتدابري، عن طريق إدخاله إىل املكان املُخّصص لعالج األمراض العقلية عىل اعتبار أّن ذلك من القواعد العامة

سليم ألنه مل ينص ويزيد عىل ما هو ثابت ومنصوص عليه يف حالة الجنون كامنع  -عىل ما يرى الباحث –ترشيعي وهذا االتجاه ال
 للمسؤولية .

                                                           

 . 121 – 121( د. محمود نجيب حسني : مرجع سابق ، ص 584)

ر ش( د. محمد عبد اللطيف عبد العال : النظرية العامة للجريمة والمسؤولية الجنائية في قانون الجزاء الكويتي ، جامعة الكويت ، مجلس الن585)

 ( من قانون الجزاء الكويتي .21الجزاء المغربي ،  والمادة )( من قانون  2/  111، انظر : المادة )  1118، ص  2115العلمي ، الكويت ، 
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وبالنظر إىل تلك الحالة عىل وجه الخصوص، فإّن الجاين الذي يرُّص عىل التعاطي والُسكر إىل أْن يؤدي به ذلك إىل اإلدمان، فإنّه 
خّفف مسؤوليته الجنائية، بل يجب أْن يُواجه بالتشديد بدال  من احتضانه وعالجه يف املؤّسسات العالجية، ال يستحّق أن متتنع أو تُ 

وباألخّص يف حال ارتكابه لجرائم بشعة كالقتل أو االغتصاب. أّما إذا أدى ذلك اإلدمان إىل تلف العقل وقت ارتكابه للجرمية، فحينها 
 لعامة.ينطبق عليه حكم املجنون يف القواعد ا
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 الخامتة 
نخلص يف خامتة هذا البحث، إىل القول بأّن كّل ما يُذهب العقل واإلدراك من ُمسكرات أو مخدرات أو غريها من مواد، هي آفة 
عىل البرشية وتصيب املجتمع باملحن وتُهّدد سلمه املجتمعّي، وتدفع الناس إىل ارتكاب الجرائم يف حال استخدمت لغري األغراض 

املُحّددة لها، األمر الذي دفع بالدول والحكومات إىل سّن القوانني والترشيعات الالزمة من أجل مكافحتها، رغم أّن الرشيعة  العالجية
 اإلسالمية كان لها السبق يف هذا املجال منذ أربعة عرش قرنا  يف تحرميها.

وقد عرضنا يف هذا البحث موضوع الُسكر أو التخدير االختياري والغري اختياري، وأثره عىل القصد الجنايئ، وتوّصلنا من خالله إىل 
 عدة نتائج وتوصيات، هي: 

 النتائج: 
انعدام  ما، يؤدي إىلإّن الُسكر أو التخدير الغري اختياري إذا حّل بشخص وأفقده اإلدراك والشعور كلي ا، وارتكب ماديات جرمية  -7

 قصده الجنايئ والركن املعنوي للجرمية، الذي يستتبع امتناع مسؤوليته الجنائية. 
يكون الُسكر أو التخدير غري اختيارّي، إذا أصاب مرتكب ماديات الجرمية، نتيجة وصول املادة املُسكرة أو املُخدرة إىل جسمه  -4

  .فقد لإلدراك والشعورقرس ا عنه أو اضطرار ا أو جهال  بأثرها املُ 
يُشرتط يف حالة الُسكر أو التخدير التي تصيب ُمرتكب ماديات الجرمية من غري اختياره، أْن تُفقده اإلدراك والشعور كلي ا، وأن -.

ا للمسؤولية الجنائية.  تكون ُمتزامنة الرتكاب الجرمية، العتبارها مانع 
ا يف اإلدراك إّن حالة الُسكر أو التخدير التي تُصيب ُمر  -2 ا أو نقص  تكب ماديات الجرمية من غري اختياره، وتُسبّب الحالة ضعف 

ا للعقوبة.  والشعور، يكون مسؤوال  جنائي ا عن أفعاله، ويُعّد ذلك عذر ا مخفف 
وفر القصد ت إّن توفّر حالة الُسكر أو التخدير غري االختياري لدى الجاين يُصيب الجرمية يف ركنها املعنوي، فتسقط بسبب عدم-5

 الجنايئ لدى الجاين، لفقده الشعور واالختيار فيصبح غري قادر عىل التحكم والسيطرة عىل أفعاله، فال يعلم ماهيتها وال يُقّدر فداحتها
ل جنائي ا، النعدام أ ونتائجها، والتي قد تشكل أحيان ا نشاط ا إجرامي ا، ويفقد اإلرادة التي تتّجه إىل تحقيق النتيجة اإلجرامية، وبالتايل ال يُس

 الركن املعنوي لديه.
يُعترب الُسكر أو التخدير سبب ا شخصي ا المتناع املسؤولية، يقترص أثره عىل من توفّر فيه دون غريه من املساهمني يف الجرمية، -1

 فاعال  كان أم رشيك ا.
ا بأّي طريقة.يُعترب الُسكر أو التخدير اختياري ا عندما تتّجه إرادة الجاين إىل إدخال -1  املادة املُسكرة أو املُخدرة إىل جسده ُمتعمد 
يُعترب ظرف ا مشدد ا للعقوبة يف بعض الترشيعات، إذا تعاطى الجاين املادة املُسكرة أو املُخدرة عن علم وإرادة بغرض تسهيل ارتكابه  -8

د رايت والبحريني والُعامين، أما املرشع املرصي والقطري فقملُخطّطه اإلجرامي وإبعاد الخوف عنه، وقد نّص عىل ذلك رصاحة املرّشع اإلما
 أدخال تلك الصورة ضمن الُصور العامة للُسكر أو التخدير االختياري ومل ينصا عليها بالتشديد.

خدير ت( من قانون العقوبات القطري الفقرة الثالثة أنه يكون ُمرتكب ماديات الجرمية يف حالة الُسكر أو ال52جاء يف املادة )-2
ا-االختياري مسؤوال  جنائي ا عن أفعاله  خليجية، وكان ذلك متفق مع ما جاء يف الترشيعات ال-ولو كانت جرميته تتطلب قصدا  جنائيا  خاص 
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ا قانوني ا، ال يقبل العكس بغرض حامية املصلحة االجتامعية وعدم إفالت ُمرت بي كباعتبار توفّر القصد الجنايئ العام والخاص لديه افرتاض 
 الجرائم من العقاب، واالقتداء بالرشيعة اإلسالمية.   

مل ينص املرشع املرصي والكويتي رصاحة عىل تحّمل ُمرتكب ماديات الجرمية املسؤولية الجنائية يف حالة الُسكر والتخدير -71
ي الذي نّص من بينهم املرشع القطر االختياري، واكتفى ببيان حاالت منع املسؤولية الجنائية عنه، عىل خالف غريه من املرشعني، و 

 رصاحة عىل تلك الصورة. 
دار خالف فقهي وقضايئ واسع يف تفسري موقف املرشع املرصي والكويتي بشأن حالة الُسكر والتخدير االختياري، فمنهم من -77

من الفقه  مدية. يف حني رأى جانب آخررأى بُوجوب تطبيق القواعد العامة للقانون، فال تُنسب للسكران أو املُخدر سوى الجرائم الغري ع
و أ برضورة األخذ باملسؤولية املادية، واالكتفاء بتوفر العالقة السببية بني فعل الجاين والنتيجة. وذهب البعض اآلخر إىل تحميل السكران 

 املُخدر املسؤولية الجنائية لتوفّر القصد االحتاميل لديه. 
ا قانونيا  ال يقبل إثبيرى جانب آخر يف الفقه تقرير املس -74 ات ؤولية الجنائية للسكران أو املُخدر باختياره الفرتاض املرشع افرتاض 
 العكس.
( بشأن حالة الُسكر أو التخدير االختياري يكون عن طريق مفهوم 14إّن الرأي الراجح لدى الفقه والقضاء أّن تفسري املادة ) -.7
 املخالفة.
شأن الُسكر أو التخدير االختياري بتحميل املسؤولية الجنائية ملُرتكب الجرمية التي تتطلب انتهجت محكمة النقض املرصية ب-72

ا متتنع مسؤوليته الجنائية.   ا جنائي ا خاص  ا، أما ُمرتكب الجرمية التي تتطلب قصد   قصدا  جنائي ا عام 

 التوصيات:
بجعل الُسكر أو التخدير اختيار ا بغية ارتكاب جرمية، ظرفا  ( من قانون العقوبات، 52نويص املرشع القطري بتعديل نّص املادة )-7

مشدد ا يف الجرائم التي يرتكبها الجاين يف مثل هذه الحالة، وتقييد حّق القايض يف استعامل أحكام الرأفة وتخفيف العقوبة عند وقوع 
ل كانت الجرمية املُرتكبة جناية عىل النفس أو ( من قانون العقوبات، يف حا24الجرمية يف تلك الحالة، املنصوص عليها يف املادة )

 العرض.

نُويص املرشع املرصي والكويتي بالنّص رصاحة عىل مسؤولية السكران أو املُخدر اختياري ا عن الجرائم التي يرتكبها ولو تطلبت -4
ا، لحامية املجتمع من إفالت املجرمني. ا جنائي ا خاص   قصد 

كر أو التخدير اختيار ا بغية ارتكاب جرمية، ظرف ا مشدد ا يف الجرائم التي يرتكبها الجاين يف نُويص جميع املرشعني بجعل السُ  -.
مثل هذه الحالة، وتقييد حّق القايض يف استعامل أحكام الرأفة وتخفيف العقوبة عند وقوع الجرمية يف تلك الصورة، حال كانت الجرمية 

 املُرتكبة جناية عىل النفس أو العرض.

بأْن يتّجه قضاء محكمة التمييز القطرية، مبُراعاة االختالف القانوين بني موانع املسؤولية وموانع العقاب يف مبادئها نأمل  -2
 وأحكامها.
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  سلطة التعديل االنفرادي لإلدارة في عقود الشراء العام )قراءة تحليلية نقدية في التشريع القطري(

 سلطة التعديل االنفرادي لإلدارة في عقود الشراء العام

  )قراءة تحليلية نقدية في التشريع القطري( 
    

 

 : ملخص
يُّشكل التعديل االنفرادي من جانب اإلدارة يشكل إحدى السلطات التي متلكها اإلدارة يف مواجهة املتعاقد معها، وهذه السلطة تعد 
األخطر من بني السلطات األخرى، إذ إنها تشكل مظهرا مغايرا ملا هو مستقر عليه يف مجال عقود القانون الخاص، التي ال تجيز التعديل 

يف العقد، وهذا ما استدعى إعداد البحث يف هذه السلطة االستثنائية يف إطار عقود الرشاء العام تحديدا، فرتتكز إشكالية إال باتفاق طر 
 بحثنا عىل أن سلطة التعديل االنفرادي، سلطة استثنائية ُمنحت لإلدارة، ال سيام وهذه السلطة تعد إحدى املبادئ العامة يف إطار العقود

يض أن يكون اإلطار الترشيعي لهذه السلطة وافيا ، بحيث ال يتم التفريط يف استخدامها، فهذا البحث يعالج سلطة اإلدارية؛ وهذا يقت
وء ضكام تكمن أهمية البحث يف تحديد اإلطار العام والخاص لسلطة التعديل االنفرادي يف التعديل االنفرادي يف ضوء الترشيع القطري، 

الخاضعة ألحكام قانون املناقصات واملزايدات الرجوع إىل هذا البحث؛ ملعرفة القيود الواردة عىل  الترشيع القطري، لتمكني اإلدارات
الرشاء العام،  عقودإىل معالجة اإلطار العام والخاص لسلطة التعديل االنفرادي يف سلطتها، وذلك قبل مبارشة هذه السلطة، فيهدف البحث 

 طري، ومحاولة سد هذه الجوانب، ومن خالل البحث سنحاول اإلجابة عىل سؤالني وهام:من خالل معرفة جوانب النقص يف الترشيع الق
 هل سلطة التعديل االنفرادي لإلدارة يف ضوء الترشيع القطري، منظمة تنظيام وافيا؟ -١ 
 انوين والواقعي؟القهل القيود التي أوردها الترشيع القطري ملبارشة اإلدارة لسلطتها يف التعديل، هي قيود يقتضيها املنطق  -٢

واتبعنا منهجا  وصفيا  تحليليا  نقديا  عند إعداد البحث، وذلك من خالل استعراض النصوص الترشيعية املتعلقة بهذه السلطة، واالستناد  
ن قد سبق اإىل النظريات العامة يف العقود اإلدارية من أجل دراسة مدى توظيفها يف الترشيع والقضاء القطري، إال إن موضوع البحث ك

 (. 7228وأن تم تناولِه يف دراسات سابقة مثل: "عريش، عبد الرزاق، وشطناوي، عيل خطار. )
صالحية االدارة يف التعديل االنفرادي لعقد االشغال العامة: دراسة مقارنة يف فرنسا، املغرب، واالردن )رسالة ماجستري غري منشورة(. 

ة تناول الباحث اإلطار الترشيعي العام لسلطة اإلدارة يف تعديل عقد األشغال العامة عىل وجه الجامعة االردنية، عامن."، يف هذه الدراس
التحديد، و يف كل من الترشيع الفرنيس و املغريب و األردين، من خالل مقارنة هذه الترشيعات ببعضها البعض، و شمل بحثه سلطة 

 (.4171طار عقد األشغال العامة، وكذا البحث املعنون بــ "عبد القادر، محفوظ. )اإلدارة يف التعديل االنفرادي، و التعديل االتفاقي يف إ

التعديل اإلنفرادي لعقدي امتياز املرفق العام واألشغال العمومية: دراسة مقارنة بني الجزائر وفرنسا ومرص. مجلة جيل الدراسات  
." يف هذه الدراسة ناقش الباحث سلطة اإلدارة يف التعديل االنفرادي يف عقد من عقود 15 - 51،  4املقارنة: مركز جيل البحث العلمي، ع

وعقد من عقود تفويض املرفق العام، وقرص بحثه يف املقارنة بني الترشيع الجزائري والفرنيس و املرصي، ولكن ما مُييّز بحثنا  الرشاء العام
هو مناقشتِه لسلطة التعديل االنفرادي يف ضوء الترشيع القطري، و هو املوضوع الذي مل تتم معالجته من جانب كال الدراستني املشار 

عن ذلك بحثنا يشمل فقط عقود الرشاء العام، و ال يقترص عىل عقد األشغال العامة و الذي يعد أحد صور عقود الرشاء إليهام آنفا، فضال 
اول نالعام، و الذي، بينام الدراستني السابقتني تناوال سلطة التعديل االنفرادي يف عقد األشغال العامة مع اإلشارة إىل أن البحث الثاين ت

آخر ال يندرج ضمن عقود الرشاء العام، كام أن بحثنا قارص عىل سلطة التعديل االنفرادي لإلدارة، و دون التطرق سلطة التعديل يف عقد 
 الللتعديل االتفاقي يف إطار عقود الرشاء العام، و ذلك لعدم تبني الترشيع القطري هذا النوع من التعديل، بينام الدراسة األوىل، شملت ك

 :األشغال العامة، وبعد استقراء الدراسات السابقة رأينا تناول بحثنا عىل الوجه اآليتنوعي التعديل يف إطار عقد 
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Abstract :  
The authority of the administration to amend the administrative contracts is the most distinctive 

authority among the other authorities, as it constitutes a different aspect of what is known in the field of 

private law contracts, which do not allow to amend a contract except by the willing of the both parties 

and this makes the research important. 

The problematic of our research is based on the fact that the this authority is an exceptional power 

granted to the administration, especially this authority is one of the general principles within the 

framework of administrative contracts. This requires that the legislative framework for this authority be 

adequate. This research deals with the power of unilateral amendment in light of the Qatari legislation, 

and the importance of research depends defining the general and private framework for the authority of 

unilateral amendment in light of the Qatari legislation, to enable the administrations subject to the 

provisions of the law. 

The research aims to address the general and private framework of the power of unilateral 

amendment in public procurement contracts, by knowing the deficiencies in the Qatari legislation, and 

trying to bridge these aspects, and through the research we will try to answer two questions, namely: 1- 

Is the authority for the unilateral amendment of the administration, in light of the Qatari legislation, fully 

regulated? 2- Are the restrictions mentioned in the Qatari legislation for the administration to exercise 

its authority to amend these restrictions that are required by legal and realistic logic? We followed a 

descriptive brif, analytical and critical approach when preparing the research, by reviewing the 

legislative texts related to this authority, and relying on general theories in administrative contracts in 

order to study the extent of their employment in Qatari legislation and judiciary, however the topic of 

the research had previously been covered in previous studies such as : “Arish, Abd Al-Razzaq, Shatnawi, 

and Ali Khattar. (1998). The authority of administration in the unilateral amendment of the public works 

contract: a comparative study in France, Morocco, and Jordan (unpublished master's thesis). University 

of Jordan, Amman.”, In this study.  

The researcher dealt with the general legislative framework of the administration’s authority to 

specifically amend the public works contract, and in each of the French, Moroccan and Jordanian 

legislation, by comparing these legislations with each other, and his research included the 

administration’s authority in the unilateral amendment, and the agreement amendment within the 

framework of a contract. Public works, as well as the research entitled “Abdelkader, Mahfouz. (2016). 

Solitary Amendment to the Contracts of Concession of Public Utility and Public Works: A Comparative 

Study between Algeria, France and Egypt. Journal of Comparative Studies Generation: Center for the 

Generation of Scientific Research, vol. 2, 57-75." In this study, the researcher discussed the authority of 

the administration in unilateral amendment in one of the public procurement contracts and one of the 

contracts for the delegation of the public utility, and his research was limited to the comparison between 

Algerian, French and Egyptian legislation, however what distinguishes our research is his discussion of 

the authority of unilateral amendment in light of Qatari legislation, which is The subject that was not 

addressed by both studies referred to above, moreover, our research includes only public procurement 

contracts, and is not limited to the public works contract, which is one of the forms of public procurement 

contracts, which, while the previous two studies dealt with the power of unilateral amendment in The 

public works contract, noting that the second study dealt with the authority of modification in another 

contract that does not fall within the public procurement contracts, and our discussion is limited to the 

authority of the unilateral amendment of the administration, and without addressing the agreement 

amendment within the framework of public procurement contracts, and that is because this Qatari 

legislation was not adopted The type of modification, while the first study, included both types of 

modification within the framework of the public works contract.. 
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 مطلب متهيدي: ماهية سلطة اإلدارة يف التعديل

إن البحث يف سلطة اإلدارة يف التعديل االنفرادي يقتيض بيان مفهوم هذه السلطة يف الفرع األول ومربراتها وفق آراء فقه القانون 
 اإلداري الفرنيس والعريب من خالل الفرع الثاين عىل الوجه اآليت: 

 الفرع األول: مفهوم سلطة التعديل االنفرادي
إلدارة يف نطاق تنفيذ العقود اإلدارية، واألصل يف تقرير حق استخدام هذه الوسيلة أن يتم هي وسيلة يتم استخدامها من قبل ا

النص عليه يف القانون، أو يف منت العقد، إال إن الفقه العريب والسواد األعظم من الفقه الفرنيس، أقر الحق يف استخدام هذه الوسيلة 
؛ لذا سوف نبحث أوال يف أساس حجة مرونة العقد اإلداري، ثم نتطرق 586يمن جانب اإلدارة دون اقتضاء وجود نص قانوين أو عقد

                                                           

 .٠٢١دراسة مقارنة.الطبعة الثانية.لبنان:منشورات الحلبي الحقوقية.ص-(. اإليجاب و القبول في العقد اإلداري٣١٠٢د.مختار،مهند. )  586
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ألساس حجة املصلحة العامة للمرفق العام يف سبيل تربير إمكانية استخدام سلطة التعديل دون نص قانوين أو عقدي، وذلك عىل الوجه 
 اآليت:

 أوال: أساس حجة مرونة العقد اإلداري
مؤلفه بعنوان األسس العامة للعقود اإلدارية إىل بعض الحجج التي استند إليها الفقه الفرنيس أشار الدكتور سليامن الطاموي يف 

وعىل وجه التحديد، الفقيه جيز و بونار، واألستاذ فالني، حيث أجمعوا عىل إقرار حق اإلدارة يف استخدام هذه الوسيلة و وجود هذا الحق 
القول بأن مثل هذا النص ال ينشئ لإلدارة حقا، بل يكشف عن حق اإلدارة يف ذلك؛  استقالال عن النص الوارد يف العقد؛ عىل سند من

فنجد بأن أصحاب هذا الرأي قد أسسوا  587ألن العقد اإلداري يتمتع بقدر من املرونة نظرا لطبيعته التي تستلزم ذلك، و اتصاله باملرفق العام،
قق ة هذا التغيري مبوجب تعديالت تحقق سري املرفق العام بانتظام و اطراد مبا يحرأيهم عىل مبدأ تغيري املرفق العام، الذي يستلزم مواجه

 مصلحة املرفق العام، و ملا كانت العقود اإلدارية هي إحدى الترصفات التي تربمها اإلدارة و التي من شأنها أن تؤثر عىل املرفق العام،
 فيكون لإلدارة الحق يف تعديلها لحسن سري املرفق العام.

 نيا: أساس حجة املصلحة العامة للمرفق العامثا
 يخلط غالبيه الفقه العريب و الفرنيس بني فكرة مرونة العقد اإلداري ملواجهة تغيريات املرفق العام، و بني مصلحة املرفق العام، فتدمج

 إقرار مصلحة املرفق العام تقتيضكلتا الحجتني معا عىل الرغم من االختالف الواضح بينهام، فأصحاب هذه الحجة األخرية يرون بأن 
حق التعديل االنفرادي لإلدارة دون الحاجة لنص قانوين أو عقدي، إذ إن هذا الحق لإلدارة وليد مصلحة عامة، و هي مصلحة املرفق 

املتعاقد  تعويضالعام، و هذا هو رأي األستاذ "ريجر" أنه مادام مصلحة املرفق تقتيض تعديل العقد، فإن اإلدارة متلك ذلك مع رضورة 
، فنجد بأن األستاذ" ريجر" أسس رأيه عىل مبدأ ترجيح املصلحة العامة عىل املصلحة الشخصية، فاملرفق العام أجدر بحاميته من 588معها

 حامية مصلحة املتعاقد مع اإلدارة وفق منظوره وهذا ما يتوائم مع ما هو مستقر يف املبادئ العامة يف القانون اإلداري.

اإلشارة إىل أن األستاذ "هوريو" هو أول من قرر لإلدارة هذا الحق وذلك عندما قدم مالحظاته عىل حكم الرشكة للرتامواي  وتجدر بنا
، والذي أشار فيه بأن املعامالت التي تتسم بالطابع االتفاقي والتي تربمها اإلدارة، تّولد لإلدارة حقا يف تعديلها أو إنهائها يف ١١١١سنة 

الحق لإلدارة قد تم إقراره من قبل مجلس الدولة الفرنيس عىل اعتبار بأنها سلطة أساسية لإلدارة وال تحتاج لنص  وهذا589أي لحظة.
 590عقدي أو قانوين ملرشوعية استخدامه.

فيمكننا استخالص مفهوم سلطة التعديل االنفرادي من جامع ما تقدم، بأنها تلك الوسيلة التي تعد من قبيل الرشوط االستثنائية 
غري املألوفة يف نطاق عقود القانون الخاص عندما يتضمن العقد أو القانون نصا عليها، أما عندما ال يتم النص عليها فهي وسيلة مقررة 

ي ة والتنلإلدارة لتقوم مبوجبها بتحقيق النفع العام وحامية مبدأ سري املرفق العام بانتظام واطراد يف إطار عقودها اإلدارية التي تتسم باملرو 
 يستلزمها مبدأ تغيري املرفق العام.

                                                           

 .٨٥٤الطبعة الخامسة. القاهرة: دار الفكر العربي. ص. -دراسة مقارنة-(. األسس العامة للعقود اإلدارية٠٩٩٠د. الطماوي،سليمان. )587 

 ٠٣٥ص دراسة مقارنة.،المرجع السابق، -د.مختار،مهند. اإليجاب و القبول في العقد اإلداري 588

 ٠٣٣ص دراسة مقارنة.،المرجع السابق، -د.مختار،مهند. اإليجاب و القبول في العقد اإلداري 589

 ٠٣٥ص دراسة مقارنة.،المرجع السابق، -العقد اإلداريد.مختار،مهند. اإليجاب و القبول في   590
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 الفرع الثاين: مربرات سلطة اإلدارة يف التعديل االنفرادي
انقسم الفقه يف تربير سلطة اإلدارة يف التعديل االنفرادي يف نطاق التعاقدات اإلدارية، فمنهم من أسس ذلك عىل فكرة السلطة 

 مستلزمات املرفق العام، وعليه سنتناول كال النظريتني عىل الوجه اآليت:العامة، ومنهم من قرر هذه السلطة لإلدارة عىل أساس 

 أوال: نظرية السلطة العامة
مفاد أصحاب هذا الرأي بأن، اإلدارة عندما تقوم مبامرسة سلطة التعديل االنفرادي، فإنها تقوم بذلك عىل أساس ما متلكه من 

 .591امتياز السلطة العامة، وهو امتياز التنفيذ املبارش

 ثانيا: نظرية مستلزمات املرفق العام
يؤسس أصحاب هذه النظرية سلطة التعديل االنفرادي لإلدارة عىل أساس أن اإلدارة يف نطاق عالقاتها تتمتع مبركز قانوين خاص، 

نة ال الجمود، فالعقد و فيقع عىل عاتقها عبء تحقيق سري املرفق العام بفاعلية و انتظام و اطراد، وهذا يقتيض بأن تتسم عالقاتها باملر 
ة تغيريه، هاإلداري يرتبط باملرفق العام، و هذا املرفق قابل للتغيري و التعديل، و بناء عليه، العقود املرتبطة به يجب أن تتمتع باملرونة ملواج

و ملا كانت درجة ارتباط العقود 592فام دام أن اإلدارة لها الحق يف تنظيم املرفق و تسيريه، فهي تتمتع بحق تعديل العقد بإرادتها املنفردة،
اإلدارية باملرفق العام تختلف بحسب نوع العقد املربم، فإن سلطة اإلدارة يف تعديل العقد اإلداري يختلف مداه بحسب مدى ارتباط العقد 

 593اإلداري باملرفق العام.

 املبحث األول: قيود سلطة اإلدارة يف التعديل االنفرادي يف عقود الرشاء العام
باستقراء آراء الفقه و التمعن يف األسس العامة يف العقود اإلدارية، نستخلص جملة من الرشوط الواجب توافرها ملرشوعية استخدام 

( لسنة ٢٢اإلدارة لسلطة التعديل االنفرادي، فضال عن ذلك، نجد بأن  قانون تنظيم املناقصات و املزايدات القطري الصادر بالقانون رقم )
ته التنفيذية و تعديالتها، تطلبت بعض الرشوط اإلضافية ملبارشة اإلدارة هذه السلطة، و بالنظر إىل مضمون هذه الرشوط، و الئح ٢١١٢

نستطيع أن نستخلص بأن هناك مجموعة من رشوط عامة التي يجب أن تتوافر ملرشوعية سلطة اإلدارة يف التعديل االنفرادي، بينام 
يف أنواع خاصة من العقود ملرشوعية سلطة التعديل االنفرادي فيها، و عليه تم تقسيم هذا املبحث  هناك رشوط إضافية يجب أن تتوافر

إلطار اإىل مطلبني، فاملطلب األول يتناول اإلطار العام ملبارشة سلطة التعديل االنفرادي يف عقود الرشاء العام، بينام املطلب الثاين يعالج 
 دي يف عقود مقاوالت األعامل وعقود الخدمات االستشارية املرتبطة بها عىل الوجه اآليت:الخاص ملبارشة سلطة التعديل االنفرا

 املطلب األول: اإلطار العام ملبارشة سلطة التعديل االنفرادي يف عقود الرشاء العام
، والتي ٢١١٢( لسنة ٢٢ن رقم )من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم املناقصات واملزايدات القطري الصادر بالقانو  ١١باستقراء املادة 
 تنص عىل اآليت:

                                                           

 .٠٢٠-٠٢١دراسة مقارنة.،المرجع السابق، ص-د.مختار،مهند. اإليجاب و القبول في العقد اإلداري 591

 .٠٢٣دراسة مقارنة.،المرجع السابق، ص-د.مختار،مهند. اإليجاب و القبول في العقد اإلداري 592

 .٨٦٨. المرجع السابق ص-دراسة مقارنة-للعقود اإلدارية د. الطماوي،سليمان. األسس العامة 593
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" للرئيس بناء  عىل توصية اللجنة، ووفقا  ملقتضيات املصلحة العامة، تعديل كميات أو حجم العقود املربمة وفقا  ألحكام القانون وهذه 
ة من قيمة العقد أو مدته، وذلك وفقا  ( عرشين يف املائ%41الالئحة بالزيادة أو النقصان بذات الرشوط واألسعار، بنسبة ال تزيد عىل )

 للضوابط التالية:
 أن تقتيض املصلحة العامة عدم طرح مناقصة جديدة، إذا كان التغيري بالزيادة. .１
 أن تتوافر االعتامدات املالية الالزمة.  .２
ناء عىل توصية ب أن يكون أثناء مدة تنفيذ األعامل وقبل بدء فرتة الصيانة أو الضامن، واستثناء من ذلك يجوز للرئيس .３

 مسببة من اللجنة ومبوافقة املتعاقد التعديل أثناء فرتة الصيانة أو الضامن.
 أن يكون التعديل رضوريا  وغري متوقع عند إعداد رشوط ومواصفات املناقصة األصلية. .４
 أن يتم تقديم تفاصيل وكميات الطلب، وبيان أسس وقواعد التسعري وإرفاق عقد املناقصة األصيل.  .５

جميع األحوال، يجب عىل اإلدارة املختصة دراسة الطلب وتقييمه وإبداء توصيتها املسببة بشأنه، وبيان الرقم التسلسيل للطلب  ويف
 وقيمته ونسبته من القيمة اإلجاملية للعقد، ومجموع التغريات السابقة التي طرأت عىل العقد وقيمتها ونسبتها.

، ، يجوز للجهة الحكومية يف الحاالت الطارئة أو العاجلة بناء  عىل توصية مسببة من اللجنةواستثناء  من نسبة التعديل املشار إليها
تحدد و  ومبوافقة املتعاقد، وتوفر االعتامد املايل، تجاوز تلك النسبة، عىل أن يتم إخطار الوزير بتوصية اللجنة ومربرات ونسبة التعديل.

 التغيريية التي يسمح للجهات الحكومية إجراؤها دون العرض عىل اللجنة."اإلدارة، بعد اعتامد الوزير، نسب األوامر 

نستخلص من النص اآلنف، مجموعة من الرشوط التي يتعني مراعاتها عند مبارشة اإلدارة لسلطة التعديل االنفرادي يف عقود 
رعني، ة، فمن ثم ينقسم هذا املطلب لفالرشاء العام، وبالنظر ملضمون هذه الرشوط ميكن تقسيمها، لرشوط موضوعية، وأخرى شكلي

ادي ر أولهام يناقش اإلطار املوضوعي ملبارشة سلطة التعديل االنفرادي، أما الفرع الثاين يتناول اإلطار الشكيل ملبارشة سلطة التعديل االنف
 وذلك عىل الوجه اآليت:

 الفرع األول: اإلطار املوضوعي ملبارشة سلطة التعديل االنفرادي
 يتناول ستة رشوط قمنا بتكيفها بأنها رشوط موضوعية ملبارشة اإلدارة سلطة التعديل االنفرادي وهي كاآليت: هذا الفرع

 أوال: أن يكون التعديل ملقتضيات املصلحة العامة
 يفوهذا الرشط جوهري والزم وهو الذي يعضد ويربر سلطة اإلدارة يف التعديل االنفرادي وفق آراء الفقه الذي تم استعراضها 

املطلب التمهيدي، وعليه يبطل أي تعديل ال يستهدف املصلحة العامة، ولكن يثور التساؤل حول مفهوم املصلحة العامة التي تبيح سلطة 
 التعديل االنفرادي لإلدارة؟

لتي يستهدف ا نجد بأن فكرة املصلحة العامة ليست محددة املعامل، فهي فكرة نسبية، ولكن ميكن توضيحها بأنها: املطالب والرغبات
، فتقوم اإلدارة من خالل مبارشة سلطة التعديل إشباع حاجات املرفق العام عىل أن يكون هذا التعديل هو 594املرفق العام إىل تحقيقه

                                                           

  -  .212277، 19ع العنبي، رضوان واإلدارية: القانونية للدراسات المنارة مجلة. والسلطة التقديرية لإلدارة(. المصلحة العامة 2111البقالي، وديع. ) 594 

 م(٠٣/٠٠/٣١٠٩)آخر زيارة بتاريخ   search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Record/824406-http://0مسترجع من 

http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Record/824406
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 وهذا املفهوم يقودنا إىل البحث يف مدى مرشوعية استخدام سلطة التعديل االنفرادي إذا توافرت لإلدارة الطريقة األوىف لهذا اإلشباع.
 وسائل أخرى أكرث فاعلية لتحقيق الصالح العام؟

يف تقديرنا إن استخدام سلطة التعديل االنفرادي يف ظل توافر وسائل أخرى تحقق الصالح العام، يعد تجاوزا من اإلدارة يف 
لتعديل االنفرادي لإلدارة ، وسلطة ا595استعامل حقها يف التعديل االنفرادي؛ ذلك أن األصل يف العقود اإلدارية بأنها رشيعة املتعاقدين

ما هي إال سلطة قررت بصفة استثنائية؛ لحامية مبدأ سري املرفق العام بانتظام واطراد وفاعلية؛ و تأسيسا عىل ذلك نرى بأن وجود وسائل 
دارة يف دعوى اإل  أخرى أكرث فاعلية لتحقيق الصالح العام، و اصدار اإلدارة لقرار التعديل عىل الرغم من ذلك، يجيز للمتعاقد مخاصمة

 اإللغاء عن قرار التعديل.

ويف املقابل الفرضية السابقة تثري شبهة تواطؤ اإلدارة مع املتعاقد معها يف سبيل التالعب باملال العام؛ مام يعني رضورة تقييد سلطة 
الل النص عىل يدات القطري عليه من خاإلدارة يف التعديل االنفرادي وهذا ما حرصت الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم املناقصات واملزا

 رشوط أخرى تضيق من نطاق هذه السلطة االستثنائية.

 ثانيا: أن يقترص التعديل عىل زيادة كميات أو حجم العقد أو نقصانه
هذا الرشط الذي تطلبه الترشيع القطري يخرج من نطاق سلطة اإلدارة تعديل نوع العمل الذي هو محل العقد، فيُفهم من هذا 
 الرشط، بأن اإلدارة يحظر عليها إضافة أعامل جديدة بإرادتها املنفردة، استنادا إىل سلطة التعديل االنفرادي التي متتلكها، وهذا يحسب
لصالح الترشيع القطري؛ ذلك أن األعامل الجديدة غري محددة املدى، وقد يصعب عىل اإلدارة تقدير مداها، وقابلية وقوع اإلدارة يف 

فكل ذلك يربر اشرتاط 596تقدير مدى هذه األعامل الجديدة وارد، فضال عن اعتبارها أعامل غريبة أساسا عن العقد األصيلالخطأ عند 
 الترشيع القطري أن يكون التعديل كميا لعقود الرشاء العام.

يض املصلحة العامة ة وهو أن تقتوتجدر بنا اإلشارة إىل أن الالئحة التنفيذية املشار إليها تطلبت رشطا إضافيا حال التعديل بالزياد
عدم طرح مناقصة جديدة، هذا الرشط اإلضايف نجد بأنه ال موجب قانوين له؛ ألن اإلدارة من واجبها يف معرض قيامها بنشاطاتها، أن 

العامة  ةتستهدف املصلحة العامة، ويتحقق ذلك من خالل استخدام أكرث الوسائل تحقيقا للمصلحة العامة، فمن ثم إن كانت املصلح
 ، تحت طائلة بطالن قرار التعديل بالزيادة.597تقتيض طرح مناقصة جديدة، فيتعني عىل اإلدارة القيام بذلك

فضال عن ذلك، فإن الالئحة قد اشرتطت ابتداء أن التعديل الكمي ال يكون مرشوعا إال إذا أجري ملقتضيات املصلحة العامة، 
كرث الوسائل فاعلية لتحقيق املصلحة العامة، وعليه إذا كان خيار طرح املناقصة متاح لإلدارة ومبفهوم املوافقة، يجب أن يكون التعديل أ

 يجب أال يكون هذا الخيار هو األمثل لتحقيق املصلحة العامة ملرشوعية قرار التعديل االنفرادي.

يدا من املرشع لتعديل بالزيادة، نجده تزيستخلص من جامع ما تقدم بأن اشرتاط أن تقتيض املصلحة العامة عدم طرح املناقصة عند ا
 ال موجب له.

                                                           

 و بعده. ٠٠٠دراسة مقارنة .المرجع السابق.ص-د. مختار،مهند. اإليجاب و القبول في العقد اإلداري 595

 .٨٩١. المرجع السابق ص-دراسة مقارنة-د. الطماوي،سليمان. األسس العامة للعقود اإلدارية596 

 ، و بعده.٢٢٦ي. قطر: كلية القانون. ص(. القانون اإلداري في ضوء القانون القطر٣١٠٢د.الشيمي،عبدالحفيظ ، د.مختار،مهند.)597 
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 ثالثا: أن يكون التعديل بذات الرشوط واألسعار
هذا الرشط يثري تساؤال مبدى تحقيقه للمصلحة العامة، إذ إن املصلحة العامة هي التي استدعت إجراء التعديل من جانب اإلدارة 

من فحواه؟ مبعنى آخر، هل تغري األسعار زيادة أو نقصانا عند إجراء التعديل يربر  انفراديا، فهل هذا الرشط يخرج التعديل االنفرادي
 التعديل االنفرادي عىل أساس تحقيق املصلحة العامة؟

لإلجابة عىل هذا التساؤل، يتعني التفريق بني حالتني: األوىل عند نقصان أسعار محل العقد عن األسعار املتفق عليها ابتداء ، عندئذ 
املصلحة العامة ال تتحقق، فمن ثم ال مربر للتعديل االنفرادي، و عليه نجد أن الترشيع القطري يلزم اإلدارة عىل التفريط باملال  نجد بأن

العام من خالل النص عىل هذا الرشط، فال بد من إعادة النظر فيه، و يف تقديرنا بأن يكتفى باشرتاط التعديل وفق سعر محل العقد وقت 
الحالة الثانية: تتمثل عند زيادة أسعار محل العقد عن السعر املتفق عليه عند ابرام العقد، عندئذ سيلحق التعديل االنفرادي التعديل، أما 

و ليس عىل أساس  -التي سنبينها تفصيال الحقا-هذا، رضرا باملتعاقد معها، مام ينشئ له حق التعويض عىل أساس نظرية فعل األمري
أن الترشيع القطري، قد منع املتعاقد مع اإلدارة من الحق يف التعويض استنادا إىل التعديالت التي تجريها اإلدارة املسؤولية العقدية؛ ذلك 

 وفق قانون تنظيم املناقصات و املزايدات القطري؛ مام سيثقل كاهل القضاء بقضايا عدة.

 ل مستقبال.ولألسباب املبينة، نجد بأنه من األهمية مبكان أن يكون هذا النص محل تعدي

 من قيمة العقد أو مدته ٪٠٢رابعا: أن ينحرص التعديل بنسبة ال تزيد عن 
من قيمة العقد أو مدته، وهذا الرشط منطقي؛ إذ  ٪٢١قيد الترشيع القطري سلطة اإلدارة يف التعديل االنفرادي بأال تتجاوز حدود 

ع محدد، فيتعني عىل اإلدارة احرتاما لهذا الرشط الذي اشرتطه الترشيأن املتعاقد مع اإلدارة قبل تنفيذ التزام يف عقد معني، موضوعه 
القطري، أال تفرض عىل املتعاقد معها تعديالت تنطوي عىل اعتبارها عقدا جديدا، كام يتعني عليها أال تقلب التوازن املايل للعقد محل 

 .598التعديل االنفرادي

، وهذا يثري مدتهمن قيمة العقد أو  ٪٢١لتنفيذية نصت عىل أال يتجاوز التعديل ولكن تجدر بنا اإلشارة يف هذا الصدد بأن الالئحة ا
 تساؤال حول ماهية هذا املصطلح؟

يف تقديرنا بأن املرشع القطري قصد عقود املدة، أي التي ال تقدر بسعر، بل مبدة معينة، ومثال ذلك عقود التنظيف والصيانة، ولكن 
إذ إن املرشع القطري مل يعرف عقود املدة، مام يثري شبهة إجازة املرشع لإلدارة تعديل مدة العقد فيام يؤخذ عىل هذه الصياغة الترشيعية، 

 من املدة املتفق عليها ابتداء وذلك بإرادتها املنفردة، وال غبار عىل اإلشكالية التي قد تنتج عن هذا الغلط يف فهم النص. ٪٢١ال يجاوز 

ة التنفيذية محل بحثنا نصت عىل استثناء عىل هذه القاعدة العامة، والذي يتمثل يف جواز قيام ( من الالئح١١كام نجد أن املادة )
ىل عالجهة الحكومية بالتعديل بنسبة تجاوز النسبة املشار إليها وذلك يف الحاالت الطارئة أو العاجلة بناء ، ولكن بقيود أكرث وهي الحصول 

نة ، وموافقة املتعاقد، وتوافر االعتامد املايل، عىل أن يتم إخطار وزير املالية بتوصية اللجتوصية مسببة من لجنة املناقصات واملزايدات
 ومربرات ونسبة التعديل.

                                                           

 .٨٦٢.  المرجع السابق. ص-دراسة مقارنة-د. الطماوي،سليمان. األسس العامة للعقود اإلدارية598  
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 وهذا االستثناء يستوجب منا وقفة حول تكييف القرار الصادر مبوجب هذه السلطة االستثنائية املمنوحة لإلدارة؟

املنصوص عليها  ٪ ٢١ن الالئحة تطلبت موافقة املتعاقد إلجراء تعديل يجاوز نسبة نجد بأنه قرار مبني عىل رضا املخاطب به، إذ إ 
 كأصل عام، وهذه هي الحالة األوىل ملثل هذا القرار يف إطار التعديالت االنفرادية يف ضوء الترشيع القطري.

 خامسا: أن تتوافر االعتامدات املالية الالزمة
تعديل االنفرادي، أن تتأكد من وجود االعتامد املايل؛ ألنها ال تستطيع إجراء أي ترصف يتعني عىل اإلدارة قبل استخدام سلطة ال

، ولكن يثور التساؤل حول مصري التعديل عند عدم توافر االعتامد 599يرتتب عليه التزامات مالية ما مل يتوفر لديها االعتامد املايل الالزم
 التعديل؟املايل الالزم، هل يرتتب عىل ذلك بطالن قرار 

يرى بعض الفقه العريب، بأن القانون املايل له استقاللية تامة عن القانون اإلداري، فمن ثم مخالفة اإلدارة لقواعد القانون املايل 
 600يرتب جزاءات عىل اإلدارة ضمن القانون املايل، بحيث ال يرتتب عنها بطالن الترصف اإلداري الصادر عن اإلدارة.

 يل رضوريا، وغري متوقع عند إعداد رشوط، ومواصفات املناقصة األصلية.سادسا: أن يكون التعد
نجد بأن هذا الرشط يقابله الرشط الذي تطلبه الفقه ملرشوعية استخدام اإلدارة لسلطة التعديل االنفرادي، وهو أن تكون هناك 

ولكن  حسبان املتعاقدين وقت ابرام العقد، ظروف قد استجدت بعد ابرام العقد تستدعي هذا التعديل، بحيث مل تكن هذه الظروف يف
يثري التساؤل حول مرشوعية التعديل عند عدم وجود رضورة أو كان بإمكان اإلدارة توقع هذه الظروف، أي ما هو مصري قرار التعديل 

 االنفرادي عندما تخطئ اإلدارة يف تقدير الظروف املوجبة للتعديل؟

رى أن اإلدارة لها تعديل العقد وفق ما يتناسب مع الحاجات الحقيقة للمرفق العام عىل ثار جدل فقهي يف هذا الشأن فمنهم من ي
، ومنهم من يرى عدم مرشوعية التعديل وأساسه يف 601سند من القول بأننا ال نقوم بسلب هذه السلطة من اإلدارة عقابا لها عن خطئها

 602تعاقد معها تعديل العقد.ذلك بأن اإلدارة ال تستطيع أن تستند إىل خطئها وتفرض عىل امل

ونحن منيل إىل الرأي األول؛ إذ إننا لسنا بصدد عالقات يف القانون الخاص، بل نحن بصدد عالقات قانونية يف القانون العام، 
الذي تستهدف املصلحة العامة فحسب، وهي األجدر بالحامية، بغض النظر عن الخطأ الذي بدر من اإلدارة، فام دام التعديل يحقق 

ملصلحة العامة وال ينطوي عىل تعسف من جانب اإلدارة يف مواجهة املتعاقد معها، فيكون ذلك التعديل مرشوعا، مع نشوء حق للمتعاقد ا
 مع اإلدارة بطلب التعويض استنادا إىل نظرية عمل األمري إن توافرت رشوطها.

                                                           

كلية الحقوق و العلوم السياسية/قسم -(.القيود الواردة على حرية اإلدارة في تعاقدها.جامعة محمد خيضر بسكرة٣١٠٢مساهل عائشة.) 599

)آخر زيارة /القيود_الواردة_على_حرية_اإلدارةhttps://www.academia.edu/15623913  ، و بعده.٣٨ماجستير منشورة.ص الحقوق.رسالة

 م(٣٥/٠٠/٣١٠٩

 .٣٦المرجع السابق، ص   تعاقدها.مساهل عائشة. القيود الواردة على حرية اإلدارة في 600

 .٨٦٥.  المرجع السابق. ص-دراسة مقارنة-د. الطماوي،سليمان. األسس العامة للعقود اإلدارية 601 

.  -دراسة مقارنة-د. الطماوي،سليمان. األسس العامة للعقود اإلداريةو هو رأي األستاذ الدكتور ثروت بدوي و المشار إليه في مؤلف 602 

 .٨٦٥ص المرجع السابق.

https://www.academia.edu/15623913/القيود_الواردة_على_حرية_الإدارة
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صلية، د إعداد رشوط ومواصفات املناقصة األ ــــتوقع عنوالجدير بالذكر بأن الالئحة التنفيذية اشرتطت أن يكون التعديل غري م
بأسلوب  ر سلطة اإلدارة يف التعديل اإلفرادي يف العقود التي تربمـــذا يثري تساؤال عام إذا انرصفت إرادة السلطة التنفيذية إىل حصـــوه

 املناقصة؟    

ون كرث عمومية؛ ذلك أنه وعىل الرغم من أن املادة الثانية من قانيف تقديرنا، أن الالئحة التنفيذية كان لزاما عليها أن تورد نصا أ
تنظيم املناقصات واملزايدات قد أوردت نصا مفاده أن فيام مل يرد بشأنه نص خاص يف طرق التعاقد األخرى، يرسي بشأنها ما يرسي عىل 

 ي يف عقود املربمة باملناقصة فحسب.طريقة املناقصة العامة، ولكن ظاهر هذا الرشط يوحي بقرص سلطة التعديل االنفراد

 الفرع الثاين: اإلطار الشكيل ملبارشة سلطة التعديل االنفرادي
 يتناول هذا الفرع أربعة رشوط قمنا بتكييفها بأنها رشوط شكلية ملبارشة اإلدارة لسلطة التعديل االنفرادي وهي كااليت:

 اللجنة أوال: أن يصدر قرار التعديل من الرئيس وبناء عىل توصية
م، ٢١١٢١( لسنة ٢٢ويقصد بالرئيس حسبام نصت عليه املادة األوىل من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم املناقصات واملزايدات رقم )

 تأنه الوزير املختص أو رئيس الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة أو املؤسسة العامة، بحسب األحوال، واللجنة املقصود بها هي لجنة املناقصا
( من قانون تنظيم املناقصات واملزايدات، و هذا الرشط يقودنا إىل البحث يف األثر املرتتب عىل عدم ١املزايدات املنشأة وفقا للامدة )و 

 مراعاته، و هنا يتعني أن نفرق بني حالتني:

دم القرار معيبا بعيب عاألوىل: عندما ال يتم مراعاة صدور قرار التعديل من الرئيس مع توافر توصية اللجنة، فهذا يجعل  
، و الحالة الثانية عندما  يصدر قرار التعديل من الرئيس و لكن دون توصية من اللجنة، فيكون القرار معيبا بعيب يف الشكل 603االختصاص
 ، و هذا يستتبع إلغائه من جانب القضاء والتعويض عنه للمتعاقد مع اإلدارة.604و اإلجراءات

تنفيذ األعامل وقبل بدء فرتة الصيانة أو الضامن، واستثناًء من ذلك يجوز للرئيس بناء عىل توصية ثانيا: أن يكون أثناء مدة 
 مسببة من اللجنة ومبوافقة املتعاقد التعديل أثناء فرتة الصيانة أو الضامن.

ة الصيانة بل بدء فرت نجد بأن الترشيع القطري قد اشرتط أن يصدر قرار التعديل يف فرتة محددة، وهي مدة تنفيذ األعامل، وق
 يوالضامن ، وهو رشط منطقي ؛ إذ إن املتعاقد مع اإلدارة قد اتجهت إرادته إىل تنفيذ األعامل املتفق عليها يف العقد ابتداء ، فيتعني أ 

تصلح ألن  و تعديل يف كم هذه األعامل و حجمها، أن يكون خالل فرتة التنفيذ، بينام الصيانة و الضامن هي الفرتة الالحقة للتنفيذ،
تكون محال لعقد مستقل ،و لكن يجوز استثناء ، و بقرار من الرئيس بناء عىل توصية اللجنة و موافقة املتعاقد مع اإلدارة أن يصدر قرار 

ة الثانية لالتعديل أثناء فرتة الصيانة و الضامن، و هذا ما يُكيف قانونا بالقرار اإلداري الصادر بناء عىل رضا املخاطب به و هذه هي الحا
لصدور قرار من هذا النوع يف إطار التعديالت االنفرادية يف الترشيع القطري، و لكن تجدر بنا اإلشارة إىل أن هذا النوع من التعديل 

، و لكن الترشيع القطري ، تطلب موافقة املتعاقد لصدور القرار بالتعديل من الرئيس، فليس  605يصلح أساسا ألن يكون محال مللحق عقد
 اك مثة ملحق عقد يف ضوء الترشيع القطري، بل قرار صادر بناء عىل رضا املتعاقد مع اإلدارة.هن

                                                           

 ، و بعده.٦٩٩(.القضاء اإلداري.الطبعة السادسة.القاهرة:دار الفكر العربي.ص٠٩٤٦د.الطماوي،سليمان.) 603

 ، و بعده.٢٥٢د.الطماوي،سليمان.القضاء اإلداري.المرجع السابق، ص 604

 ..٥٨٩د.الشيمي،عبدالحفيظ ، د.مختار،مهندالمرجع السابق. 605  
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 ثالثا: أن يتم تقديم تفاصيل وكميات الطلب، وبيان أسس وقواعد التسعري وإرفاق عقد املناقصة األصيل.
ية، قبل اصدار ناقصات واملزايدات بالجهة الحكومبني املرشع ماهية املرفقات التي يجب تقدميها للوحدة اإلدارية املختصة بشؤون امل

قرار التعديل االنفرادي، وهو إجراء متهيدي لتقوم اإلدارة بواجبها من دراسة هذا الطلب بالتعديل وتبدي رأيها فيه، ويُحمد للمرشع 
 العام. اإلدارة، وأكرث إحاطة باملال القطري، نصه عىل هذا الحكم، إذ إنه من شأنه أن يجعل التعديل أقل تعسفا يف مواجهة املتعاقد مع

رابعا: أن يتم دراسة طلب التعديل من قبل اإلدارة املختصة، وبعد أن تقيمه وتبدي رأيها وتوصيتها املسببة بهذا الشأن، 
قد عوبيان الرقم التسلسيل للطلب وقيمته ونسبته من القيمة اإلجاملية للعقد، ومجموع التغيريات السابقة التي طرأت عىل ال

 وقيمتها ونسبتها.

اإلدارة املختصة هي تلك الوحدة اإلدارية املختصة بشؤون املناقصات واملزايدات بالجهة الحكومية، فأناط بها الترشيع القطري 
أن شاختصاص دراسة طلب التعديل املقدم إليها، وتقييمه، ونجد بأن التقييم يشمل جانب املرشوعية واملالمئة، عىل أن تقدم توصيتها يف 

التعديل مع التسبيب مع بيان كافة التفاصيل الجوهرية للعقد، وهذا اإلجراء أيضا يُحسب لصالح املرشع القطري، ملا فيه من ضامن حسن 
 استخدام سلطة اإلدارة يف التعديل االنفرادي.

 هااملطلب الثاين: اإلطار الخاص يف عقود مقاوالت األعامل وعقود الخدمات االستشارية املرتبطة ب

من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم املناقصات واملزايدات القطري  ١٢يتناول هذا املطلب مجموعة من الرشوط التي استلزمتها املادة 
 م، والتي تنص عىل اآليت:٢١١٢( لسنة ٢٢رقم )

عامل أو خدمات الفنية تنفيذ أ "يف عقود مقاوالت األعامل وعقود الخدمات االستشارية املرتبطة بها والتي تقتيض فيها الرضورة 
خارج نطاق العقد مبعرفة املقاول القائم بالعمل دون غريه، ويجوز بقرار مسبب من الرئيس، بناء عىل توصية من اللجنة، تعديل نطاق 

   :األعامل أو الخدمات، وفق الضوابط التالية
  .أن يكون املتعاقد مازال باملوقع  .１
  .من قبل املتعاقد أمرا  جوهريا  لضامن سالمة األعامل املنفذة محل العقدأن يكون تنفيذ األعامل الجديدة  .２
 مناسبة أسعار األعامل والخدمات الجديدة ألسعار السوق" .３

 محل عقد مقاوالت األعامل وعقود الخدمات لألعاملوهذه الرشوط واجبة التوافر ملبارشة اإلدارة سلطتها يف التعديل االنفرادي  
الرشوط بعضها متصلة باملتعاقد مع اإلدارة، وبعضها متصلة بالظروف املوضوعية للتعاقد، وآخرها رشط شكيل واجب االستشارية، وهذه 

 االتباع ونبينها عىل الوجه اآليت:

 الفرع األول: الرشوط املتصلة باملتعاقد مع اإلدارة
 وهام عىل الوجه اآليت:يتناول هذا الفرع رشطني ملبارشة اإلدارة سلطة التعديل االنفرادي النوعي 

 أوال: أن يكون التعديل مبعرفة املقاول دون غريه
الترشيع تطلب معرفة املقاول بالتعديل النوعي الذي تنوي اإلدارة إجرائه، دون تطلب موافقته، و ذلك بخالف الحال، عندما يكون 

ديل، األمر الذي ملتعاقد مع اإلدارة ملرشوعية القرار الصادر بالتعالتعديل كميا و أثناء فرتة الصيانة و الضامن، الذي تطلبت الالئحة موافقة ا
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نجده محل نظر، فمركز املتعاقد الذي احرتمت إرادته أثناء التعديل الكمي من خالل استلزام موافقته عند التعديل يف فرتة الصيانة و 
وافقة ىل تنفيذها خالل فرتة تنفيذ العقد، بل إن طلب مالضامن، مشابه ملركز املقاول الذي سيتم تعديل األعامل الذي اتجهت إرادته إ

فمن ثم  ،املقاول أكرث لزوما، إذ إن هذا األخري مل تتجه إرادته ملثل هذه األعامل ابتداء ، بحيث لو كان يعلم بها قبل التعاقد ملا أقدم عليها
 نجد بأنه من األهمية مبكان طلب موافقة املقاول، و عدم االكتفاء مبعرفته. 

 ثانيا: أن يكون املتعاقد ما زال باملوقع
وهذا الرشط تقتضيه العدالة، إذ إن املتعاقد عندما ال يكون متواجدا يف املوقع، أي عندما تكون معداته ليست متواجدة يف مقر تنفيذ 

عقد الذي يربطه عة ال يستلزمها الاألعامل املتفق عليها ابتداء ، فإن ذلك سيثقل كاهله بتبعة االنتقال إىل املوقع مرة أخرى، وهذه التب
 باإلدارة، فهذا الرشط وليد الواقع، ونجد بأن املرشع القطري قد أحسن ترصفا عندما نص عىل هذا الرشط.

 الفرع الثاين: الرشوط املتصلة بالظروف املوضوعية للتعاقد
 عىل الوجه اآليت:يتناول هذا الفرع رشطني ملبارشة اإلدارة سلطة التعديل االنفرادي النوعي وهام 

 أوال: أن تكون هناك رضورة فنية تقتيض تنفيذ أعامل أو خدمات خارج نطاق العقد.
حدد املرشع نوع الرضورة التي تقتيض إصدار قرار تعديل األعامل، وهي الرضورة الفنية التي من شأنها أن تؤثر سلبا  عىل العقد إن 

ال العامة إجراء حفريات أخرى غري التي تم االتفاق عليها لضامن تنفيذ األعامل مل يتم التدخل بالتعديل، كأن يتطلب مرشوع األشغ
محل العقد تنفيذا سليام، و ال جدل بأن هذه الرضورة الفنية يتم تقديرها من قبل تقارير فنية من املهندسني املختصني، عىل أن يرفق 

 606بالتقرير مقايسة بهذه األعامل املستجدة و كمياتها.

 يكون تنفيذ األعامل الجديدة من قبل املتعاقد أمراً جوهريا لضامن سالمة األعامل املنفذة محل العقد.ثانيا: أن 
بعبارة أخرى يشرتط الترشيع القطري أن يكون هناك ترابطا ما بني األعامل املنفذة والتي هي محل العقد، وما بني األعامل الجديدة 

سالمة األعامل محل العقد مرهونة بتنفيذ األعامل الجديدة، وهذا الرشط منطقي، إذ إن  والتي ستكون محال لقرار التعديل، بحيث تكون
املقاول يلتزم بتنفيذ أعامل محل العقد عىل أكمل وجه، وهذا غري متصور إن مل يقم بأعامل جديدة التي هي محل قرار التعديل، ويبدو 

 ة لتربير معرفة املقاول بالتعديل دون استلزام موافقته.لنا بأن هذه هي العلة التي ارتكزت إليها الالئحة التنفيذي

 ثالثا: مناسبة أسعار األعامل والخدمات الجديدة ألسعار السوق.
نجد بأن الترشيع القطري قد أحسن عندما نص عىل هذا الرشط، ذلك ملا فيه من الجمع بني تحقيق املصلحة العامة واملصلحة 

ر، ال سيام يف ظل التطورات االقتصادية التي تشهدها دولة قطر، فام هو باهض الثمن اليوم قد الخاصة؛ فاألسعار متقلبة من حني آلخ
يكون بخسا يف حني آخر من الزمن، فاشرتاط مالمئة سعر العمل أو الخدمة لسعر السوق، فيه ضامنة لكال طريف العقد،  فهو معيار 

ور التساؤل حول الفرتة التي قصدها الترشيع القطري الحتساب سعر موضوعي لتحديد سعر األعامل أو الخدمات الجديدة، و لكن يث
 السوق، مبعنى آخر، هل يقصد سعر السوق وقت التعاقد ابتداء ؟ أم قصد سعر السوق وقت إجراء التعديل؟

                                                           

(.عقود مقاوالت األعمال بين ضيق نصوص قانون المناقصات و المزايدات و رجاحة الواقع العملي.الطبعة ٣١٠٥د.حسن،حسن.)  606

 .٢٣٢-٢٣٦األولى.اإلسكندرية:دار الجامعة الجديدة.ص
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يُوجد وسيلة  هيف تقديرنا بأن الالئحة التنفيذية قصدت سعر السوق وقت إجراء التعديل، وهذا ما يوائم مقتىض هذا الرشط، إذ إن
 لتحقيق التوازن بني طريف العقد، وهذا التوازن لن يتحقق إن قصدت الالئحة سعر السوق وقت ابرام العقد.

 الفرع الثالث: الرشط الخاص بالشكلية
لفرع الثاين اوهو أن يصدر قرار مسبب من الرئيس بناء عىل توصية اللجنة بإجراء هذا التعديل، ونحيل للقواعد التي أرشنا إليها يف 

 من املطلب الثاين من املبحث األول منعا للتكرار غري املوجب، مع اإلشارة إىل أن هذا القرار بتعديل النوعي يف العقد، يستلزم أن يكون
لشكل قد ا مسببا  بخالف التعديل االنفرادي الكمي، مام يعني بأن القرار غري املسبب والصادر بالتعديل النوعي، يعد قرارا معيبا بعيب يف

 607يطعن فيه باإللغاء والتعويض عنه.
 املبحث الثاين: آثار استخدام اإلدارة لسلطة التعديل االنفرادي

ينقسم هذا املبحث إىل مطلبني، ليتناول املطلب األول، حق املتعاقد يف طلب التعويض، بينام يتناقش املطلب الثاين حق املتعاقد 
 يف طلب الفسخ، وذلك عىل الوجه اآليت:

 املطلب األول: حق املتعاقد يف طلب التعويض 
قبل استعراض املطلب، البد من اإلشارة إىل أن املتعاقد مع اإلدارة له حق طلب إلغاء قرار التعديل، إن كان ذلك القرار غري مرشوع  

ه مقتىض عن القرار عويض إن كان للعيب يف االختصاص أو لعيب يف الشكل واإلجراء، أو ملخالفته القانون وغريه، وهذا يستتبع طلبه للت
هذا  يتناولل غري املرشوع الصادر بالتعديل، أما التعويض الذي سنتناوله يف هذا املطلب، هو التعويض عن القرار املرشوع الصادر بالتعديل،

 ك عىل الوجه اآليت:ذلاملطلب األساس القانوين لحق املتعاقد يف طلب التعويض، كام يناقش موقف الترشيع القطري يف هذا الشأن، و 

 الفرع األول: األساس القانوين لهذا الحق
يعود أساس هذا الحق إىل أن التزامات املتعاقد عند تدخل اإلدارة تتسم باملرونة، وهذا يجعل من الالزم إضفاء صفة املرونة عىل 

نفرادي، صان من خالل ما لإلدارة من سلطة التعديل اال حقوقه املستمدة من العقد أيضا، فام دام أن التزامات املتعاقد قابلة للزيادة والنق
فضال عن ذلك، يربر حق املتعاقد مع  608فيجب أن تكون حقوقه قابلة للزيادة والنقصان عىل أساس مبدأ التوازن املايل للعقد اإلداري.
ة، دون دها أن أي عمل يصدر عن اإلدار اإلدارة يف طلب التعويض عن القرار الصادر بالتعديل، عىل أساس نظرية عمل األمري، والتي مفا

خطأ من جانبها، ولكن نجم عنه سوء مركز املتعاقد معها بعقد إداري، يؤدي إىل التزام اإلدارة بتعويضه عن الرضر الذي أصابه من جراء 
 609ذلك، والتي سنتناولها تفصيال فيام بعد.

التي  القرار الصادر بالتعويض، عىل أساس مبدأ "الغرم بالغنم"،ونحن من جانبنا نؤسس حق املتعاقد مع اإلدارة بطلب التعويض عن 
مؤداها: أن املتعاقد معرض أثناء تنفيذه للعقد بأن تعدل أعامله كام أو نوعا بحسب األحوال، فهذا يشكل غرما، يستلزم أن يقابله غنم 

يف  رادي، أي ما دام أن املتعاقد مع اإلدارة ُمعرضيتمثل يف إتاحة فرصة التعويض عام قد يصيبه من رضر من جراء ترصف اإلدارة االنف
أي وقت لزيادة التزاماته أو نقصانها مام يستوجب إنقاص حقوقه عىل أساس التوازن املايل للعقد اإلداري، فهذا الغرم يجب أن يقابله 

 غنم، متمثل يف حقه يف طلب التعويض من جراء ذلك.
                                                           

 ، و بعده.٢٥٢د.الطماوي،سليمان.القضاء اإلداري.المرجع السابق،ص  607

 .٦٠١.  المرجع السابق. ص-دراسة مقارنة-عقود اإلداريةد. الطماوي،سليمان. األسس العامة لل608 

 .٦٣٢.  المرجع السابق. ص-دراسة مقارنة-د. الطماوي،سليمان. األسس العامة للعقود اإلدارية609 
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 الفرع الثاين: موقف الترشيع القطري
( ١١م، واملعدلة مبوجب مرسوم بقانون رقم )٢١١٢( لسنة ٢٢من قانون تنظيم املناقصات واملزايدات القطري رقم ) ١١اء املادة باستقر 

م، نجد بأن املرشع قد سلب من املتعاقد مع اإلدارة الحق يف طلب التعويض عندما تبارش اإلدارة سلطتها يف التعديل االنفرادي ٢١١١لسنة 
 ر املرشوعية املنصوص عليه يف القانون ذاته والئحته التنفيذية، وذلك من خالل النص عىل اآليت:مراعية يف ذلك إطا

" للرئيس بناء  عىل توصية اللجنة، ووفقا  ملقتضيات املصلحة العامة، تعديل كميات أو حجم العقود املربمة وفقا  ألحكام هذا القانون 
ألسعار، دون ان يكون للمتعاقد مع الجهة الحكومية الحق يف املطالبة بأي تعويض عن والالئحة بالزيادة أو النقصان بذات الرشوط وا

 ذلك، وفقا  للضوابط ويف الحدود التي تبينها الالئحة. 
 كام يجوز تعديل نطاق األعامل أو الخدمات وفقا  للضوابط التي تحددها الالئحة." 

 القطري يف ميزان املنطق القانون وذلك من خالل اآليت:وبناء عىل ذلك يتعني وضع التوجه الذي تبناه املرشع 

 أوال: تقدير موقف الترشيع القطري
نجد بأن املرشع القطري قد رجح املركز القانوين لإلدارة عىل املركز القانوين للمتعاقد معها، من خالل هذا الحظر الرصيح، و هذا 

رشع اإلداري التي كرسها القضاء الفرنيس و العريب، كام يشكل هذا التوجه للماملوقف يشكل انتهاكا صارخا لفكرة التوازن املايل للعقد 
القات عالقطري اعتداء عىل القاعدة األصولية "الغرم بالغنم" و التي أرشنا إليها آنفا، و هذا كله من شأنه أن ينفر املستثمر من الدخول يف ال

ل امة، فمن ثم نجد بأن املصلحة العامة التي اقتضت استخدام سلطة التعديالتعاقدية مع اإلدارة، مام سينعكس سلبا عىل املصلحة الع
االنفرادي من جانب اإلدارة، هي ذاتها تقتيض تعويض املتعاقد مع اإلدارة من جراء هذا التعديل االنفرادي، فهذا الحظر املطلق يخرج 

؛ مام ا للتعسف يف استخدام سلطتها يف التعديل االنفراديالتعديل االنفرادي من جوهره، فضال عن ذلك، هذا الحظر يفتح لإلدارة باب
سينتج عنه مطالبات من جانب املتعاقد معها أمام القضاء اإلداري باإللغاء القرارات التعديل عىل أساس إساءة استعامل السلطة، و هذا 

 يزيد عىل كاهل القضاء اإلداري دعاوى عدة.

تعني عليه إعادة النظر يف هذا الحظر الترشيعي املطلق، إذ إنه ينطوي عىل تشدد ال ومن جامع ما تقدم نجد بأن املرشع القطري ي
 موجب له يف مواجهة املتعاقد مع اإلدارة ولصالح هذه األخرية، فنوصيه بإلغاء هذا الحظر الترشيعي.

 ثانيا: مدى قابلية تطبيق نظرية عمل األمري يف ظل املوقف الذي تبناه الترشيع القطري.
نا آنفا بأن نظرية عمل األمري مفادها نشوء حق للمتعاقد مع اإلدارة بطلب التعويض من إجراء اتخذته اإلدارة عندما يكون من كام بيّ 

 شأن هذا اإلجراء اإلخالل بالتوازن املايل للعقد اإلداري.

ومن ثم البحث  النظرية أوال،والبحث يف مدى قابلية تطبيق هذه النظرية يف ظل موقف املرشع القطري، يقتيض بيان نطاق هذه 
 يف مدى قابلية تطبيقها يف ظل الترشيع القطري ثاين، وذلك عىل الوجه اآليت:

 نطاق نظرية فعل األمري: .أ
لتطبيق نظرية عمل األمري البد من توافر رشوط محددة مجتمعة، وهذه الرشوط عامة ولكننا سنسقطها عىل موضع بحثنا وهو التعديل 

 اإلدارة تتمثل يف اآليت:االنفرادي من جانب 
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 يتعني توافر عقد إداري باملفهوم املتفق عليه فقها وقضاء ، فال سبيل لتطبيق هذه النظرية يف نطاق العقود الخاضعة للقانون الخاص. .１
 أن يكون التعديل صادرا من الجهة اإلدارية املتعاقدة، وهذا التعديل من شأنه أن يلحق رضرا باملتعاقد معها. .２
يلحق التعديل الذي صدر من اإلدارة رضرا باملتعاقد معها، بحيث يؤدي إىل اإلخالل بالتوازن املايل للعقد اإلداري، ويحدث يجب أن  .３

 ذلك عندما ينتج عن التعديل الصادر من اإلدارة، زيادة التزامات املتعاقد معها، أو نقصان يف حقوقه الناجمة عن العقد اإلداري.
خطأ عندما قامت بالتعديل الذي ألحق رضرا باملتعاقد معها، بحيث إذا انطوى هذا التعديل عىل وجود يجب أال ينسب لإلدارة أي  .４

 خطأ يف مرشوعيته، فإنها تسأل عىل أساس هذا الخطأ، وليس عىل أساس نظرية فعل األمري.
ل وقع إىل حدود هذا التعدييجب أن يكون التعديل الصادر من اإلدارة غري متوقع، ويكون كذلك، عندما ينرصف عنرص عدم الت .５

 610ومداه، بحيث إذا تضمن العقد كيفية إجراء التعديل وحدوده، ال محل لتطبيق نظرية عمل األمري.

 فإذا توافرت جميع هذه الرشوط، استطاع املتعاقد مع اإلدارة طلب التعويض عن قرار التعديل املرشوع الصادر من اإلدارة.

ة تطبيق نظرية عمل األمري عندما يأيت املرشع وينص رصاحة عىل عدم التعويض عندما ولكن يثور التساؤل حول مدى إمكاني
 متارس اإلدارة سلطتها املرشوعة يف التعديل االنفرادي، وهذا ما سنعالجه يف البند اآليت:

 :مدى قابلية تطبيق النظرية يف ظل موقف املرشع القطري .ب

 منع املتعاقد مع اإلدارة من املطالبة بالتعويض عندما تبارش اإلدارة سلطتها يفكام أسلفنا بأن املرشع القطري قد نص رصاحة عىل 
التعديل االنفرادي، ولكن هل بإمكان املتعاقد مع اإلدارة يف دولة قطر أن يطالب بالتعويض عىل الرغم من وجود هذا النص، استنادا إىل 

 نظرية فعل األمري؟
 الشأن، ولكن يف تقديرنا بأن املتعاقد مع اإلدارة ال يستطيع املطالبة بالتعويض عىلليس هناك اجتهاد قضايئ يف دولة قطر بهذا 

أساس نظرية فعل األمري يف ظل نفاذ قانون تنظيم املناقصات واملزايدات القطري؛ ذلك أن إرادة املرشع الرصيحة قد اتجهت نحو حظر 
يكتنفه الغموض، وال يحتمل التأويل؛ لذا ال اجتهاد يف موضع النص املتعاقد مع اإلدارة من هذا الحق، وهذا النص رصيح وواضح، ال 

ولكن تجدر بنا اإلشارة إىل أن محكمة التمييز القطرية قد اعرتفت بعنارص متييز العقد اإلداري عن غريه من العقود وفق ما  الرصيح.
تتجه إىل تبني النظريات العامة يف العقود اإلدارية، ال ؛ وملا كان هذا توجهها، فنأمل أن 611استقرت عليها االجتهادات الفقهية والقضائية

 سيام نظرية فعل األمري.
 بناء عىل ما تقدم نحرص عىل رضورة إلغاء هذه الفقرة التي تحظر املتعاقد مع اإلدارة من طلب التعويض يف الترشيع القطري.

 املطلب الثاين: حق املتعاقد يف طلب الفسخ
املتعاقد مع اإلدارة يف طلب الفسخ عند تجاوز اإلدارة حدودها يف مامرسة سلطة التعديل االنفرادي، يتناول هذا املطلب مدى حق 

وملا كان الترشيع القطري قد خال من أي تنظيم لهذه املسألة، فإننا نقرص دراسة هذا املطلب من الجانب الفقهي فحسب، وذلك عىل الوجه 
 اآليت:

                                                           

 ، و بعده.٦٣٦.  المرجع السابق. -دراسة مقارنة-د. الطماوي،سليمان. األسس العامة للعقود اإلدارية610 

 م. مسترجع من:٣٦/١٨/٣١٠٦بتاريخ  ٣١٠٦لسنة  ٠١١يز القطرية. الطعن رقم دولة قطر. محكمة التمي 611 

 http://eservices.sjc.gov.qa/Portal_1/ahkam/DetailAhkam.aspx?slno=2489&gcc=1 م(٣٥/٠٠/٣١٠٩)آخر زيارة بتاريخ  

http://eservices.sjc.gov.qa/Portal_1/ahkam/DetailAhkam.aspx?slno=2489&gcc=1
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 اإلدارة عند طلب الفسخالفرع األول: التزامات املتعاقد مع 
 ت هي كاآليت:وهذه االلتزامااملتعاقد مع اإلدارة والذي ُعدل العقد يف مواجهته، يجب عليه أن يلتزم بالتزامات معينة عندما يطالب بالفسخ، 

 أوال: التزام املتعاقد باالستمرار يف تنفيذ أعامله
، ولكن يثور التساؤل حول ماهية األعامل التي يلتزم 612بانتظام واطراد وهذا االلتزام ما هو إال تأكيد عىل مبدأ سري املرفق العام

املتعاقد مع اإلدارة بتنفيذها عندما يكون أساس دعوى الفسخ هو تجاوز اإلدارة يف استخدام سلطتها يف تعديل الكمي أو نوعي بحسب 
 ة يف تنفيذها.تنفيذ األعامل التي اتفق ابتداء  مع اإلدار  املنطق يقتيض تفسري هذا املصطلح بأن املتعاقد مع اإلدارة يستمر يف األحوال؟

 اوكام أرشنا آنفا بأن قانون املناقصات واملزايدات القطري والئحته التنفيذية، مل يتضمن أي جزاء قد يُوقع عىل اإلدارة عندما يبدر منه
 مولية هذا القانون؟خطأ، ال سيام الفسخ لخطأ اإلدارة، األمر الذي يستأهل النظر فيه والتأمل يف ش

نحن يف تقديرنا نجد بأن هذا القانون و الئحته تنظامن عملية تعاقدية، و العقد ال يكتمل إال بطرفيه، من خالل بيان حقوقهام و 
ستطيع أن ن التزاماتهام، و النتائج التي قد ترتتب عند مخالفة أحد أطرافه اللتزاماته، بينام الترشيع القطري، قد نظم حقوق اإلدارة تنظيام

 نكيفه إىل حد ما بأن تنظيم واٍف، بينام قرص يف تنظيم حقوق املتعاقد مع اإلدارة، و األساليب التي تكفل حقه، األمر الذي نجده معيبا؛
 ألن و إن كان القانون يقصد حامية املال العام من خالل التفصيل يف حقوق اإلدارة، إال إن ذلك ال يربر للمرشع أن يقرص من تنظيم
حقوق املتعاقد مع اإلدارة ، فليس هناك مثة تناقض عند إحاطة حقوق املتعاقد مع اإلدارة بضامنات تكفله، و عليه عدم نص املرشع القطري 
عىل جزاء التعويض للمتعاقد مع اإلدارة ، و عدم تنظيمه للفسخ لخطأ اإلدارة، يحتم علينا القول برضورة إعادة النظر يف مدى تحقيق 

 لقطري للتوازن النسبي يف تحديد إطار املراكز القانونية ألطراف العقد و سبل كفالتها. الترشيع ا

 ثانيا: التزامه بالرجوع إىل اإلدارة قبل املطالبة بالفسخ
يرى الدكتور سليامن الطاموي أن املتعاقد مع اإلدارة ملزم بأن يعذر اإلدارة قبل أن يلجأ إىل التقايض، وهذا االعذار سوف يؤدي 

 613دور القرار اإلداري السابق الذي يعد من أهم مبادئ التقايض التي يقوم عليها قضاء التعويض الفرنيس.

ونحن من جانبنا نؤيد ما يراه الدكتور سليامن الطاموي؛ ملا يف ذلك من إمكانية تراجع اإلدارة عن تجاوزاتها، فضال عن ذلك؛ ملا 
ي، وإن الطعن فيه باإللغاء من جانب املتعاقد مع اإلدارة، يحتم عليه التظلم منه أوال أمام كان التعديل االنفرادي يصدر مبوجب قرار إدار 

اإلدارة، فمن باب أوىل أن يعذر اإلدارة عند طلبه للفسخ، فالفسخ هو أكرث الجزاءات خطورة، بل إنني أرى وجوب النص عىل هذا اإلجراء 
 رة ترشيعا.عندما ينظم املرشع القطري مسألة الفسخ لخطأ اإلدا

 الفرع الثاين: سلطة املحكمة يف الحكم بالفسخ
القايض اإلداري ال ميلك الحكم بالفسخ من تلقاء ذاته يف معرض النظر يف دعوى محلها العقد اإلداري، بل يتعني عىل املتعاقد 

ري "ميلك القضاء اإلداهم من عبارة مع اإلدارة أن يطلب ذلك رصاحة حتى يحكم القايض بهذا الجزاء الخطري عىل اإلدارة، وهذا ما يف
ولكن يثور التساؤل  614والذي ميثل وجهة نظرة العميد سليامن الطاموي. أن يحكم بفسخ العقد لخطأ اإلدارة بناء عىل طلب املتعاقد"

                                                           

 ٥٢٣.  المرجع السابق. ص-دراسة مقارنة-د. الطماوي،سليمان. األسس العامة للعقود اإلدارية612 

 ٥٢٢.  المرجع السابق. ص-دراسة مقارنة-د. الطماوي،سليمان. األسس العامة للعقود اإلدارية613 

 .٥٢٥جع السابق. ص.  المر-دراسة مقارنة-د. الطماوي،سليمان. األسس العامة للعقود اإلدارية614 
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لقطري مينع احول إمكانية طلب املتعاقد مع اإلدارة فسخ العقد اإلداري مع التعويض؟ ال سيام يف ظل وجود نص رصيح يف الترشيع 
 ؟-كام أرشنا سابقا -املتعاقد من حق التعويض

نحن نرى بأن التعويض الذي نص عليه الترشيع القطري، و حرم املتعاقد مع اإلدارة يف املطالبة به، يستقل عن التعويض الذي 
ل االنفرادي، بينام من جراء التعدي سيطالبه املتعاقد عند  طلب الفسخ؛ الختالف أساس كال التعويضني، فاألول أساسه الرضر الذي لحقه

 الثاين هو أساسه، الرضر الذي أصابه عند فخ العقد ذاته، و يف هذه الحالة األخرية يكون التعويض عن الرضر الكامل، أي ما حلق املتعاقد
ني رفع الدعوى و يف املدة ما بمن خسارة، و ما يفوته من كسب بسبب فسخ العقد، و ذلك كله مع األخذ يف عني االعتبار ما نفذه املتعاقد 

 ما بني الحكم بالفسخ. 
 الخامتة 

من استعراض أهم الجوانب التي رغبنا يف إثارتها مبوضوع سلطة اإلدارة يف التعديل االنفرادي يف  -بعون الله تعاىل-بعد أن انتهينا 
 الترشيع القطري، نخلص إىل جملة من النتائج والتوصيات وهي كاآليت:

 النتائج:
 تخدام سلطة التعديل االنفرادي يف ظل توافر وسائل أخرى تحقق الصالح العام، يعد تجاوزا من اإلدارة يف استعامل سلطتها يف اس

 التعديل االنفرادي؛ ذلك أن األصل يف العقود اإلدارية بأنها رشيعة املتعاقدين.
  رادي لإلدارة.وط تضيق من نطاق سلطة التعديل االنفالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم املناقصات واملزايدات القطري تضمنت رش 
  حال التعديل بالزيادة اشرتطت الالئحة أن تقتيض املصلحة العامة عدم طرح مناقصة جديدة، هذا ما هو إال تزيد من املرشع؛ ألن

ائل خدام أكرث الوساإلدارة من واجبها يف معرض قيامها بنشاطاتها، أن تستهدف املصلحة العامة، ويتحقق ذلك من خالل است
 تحقيقا للمصلحة العامة، فمن ثم إن كانت املصلحة العامة تقتيض طرح مناقصة جديدة، فيتعني عىل اإلدارة القيام بذلك.

  اشرتطت الالئحة أن يكون التعديل بذات األسعار املتفق عليها ابتداء ، وهذا الرشط قد يحقق مصلحة لإلدارة أحيانا، وقد يحقق
 د معها أحيانا أخرى، وذلك بحسب تغيريات األسعار عند إجراء التعديل.مصلحة للمتعاق

  من مدة العقد، يقصد به التعديل يف عقود املدة، أي التي ال تقدر بسعر، بل مبدة معينة. ٪٢١التعديل بنسبة 
  ،ة يف إجراء عندما ترغب اإلدار قرار التعديل االنفرادي يكون صادرا برضا املخاطب به يف الترشيع القطري، يف حالتني: األوىل

 تعديل يف العقد بنسبة تجاوز تلك التي حددتها الالئحة، والثانية، عندما يراد التعديل أثناء فرتة الصيانة والضامن.
  عقود و الشكلية الالزمة إلصدار قرار التعديل هي ذاتها يف جميع عقود الرشاء العام، إال إذا كان التعديل يف عقود مقاوالت األعامل

 االستشارية املرتبطة بها، فإن القرار األخري يجب أن يكون مسببا، وإال كان معيبا بعيب يف الشكل.
  املرشع القطري قد رجح املركز القانوين لإلدارة عىل املركز القانوين للمتعاقد معها، من خالل حظر املتعاقد مع اإلدارة من حقه يف

رخا لفكرة التوازن املايل للعقد اإلداري، وهذا من شأنه أن ينفر املستثمر من الدخول يف التعويض، وهذا املوقف يشكل انتهاكا صا
 العالقات التعاقدية مع اإلدارة، مام سينعكس سلبا عىل املصلحة العامة.

 .ليس هناك اجتهاد قضايئ يف دولة قطر تم فيه تبنى نظرية فعل األمري 
 ل عن التعويض من الفسخ؛ الختالف أساس كال التعويضني.التعويض الذي منعته الالئحة التنفيذية، يستق 
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 التوصيات:
 أوال: يف نطاق عقود الرشاء العام عموما

  إلغاء النص الوارد يف الالئحة بشأن اشرتاط أن تقتيض املصلحة العامة عدم طرح مناقصة جديدة عند التعديل بالزيادة؛ لكونه
 كل ترصفاتها تستهدف املصلحة العامة التي ال تتحقق إال باختيار أفضل الوسائلتزيدا ترشيعيا ال موجب له، إذ إن اإلدارة يف 

 لتحقيقها.
 . اشرتاط أن يكون التعديل الكمي بذات الرشوط وبسعر السوق وقت إجراء التعديل، بدال من ذات األسعار املتفق عليها ابتداء 
 فهم  انفراديا؛ ملا قد يثري عدم تعريفها من لبس وغلط يف وجوب أن تتضمن الالئحة مفهوما لعقود املدة، التي قصدت تعديلها

 صياغة النص.
  ،"يجب أن تكون صياغة الالئحة لرشط " أن يكون التعديل رضوريا غري متوقع عند إعداد رشوط، ومواصفات املناقصة األصلية

ىل أن هذه و إن كان القانون قد نص عأكرث شمولية؛ ذلك أن عقود الرشاء العام ال تربم باملناقصة فحسب، بل تربم بطرق أخرى 
الطرق يرسي عىل تنظيمها ما يرسي عىل املناقصة العامة، إال إن هذا النص جاء تحت الباب الثالث بعنونا "توقيع العقود و 
د ر تنفيذها"، أي يفرتض بأن تكون جميع األحكام الواردة بعده، هي أحكام عامة تطبق عىل كافة العقود، إال إذا وجد حكم ينف

 به أحد العقود املربمة بطريقة مغايرة.
 ثانيا: يف نطاق عقود مقاوالت األعامل وعقود الخدمات االستشارية املرتبطة بها

  أن يشرتط طلب موافقة املتعاقد مع اإلدارة بدال من االكتفاء بإجراء التعديل مبعرفته؛ قياسا عىل حالة التعديل االنفرادي يف
 امن.الكم يف فرتة الصيانة والض

 .اشرتاط أن تكون أسعار األعامل والخدمات الجديدة ألسعار السوق وقت إجراء التعديل 

 ثالثا: يف نطاق آثار تجاوز اإلدارة لسلطة التعديل االنفرادي.

  لفقه ارضورة أن ينص القانون عىل حق املتعاقد مع اإلدارة بالتعويض عند إجراء التعديل انفراديا؛ ملوامئة ذلك إىل ما اتجه إليه
 الفرنيس والعريب.

  ،نجد بأنه من األهمية مبكان أن تتبنى محكمة التمييز القطرية لنظريات العامة يف العقود اإلدارية، ال سيام نظرية فعل األمري
 يف أحكامها املقبلة.

  إلدارة واملركز القانون القانون لقانون املناقصات واملزايدات القطري والئحته التنفيذية يجب أن تتضمن أحكاما توازن بني املركز
 للمتعاقد معها، والجزاءات املرتتبة عليهام، وعدم االكتفاء بالجزاءات املرتتبة عىل املتعاقد مع اإلدارة عند خرقه ألي التزام قانوين

 أو تعاقدي، بحسب األحوال.

  



                                                                                                                                                                                                                                                      

291 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2121فبراير  32 العدد

 املراجع

 الكتب األصولية 
 ( .اإليجاب و القبول يف العقد ٢١١٢د.مختار،مهند .)الطبعة الثانية.لبنان:منشورات الحلبي الحقوقيةدراسة مقارنة-اإلداري.. 
 ( .١١١١د. الطاموي،سليامن .)الطبعة الخامسة. القاهرة: دار الفكر العريب.. -دراسة مقارنة-األسس العامة للعقود اإلدارية 
 (.٢١١٢د.الشيمي،عبدالحفيظ ، د.مختار،مهند .) قطر: كلية القانون. القطريالقانون اإلداري يف ضوء القانون . 
 (.١١١١د.الطاموي،سليامن.).الطبعة السادسة.القاهرة:دار الفكر العريب.القضاء اإلداري 
 (.عقود مقاوالت األعامل بني ضيق نصوص قانون املناقصات و املزايدات و رجاحة الواقع العميل.الطبعة ٢١١٢د.حسن،حسن.)

 األوىل.اإلسكندرية:دار الجامعة الجديدة.
  بحاث ورسائل علميةأ 
 ( .املصلحة العامة والسلطة التقديرية لإلدارة4171البقايل، وديع .).  ،مجلة املنارة للدراسات القانونية واإلدارية: رضوان العنبي

  .277 - 414، 78ع
  مسرتجع منsearch.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Record/824406-http://0  
 ( .٢١١٢مساهل عائشة.)كلية الحقوق و العلوم -.جامعة محمد خيرض بسكرةالقيود الواردة عىل حرية اإلدارة يف تعاقدها

 السياسية/قسم الحقوق.رسالة ماجستري منشورة.
   https://www.academia.edu/15623913القيود_الواردة_عىل_حرية_اإلدارة/ 
 حكم املحكمة 
  م. مسرتجع من:٢١/١٢/٢١١١بتاريخ  ٢١١١لسنة  ١١١دولة قطر. محكمة التمييز القطرية. الطعن رقم 
 http://eservices.sjc.gov.qa/Portal_1/ahkam/DetailAhkam.aspx?slno=2489&gcc=1  
 

 

  

http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Record/824406
https://www.academia.edu/15623913/القيود_الواردة_على_حرية_الإدارة
http://eservices.sjc.gov.qa/Portal_1/ahkam/DetailAhkam.aspx?slno=2489&gcc=1


                                                                                                                                                                                                                                                      

291 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2121فبراير  32 العدد

  التحفيظ العقاري آلية للتنمية العمرانية

  التحفيظ العقاري آلية للتنمية العمرانية
    

 املغرب - دكتورة يف القانون الخاص
 

 : ملخص

س لحامية امللكية العقارية وتقوية مناعتها، كام احتل مكانة متميزة عىل رأ يعترب نظام التحفيظ ومازال الوسيلة الحضارية 
األنظمة القانونية األكرث تطورا إلدماج العقار يف الحياة االقتصادية عرب تيسري عمليات تداوله وتشجيع حركة العمران، وتنمية 

د الحاجيات نموية عرب توفري الوعاء العقاري الكايف لسالقطاع الفالحي، ومتكني الدولة من املعطيات القيمة إلنجاز املخططات الت
يف مجال السكن وغريه، وتأمني ضامن التملك مبا يحد من النزاعات ويحمي الحقوق ويضمن استقرار املعامالت وهي  رشوط 

 . كفيلة بتحقيق أمن عقاري ، وسند كل تنمية مستدامة

 

Resumé 

l’immatriculation foncière est toujours le moyen de protéger la propriété immobilière et de 

renforcer son immunité, et il a occupé une position distinguée à la tête des systèmes juridiques 

les plus avancés pour intégrer l'immobilier dans la vie économique en facilitant sa circulation 

et en encourageant l'urbanisation, en développant le secteur agricole et en donnant à l'État des 

données précieuses pour compléter les plans de développement en fournissant la base Le secteur 

immobilier est suffisant pour répondre aux besoins  de plusieurs domaine, et pour assurer la 

garantie de propriété d'une manière qui limite les litiges, protège les droits et garantit la stabilité 

des transactions, conditions qui assurent la sécurité immobilière et soutiennent tout 

développement durable.. 
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 مقدمة:
ال ميكن النظر إليه من زاوية اقتصادية ومالية محضة، بل البد من األخذ بعني  االستثامر مبجموعة من الخلفيات إذيرتبط موضوع 

يهدف االستثامر يف و االعتبار الجوانب االجتامعية أيضا، فالتكامل والتنسيق بني هذه العوامل ميكن أن يساهم يف التنمية املستدامة.
تخصص املوارد لصالح قطاعات منتجة تهتم برشوط العمل واألجور من خالل اتباع إسرتاتيجية طويلة املدى هذا النطاق إىل وضع سياسة 

 لتحريك وتنشيط االقتصاد، أو تفعيل التنمية من خالل رفع مستوى وحجم االستثامرات.

ة، فالرصيد ية واالجتامعية والقانونيكامال يخفى عىل أحد مدى أهمية العامل العقاري وخصوصا  العقار املحفظ من الناحية االقتصاد
العقاري ميكنه أن يسهل كل املبادرات التنموية، سواء يف املجال الصناعي أو السياحي أو الفالحي أو السكني. غري أن الواقع العقاري 

 باملغرب بتنوع أنظمته وازدواجيتها يؤثر بشكل مبارش عىل وضعية األرايض وكيفية استغاللها.

لعقار يف املجال الحرضي يستدعي رضورة تحديد طبيعته، التي تساعد عىل بلورة التخطيط الحرضي العقالين فالتعامل مع ا
والصياغة الناجعة لسياسة التعمري، فتحديد الطبيعة املجالية للفضاءات الحرضية يعمل عىل تحديد ما نريده من عقارات مدننا، ليك تكون 

 امج االقتصادية واالجتامعية.ذات وظائف تنموية قادرة عىل إنجاح الرب 

ومن املعلوم أن تحديات التنمية تستوجب إدماج العقار يف مجاالت عديدة، ألنه األرضية األساسية لإلنتاج وإلنشاء املرشوعات 
 هذا اإلطار ، ويف(615)االقتصادية واالجتامعية، ولهذا يجب أن يكون هذا األخري مبنأى عن املنازعات املرضة باالستثامر واملعرقلة للتطور

أثبت نظام التحفيظ العقاري جدواه وصالحيته حسب ما ورد يف الفصل األول من ظهري التحفيظ العقاري بعد تعديله وتتميمه مبوجب 
. فإدماج العقار املحفظ يف مخطط التنمية يشكل أداة من أدوات إنجاح أي مرشوع تنموي، لذلك فآليات التنمية 72-11القانون رقم 
تتطلب باإلضافة إىل كل اإليجابيات الفعالة التي سبق ذكرها، أن يتم اللجوء إىل إقرار مبادئ نظام التحفيظ العقاري عىل ارض العمرانية 

 الواقع عرب ربوع عقارات اململكة.
ونظرا للوضوح والشفافية التي يتميز بها فهو يعد يف الوقت ذاته الركيزة األساسية لكل سياسة عمرانية سكنية أو صناعية أو سياحية  

أو فالحية. مام يجعل التساؤل املطروح هو أين تتجىل آليات تحقيق التنمية العمرانية من خالل ظهري التحفيظ العقاري؟ وكيف ميكن 
ومن خالل ما سبق ذكره ارتأيت تقسيم هذا املوضوع إىل محورين عىل املنوال  تحقيق ذلك؟ 72-11ة مبوجب القانون رقم للتعديالت األخري 

 اآليت: 

 املحور األول: تعميم نظام التحفيظ العقاري
 املحورالثاين: إجبارية التحفيظ العقاري

 املحور األول: تعميم نظام التحفيظ العقاري
ينرصف مفهوم التحفيظ العقاري إىل مجموع اإلجراءات القانونية التي تقوم بها مصالح املحافظة العقارية، بناء عىل طلب من املالك 
أو  بأمر من القانون إلنشاء رسم عقاري مضبوط للملكية يعلنه املحافظ عن طريق تقييده يف السجل العقاري، وهكذا فالتحفيظ  العقاري 

                                                           
 .11ص: ، 2112، السنة 25أية آفاق في ظل القواعد العامة والخاصة، مجلة القانون المغربي، العدد محسن الزوجال، اإلجبارية في التحفيظ العقاري،  -(615)
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عقاريا  غايته وضع رسم عقاري يبني حدود العقار ومساحته ووضعيته ومواصفاته ومميزاته بكل ثقة، هذا ويكتيس التحفيظ يعترب إشهارا  
 .(616)أهمية بالغة إذ يعترب عامال  من عوامل التنمية وذلك نتيجة الضامنات التي يوفرها للمتدخلني يف الحقل العقاري

ت ؤدي حتام  إىل دعم الثقة بني جميع الفاعلني يف السوق العقارية، وينمي يف الوقفتمكني ماليك العقار من رسم عقاري مضبوط ي
 ذاته من الوظيفة االئتامنية للعقار املحفظ.

وأمام هذه الوضعية االئتامنية التي تؤديها العقارات املحفظة، فإنه سيكون من األفضل لو تم تعميم نظام التحفيظ العقاري، ما دام 
، وعىل هذا األساس فإن تعميم (617)م يف الزيادة من العقارات املحفظة التي تساهم بدورها يف تنمية االئتامن العقاريهذا التمديد سيساه

نظام التحفيظ العقاري أصبح رضورة ملحة خاصة وأنه يساهم يف التقليل من النزاعات العقارية من جهة، وتجنب تراكم أنظمة قانونية 
 .(618)أخرى عديدة يف املجال العقاري من جهة

هذا باإلضافة إىل كون تعميم التحفيظ العقاري سيساعد عىل اإلنعاش العمراين ويسهل من تداول العقار والحصول عىل الضامنات 
، (619)من خالل املعامالت الواردة عليه، أيضا إن هذا التعميم من شأنه أن يوفر أرضية مناسبة ستساهم يف التخفيف من حدة أزمة السكن

م نظام التحفيظ العقاري ترتتب عنه آثار إيجابية تتمثل يف الزيادة من حجم العقارات املضمونة برسم عقاري، ما ينتج عنه وهكذا فتعمي
تحقق تنمية شاملة يف املجال، غري أن تفعيل تعميم التحفيظ العقاري يقتيض إعادة النظر يف النظام القانوين املتعلق به، خاصة وأن 

تتسم بالبطء والتعقيد بسبب طول إجراءاتها، وأن  72-11املعدل واملعمم مبقتىض قانون رقم  .727غشت  74مسطرة التحفيظ يف ظهري 
. كام توجد يف هذا اإلطار العقارات التي خضعت ملسطرة التسجيل (620)التحفيظ يف ظل نفس الظهري املذكور أعاله هو عمل اختياري

، وهذه الرسوم الخليفية تختلف عن الرسوم العقارية يف ظل ظهري التحفيظ 7272يو العقاري وفقا  للظهري الخليفي الصادر يف فاتح يون
، (621)العقاري، فاألوىل لها واقع قانوين  غري مضبوط، أما الثانية فلها دور أسايس يف التعرف عىل الوضعية القانونية واملادية بدقة للعقار

والذي مدد نظام التحفيظ العقاري املعمول به يف املنطقة  (622)7211أكتوبر  24إضافة إىل العقارات الخاضعة للمرسوم املليك الصادر يف 
الوسطى إىل منطقة الشامل مع إحداث مسطرة خاصة لتحديد العقارات املوضوعة لها رسوم خليفية. إال أن تطبيق هذا املرسوم اصطدم 

املرسوم من  بنود مقتضيات ذلك مبجموعة من الصعوبات كان بعضها يرجع إىل النص الترشيعي ذاته، والبعض اآلخر إىل سوء تطبيق
طرف الذين وكل إليهم أمر تطبيقه، مام أدى إىل خلق مجموعة من النزاعات واملشاكل التي عرقلت سري مسطرة إعادة التحديد للرسوم 

                                                           
)616(- Mohamed Amin El youssoufi Alaoui, la valeur du principe de la force probante des inscriptions remise en question, 

Revue du droit marocain, N° 25, année 2014, p: 4. 

)617(- Emil Becque, la réorganisation foncier et le Remembrement J.C.P. 1941, étude 222, bis, p: 26. 

)618(- Jean cadiau,le remembrement rural et le droit de propriété, Gazette du plais, N° 2, année 1974, p: 14. 

)619(-  Bergel Jean- Louis, les servitudes de lotissement  usage d'habitation, Paris, édition 1973, p: 52. 

 من ظهير التحفيظ العقاري على أن: "التحفيظ أمر اختيار، غير أنه إذا قدم مطلب التحفيظ فإنه ال يمكن سحبه مطلقا". 1ينص الفصل  -(620)

 وفاء األندلسي، التجزئات العقارية ودورها في التخفيف من أزمة السكن، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث -(621)

 .191، ص: 2111-2118في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول وجدة، السنة الجامعية 

، بمثابة قانون يطبق بموجبه في المنطقة الشمالية 1811أكتوبر  22الموافق ل  1191رجب  8الصادر بتاريخ  112-11مرسوم ملكي رقم  -(622)

بتاريخ  2911السابقة لنظام التحفيظ العقاري، وتحدث بموجبه مسطرة خاصة لتحديد العقارات الموضوعة لها رسوم عقارية، جريدة رسمية عدد 

أكتوبر  5بتاريخ  1199، جريدة رسمية عدد 1811شتنبر  18الصادر بتاريخ  1-15-111، إال أنه غير بموجب ظهير رقم 2199، ص: 1811 أكتوبر 21

 . 2111-2112، ص: 1811
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اعات يصعب ز الخليفية، كام زعزعت الثقة لدى املالكني املعنيني باألمر ووضعت مصالح املحافظات العقارية واملحاكم أمام تعرضات ون
 حلها. ومنه نخلص إىل أن الرسوم الخليفية تعترب عائقا  يف وجه االستثامر وإنشاء مشاريع عقارية للمنطقة الشاملية، ألنها ال تتوفر عىل

ة البنكية يمقومات  ائتامنية، وال ميكنها الدخول يف دائرة بعض العمليات القانونية، كاعتامدها ضامنة فعالية لالستفادة من القروض العقار
، لتسوية هذا (623)وهذه الوضعية التي خلقتها الرسوم الخليفية ال ميكن التعامل  بشأنها، كام أنها تفرض التدخل بترشيع قانوين جزيئ

 .(624)اإلشكال الذي تطرحه العديد من املعوقات سواء منها الترشيعية أم االجتامعية أم الجغرافية

اإلقبال بكرثة عىل نظام التحفيظ العقاري هي نفسها، سواء تعلق األمر باملنطقة الشاملية ، يرى أن معوقات (625)إال أن بعض الفقه
أم بباقي املناطق، حيث أن املتعامل يف املجال العقاري ال يدرك محاسن وضامنات نظام التحفيظ العقاري إىل جانب العائق االقتصادي 

ث يرتبط  متناول املالكني الصغار، إضافة إىل العائق الجغرايف وهو األهم حيالذي يرتبط بتكاليف التحفيظ ذاته التي هي باهضة ويف غري
ملسح اباملناطق القروية التي تتشكل منها املنطقة الشاملية من البالد، لذلك يتطلب إحداث مصالح تابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و 

 ملنطقة برضورة تحفيظ أراضيهم مع العمل عىل إيجاد حل ملشكل تكاليفوالخرائطية يف كل مناطق الشامل والعمل عىل توعية سكان ا
 التحفيظ الباهضة.

 (626)7214يونيو  1.وتعترب عملية ضم األرايض الفالحية إحدى الخطوات الهامة لتعميم التحفيظ العقاري، وهي منظمة مبقتىض ظهري 
ء اطق وذلك للحاجة إىل إعادة هيكلة األرايض يف املناطق املؤهلة إلجراوالذي أكد عىل الطابع املجاين واإلجباري للتحفيظ داخل هذه املن

ويجب تدخل املرشع من هذا املنطلق لتوسيع نطاق هذا التحفيظ ليشمل  فالحي. -عمليات التهيئة العقارية بخوض التجهيز الهيدرو
 وقد عمدت املحافظة العقارية يف هذا اإلطار إىل املناطق الخارجة عن املدار القروي، مام سيحقق تنمية مستدامة يف املجال الحرضي،

 45العمل  عىل تعميم التحفيظ العقاري بإتباعها ملسطرة التحفيظ الجامعي لألرايض الواقعة داخل هذه املناطق التي صدر بشأنها ظهري 
 .(627)7252، رغم أن العمل بهذه املسطرة كان ابتداء من سنة 7212يوليوز 

ومسطرة التحفيظ الجامعي املنصوص  7212يوليوز  45مييز بني مسطرة التحفيظ الجامعي يف ظل ظهري ويف هذا اإلطار يجب الت
من ظهري التحفيظ العقاري بإمكانية تقديم  71وتحقيقها لهذه الغاية فقد سمح املرشع يف  ..727غشت  74من ظهري  71عليها يف الفصل 

عقارات متجاورة أو تفصل بينها أجزاء من امللك العمومي كاألزقة والشوارع طلبات جامعية للتحفيظ يف آن واحد رشيطة أن تكون ال
 والحدائق العمومية، وكذا كل ملك يتصف بصفة امللك العمومي. 

                                                           
 .21، ص: 1882عبد السالم قروق، تمديد نظام التحفيظ  العقاري إلى منطقة الحماية اإلسبانية، مطبعة األمنية، الرباط، الطبعة األولى،  -(623)

)624(- Roche Paul, objet et effet de la présentation en droit foncier marocain, R.M.D, N° 2, année 1964, p: 3. 

 .18 ، ص:1811خالد مداوي، تطور نظام التحفيظ العقاري بمنطقة شمال المغرب، مطبعة أمبريال الرباط، طبعة  -(625)

لعقاري بالمنطقة الخاضعة سابقًا للحماية اإلسبانية، مداخلة في الندوة المشتركة بين كلية العلوم القانونية الحبيب الدقاق، نظام التحفيظ ا -

 .91ص: ، 1882، الرباط، حول التحفيظ العقاري بالمغرب واالجتماعية، والوكالة الوطنية المحافظة العقارية واالقتصادية

، والذي عدل بموجب 1115ص:  1812يوليوز  21بتاريخ  2585جريدة رسمية عدد  1812يونيو  11صادر بتاريخ  1.12.115ظهير شريف رقم  -(626)

 .2121، ص: 1818يوليوز  28مكرر بتاريخ  2811جريدة رسمية عدد ، 1818يوليوز  25الموافق ل  1198جمادى األولى  11صادر بتاريخ  1.18.12ظهير رقم 

لية كأمال نجاح، األثر االقتصادي لنظام التحفيظ العقاري، أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية ب -(627)

ورات ، منش2111أبريل  11و 15العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة القاضي عياض مراكش، حول األنظمة العقارية بالمغرب، يومي 

 .211 -211 ، ص:2111الدراسات القانونية المدنية والعقارية، مراكش، الطبعة األولى 
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 والسؤال املطروح هو: هل ميتنع تقديم مثل هذه الطلبات بصفة جامعية إذا كان يفصل بني بعض هذه األمالك عقارات محفظة؟ 

ع أن يشجع عملية تقديم طلبات التحفيظ الجامعية مادامت العقارات متجاورة أو متقاربة، وأن الفواصل مهام لقد كان حريا باملرش 
كان نوعها سوف لن تكون عائقا يف وجه عمليات التحفيظ الجامعي وهي ما تعود بالنفع عىل املتقاربني من جهة وعىل مصالح املحافظة 

 .(628)العقارية من جهة أخرى

للمالك املتجاورين يستفيدون من التحفيظ الجامعي ألنهم يؤدون نصف مصاريف التحفيظ العادي، كام أن التحفيظ فبالنسبة 
الجامعي يسمح بالقيام بتحديد العقارات دفعة واحدة، وبحضور جميع املالك، ميكن يف نفس الوقت تسوية جميع النزاعات الخاصة 

ة فإن تحفيظ أما بالنسبة ملصالح املحافظة العقاري من الليونة والتبسيط يف اإلجراءات.بالحدود أو الحقوق التي تعود لكل شخص مبزيد 
أمالك متجاورة يسمح بالقيام بإجراءات التحديد دفعة واحدة وخالل تنقل واحد، بل ويجعل هذه املصالح تعطي األسبقية ملثل هذه الطلبات 

ملتجاوزة ولقد كانت أول تجربة لتحفيظ جملة من األمالك ا أكرث من مكان واحد.عىل الطلبات الفردية التي تكون يف الغالب متفرقة ويف 
 . (629)مطلب للتحفيظ 111هكتار تقريبا موزعة عىل  211قد أنجزت يف ناحية مراكش )بآيت زياد(، وكان هذا التحفيظ يتعلق مبساحة قدرها 

ن املحافظ يجري يف شأن طلبات التحفيظ املجتمعة املسطرة من ظهري التحفيظ العقاري بأ  71ولقد نصت الفقرة الثالثة من الفصل 
العادية، غري أنه يحرص عىل إنجاز اإلجراءات املتعلقة بها يف وقت واحد، وذلك بأن يقوم باإلعالنات املتعلقة مبطالب التحفيظ يف نفس 

 يه الحاجة.واحدة أو مرات متتالية بقدر ما تدعو إل الوقت، ويعني لعمليات التحديد تاريخا واحدا، وينتدب للقيام بها من ينوب عنه يف مرة
 من ظهري التحفيظ العقاري ميكن حرص رشوط التحفيظ الجامعي لألمالك املتجاورة فيام ييل: 71وبناء عىل ما جاء يف الفصل 

 أن تكون األمالك متجاورة. -7
 أن تقدم طلبات منفردة بكل عقار مع مطلب مشرتك. -4
 التحفيظ مع االستفادة من التخفيض املقرر.دفع مصاريف  -.

وباملقابل فقد قامت مديرية املحافظة العقارية بوضع مسطرة رسيعة وفعالة لتمكني صغار الفالحني من االستفادة من عملية التحفيظ، 
ملرشع قانونا خاصا من ظهري التحفيظ العقاري، حيث أصدر ا 71وذلك تدعيام لسياسة التحفيظ الجامعي املنصوص عليها يف الفصل 

يقيض بنهج طريقة التحفيظ الجامعي لألمالك القروية، وتجري عملية التحفيظ الجامعي خارج الجامعات الحرضية مبقتىض قرار 
يصدره وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات يحدد مناطق التحفيظ الجامعي، وتتميز هذه املسطرة ببعض 

 ت: الخصوصيا

القرار الصادر بإحداث وتعيني منطقة التحفيظ الجامعي يجب أن يتم نرشه بالجريدة الرسمية وبالدوائر الواقعة بنفس املنطقة )مقر  -7
 السلطة املحلية، مقر الجامعة القروية واملحكمة االبتدائية واملحافظة العقارية(.

 باستثناء التعرضات التي يجب أداء الرسوم القضائية بشأنها. (630)ئرتنجز عمليات التحفيظ العقاري الجامعي مجانا وبدون صا -4

                                                           
 .111ص: 2111مطبعة المعارف الجديدة، طبعة محمد خيري، مستجدات قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي،  -(628)

مسح العقاري، التحفيظ الجماعي مسطرة مبسطة من أجل تعميم مديرية المحافظة على األمالك العقارية والمسح والخرائطية، قسم ال -(629)

 .21، ص: 2112نظام التحفيظ العقاري، طبعة 

 الفصل الثالث من ظهير تحفيظ األمالك القروية. -(630)
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يجب عىل املاُلك أن يودعوا مطالب للتحفيظ داخل أجل سنة تبتدئ من تاريخ نرش قرار بالتحفيظ الجامعي بالجريدة  -.
 .  (631)الرسمية
ك األمالك، ظ الجامعي وتصميم تجزيئي لتليعمل املحافظ عىل إيداع ملف يحتوي عىل بيان األمالك الخاضعة ملسطرة التحفي -2

 .(632)كام يعمل عىل نرش اإليداع املذكور بالجريدة الرسمية مع تعليق نسخ منه مبقررات السلطة املحلية والجامعات القروية ملدة ثالثة أشهر
الك الذين مل ولو يف غيبة امليحدد املحافظ عىل األمالك العقارية بعد ذلك برنامج لعمليات التحديد وميكن أن يجري التحديد  -5

 .(633)يحرضوا مكان القيام بهذه العملية عند توفر رشوطها، غري أن هذا التحديد املنجز ال يكون صحيحا إال إذا وافق عليه املالك فيام بعد
بعث نسخ منه الرسمية، ويبعد االنتهاء من عملية التحديد يعمل املحافظ عىل األمالك العقارية عىل نرش إعالن بذلك بالجريدة  -1

 .(634)إىل السلطة املحلية بقصد التعليق
يجوز لكل شخص أن يتدخل يف مسطرة التحفيظ الجامعي عن طريق التعرض وفقا للرشوط املنصوص عليها يف ظهري التحفيظ  -1
 وما بعده. 42أي طبقا للفصل  (635)العقاري

هري التحفيظ العقاري ويخترص املسطرة البطيئة املنصوص عليها يف ظ ومن تم فاللجوء إىل هذه املسطرة من شأنه أن يرسع عملية
، كام أنها تخفض من التكاليف وتخفف العديد من األعباء. كام متكن هذه املسطرة من تصفية أكرب مساحة ممكنة من .727غشت  74

رية لجعل العقار اختيارية لذلك يجب جعلها إجبا العقارات الفالحية مام يساهم يف سهولة تفويتها للمستثمرين. إال أن هذه املسطرة تبقى
 ذا صبغة مستقرة.

وأمام هذه اإلكراهات التي يطرحها نظام التحفيظ العقاري والتي تقف عائقا  أمام تعميمه، فإن السؤال املطروح هو: ما هي الوسائل 
 التي من شأنها أن تساعد عىل تعميم نظام التحفيظ العقاري؟

لب بتعميم التحفيظ العقاري بعد إعادة النظر يف ضوابطه ومسطرته، ألن ذلك سيؤثر عىل االستقرار االقتصادي يطا (636)فغالبية الفقه
والعقاري، كام يتعني إعادة النظر يف النصوص القانونية املنظمة ملختلف أنواع العقار، وتأيت يف أولويتها أرايض الجامعات الساللية 

جعل هذه األرايض قابلة للتداول داخل النظام البنيك ألنها تعترب عقارات ذات مساحات شاسعة إال وأمالك الدولة الخاصة، والتفكري يف 
وإذا كان من املستحيل تعميم نظام التحفيظ العقاري دفعة واحدة فيجب وضع إسرتاتيجية تهدف إىل تحفيظ  .(637)أن مردوديتها ضعيفة

                                                           
 نفس الفصل من نفس الظهير. -(631)

 .1818يوليوز  25الفصل الرابع من ظهير  -(632)

 الفصل السادس من نفس الظهير. -(633)

 الفصل السابع من نفس الظهير. -(634)

 الفصل الثامن من نفس الظهير. -(635)

 .21 ، ص:2115المختار عطار، الوجيز في القانون المغربي والموريتاني، مطبعة فضاء اإلبداع، الطبعة الثانية،  -(636)

ية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية محمد الوكاري، العقار بين االزدواجية وتعدد األنظمة ومتطلبات التنمية، أعمال الندوة الوطن -

أبريل  1و 5والعقارية بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة القاضي عياض مراكش، حول األنظمة العقارية بالمغرب، يومي 

 .211، ص: 2111، منشورات مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية، مراكش، الطبعة األولى، 2111

- Malinyaud Philippe, Droit de la promotion immobilière, édition, Dalloz, paris, 1980, p: 39. 

 المنتصر الداودي، القضاء وحماية الملكية بين نظامي العقار العادي والعقار المحفظ، مداخلة في ندوة النظام العقاري واإلنعاش العقاري -(637)

  .55، ص: 1891الدار البيضاء في مارس والتعمير المنعقدة ب
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 امية للحد من املشاكل العقارية التي تعرفها هذه املناطق والناتجة عىل الخصوصجميع األمالك الحرضية واملناطق املحيطة لها بصفة إلز 
عن تطورها العمراين، إضافة إىل جعل نصوص قانون التحفيظ يف ظل الظهري املنظم له يتم بالبطء والتعقيد بسبب طول اإلجراءات لذلك 

جال جب العمل عىل خلق مناطق للتحفيظ الجامعي يف امليجب تدخل املرشع لتبسيطها وتقليص آجالها، ولتعميم نظام التحفيظ ي
 الحرضي حتى ال يقترص األمر فقط عىل األرايض الفالحية.

 أن جعل التحفيظ العقاري قضائيا  من شأنه أن يحقق ضامنات أكرب للحفاظ عىل الحقوق. (638)ويرى أحد الباحثني

حقوق األفراد من جهة، ومن جهة أخرى سوف يجعل  العقارات  ومن وجهة نظري أن التحفيظ العقاري القضايئ من شأنه أن يحمي
تخضع لنظام التحفيظ يف أقرب وقت، إال أنه سيضيف إىل جهاز القضاء عبء ثقيل  يتطلب إمكانيات مادية وبرشية مهمة، ويجعله 

 58.11لقانون رقم ها املرشع مبوجب ايتدخل يف اختصاصات مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح والخرائطية، والتي أوكل ل
املعدل واملتمم لظهري التحفيظ العقاري أم يف إطار مساطر التحفيظ  72.11مهمة تحفيظ العقارات سواء يف إطار مقتضيات القانون رقم 

القضاء  يع األحوال يقوم، وبالتايل ال داعي إلدخال الجهاز القضايئ يف مسطرة التحفيظ ألنه يف جم7212يوليوز  45الجامعي طبقا لظهري 
 بدور مهم عىل مستوى حل النزاعات العقارية املتعلقة بالتعرض وغريها.

ومن هنا فنظام التحفيظ العقاري ميكن أن يعطي صورة واضحة املعامل للوضعية العقارية باملغرب، وميكن من معرفة الرصيد العقاري 
امعية قصد االقتصادية منها واالجت -عىل جميع التجهيزات واملرافق الرضوريةالصالح إلنشاء مناطق عمرانية شاملة ومستدامة متوفرة 

 االستثامر ملحاربة املضاربة العقارية والصعوبات التي تثريها.

وتبقى الوسيلة الفعالة لتعميم نظام التحفيظ العقاري تتمثل يف سن مساطر خاصة وجامعية للتحفيظ إذ ميكن القول يف هذا اإلطار 
سيلة هي األكرث فاعلية ألنها تقوم بتحفيظ عدد كبري من العقارات تشكل يف حد ذاتها منطقة بأكملها، مام يساعد عىل تعميم أن هذه الو 

يستحسن أن يتم تحديد املناطق التي تطبق فيها املساطر  (639)نظام التحفيظ العقاري، ولتحقيق ذلك حسب ما تراه  إحدى الباحثات
ة لبعض الجهات التي  تقتيض رضورة التعجيل بتوضيح وضعيتها العقارية، وكمثال عىل  إمكانية نجاح الجامعية وذلك بإعطاء األسبقي

هكتار  111.يف تعميم نظام التحفيظ العقاري، نذكر التحفيظ الجامعي الذي تم يف منطقة "تكسلني" التابعة ملنطقة خنيفرة الذي شمل 
 .(640)ن هذه العمليةمستفيد م .11قطعة و  7411من العقارات، واملكونة 

وبهذا الخصوص يعترب التحفيظ الجامعي وسيلة هامة لتثبيت الفالحني يف أراضيهم وتوفري الطأمنيية لهم من خالل رسوم عقارية 
ال تقبل الجدل، ومن مميزات هذه املسطرة املشجعة، هو أنها مجانية حيث تنجز فيها جميع األعامل بدون صائر، كام تنجز هذه املسطرة 

ل جامعي وإجاميل وهو ما يسهل إجراءات التحفيظ، وهذه هي غاية املرشع من التحفيظ الجامعي البساطة والخروج عن القواعد بشك

                                                           
أشغال ندوة العمران في الوطن العربي بين التخطيط والتشريع عبد الحي بوصفيحة، تطور سياسة التعمير تجاه النمو الحضري بالمغرب،  -(638)

 .91ص: ، 2111أبريل  12-11-11واإلدارة الرباط، أيام 

 .291وفاء األندلسي، مرجع سابق، ص:  -(639)

)640(- Habitat et urbanisme, un secteur en mouvement 2003- 2007, ministère de l'habit de l'urbanisme et du l'aménagement 

de l'espace. 
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ومجمل القول فالتحفيظ الجامعي يشكل إحدى أهم آليات تعميم التحفيظ العقاري  .(641)املسطرية العادية التي تعرف بنوع من الرصامة
النظر يف الظهري املنظم ملسطرة التحفيظ الجامعي حتى يواكب التطورات الهامة يف مجال التنمية العقارية، لكن يجب عىل املرشع إعادة 

 إضافة إىل جعل هذه املسطرة اختيارية ال يفعل القيام بها من طرف العموم.

ن أن نتطرق يف ة للتنمية دو ويف األخري ال ميكن الحديث عن تعميم  نظام التحفيظ العقاري وعن آليات جعل العقار املحفظ وسيل
السياق عن إلزامية التحفيظ وجعله إجباري مام يساهم ال محال يف الزيادة من حجم العقارات املحفظة ودورها يف االئتامن الذي يؤدي 

 لالستثامر العقاري.

 املحورالثاين: إجبارية التحفيظ العقاري
من حاجة املجتمع إليها يف ظرف زماين ومكاين معينني، باعتبار أن من  مام الشك فيه أن وضع القاعدة القانونية بشكل عام نابعة

خصائص القاعدة القانونية كونها اجتامعية، وعىل هذا األساس ونظرا  ملنطق التغيري الذي تخضع له املجتمعات والناتج عن تطورات 
رجوة منها، ية بشكل يجعلها قارصة عن تحقيق الغاية املاقتصادية وسياسية، فإنه من الطبيعي أن تؤثر هذه العوامل عىل القاعدة القانون

، ونظرا  للنتائج التي ال تغدو مسايرة واقع التطورات .727غشت  74واألمر ينطبق متاما  عىل ظهري التحفيظ العقاري املنظم مبقتىض ظهري 
وامل دفعت شأن العقاري، كل هذه العاملجتمعية عىل مستوى تعميمه بشكل جعل بعض مقتضياته محط انتقاد من طرف املهتمني بال

 تباملرشع املغريب للعمل عىل إعداد قانون جديد لتعديل القانون العقاري ليصبح مواكبا  للتطورات واملستجدات الحاصلة يف ميدان املعامال 
 .(642)العقارية

املرجوة، لذلك اقتضت الرضورة تدخل  مل تعط النتائج 7225إىل غاية  7271ولعل التعديالت التي أدخلت عىل التحفيظ العقاري منذ 
من أجل مالءمة هذا الظهري مع الوضعية الراهنة التي يعيشها املغرب سواء عىل املستوى االقتصادي  1172املرشع مبقتىض القانون رقم 

ل تنمية شمولية لذلك األساسية لكأم االجتامعي وكذا السيايس إذا علمنا أن البنية العقارية تعد يف طليعة البنيات االقتصادية، والركيزة 
. إال أن دمج (643)كان البد من االهتامم بالهياكل العقارية وتنظيمها بشكل يتيح للدولة نهج سياسة تتالءم وحاجيات التنمية املستدامة
الل وضع نظام خ امللكية العقارية يف الحياة االقتصادية واملالية ساهمت يف خلق محيط مالئم لالستثامر، ولن يتحقق ذلك إال من

 إجبارية التحفيظ العقار.

فتنوع الوعاء العقاري وازدواجية النظام العقاري بني العقارات املحفظة والعقارات غري املحفظة، يشكل عرقلة يف وجه التنمية بسبب 
ح العقاري ى معضالت اإلصال انعدام الثقة وضعف املردودية وكرثة املنازعات بشأن العقارات غري املحفظة، حيث تعترب هذه األخرية إحد

يف ظهري التحفيظ العقاري، وهو ما  (644)اليشء الذي دفع الدولة واملهتمني بهذا القطاع إىل تشجيع إجبارية التحفيظ رغم عدم إلزاميته
                                                           

)641(- Guillaume Abelard, la propriété collective au Maroc Rabat, 1979; p: 14. 

مداخلة بندوة سياسة التحفيظ العقاري بالمغرب،  - 12 -11قانون  -تحفيظ العقاري محمد خيري، التعديالت المرتقبة في مشروع قانون ال -(642)

، والمنظمة من طرف مختبر الدراسات القانونية والمدنية =والعقارية، بكلية العلوم القانونية االقتصادية 2119أبريل  18و 19المنعقدة يومي 

 .28، ص: 2119، سنة 51القتصاد والقانون، العدد واالجتماعية، جامعة القاضي عياض مراكش، منشورة بمجلة ا

)643(- Nasser khalil, "le domaine privé de l'Etat marocain fondement et gestion", thèse pour obtention du diplôme de 

doctorat en droit privé, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, université Mohamed V, Rabat- Agdal - 

année universitaire 2003- 2004; p: 194. 

)644(- Abdelaziz Benjelloun, "les limitations de la propriété foncier", édition techniques nord- officieux, Rabat, 1ère édition 1971, p: 50. 
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ة الشقق يمن الظهري املذكور، غري أن بعض القطع العقارية تم العمل فيها عىل إجبارية التحفيظ كقطاع ملك 1يفهم من خالل الفصل 
فتحفيظ هذه العقارات سيساعد عىل خلق وحدة عقارية منسجمة غري متناقضة، مام يحد من ، والتجزئات العقارية ومسطرة ضم األرايض

 النزاعات التي تضيع جهد املالكني ومالهم ووقتهم بشأنها.

خالل الفصل  ملرشع إجبارية التحفيظ منوبالرجوع إىل بعض مقتضيات ظهري التحفيظ العقاري نجد بعض الحاالت التي حدد فيها ا
السابع، حيث يكون التحفيظ إجباريا  يف الحاالت املنصوص عليها يف قوانني خاصة ويف املناطق التي ستفتح لهذه الغاية بقرار يتخذه 

يالت الجديدة التي إطار التعد ويف الوزير الويص عىل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح والخرائطية بناء عىل اقرتاح من مديرها.
أنه أضاف تعديال شامال للفصل السابع الذي بدوره يحيل عىل مجموعة من الفصول الجديدة املنصوص عليها  72 -11جاء بها قانون رقم 

ه: "تخضع ينص عىل أن 7 -57وبالرجوع إىل هذه املقتضيات نجد الفصل  يف الفرع السادس من الظهري واملعنونة بالتحفيظ اإلجباري.
 العقارات املوجودة مبناطق التحفيظ اإلجباري ملقتضيات هذا الفرع وملا ال يخالفها من مقتضيات هذا القانون".

ويجب أن ينرش بالجريدة الرسمية القرار الصادر بفتح وتحديد منطقة التحفيظ اإلجباري وأن يعلق مبقر السلطة املحلية والجامعية 
لتتبع ضامن حسن تنفيذ أشغال البحث التجزيئي والقانوين واتخاذ كافة  (646). كام تحدث لجنة(645)ظة العقاريةواملحكمة االبتدائية واملحاف

. وتنفذ إجراءات التحفيظ لهذه املناطق الخاضع لإلجبارية من طرف مصالح (647)التدابري التي متكن من إدراج وتحديد مطالب التحفيظ
د حالة كانت منطقة التحفيظ اإلجباري متتد إىل أكرث من عاملة أو إقليم، فإن لجنة التحفيظ تحدالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ويف 

 .(648)بقرار مشرتك  للعامل املعنيني

وتحرر مطالب التحفيظ وتدرج تلقائيا  يف اسم امللك الخاص للدولة بالنسبة للقطع التي مل يتم التعرف عىل مالكيها أثناء أشغال 
أما القطع التي تقاعس أو تغيب مالكوها، فإن مطالب التحفيظ بشأنها تحرر وتدرج تلقائيا  يف اسمهم وهو ما نص البحث والتجزيئي، 

غري أنه تبقى مطالب التحفيظ املدرجة قبل فتح منطقة التحفيظ اإلجباري خاضعة للنصوص القانونية التي أدرجت طبقا   .1 -51عليه الفصل 
تحفيظ اإلجباري هذه بآجال معينة للتحديد حيث يعلق اإلعالن املتعلق بعملية التحديد يف مقر السلطة . وتتميز مسطرة ال(649)ملقتضياتها

املحلية ورئيس الجامعة بشهر واحد قبل افتتاح هذه األخرية. وتقبل التعرضات يف أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ النرش يف الجريدة 
. غري أنه ليس هناك تعرضا استثنائيا  كام هو عليه األمر (650)التجزيئني مبقر السلطة املحلية الرسمية لإلعالن عن إيداع الالئحة والتصميم

 بالنسبة للتعرض خارج مسطرة التحفيظ اإلجباري.

عىل أن يكون التحفيظ إجباريا  عندما تأمر به املحكمة املختصة أثناء متابعة إجراءات الحجز  8هذا وقد أضاف املرشع يف الفصل 
يف مواجهة املحجوز، ألن الحجز يكون نتيجة تحقيق الرهن الرسمي السرتداد مثن الدين، وحامية املرشع للدائن الذي تتم العقاري 

مسطرة الحجز العقاري لفائدته، لذلك أضاف له إجبارية التحفيظ للعقار حتى ترتفع قيمته ويعطي مردودية أكرث لصالح الدائن املرتهن أو 
                                                           

 .12-11القانون رقم  من ظهير التحفيظ العقاري المعدل بموجب 2 -51الفصل  -(645)

 من نفس الظهير. 1 -51الفصل  -(646)

 من نفس الظهير. 2 -51الفقرة األخيرة من الفصل  -(647)

 من ظهير التحفيظ العقاري. 2-51الفقرة األخيرة من الفصل  -(648)

 من ظهير التحفيظ العقاري. 9 -51الفصل  -(649)

 من نفس الظهير. 12 -51الفصل  -(650)
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املرشع قد أخذ باختيارية التحفيظ، فإنه بعد تقديم املطلب ال ميكن سحبه مطلقا ، وإذا كانت إجبارية والتحفيظ املدين الرهن. فإذا كان 
استثناء من القاعدة، فإن املرشع بدأ يتجه ولو نسبيا  نحو اإلجبارية والدليل عىل ذلك العدد املهم من الفصول التي تناولت التحفيظ 

 املعدل واملتمم لظهري التحفيظ العقاري. 72-11اإلجباري من خالل القانون رقم 

لكنه بالرغم من الجرأة النسبية الذي متيز بها ظهري التحفيظ العقاري بعد التعديل عىل مستوى تقريره إلمكانية فتح مناطق معينة 
يظ عىل مجموع الرتاب التحف تجري فيها عمليات التحفيظ بشكل إجباري، فإن هذا املقتىض يبقى عديم املفعول وقارصا  عىل تعميم نظام

الوطني يف ظل ما تعرفه مسطرة التحفيظ نفسها من شكليات وتعقيدات تجعلها متسمة بالبطء أحيانا . فتقرير اإلجبارية بهذا الشكل دون 
إلجبارية اأن يوازي ذلك إعادة النظر يف مسطرة التحفيظ يف حد ذاتها سوف يؤدي بال شك إىل عدم تحقيق األهداف املتوخاة من فرض 

كوسيلة وأداة ترشيعية لحامية املمتلكات العقارية والدفع بوثرية التحفيظ العقاري لتصبح يف مصاف الدول التي حققت إنجازات كبرية يف 
 .(651)هذا الصدد

لتحفيظ احيث أنه بالرجوع إىل الترشيع العقاري الجزائري نجده كان سباقا  يف إحداث مناطق التحفيظ اإلجباري وإحداث لجنة 
، الذي اسند إليهام املرشع تنظيم التحفيظ اإلجباري من (653).1-11وكذا املرسوم رقم  (652)1114العقاري لهذه الغاية مبقتىض مرسوم رقم 

. غري أن غاية املرشع الجزائري بشأن (654)خالل مجموعة من اإلجراءات والتي هي شبيهة مبا جاء يف ظهري التحفيظ العقاري بعد تعديله
ارية يف التحفيظ تتخذ غاية مغايرة عام هو مقرر مبقتىض الترشيع العقاري املغريب، خصوصا  وأن هذه اإلجبارية جاءت للتخلص من اإلجب

 لاملخلفات والشوائب العالقة باملنظومة العقارية الجزائرية يف حقبة االستعامر الفرنيس لهذا البلد، اليشء الذي يفرس مدى التطور الحاص
وبالرغم مام حققته التجربة الجزائرية يف هذا املجال وهذا يرجع  .(655)بة العقارات التي خضعت للرتقيم العقاري اإلجباريعىل مستوى نس

 طبعا  للمدة الطويلة التي نص فيها املرشع عىل إجبارية التحفيظ، إال أنها تبقى ضئيلة ونسبية مقارنة مع نظريتها يف الترشيع التونيس.

مبدأ اإلجبارية يف التحفيظ العقاري بعدما كان ينص عىل مبدأ االختيارية نظرا  للنتائج السلبية التي أفرزها حيث أخذ هذا األخري 
، وهو ما دفع املرشع التونيس إىل تجاوزه عن طريق جعل التسجيل العقاري إجباريا  أو ما يطلق عليه باملسح (656)واقع العمل بهذا املبدأ

، ومن أهم إجراءاته أنه يجعل تدخل وزير العدل يضبط منطقة املسح وتاريخ (658) 7212لسنة  .عدد وذلك مبوجب املرسوم  (657)العقاري

                                                           
 .1، ص: 1881، السنة 1السلمي، ضرورة التخطيط في ميدان التحفيظ، مقال منشور بمجلة التحفيظ العقاري، العدد محمد بن الحاج  -(651)

يتعلق بمسح األراضي العامة، منشور بالجريدة الرسمية الجزائرية،  1811مارس  25هـ الموافق لـ 1181ربيع األول  22مرسوم صادر بتاريخ  -(652)

 .2592، ص: 1881، سنة 11العدد 

، متعلق بتأسيس السجل العقاري، منشور بالجريدة الرسمية الجزائرية، 1811مارس  25هـ الموافق لـ 1181ربيع األول  22مرسوم مؤرخ في  -(653)

 .1259، ص: 1811، سنة 11العدد 

 .1، ص: 0092، السنة 19محمد بونبات، نظام التحفيظ العقاري في المغرب، تونس والجزائر، سلسلة آفاق، العدد  -(654)

 ،تموح من، النظام القانوني للمحافظة العقارية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل درجة الماجستير، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق -(655)

 .92، ص: 2112 -2111جامعة الجزائر، السنة الجامعية، 

 .11 ، ص:2112ة النخلة للكتاب، الطبعة األولى محمد الحياني، في أنظمة الشهر العقاري في العالم، مطبعة مؤسس -(656)

 المقصود هنا في التشريع العقاري المغربي بالتحفيظ العقاري. -(657)

، المتعلق بالتسجيل العقاري اإلجباري، منشور بالرائد الرسمي التونسي، 1812فبراير  21هـ الموافق لـ  1119شوال  1مرسوم مؤرخ في  -(658)

 .221، ص: 1812فبراير  21بتاريخ  8عدد 
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ابتداء عملياته بقرار يتم تبليغه إىل العموم بواسطة النرش بالرائد الرسمي )الجريدة الرسمية( وذلك بشهرين عىل األقل، ويعني رئيس 
 .7212من مرسوم  2بكل عاملة، وهو ما جاء يف الفصل املحكمة العقارية أحد أعضائها رئيسا لجنة املسح 

وبالتايل يتبني لنا أن املحور األسايس يف عملية التحفيظ اإلجباري بالبالد التونسية يتمثل يف املحكمة العقارية اليشء الذي يفرس 
يظ اإلجباري واملنهجية املعتمدة يف مجال التحفسبب تطور نظام التسجيل العقاري بهذا البلد ليتأكد معه القول عن املنطق املعمول به 

، ونحن بصدد إيجاد حل ملعظلة تعميم تحفيظ العقاري بالنسبة ملجموع العقارات املتواجدة (659)لهذا البلد تعد أهم التجارب الواجب األخذ بها
عقاري املغريب فيظ اإلجباري بالترشيع البالرتاب الوطني، وعىل هذا األساس، فإن إعادة النظر يف الكيفية التي صيغت بها حاالت التح

عقد أهم ما ميكن مناشدته يف هذا الصدد وذلك بشكل يجعلها منسجمة مع التحديات الحالية واملستقبلية التي تعرفها املنظومة العقارية 
 .(660)امة وجديةاألمر أكرث رص باملغرب. باإلضافة إىل أن التجربة التونسية جعلت وزير العدل يتدخل يف مسطرة اإلجبارية وهو ما يجعل 

إن التخطيط االسرتاتيجي عىل مستوى التحفيظ العقاري اإلجباري بكيفية تدريجية ومخططة رضورة ملحة تحتمها التنمية  
املستدامة من أجل الوصول إىل تعميم تصفية العقارات ومعرفة واقع الهياكل العقارية القروية والحرضية وتوضيح وضعيتها القانونية 

ومن مميزات التحفيظ اإلجباري خاصية املجانية والرسعة والبساطة باإلضافة إىل  لهندسية نظرا  ألهميتها االقتصادية واالجتامعية.وا
خاصية الشمولية حيث أن التحفيظ اإلجباري يعني عدم ترك أي عقار يوجد داخل املنطقة املعينة دون تحفيظ، فحتى يف حالة عدم التعرف 

 .(661)، فإنها تحرر مطالب التحفيظ بشأنه ويدرج تلقائيا  يف اسم امللك الخاص للدولةعىل مالك العقار

والبد من اإلشارة إىل إجبارية التحفيظ املنصوص عليها يف إطار مقتضيات قانونية متفرقة كحالة التحفيظ اإلجباري ألمالك الدولة 
يض الجامعات الساللية، أو مقايضة عقار محبس تحبيسا  عموميا ، أو الخاصة يف حالة تحديدها واألمر ينطبق أيضا  يف حالة تحديد أرا

يونيو  45الحالة املتعلقة بضم األرايض يف إطار اإلصالح الزراعي وكذا التحفيظ اإلجباري للعقارات الزراعية عند تجزئتها مبقتىض ظهري 
 واملتعلق بتنمية التجمعات الزراعية. 7211

 :خامتة
يف نظام التحفيظ العقاري اإلجابة عىل اإلشكالية املحورية للموضوع ملست بوضوح أن هذا النظام يشكل ومن خالل البحث املعمق 

ا ذبحد ذاته سياسة تهدف إىل القضاء عىل مفهوم امللكية التقليدية وعىل امللكية الجامعية أو بالضبط عىل امللكية غري القابلة للتفويت وك
ء واملتشعبة التي تطبع امللكية العقارية يف املغرب، وبالتايل تطويرها من أجل فسخ املجال إلرسا التحكم يف األنظمة العقارية املتعددة

أسس امللكية الخاصة باملفهوم العرصي، والتي تشكل حجر الزاوية يف النظام االجتامعي االقتصادي الليربايل. وألن سياسة تطبيق 
 السياسة التي حددها هو بنفسه كنظام قائم بحد ذاته، وهو حيث اتضح يل أنالتحفيظ وتحقيق أهدافه ليست يف الواقع، منفصلة عن 

اختيارية نظام التحفيظ العقاري شكلت والزالت تشكل عائقا كبريا يف وجه وضع سياسة تخطيطية واضحة املعامل واألهداف والوسائل 
رامج ة بشأنها ومحاولة توحيد وتبسيط املساطر وتحديد بيف هذا امليدان. وهذا ما يجعل تقرير الزامية التحفيظ رغم الصعوبات املطروح

 تخطيطية موازية هدفا من أجل الوصول إىل التحفيظ العقاري املستدام.
  

                                                           
 .11، ص: 2111محمد بن أحمد بونبات، العقار في المغرب وترسيم المعامالت العقارية في دولة تونس، مجلة األمالك، ع الثاني، السنة  -(659)

 .15عبد الله غزاي العزاوي، أحكام تأسيس السجل العقاري في القانون المغربي الموحد، دراسة مقارنة، بدون ذكر ط ، ص:  -(660)

 من ظهير التحفيظ العقاري. 1 -51الفصل  -(661)
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سبي األثر شريع ضوء في وأشخاصًا موضوعًا التحكيم إلتفاق الن  البحريني الت

  البحريني التشريع ضوء في وأشخاصًا موضوعًا التحكيم إلتفاق النسبي األثر
    

 العرب املحكمني إتحاد عضو
 البحرين مملكة الفكرية امللكية لحامية العريب اإلتحاد عضو

 

 : ملخص

 يظلها التي دائرةال وتحديد التحكيم، إتفاق بأطراف املقصود بيان حيث من" التحكيم إتفاق أثر نسبية" موضوع البحث هذا تناول
 التحكيم إتفاق نسبية حثب إىل البحث هذا يف تطرقنا وقد .فيه طرفا   يكونوا   مل ممن الغري عىل التحكيم إتفاق بتأثري مرورا   التحكيم، إتفاق
 عنارصها تتناثر اإمن و مبارشة، بصورة مطروقة غري مسألة هي التحكيم إلتفاق املوضوعية النسبية مسألة لكون أيضا ، موضوعه حيث من
 للعملية العقدي اساألس حيث من التحكيم إلتفاق املوضوعية بالنسبية املقصود بيان ثم حيث للتحكيم، الشارحة الكتب دفات بني

 .أخرى جهة من الغري عىل تأثريه ومدى التحكيم إتفاق نطاق تحدد التي التفسري قواعد وبيان جهة، من التحكيمية
 التدخل أحوال يف مثليت والذي النسبية لهذه اإلجرايئ للجانب بالتعرض قمنا فقد كامال  اإلتفاق أثر نسبية عن الحديث يكون وحتى
 هذا يف يفتنا ومل حكيم،الت إتفاق أثر نسبية لتطبيقات العملية الصورة تعترب اإلجراءات هذه أن بإعتبار التحكيمية، الخصومة يف واإلدخال
 الدولية التحكيمية اكزاملر  عن الصادرة واألحكام واإلستشاراتـ  التمييز محكمة ـ البحرين مبملكة العليا املحكمة بقضاء نستشهد أن البحث
 يف الخليجيني رشعنيامل من بنظرائه البحريني املرشع إقتداء إىل فيها دعونا والنتائج التوصيات من بجملة البحث هذا ختمنا وقد .الدامئة
 .املؤسيس كيموالتح الحر التحكيم تعريف بني فيصل نص وضع وكذلك التحكيمية، الخصومة يف واإلدخال للتدخل منظم نص وضع

 

Abstract :  
This research discussed the subject of "Relativity of the Impact of the Arbitration Agreement in 

terms of pointing out what is meant by the parties to the arbitration agreement, going through the impact 

of the arbitration agreement on third parties who were not a party to it.  In this research, we discussed 

the relativity of the arbitration agreement in terms of its subject matter as well, because the issue of the 

substantive relativity of the arbitration agreement wasn't directly discussed, however its elements are 

scattered among the books that explain arbitration, then, clarifying what is meant by the substantive 

relativity of the arbitration agreement in terms of the contractual basis of the arbitration process on the 

one hand, and the interpretation rules that define the scope of the arbitration agreement and the extent 

of its impact on third parties on the other hand. 

In order to talk about the relativity impact of the agreement in full, we have dealt with the procedural 

aspect of this relativity, which is represented in the conditions of adjoining and intervention into the 

arbitration litigation, considering that these procedures are practical process of the relativity applications 

of the impact of the arbitration agreement, and it is not too late in this research to cite the jurisdiction of 

the Supreme Court in the Kingdom of Bahrain - the Court of Cassation and the consultations and 

judgments issued by the permanent international arbitration centers.  

At the end of this research, we concluded a set of recommendations and results in which we called 

for the Bahraini legislator to follow his counterparts from the Gulf legislators in developing a provision 

regulates the adjoining and intervention into the arbitration litigation as well as stating a provision 

distinguishes between Ad- Hoc Arbitration and institutional arbitration. 
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 نسبية أثر إتفاق التحكيمفي ضوء القانون البحريني
 ) أ ( مقدمة:

، والتحكيم (663)قوامه إختيار الشخصني املتحاكمني شخصا  غري قاض للحكم بينهام فيام تنازعا فيه (662)التحكيم هو نظام قانوين
  .(665)والسنة النبوية املكرمة (664)أصل رشعي ثابت يف الكتابله 

بني أطرافه عىل اإللتجاء إىل محكم أو هيئة تحكيم لحسم نزاع قد ينشأ بينهم، أو يكون قد  (666)ويعرف عقد التحكيم بأنه إتفاق
ذو طبيعة مزوجة، فمن حيث املوضوع يخضع ، وهو عقد (667)نشأ بالفعل، عىل أن يكون القرار الصادر يف التحكيم نهائيا  وقاطعا  للخصومة

ع مهذا اإلتفاق لقواعد القانون املدين العامة يف شان العقود، ومن حيث اإلجراءات فإنه يخضع للقوانني اإلجرائية مثال قانون املرافعات، 
بعد أن  (668)يم من العقود املسامةوبال ريب، ميكن إعتبارعقد التحك األخذ يف الحسبان ما يقرره قانون التحكيم يف هذا الشأن أو ذاك.

خصه املرشع البحريني بقواعد قانونية مقننة له ونظمه مبوجب قانون مستقل باإلضافة إىل القواعد األساسية الواردة يف النظرية العامة 
 ، (670)إال أنه ال يخلو من الناحية اإلجرائية (669)كذلك فإن عقد التحكيم هو عقد رضايئ يف ظاهره للعقود.

 (672)وبا  عن إيجاب وقبولــــــح إتفاق التحكيم إال إذا صدر مكتــــــــــــــــــــــفال يص( 671)عن كون الكتابة رشطا  لوجوده فضال 

                                                           

 المقصود بلفظ التحكيم: "أي تحكيم سواء تولته مؤسسة تحكيم دائمة أم ال" التحكيم بان 2115لسنة  8/أ( من قانون التحكيم البحريني رقم 2بينت المادة )662 

 2ـ ص 2112والدولي ـ طبعة نادي القضاة ـ مصرأحمد محمد عبد الصادق ـ المرجع العام في التحكيم المصري والعربي المستشار. 663 

( ، وقال عز وجل }فال وربك ال 15قال الله تعالى }وإن خفتم شقاق بينهما فأبعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها{ سورة النساء ـ اآلية ) 664 

 15يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم{ سورة النساء ـ اآلية 

ُه لما وَفد665  َم  عْن هاني أنَّ ى اللُه عليِه وسلَّ وَنه بأبي الَحَكِم فدعاه رسوُل اللِه صلَّ َم مع قوِمه سِمعهم ُيكنُّ ى اللُه عليِه وسلَّ  إلى رسوِل اللِه صلَّ

ى أبا الَحَكِم قال إنَّ قومي إذا اختلفوا في شيٍء أنزلوني فحكمُت بيَنه رضَي ِكاَل الفريقين م ففقال إنَّ اللَه هو الَحَكُم وإليه الُحْكُم فِلَم ُتَكنَّ

اه بأبي ُشريح{ الراوي : هانئ بن يزيد بن نهيك أبو شريح  المحدث عمر بن علي بن أحمد األنصاري ابن ـ فقال عليه السالم ما أحَسَن هذا ثم كنَّ

  511هـ ـ ص1211الملقن ـ تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج ـ دار حراء للنشر والتوزيع ـ السعودية 

على تعريف العقد بأنه "العقد هو اتفاق يتم بإيجاب وقبول بقصد  2111لسنة  18( من القانون المدني البحريني رقم 28ة )نصت الماد 666 

ث ئه. ومن حيإحداث أثر قانوني معين"، كما عرف الفقه القانوني اإلتفاق بأنه: توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو انها

ـ الوسيط الواقع ال عملي فال أهمية في التفرقة بين العقد واإلتفاق، وإلى هذا ذهبت أغلب التشريعات القانونية. )ينظر: د.عبد الرزاق السنهوري 

 (111ـ ص 2112في شرح القانون المدني ـ الجزء األول ـ دار منشأة المعارف ـ مصر

عريف إتفاق التحكيم بأنه "اتفاق بين الطرفين على أن يحيال إلى التحكيم جميع ( مكرر من قانون التحكيم البحريني على ت1نصت المادة رقم ) 667 

 نوني بأنه: اتفاق األطرافأو بعض من نشا أو ما قد ينشأ بينهما من نزاعات بشان عالقة قانونية محددة، سواء كانت تعاقدية أم غير تعاقدية"، كما عرفه الفقه القا

ل أو بعض المنازعات التي تنشأ أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة عالقة قانونية معينة، ويتضمن في جوهره أطراف التحكيم على اإللتجاء إلى التحكيم لتسوية ك

 (25ـ ص 2111وهيئة التحكيم والمحكوم فيه. )ينظر: د.سميحة القليوبي ـ األسس القانونية للتحكيم التجاري ـ دار النهضة العربية ـ مصر

خصصه القانون بإسم معين وتولى تنظيمه لشيوعه بين الناس في تعاملهم، ويخضع العقد المسمى في غير العقد المسمى هو ما 668 

 (111نصوصه التفصيلية التي تولت تنظيمه، للقواعد العامة التي يخضع لها سائر العقود. )ينظر: د.عبد الرزاق السنهوري ـ المرجع السابق ـ ص

 ه تراضي المتعاقدين، أي إقتران اإليجاب بالقبول.العقد الرضائي هو ما يكفي في إنعقاد 669

هو يمنع من عرض يرى بعض الفقه القانوني أن إتفاق التحكيم هو عقد ذو طبيعة إجرائية عامة، ويستند هذا الرأي إلى أن عقد التحكيم يؤثر في الخصومة إذ  670

م، فضاًل عن أن هذا اإلتفاق يتظم خصومة التحكيم في كثير من النواحي التي ترك النزاع عن القاضي، ويخول المدعى عليه دفعًا هو الدفع بوجود إتفاق تحكي

 (91ـ ص 2111القانون لألفراد حرية تنظيمها. )ينظر:د.فتحي والي ـ قانون التحكيم في النظرية والتطبيق ـ دار منشاة المعارف ـ مصر

 ن يكون إتفاق التحكيم مكتوبًا"( من قانون التحكيم البحريني على أنه "يتعين ا1/2نصت المادة ) 671

( من القانون المدني البحريني على أنه "إذا ارتبط اإليجاب بالقبول ، لزم العقد طرفيه ، وال يكون ألي منهما التحلل من 22نصت المادة ) 672

 أحكامه ، حتى قبل أن يفترقا بالبدن ، وذلك ما لم يتفق على  غيره أو يقضي القانون أو العرف بخالفه"
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فإذا ما توافقت إرادة األطراف  ، وكان واقعا  عىل محل قانوين و ذو سبب مرشوع.(674)وخاليني من العيوب (673)صادرين من ذي أهلية
من العيوب وإكتملت أهليتهم عىل إنشاء إلتزام باإللتجاء إىل التحكيم، إنعقد العقد فورا ، وأنتج هذا اإلتفاق أثره الصحيحة غري الخالية 

 .(675)القانوين يف التحلل من سلطان القضاء الوطني والخضوع لوالية القواعد التحكيمية املتفق عليها

بية ، ويجب عىل أطرافه التقيد به، وهو ما يعرف إصطالحا  مبسمى "نسوإذا ما نشأ إتفاق التحكيم صحيحا  فإنه يكتسب قوته امللزمة
وقد يتبادر إىل الذهن أن أطراف اإلتفاق امللتزمون به، هم املتعاقدين الذين وقعاه، إال أن مصطلح "املتعاقدين" يشمل  (676)أثر العقد"

 .(677)دائرة أوسع من ذلك وهي "الخلف العام" والخلف الخاص"

 حث:)ب( مصطلحات الب
 اتفاق يتم بإيجاب وقبول بقصد إحداث أثر قانوين معني العقد:

 إنرصاف أثر العقد إىل املتعاقدين والخلف العام والخلف الخاص والغري من األطراف.األثر النسبي للعقد: 
وسيلة من وسائل حل النزاعات البديلة عن القضاء، ويتم اإلتفاق فيعا عىل تعيني محكم أو أكرث للفصل يف النزاع بقرار  التحكيم:

 ملزم ألطراف التحكيم.
 اإلتفاق الذي يلتزم أطراف مبوجبه بإحالة نزاعهم إىل وسيلة التحكيم إتفاق التحكيم:

ما يرد فيه من رشوط وما يرسي عليه من احكام القانون، وما يعترب من مستلزماته وفقا ملا تجري عليه العادة وما متليه  نطاق العقد:
 العدالة، ومع مراعاة طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية ورشف التعامل.

 إستخالص النية املشرتكة للمتعاقدين مبا ال يخالف عباراته الواضحة تفسري العقد:
 هو من يخلف سلفه يف جميع أمواله مبا يتعلق بها من حقوق و إلتزمات الخلف العام:

 هو من يخلف سلفه يف مال معني بالذات الخلف الخاص:
 طلب الحكم للنفس أو للغري من الخصوم بطلبات مرتبطة بالدعوى املنظورة التدخل يف الدعوى:

                                                           
 ( من القانون المدني البحريني على أنه "كل شخص أهل للتعاقد ، ما لم تسلب أهليته أو ينقص منها بحكم القانون"12نصت المادة ) 673

( من القانون المدني البحريني على أنه "يلزم لوجود الرضاء توافر اإلرادة عند إجراء التصرف ، وأن يحصل التعبير عنها ، وتعتبر 11نصت المادة ) 674

 رادة متوفرة عند إجراء التصرف ما لم يثبت العكس أو يقضي القانون بخالف ذلك"اإل

إذا كانت الدولة تجيز التحكيم، فذلك بقصد التيسير على الخصوم والتبسيط عليهم، ليفادوا طرح منازعتهم على المحاكم ويتفادوا بطء  675

ونها أمام القضاء، وورد في المذكرة اإليضاحية لقانون المرافعات المصري أنه اإلجراءات، ويرفع عنهم كثير من الجهد والمصاريف التي قد يتحمل

 "لم يزل التحكيم مطلوبًا ليستغنى به الناس عن المحاكم، قصدًا في النفقة والوقت ورغبة عن شطط الخصومة القضائية واللدد فيها" )ينظر:

 (11ـ ص 2111الجامعية ـ مصر د.أحمد أبو الوفا ـ التحكيم بالقضاء وبالصلح ـ دار المطبوعات

ص لال تقتصر آثار العقد على المتعاقدين بذواتهم، بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خالفة عامة ما لم تكن العالقة القانونية شخصية بحتة، ويستخ 676

وارث ما يرتب العقد من حقوق ذلك من إرادة المتعاقدين، صريحة كانت أو ضمنية، أو من طبيعة العقد أو من نص القانون، وعلى ذلك ينتقل لل

وإلتزامات،أما الخلف الخاص فهو من يكتسب ممن يستخلفه حفًا عينيًا على شيء معين، فإذا عقد المستخلف عقدًا يتعلق بهذا الشيء انتقل 

لمدني معلقًا عليه ما يرتب هذا العقد من حقوق وإلتزامات إلى الخلف الخاص. )ينظر: موسوعة المستشار. محمد شتا أبو سعد ـ التقنين ا

 وما بعدها( 181ـ ص 1888بمذكرته اإليضاحية وأعماله التحضيرية وأراء فقهاء الشراح ـ الجزء األول ـ دار المطبوعات الجامعية ـ مصر

بالقواعد المتعلقة ( من القانون المدني البحريني على أنه " تـنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخالل 111نصت المادة ) 677

نص في  بالميراث، علــى أن آثــار العقد ال تنصرف إلى الخلف العام ألحد المتعاقدين أو لكليهما ، إذا اقتضى ذلك العقد أو طبيعة التعامل أو

 القانون"
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 شخص مل يكن ممثال  فيها عند رفع الدعوىطلب أحد اطراف الخصومة إختصام  اإلدخال يف الدعوى:

 )جـ( مشكلة البحث:
يف بعض من دعاوى التحكيم يدفع املحتكم ضده بعدم قبول الدعوى يف مواجهته لكونه خلفا  خاصا  ملن أبرم إتفاق التحكيم، وبأنه 

 ي عليهم إتفاق التحكيم.ال يعلم بوجود هذا اإلتفاق، كام ميكن أن يدفع املحتكم ضده بكونه من الغري الذين ال يرس 

وتثور هذه املشكالت العملية يف حالة ما إذا كان موضوع النزاع متعلقا  مبال ـ عقارا  كان أو منقول ـ انتقل حق الترصف فيه من أحد 
لعالقة القامئة بني لأطراف إتفاق التحكيم إىل الغري، أو أن تكون العالقة القانونية بني هذا الغري وبني طرف إتفاق التحكيم عالقة مغايرة 

 أطراف إتفاق التحكيم ذاتهم.

وتكون هيئة التحكيم يف هذه الحالة أمام مسألة أولية ال بد من الفصل فيها قبل نظر موضوع النزاع ذاته، وهي مسألة صفة الخصوم 
نسبية أثر إتفاق  ما يثري مسألة يف دعوى التحكيم، مبا يشمل كذلك الفصل يف صحة طلبات اإلدخال والتدخل يف املنازعة املنظورة، وهو

 التحكيم ومدى شموله للغري ممن مل يربموا هذا اإلتفاق أو مل يرتضوا به بعد ذلك.

 ) د ( أهمية البحث:
بالرغم من تواتر املشكالت الناتجة عن نسبية أثر إتفاق التحكيم، وتصدي عديد من هيئات التحكيم املؤسسية إلصدار أحكام يف 

ن املوضوع مل يأخذ حقه من الدراسة التأصيلية التي تعني املحكم البحريني عىل اإلطمئنان لسالمة إستخالصه إلمتداد هذا الشأن، إال أ 
 أثر إتفاق التحكيم إىل الغري، أو ملا عىس أن يصدره من قرار يف شأن قبول أو رفض تدخل أو إدخال خصوم جدد يف الدعوى التحكيمية.

، لكنه (678)ة، صادفني مقال بحثي متميز ناقش نسبية أثر إتفاق التحكيم من حيث األشخاصوعىل مدار البحث يف هذه املسأل
إقترص عىل بحث التدخل واإلدخال، مام حدا إىل رضورة التصدي لهذه املسألة ببحث آخر يتناول نسبية أثر إتفاق التحكيم من حيث 

 وقواعد نسبية أثر إتفاق التحكيم.املوضوع واألشخاص معا  ليكتمل سبيل اإلطالع لدى الباحث عن أصول 

 )هـ( أهداف البحث:
 ـ التعريف بالطبيعة العقدية املؤسسة إلتفاق التحكيم7
 ـ بيان نسبية ومحل األثر املوضوعي إلتفاق التحكيم4
 ـ مدى إمتداد رشط التحكيم لغري املتعاقدين من الخلف الخاص والغري.
 كيميةـ مدى جواز التدخل واإلدخال يف الدعوى التح2

 ) و ( منهج ونطاق البحث:
يعتمد هذا البحث عىل املنهج الوصفي التحلييل يف وصف املشكالت املرتبطة باألثرت النسبي إلتفاق التحكيم و طرح حلول لهذه 

 املشكالت بعد تحليل السامت املميزة لهذه املشكالت يف ضوء الترشيع البحريني.

                                                           

الصادرة عن مركز التحكيم التجاري  د.عبد الحنان محمد العيسى ـ اإلدخال والتدخل واإلعتراض على حكم التحكيم ـ بحث منشور بمجلة التحكيم 678 

 22ـ ص 2119لدول مجلس التعاون الخليجي )دار القرار( ـ العدد التاسع والثالثون ـ سبتمبر
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 ) ز ( خطة البحث:
 ر إتفاق التحكيم من حيث موضوعهنسبية أث املبحث األول:

 املطلب األول: األساس العقدي إلتفاق التحكيم
 املطلب الثاين: تأثر األثر النسبي إلتفاق التحكيم بقواعد التفسري 

 نسبية أثر إتفاق التحكيم من حيث أشخاصه املبحث الثاين:
 املطلب األول: أثر إتفاق التحكيم عىل الخلف وعىل الغري

 املطلب الثاين: اإلدخال والتدخل يف دعوى التحكيم 

 نسبية أثر إتفاق التحكيم من حيث موضوعه: املبحث األول
يعرف إتفاق التحكيم بأنه عقد يوافق مبقتضاه طرفيه عىل اإللتجاء إىل التحكيم للفصل يف كل أو بعض املنازعات التي تثور بينهام، 

، وسواء (679)الحدوث يف املستقبل "رشط تحكيم"، أو كانت متحققة الوقوع بالفعل "مشارطة تحكيم"سواء كانت هذه املنازعات محتملة 
 كان سبب النزاع عالقة عقدية أم غري ذلك.

فال يتصور قيام منازعة تحكيمة بغري وجود إتفاق عىل اإللتجاء إىل التحكيم، سواء كان هذا اإلتفاق واردا  يف صورة رشط بالعقد 
صورة مشارطة الحقة عىل نشأة النزاع، أو يف صورة مكاتبات ومراسالت بني طريف اإلتفاق، أو حتى يف حالة ورود اإلتفاق  االصيل، أو يف

، ويعترب اإلتفاق (680)ضمنيا  بإرتضاء طريف التحكيم عىل الخضوع لوالية املحكم وتبادلهام املذكرات الدفاعية خالل الدعوى التحكيمية
لتحكيم ذو قوة ملزمة ملن عقدها، ويجب عليه أن ينفذ ما إلتزم به اإلتفاق املربم، بحيث تصري هذه القوة امللزمة الصحيح عىل اإلحالة إىل ا

 سارية عىل أشخاص العقد من ناحية، وموضوعه من ناحية أخرى.

لتحكيم، وهو ما فاق اومن خالل هذين املحلني الذين ترسي عليهام قوة العقد، تظهر األصول املحددة لنسبية األثر املوضوعي إلت
 نتناوله يف مطلبني أتيني:

                                                           

إذا ما تضمن العقد األصلي بندًا من البنود يحتوي على اتفاق على حسم أي نزاع مستقبلي بطريق التحكيم، فإن هذا اإلتفاق يعرف بإسم  679 

ا إذا ما نشأ نزاع بالفعل بين طرفين أو أكثر، وإتفقا على الفصل في هذا النزاع المحدد بطريق التحكيم، فإن هذا اإلتفاق يعرف شرط التحكيم، أم

 وما بعدها( 21بإسم مشارطة التحكيم. )ينظر: د.سميحة القليوبي ـ األسس القانونية للتحكيم التجاري ـ المرجع السابق ـ ص 

 ( من قانون التحكيم البحريني على األشكال التي يمكن كتابة إتفاق التحكيم من خاللها:1/2إلى السادسة المادة ) نصت الفقرات من الثالثة 680 

( يكون إتفاق التحكيم مكتوبًا إذا كان محتواه مدونًا في أي شكل، سواء أكان أم لم يكن اتفاق التحكيم أو العقد قد أبرم شفويًا أو 1/1)م: 

 ى.بالتصرف او بوسيلة أخر

( يستوفي إشتراط أن يكون إتفاق التحكيم مكتوبًا بواسطة خطاب إلكتروني إذا كانت المعلومات الواردة فيه متاحة بحيث يمكن الرجوع 1/2)م: 

ت اإليها الحقًا، ويقصد بتعبير "الخطاب اإللكتروني" أي خطاب يوجهه الطرف بواسطة رسالة بيانات، ويقصد بتعبير "رسالة البيانات" المعلوم

 رالمنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترونية أو مغنطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل على سبيل المثال ال الحص

 التبادل اإللكتروني للبيانات والبريد اإللكتروني والبرق والتلكس والنسخ البرقي.

 مكتوبًا إذا كان واردًا في تبادل لبياني ادعاء ودفاع يزعم فيها أحد الطرفين وجود اتفاق وال ينكره الطرف اآلخر.عالوة على ذلك، يكون إتفاق التحكيم ( 1/5)م: 

( تشكل اإلشارة في العقد إلى أي مستند يتضمن بندًا تحكيميًا اتفاق تحكيم مكتوبًا، شريطة أن تكون اإلشارة على نحو يجعل ذلك البند 1/1)م: 

 جزءًا من العقد.
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 األساس العقدي إلتفاق التحكيم املطلب األول:
 تأثر األثر النسبي إتفاق التحكيم بقواعد التفسري  املطلب الثاين:

 األساس العقدي إلتفاق التحكيم: املطلب األول
وارد كيم ومشارطة التحكيم عن اآلخر، فرشط التحكيم اليرد إتفاق التحكيم يف صورة رشط أو مشارطة، ويختلف كل من رشط التح

بالعقد األصيل يكون مخترصا  ال يتضمن تفاصيل النزاع الذي مل ينشأ بعد، فهو يعالج نزاعا  مستقبليا  قد يحدث وقد ال يحدث، وال يعطي 
وقوعه،  وع النزاع، وتبطل إذا ما تم تحريرها قبلأهمية كبرية ألحكام العقد األصيل الذي يرد به، أما املشارطة فهي العقد الالحق عىل وق

وهي تحتوي عىل الرابطة املوضوعية محل النزاع وتحديد موضوع هذا النزاع، وطريقة تشكيل هيئة التحكيم وإجراءاته والقانون واجب 
يستند إىل وجود إتفاق مكتوب عىل اإلحالة  (682)فالتحكيم هو عمل من أعامل القانون الخاص .(681)التطبيق، و سلطات هيئة التحكيم

، ويعترب يف مجمله نظام ذو طبيعة عقدية، وليس نظام قضايئ باملعنى الدارج، فاملحكم ليس بقايض، وإمنا هو فرد عادي (683)إىل التحكيم
 يتمتع مبؤهالت وخربات معينة متكنه من حسم نزاع يف موضوع محدد.

غري مامثل للحكم القضايئ الصادر من املحاكم الوطنية يف مصدر إلزاميته، بل يستمد  مام يجوز معه إعتبار الحكم التحكيمي
الحكم التحكيمي قوته من توافق إرادة طريف الدعوى التحكيمية عىل الخضوع لوالية املحكم، واستبعاد والية القضاء الوطني يف موضوع 

مل القايض العام يف الدولة، وهو ما يفرض رضورة املباعدة بينهام، كام أن عمل هيئة التحكيم يختلف يف طبيعته عن ع النزاع محدد.
ذلك أن إرادة األطراف  (684)فعمل هيئة التحكيم يجد أساسه يف عقد التحكيم ويستند إىل اإلرادة الترصفية لألطراف املحتكمني

، وإجراءات الدعوى (687)وطريقة رد املحكم ،(686)، وإجراءات تعيني املحكم أو هيئة التحكيم(685)املحتكمني هي التي تحدد عدد املحكمني
 ، ومدى قابلية الحكم التحكيمي الصادر عن هيئة التحكيم للطعن فيه بالبطالن.(689)، ومكان ولغة التحكيم(688)التحكيمية

                                                           
 18أحمد محمد عبد الصادق ـ المرجع السابق ـ ص 681

ى و تيعرف القانون الخاص بأنه "القانون الذي يحكم العالقات القانونية غير المتصلة بحق السيادة أو غير المتعلقة بتنظيم السلطة العامة، ح 682

بوصفها سلطة عامة" كما يعرف القانون الخاص  إن كان أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام، طالما ال يظهر بوصفه وحدة سياسية أو

بانه مجموع القواعد القانونية التي تنظم العالقات التي تنشأ بين أشخاص ال يعمل أي منهم بصفته صاحب سيادة، سواء كان جميع األشخاص 

قة القانونية بهذه الصفة. )ينظر: د.رمضان أشخاصًا عاديين أي ال يملكون السيادة، أم كان بعضهم ممن يملكون السيادة ولكنه ال يدخل في العال

 81ـ ص 1881أبو السعود & د.همام محمد زهران ـ المدخل إلى القانون ـ النظرية العامة للقاعدة القانونية ـ مطبعة جامعة األسكندرية ـ مصر 

إخضاع كل منهما لقانون يختلف عن اآلخر، وذهب  اتفاق التحكيم هو عقد قائم بذاته رغم أنه قد يكون أحد بنود العقد األصلي، وبالتالي يمكن 683

رد لذي والفقه إلى ضرورة إستقالل اتفاق التحكيم والخروج على القواعد العامة التي تجعل اتفاق التحكيم يدور وجودًا وعدمًا مع العقد األصلي ا

 وما بعدها( 52رجع السابق ـ ص فيه، وذلك طالما كان اتفاق التحكيم صحيحًا في ذاته. )ينظر: د.سميحة القليوبي ـ الم

 55ـ ص  2111د.محمود السيد التحيوي ـ الطبيعة القانونية لنظام التحكيم ـ دار منشأة المعارف ـ مصر  684

 ( من قانون التحكيم البحريني على حرية االطراف في تحديد عدد المحكمين11/1نصت المادة ) 685

 األطراف في اإلتفاق على اإلجراء الواجب إتباعه في تعيين المحكم أو المحكمين( من قانون التحكيم على حرية 11/2نصت المادة ) 686

 ( من قانون التحكيم البحريني على حرية األطراف في اإلتفاق على إجراءات رد المحكم11/1نصت المادة ) 687

التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها لدى  ( من قانون التحكيم البحريني على حرية األطراف في اإلتفاق على اإلجراءات18/1نصت المادة ) 688

 السير في التحكيم

( على حرية 22/1( من قانون التحكيم البحريني على حرية األطراف في اإلتفاق على مكان التحكيم، كما نصت المادة )21/1نصت المادة ) 689

 األطراف في اإلتفاق على اللغة التي تستخدم في إجراءات التحكيم.
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ديدها، حوحتى مدة التحكيم ذاتها، فإنها وليدة إلرادة األطراف، وال يتدخل املرشع لتحديد املدة إال يف حالة سكوت األطراف عن ت
، ورتبت عىل (690)حيث قررت جميع قوانني التحكيم الخليجية أنه يجب أن يصدر حكم التحكيم خالل امليعاد الذي اتفق عليه األطراف

عدم اإللتزام بهذا امليعاد بطالن حكم التحكيم، مع مالحظة أحقية األطراف يف متديد مدة التحكيم، حيث أن من ميلك األصل ميلك 
، مام يستفاد منه غلبة الطبيعة العقدية (691)مالحظة أن مدة التحكيم ليست من القواعد اآلمرة، إذ يجوز اإلتفاق عىل مخالفتهاالفرع، مع 

 لنظام التحكيم عىل إجراءاته.

باملعنى ( 692)وحتى مع حيازة حكم التحكيم للقوة التنفيذية وصريورته حامال  لقوة األمر املقيض به، فإن ذلك ال يجعل منه عمال  قضائيا  
الدقيق، ألن مصري حكم التحكيم من حيث صحته أو بطالنه، يرتبط باألساس بإتفاق التحكيم الذي نشأت والية املحكم بسببه، ويدور 

 مع هذا اإلتفاق وجودا  وعدما .

مة ـ فإنها تستمد الخصو  ومبا أن القرارات التي يصدرها املحكم ليست قرارات قضائية ـ سواء كانت قرارات متهيدية أو قرار قطعي يف
، بعد إستيفاء الرشوط القانونية والتحقق (693)قوتها التنفيذية من إقرار السلطة القضائية الوطنية لها وإصدارها أمرا  قضائيا  رسميا  بتنفيذها

ية السندات ال يحوز حجمن عدم وجود ما مينع من تنفيذ هذه القرارات، وبدون صدور أمر التنفيذ من القضاء الوطني، فإن حكم التحكيم 
 .(695)الرسمية واجبة التنفيذ، وال يتمتع بذات الحجية التي تلحق بالحكم  القضايئ (694)التنفيذية

كذلك فإن حكم التحكيم ذاته، ال ينفصل عن إتفاق التحكيم الذي نشات مبقتضاه والية املحكم، فإتفاق التحكيم هو قاعدة الهرم 
لتحكيم هو قمة هذا الهرم، فيمكن القول بأن الحكم التحكيمي ليس سوى الغاية التي يبتغيها إتفاق للنظام التحكيمي، بينام يعد حكم ا

، ألن إتفاق التحكيم هو املصدر الذي تخرج منه كافة عنارص (696)التحكيم، ومن ثم فإن حكم التحكيم هو عنرص تابع إلتفاق التحكيم
دية لوطني يف املنازعة الصادر فيها الحكم التحكيمي، ومن ثم فإن الطبيعة العقالعملية التحكيمية، وهو السبب يف عدم تدخل القضاء ا

 لنظام التحكيم ال بد أن تنسحب عىل الحكم التحكيمي، التي تعترب جزءا  ال يتجزأ من إتفاق التحكيم.

                                                           
 نصًا منظمًا لمدة التحكيم. 2115( لسنة 8ون التحكيم البحريني رقم )لم يتضمن قان 690

لدول  يد.محمود عمر محمود ـ التحكيم علمًا وعماًل وفقًا لقوانين التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي ـ دراسة مقارنة ـ مركز التحكيم التجار 691

 282ـ ص  2121ولى ـ البحرين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ دار القرار ـ الطبعة األ

نية والعمل القضائي هو العمل الذي ينشا عنه الحماية القضائية للحق المتنازع فيه، بحيث تقوم الدولة عن طريق القضاء بإشباع المصالح القان 692

 اوما بعده 25ـ ص 2119ـ أنظر: د.فتحي والي ـ الوسيط في قانون القضاء المدني ـ دار النهضة العربية ـ مصر

( من قانون التحكيم البحريني على انه "يكون قرار التحكيم ملزمًا، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، وينفذ، بناء على 15/1نصت المادة ) 693

 طلب كتابي يقدم إلى المحكمة المختصِة"

نون االسندات التنفيذية هي االحكام واألوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم، واألوراق األخرى التي يعطيها الق 694

ـ  1898 هذه الصفة ـ ينظر: د.أحكم أبو الوفا ـ التعليق على نصوص قانون المرافعات ـ دار منشاة المعارف ـ الطبعة السادسة ـ األسكندرية ـ مصر

 وما بعدها. 1118ص 

الحكم القضائي هو إعالن لفكر القاضي في استعماله لسلطته القضائية، وذلك أيًا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم، وأيا كان مضمونه،  695

ـ الوسيط في قانون القضاء أما ما يكون إستعمااًل لسلطة القاضي الوالئية، فإن القانون يطلق عليه عادة إصطالح "أمر" ـ )ينظر: د.فتحي والي 

 وما بعدها( 522ـ ص 2119المدني ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ مصر 

  211ـ ص 1881د.عبد العظيم بشندي ـ حماية الغير في قانون المرافعات ـ رسالة دكتوراة ـ جامعة القاهرة ـ سنة  696
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ي التحكيم، مهيمنا  ىل كافة نواحفاإلتفاق عىل التحكيم ال تقترص أهميته عىل إيجاد العملية التحكيمية، وإمنا ميتد أثر اإلتفاق إ
 عىل نظامه القانوين أشخاصا  وموضوعا  وإجراءا .

 تأثر األثر النسبي إتفاق التحكيم بقواعد التفسري: املطلب الثاين
ميتلك إتفاق التحكيم أثرا  نسبيا  من حيث موضوعه )اإللتجاء إىل طريق التحكيم لحسم نزاع معني(، وال تثور صعوبة إذا كان 
 موضوع العقد واضح، بأن كان محله املزدوج يبني بطريقة ال تدع مجاال  للشك من القائم بالتحكيم، وما هي القواعد املطبقة عىل التحكيم،

 وما هو النزاع الذي يلتجأ األطراف إىل التحكيم لحسمه.

ف املترضر دعوى تعيني محكم، قد يرى لكن عند إمتناع أحد أطراف إتفاق التحكيم عن اإللتجاء إىل هذا الطريق، وإقامة الطر 
، ويف هذه الحالة، فإن القايض يلتزم يف تفسريه بالقواعد العامة لتفسري (697)القايض أن اإلتفاق بحاجة إىل تفسري لتحديد أثره املوضوعي

ري العقد أكان هناك محل لتفس، وهو يلجأ يف ذلك إىل الوسائل املادية دون غريها إلستخالص إرادة املتعاقدين الذاتية، سواء (698)العقود
وملا يف تفسري إتفاق التحكيم من خطورة ونتائج قد يتعذر تداركها، مبا يف ذلك األثر املنتج لإلتفاق ذاته، فإن القانون ألزم  .(699)أم ال

 قايض املوضوع واملحكم عىل حد سواء بثالث من قواعد التفسري نوجزها فيام ييل:

حراف عن عبارات العقد عن طريق تفسريها للتعرف عىل إرادة العاقدين، ملا يف ذلك من مخالفة القاعدة األوىل: عدم جواز اإلن
 /أ من القانون املدين.745القانون فيام نصت عليه املادة 

اإلرادة بالقاعدة الثانية: اإللتزام بالبحث عن النية املشرتكة للمتعاقدين دون الوقوف عىل املعنى الحريف لأللفاظ، وذلك ألن العربة 
 .(700)الحقيقية ألطراف اإلتفاق

                                                           
بأنه "لمحكمة الموضـوع  ــ بما لها من سلطة  2112لسنة  921لطعن رقم في ا 2111يناير  11قضت محكمة التمييز البحرينية بجلسة جلسة  697

ة مفي تحصيل وفهم واقع الدعوى ــ تفسير العقود المقدمة إليها وأن تستخلص منها ما تراه متفقا مع إرادة الطرفين دون رقابة عليها من محك

لتفسير العقود فال يجوز لها االنحراف عن عباراتها للتعرف على إرادة الخصوم التمييز ما دامت قد التزمت في تفسيرها القواعد القانونية المقررة 

 متى كانت واضحة ال تتحمل التأويل"

لمقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود بما تراه أوفى ابأنه " 2112لسنة  921في الطعن رقم  2111فبراير  8كما قضت بجلسة 

ص ما يمكن استخالصه منها مادامت تحتمل المعنى الذي حصلته وأنه ال يجوز االعتماد على المعنى بمقصود المتعاقدين عليه وفي استخال

الذي تقيده العبارات المدونة في بعض سطور الورقة على استقالل، إذ إن عبارات المحرر يكمل بعضها بعضا وتفسيره إنما يكون على مقتضى 

 ارة معينة منها"ما تفيده جميع عباراته مجتمعة ال بما تفيده عب

( من القانون المدني البحريني على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فال يجوز اإلنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف 125نصت المادة ) 698

المعنى الحرفي على إرادة المتعاقدين، أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند 

 "تلأللفاظ، مع اإلستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقا للعرف الجاري في المعامال

ا أو يمكن أن /هـ( من قانون التحكيم البحريني على أنه"حيثما يشير حكم من أحكام هذا القانون إلى أن الطرفين قد إتفق2كما نصت المادة )

 يتفقا، أو يشير بأي صورة أخرى إلى إتفاق بين الطرفين، يشمل هذا اإلتفاق أي قواعد تحكيم يشار إليها في هذا اإلتفاق"

 ـ ب 2111محمد كمال عبد العزيز ـ التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه ـ مصار اإللتزام ـ الطبعة الثالثة في تفسير عبارات العقد ـ ينظر:  699

 وما بعدها 819د ن ـ ص

بأنه " لما كان األصل في التقاضي أن يكون أمام  2111لسنة  211في الطعن رقم  2111أكتوبر 11قضت محكمة التمييز البحرينية بجلسة  700

ني ة الخصوم وينبالمحاكم التي نظمها المشرع وفرض واليتها على الخصوم، ويعتبر نظام التحكيم استثناء من هذا األصل، ولئن كان قوامه إراد

 أصال على اتفاقهم في كل حالة على حدة فإنه يرتكز إلى حكم القانون، مما يتعين حتما قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين في حدود
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القاعدة الثالثة: تفسري الشك يف مصلحة املدين، ونطاق هذه القاعدة يتحدد بأن يكون تفسري العقد غري مستحيل، وأن يرتاوح 
لعقد بأي معنى من اتفسري العقد بني وجوه متعددة إذا ما كان يوجد مجال للتفسري من األساس، أما إذا تبني للقايض إستحالة تفسري 

 .(701)املعاين، فإنه ال يكون هناك عقد وال تطابق إرادتني، وال يكون هناك بالتايل مجال ألي تفسري

ويف تطبيق هذه القواعد الثالث يجب عىل القايض أو املحكم عند إستخالصه إرادة أطراف إتفاق التحكيم من الواقع الذي ثبت 
إستمد منه هذا الواقع، وأن يكون إستخالصه غري مناقض للثابت يف الدعوى املنظورة، وأن تؤدي عنده، أن يدلل عىل وجود املصدر الذي 

 .(702)املصادر التي إعتمد عليها عقال  ومنطقا  إىل إستخالص ما ثبت لديه من واقع

م، وتنص القاعدة األوىل كيوباإلضافة إىل ما سبق من قواعد عامة، فإن القايض واملحكم يلتزما بقاعدتني آخرتني لتفسري إتفاق التح
، ا  عىل وجوب إعامل مبدأ "األثر املفيد"، ويتم تطبيق هذا املبدأ إذا ظهر معنيان إلتفاق التحكيم، فيؤخذ باملعنى الذي يرتب أثرا  قانوني

ق بصورة غامضة، وهذا فاوترك املعنى اآلخر الذي ال يرتب أي أثر، أما القاعدة الثانية فتنص عىل تفسري العقد ضد الطرف الذي كتب اإلت
املبدأ راجع إىل مبدأ أعىل هو "معاقبة يسء النية بنقيض قصده" وذلك حتى ال يتخذ الطرف يسء النية من غموض اإلتفاق ذريعة للتهرب 

 .(703)من الخضوع لوالية هيئة التحكيم، وحتى ال يلحق الرضر بالطرف حسن النية الذي تحققت مصلحته من اإللتجاء إىل التحكيم

ومن أبرز املشكالت العملية التي ثارت يف شأن تفسري إتفاق التحكيم، ما جاء يف شأن غموض بند تحكيم ينص عىل حل النزاع 
مبوجب قواعد التوفيق والتحكيم لغرفة تجارة وصناعة البحرين، يف حني أنه مل يوجد قواعد بهذا املسمى. ويف إطار تفسري هذا الغموض، 

ري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" لهذا األمر وأصدر تفسريا  من خارج رشط التحكيم تصدى مركز التحكيم التجا
مؤداه أن املقصود بشأن "قواعد التوفيق والتحكيم لغرفة تجارة وصناعة البحرين" هو الئحة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون 

السابق عىل إنتقال مقر مركز التحكيم التجاري من املكان املخصص  4118تفاق التحكيم يف عام الخليجي، إستنادا  إىل تاريخ تحرير إ 
 .(704)له سابقا  بغرفة تجارة البحرين

                                                           

 يجوز خضع له والما يسمح به القانون مع التزام الحذر في تفسير االتفاق عليه أو النصوص القانونية التي تنظمه عند تحديد المنازعات التي ت

التوسع فيه شأن كل استثناء.  وتفسير شرط التحكيم وتحديد مضمونه والمنازعات الخاضعة له من مسائل  الواقع التي تستقل بها محكمة 

م حكلما كان ذلك وكان ال -الموضوع دون معقب عليها في ذلك مادامت قد التزمت في تفسيره القواعد القانونية المقررة في تفسير العقود

قد بنى قضاءه على أن البين من االتفاقية المبرمة بين الطاعنة والمطعون  –المطعون فيه وبما لمحكمة الموضوع من سلطة في تفسير العقود 

ية قضدها ومن النص على حل المنازعات التي قد تنشأ عن هذه االتفاقية عن طريق التحكيم إنما يقتصر حتما على منازعاتهما بشأن تنفيذ االتفا

ك لوطرق وآلية هذا التنفيذ وال ينصرف إلى غير ذلك من المنازعات وأن المطالبة بقيمة الشرط الجزائي والتعويض عن الكسب الفائت يخرج من ت

المنازعات التي تخضع للتحكيم ورتب على ذلك إلغاء الحكم المستأنف الذي حجب نفسه عن نظر النزاع وكان ما انتهى إليه الحكم وبنى عليه 

 قضاءه هو تطبيق صحيح للقانون فيما يتعلق بتفسير العقود واستخالص حقيقة الواقع منها وال يخرج عما تضمنه شرط التحكيم فإن النعي عليه

 يكون قائمًا على غير أساس"

 129ـ ص 2118د.سمير عبد السيد تناغو ـ مصادر اإللتزام ـ مكتبة الوفاء القانونية ـ مصر  701

 وما بعدها 291الملزمة للعقد، ينظر: د.عبد الرزاق السنهوري ـ المرجع السابق ـ في قواعد التفسير  702

 وما بعدها 119أحمد محمد عبد الصادق ـ المرجع السابق ـ صفي شأن قواعد تفسير إتفاق التحكيم ـ ينظر: 703

 ـ الرابط: 2121أكتوبر لعام  21ـ في  15552منشور بجريدة أخبار الخليج ـ العدد  704

 http://akhbar-alkhaleej.com/news/articale/1074586 2/11/2121الدخول  ـ تاريخ 
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غري أن محكمة التمييز بالبحرين أصدرت حكام  بشأن تفسري ذات الرشط يف نزاع مامثل ثار مبناسبة إبرام إتفاق تحكيم مؤرخ يف 
إعتبار الرشط داال  عىل التحكيم الحر إستنادا  إىل عدم وجود مركز تحكيم أو محكمون لدى غرفة تجارة وصناعة  إنتهت فيه إىل 4175عام 

 .(705)البحرين يف الوقت الذي تم تحرير إتفاق التحكيم فيه

ام إذا كانا قد عويبني من هذين التفسريين أن العامل الزمني كان هو الحاسم يف تحديد طبيعة التحكيم، وتفسري إرادة العاقدين 
 إرتضيا التحكيم الحر أو التحكيم املؤسيس.

 نسبية أثر إتفاق التحكيم من حيث أشخاصه: املبحث الثاين
التحكيم هو نظام ذو طبيعة مختلطة، فهو يبدأ بإتفاق موضوعي، ثم يتحول إىل مجموعة من اإلجراءات املتعاقبة التي تنتهي بصدور 

الترصفات تنرصف آثاره إىل طرفيه، بإعتبار ان الخصومة التحكيمية مامثلة يف الخصومة القضائية بالنسبة حكم التحكيم، وهو كغريه من 
، إال أنه عمال  بقواعد نسبية أثر التحكيم، فيجوز أن تنرصف آثار إتفاق التحكيم إىل شخص أجنبي عن (706)إىل إقتصار آثارها عىل أطرافها

 .(707)فا  من أطراف التحكيمالعقد، بحيث يصبح مبوجب هذا األثر طر 

كذلك، فإن من املتفق عليه أن إتفاق التحكيم هو ترصف قانوين مستقل بذاته، حتى وإن ورد يف صورة رشط يف العقد األصيل، 
ضمن تفهو عقد داخل عقد آخر يربمه نفس أطرافه، وال يحول إستقالل رشط التحكيم دون إنتقاله إىل الخلف تبعا  إلنتقال العقد األصيل امل

ويرتتب عىل إستقالل إتفاق التحكيم عدم توقف صحته عىل ما يشوب العقد األصيل من بطالن أو فسخ، إال إذا كان سبب  لهذا الرشط.
 .(708)بطالن العقد األصيل يشمل رشط التحكيم، بأن يكون املتعاقد فاقد األهلية

                                                           
بأنه "متى تم االتفاق بين الطرفين  2111لسنة  581في الطعن رقم  2119من ديسمبر عام  22قضت محكمة التمييز بالبحرين في تاريخ  705

لتحكيم وفقا لإلجراءات التي حددها القانون بالفصل الثالث، فإذا لم بهذا الشكل فإنه يكون اتفاقا صحيحا يعتد به ويجرى بعد ذلك تشكيل هيئة ا

ا على قيكن الطرفان قد اتفقا على اجراءات معينة لتعيين المحكم تختص المحكمة الكبرى بتعيينه كما تختص أيضا بتعيينه إذا كان الطرفان قد اتف

راءات أو لم يتمكن الطرفان من ذلك أو كانت هذه االجراءات موكولة إلى اجراءات معينة ولم يتصرف أحد الطرفين وفقا لما تقتضيه هذه االج

طرف ثالث و لم يقم بها ويكون ذلك بناء على طلب أي من الطرفين بحكم نهائي غير قابل للطعن فإذا كان ذلك، وكان الطرفان: الطاعنة 

على تسوية أي نزاع بينهما بمقتضى قواعد  1/5/2111هما بتاريخ والمطعون ضدها قد اتفقتا بالبند الخامس عشر من العقد المكتوب المبرم بين

م بالغرفة يالمصالحة والتحكيم في غرفة تجارة البحرين من قبل محكم واحد أو أكثر يتم تعيينهم وفقا لهذه القواعد، وكان الثابت بإفادة مدير التحك

مختصون أو أي اجراءات معتمدة لتسوية النزاعات عن طريق التحكيم فإن أنه ال يوجد لدى الغرفة في الوقت الحالي مركز للتحكيم أو محكمون 

 المحكمة الكبرى المدنية تكون هي المختصة بتعيين محكم للفصل في النزاع القائم بين الطرفين وقفا للقانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه

حكم للفصل في هذا النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في إلى غير ذلك وأيد الحكم االبتدائي فيما قضى برفض طلب الطاعنة تعيين م

 تطبيقه فيتعين نقضه مع اإلحالة، وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف"

بأنه "مقرر في قضاء هذه المحكمة أن نسبية  2115لسنة  119في الطعن رقم  2115ديسمبر  21قضت محكمة التمييز البحرينية بجلسة  706

إجراءات المرافعات تعتبر من المبادئ األساسية المقرره في نظام التقاضي فال يفيد من الطعن إال من رفعه وال يحتج بالحكم  األثر المترتب على

إال بين أطراف الخصومة التي صدر فيها فيقتصر أثر الحكم الصادر في االستئناف على طرفيه المستأنف والمستأنف ضده وال يتعداه إلى 

 ومة االبتدائية"غيرهما من أطراف الخص

الصادر من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تاريخ  2118لسنة  121قضت هيئة التحكيم في الحكم رقم  707

قة أو م بطريبأنه "إتفاق التحكيم ينتج أثره بالنسبة لطرف الذي لم يوقع عليه وذلك إذا ثبت من الظروف المحيطة بالعقد أنه ساه 2/11/2118

 بأخرى في إبرام العقد أو تنفيذه أو إنهائه. لذلك يمكن اإلحتجاج بإتفاق التحكيم في مواجهته"

  82د. فتحي والي ـ قانون التحكيم في النظرية والتطبيق ـ ص 708
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التحكيم، إال أن إتفاق التحكيم من حيث نسبية أثره عىل وعىل هذا فإن األصل هو رسيان قانون العقد األصيل عىل إتفاق 
األشخاص قد يختلف عن نسبية أثر العقد األصيل الوارد به، إلنه من الجائز أن يخضع العقد األصيل لقانون ما، وأن يخضع إتفاق التحكيم 

 لقانون مغاير تختلف فيه اآلثار النسبية للعقود.

أثر إتفاق  ة عىل نسبية أثر إتفاق التحكيم، يف مطلبني نبني فيهام األثر املوضوعي املتعلق برسيانوعىل ذلك فإننا نوجز اآلثار املرتتب
 التحكيم عىل الغري، وإمكانية اإلدخال والتدخل يف دعوى التحكيم.

 أثر إتفاق التحكيم عىل الخلف وعىل الغري املطلب األول:
 اإلدخال والتدخل يف دعوى التحكيم  املطلب الثاين:

 أثر إتفاق التحكيم عىل الخلف وعىل الغري: طلب األولامل
إن التحكيم بإعتباره طريقا  استثنائيا  للتقايض، فإنه ال يحتج بإتفاق التحكيم إال عىل الطرف الذي إرتضاه وقبل خصومته، ويرتتب 

ىل فال يجوز له اإلحتجاج بهذا اإلتفاق ععىل ذلك أنه إذا كان هناك حالة تضامن بني مدينني، وأبرم أحدهم إتفاق تحكيم مع الدائن، 
، وعىل العكس من ذلك، إذا كان هناك رشكاء يف رشكة تضامن وأبرم أحدهم إتفاقا  عىل التحكيم، فإن (709)بقية املدينني املتضامنني معه

 .(710)هذا اإلتفاق يرسي يف مواجهة باقي الرشكاء املتضامنني رغم أنهم ليسوا أطرافا  يف اإلتفاق

ة هي أنه ال يفيد واليضار من التحكيم وال ميلك التمسك ببطالنه إال أطرافه، ما مل يتصل األمر بالنظام العام فيكون لكل فالقاعد
كام يرسي إتفاق التحكيم يف  .(711)خصم يف الدعوى التمسك بالبطالن، كام يجب عىل املحكمة أن تقيض بالبطالن من تلقاء نفسها

عد العامة يف القانون املدين، ألن اصطالح املتعاقدين يشمل كل من ميثله املتعاقدان يف العقد، أو خلفه مواجهة الخلف العام طبقا  للقوا
، إال أنه إذا كانت العالقة القانونية موضوع التحكيم شخصية بحتة فال يرسي إتفاق التحكيم (712)العام الذي يتلقى كل حقوق ذلك املتعاقد

 .(713)يف حق الخلف العام

الخاص، فإن إتفاق التحكيم ينتقل لهم بإعتبار أن اإللتزامات الناشئة عن عقود تبادلية تنتقل من السلف إىل الخلف، أما الخلف 
ألنها مقابل للحقوق التي انتقلت إىل الخلف الخاص مبوجب هذا العقد، ومن ثم يلتزم الخلف الخاص بالسري يف إجراءات التحكيم 

 .(714)ويفرض عليه الحكم الصادر من املحكم

                                                           
يتعلق بتـنفيذ االلتـزام إال عن فعله"،  /أ( من القانون المدني البحريني على أنه "ال يكـــون المديـــن المتضامن مسئوال فيما211نصت المادة ) 709

 /أ( من ذات القانون على أنه "إذا صــدر حـكم علـى أحد المدينين المتضامنــين فــال يحتـج به على الباقين"291كما نصت المادة )

 112د.فتحي والي ـ قانون التحكيم في النظرية والتطبيق ـ مرجع سابق ـ ص  710

 119كيم بالقضاء والصلح ـ صد. أحمد أبو الوفا ـ التح 711

يرى الدكتور أحمد أبو الوفا أن التحكيم كعقد أو إتفاق يخرج عن المألوف من أسس القانون المدني من ناحية األهلية المطلوبة في  712

أما  قد أو فقده األهلية،المتعاقدين، فاألصل أن العقد ينشأ ويثبت ما نص عليه من حقوق وإلتزامات متى أبرم، وال تتأثر هذه وتلك بوفاة المتعا

في التحكيم فمن الواجب أن يظل المتعاقد على كامل أهليته حتى تمام تنفيذ التحكيم و إنتهاء مهمة المحكم، فإذا انتهت حياة الشخص 

ة المحكمة المختصالمتعاقد )طبيعي أو معنوي( أو فقد أهليته بعد اإلتفاق على التحكيم وقبل صدور حكم المحكم فمن الواجب طرح النزاع على 

 ( وإن كان هذا الرأي محل نظر لمخالفته القواعد العامة لنسبية أثر العقد.11وإعتبار عقد التحكيم كأن لم يكن ـ )ينظر: التحكيم بالقضاء والصلح ـ ص 

 189محمد شتا أبو سعد ـ المرجع السابق ـ ص 713

 121ص د. أحمد أبو الوفا ـ التحكيم بالقضاء والصلح ـ مرجع سابق ـ 714 
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وقد إتجه قسم من الفقه القانوين نحو التوسع يف مفهوم املتعاقد فلم يقرصوه عىل من ساهم يف إبرام العقد، وإمنا بسطوه إىل كل 
من ساهم يف تنفيذ العقد بإعتباره مستفيدا  منه، ولو مل يساهم يف إبرامه، وذلك بهدف توسيع دائرة املسئولية العقدية ومدها إىل كل 

ألحد أطراف العقد، من خالل ما يسمى باألرسة العقدية أو املجموع العقدي التي تحدد مفهوم املتعاقد استنادا  إىل تسلسل  مترضر يرتبط
 .(715)العالقات العقدية عىل محل واحد أو إجتامعها لتحقيق مصلحة مشرتكة

 صور إمتداد إتفاق التحكيم: 2ـ2ـ0
 إىل الغري ميكن إيجازها فيام ييل:توجد خمس صور ميكن أن ميتد فيها إتفاق التحكيم 

حيث يرتتب عىل هذا اإلشرتاط أن يكسب الغري حقا  مبارشا  قبل املتعهد بتنفيذ  :(716)الصورة األوىل: اإلشرتاط ملصلحة الغري
شرتط ملصلحة ااإلشرتاط، ويكون للمتعهد أن يتمسك قبل املنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد، كام يجوز للمشرتط أن يطالب بتنفيذ ما 

، فيمكن أن يكون الغري املشرتط لصالحه طرفا  يف خصومة (717)املنتفع، إال إذا تبني من العقد أن املنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك
 التحكيم، كام ميكن للمشرتط أن إعامل رشط التحكيم الوارد بالعقد هذا يتمكن من املطالبة بحقوق هذا الغري.

فإذا ما أبرم الدائن واملدين إتفاق تحكيم، فال يرسي يف مواجهة الكفيل، وأيضا  إذا ما أبرم الدائن  :(718)الكفالةالصورة الثانية: 
، لكن إذا ما أوىف الكفيل (719)والكفيل إتفاقا  عىل التحكيم، فال يرسي يف حق املدين، ألن إتفاق الكفالة مستقل عن إتفاق املديونية

 .(720)الدائن يف إتفاق التحكيمبدين املدين، فإنه يحل محل 
وتظهر هذه الصورة يف حالة الرشكة القابضة التي متلك األسهم املتداولة ملجموعة رشكات  الصورة الثالثة: مجموعة الرشكات:

 يرسي ال أخرى، بحيث يكون لديها اليد العليا يف إدارة هذه الرشكات التابعة، فإذا قامت إحدى هذه الرشكات بإبرام إتفاق تحكيم، فإنه
 يف مواجهة الرشكة القابضة، والعكس.

لكن إذا ما تدخلت أي من الرشكتني يف تنفيذ العقد الذي إبرمته الرشكة األخرى، أو تسببت يف وقوع خلط بشأن امللتزم به عىل 
 .(721)نحو تختلط فيه إرادتها مع إرادة الرشكة األخرى، فيجوز إختصامها يف دعوى التحكيم

                                                           
الخاص  انونمها عبد الرحمن الخواجا ـ إمتداد أثر إتفاق التحكيم إلى الغير ـ دراسة في التشريع األردني ـ رسالة ماجستيرـ كلية الحقوق ـ قسم الق 715

 19ـ ص 2111/  2112ـ جامعة الشرق األوسط ـ 

راط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد، في ذمة المتعهد حق ( من القانون المدني البحريني على أنه " يترتب على االشت111نصت المادة ) 716

أن  ـترطشخصي له ، يكون له أن يستأديه منه مباشرة ، وذلك ما لم يتفق على خالفه ، ومع مراعاة ما تقضي به المـــادة التالية، ويجـــوز للمشـ

( من ذات 119لك مقصور على المستفيد وحده" ونصت المادة )يطاب المتعهـــد بأداء الحق المشترط للمستفيد، ما لم يتبين من العقد أن ذ

تمسك يالقانون على انه "يجوز للمتعهد أن يتمسك، في مواجهة المستفيد، بكل الدفوع التي تنشأ لـه مــن عقــد االشتراط، والتي كان يمكنه أن 

 بها في مواجهة المشترط"

 259د.عبد الرزاق السنهوري ـ المرجع السابق ـ ص 717

( من القانون المدني البحريني عقد الكفالة بانه "عقد بمقتضــاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تـنفيذ التـزام 122عرفت المادة ) 718

 عليه، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين"

ولئن كان الكفيل يعد متضامنا مع المدين في بأنه " 2111لسنة  191في الطعن رقم  2119من فبراير لعام  11قضت محكمة التمييز بتاريخ  719

من قانون التجارة إال أنه التزام مستقل بذاته يتعين على محكمة الموضوع أن تتحقق من صحة شروطه  11أداء الدين التجاري طبقا لنص المادة 

 ه فيما يطالب به"وما إذا كانت الكفالة صحيحة وصادرة من الكفيل من عدمه بغض النظر عن إقرار المدين أو منازعت

 112د.فتحي والي ـ قانون التحكيم في النظرية والتطبيق ـ مرجع سابق ـ ص 720 

 81د.محمود عمر محمود ـ المرجع السابق ـ  721 
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حيث تجتمع عدة عقود حول محل واحد، تتعاقب عليه، ويكون محال  لكل منهام، أو حول  ملجموع العقدي:الصورة الرابعة: ا
هدف واحد يصوغ إحداها اإللتزامات املحققة له وتسهم العقود األخرى يف تنفيذ هذه اإللتزامات أو تساعد عليه أو تقدم الضامن الالزم 

مبعالجة هذا الوضع بإعتبار أن الطرف يف أحد عقود املجموعة ـ الذي ال يتضمن رشط  ، وتقوم فكرة املجموع العقدي(722)لتامم تنفيذه
ويالحظ أن هذه الحالة تنطبق عىل الرشكات متعددة الجنسيات  (723)التحكيم ـ مبثابة طرف يف عقودها األخرى املتضمنة لهذا الرشط

 .(724)ثامرية يف البالد املختلفة تحت ستار الرشكات الفرعيةوالتي تكون مجموعة إقتصادية واحدة وتنفذ عملياتها التجارية واإلست

فإذا ابرم عقدان متتابعان عىل محل واحد، وكان أحدهام يتضمن رشط  الصورة الخامسة: العقود املتتابعة عىل ذات املحل:
غري املبارشة،  األخر بالدعوىالتحكيم، فيجب التمييز بني حالتني، الحالة األوىل هي رجوع أحد طريف العقدين عىل الطرف يف العقد 

 هويجوز هنا اإللتجاء إىل التحكيم، أما يف الحالة الثانية التي يرجع فيها الدائن عىل مدينه بدعوى مبارشة ـ يف الحاالت التي يخولها ل
 .(725) التحكيمالقانون ـ فيكون الدائن هنا مستعمال  حقا  خاصا  له يف الدعوى مصدره نص القانون، فال يجوز له اإللتجاء إىل

 اإلدخال والتدخل يف دعوى التحكيم: املطلب الثاين
يعرف اإلدخال بأنه إختصام للغري بناء عىل طلب أحد أطراف الخصومة أو بناء عىل أمر املحكمة دون طلب، ويخضع إختصام الغري 

رى، تأخري الفصل يف الدعوى من ناحية أخإىل تقدير قايض املوضوع من ناحية توافر اإلرتباط مع الدعوى األصلية من ناحية، وعدم 
 .(726)ويرتتب عىل إختصام الغري أن يصبح طرفا  يف الخصومة

بينام يعرف التدخل بانه نوع من الطلبات العارضة، يدخل به شخص يف خصومة مل يكن طرفا  فيها، منضام  ألحد أطرافها أو مطالبا  
نضامميا  أو هجوميا  أن يكون للمتدخل مصلحة قانونية يف تدخله، كام يجب أن ، ويشرتط يف قبول التدخل سواء كان إ (727)بحق ذايت له

يتوافر رشط اإلرتباط بني بني طلب التدخل وبني الدعوى األصلية التي يريد التدخل فيها، ويرتتب عىل قبول التدخل أن يصبح املتدخل 
 .(728)متدخال  هجوميا  أو إنضامميا   طرفا  يف الخصومة التي تدخل فيها، ويكون له حق الطعن فيها سواء كان

وميتاز التدخل الهجومي عن التدخل اإلنضاممي بأن املتدخل الهجومي يعترب خصام  كامال  يتمتع بحقوق الخصم األصيل يف 
ع ا الدعوى، فيجوز له تعديل طلباته، كام يجوز له ترك الخصومة أو قبول تركها، فضال  عام له من حق تسيري الخصومة وحقوق الدف

                                                           

 111أحمد محمد عبد الصادق ـ المرجع السابق ـ ص 722 

جدي في التجارة الدولية، مقتضاها أن شرط التحكيم بأنه "توجد عادة ليست محل خالف  1891أكتوبر  21قضت محكمة إستئناف باريس بتاريخ  723 

الموقع عليه من شركة فرد في مجموعة شركات يمكن أن يمتد إلى شركة أخرى في المجموعة لم تكن قد وقعته، ما دامت هذه الشركة كان 

 "89ـ ص 1892لها يد في إبرام العقد محل النزاع أو تنفيذه" ـ منشور بمجلة التحكيم 

 198عن مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم ـ منشور بمجلة التحكيم العربي ـ العدد الخامس ـ صـ  2111لسنة  212التحكيم الصادر في الدعوى رقم حكم هيئة  724 

 112د. .فتحي والي ـ قانون التحكيم في النظرية والتطبيق ـ مرجع سابق ـ ص 725 

 111سيابق ـ صد. فتحي والي ـ الوسيط في قانون القضاء المدني ـ مرجع  726 

 1في الطعن رقم  2111مارس من عام  18قضت محكمة التمييز البحرينية في مناط التفرقة بين التدخل الهجومي واإلنضمامي، بتاريخ  727 

بأنه " لما كانت المطعون ضدها الثانية قد طلبت تدخلها منضمة للمطعون ضدها األولى في طلب رفض الدعوى واقتصرت في  2111لسنة 

على تأييد هذا الطلب دون أن تطلب الحكم لنفسها بحق ذاتي تدعيه في مواجهة طرفي الخصومة. وما كان لها أن تطلب ذلك بالنظر  دفاعها

ل طلبه ألوإلى طبيعة النزاع المطروح. فإن تدخلها على هذا النحو وأيًا كانت مصلحتها فيه ال يعتبر تدخاًل هجوميًا وإنما هو تدخل انضمامي يجوز 

 ي اإلستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير صحيح"مرة ف

 289ـ ص 2111د.أحمد السيد الصاوي ـ الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ دار النهضة العربية ـ مصر 728 
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املختلفة، بينام يعترب املتدخل اإلنضاممي خصام  تبعيا ، يقترص حقه عىل الحقوق اإلجرائية الخاصة به فقط، وال يجوز له تعديل طلبات 
 .(729)الخصم الذي ينضم إليه أو تقديم طلبات مستقلة أو التنازل عن الطلبات أو قبول ترك الخصومة

 التدخل واإلدخال بالدعوى التحكيمية:اإلتجاهات الفقهية والقضائية حول  2ـ0ـ0
فإنه سكت عن تنظيم التدخل واإلدخال يف الدعوى التحكيمية، وترتب  4175( لسنة 2بالرجوع إىل قانون التحكيم البحريني رقم )

 عىل ذلك إنقسام آراء الفقه إىل رأيني:
: املدخل عىل إدخاله يف خصومة التحكيم الرأي األول: إشرتاط موافقة الخصوم عىل تدخل الغري، وإشرتاط موافقة الخصم

ويرى أنصار هذا الرأي أن "نسبية أثر العقود" من القواعد املسلم بها، وبالتايل فإن إتفاق التحكيم ال يلزم سوى أطرافه كقاعدة عامة، 
ضاء من نظر بعاد القوهذا ما يطلق عليه النطاق الشخيص إلتفاق التحكيم، حيث ال ميتد اإلتفاق إىل أشخاص مل يرغبوا يف است

، وبناء عىل ما سبق فإنه ال يجوز لغري أطراف اتفاق التحكيم التدخل يف املنازعة التحكيمية قبل الحصول عىل موافقة (730)منازعتهم
 (731)أطراف التحكيم، حيث ال تنطبق أحكام قانون املرافعات الخاصة بالدعاوى القضائية املنظورة باملحاكم

 دخل يف خصومة التحكيم دون موافقة الخصوم وجواز إدخال الغري دون رغبته:الرأي الثاين: جواز الت
يرى أنصار هذا الرأي أن قانون املرافعات بإعتباره الرشيعة العامة اإلجرائية، فهو واجب التطبيق يف كل ما سكت عنه قانون 

 نتيجة مفادها جواز قبول التدخل واإلدخال يف و رتب أنصار هذا الرأي عىل ذلك التحكيم، ومل يتم تنظيمه مبوجب إتفاق األطراف.
 .(732)الدعوى التحكيمية دون إشرتاط موافقة أطراف الدعوى أو موافقة الخصم املدخل، طاملا توافر رشطا الصفة واملصلحة

 ونرى أن هذا الرأي يؤخذ عليه مآخذين:
أن الطبيعة اإلتفاقية للتحكيم تعترب أساسا  لكل ما يتصل بهذا النظام من إجراءات، مام ال يجوز معه التغول عىل إرادة  املأخذ األول:

 اطراف التحكيم وفرض طرف جديد عىل التحكيم يف غري الحاالت التي ميتد فيها إتفاق التحكيم إىل الغري.
 نصا  يحيل فيه إىل قواعد قانون املرافعات فيام مل يرد به نص خاص يف أن قانون التحكيم البحريني مل يتضمن املأخذ الثاين:

قانون التحكيم، ومن ثم فال يجوز لهيئة التحكيم أن تقيض بقبول تدخل الغري عىل خالف اإلرادة اإلتفاقية ألطراف التحكيم، أو أن 
 .(733) تامر بإدخال من مل يكن طرفا  يف اإلتفاق دون موافقته

                                                           

 259د.محمود عمر محمود ـ المرجع السابق ـ ص 729 

في الحكم الصادر عن مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي  2111لسنة  212ئة التحكيم في الدعوى التحكيمية رقم قضت هي730 

بأنه "إن الفلسفة التي يقوم عليها النظام القانوني تقوم بصفة قاطعة على إعتبار التحكيم إستثناء على إختصاص القضاء على أساس أن 

بالفصل في الخصومات، وأن اختيار األطراف لحسم منازعاتهم عن طريق التحكيم ليس إال إستثناء يجب أن يبين بصورة  القضاء هو المختص أصاًل 

 واضحة في اتفاق مكتوب بين األطراف يستبعدون فيه صراحة إختصاص القضاء بصدد منازعات محددة ليتم حسمها عن طريق التحكيم"

 وما بعدها 81صد.سميحة القليوبي ـ المرجع السابق ـ  731

بأنه "وحيث أنه عن السبب الثالث من أسباب الدعوى  2111لسنة  9في الدعوى رقم  2111يوليو  21قضت محكمة إستئناف القاهرة بجلسة  732

افعات من قانون المر 121ومفاده الخلل في تحديد أطراف التحكيم بقبول تدخل المدعى عليه الثالث فمردود عليه بأن المشرع أجاز في المادة 

ان كلكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا ألحد الخصوم أو طالبًا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وذلك تالفيًا لصدور أحكام متضاربة، ولما 

 عوىالمدعي الثالث طرفًا في عقد شركة التداعي، وكان عقد تلك الشركة محل منازعة في الدعوى التحكيمية فقد أجاز له التدخل في تلك الد

 بإعتباره صاحب مصلحة في التدخل فيها، وإذ إلتزمت هيئة التحكيم هذا النظر فقد طبقت صحيح القانون"

ق بأنه "يجوز ألي من طرفي التحكيم أن يختصم أمام 91لسنة  1585في الطعن رقم  2112فبراير  11قضت محكمة النقض المصرية بتاريخ  733

ا كان من الغير الذي يمتد إليه إتفاق التحكيم، ويكون اإلختصاص ـ في هذه الحالة ـ بناء على طلب أحد هيئة التحكيم من ليس طرفًا في اإلتفاق إذ
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 إلدخال الصوري يف الخصومة التحكيمية:هل يجوز ا 0ـ0ـ0
، لكن األمر يختلف يف (734)يجوز ألطراف الدعوى القضائية أن يدخلوا الغري إدخاال  صوريا  لتقديم ما تحت يده من مستندات

بول قالخصومة التحكيمية، فاألصل أنه ال يجوز التوسع يف نطاق الخصومة بخالف ما نص عليه إتفاق التحكيم، لذلك فمن غري امل
 إدخال خصم لتقديم ما تحت يده من مستندات دون موافقة أطراف دعوى التحكيم أوال ، وموافقة الطرف املدخل ثانيا .

 تنظيم التدخل واإلدخال يف الترشيع البحريني والترشيعات املقارنة: 3ـ0ـ0
ضع املنازعة التحكيمية التي يختار أطرافها لذلك تخ (735)مل يرد تنظيم اإلدخال والتدخل رصاحة إال يف قانون املرافعات البحريني

 تطبيق القانون البحريني إىل قواعد اإلدخال والتدخل يف حدود األساس العقدي لنظام التحكيم.

وجدير بالذكر أن بعض ترشيعات دول مجلس التعاون، قد نظمت مسائل التدخل واإلدخال ضمن قوانني التحكيم الخاصة بها، 
قانون التحكيم اإلمارايت عىل أنه "لهيئة التحكيم أن تسمح بإدخال أو تدخل طرف ثالث يف خصومة التحكيم  ( من44حيث نصت املادة )

، وبعد إعطاء جميع األطراف مبا فيهم (736)سواء بطلب أحد األطراف أو من الطرف املتدخل رشيطة أن يكون طرفا  يف إتفاق التحكيم
 الطرف الثالث فرصة لسامع أقوالهم"

( من الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي عىل أنه "لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غري .7املادة رقم )كام نصت 
 أطراف التحكيم أو إدخاله وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف املطلوب إدخاله".

واإلدخال  حريني حسام  للجدل حول جواز التدخلويجدر باملرشع البحريني أن يستمد روح هذين النصني ليعدل قانون التحكيم الب
 يف الدعوى التحكيمية.

 تم بحمد الله

  

                                                           

 ـ طرفي التحكيم، ويتخذ صورة اإلدخال أو التدخل، ويشترط موافقة الطرف اآلخر في التحكيم على هذا اإلختصام كما يشترط ـ في حالة اإلدخال

 اتفاق التحكيم" موافقة الغير الذي لم يكن طرفًا في

على أنه "يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى، ولو أمام محكمة االستئناف، أن  1881لسنة  12( من قانون اإلثبات البحريني رقم 21نصت المادة ) 11

المنصوص عليها في  تأذن في إدخال الغير إللزامه بتقديم محرر تحت يده أو صورة رسمية منه وذلك في األحوال ومع مراعاة األحكام واألوضاع

 المواد السابقة"

على انه "يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى، منضما ألحد  1812لسنة  12( من قانون المرافعات البحريني رقم 12نصت المادة ) 735

أن يدخل في الدعوى من كان ( من ذات القانون على انه " للخصم 15الخصوم، أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى"، كما نصت المادة )

 يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويتبع في اختصام الغير األوضاع المعتادة لإلعالن واإلحضار"

فكرة الطرف في التحكيم ال تعني فقط شخص الموقع على اإلتفاق، وإنما تشمل أيضًا خلفه العام أو الخاص، وكذلك يمتد إتفاق التحكيم  736

 مؤسسة لمشروع أو فرع مشترك إذا أبرم هذا الفرع عقدًا تضمن شرط تحكيم.ليشمل جميع المشروعات ال

بأنه "شرط التحكيم الذي يرد  1888مارس  11في جلسة  1889لسنة  118( في الدعوى التحكيمية رقم A D HOCوقد قضت هيئة تحكيم حر )

دم توقيعها على العقد الذي تضمن شرط التحكيم، ما دامت في أحد العقود يمكن أن يلزم شركات أخرى من أعضاء مجموعة واحدة بالرغم من ع

 221ـ ص 2111قد شاركت في تكوين العقد وتنفيذه وإنهائه" منشور بمجلة التحكيم العربي ـ العدد الثاني ـ يناير 



                                                                                                                                                                                                                                                      

319 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2121فبراير  32 العدد

 الخامتة:
من خالل هذا البحث سلطنا الضوء يف إيجاز عىل األثر النسبي املوضوعي والشخيص إلتفاق التحكيم، وبان من ذلك أن األثر 

لخاصة التي التحكيم وفق القواعد العامة لتفسري العقود من ناحية، والقواعد االنسبي املوضوعي لإلتفاق يرتتب عليه وجوب تفسري إتفاق 
 متليها الطبيعة املغايرة إلتفاق التحكيم من ناحية أخرى.

كام اتضح من خالل البحث مدى الدور الحيوي الذي تقوم به أطراف التحكيم الفاعلة يف مملكة البحرين، وعىل رأسها محكمة 
مبادئ يف تفسري إتفاق التحكيم وبيان نطاقه، باإلضافة إىل الدور اإلسرتشادي ملركز التحكيم التجاري لدول  التمييز مبا ترسيه من

 مجلس التعاون الخليجي، والذي يحمل ثقال  علميا  حتى وإن كان تفسريه إستشاريا  غري ملزما .

 غري من لتحكيم، بحسبان أن إتفاق التحكيم ميتد إىلكذلك فقد حاولنا عىل قدر املستطاع إظهار مرونة مصطلح "الغري" يف إتفاق ا
 ركانوا أطرافا  فيه إذا ما توافرت الحاالت القانونية التي درج القضاء عىل اإلعتداد بها يف شمول إتفاق التحكيم لهذا الغري، حيث استق

 مة يف التعاقد.الفقه والقضاء عىل وجود حاالت یمتد فیها اتفاق التحكیم إىل الغیر طبقا  للقواعد العا

أما فيام يخص التدخل واإلدخال يف الخصومة التحكيمية، فقد إنتهى البحث إىل مغايرة الدعوى التحكيمية يف طبيعتها عن 
الدعوى القضائية، وما يستتبع ذلك من عدم جواز إدخال أو تدخل الغري ـ يف غري الحاالت التي يجيزها األثر النسبي إلتفاق التحكيم ـ 

 ة ذوي الشأن ورضائهم.دون موافق

 النتائج والتوصيات:
 أبرز هذا البحث عدد من النتائج نوجزها فيام ييل:

يم كـ أن نظام التحكيم تحكمه الطبيعة اإلتفاقية كأساس لكافة إجراءاته، من بداية تحديد تشكيل الهيئة التحكيمية إنتهاءا  بصدور حكم التح7
 وهو ما مييزه عن نظم التقايض الوطنية.

 أن تصدي القضاء الوطني والتحكيمي لتفسري رشط التحكيم ينتج أثرا  يف غاية األهمية وهو تحديد األثر املوضوعي النسبي إلتفاق التحكيم.ـ 4
ـ أن مفهوم "الطرف" يف إتفاق التحكيم يشمل من قاموا بتوقيعه، وخلفهم العام والخاص، والغري ممن ساهم يف إبرام أو تنفيذ أو إنهاء .
 اق.اإلتف

ل خـ أن التدخل واإلدخال يف الدعوى التحكيمية ال يتم منطقا  إىل مبوافقة األطراف املعنيني، أو ثبوت رضائهم الرصيح أو الضمني عىل التد2
 أو اإلدخال.

 ونويص يف هذا البحث :
لحسم ما عىس أن يحدث  قارنة،أوال : بأن يسرتشد املرشع البحريني بالنصوص املنظمة للتدخل واإلدخال يف الترشيعات الخليجية امل

 من تضارب يف األحكام التحكيمية الصادرة وفق القانون البحريني، خاصة وأن هذا النص ميس الواقع العميل بصورة مبارشة.
(، Institutional( والتحكيم املؤسيس )Ad hoc arbitrationثانيا : بتضمني قانون التحكيم البحريني، نصا  يفرق بني للتحكيم الحر )

 حسام  لغموض بعض الرشوط التحكيمية التي ترد يف العقود املالية، ونقرتح يف هذا الشأن إضافة فقرة أخرية إىل املادة الثانية من قانون
التاحكيم، تكون صياغتها: "التحكيم املؤسيس" يعني كل تحكيم يشري إىل اإلعتداد مبؤسسة تحكيم دامئة كمقر للتحكيم مع إتباع 

 لوائحها.
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 املصادر قامئة

 أوالً: الكتب:
 ـ القرآن الكريم7
 4111ـ د.أحمد أبو الوفا ـ التحكيم بالقضاء وبالصلح ـ دار املطبوعات الجامعية ـ مرص4
 7282ـ د.أحمد أبو الوفا ـ التعليق عىل نصوص قانون املرافعات ـ دار منشاة املعارف ـ الطبعة السادسة ـ األسكندرية ـ مرص .
  4171ـ د.أحمد السيد الصاوي ـ الوسيط يف رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية ـ دار النهضة العربية ـ مرص2
 4172ـ أحمد محمد عبد الصادق ـ املرجع العام يف التحكيم املرصي والعريب والدويل ـ طبعة نادي القضاة ـ مرص5
  7221ل إىل القانون ـ النظرية العامة للقاعدة القانونية ـ مطبعة جامعة األسكندرية ـ مرص ـ د.رمضان أبو السعود & د.هامم محمد زهران ـ املدخ1
 4171ـ د.سميحة القليويب ـ األسس القانونية للتحكيم التجاري ـ دار النهضة العربية ـ مرص1
 4112ـ د.سمري عبد السيد تناغو ـ مصادر اإللتزام ـ مكتبة الوفاء القانونية ـ مرص8
 4112د.عبد الرزاق السنهوري ـ الوسيط يف رشح القانون املدين ـ الجزء األول ـ دار منشأة املعارف ـ مرصـ 2
 هـ7211ـ عمر بن عيل بن أحمد األنصاري ابن امللقن ـ تحفة املحتاج إىل أدلة املنهاج ـ دار حراء للنرش والتوزيع ـ السعودية 77
 4118املدين ـ دار النهضة العربية ـ مرص ـ د.فتحي وايل ـ الوسيط يف قانون القضاء74
 4111ـ د.فتحي وايل ـ قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق ـ دار منشاة املعارف ـ مرص.7
 7222مرصـ ـ دار املطبوعات الجامعية 7محمد شتا أبو سعد ـ التقنني املدين معلقا  عليه مبذكرته اإليضاحية وأعامله التحضريية وأراء فقهاء الرشاح ـ ج ـ 72
 ـ ب د ن  .411ـ محمد كامل عبد العزيز ـ التقنني املدين يف ضوء القضاء والفقه ـ مصار اإللتزام ـ الطبعة الثالثة 75
  .411ـ د.محمود السيد التحيوي ـ الطبيعة القانونية لنظام التحكيم ـ دار منشأة املعارف ـ مرص 71
وفقا  لقوانني التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي ـ دراسة مقارنة ـ مركز التحكيم التجاري  ـ د.محمود عمر محمود ـ التحكيم علام  وعمال  71

 4141لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ دار القرار ـ الطبعة األوىل ـ البحرين 
 ثانياً: الرسائل واالطروحات:

  7221الة دكتوراة ـ جامعة القاهرة ـ سنة ـ د.عبد العظيم بشندي ـ حامية الغري يف قانون املرافعات ـ رس7
قانون لـ مها عبد الرحمن الخواجا ـ إمتداد أثر إتفاق التحكيم إىل الغري ـ دراسة يف الترشيع األردين ـ رسالة ماجستريـ كلية الحقوق ـ قسم ا4

 .417/  4174الخاص ـ جامعة الرشق األوسط ـ 
 الترشيعات الوطنية:
 44/1/7217بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية ـ الصادار بتاريخ  7217سنة ( ل74مرسوم بقانون رقم )
 41/5/7221بإصدار قانون االثبات يف املواد املدنية والتجارية ـ الصادر بتاريخ  7221( لسنة 72مرسوم بقانون رقم )
 5/4117/.بتاريخ بإصدار القانون املدين البحريني ـ الصادر  4117( لسنة 72مرسوم بقانون رقم )

 5/1/4175بإصدار قانون التحكيم البحريني ـ الصادر بتاريخ  4175( لسنة 2قانون رقم )
 املصادر اإللكرتونية: 

 4/71/4141ـ يف  https://www.sjc.bh/index_16.phpموقع املجلس األعىل للقضاء مبملكة البحرين ـ 
 4/71/4141ـ يف  http://akhbar-alkhaleej.com/news/articale/1074586موقع جريدة أخبار الخليج ـ 

 4/71/4141ـ يف  https://www.legalaffairs.gov.bhموقع هيئة الترشيع والرأي القانوين ـ  
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  (مقارنة قانونية دراسة) انموذجًا عمان سلطنة العربي المجتمع في االجتماعي التواصل وسائل امام القانونية التحديات

 انموذجًا عمان سلطنة العربي المجتمع في االجتماعي التواصل وسائل امام القانونية التحديات

  (مقارنة قانونية دراسة)
    

 املساعد الدولية والعالقات الدويل القانون أستاذ
 اآلداب بكلية االسرتاتيجية الدراسات برنامج

 قابوس السلطان جامعة
 

 : ملخص

 لوسائل القانونية قواعدال عىل والتعرف القانوين اإلطار تحديد اىل املقارن التحلييل الوصفي املنهاج وباستخدام البحث يهدف
 استقرارهاو  الدولة امن عىل الحفاظ يف اسهامها ومدى خصوصا   عامن وسلطنة عموما العريب املجتمع يف االجتامعي التواصل
 تواصلال وسائل استخدام عن الناتجة القانونية واملخالفات املامرسات من الشخصية، وحرياتهم االفراد حقوق وحامية

 األحيان بعض يف تؤدي املواقع تلك مع الخاطئ فالتعامل(. وغريها...  يوتيوب انستجرام، التوتري، بوك، الفيس) االجتامعي
 .بأنواعها الجرائم ارتكاب عىل التحريض او والكراهية التطرف خطاب خالل من سواء الحبس، اىل بصاحبها

 بوك، الفيس)) االجتامعي التواصل وسائل عرب املامرسات خالل من البحث إشكالية اىل البحث سيتطرق ذلك ضوء ويف
 اىل األحيان بعض يف تؤدي وقد القانونية املخالفات من العديد بسببها ترتكب التي ،(وغريها...  يوتيوب انستجرام، التوتري،
 .القانون عليها يعاقب جرائم ارتكاب

 من التي واملقرتحات لالحلو  لتقديم القانونية والضوابط واإلجراءات لها القانونية الطبيعة دراسة التفصيل من بيش وسيقدم
 توصل .الجتامعيا التواصل شبكات عرب االنرتنت جرائم عواقب من القانونية الحامية يخص فيام القانوين الوعي نرش شانها
 عىل العقوبات نزالإ  يعني ال االجتامعي التواصل لوسائل القانوين اإلطار ان بينها من مهمة االستنتاجات من العديد اىل البحث

 التوعية خالل من االفراد ةلحامي القانونية والقواعد القوانني تلك لتنظيم اسرتاتيجية وضع عىل تنصب ما بقدر فقط، املخالفني
 . مخالفتها وعدم بها والتثقيف واالرشاد

 من لألفراد ياتوالحر الحقوق لحامية القانونية املنظومة تعزيز شانها من والتي التوصيات، من العديد اىل البحث وانتهى
 .أخرى جهة من الوسائل، تلك عرب تهديد أي من للدولة واالستقرار االمن وتحقيق جهة
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Abstract :  

Legal challenges to the means of the social media in the Arab society 

Oman is an example 

 

This research aims, through the use of a comparative analysis, to define the legal 

framework and the legal rules of social media in the Arab society in general and in Oman in 

particular and its contribution to maintain the security and the stability of the state, the 

protection of the rights and freedoms of individuals from the legal offences caused by the social 

media “ie: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ... ". The misuse of these sites can 

sometimes lead to imprisonment, both through extremism and hate speech or encouragement 

to commit crimes of all kinds. 

In light of this, this research will highlight the different practices linked to the social media, 

which is the source of many legal violations and may sometimes result crimes, which can lead 

to prosecution. 

A deep study of the legal nature of this subject, the procedures as well as the legal 

regulations to provide solutions and proposals, which will help to raise a legal protection from 

cyber-crimes through social networks. 

The research reached important conclusions such as the legal framework of the social 

media doesn’t mean the imposition of penalties for offenders  only, but it does focus on the 

laws and the legal rules to be followed for the protection of individuals through awareness, 

guidance and education. 

The study ends with many recommendations. They aim to strengthen the legal system to 

protect the rights and freedoms of individuals and also to ensure the state’s security and stability 

from any potential threats.  
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 الفصل األول: فصل املقدمة
 متهيد  
مع تطور التكنولوجي الهائل يف شبكات االنرتنت، يرتاد مواقع التواصل االجتامعي يف املجتمع العريب ماليني األشخاص، لكن   

ا الجميع بعدم تجاوزها ومخالفتها للحفاظ عىل حقوق وحرية االفراد وخصوصيتهم. فألعالم مبغالبيتهم يجهل القوانني والقيود التي تلزم 
فيه من إيجابيات وسلبيات ومعه وسائل التواصل االجتامعي، هو سالح ذو حدين كونه يتيح معرفة الحقيقة ونقلها مبجرد وقوعها اىل 

عمل لذي وجد ألجله، فقد يستخدم إلعامل منافية لعادات وتقاليد املجتمع او يستاملتلقي مبارشة، وحد اخر هو إذا تم استغالله لغري الغرض ا
لتهديد االمن القومي للدولة وقد يستغل لتحقيق مأرب إجرامية. من هنا كان لزاما عىل الدول وضع الترشيعات والقوانني لحامية االفراد 

 ت وشبكات التواصل االجتامعي املختلفة.واملجتمع من مخاطر استغالل االعالم والتقنيات الحديثة لألنرتن

فوسائل شبكات التواصل االجتامعي جزء من االعالم اإللكرتوين الحديث املرتبط بتقنية االنرتنت، تساهم بنقل املعلومة والحقيقة 
و له، فهناك لوالحدث صورة وصوت "سمعيا وبرصيا" وهي بذلك تشكل تحديا، فليس لإلعالمي او الصحفي او املدون ان ينرش كام يح

ضوابط قانونية يجب االلتزام بها فالحرية هنا تكون ضمن القانون دون التعدي عىل حرية االخرين بدعوى حرية الراي والتعبري. لذا 
فالوعي القانوين ليس مرتبط باملواطن العادي بل يكون من أولويات اإلعالمي هو معرفة حقوقه ومعرفة حدود القانون املسموح العمل بها 

 من مامرسته اليومية.ض

 مشكلة البحث 
ان ضوابط القواعد القانونية التي تضعها الدولة من خالل ترشيعاتها القانونية تأيت لحامية امنها واستقرارها وحامية االفراد من عدم 

صة بشبكات االنرتنت نني الخااستغالل تلك الوسائل ملامرسة املخالفات وارتكاب الجرائم املاسة باألفراد وحرياتهم الشخصية، ومنها القوا
اصة خاملختلفة. كام يجب التفريق بني الترشيعات القانونية )الدساتري( التي تضعها الدولة متضمنه بابا  للحقوق والحريات، وبني القوانني ال

 باإلعالم مبختلف انواعه املريئ واملسموع ووسائل النرش املختلفة مبا فيها وسائل التواصل االجتامعي. 

 اف البحثأهد
 تسعى هذه الدراسة اىل تحقيق مجموعة من األهداف نجملها يف االيت:  

  .تسليط الضوء عىل الطبيعة القانونية لوسائل التواصل االجتامعي يف املجتمع العريب 
  لدول العربية عموما وسلطنة عامن خصوصا، يف مجال حرية االعالم.لالتعرف عىل الترشيعات القانونية 
  اإلجراءات القانونية ملكافحة الجرائم املرتكبة من خالل شبكات التواصل االجتامعي املختلفة والكشف عن مخاطرها.إيضاح 
  .التعرف عىل الجهود القانونية حول شبكات التواصل االجتامعي ومكافحة الجرائم االلكرتونية بسلطنة عامن 

 أسصلة البحث
 األسئلة االتية:  انطلقت الدراسة من حقل استفهامي لإلجابة عن

 .ماهي الطبيعة القانونية لوسائل التواصل االجتامعي يف املجتمع العريب وسلطنة عامن 
 .ماهي اهم الترشيعات القانونية التي وضعتها الدول العربية لضامن حرية االعالم 
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 .كيف ميكن لألفراد حامية خصوصيتهم وعدم الوقوع يف املخالفات 
 الترشيع الدستوري حول وسائل التواصل االجتامعي والقوانني الصادر عن السلطة التنفيذية. كيف ميكن التفريق بني قواعد 
 .ماهي الجهود القانونية واإلجراءات الُعامنية ملكافحة جرائم االلكرتونية ومنها وسائل التواصل االجتامعي 

 فرضيات البحث
 ينطلق البحث من فرضيتني اثنتني: 

: ان الترشيعات والقوانني ما صدرت اال لتطبيقها داخل املجتمع لتنظيمه والحفاظ عىل امنه واستقراره، وعدم العبث به جراء األوىل
 استخدام وسائل التواصل االجتامعي واستغالل الثغرات فيه. سوء املخالفات املرتكبة من 

فني قد العقوبات )طبقا للقانون الجنايئ "قانون الجزاء"( باملخالان الترشيعات والقوانني الصارمة والتي تركز عىل إنزال  الثانية:
متس أحيانا حقوق االنسان وحريته ورمبا تقيد من خصوصيته كام يراها البعض، فالقاعدة القانونية تنص )تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية 

واء رض الواقع ويف مناخ من الهدوء واالستقرار سالحرية يف ظل حدود االنضباط هي أساس لتحقيق نتائج ذات فائدة عىل أ االخرين(.
كان ذلك عىل مستوى الفرد أو االرسة أو املجتمع. كام ان الحرية املنفلتة تصبح أحد أهم أسباب النزاعات بني االفراد واملجتمعات بل 

ية فقط بل بشكل أسايس يف ضوابط فاستقرار الدول ليس يف الحر  والدول , وتعم الفوىض عىل مرصاعيها بسببها لتكون النتائج مرعبة
 .737املامرسة لهذه الحرية

 أهمية البحث
يف إحساس االفراد يف االمن واألمان برسية املعلومات والبيانات الخاصة بهم عرب استخدام وسائل التواصل تتمثل أهمية الدراسة 

ولة ومؤسساتها هذا باإلضافة اىل استفادة الد والقوانني.االجتامعي املختلفة، من خالل الحامية القانونية التي توفرها تلك الترشيعات 
 من نتائج البحث من خالل تنظيم تلك القوانني لحامية االفراد واملجتمع من خالل حمالت التوعية والتثقيف بها وعدم مخالفتها.

 حدود البحث
 م واالعالم االلكرتوين.سريكز البحث عىل دراسة الترشيعات والقوانني الخاصة يف االعال الحدود املوضوعية: 
يتطرق البحث للقضية يف الجانب النظري للترشيعات والقوانني يف املجتمع العريب ودول الخليج العريب ويف الحدود املكانية: 

 الجانب التطبيقي دراسة الترشيعات والقوانني بسلطنة عامن. 
 يعات القانونية يف الدول العربية.اختلفت الحدود الزمانية باختالف تاريخ صدور الترش الحدود الزمانية:

 مصطلحات البحث )الكلامت املفتاحية(:
 :هي خدمات توجد عىل شبكة الويب تتيح لألفراد بناء بيانات شخصية عامة او شبه عامة  شبكات "وسائل" التواصل االجتامعي

عرب نظام محدد، وميكنهم وضع قامئة ملن يرغبون يف مشاركتهم االتصال ورؤية قوامئهم أيضا للذين يتصلون بهم. 
 738(4177اللبان)

                                                           
 www.ammonnews.netعلى الرابط  8/2/2112( تنتهي حريتك حين تبدأ حرية االخرين، مقال نشر بتاريخ 2112الرشيد، سامي ) - 737

 .91صفي االعالم البديل والنشر االلكتروني على االنترنت، دار العالم العربي للنشر، القاهرة مصر، (، مداخالت 2111اللبان، شريف درويش ) - 738
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 ائب السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم عىل تكوين راي ص: )اإلعالم تزويد الناس باألخبار الصحيحة واملعلومات االعالم
يف واقعة من الوقائع او مشكلة من املشكالت بحيث يعرب هذا الرأي تعبريا  موضوعيا  يف عقلية الجامهري واتجاهاتهم 

 .739وميولهم(
 :استخدام ية اإلساءة لسمعة الضحية بتعرف بانها أي مخالفة ترتكب ضد افراد او جامعات بدافع جرمي، ون الجرائم االلكرتونية

 740(4171وسائل االتصاالت الحديثة، صالح )
 :741االستخدام العلمي للحوسبة واإللكرتونيات واالتصاالت ومعاجلة وتوزيع البيانات واملعلومات بصيغها املختلفة تقنية املعلومات.   

 خامتة الفصل االول
واصل املقارن، دراسة تحديد اإلطار القانوين للترشيعات فيام يخص شبكات التيهدف البحث وباستخدام املنهاج الوصفي التحلييل 

االجتامعي يف املجتمع العريب والخليجي عامة، وسلطنة عامن خصوصا .  وطرح االشكالية اعاله واهم اهداف البحث واسئلته وحدود 
 الدراسة وتناول اهم مصطلحات الدراسة وتعريفها.

 ري والدراسات السابقةالفصل الثاين: اإلطار النظ
 متهيد

ظهرت العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع االعالم وشبكات التواصل االجتامعي وتأثريها عىل املجتمع وما ينتج 
عنها من افعال إيجابا او سلبا، وعالقتها بالترشيعات والقوانني، مع عدم إغفال ما تم نرشة من دراسات يف هذا الجانب من وجهة النظر 

 الدراسات حسب محاور البحث، مع تلخيصها يف نهاية كل دراسة، ومن بني تلك الدراسات:  الغربية. سيتم ترتيب 
( يف كتابه )النظام االعالمي الجديد( الذي صدر ضمن منشورات عامل املعرفة 7285املصمودي، مصطفى ) الدراسة األوىل،أوال/ 

تناولت العديد من املواضيع التي تهم االعالم الجديد، وقبل ان .. وجاءت الدراسة مبقدمة وتسعة عرش فصل 7285لشهر أكتوبر  22العدد 
ينترش يف املنطقة العربية االنرتنت ومعه شبكات التواصل االجتامعي، نبه فيه اىل عدم استغالل االعالم من خالل نقل املعلومة الزائفة 

 إىل وتعمد بقيمنا تعبث التي املتطرفة التيارات تلك جهةنفسه وا الوقت يف مدعوة اإلعالمية أجهزتنا أن غري الصحيحة اىل الجمهور. كام
 وعدم الفوىض إلدخال سياسية مطية الدين اإلسالمي يستعملون الذين أولئك مقاومة فعليها أبنائنا، من للمراهق العقول الربيئة تشويش
 .742والعصيان( التمرد يف متاهات به للزج فكريا إرهابا الشباب عىل فيسلطون ، الوراء إىل بنا مجتمعنا والرجوع عىل االستقرار

حيث درست التأثريات األمنية وما ينجم عنها من مخاطر ارهابية لشبكات التواصل يف  (0224،، )743لوراء -ثانيا/ الدراسة الثانية 
( واملتألف من ستة Social Networks as the New Frontier of Terrorismكتابها: بعنوان الشبكات االجتامعية كجبهة جديدة لإلرهاب، )

                                                           
 225( ـ" االعالم واالتصال بالجماهير" ـ مكتبة االنجلو المصرية ـ ص 1818امام، ابراهيم ) - 739

"الحماية القانونية الدولية للبيانات الشخصية عبر االنترنت "مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة،  )2111 (العابدين صالح، مروة زين - 740

 .228مصر، الطبعة األولى، ص

 .828المادة األولى من قانون جرائم تقنية المعلومات، المنشور في الجريدة الرسمية العدد  - 741

 211، ص1895، أكتوبر 82)النظام االعالمي الجديد(، عالم المعرفة، الكويت العدد  (1895المصمودي، ) - 742

743 - D. Laura Seaife, Social Networks as the New Frontier of Terrorism, 2017, Routledge, Taylora@Francis Group, London 

and New York. 
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فصول. حيث قدمت برسد تاريخي اإلرهاب، وتنتقل يف الفصل الثاين ملناقشة كيف استطاع االرهابيون توظيف شبكات التواصل 
االجتامعي، يف جذب الكثري من املقاتلني ونرش االسرتاتيجيات االرهابية. يتطرق الفصل الثالث يف الكتاب اىل اليات التعامل مع 

رهاب اإللكرتوين. افردت لورا فصال ناقشت فيه التأثريات االجتامعية لشبكات التواصل االجتامعي، وكيف استطاع االرهابيون توظيفها اإل
 لدعم نفوذهم، مام يعطي مؤرش تطور ومواكبة الحداثة للتنظيامت. 

ركز يانات الشخصية عرب االنرتنت، الصادر من متطرقت فيه اىل الحامية القانونية الدولية للب (0226،مروة )744ثالثا/ دراسة صالح
الدراسات العربية، اىل الخطر الذي يهدد البيانات الشخصية لإلفراد من حيث الحصول عليها وتداولها ومعالجتها. وأكدت بان الترشيعات 

خصية عرب االنرتنت. حاولت ىل البيانات الشالعربية قد اهملت البيئة الترشيعية مقارنة بالترشيعات األجنبية، ومل تؤمن الحامية القانونية ع
الدراسة تسليط الضوء عىل الخصوصية املعلوماتية واهميتها، ومخاطر التقنيات الحديثة عليها، وكيفية الحامية التي وفرها مرشوع قانون 

 املعامالت االلكرتونية لها.

 Dark Territory: Theخ الرسي للحرب السيربانية، )( حيث ناقش يف كتابة ارض الظالم: التاري4171، ) 745رابعا/ دراسة كابلن
Secret History of Cyber War وتطرق كابلن اىل القضايا السلبية لشبكات التواصل االجتامعي وتأثرياتها االرهابية. حيث سلط الضوء .)

 سيرباين. مات اإلرهابية للمجال العىل تاريخ الواليات املتحدة يف مواجهة التحديات األمنية، وتطرق كابلن اىل مستقبل االستخدا

( تناولت هذه الدراسة استخدامات شبكات التواصل االجتامعي االلكرتونية واإلشباعات املتحققة 4172) 746دراسة الرشيديخامسا / 
لطلبة جامعة السلطان قابوس، وهي دراسة ميدانية وفق املنهج املسح اإلعالمي لعينة من طلبة الجامعة، تتألف الدراسة من مقدمة وثالث 

رت، اكرث شبكات التواصل االجتامعي استخداما، يليه جوجل بلس ثم فيسبوك وتوي فصول ثم الخامتة، وبينت الدراسة اىل ان اليوتيوب
يعتمد عليها املبحوثون للتواصل والحصول عىل االخبار واملعلومات ومامرسة حرية الراي والتعبري. كام اكدت الدراسة عىل ان شبكات 

د املجتمع، وافرزت نوع جديد من االعالم يُعرف باإلعالم التواصل االجتامعي أسهمت يف تطوير أدوات التواصل والتفاعل بني افرا
 الجديد.  

 ملخص الدراسات السابقة 
وبعد هذا االستعراض للدراسات السابقة، سيتم استخالص الدراسات مع التحليل الجزيئ لنقاط االلتقاء واالختالف بني الدراسات 

 السابقة:

احتوت دراسة كل من لوراء، وكابلن، عىل العديد من مالمح االخطار املستقبلية للمنظامت اإلرهابية مستغلة االنفتاح الكبري والتطور 
التكنولوجي لوسائل االنرتنت ومنها وسائل التواصل االجتامعي، وركزت الدراسات عىل االستخدامات املتوقعة من قبل املنظامت االرهابية 

                                                           
القانونية الدولية للبيانات الشخصية عبر االنترنت "مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة، ( "الحماية 2111صالح، مروة زين العابدين ) - 744

 مصر، الطبعة األولى.

(،الرابط (Dark Territory, the secret history of cyber war)، كتاب ارض الظالم: التاريخ السري للحرب السيبرانية(، 2111فري، كابلن، )-  745

    https://www.youtube.com/watch?v=PvvPmM3cHZ4اب على موقع اليوتيوب: لملخص الكت

(، " استخدامات طلبة جامعة السلطان قابوس لشبكات التواصل االجتماعي االلكترونية واإلشباعات 2112الرشيدي، هالل بن علي ) - 746

 رسالة ماجستير تخصص صحافة غير منشورة مقدمة الى كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان. “المتحققة 

https://www.youtube.com/watch?v=PvvPmM3cHZ4
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يرباين، ومن بينها استخدام الشبكات العنكبوتية كمنصات إعالمية لبث املخططات وااليدلوجيا االرهابية، ورشاء التعاطف، بث للمجال الس
الفنت والطائفية، والتي تؤثر عىل املجتمع الخليجي بحكم االنتشار املكثف للهواتف النقالة، وقوة شبكات االتصاالت يف املنطقة وخاصة 

نه من املتوقع وبحسب فرضية البحث )إذا مل يكن هناك قانون موحد للدول العربية من خالل اتفاقية تؤطر قانون الخليجية. ونالحظ ا
االعالم مبختلف انواعه، فان استغالل تلك التقنيات املعلوماتية من قبل االفراد واملنظامت قد تهدد حرية االفراد يف املجتمع من جهة 

 جهة اخرى(. وتهدد كيان الدولة واستقرارها من

اما دراسة املصمودي فان الدراسة أعاله أعطت معلومات عن دور االعالم الجديد رغم قدم الدراسة ومع انها واكبت متغريات التطور  
 التقني، لكنها مل تتضمن تحديد اإلطار القانوين املناسب يف ترشيعات وقوانني الدول العربية.

جانب تقني بإطار قانوين ومل تأخذ مناذج من قوانني عربية فيام يخص اإلطار القانوين ( ركزت الباحثة عىل 4171يف دراسة صالح )
 لوسائل التواصل االجتامعي، أي اخذ جانب واحد هو البيانات الشخصية فقط.

بة ل( أي جانب قانوين يهم شبكات التواصل االجتامعي واليات اشتغالها وتأثرياتها عىل الط4172ومل تتناول دراسة الرشيدي )
ابانت الدراسات السابقة عن جهد كبري ملؤلفيها حيث اتباع طرح اإلشكالية واتباع املنهجية البحثية للوصول  باعتبارهم جزء من املجتمع.

 اىل النتائج املتوخاة من الدراسة.  

 خامتة فصل الدراسات السابقة 
ا إليجاد تم االستفادة منها يف التحليل واملقارنة والربط بني األفكار وتحليلهالتي تطرقت الدراسات السابقة اىل العديد من املحاور و 

الحلول ملشكلة البحث، حيث ان تلك الدراسات توافقت ومحاور البحث اتفاقا واختالفا مام يعزز قدرة االستفادة منها، هذا باإلضافة اىل 
م توجيه غطيتها، او ان بعض الترشيعات القانونية تكون مفتوحة فتان الدراسة ستتطرق بيش من التفصيل اىل املحاور التي مل يتم ت

 التحليل النقدي لها. 

 الفصل الثالث: منهجية الدراسة وإجراءاتها
يعد البحث من أحد حقول العلوم اإلنسانية، وسيشمل هذا الفصل عىل التعريف بطريقة البحث واملنهاج املستخدم، مع  متهيد

 لومات. التطرق اىل أدوات جمع املع
 منهجية الدراسة

يف دراسة هذا املوضوع تم اعتامد املنهاج الوصفي التحلييل املقارن، لبعض الترشيعات القانونية وتحليلها مع التطرق إىل املنهج 
لبحث هو من االتاريخي لبيان نشأة وتطور القوانني يف الدول العربية حول حرية االعالم. يعود السبب يف هذا االختيار إىل أن موضوع 

 املوضوعات املهمة حارضا  ومستقبال .

 أدوات جمع وتحليل البيانات
 .تحليل الدراسات السابقة، الكتب، واملقاالت العلمية، والوثائق 

 يخص وسائل التواصل االجتامعي.  تحليل بعض النصوص القانونية للترشيعات العربية حول حرية االعالم وفيام 
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 مجتمع وعينة الدراسة 
الدراسة ستشمل بعض الترشيعات القانونية )الدساتري( لدول معينة. اخذت لالعتبارات حجم ودور تلك الدول وتأثريها يف  عينة

 املجتمع العريب. وهو السبب الرئييس لالختيار العينة.

 الجوانب األخالقية
وثيقها يف قامئة اة ضوابط االقتباس وتسيتم توثيق جميع املعلومات التي استخدمت من البحوث السابقة بطريقة علمية، ومراع  
 املراجع. 

 خامتة الفصل الثالث، )منهجية الدراسة وإجراءاتها(
يعترب البحث من حقول العلوم اإلنسانية لذا فهو يعتمد بشكل رئييس عىل املنهاج الوصفي التحلييل، ويستخدم الترشيعات  

والقوانني كنصوص إجرائية وكأدوات لجمع البيانات. اما مجتمع وعينة الدراسة ستكون من املجتمع العريب والخليجي وسلطنة عامن 
 كنموذج. 

 ج البحث ومناقشتهاالفصل الرابع: عرض نتائ
 متهيد:

يتناول هذا الفصل تفسري النتائج التي تم الحصول عليها، من خالل بعض الترشيعات والقوانني، والوثائق، والتحليل والربط  
ىل إ بني األفكار للدراسات السابقة، مع الرتكيز عىل املعلومات التي سوف ترثي البحث مع التعليل واملقارنة بينها يف محاوله للوصول

تفسريا ملشكلة البحث وتحليل فرضيات الدراسة، والخروج بجملة من االستنتاجات والتوصيات. ومن اجل تحقيق اهداف البحث تم 
 تقسيم البحث اىل مبحثني وكل مبحث قسم اىل ثالثة مطالب رئيسة كام ييل:

 يف املجتمع العريب.املبحث األول: الطبيعة القانونية لوسائل االعالم وشبكات التواصل االجتامعي 
، ويف نشاطات 7228مل تكن ترشيعات وقوانني االعالم والصحافة واضحة اىل غاية صدور اإلعالن العاملي لحقوق االنسان لعام        

د ك، حول حق الرد ومرشوع اتفاقية حرية االعالم، أي ال يوجد نص رصيح قبل ذلك يؤ .725منظمة اليونسكو، او االتفاقية الدولية لسنة 
ومنها  وتعترب الواليات املتحدة االمريكية لها االسبقية يف سن الترشيعات القانونية املتعلقة بتقنية املعلومات، ،عىل حرية العالم والصحافة
 .747 7282قانون حامية الحاسوب سنة 

تسع لحجم كل ون البحث ال يتناول هذا املبحث الترشيعات القانونية الدستورية لبعض الدول العربية )املطلب األول( كنامذج ك
الدساتري والقوانني لتلك الدول. ثم الترشيعات والقوانني يف بعض دول املغرب العريب كتونس والجزائر واملغرب )املطلب الثاين(، ويف 

 )املطلب الثالث( تناول الترشيعات والقوانني يف دول مجلس التعاون الخليجي )الكويت واالمارات(. 

 رشيعات العربية الدستورية والقانونية حول حرية االعالم.الت املطلب األول:
بقدر ما تنص قوانني الدول ودساتريها عىل حرية الرأي والتعبري طبقا للترشيعات والقوانني واملواثيق الدولية، ومنها اإلعالن العاملي 

. كام نصت عليها املادة 7211، والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لعام 7228ديسمرب  71لحقوق االنسان الصادر عن األمم املتحدة 
                                                           

 .221( مرجع سابق، ص 2111صالح، مروة ) - 747
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شخص الحق يف حرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون أي  )لكل 748اإلعالن العاملي لحقوق االنسانمن  72
عدم مخالفة (. وبقدر رضورة االلتزام بتدخل، واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية

تي متس امن الدولة وحرية االفراد الشخصية. فقد نصت غالبية دساتري وقوانني الدول العربية واحتوت عىل هذا النص، القواعد القانونية ال
ووضعت يف قانون العقوبات "قانون الجزاء" عقوبات لكل من ينتهك تلك الحقوق. وهنا سأضع ملحة عن بعض الترشيعات والقوانني 

 والتعبري مبختلف وسائل اإلعالم ومنها وسائل التواصل االجتامعي.العربية حول حرية االعالم وحرية الراي 

 القانون املرصي: 

: "وللحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة ال متس. وللمراسالت 51ويف باب الحريات العامة نصت املادة  4172749يف دستور مرص لسنة  -
ها، أو وسائل االتصال حرمة، ورسيتها مكفولة، وال تجوز مصادرتالربيدية، والربقية، واإللكرتونية، واملحادثات الهاتفية، وغريها من 
 االطالع عليها، أو رقابتها إال بأمر قضايئ مسبب، وملدة محددة،"

( منه عىل )لكل انسان حق التعبري عن رايه بالقول او بالكتابة او بالتصوير او غري ذلك من وسائل 15نص القانون املرصي يف املادة )
 ( منه فنصت عىل ان )حرية الصحافة والطباعة والنرش الورقي واملريئ واملسموع وااللكرتوين مكفولة(.11اما املادة ) والنرش(.التعبري 

 القانون العراقي:
( تكفل الدولة ومبا ال يخل 8.يف املادة )، الباب الثاين يف الحقوق والحريات و  4115750نص الدستور العراق الدائم الصادر عام  
  :ام العام واآلداببالنظ

  .اوال ـ حرية التعبري عن الرأي بكل الوسائل
  .ثانيا  ـ حرية الصحافة والطباعة واالعالن واالعالم والنرش

  (:21كذلك ما جاء يف نص املادة )

لتنصت عليها، أو ا"حرية االتصاالت واملراسالت الربيدية والربقية والهاتفية وااللكرتونية وغريها مكفولة، وال يجوز مراقبتها أو 
املعدل قد اعترب بعض  7212لسنة  777قانون العقوبات العراقي رقم اما يف  ". الكشف عنها، اال لرضورٍة قانونيٍة وأمنية، وبقراٍر قضايئ

علومة ملالجرائم التي تنرش يف وسائل اإلعالم. وإن مواقع التواصل االجتامعي هي من الوسائل اإلعالمية الحديثة يف نرش الخرب أو ا
 وإمنا تدخل يف مفهوم الوسائل اإلعالمية يف قانون العقوبات العراقي.

 : القانون السوداين

 نصت يف الفقرات: 2.حرية التعبري واالعالم ويف املادة  –، يف الباب الثاين وثيقة الحقوق 7514115جاء يف دستور السوداين لسنة  -

                                                           
 .111( مرجع سابق ص2111المطيري ) - 748

 .2111الدستور المصري لسنة  - 749

، من موقع األمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي الرابط 2115نص دستور جمهورية العراق لسنة  - 750

http://www.cabinet.iq/PageViewer.aspx?id=2. 

 (http://moj.gov.sd/posts/post/59موقع وزارة العدل السودانية ) - 751
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وتلقي ونرش املعلومات واملطبوعات والوصول إىل الصحافة دون مساس بالنظام ( لكل مواطن حق ال يُقيد يف حرية التعبري 7) 
 .والسالمة واألخالق العامة، وذلك وفقا  ملا يحدده القانون

 
 .تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى وفقا  ملا ينظمه القانون يف مجتمع دميقراطي (2)

املهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنرصية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب تلتزم كافة وسائل اإلعالم بأخالق  (3)
 حرية التجمع والتنظيم.

( دخول املواقع وأنظمة 2، فقد جاء باملادة )4111اما القانون حول جرائم املعلوماتية ونظم ووسائط وشبكات املعلومات لسنة  -
 . ونصت عىل )كل من يدخل موقعا  أو نظام معلومات دون أن يكون مرصحا  له ويقوم: 752املعلومات اململوكة للغري

 باالطالع عليه أو نسخه يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز سنتني أو بالغرامة أو العقوبتني معا .    -أ
م املوقع تغيريها أو إعادة نرشها أو تغيري تصامي بإلغاء بيانات أو معلومات ملكا  للغري أو حذفها أو تدمريها أو افشائها أو إتالفها أو  -ب

 أو إلغائه أو شغل عنوانه، يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتني معا .

من القانون الجنايئ  711كام أن الحياة الشخصية أخذت حظها من الحامية يف القوانني الجنائية السوداين، فقد نصت املادة 
م عىل اآليت: )من ينتهك خصوصية شخص بأن يطلع عليه يف بيته دون إذنه أو يقوم دون وجه حق مرشوع بالتصنت 7227سوداين ال

 عليه أو باالطالع عىل رسائله أو ارساره يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتني معا (.

 يف دول املغرب العريب. الترشيعات وقوانني االعالم املطلب الثاين:
يعد القانون الفرنيس من اول القوانني التي اعتنت بجرائم التي تقع بواسطة االعالم والصحافة وصدر قانون الصحافة الفرنيس   
 1.صادر يف واملعدل بالقانون ال 7284متوز/ يوليو  42، الذي تطور اىل قانون االتصاالت السمعية والبرصية يف 7887متوز/ يوليو  42بتاريخ 

لذا فالسمة الغالبة لترشيعات وقوانني دول املغرب  .753(4171، الخاص بحرية االتصاالت السمعية والبرصية، املطريي)7281أيلول/ سبتمرب 
العريب حول قانون االعالم هو تأثرها بقانون االعالم والصحافة الفرنيس بحكم االستعامر لتلك الدول ابان استعامرها من فرنسا، فجل 

 .754( يالحظ عليها التشابه يف نصوص تلك القانونني7274( و )املغرب 7887( و )تونس78.1القوانني )الجزائر 

( الغت الترشيعات االستعامرية، ومن بينها قانون االعالم واالتصال، 7214( و )الجزائر 7251( و )تونس7251وعند استقاللها )املغرب  
( اما )الترشيع الجزائري 2/4/7251( و )الترشيع التونيس يف 75/77/7258)القانون املغريب يف  قامت حكوماتها بوضع ترشيعات جديدة منها

 وسنتطرق عن تلك الترشيعات والقوانني تباعا: (..721ثم قانون  7214فمر مبرحلتني األوىل )قانون 

                                                           
مقارنًا بالقانون السعودي واالماراتي" دراسة منشورة على  2111شرح قانون جرائم المعلوماتية السوداني لسنة ( 2111قسم، إبراهيم ) - 752

 .http://ibrahimtahaa.blogspot.com/2013/07/2007_26.htmlمدونة المؤلف الرابط 

التشريع الكويتي" مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد ( "المسؤولية الجزائية عن جرائم النشر في 2111المطيري، فارس مناحي سعود ) - 753

 .111، ص1

كريمي، علي" قوانين االعالم المكتوب في دول المغرب العربي الواقع والتحديات" منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم  - 754

 .11، ص 2111والثقافة، الرباط، المغرب 
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 أوال: اململكة املغربية:
التعبري، جراء الرصاع بني األحزاب والحركات السياسية واألنظمة لعبت الظروف السياسية دورا بارزا يف تقييد حرية االعالم و 

والثانية  7217( وحالة االستثناء يف املحاولتني االنقالبية األوىل 7211-7258الحاكمة، مثال )حالة املغرب يف حكومة عبدالله إبراهيم "
الخاصة بحرية الراي والتعبري املنصوص عليها يف  عىل الرغم من صدور قانون االعالم والترشيعات .755(.721مارس  .، واحداث 7214

تم تحرير القطاع السمعي  4115كانت بداية قوية لتنظيم االعالم يف اتجاه التعددية، يف سنة  7215، ثم يف عام 7214دستور الدولة 
 4177متوز /يوليو  42املغربية بتاريخ ، ويف ظل أجواء ثورات الربيع العريب صدر دستور اململكة 4115لسنة  .11.1البرصي مبوجب قانون رقم 

عىل ان )حرية الفكر والراي والتعبري مكفولة بكل اشكالها(وكذلك )حرية االبداع والنرش والعرض  45الذي نص يف الباب الثاين الفصل 
نفسه. التي ضمنت الحقوق ( من الفصل 48- -41-41. وكلك املواد ) 756يف مجاالت االبداع االديب والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة(

 حرية الراي والتعبري لإلفراد واملجتمع.

 ثانيا/ الجزائر: 
، واليض مينع عىل غري الدولة والحزب اصدار الصحف اإلخبارية، بعد ان مبراحل تاريخية 7284حيث تم وضع قانون االعالم سنة 

وبعده نظام النرش  7218النظام األسايس للمهنة الصحفية سنة  الذي يحدد نظام الصحافة املكتوبة، ثم 7211منذ االستقالل فصدر قانون 
( عىل ان 422( واملادة)428ونص القانون الجنايئ الجزائري حول حرية االعالم والراي والتعبري يف املادة) ..721وحقوق املؤلف سنة 

أكده  ذلك عن طريق الصحافة، وهو ما )املساس برشف األشخاص واىل التحقري والتشهري، وخاصة اىل السب والقذف، لكنه مل يحدد
 . 757املعدل 7221تاله دستور  7221فرباير  .عليه، ثم صدر قانون االعالم يف  7282دستور عام 

 ثالثا/ تونس:
، الذي جاء متأثرا بالترشيع الفرنيس حيث نص يف مادته االوىل عىل 7251فرباير  2يف تونس صدر قانون الصحافة كمرسوم بتاريخ 

( منه الغت مراسيم قانونية قيدت الصحافة املكتوبة يف تونس فأصبحت صحافة غري ناطقة ومنها 25الصحافة والنرش(، ويف املادة ))حرية 
ترشيعات متعاقبة  . وصدرت7225يناير  2، ومرسوم 7222اب/اغسطس 2، ومرسوم 72.2أيلول/سبتمرب 75، ومرسوم 72.1اب/اغسطس 1املرسوم 

 .التي وضعت إطار قانوين لحرية االعالم ووسائله املختلفة..722، وقانون 7227وقانون  7288منها قانون 

 الترشيعات وقوانني االعالم يف دول مجلس التعاون الخليجي. املطلب الثالث:
ك الجرائم، مخاطر جرائم املعلوماتية والحد من تلان مواكبة القانون للتطورات التكنولوجية الحديثة له األهمية الكربى يف تقليل 

، منعطفا 4111حزيران/ يونيو  78وقد شكل مؤمتر مكافحة الجرائم االلكرتونية لدول مجلس التعاون الخليجي، املنعقد يف أبو ظبي بتاريخ 
 .758(.417كبريا وخطوة هامة يف ذلك، ارويحن )

                                                           
 .11كريمي، علي، المرجع السابق ص  - 755

" منشورات المركز الوطني للدراسات والعلوم القانونية، دار الفكر العربي، الرباط، المغرب 211العماري، زكريا "دستور المملكة المغربية  - 756

 .11.ص2111

 .11كريمي علي المرجع السابق ص  - 757

جلس التعاون الخليجي" مجلة قانون واعمال، (" مكافحة جرائم االلكترونية، قراءة في مؤتمر أبو ظبي لدول م2111ارويحن، عبدالرفيع ) - 758

 .11، ص1المغرب العدد 
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 -نستعرض البعض منها وهي: وقد تناول املؤمتر أنواع الجرائم االلكرتونية و 

 جرائم األموال: وما يرتتب عنها. -1

 الجرائم السياسية: وميكن تحديد اهم النقاط الخاصة بها وهي: -2
 نرش أفكار وايديولوجيات تدعو لإلرهاب والتعدي للسلطة الرشعية ومقاومتها لإلطاحة بها. -أ
 .الجامعات اإلرهابية واعداد العمليات االجراميةالتواصل عرب االنرتنت واستعامل الرسائل املشفرة للتنسيق بني  -ب
 التحريض عىل الكراهية والتعصب الديني والشتائم العنرصية. -ت
 نرش معلومات عن التطرف واستعامل العنف املنظم. -ث

 جرائم املعلوماتية: ومنها:-.
 االطالع عرب االنرتنت عىل املعطيات الرسية لألشخاص او اقتحام بنك املعلومات الفردي. -أ
 لقرصنة للربمجيات واستخدام شبكة االنرتنت بدون أداء او اذن مخول.ا -ب
 الهجوم عىل املواقع االلكرتونية غرب الفريوسات. -ت
 جرائم ضد األشخاص: ومنها:-2
 نرش مقاطع ومشاهد او صور دون وجه حق كالتهديد بالقتل او التخويف واالبتزاز. -أ
 التحريض عىل الدعارة )البغاء( او نرش صور عنف. -ب
 استغالل األطفال والتغرير بهم لغرض االعتداء الجنيس. -ت
 الرتويج للمخدرات او نرش طرق ووصفات االنتحار واستعامل العنف. -ث

وسنعالج موضوع الترشيعات القانونية يف دول مجلس التعاون الخليجي عرب القانون الكويتي والقانون االمارايت كونهام منوذجا ، 
 والثاين لحداثته.األول لقدمه يف منطقة الخليج 
من الباب الثالث )الحقوق والواجبات العامة( يف نص املادة  7217جاء يف الدستور الكويتي الصادر بتاريخ أوال/ القانون الكويتي: 

األوضاع و )حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبري عن رأيه ونرشه بالقول أو الكتابة أو غريهام، وذلك وفقا للرشوط  1.
  .759التي يبينها القانون(

 .760( منه فنصت عىل ان )حرية الصحافة والطباعة والنرش مكفولة وفقا للرشوط واألوضاع التي بينها القانون(1.اما املادة )

الدستور من  1.، حيث جاء يف نص املادة األوىل منه نفس نص املادة 4111لسنة  .ثم صدر قانون املطبوعات والنرش الجديد رقم 
. يقابل ذلك ان املرشع الكويتي 761أقدم قانون يف دول الخليج 7217الصادر لسنة  .أعاله. ويعترب قانون املطبوعات والنرش الكويتي رقم 

                                                           
الخاص بالنظام األساسي للحكم في الكويت )الدستور الكويتي( الرابط  ٠٩٦٣لسنة  ٠القانون رقم  - 759

www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/kw/kw004ar.pdf 

الكويت الرابط    نظام الحكم في دولة الكويت، البوابة الرسمية لدولة   - 760

https://www.e.gov.kw/sites/KGOArabic/Pages/HomePage.aspx 

 .121( المرجع السابق ص2111المطيري ) - 761
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، ومن هذه الرشوط 7211اوجب ان تكون مامرسة حرية التعبري عن الراي وفقا للرشوط التي اقرها قانون الجزاء الكويتي الصادر يف سنة 
( من قانون الجزاء هذه األفعال، كام يشرتط اال 474-471-412ان ينطوي النرش عىل أفعال القذف والسب واالهانة، اذ جرمت املواد )اال 

. وميثل القانون 4111لسنة  .ينطوي النرش ما من شأنه ان يخدش اآلداب العامة او ميس كرامة األشخاص وحرياتهم وفقا للقانون رقم 
الوقت الحارض ملا ميثله من حراك داخل قبة مجلس االمة الكويتي بني تيارات أعضاء املجلس املختلفة حول مسألة الكويتي تحديا  يف 

 حقوق االعالم وحرية الراي والتعبري.

 ثانيا/ القانون االمارايت:
الث منه حول الحقوق . وجاء يف الباب الث7221بصورة مؤقتة وأقر بصورة دامئة يف مايو  7217ديسمرب  4صدر الدستور بتاريخ 

من الدستور عىل ان )حرية الرأي والتعبري عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبري  :1.والحريات الواجبات والعامة ونصت املادة مادة 
له وفقا  يتها مكفو (   ان )حرية املراسالت الربيدية والربقية وغريها من وسائل االتصال ورس7.( وجاء يف املادة ).مكفولة يف حدود القانون

لسنة  2.م   وفقا آلخر التعديالت بالقانون رقم 4111لسنة  .ويتناول القانون الجنايئ اإلمارايت )قانون العقوبات او الجزاء( رقم  .762للقانون(
 م.٢١١١لسنة  ٢٢م وبالقانون رقم ٢١١٢

ىل العقوبات بخصوص حرية االعالم وحرية الراي ، قد شدد ع4175الذي صدر يف يوليو/متوز عام  4ينّص القانون االتحادي رقم  
سنوات عىل األقل يف السجن كعقوبة ألي شخص يرتكب عمال قد يحرض عىل أي  5والتعبري بشكل غري واضح فجاءت العقوبة ب 

ا املتعلقة اع يف القضايمن القانون تقول إنه ال ميكن التذرع بحرية التعبري يف الدف .شكل من أشكال التمييز باستخدام أي وسيلة. واملادة 
 ".باألفعال أو البيانات بهدف "التحريض عىل ازدراء األديان أو املساس بها

، مل ينص رصاحة عىل حرية االعالم وحرية الراي والتعبري، اال انه يف 4174لسنة  5اما قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات رقم 
بشبكات املعلوماتية او األنظمة املعلوماتية من ادخال الفريوسات، وعاقب الفاعل عىل ذلك ( منه التي نصت عىل تجريم املساس 71املادة)

بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات والغرامة التي ال تقل عن خمسامئة ألف درهم امارايت، وال تتجاوز ثالثة مليون درهم امارايت، 
 .763(4171التهامي)

ونية لسلطنة عامن يف مكافحة انتهاكات وسائل التواصل االجتامعي للحقوق املبحث الثاين: اإلجراءات والضوابط القان
 والحريات.

طلب األول( حاور ركز )املــــــــامن وتم تقسيم املبحث اىل ثالث مـــنتناول يف هذا املبحث اهم الترشيعات القانونية بسلطنة ع
واصل ويف )املطلب الثاين( تناول االبعاد القانونية لشبكات التعىل اهم الترشيعات الدستورية يف النظام األسايس لسلطنة عامن، 

 االجتامعي يف القوانني العامنية، اما )املطلب الثالث( فتناول اهم اإلجراءات ومظاهر تجريم انتهاكات وسائل التواصل االجتامعي بسلطنة
 عامن.

                                                           
 دستور االمارات العربية المتحدة )المجلس الوطني االتحادي( موقع رابط - 762

https://www.almajles.gov.ae/AboutTheFNC/ConstitutionandSystems/Pages/Constitution.aspx 

،  1( " المسؤولية المدنية عن حرية النظم المعلوماتية عبر االنترنت" مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد 2111التهامي، سامح عبدالواحد) - 763

 .192ص
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 ن.الترشيعات القانونية والدستورية لإلعالم يف سلطنة عام املطلب األول:
تعترب الدولة القانونية السمة األوىل للمجتمعات املعارصة، التي يتم فيها تنظيم العالقات والروابط بني افرادها الذين ارتضوا العيش 
املشرتك يف ظل نظام قانوين يحقق الحق والعدالة. ويهدف اىل تحقيق املصالح العامة واالهداف الجامعية والغايات املشرتكة التي غايتها 

 .764(4118ئيسية تحقيق اهداف املجتمع والحفاظ عىل امنه واستقراره افرادا وجامعات ومؤسسات، البوسعيدي )الر 

الن الدولة العرصية هي التي تجعل من حكم القانون أساسا لتقدمها وتطورها وتنمية املجتمع فيها، من خالل صيانة الحقوق 
لذا فسلطنة ُعامن عندما  .765(4172وتكافل الفرص بني االفراد داخل املجتمع، الرشيد)والحريات اإلنسانية، وتكريس قيم العدالة واملساواة 

رشعت وسنت القوانني التي تنظم سري عمل الهيئات واملنظامت واملؤسسات املختلفة سواء ما تعلق منها يف هيئة تقنية املعلومات او قانون 
 تشري الدراسات اىل ان اول تنظيم قضايئ يف السلطنة بدأ يف العدالة.مكافحة اإلرهاب وغريها، كان هدفها تنظيم املجتمع وتحقيق 

، حيث تم انشاء محكمتني تجارية ومدنية عدلية يف كل من مسقط ومطرح، اال ان التطور الفعيل للقضاء يف ُعامن بدأ عام 7241عام 
 .766(4111، الشكييل)21/717وفق املرسوم السلطاين  توج النظام القضايئ بصدور النظام األسايس للدولة )الدستور( 7221، ويف عام 7211

، من بينها 767(4112توالت صدور العديد من الترشيعات والقوانني التي تتعلق بالنظام القضايئ يف السلطنة، النعامين) 7222ويف عام 
ة القضاء اإلداري املرسوم السلطاين ، ومحكم22/24، واالدعاء العام املرسوم السلطاين 22/21قوانني السلطة القضائية املرسوم السلطاين 

، قانون املعامالت املدنية املرسوم 12/1، قانون الجزاء العامين 74/4177، وقانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات املرسوم السلطاين 27/22
 ، وغريها.22/21(، قانون اإلجراءات الجزائية املرسوم السلطاين .42/417السلطاين )

عاله فان القواعد القانونية الدستورية للنظام األسايس للسلطنة يسمو ويعلو عىل كل االعامل القانونية األخرى ويف كل القوانني ا
توالت صدور العديد من الترشيعات والقوانني التي تتعلق بالنظام القضايئ يف السلطنة،  7222. ويف عام 768(4118يف الدولة، البوسعيدي)

، عىل ان هذا 7221نوفمرب  78السلطان قابوس يف خطابه مبناسبة العيد الوطني السابع والعرشين بتاريخ واكد جاللة  .769(4111الشكييل)
اء نالنظام )يراعي الرشعية الدولية وااللتزام باملعاهدات والقوانني، وكل ذلك من شأنه ان يؤدي اىل مزيد من التفاهم الواعي والتعاون الب

 ع الطأمنينة والرخاء(.من اجل استقرار االمن والسالم وشيو 

( من النظام األسايس للسلطنة االطار القانوين لحرية التعبري ووسائل التعبري األخرى وكذلك حرية وسائل 42لقد حددت املادة)
 .770االتصال املختلفة، وحرية الصحافة والطباعة والنرش، مبا ال ميس امن املواطن والدولة

                                                           
ة السلطان قابوس، " " تنظيم الرقابة الدستورية في سلطنة عمان، دراسة مقارنة" كلية الحقوق جامع2119البوسعيدي، طارق بن هالل" - 764

 . 288ص

 ( مصدر سابق.2112الرشيد، سامي ) - 765

 .18، ص2111(، " الوسيط في شرح النظام األساسي العماني"، دار أجيال، مسقط سلطنة عمان،2111الشكيلي، سالم بن سلمان ) - 766

يق العدالة الجنائية( رسالة ماجستير، جامعة نايف ( " االدعاء العام في سلطنة عمان وأثره في تحق2118النعماني، حمد بن محمد بن راشد ) - 767

 .28للعلوم األمنية، الرياض، العربية السعودية، ص

 .5( المرجع السابق ص2119البوسعيدي، طارق بن هالل ) - 768

 .18الشكيلي، المرجع السابق ص - 769

 .1881/111النظام األساسي لسلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني  - 770
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 رأي والتعبري عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبري مكفولة يف حدود القانون(. حرية ال( منه عىل )42حيث نصت املادة ) 

( من النظام األسايس فقد نصت عىل )حريـة املراسالت الربيدية والربقية واملخاطبات الهاتـفية وغريها من وسائل 1.اما املادة )
بينها هـا أو إفشـاء رسيتهـا أو تأخريها أو مصادرتها إال يف الحاالت التي ياالتصال مصونة ورسيتهـا مكفولة، فـال يجوز مراقبتها أو تـفتيش

القانون وباإلجراءات املنصوص عليها فيه(. أي ان املرشع العامين اعطى حرية لإلفراد يف مامرسة حياتهم الخاصة وانشطتهم الشخصية 
ام تلك الحقوق عندما تتعارض مع القانون من خالل سوء استخد"املراسالت واالتصاالت" تكون مصونة ومحفوظة، اال انه وضع قيدا عىل 

 االفراد لتلك الحقوق التي تهدد املجتمع وامن الدولة وهو هنا يضمن سالمة املجتمع والدولة معا.  

من املادة  ح( عىل )ان حرية الصحافة والطباعة والنرش مكفولة وفقا للرشوط واألوضاع التي بينها القانون(. يتض7.كام نصت املادة )
أعاله ان الترشيع أتاح لإلفراد واملؤسسات اإلعالمية العمل بكل حرية دون املساس بحرية االفراد الشخصية وامن الدولة ومبا ال يتعرض 

 مع القوانني األخرى. 

 االبعاد القانونية لشبكات التواصل االجتامعي بسلطنة عامن. املطلب الثاين:
ث العالقة بني شبكات التواصل االجتامعي املختلفة والقواعد القانونية التي هي عالقات تبادلية، حي يتمثل البعد القانوين من خالل

لومات الخاصة لكن تكمن املشكلة يف بعض جرائم تقنية املع فرضت التطورات التكنولوجية املختلفة مواكبة الترشيعات القانونية لها.
خاص بأسامء وهمية مستعارة غري حقيقية، يصعب تحديد هوية مرتكبي تلك الجرائم. بوسائل التواصل االجتامعي مثال انها تكون ألش

 .771(4175ورمبا تكون تلك الجرائم بني افراد من دول مختلفة لذا يقتيض تفعيل التعاون الدويل املشرتك ملكافحتها، مختار)

فراد واملؤسسات، لك تعزيز الوعي املعلومايت لدى اال يتطلب التعامل مع الجرائم االلكرتونية وفق النصوص الترشيعية والقانونية وكذ 
 ،من خالل تأهيل الكوادر الوطنية، وبناء القدرات يف كيفية التعامل مع الجرمية االلكرتونية، وبالتعاون مع األطراف اإلقليمية والدولية

ات التواصل االجتامعي، و التوعية بالسياس كام ان محاربة الشائعات التي تنرش عىل وسائل االعالم ومنها شبكات .772(.417البداينة )
، لها دور بارز يف حفظ حقوق االفراد  773واللوائح املنظمة لالستخدامات شبكات التواصل االجتامعي للمؤسسات العامة والخاصة للفرد

شخاص وين يتم عرب اغراء األ ولكل جرمية مقدمات أو بوادر للحدوث، ومن بوادر االبتزاز اإللكرت  وحامية الدولة من أي خلل قد يصيبهام.
 .774بالعالقات الودية وبتبادل الصور ومقاطع الفيديو وبعدها يتم تهديدهم وابتزازهم وذلك بنرش تلك الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم

اإلجراءات القانونية ملكافحة جرائم االلكرتونية بسلطنة عامن )مظاهر تجريم انتهاكات وسائل التواصل  املطلب الثالث:
 االجتامعي يف القوانني العامنية(.

مع الزيادة يف استخدام التكنولوجيا وتطور تقنيات التواصل االجتامعي وما الها من تأثري عىل االفراد من خالل البيانات الشخصية 
ة عىل االنرتنت سواء اإلعالمية منها او الصحفية او شبكات التواصل االجتامعي والتي يتطلب لها الحامية القانونية من خالل املتداول

                                                           
 .1("هل يمكن تجنب الدول مخاطر الهجمات االلكترونية" دار المعرفة القاهرة، ص2115محمد )مختار،  - 771

 .21االمن وحرب المعلومات" دار الشروق، عمان األردن، ص( “2111البداينة، ذياب ) - 772

 .11( مصدر سابق. ص2112الرشيدي، هالل ) - 773

موقع وزارة الشؤون القانونية / محاضرة من  حسين بن علي بن سالم السناني / رئيس ادعام عام )االبتزاز اإللكتروني وأثره على المجتمع( 774 -

 http://www.mola.gov.om/newseventsdetails.aspx?#88الرابط 
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، واستطاعت سلطنة عامن من اصدار قوانني مهمة تنظم سري تلك الوسائل ووضعت قوانني جزائية 775(4171الترشيعات والقوانني، صالح )
 انونية مستغال فسحة الحرية.لكل من يخالف القواعد الق

(، يؤكد فيه العمل عىل مراعاة حقوق اإلعالميني والكتاب واملبدعني ٢١١٢أصدر االدعاء العام بسلطنة عامن بيانا، الحاريث )      
لبيان ما اوالصحفيني، وحرية التعبري من ناحية، وما يقتضيه الحفاظ عىل املقومات األساسية للمجتمع من ناحية أخرى، وجاء يف نص 

ييل )لقد تالحظ لالدعاء العام يف اآلونة األخرية تزايد وترية الكتابات املسيئة والدعوات التحريضية التي تصدر من بعض األشخاص 
بحجة حرية التعبري عن الراي. يف حني أن ذلك ميثل اعتداءا  صارخا عىل حرمة الحياة الخاصة لإلفراد والتعدي عليهم بالسب والقذف، 

كان ذلك يف شخوصهم آو مبناسبة وظائفهم، ومع تنامي إطالق الشائعات والتحريض عىل القيام بترصفات سلبية ترض يف نهاية سواء 
املطاف بالوطن واملواطنني واملصالح الوطنية ويف الوقت الذي تعد فيه مثل هذه األقوال واألفعال خروجا عىل التعاليم الدينية الرفيعة 

 .خالق النبيلة التي تأصلت يف املجتمع العامين. وترىب عليها أبناؤه فأنها تشكل وقائع تتناىف مع النظام العام واآلدابواألعراف العريقة واأل 
كام أنها مجرمة قانونا أيا كانت الوسيلة التي تستخدم لهذا الفرض، مرئية كانت أو مقروءة أو مسموعة أو عرب وسائل االتصاالت وتقنية 

املنتديات اإللكرتونية ومواقع التواصل االجتامعي(.. لذا حذر االدعاء العام عىل ضوء ذلك كافة املواطنني واملقيمني، املعلومات، مبا فيها 
 .أنه سيتخذ كافة اإلجراءات القانونية املناسبة ضد من يقوم مبثل تلك األقوال واألفعال، أو يروجها، أو يساعد عليها

ث وضع املرشع العامين عقوبات جزائية لكل مخالف يرتكب جرما من جراء استخدامه صدرت العديد من القوانني بهذا الصدد حي
 لألنرتنت وجميع الوسائل املتعلقة به، ومنها:

 :20/0222قانون تقنية املعلومات والجرائم االلكرتونية املرسوم السلطاين  -2
( منه عىل )يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سنة 71( حيث نصت املادة )4177/74فقد نص الصادر مبوجب املرسوم السلطاين رقم ) 

وال تزيد عىل ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن الف ريال عامين وال تزيد عىل خمسة االف ريال عامين كل من استخدم الشبكة العنكبوتية 
 .776(4177/74ات كالهواتف النقالة املزودة باله تصوير يف االعتداء...( املرسوم السلطاين)او وسائل تقنية املعلوم

يالحظ عىل املادة أعاله انها جرمت من يقوم بنرش صور االخرين دون تخويل مسبق يف مواقع التواصل االجتامعي عرب )الفيس 
 بوك او الواتساب، وتويرت واالنستجرام وغريها..(.

 :32/0220تصاالت املرسوم السلطاين رقم قانون تنظيم اال  -0
فهو يجرم كل شخص يقوم بإرسال رسالة، باي وسيلة من وسائل االتصاالت، تكون مخالفة للنظام العام او اآلداب العامة او تسبب 

( منه. اذ تنص العقوبة للمخالف لنص هذه املادة بالسجن مدة ال تزيد عىل 17.كام نصت عليه املادة )777يف اإلرضار بسالمة أي شخص
، حيث 52/4118سنة، وبغرامة ال تزيد عىل ألف ريال عامين او بإحدى هاتني العقوبتني. وقد تم تعديله بصدور املرسوم السلطاين رقم 

 . حيث نصت املادة بعد التعديل بنفس العقوبة أعاله عىل فقرات ثالث: 12/4111إعادة املادة أعاله بعد ان حذفها ي رقم 

                                                           
 .11صالح، مروة زين العابدين، مرجع سابق ص - 775

 (.2111/12المعلومات الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم )قانون مكافحة جرائم تقنية  - 776

 (.12/2111)المعدل بموجب المرسوم السلطاني  11/2112قانون تنظيم االتصاالت الصادر بالمرسوم السلطاني  - 777
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/ كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل االتصاالت بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غري صحيحة أو بأنها تتسبب يف اوال
 .اإلرضار بسالمة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة

تصاالت يف غري الحاالت املرصح بها من الهيئة أو يف حاالت تأدية مهام وظيفية لدى / كل من يستخدم أجهزة أو وسائل اال ثانيا
 :املرخص له بقصد

أ ـ الحصول عىل معلومات عن مضمون الرسالة أو عن مرسلها أو املرسل إليه إذا كان من يستخدم هذه الوسائل أو تلك األجهزة أو 
 .ليه ـ بالحصول عىل تلك املعلوماتمن ينوب عنه غري مرصح له من الهيئة ـ ألسباب تشغي

ب ـ إفشاء رسية أي بيانات متعلقة مبضمون الرسالة أو مبرسلها أو باملرسل إليه تكون قد وصلت إىل علمه بسبب استخدام هذه الوسائل 
انات بالتطبيق لبيأو تلك األجهزة سواء من قبله أو من قبل أي شخص آخر وذلك باستثناء الحاالت التي يجوز فيها إفشاء رسية تلك ا

 .ألحكام هذا القانون أو أي قانون آخر

 .ويف جميع الحاالت تضاعف العقوبة يف حالة التكرار

ـ كل 2/ كل من يرسل بوساطة نظام أو أجهزة أو وسائل االتصاالت رسالة مخالفة للنظام العام أو اآلداب العامة مع علمه بذلك. ثالثا
( من هذه املادة .ير له أو املرشف عليه إذا حرض أو وافق عىل نرش الرسائل الواردة بالبند )شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مد

 عن طريق شبكة االتصاالت أو ساعد عليه بعمل إيجايب أو سلبي.

 يحظــر مراقبــة( )5قانون تنظيم االتصاالت حيث نصت املادة ) ويف نفس القانون راعى املرشع حقوق وحريات املواطن من خالل
وسائــل االتصاالت ومضمونهـا أو تفتيشهـا أو إفشـاء رسيتهـا أو تأخريهـا أو مصادرتها أو اعرتاضها أو استغاللها إال بإذن مسبق من 
املحكمة املختصة، ما مل تنطو عىل إخالل بالنظام العام أو اآلداب العامة أو اعتداء عىل حقوق اآلخرين وذلك مع عدم اإلخالل بقانون 

 ت الجزائية املشار إليه(.اإلجراءا

 أي ان مراسالت االفراد مصانة ومحفوظة اال إذا خالفت او اخلت بالنظام العام او اآلداب العامة او مست حقوق االخرين باي وسيلة.

 :44/2484قانون املطبوعات والنرش الصادر وفق املرسوم السلطاين رقم  -3

( :) يحظر نرش كل ما من شأنه املساس 41( فقد جاء باملادة )22/7282السلطاين رقم )اما قانون املطبوعات والنرش الصادر باملوسوم 
ومات لبساملة الدولة أو أمنها الداخيل أو الخارجي وكل ما يتعلق باألجهزة العسكرية واألمنية وأنظمتها ولوائحها الداخلية وأية وثائق أو مع

ن خالل وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة أو من خالل استخدام الشبكة أو أخبار أو اتصاالت رسمية رسية سواء أكان النرش م
املعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية املعلومات إال بإذن من السلطات املختصة كام يحظر نرش نصوص االتفاقيات أو املعاهدات التي 

 تعقدها الحكومة قبل نرشها يف الجريدة الرسمية(.

( )ال يجوز نرش األخبار أو الصور أو التعليقات التي تتصل بأرسار الحياة الخاصة أو العائلية لألفراد. إال إذا كان 1.ونصت املادة )
  .النرش تنفيذا لحكم قضايئ أو قرار إداري تقتضيه مصلحة عامة ويكون الرتخيص بالنرش بقرار من وزير اإلعالم(
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 ما من شأنه التحريض عىل ارتكاب الجرائم او اثارة البغضاء او إشاعة الفحشاء او ( منه عىل انه )ال يجوز نرش7.كام جاء باملادة )
. وان دل ذلك امنا يدل 778(4171( السجن ثالث سنوات، املعويل)5.بث روح الشقاق بني افراد املجتمع(. وتكون عقوبتها وفق املادة )

لوحدة رف والتعصب وكل ما من شأنه اثارة الفنت وتفتيتي عضد اعىل ان املرشع العامين كان واضحا ورصيحا يف نبذ جميع اشكال التط
 الوطنية من خالل استغالل حرية االعالم والراي والتعبري ومن خالل وسائل التواصل االجتامعي.

تى ح ( فنصت )اال يجوز نرش أي خرب أو مقال أو صور أو مستند يكون قد صدر فيه أمر من وزير اإلعالم بعدم النرش4.اما املادة )
 .تتم إجازته من نفس املصدر(

( وحيث 1.هذه املواد القانونية واضحة ورصيحة ووضع املرشع العامين عقوبات رادعة لكل من يخالف تلك القوانني. يف نص املادة )
 تتجاوز "ألفي" ريال أو بالغرامة التي ال "( يعاقب مرتكبها بالحبس مدة ال تتجاوز "سنتني2.-41جاء فيها )كل مخالفة اإلحكام املواد من )

 عامين، أو بالعقوبتني معا(.

 : 8/0224قانون مكافحة اإلرهاب املعدل الصادر وفق املرسوم السلطاين رقم  -4

( منه )يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس 75فذكر يف املادة ) 8/4171اما قانون مكافحة اإلرهاب املعدل باملرسوم السلطاين رقم 
 سنوات كل من:

ذات او بالواسطة او أحرز محررات او مطبوعات او تسجيالت أيا كان نوعها تتضمن ترويجا او تحبيذا  الرتكاب احدى حاز بال -أ
 الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون إذا قام بتوزيعها ام كانت معدة للتوزيع، بشتى الوسائل.

جيل استعملت او اعدت لالستعامل ولو بصفة وقتية لطبع او تسحاز او أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العالنية  -ب
 او إذاعة يشء مام ذكر يف الفقرة)أ( من هذه املادة.

 :قانون الجزاء العامين -5

، عىل )ان 14/4117، واملعدل باملرسوم السلطاين رقم 12/1( من قانون الجزاء العامين الصادر باملرسوم السلطاين رقم 4جاء يف املادة )
 .779االطالع عىل محتوى هاتف الغري من دون وجه حق يجعل منه مرتكبا لجرمية تصل عقوبتها للسجن مدة ستة أشهر(

( منه )إذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة 22كام جاء يف نص املادة )
عال املكونة لها، يعتربون جميعا رشكاء فـيها، ويعاقب كل واحد منهم بالعقوبة املعينة لها أفعال فأىت كل واحد منهم فعال أو أكرث من األف

وإذا حصلـت الجرمية بالكالم املنقول بالوسائل اآللية أو بالنشـر، فـيكـون صاحـب الكالم أو  .فـي القانون، كام لو كان فاعال مستقال
( يف هذه املادة تم تحديد الفعل الجرمي لوسيلة النرش سواء بالكالم .أن النرش دون رضاه الكتابة والنارش رشيكني معا، إال إذا أثبت األول

                                                           
 .28ص 2لطنة عمان، العدد (" الفتنة الطائفية" مجلة المجتمع والقانون منشورات االدعاء العام مسقط س2111المعولي، سعود بن صالح ) - 778

 .12/2111، والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 12/1قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  - 779
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او بالكتابة بني صاحب املنشور وشخص النارش فكالهام مذنب يف الجرم اال إذا كان صاحب املنشور قد اثبت بان النرش كان من غري رضاه 
 فهو غري مذنب. ويأيت اجتهاد املحكمة يف تقدير ذلك.

( مكرر فنصت عىل )معاقبة كل من روج ما يثري النعرات الدينية او املذهبية، او حرض عليها، او اثار شعور الكراهية، 7.1ا املادة )ام
امين كان حازما لذا فاملرشع الع او البغضاء بني سكان البالد( اذ يعاقب املخالف لنص هذه املادة بالسجن مدة ال تزيد عىل عرش سنوات.

 لية تطبيق القانون مبا ضمن حقوق االفراد من جهة والحفاظ عىل امن املجتمع والدولة من جهة ثانية.وصارما يف ا

 خامتة الفصل الرابع
يتضح من الدراسة ان الترشيعات والقوانني التي تضعها الدول يف تنظيم حرية االعالم لإلفراد واملؤسسات تكون خاضعة ملعايري  

الن ترشيع القوانني وتطبيقها هو لردع كل من تسؤل له  االفراد وكذلك حامية الدولة وامنها من أي تهديد.هدفها حامية وصيانة حرية 
لهذا سعت الدولة ومؤسساتها واملنظامت املهتمة .نفسه انتهاك حرية االخرين واستغالل وسائل التواصل االجتامعي لهذا الغرض

بني مستخدمي وسائل التواصل االجتامعي من مخاطر املامرسات الخاطئة ووضعهم  واملتخصصة بهذا املوضوع اىل القيام بحمالت توعية
 .يف اإلطار القانوين الصحيح ألنه يؤدي بهم اىل عواقب وخيمة عند الجهل بتلك القوانني

 الفصل الخامس: الخامتة
 توصل البحث اىل العديد من االستنتاجات والتوصيات التي ميكن ان ايجازها كااليت:متهيد: 

 االستنتاجات: 
 خلص البحث اىل بعض االستنتاجات أهمها:

ان اغلب الترشيعات والقوانني العربية حول االعالم مبختلف انواعه ركزت عىل حرية االعالم وحق الرأي والتعبري كعناوين بارزة،  -
الذي هدفه عدم املساس  يم القانوينوباملقابل كانت القوانني الجزائية قد ركزت عىل إنزال اشد العقوبات باملخالفني، وليس التنظ

 بالخصوصية الشخصية لإلفراد واحرتام حرية اراءهم.

بعض الترشيعات القانونية مل تركز عىل الية تنظيم االعالم االلكرتوين، االنرتنت، وسائل التواصل االجتامعي، وكيفية الوصول  -
 ويتم الرتكيز عىل الجوانب األمنية واالستخبارية. اىل املعلومة والحقيقة اتجاه أي قضية او حادثة او ازمة معينة، 

كام ان اغلب الترشيعات والقوانني الدستورية للدول العربية كافة حول حرية االعالم الضامنة لحرية الراي والتعبري غري واضحة  -
 وكافية يف سد الثغرات الخاصة بحرية االعالم.

محددة او قد احالت تنظيم موضوع معني مرتبط بحقوق االفراد وحرياتهم بعض نصوص تلك الترشيعات جاءت عامة غري كام ان  -
اىل قوانني تصدر الحقا ، االمر الذي يجعل مسألة تنظيم حقوق االفراد وحرياتهم بيد السلطة الترشيعية، ورمبا يتم تأخري اصدار 

 تلك القوانني او ال يتم إصدارها أصال فتبقى معلقة او غامضة.
 التوصيات 

 لكثري من التوصيات والتي تهتم بتحصني املجتمع، من مخاطر سوء استخدام وسائل التواصل االجتامعي نذكر منها:هناك ا
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مراعاة الخصوصية الشخصية لإلفراد واحرتام حرياتهم وحرية الراي والتعبري كام نصت عليها املواثيق الدولية، مع توضيح  -
 والحريات سواء للفرد او الدولة. خطورة مخالفة الضوابط القانونية لتلك الخصوصيات

تدريب وتأهيل الكوادر البرشية املختلفة األمنية منها واإلعالمية ووحدات خاصة، ملراقبة البنى األساسية لالتصاالت،  -
 لتحديد املخاطر املحتملة محليا وخارجيا.

كمة املجرمني بواجبها يف مالحقة ومحتأهيل األجهزة الرقابية القضائية املختلفة، والرشطة القضائية لتتمكن من القيام  -
 املخالفني لتك القواعد.

رضورة إعادة صياغة بعض الترشيعات ووضع قوانني مفصلة واضحة غري "غامضة او مفتوحة" ملزمة لسد الثغرات وحل  -
رعة يف اجميع اإلشكاليات الناتجة من العالقة بني املؤسسات اإلعالمية والسلطات التنفيذية. وتواكب التطورات املتس

 تكنولوجيا املعلومات، وتجرم إساءة استخدام وسائل التواصل االجتامعي.

صياغة قانون دويل جديد موحد خاص باإلعالم واالعالم االلكرتوين ينظم اليات عمل أدوات ووسائل االعالم الجديد  -
 ي زمانا  ومكانا .يضمن حقوق االفراد والحفاظ عىل امن الدولة واستقراها، ويكون قابل لكل تطور تكنولوج

 الخامتة
تناول البحث قضية مهمة حول االطار القانوين لوسائل التواصل االجتامعي يف املجتمع العريب والخليجي عموما وسلطنة ُعامن 

قد و  خصوصا، بسبب التطور الهائل لتلك الوسائل ودورها يف نرش الخرب واملعلومة وتأثريها عىل الفرد واملجتمع والدولة عىل حد سواء،
 تُستغل تلك الوسائل من االفراد او املؤسسات او من دول معادية لغرض زعزعة االمن واالستقرار لها وبالتايل حذا بالدولة ان تضع قوانني
ضابطة لها تحدد االطار القانوين لألعالم بأنواعه واملساحة التي ميكن لها التحرك ضمنها لضامن حرية االفراد وخصوصياتهم الشخصية 

املساس بها من جهة، وضامن امن واستقرار الدولة وحفظ امنها القومي من التنظيامت اإلرهابية مستغلة تلك الوسائل اإلعالمية  وعدم
 املختلفة من جهة ثانية، كام ان البحث توصل اىل صحة الفرضيات التي طرحها. 

اين فتطرق التعريف بالبحث وأهدافه، أما الفصل الثتطرق البحث ملعالجة املوضوع اىل خمسة فصول رئيسية، تناول الفصل األول 
اىل بعض من الدراسات السابقة والتي تم االطالع عليها لدواعي التحليل. أما الفصل الثالث أشار اىل املنهجية املستخدمة والتي غلب 

صيل بعض الترشيعات بيش من التف عليها املنهاج الوصفي التحلييل. وعرض الفصل الرابع النتائج مع التحليل لقضية املوضوع، ودرس
القانونية يف الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي وسلطنة ُعامن، واهم اإلجراءات ملكافحة الجرائم اإللكرتونية خاصة يف وسائل 

الجهات الرسمية و  التواصل االجتامعي. اما الفصل الخامس" الخامتة" فرسد االستنتاجات والتوصيات التي من شانها ان تفيد االفراد
 يف الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي ومنها سلطنة عامن.
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  انعقاد اتفاق التحكيم المصرفي وآثاره

  انعقاد اتفاق التحكيم المصرفي وآثاره
    

 كلية القانون جامعة الفلوجة
 

 : ملخص

يعد اتفاق التحكيم املرصيف األساس القانوين الذي يستند إليه أطراف العالقة املرصفية يف سبيل اللجوء إىل التحكيم، 
حا، أطرافه، فضال عن املحل الذي تكون له خصوصية حتى يربم االتفاق صحيوهذا يتطلب توافر أركانه متمثلة بالرتايض بني 

والسبب وهو الباعث الدافع للجوء إىل التحكيم، كام يتطلب القانون أن يربم االتفاق من شخص تتوافر لديه األهلية القانونية 
رشوط  حكيم، وأخريا الكتابة وهذه هيللترصف يف الحق محل النزاع، وان يكون موضوع النزاع املرصيف مام يجوز خضوعه للت

صحة اتفاق التحكيم املرصيف، وان إبرام االتفاق مستوفيا ألركانه ورشوط صحته ال يرتب آثارا مبارشة عىل املراكز القانونية 
 ألطرافه، وإمنا يرتب آثارا إجرائية تتمثل مبنعهم من اللجوء للقضاء ووجوب لجوئهم إىل التحكيم.

 

Abstract :  

The banking arbitration agreement is the legal basis on which the parties to the banking 

relationship rely in order to resort to arbitration, and this requires the availability of its pillars 

represented by mutual consent between its parties, as well as the subject that has privacy until 

the agreement is valid, and the reason is the motivation for resorting to arbitration, as the law 

requires That the agreement is concluded by a person who has the legal capacity to act in the 

right in dispute, and that the subject of the banking dispute is something that can be subject to 

arbitration, and finally writing, and these are the conditions for the validity of the banking 

arbitration agreement, and that the conclusion of the agreement fulfills its principles and 

conditions for its validity does not entail direct effects on the legal positions of its parties Rather, 

it has procedural consequences that prevent them from resorting to the judiciary and their 

necessity to resort to arbitration.. 
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 مقدمة
أن اتفاق التحكيم املرصيف عقد كسائر العقود، وسواء كان رشطا أم مشارطة، يستلزم إلبرامه توافر أركانه، بوجود تراٍض بني أطرافه 
)املرصف والعميل( عن إرادة صحيحة وان تصدر تلك اإلرادة ممن هو أهل للترصف يف الحق محل النزاع، وان يكون محله أو موضوعه 

خضوعها للتحكيم، وان يكون يف اللجوء إليه غاية مرشوعة وهي السبب، لذا فان انعقاد اتفاق التحكيم املرصيف  من املسائل التي يجوز
يتطلب وجود أركان العقد بشكل عام، كام يتطلب رشوطا يستلزمها القانون، وإذا ما ابرم االتفاق مستوفيا أركانه ورشوط صحته، فانه يرتب 

قضاء الدولة الذي هيأه القانون ورسم طريقه، وإناطته إىل قضاء اتفاقي أال وهو التحكيم، كام قد  أثارا تتمثل يف نزع االختصاص من
 ميتد اثره إىل غري أطرافه، 

واملعدل،  7212لسنة  .8وعليه سنعتمد يف هذا البحث عىل املنهج التحلييل املقارن بني كل من قانون املرافعات املدنية العراقي رقم 
، وأخري قانون 7221وقانون اإلجراءات املدنية الفرنيس، وقانون التحكيم اإلنكليزي لسنة  7222لسنة  41ملرصي رقم وقانون التحكيم ا

. وبناء عىل ما تقدم فإننا سنقسم هذا البحث عىل مطلبني 4111املعدل سنة  7285األونسیرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدولية لسنة 
 وفقا للتقسيم االيت:

 أركان اتفاق التحكيم املرصيف ورشوط صحته. األول:املطلب 
 : أركان اتفاق التحكيم املرصيف.الفرع األول
 : رشوط صحة اتفاق التحكيم املرصيف.الفرع الثاين

 آثار اتفاق التحكيم املرصيف ونطاقه. املطلب الثاين:
 : آثار اتفاق التحكيم املرصيف.الفرع األول
 يم املرصيف.: نطاق اتفاق التحكالفرع الثاين

 أركان اتفاق التحكيم ورشوط صحته: املطلب األول
إن اتفاق التحكيم املرصيف، اتفاق بني طرفني عىل اللجوء للتحكيم بغية فض النزاعات التي نشأت بالفعل أو التي من املمكن أن 

. وذلك يستوجب وجود تراٍض عن إرادة صحيحة، كام انه (780) تنشا مستقبال فيام بينهم، بخصوص عالقة قانونية موضوعها عمل مرصيف
ال بد من أن يكون محله موجودا أو ممكنا، وله سبب مرشوع، فضال عن رشوط صحته والتي تتمثل بأهلية الشخص الذي يربمه للترصف 

 مكتوبا، بالحق موضوع النزاع، وقابلية النزاع يف الخضوع للتحكيم إىل فضال عن وجوب أن يكون اتفاق التحكيم 

صحة اتفاق  رشوط الثاين أركان اتفاق التحكيم املرصيف، ونعرض يف األول، نبني يف عىل فرعني املطلبلذلك نقسم هذا 
 التحكيم املرصيف.

 أركان اتفاق التحكيم املرصيف: الفرع األول
آثاره، التي تتمثل يف كل  القانون لريتب يستلزم النعقاد اتفاق التحكيم املرصيف أن يربم بني أطرافه مستوفيا أركانه التي يتطلبها

 من الرضا واملحل والسبب، وهذا ما سنبينه تباعا.

                                                           

. بنفس 25، ص2111د. معتصم محمود إسماعيل، التحكيم في المنازعات المصرفية دراسة إجرائية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  )780(

 .11، ص2111حمد صالح علي العوادي، التحكيم في المعامالت المصرفية، دار النهضة العربية، الطبعة األولى، المعنى د. م
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 أوال/ الرضا
يستلزم النعقاد اتفاق التحكيم املرصيف ترايض طرفيه، شانه يف ذلك شان أي عقد آخر وذلك بصدور إيجاب من أحدهام ليصادفه  

عيوب الرضا، فضال عن تطابق اإليجاب والقبول يف اللجوء إىل التحكيم بقصد حسم قبول من اآلخر، ويكون ذلك عن إرادة خالية من 
 .(781) النزاعات التي نشأت أو التي من املمكن أن تنشأ بينهام مستقبال

إذ البد من وجود الرتايض أو ما يسمى باإلرادة العليا املشرتكة لطريف االتفاق وبوجود تلك اإلرادة يتحقق الرتايض، فالرضا   
كن ال يقوم االتفاق من دونه وان التعبري عن الرتايض قد يكون رصاحة لفضا أو كتابة أو باإلشارة املعهودة، أو باي طريق ال يدع مجاال ر 

للشك يف ترايض األطراف، كام ميكن أن يكون التعبري عن الرضا ضمنيا يف حال اطراد األطراف عىل إدراج اتفاق التحكيم يف 
لة إبرام شخصني لعقد من العقود دون أن ينص عىل رشط التحكيم يف ثناياه، فهنا يجوز القول بوجود اتفاق معامالتهم، كام يف حا

ضمني عىل التحكيم بسبب العمل بني األطراف يف نفس املجال واطرادهم عىل إدراج رشط التحكيم يف عقودهم لفض املنازعات التي 
 .  (782)لنص عىل رشط التحكيم سهوا من اطراف العقد من املمكن أن تنشأ بينهم، أو تجديد العقد وعدم ا

وان الرضا يف اتفاق التحكيم املرصيف ال يفرتض، إذ ال بد من انرصاف إرادة الطرفني إىل الركون للتحكيم لفض منازعاتهم  
، وهذا ما أكدته محكمة النقض املرصية يف احد أحكامها الحديثة بقولها: ")... اتفاق (783)بعيدا عن القضاء الوطني املختص بنظر املنازعة 

ركن ال يقوم بدونه اتفاق   consentالتحكيم رشطا كان أم مشارطة، هو عقد حقيقي له سائر رشوط وأركان العقود عموما، والرتايض 
اء الدولة صاحب اتخاذ التحكيم سبيال لتسوية منازعاتهام، بعيدا عن قضالتحكيم، وجوهره تقابل إرادتني متطابقتني للطرفني الراغبني يف 

عن رغبته يف تسوية النزاع عن   offerالوالية العامة يف نظر كافة املنازعات أيا كان نوعها وأيا كان أطرافها، فاذا عرب احد الطرفني إيجابا 
تا ومنتجا يف إحداث آثاره، حتى ميكن القول بوجود تطابق حقيقي الطرف اآلخر با acceptance طريق التحكيم، فيلزم أن يكون قبول 

املفاوضات ببني إيجاب وقبول طريف التحكيم عىل نحو ال يتطرق إليه أي شك أو احتامل أو جدل. ويتحقق الرتايض عىل رشط التحكيم، 
ا مستقال  داخل العقد األصيل باعت – التحكيم التي تدور بني الطرفني حول بنود العقد األصيل ورشوطه ومن بينها رشط وإثبات -باره عقد 

 .(784)الرتايض عىل ذلك كتابة والتوقيع عليه منهام... الخ(" 

 ثانيا/ املحل
لكل التزام محل ينصب عليه، ومحل االلتزام هو ما يلتزم به املدين، ويكون التزام املدين أما القيام بعمل أو باالمتناع عن القيام  

 . ويف ذلك أشار املرشع العراقي إىل أنه البد لكل التزام ينشا عن العقد من محل مضاٍف إليه قابل لحكمه(785)بعمل، أو نقل حق عيني 

                                                           

 .121، ص 1882د. فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد،   )781(

 .111-112، ص 2111مصطفى ناطق صالح، التحكيم التجاري في المؤسسات المالية دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة الموصل كلية الحقوق،  )782(

 .822، ص2111، د. محمود السيد عمر التحيوي، الوسيلة الفنية إلعمال األثر السلبي لالتفاق على التحكيم ونطاقه، منشأة المعارف، اإلسكندرية )783(

، متاح على موقع محكمة 11/1/2119قضائية، الصادر بجلسة  91لسنة  2189الطعن رقم حكم محكمة النقض المصرية، الدوائر التجارية،   )784(

 النقض المصرية الرابط التالي: 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111379184&&ja=225087 

 مساءً  2:11الساعة  11/9/2121تمت زيارته في 

 .115د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء األول، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، بدون سنة نشر، ص  )785(

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111379184&&ja=225087
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فاق التحكيم موضوع املنازعات التي يشملها ذلك االتفاق أو التي ينص عىل فضها عن طريق التحكيم، ويف حال كان ، ومحل ات(786)
االتفاق عىل التحكيم بصورة رشط يف العقد، فان األطراف ويف اغلب األحيان ال يشريون إىل موضوع معني يف اتفاقهم، كأن يقال إن 

عن تنفيذ العقد تحل عن طريق التحكيم، أما يف حالة االتفاق عىل حل نزاع قائم بينهم  جميع الخالفات التي من املمكن أن تنشأ
 . (787))مشارطة تحكيم( ففي هذه الحالة فان موضوع النزاع يكون واضحا ومن املمكن أن يحدد بدقة، أومن دون تفصيل 

كفي م رشطا كان أم مشارطة، وبالنسبة للرشط يوتجدر اإلشارة إىل أن الترشيعات املقارنة أوجبت أن يحدد موضوع اتفاق التحكي
ذكر املوضوع يف بيان الدعوى التي تقدم إىل املحكمني، وعىل اقل تقدير يحدد العقد الذي سيخضع للتحكيم، أما املشارطة فالبد من 

 .(788)تحديد النزاع باعتباره قائم بني األطراف واال فان مصري االتفاق يكون البطالن 

يف مرص يف ذلك، باقتصار والية املحكمني عىل ما انرصفت إليه إرادة املحتكمني، ويف حال تجاوزت هيئة  وقضت محكمة النقض
التحكيم ذلك، فان قضائها سيكون حينها عىل غري املحل الذي وجد من أجله االتفاق، وان االختصاص األصيل سيكون حينها لقضاء 

املرصيف، رشطا كان أم مشارطة من تحديد العقد محل النزاع يف رشط التحكيم، إذن ال بد لحسن صياغة اتفاق التحكيم  .(789)الدولة 
وتحديد املنازعات التي سيخضعها األطراف للتحكيم يف مشارطة التحكيم، وذلك باعتبار أن اللجوء إىل التحكيم يعد خروجا عن األصل 

فقا لذلك يخضعها أطراف االتفاق للتحكيم ومن ثم يحدد و وهو الخضوع للقضاء املختص يف الدولة، مام يستدعي تحديد املسائل التي س
 نطاق سلطة املحكم للفصل يف النزاع. 

 ثالثا/السبب
إن اتفاق التحكيم املرصيف ليكون صحيحا، فانه البد من أن يكون له سبب مرشوع واال كان باطال، وباعتبار اتفاق التحكيم عقد 

والسبب الظاهر يف أي اتفاق ( 790)كسائر العقود فانه البد من أن يكون له سبب مرشوع ولو مل يذكر يف االتفاق واال طاله البطالن 
 .(791)ك االتفاق يف حسم النزاعات القامئة أو التي من املتحمل قيامها عن طريق التحكيم تحكيمي هو رغبة أطراف ذل

وهو سبب مرشوع باعتبار أن التحكيم وسيلة أتاح املرشع لألشخاص اللجوء إليها لفض منازعاتهم، ما مل يقم دليل عىل خالف  
 .(792)لعامة ذلك، ومل ترش غالبية الترشيعات للسبب، وبذلك تطبق بشأنه القواعد ا

                                                           

 المعدل. 1851( لسنة 21قانون المدني العراقي رقم )( من ال121المادة ) )786(

 .121-121د. فوزي محمد سامي، مصدر سابق، ص )787(

رقم ( من قانون اإلجراءات المدنية الفرنسي 1225المعدل، والمادة ) 1882( لسنة 21( من قانون التحكيم المصري رقم )11/2المادة ) )788(

 .2111المعدل سنة 12/5/1891الصادر في  511/91

، منشور على موقعها اإللكتروني على الرابط 8/2/2111جلسة  -قضائية، الدوائر التجارية 11لسنة  99محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  )789(

 التالي:

 https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111131119&&ja=154520  

مساءا  2:15الساعة  12/5/2121تمت زيارته بتاريخ   

 ( من القانون المدني العراقي.112/1المادة ) )790(

 .15، ص2118د. اكرم ياملكي، التحكيم التجاري، الطبعة األولى، مكتبة زين الحقوقية، لبنان، )791(

ى صالح ناطق، نظام التحكيم التجاري في المؤسسات المالية المصرفية )دراسة مقارنة( ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، د. مصطف )792(

 .119، ص2119مصر، الطبعة األولى، 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111131119&&ja=154520
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111131119&&ja=154520
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وتطبيقا ملا تقدم فانه يكفي مجرد اتفاق األطراف عىل اللجوء للتحكيم املرصيف فيكون ظاهر اإلرادة أن سبب اتفاقهم عىل التحكيم 
 .(793)يكمن يف رغبتهم بالخضوع إىل قضاء التحكيم دون قضاء الدولة ما مل يثبت الطرف املدعي خالف ذلك 

 حكيم املرصيفرشوط صحة اتفاق الت: الفرع الثاين
تنقسم رشوط اتفاق التحكيم املرصيف إىل رشوط موضوعية، تتمثل باألهلية وقابلية النزاع املرصيف يف الخضوع للتحكيم، ورشوط 

 شكلية تتمثل بالكتابة وهذا ما سنبينه تباعا: 

 أوالً: الرشوط املوضوعية
 األهلية: -2

ف ال يكفي إلبرامه، إذ يجب أن يصدر ممن يتمتع باألهلية الالزمة للترص إن مجرد ترايض أطراف اتفاق التحكيم )املرصف والعميل( 
بالحق محل النزاع، وأن مسالة متتع أطراف اتفاق التحكيم املرصيف باألهلية الالزمة إلبرامه يتوقف عليها صحة أو بطالن ذلك االتفاق، 

يمي، لذا رفع دعوى أمام القضاء، عن نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحك ومن املمكن تثار تلك املسألة عند طلب تنفيذ القرار التحكيمي أو أثناء
ال بد من تحديد األهلية الالزمة إلبرام التفاق التحكيم املرصيف، سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو املعنوي. وذلك بأن اتفاق التحكيم 

م املرصيف، فأنه ال وكام بينا عند تعريفنا للتحكي املرصيف من املمكن أن يربم بني شخص طبيعي وآخر معنوي أو بني شخصني معنويني،
بد ممن أن يكون املرصف طرف يف ذلك االتفاق وذلك بأن للمرصف وحده مامرسة العمل املرصيف. كام يستلزم ذلك بيان إمكانية إبرام 

ق عىل األهلية يف االتفاق التطبياتفاق التحكيم نيابة عن الشخص الطبيعي ومتثيال للشخص املعنوي، فضال عن مناقشة القانون الواجب 
 الذي يكون أحد طرفيه أجنبيا.

. كام نص (794) إن املرشع يف قانون املرافعات املدنية العراقي أشار إىل أن التحكيم ال يصح إال ملن له أهلية الترصف يف حقوقه
يكن أهال للترصف  أن يربم اتفاق تحكيميا ما مل املرشع يف قانون التحكيم املرصي عىل انه ال يجوز للشخص سواء كان طبيعيا أو اعتباريا

واء كان س. لذا فأن األهلية الالزمة إلبرام اتفاق التحكيم املرصيف هي أهليه الشخص للترصف يف الحق محل النزاع، (795)يف حقوقه 
 . (796)جه يعتد به عىل و بارشة العمل القانوين شخصا طبيعيا أو معنويا، ومبعنى آخر، فان األهلية الالزمة هنا هي أهلية األداء وهي أهلية الشخص مل

، وذلك (797) وفيام يخص الشخص الطبيعي، فإن األصل أن كل شخص أهل للتعاقد، ما مل يحد القانون من أهليته أو يقرر انعدامها
. وسن (799)أو عيب من عيوب اإلرادة وهي اإلكراه والغلط والتغرير مع الغنب، واالستغالل  (798)ما مل يعرتيه عارض من عوارض األهلية 
 . (800)الرشد يف القانون العراقي مثانية عرش سنة 

                                                           

 وما بعدها. 211د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص  )793(

 المعدل. 1818( لسنة 91ون المرافعات المدنية العراقي رقم )( من قان252المادة ) )794(

 ( من قانون التحكيم المصري.11المادة ) )795(

غداد، ية، بد. عبد المجيد الحكيم وآخرون، الوجيز في نظرية االلتزام في القانون المدني العراقي، الجزء األول، الطبعة الرابعة، المكتبة القانون )796(

 .12، ص2111

 ( من القانون المدني العراقي.81المادة ) )797(

 (.111-111وهي بالنسبة للشخص الطبيعي العته والجنون والســـــــفه وذي الغفلة، تناولها القانون المدني العراقي في المواد ) )798(

 (.125-112تناولها القانون المدني العراقي في المواد ) )799(

 اقي.( من القانون المدني العر111المادة ) )800(
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وبالنسبة للشخص املعنوي، نالحظ بأن املرشع العراقي مل يرش يف القواعد القانونية الواردة يف قانون املرافعات التي تنظم التحكيم، 
إمكانية اتفاق الشخص املعنوي عىل التحكيم، لكن بالرجوع إىل القواعد العامة يف القانون املدين نالحظ بانها أشارت إىل أن لكل إىل 

. وإذا كان من أشخاص القانون (802) كام أن له حق التقايض( 801) شخص معنوي أهلية أداء وفقا ملا ينص عليه عقد إنشائه مبوجب القانون
 .(803)قانون تأسيسه، أما إذا كان من أشخاص القانون الخاص فإنه يخضع لعقد إنشائه العام فإنه يخضع ل

وفيام إذا كان أحد أطراف اتفاق التحكيم أجنبيا، فان النظم القانونية عىل مستوى العامل انقسمت إىل اتجاهني لتحديد أهليته: إذ 
خص ليته، وهذا هو اتجاه الدول ذات النظم الالتينية، متمثلة باأل يتخذ االتجاه األول جنسية الشخص األجنبي كضابط إسناد لتحديد أه

 بالقانون الفرنيس، وغالب النظم القانونية العربية ومن ضمنها قانوننا الوطني، بينام يعتمد االتجاه الثاين موطن الشخص كمعيار لتحديد
 . (804)ليزي واألمرييك سكسونية متمثلة بالقانونني اإلنك-أهليته، كام هو الحال يف النظم األنجلو

وبالرجوع إىل قاعدة التنازع يف القانون املدين العراقي، نرى بأن القانون الواجب التطبيق فيام يخص أهلية الشخص الطبيعي 
 ة. ولكن ذلك الحكم ال يجري عىل إطالقه، ففي حال كان األجنبي ناقص األهلي(805)األجنبي، هو قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته 

وابرم عقدا يدور حول ترصف مايل يف العراق وترتتب أثاره فيه، وكان نقص أهليته راجع إىل سبب ال يسهل عىل الطرف اآلخر تبينه، فإنه 
 .   (806)يعترب حينها كامل األهلية بصدد ذلك الترصف 

ن جهة أخرى، والشخص املعنوي مفإننا سنفصل القول يف ذلك بالنسبة للمرصف من جهة،  وبالنسبة ألهلية الشخص املعنوي،
وسبب ذلك أن القانون فرض رشوطا معينة ليكون املرصف أهال ملامرسة العمل املرصيف، مام يستتبع إمكانية إبرامه التفاق تحكيم مرصيف 

امرسة النشاط املرصيف فإنه ال بد ملن يرغب مب ،وبالنسبة لألهلية الالزمة للمرصف ووفقا لقانون املصارف العراقي باستيفائه لتلك الرشوط.
، ومن ثم أشار نفس القانون إىل أن ذلك الرتخيص ال يجوز إصداره إال (807) أن يكون شخصا يحمل ترصيحا ملبارشة األعامل املرصفية
 .(809)خيص ، ويكون البنك املركزي العراقي هو الجهة املختصة مبنح الرت (808) للرشكات التي تأخذ شكل هيئة اعتبارية وفقا للقوانني العراقية

، ومبوجب ذلك القانون وقبل تعديله فان املرصف (810) والقانون الذي تخضع له املصارف الوطنية حيث التأسيس هو قانون الرشكات العراقي
 . إال أنه بعد التعديل صار للمرصف أن يأخذ شكل أي رشكة من الرشكات التي نص عليها القانون.(811)يجب أن يأخذ شكل رشكة مساهمة 

                                                           

 ( من القانون المدني العراقي.29/2المادة ) )801(

 ( من القانون المدي العراقي.29/5المادة ) )802(

 .25د. اكرم ياملكي، مصدر سابق، ص )803(

 .21د. أكرم ياملكي، مصدر سابق، ص. وبنفس المعنى 111د. فوزي محمد سامي، مصدر سابق، ص )804(

 قي.( من القانون المدني العرا19/1المادة ) )805(

 ( من القانون المدني العراقي.19/2المادة ) )806(

 . 2112( لسنة 82( من قانون المصارف العراقي رقم )1المادة ) )807(

 ( من قانون المصارف العراقي.2( من المادة )1الفقرة ) )808(

 .2112( لسنة 51ط( من قانون البنك المركزي العراقي رقم )-2/1المادة ) )809(

 .12/2112المعدل وفق امر سلطة االحتالل بالرقم  1881لسنة  21العراقي رقم قانون الشركات  )810(

( من قانون الشركات العراقي التي تم تعليق العمل بفقرتها األولى وتعديل الفقرة ثانيا التي كانت تنص على وجوب 11وذلك في المادة ) )811(

ى أن تتخذ كل من شركات التامين واالستثمار شكل شركة مساهمة مما أن يأخذ المصرف شكل شركة مساهمة. وبعد التعديل اقتصر األمر عل

 يعني أن للمصرف اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات التي نص عليها القانون انف الذكر.
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الوقت الحارض فان دليل العمل الرقايب الصادر عن البنك املركزي العراقي، أشار إىل أن املرصف ليمنح ترخيصا ملامرسة  أما يف
 . (812)من مجموع أسهمه  %1.العمل املرصيف، فانه يجب أن يتخذ شكل رشكة مساهمة ال تقل نسبة األسهم االسمية فيها عن 

وفيام يخص فروع املصارف األجنبية، مل يحدد القانون اتخاذها شكال معينا لغرض منح الرتخيص، لكنه أوجب أن تكون خاضعة 
. فضال عىل وجوب أن يقدم فرع (813)لرقابة شاملة من قبل السلطة الرقابية يف البلد الذي يكون فيه املركز الرئييس للمرصف األجنبي 

تعهدا من قبل الجهة التي ترشف عىل املرصف األم يف البلد الذي يقع فيه املركز الرئييس لذلك املرصف، املرصف األجنبي يف العراق، 
 .(814) بااللتزام بدفع كافة الودائع واملستحقات التي من املمكن أن ترتتب يف ذمة الفرع من قبل إدارة املركز

يوجد فيها  لتطبيق عليها فيام يخص األهلية، هو قانون الدولة التيوبالنسبة إىل األشخاص املعنوية األجنبية، فان القانون الواجب ا
مركز إدارتها الرئييس والفعيل، إال إذا كان يبارش نشاطه الرئييس يف العراق، فان القانون الواجب التطبيق عىل نظامه القانوين سيكون 

يجب أن يتخذه املرصف األجنبي الذي ميارس نشاطه  . ونفس الحكم ممكن أن ينطبق عىل الشكل الذي(815)حينها هو القانون العراقي 
 يف العراق.

إذن وفقا ملا تقدم وعىل املستوى الوطني، ال يكفي مجرد اتخاذ املرصف شكل رشكة مساهمة ليكون أهال إلبرام اتفاق التحكيم، إذ 
ه اتفاق تحكيم ع إمكانية إبرام من ميثليجب أن يحصل عىل ترخيص من البنك املركزي العراقي ملامرسة األعامل املرصفية، مام يستتب

وتجدر اإلشارة إىل أنه قد ال يكفي للشخص الذي يربم اتفاقا تحكيميا بان يكون كامل األهلية، لكن يجب أن تكون لديه سلطة  مرصيف.
 جرد وكالة بالخصومةبة، مإبرام االتفاق يف حال كان ممثال أو وكيال لشخص طبيعي أو معنوي، وبذلك ال يكفي إلبرام اتفاق التحكيم نيا

، وبذلك يجب (818)وإمنا ال بد من وجود تفويض خاص بإمكانية اللجوء للتحكيم منصوص عليه يف الوكالة  (817)، أو وكالة عامة مطلقة (816)
بصورة  جاالنتباه إىل أن الوكيل يف عقد مرصيف قد تكون له سلطة التوقيع عىل العقد املرصيف دون سلطة االتفاق عىل التحكيم املدر 

 رشط ضمن بنود ذلك العقد، مام قد يفيض أما بطالن االتفاق أو إجازته الحقا من قبل األصيل.

، ويكون املدير املفوض هو الشخص املخول بإبرام اتفاق (819)وفيام يخص الشخص املعنوي ال بد من يكون له ممثل عن إرادته  
يف الرشكة املساهمة يكون رئيس مجلس اإلدارة هو املفوض بتوقيع اتفاق التحكيم يف الرشكات التي ال يكون لها مجلس إدارة، أما 

                                                           

 ى الرابط التالي:. متاح عل1/2/2118بتاريخ  8/2/111الصيرفة، بالعدد  -الضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي العراقي/ دائرة مراقبة )812(

 https://cbi.iq/static/uploads/up/file-156154015777189.pdf  

 مساءا 1:51الساعة  5/9/2121تمت زيارته بتاريخ 

 ( من قانون المصارف العراقي.2/2المادة )  )813(

، مصدر 1/2/2118بتاريخ  8/2/111الصيرفة، بالعدد ج( الضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي العراقي/ دائرة مراقبة -/رابعا1المادة ) )814(

 سابق.

 ( من القانون المدني العراقي.2و28/1المادة ) )815(

( من قانون المرافعات المدنية العراقي على انه: )الوكالة بالخصومة تخول الوكيل ممارسة األعمال واإلجراءات التي تحفظ 52/1تنص المادة ) )816(

مرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية ما لم ينص مسند الوكالة على خالف ذلك أو لم يوجب حق موكله ورفع الدعاوى وال

 القانون فيه تفويضا خاصا.(

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.52/2ينظر في ذلك نص المادة ) )817(

 .218، ص2118به، دار الجامعة الجديدة، مصر،د. احمد إبراهيم عبد التواب، اتفاق التحكيم والدفوع المتعلقة  )818(

 ( من القانون المدني العراقي.29/1المادة ) )819(
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التحكيم، وذلك وفقا لعقد الرشكة أو مبوجب عقد أو اتفاق الحق، وحسب األحوال يكون عىل الشخص املفوض بالتوقيع املحافظة عىل 
 . (820)مصلحة الرشكة 

 قابلية النزاع املرصيف للتحكيم -0
يتمثل التزام األطراف يف اتفاق التحكيم املرصيف باللجوء إىل التحكيم دون قضاء الدولة، ومحل ذلك االلتزام عقد مرصيف، مام 

. والتساؤل الذي يثار بهذه املناسبة هو مدى قابلية هذه النزاعات يف الخضوع (821)يستتبع وجوب أن يكون ذلك املحل مام يجوز فيه الصلح 
 للتحكيم؟

ة عىل هذا التساؤل، نالحظ انه قد تقرر فيام سبق وفقا للقواعد القانونية يف قانون املرافعات العراقي أن التحكيم ال يجوز ولإلجاب
، وبالرجوع إىل قواعد القانون املدين التي نظمت الصلح، يتبني إنها أشارت إىل أن الصلح ال يجوز (822) إال يف املسائل التي تقبل الصلح

. وان (823) لقة بالنظام العام أو اآلداب، لكنه يجوز يف املسائل املالية التي تنشأ عن الحالة الشخصية أو ارتكاب جرمية مايف املسائل املتع
ام شأنه يف ذلك شأن اغلب القوانني، واكتفى بالنص عىل بعض املسائل التي تعترب أحكامها من النظ العام، املرشع العراقي مل يعرف النظام

وز معه االتفاق عىل مخالفتها كام يف األحكام التي تتعلق باألحوال الشخصية فيام يخص املرياث واألهلية واإلجراءات العام، مام ال يج
 .(824) التي تخص الترصف يف الوقف والعقار والتسعري الجربي وغريها

ية م سواء فيام يخص الحالة الشخص( أن املرشع يقصد باملسائل املتعلقة بالنظام العا112( من املادة )4ويتبني من فحوى الفقرة )
لتعلقها بالحل والحرمة واألهلية مام ال يجوز التصالح عليها، وفيام يخص الجرائم لتعلق األحكام الخاصة بها مبصلحة عليا من مصالح 

( من قانوننا 7.1/4ادة )اها املاملجتمع، وانه أجاز التصالح عىل الحقوق املالية التي من املمكن أن ترتتب عليها. وهذا أيضا ما توكده يف ثناي
عىل  قاملدين، بإشارتها إىل أن األحكام الخاصة باألهلية واملرياث والتسعري الجربي وغريها تعترب من النظام العام وبالتايل ال ميكن االتفا

 مخالفتها. 

عد مختلفة قد حقيق املصالح العامة عىل صويقصد بالنظام العام بصورة عامة بانه مجموعة القواعد القانونية التي يكون الغاية منها ت
تكون اجتامعية أو سياسية أو اقتصادية لتعلقها باملصلحة العليا التي تسمو عىل مصلحة األفراد مام يوجب عليهم مراعاتها ومن ثم ال 

يتبني لنا من خالل التعريف السابق أن فكرة النظام العام فكرٌة مرنة عصية عىل التحديد، وهي  .(825) يجوز لهم االتفاق عىل مخالفتها
فكرة قد تسود عىل أصعدة مختلفة قد تكون سياسية أو اجتامعية أو اقتصادية، كام أن ما يعترب من النظام العام يف بلد ما قد ال يعترب 

نظام العام يف زمان معني قد ال يعد كذلك يف زمان مىض أو يف املستقبل ضمن كذلك يف بلد غريه، أضف إىل ذلك إن ما يعد من ال
 حدود بلد الواحد. 

                                                           

 .119مصطفى ناطق صالح، التحكيم التجاري في المؤسسات المالية دراسة مقارنة، مصدر سابق، ص  )820(

 التحكيم إال في المسائل التي يجوز فيها الصلح...(.( من قانون المرافعات المدنية العراقي على انه: )ال يصح 252إذ ينص عجز المادة ) )821(

 ( من قانون التحكيم المصري.11. تقابله المادة )1818( لسنة 91( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )252المادة ) )822(

 .1829( لسنة 111رقم )( من القانون المدني المصري 551( من القانون المدني العراقي. تقابله المادة )112/2المادة ) )823(

 ( من القانون المدني العراقي.111/2المادة ) )824(

 .211د. عبد الباقي البكري و د. زهير البشير، المدخل لدراسة القانون، المكتبة القانونية، بغداد، ص )825(
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فضال عام قد ينتج من تأثري متبادل بني صعيد من األصعدة السابق ذكرها عىل غريها، كام هو الحال يف الدول ذات النظم 
لك من خالل هب االشرتايك متيل دامئا إىل تبني االقتصاد املوجه وترتجم ذاالشرتاكية أو الفردية، فان األنظمة السياسية التي تعتنق املذ
، بينام نرى الدول التي تعتنق املذهب الفردي متيل إىل تضييق نطاق (826) قوانينها التجارية أو االقتصادية كام هو الحال عليه يف العراق

مة االتحادية العلــيا يف العراق إىل انه إذا ما أريد تحديد مخالفة ويف إيضاح مفهوم النظام العام، أشار حكم املحك .(827)النظام العام 
ترصف ما للنظام العام، فيجب حينها الرجوع إىل كافة الترشيعات، ويف حالة غياب النص القانوين فان األمر يقتيض الرجوع للقضاء ليقرر 

 . (828)ية التي توافق عليها األفراد يف زمان ومكان معينني ما إذا كان ترصف ما مخالفا للنظام العام من عدمه وفقا للقواعد املجتمع

إذن بناء عىل ما تقدم يتبني لنا أن النظام العام ميثل القيم العليا يف مجتمع ما سواء عىل املستوى السيايس أو االجتامعي أو 
مام يستتبع  لتي يجب عىل األشخاص احرتامها،االقتصادي، وهو بذلك يختلف عن مفهوم القواعد اآلمرة التي يقصد بها القواعد القانونية ا

. وإذا ما كانت القواعد التي تحكم العمليات املرصفية يف القانون التجاري (829) عدم جواز االتفاق عىل مخالفتها أو االتفاق عىل استبعادها
 ق بالنظام العام.استبعادها ما دامت ال تتعل لتنظم عالقة قانونية بني األشخاص وال ميتد أثرها إىل الصالح العام، فإننا نرى أن ال ضري من

ويتضح ذلك من خالل النصوص القانونية يف قانون املرافعات التي أوجبت عىل املحكمني االلتزام باإلجراءات املقررة يف قانون 
. كام أشارت (830) التقيد بهااملرافعات ومن ثم أجازت لهم عدم االلتزام بهذه اإلجراءات يف حال اتفاق األطراف عىل إعفاء املحكمني من 

 هذه القواعد إىل إعفاء املحكمني من التقيد بقواعد القانون سواء اإلجرائية واملوضوعية يف حال تفويضهم بالصلح باستثناء ما تعلق منها
ف األجنبي، اصة بالرص . ومن األمور التي ال يجوز إخضاعها للتحكيم املنازعات التي يكون فيها مخالفة للترشيعات الخ(831) بالنظام العام

زعاتهم وبناء عىل ما تقدم فإننا نرى إمكانية اتفاق األطراف عىل إخضاع منا والسعر جربي والترشيعات التي تحرم املنافسة غري املرشوعة.
ار أن هيئة ببخصوص عقد مرصيف إىل التحكيم لعدم تعلقها بالنظام العام، وذلك بان العمل املرصيف حق مايل يجوز التصالح عليه، وباعت

التحكيم ومبوجب ما تقدم من قواعد قانونية لن تهمل تطبيق القواعد التي تتعلق بالنظام العام عند الفصل بالنزاع، حتى وان فوضت 
 بالصلح واال فان مصري حكمها البطالن مام قد يرتب عىل املحكمني مسؤولية تجاه املحتكمني. 

 ثانياً: الرشوط الشكلية )الكتابة(
( من قانون املرافعات املدنية العراقي إىل أن اتفاق التحكيم ال يثبت إال كتابة، ومثل هذا االتجاه تبناه املرشع 454أشارت املادة )
، وانقسمت الترشيعات من حيث اعتبار الكتابة رشط إلثبات اتفاق التحكيم أم (832)( من قانون املرافعات امللغاة 517املرصي يف املادة )

                                                           

 .1892( لسنة 11ون التجارة العراقي رقم )/الفقرة ثانيا( إضافة لما نصت عليه األسباب الموجبة في قان1نص المادة )ويبدو ذلك واضحا من  )826(

 121صوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، دون سنة نشر، ، 1و د. حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج د. غالب علي الداوودي  )827(

 منشور على الرابط التالي:الصادر من المحكمة االتحادية العليا في العراق  2112/اتحادية/11الحكم رقم  )828(

https://www.iraqfsc.iq/krarat/2/2012/63.pdf   

 مساءا 2:15الساعة  11/8/2121تمت زيارته في 

 .211د. عبد الباقي البكري و زهير البشير، مصدر سابق، ص  )829(

 ون المرافعات المدنية العراقي.( من قان215/1المادة ) )830(

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.215/2المادة ) )831(

 النافذ والخاص بالتحكيم. 1882لسنة  21( بالقانون رقم 511-511ألغيت المواد ) )832(

https://www.iraqfsc.iq/krarat/2/2012/63.pdf
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بأن الكتابة متثل ركن الشكل يف اتفاق التحكيم أي ركن لالنعقاد،  (833)عقاد إىل اتجاهني كام سنعرض، ويرى جانب من الفقه رشطا لالن
تعني  ( 834)وان ما ذهب إليه البعض يف تفسريهم لعبارة )ال يثبت( التي وردت سواء يف قانون املرافعات املدنية العراقي أو يف قوانني أخرى

 ne peut étreإلثبات وليست ركنا لالنعقاد، تحميل للنص عىل غري محمله، وان عبارة ال يثبت املأخوذة عن الفرنسية بان الكتابة رشط ل
constaté  يتعني ")ال ميكن تحقيقه( أو )ال ميكن إقامته( وليس ال ميكن إثباته أو ال ميكن إقامة الدليل عليه". والرتجمة من الفرنسية

ن يف رأينا، وإمنا يجب أن تدعم بقرارت قضائية عىل املستوى الوطني وهو ما مل نستطيع الحصول عليه، لكن إىل العربية ال تكفي كربها
الواقع العميل ومتطلبات االعرتاف بالقرار التحكيمي تفرض ذلك، فمن ناحية الواقع العميل ال يخفى بأن العقد املرصيف عىل سبيل املثال 

اته  يثري التساؤل حول كيفية إثباته يف حال مل يكن مكتوبا؟ إذ اشرتط القانون إلثبات ما وجب إثبيربم بني املوظف املختص والعميل، مام
وهذا امر ال ميكن  (835)كتابة بطرق اإلثبات األخرى يف حال فقدان السند الكتايب أو وجود مانع مادي أو أديب حال دون وجود الكتابة

اتفاق التحكيم مكتوبا، أما من ناحية متطلبات االعرتاف بالقرار التحكيمي، وما يسند القول به، ونرى بانه ال مناص من وجوب أن يكون 
( من قانون املرافعات العراقي أشارت عىل انه يجب تسليم نسخة من قرار التحكيم مع اصل االتفاق إىل املحكمة 417راينا أن املادة )

ا التفاق للمحكمة التأكد من أن املحكمني قد فصلوا يف املوضوع طبق لتصديقه، ومبوجب ذلك فانه ال مناص من كتابة االتفاق ليتسنى
التحكيم، خاصة وان التحكيم يعد استثناء عىل األصل أال وهو الخضوع للقضاء العام للدولة. وبذلك نهيب باملرشع العراقي أن يعدل نص 

أطراف  ة يف منع اللبس عند تفسري النص وضامن حقوقاملادة بان ينص عىل أن الكتابة رشط النعقاد اتفاق التحكيم ملا لها من أهمي
 االتفاق.

بينام نص املرشع يف قانون التحكيم املرصي عىل وجوب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا واال طاله البطالن، كام بني الكيفية  
أو أي من  أو بشكل رسائل أو برقياتالتي ميكن من خاللها إفراغ الشكل الكتايب، وذلك بان يكون بصورة محرر موقع من قبل األطراف 

 . وبتلك املثابة تكون الكتابة رشطا لصحة االتفاق ال إلثباته وال تتطلب الرسمية.(836) وسائل االتصال املكتوبة

( من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيس إىل مسألة الشكل يف التحكيم الداخيل إذ أوجب .722كام أشار املرشع الفرنيس يف املادة )
. كام أوجب يف املادة (837)أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، سواء كان مدرجا يف العقد أو يف مستند يحيل إليه واال كان االتفاق باطال 

 . (838) القانون عىل وجوب أن يكون رشط التحكيم ثابتا بالكتابة واال طاله البطالن( من نفس 7221)

                                                           

 وما بعدها. 11د. اكرم ياملكي، التحكيم التجاري، مصدر سابق، ص )833(

( 122، والمادة )1851( من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري لسنة 518( من قانون المرافعات المدنية العراقي، والمادة )252المادة ) )834(

ي ينولكن بعبارة )ال تثبت مشارطة التحكيم إال بالكتابة( ،كما نص عليه المشرع البحر 1851من قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي لسنة 

 . 1882( من قانون المرافعات المدنية لسنة 211( من المادة )2في الفقرة )

 المعدل. 1818( لسنة 111( من قانون اإلثبات العراقي رقم )19المادة ) )835(

كتوبا فاق التحكيم م( من قانون التحكيم المصري على ما يلي: )يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا واال كان باطال. ويكون ات12تنص المادة ) )836(

 اذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل االتصال المكتوبة.(

(837) Article 1443 

A peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite. Elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'undocument auquel il 

est fait référence dans la convention principale. 

(838)Article 1447 
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( منه بفقراتها الست ومل يستلزم توقيع األطراف 5كام أشار قانون التحكيم اإلنكليزي إىل كتابة اتفاق التحكيم، وذلك يف املادة )
  عليه أو أن تكون الكتابة بوسيلة معينة.

الخاصة باالعرتاف بأحكام التحكيم األجنبية وتنفيذها يف الفقرة  2458أكدت اتفاقية نيويورك الدولية،  وعىل مستوى االتفاقيات
( من نفس املادة بان مصطلح االتفاق 4( من املادة الثانية عىل اعرتاف الدول املتعاقدة باتفاق التحكيم املكتوب وبينت يف الفقرة )7)

تحكيمي موقع من أطرافه كتابة اتفاق التحكيم عىل ولو كان واردا يف الرسائل أو الربقيات  املكتوب يشمل رشط التحكيم أو أي اتفاق
( إذ أوجبت أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا 1/4املتبادلة بينهم. وهذا ما تبتنه قواعد القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل يف املادة )

/ط( بان املقصود باتفاق 7الخاصة بالتحكيم التجاري، إذ أشارت يف املادة ) 7281 ربية لسنةأيضا. وهذا أيضا ما أكدته اتفاقية عامن الع
التحكيم بانه اتفاق األطراف عليه كتابة سواء كان االتفاق قبل أو بعد نشوء النزاع. ثم نصت عىل أن يكون الخضوع للتحكيم بإدراج 

 ( منها.7/.الرشط يف العقود املربمة بني األطراف وذلك يف املادة )

  آثار اتفاق التحكيم املرصيف ونطاقه: املطلب الثاين

يرتتب عىل انعقاد اتفاق التحكيم املرصيف أثارا إجرائية بالنسبة ألطرافه، وهو امتناعهم عن اللجوء إىل القضاء املختص أصال بنظر 
ء إىل قضاء اتفاقي اختاره األطراف وهو قضا خصومتهم وهذا هو األثر السلبي التفاق التحكيم، كام يجلب هذا االتفاق االختصاص

 التحكيم وهذا هو األثر اإليجايب التفاق التحكيم، وان اتفاق التحكيم كعقد له اثر نسبي وهو نطاق تأثريه إذ أن األصل انه ال ميتد لغري
 الفرع الثاين كيم املرصيف، ونبني يفاآلثار اإلجرائية التفاق التحالفرع األول أطرافه، لذا نقسم هذا املطلب عىل فرعني، نناقش يف 

 نطاق اتفاق التحكيم املرصيف.

 اآلثار اإلجرائية التفاق التحكيم: الفرع األول
نتناول يف هذا الفرع األثار اإلجرائية التفاق التحكيم املرصيف والتي تتمثل يف األثر السلبي واإليجايب يف اتفاق التحكيم وعىل 

 املنوال التايل:
 السلبي التفاق التحكيم املرصيف أوالً: األثر

يقصد باألثر السلبي )األثر املانع( التفاق التحكيم، التزام أطرافه بعدم اللجوء إىل قضاء الدولة املختص أصال بنظر خصومتهم، إذ 
احة أو ضمنا، حكيم رص ال يجوز لطرف من األطراف اللجوء إىل القضاء بإرادة منفردة، وإمنا يستلزم ذلك تنازل الطرف اآلخر عن اتفاق الت

كام يتضمن هذا األثر التزام قضاء الدولة بعدم نظر النزاع املطروح أمامه يف حال دفع الطرف الذي أقيمت الدعوى مبواجهته بوجود اتفاق 
 .(839)تحكيمي قبل الدخول يف الدعوى 

تحكيم، ويف ذلك تفاقهم عىل اللجوء إىل اليتبني مام سبق عرضه أن األثر السلبي التفاق التحكيم املرصيف يلزم األطراف مبجرد ا
أشار املرشع العراقي يف قانون املرافعات املدنية العراقي إىل عدم جواز رفع دعوى من قبل الخصوم أمام القضاء يف حال وجود اتفاق 

، وعدم اعرتاض التحكيمتحكيمي فيام بينهم، ويف حال قيام أحد األطراف برفع دعوى بخصوص النزاع القائم بينهم دون اعتداد برشط 

                                                           

 Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite. 

 .121د. احمد إبراهيم عبد التواب، اتفاق التحكيم والدفوع المتعلقة به، مصدر سابق، ص  )839(
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الطرف األخر من الجلسة األوىل، ففي هذه الحالة يعد رشط التحكيم الغيا، وتستمر املحكمة املختصة بنظر الدعوى، أما إذا اعرتض 
 . (840) الطرف الذي أقيمت الدعوى مبواجهته، فتعترب الدعوى مستأخرة حتى صدور القرار التحكيمي

نه مل يتطرق إىل وجوب تأكد املحكمة من وجود أو صحة اتفاق التحكيم، ويف حال كان االتفاق ويتضح من موقف املرشع العراقي ا
باطال وهل تستمر املحكمة بنظر الدعوى أم ال؟ كام انه مل يعالج مسالة إمكانية البدء بإجراءات التحكيم أو االستمرار فيها عند رفع 

نص عىل أن للمحكمة يف حال تبني لها بطالن اتفاق التحكيم أن متيض للفصل الدعوى أمام املحكمة. ونهيب باملرشع العراقي إىل ال
يف النزاع، وذلك يف حال مل تبارش هيئة التحكيم بنظر النزاع. وان رفع دعوى من أحد األطراف يف موضوع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، 

يئة ع يف قانون املرافعات املدنية العراقي عىل استمرار هال يرتتب عليه وقف أو عدم االستمرار بالتحكيم. عىل الرغم من إشارة املرش 
 . (841)التحكيم يف الفصل يف النزاع إذا قدم أحد طريف اتفاق التحكيم مستنداته ومل يقدمها الطرف اآلخر يف الوقت املحدد 

قصدها أحد للمامطلة التي قد يتونرى من األجدر أن ينص املرشع رصاحة عىل استمرار هيئة التحكيم يف الفصل يف النزاع منعا 
طرفيه إلطالة أمد التحكيم، ويف حالة عدم دفع املدعى عليه أمام القضاء بوجود اتفاق التحكيم فحينها يكون للمدعي االحتجاج عىل 

 هيئة التحكيم والطرف األخر بوقف اإلجراءات مبوجب القرار الصادر من املحكمة املختصة.
قارنة كام يف قانون التحكيم املرصي فانه أشار إىل أن رفع الدعوى أمام القضاء ودفع املدعى عليه بينام يالحظ أن الترشيعات امل

بوجود اتفاق التحكيم يوجب عىل املحكمة أن تحكم بعدم القبول، وال يحول رفع الدعوى دون بدء إجراءات التحكيم أو االستمرار فيها، 
وحسن ما فعل املرشع   .(842)وان أقيمت دعوى أمام القضاء العام حول نفس النزاع  بل ذهب إىل إمكانية إصدار الحكم التحكيمي حتى

املرصي، ذلك انه اغلق باب املامطلة والتهرب عىل الخصوم يف حال لجوئهم للقضاء بنية إطالة أمد النزاع، وهذا ما تتحقق معه الغاية 
 ت. املرجوة من اللجوء إىل التحكيم تحقيقا لرسعة الفصل يف املنازعا

. وان عدم نص املرشع عىل مسألة قيام املحكمة بالتأكد 7285( من قانون األونسیرتال لسنة 8/4وهو حكم مقارب ملا قضت به املادة )
من صحة االتفاق، وهو برأينا امر ممكن أن تقوم به املحكمة، خاصة وان األصول القانونية لقانون التحكيم املرصي استسقت معظم 

. (843) وقد نص هذا القانون عىل وجوب أن يكون االتفاق صحيحا 7285ن النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لعام قواعدها من القانو 
الخاصة باالعرتاف وتنفيذ قرارات التحكيم األجنبية وذلك يف الفقرة الثالثة  7258وهو نفس الحكم الذي نصت عليه اتفاقية نيويورك لسنة 

 املادة ثانيا.
قانون اإلجراءات املدنية الفرنيس إىل انه يف حال رفع نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم إىل قضاء الدولة، ال يجوز  كام أشار املرشع يف

للمحكمة أن تعلن عدم اختصاصها من تلقاء نفسها، وميز يف ذلك بني حالتني: األوىل، إذا كان النزاع قد عرض عىل هيئة التحكيم فال 
                                                           

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.1و2و1/ بفقراتها 251ة )الماد )840(

( من قانون المرافعات المدنية العراقي على أن : ) يفصل المحكمون في النزاع على أساس عقد التحكيم أو شرطه 211تنص المادة ) إذ  )841(

وائحهم ومستنداتهم ويجوز لهم الفصل في النزاع بناء والمستندات وما يقدمه الخصوم لهم وعلى المحكمين أن يحددوا لهم مدة لتقديم ل

 على الطلبات المقدمة والمستندات من جانب واحد اذا تخلف الطرف األخر عن تقديم ما لديه من أوجه الدفاع في المدة المحددة(

 ( من قانون التحكيم المصري.2و11/1المادة ) )842(

النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بأن: )على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسالة ابرم ( من قانون األونسیترال 9/1تنص المادة ) )843(

بشأنها اتفاق تحكيم أن تحيل الطرفين إلى التحكيم، اذا طلب منها ذلك احد الطرفين في موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه األول في موضوع 

 عديم األثر أو ال يمكن تنفيذه.( النزاع، ما لم يتضح لها أن االتفاق باطل والغ أو
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ة أو بطالن االتفاق، والحالة الثانية إذا مل يكن النزاع معروضا عىل هيئة التحكيم فيكون حينها يكون حينها للمحكمة التأكد من صح
للمحكمة املختصة أن تنظر يف صحة اتفاق التحكيم من عدمه ويف حال كان االتفاق ظاهر البطالن ينعقد حينها االختصاص لتلك 

 . (844)املحكمة 

فائدة تعضد من مزايا التحكيم، إذ أن نصه رصاحة عىل تأكد املحكمة من صحة اتفاق ونرى يف الحكم الذي أورده املرشع الفرنيس 
التحكيم حامية لألطراف املختصمني، وذلك بأن لجوئهم للتحكيم عن اتفاق باطل قد يفيض إىل عدم االعرتاف أو إمكانية الطعن بقرار 

قت والجهد والنفقات هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى انه أكد التحكيم عند طلب تصديقه من الجهة املختصة، مام يؤدي إىل ضياع الو 
عىل مبدا مهم وهو فصل هيئة التحكيم يف صحة االتفاق إذا ما كان معروضا عليها فعال، وهو ما يسمي مبدا االختصاص باالختصاص 

 الذي سنتطرق إليه عند تناولنا لألثر اإليجايب التفاق التحكيم.

ق أطراف العقد املرصيف عىل اللجوء للتحكيم ال يسلب القضاء والية النظر يف موضوع االتفاق بشكل ومن الجدير بالذكر أن اتفا
دائم إذ يكون لألطراف العدول عن اتفاقهم يف اللجوء إىل التحكيم، كام يكون لهم اللجوء إىل القضاء للحكم يف مسالة تتعلق بعقدهم 

 التحكيم للقضاء يف موضوع معني يشمله االتفاق ال يعد تنازال عن اتفاق التحكيم ، كام أن التجاء أحد طريف(845)مل يخضعوها للتحكيم 
 .(846)ككل، وإمنا يقترص ذلك عىل موضوع الدعوى التي طرحت أمام القضاء 

وتجدر اإلشارة إىل أن والية القضاء ال تحجب بصورة مطلقة إذ يبقى لألطراف اللجوء إليه للفصل فيام ال يدخل ضمن اختصاص 
، (847) ة التحكيم من مواضيع، كام يكون للمحكمة املختصة بنظر املنازعة تعيني املحكمني يف حال اختالف الخصوم بصدد ذلكهيئ

، ومن أوجه تدخل القضاء يف سري عملية التحكيم أن لألطراف اللجوء للمحكمة املختصة يف حال (848)والنظر يف مسالة طلب رد املحكم 
من املدة املحددة أو تعذر تقديم قرارهم لسبب قهر، فيكون ألطراف االتفاق اللجوء للمحكمة إلضافة مل يفصل املحكمون يف النزاع ض

، فضال عن أن القضاء العام يكون هو املختص يف نظر املسائل (849)مدة جديدة أو لتفصل يف منازعتهم أو تعني محكمني أخرين للحكم 
، وما قد يقتضيه األمر للفصل بالنزاع كاإلنابات (850)التحقيق كالطعن بالتزوير األولية التي ال تكون ضمن والية املحكمني وإجراءات
والتي يكون مبوجبها للمحكمة املختصة تصديق  (852)، وتصديق القرار التحكيمي(851)القضائية واإلجراءات التي ترتتب عىل تخلف الشهود 

                                                           

Article 1448 ) 844( 

Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare 

incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou 

manifestement inapplicable. 

La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence. 

Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. 

 .229، ص2111بي التفاق التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، د. احمد إبراهيم عبد التواب، األثر اإليجابي والسل )845(

 .98، ص2111د. فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشاة المعارف، اإلسكندرية، الطبعة األولى،  )846(

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.255/1المادة ) )847(

 ات المدنية العراقي.( من قانون المرافع211/2المادة ) )848(

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.211المادة ) )849(

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.219المادة ) )850(

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.218المادة ) )851(

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.212/1المادة )  )852(
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فصل إصالحه أو أن تفصل املحكمة بنفسها يف املوضوع اذا كان صالحا للقرار املحكمني أو إبطاله كليا أو جزئيا وإعادته للمحكمني لغرض 
 . (853)فيه

 ثانياً: األثر اإليجايب التفاق التحكيم املرصيف
إن األثر اإليجايب التفاق التحكيم املرصيف يتمثل يف التزام أطرافه بعرض نزاعهم موضوع اتفاق التحكيم عىل هيئة التحكيم 

وبذلك فإنه ال بد من قضاء بديل يحل محله، وهو قضاء خاص اتفاقي  (854) ذلك النزاع، للفصل فيه بحكم ملزم دون املحكمة املختصة بنظر
يختاره األطراف ومقتىض ثبوت االختصاص لهذا القضاء )قضاء التحكيم( يتمثل ببدء األطراف باتخاذ إجراءات التحكيم ابتداء من تسلم 

ت عي، ثم رشوع اطراف االتفاق بتشكيل هيئة التحكيم وما يستتبعها من االتفاق عىل اإلجراءااملدعى عليه طلب التحكيم الذي يقدمه املد
الواجب اتباعها، ومبارشة الهيئة بالبت يف وجود وصحة اتفاق التحكيم ثم مسالة اختصاصها وتلقي بيان الدعوى من املحتكم وغريها من 

 .(855)اإلجراءات... 

م من املظاهر التي متيز هذا االتفاق بوصفه عقد تنطبق عليه القواعد العامة عن باقي العقود، إذ ويعد األثر اإليجايب التفاق التحكي
ال ترتتب أي مسؤولية عىل مخالفة أحد األطراف لالتفاق بلجوئه للقضاء، وان كل ما عىل الطرف اآلخر القيام به هو التمسك باتفاق 

 . (856) حيحا ليجرب الطرف اآلخر عىل اللجوء للتحكيمبالتحكيم عن طريق الدفع بوجوده، ما دام اتفاقهم ص

وأن ثبوت االختصاص لقضاء التحكيم، يفيض إىل أن تبت هيئة التحكيم يف مدى اختصاصها بنظر النزاع الذي ابرم بخصوصه 
املتوقع أن يثري أحد ، وذلك أن من (857)اتفاق التحكيم، أي اختصاص هيئة التحكيم بنظر اختصاصها أو مبدا االختصاص باالختصاص 

أطراف اتفاق التحكيم رغبة منه يف التنصل عن التزاماته لعرقلة إجراءات التحكيم مسالة عدم اختصاص هيئة التحكيم أو بطالن اتفاق 
 التحكيم.

ونرى بأن املرشع العراقي مل يعالج هذه املسألة رصاحة، مام قد يفيض إىل إطالة أمد النزاع يف حال قيام احد األطراف بإقامة دعوى  
بطالن اتفاق التحكيم أمام املحكمة املختصة، ومن األفضل أن يؤكد املرشع عىل اختصاص هيئة التحكيم للبت يف اختصاصها، خاصة 

جوء إىل نظام التحكيم باعتباره قضاء اتفاقي هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان األطراف هم من يختاروا محكميهم أن القانون أجاز الل
ولهم ردهم يف حال استجد ما يثري حفيظتهم، وأن القانون أجاز لألطراف الطعن بالقرار بعد صدوره بسبب بطالن االتفاق أو خروج الهيئة 

ن األفضل تقنني ذلك املبدأ الذي أخذت به الترشيعات املقارنة إذ نص عليه قانون التحكيم املرصي ، وم(858)التحكيمية عن حدود االتفاق
( من قانون األونسیرتال 71/7( حيث مكن لهيئة التحكيم الفصل يف اختصاصها، وهو نفس الحكم الذي تناولته املادة )44/7يف املادة )

 . 7285النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لسنة 

                                                           

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.212المادة ) )853(

 .185صد. محمود السيد عمر التحيوي، مصدر سابق،  )854(

 .111-111، ص 2111د. احمد عبد الكريم سالمة، التحكيم في المعامالت المالية الوطنية والدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  )855(

 .29، ص2111ثر اإليجابي والسلبي التفاق التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، د. احمد إبراهيم عبد التواب، األ )856(

 .511د. احمد إبراهيم عبد التواب، اتفاق التحكيم والدفوع المتعلقة به، مصدر سابق، ص  )857(

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.211/1المادة ) )858(
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( من 1/7.( من قانون اإلجراءات املدنية، كام أقره املرشع اإلنكليزي يف املادة )7215ذا ما اخذ به املرشع الفرنيس يف املادة )وه
. إال انه مكن لألطراف من االتفاق عىل خضوع مسالة االختصاص للقضاء، وذلك حال اتفاقهم عىل عدم 7221قانون التحكيم لسنة 

 ر يف اختصاصها.  اختصاص هيئة التحكيم للنظ

وفقا  ملا تقدم، نرى أن االتفاق عىل التحكيم سواء كان رشطا  أو مشارطة ال يرتتب عليه قطع التقادم أو بدء رسيان الفوائد فيام 
 يخص الحق موضوع التحكيم، إذ البد من تقديم طلب التحكيم من قبل أحد األطراف أمام املحكمني بوصفه مطالبة قضائية. 

 نطاق اتفاق التحكيم املرصيف: الفرع الثاين
يقصد بنطاق. اتفاق التحكيم، أثر ذلك االتفاق من حيث األشخاص أو بتعبري أخر نسبية االتفاق من حيث األشخاص، واملستقر 

ء عىل . وذلك أن اتفاق التحكيم يبقى استثنا(859) عليه فقها وقضاء وترشيعا، أن اتفاق التحكيم عىل أي صورة كان ال يلزم إال أطرافه
األصل، وانه وكام بينا عقد رضايئ، فان إرادة األطراف هي التي توجده وتحدد نطاقه، مام يستتبع عدم إمكانية إلزام شخص بالتحكيم 
رغام عنه، وهذا هو األثر النسبي التفاق التحكيم، الذي يفيض إىل عدم إمكانية االحتجاج به إال عىل الشخص الذي ارتضاه وقبل به، 

 .(860)ق التحكيم ال يلزم غري أطرافه كام ال يخول حق للغري باللجوء إليه، شانه يف ذلك شان أي عقد أخر إذ أن اتفا

إذ أن أثر العقد ال ينرصف إال للمتعاقدين وخلفهم العام، ما مل تكن طبيعة ( 861) وهذا ما تقيض به القواعد العامة يف القانون املدين 
التعامل أو العقد ال تسمح بانتقال األثر أو بنص القانون، وكذلك يف حال إنشاء العقد اللتزامات تتصل باليشء الذي انتقل إىل الخلف 

ن من مستلزمات ذلك اليش وان يكون الخلف الخاص عىل الخاص، فحينها ميكن انتقال الحقوق أو االلتزامات معه، برشط أن تكو 
 علم بها قت انتقال اليش إليه. 

ومن األمثلة عىل انتقال أثر اتفاق التحكيم املرصيف إىل الخلف العام، نسوق حالة اتفاق املرصف وعميله عىل الخضوع للتحكيم 
ة املستفيد أو انتهاء شخصيته إذا كان شخصا معنويا، ومع ذلك ، إذ ينقيض هذا العقد بوفا(862) حول عقد االعتامد للسحب عىل املكشوف

 فان أثر اتفاق التحكيم املربم بني املرصف وعميله املستفيد من االعتامد ينتقل إىل الخلف العام تطبيقا ملبدأ أثر اتفاق التحكيم.

كة أخرى، ىل اتفاق التحكيم املرصيف مع رش كام قد ميتد اتفاق التحكيم املرصيف إىل الخلف العام، يف حال اندماج رشكة موقعة ع
 .(863) إذ ميتد اتفاق التحكيم إىل الرشكة الدامجة كونها خلفا عاما للرشكة التي اندمجت معها

أما يف العمليات املرصفية ثالثية األطراف، فإننا سنبني الحاالت التي من املمكن أن يثار بشأنها مسألة امتداد اتفاق التحكيم 
، ولكونه يعد (864) إلزام الغري به، ونناقش ذلك يف خطاب الضامن بوصفه أحد العمليات املرصفية التي قننها املرشع العراقياملرصيف ومدى 

                                                           

 . 211نطاقه، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر، ص-أركانه وشروطه-لتحكيم مفهومهد. احمد إبراهيم عبد التواب، اتفاق ا )859(

 .111د. فتحي والي، التحكيم في النظرية والتطبيق، مصدر سابق، ص )860(

 ( من القانون المدني العراقي.2و1/الفقرة 122المادة ) )861(

انه: )ينقضي االعتماد بوفاة المستفيد أو فقده ألهليته أو الحكم عليه باإلعسار أو ( من قانون التجارة العراقي على 211إذ تنص المادة ) )862(

 بانتهاء شخصية المستفيد اذا كان شخصا معنويا.(

 .112د. فتحي والي، التحكيم في النظرية والتطبيق، مصدر سابق، ص )863(

 (.281-291المواد ) أحكام خطاب الضمان في 1892( لسنة 11نظم قانون التجارة العراقي رقم ) )864(
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، وهم املرصف مصدر خطاب الضامن (866) وهو من العقود ثالثية األطراف (865) من ضمن األعامل األكرث انتشارا يف مجال التعامالت
ومن املبادئ القانونية التي متيز خطاب الضامن، هو مبدا استقالله والذي مبوجبه ال يجوز  لخطاب.والعميل )اآلمر( واملستفيد من ا

للمرصف أن يتمسك بالدفوع التي للعميل يف مواجهة املستفيد، فهو التزام أصيل بذمة املرصف تجاه املستفيد ال يوقف تنفيذه أي معارضة 
( إذ أشار إىل عدم جواز رفض املرصف األداء للمستفيد من خطاب 421عراقي يف املادة )، وهذا ما اخذ به املرشع ال(867) من قبل العميل

 الضامن بسبب عالقة بني املرصف وعميله أو اآلمر، كام انه مل يجيز امتناع املرصف عن التسديد لسبب يتعلق بعالقة اآلمر باملستفيد. 

تفيد وهو قد األساس ويقصد به العقد األصيل املربم بني العميل اآلمر واملسوبتعدد العقود التي تنظم العالقة بني أطرافه، إذ يوجد الع
العقد الذي أصدر خطاب الضامن مبناسبته وقد يكون عقد توريد أو مقاولة أو أي عقد أخر حسب األحوال، والذي يشرتط فيه املستفيد من 

. كام يوجد عقد أو طلب إصدار خطاب (868) تنفيذ ذلك العقدضمن بنوده عىل العميل اآلمر تقديم األخري تعهد من املرصف لضامن حسن 
الضامن الذي يربم بني العميل اآلمر واملرصف تنظم فيه مسألة إصدار الخطاب ومدته ومقدار العموالت والتأمينات وغريها من الرشوط 

اس وهو أمر لعميل واملستفيد يف العقد األسوبذلك يثار التساؤل حول مدى إمكانية االحتجاج باتفاق التحكيم املربم بني ا .(869) الالزمة
، وذلك يف حال قام املستفيد بتقديم طلب للمرصف لتسييل مبلغ خطاب الضامن، فيحتج العميل بوجود اتفاق تحكيم (870) ممكن حدوثه

 بينه وبني املستفيد، ليطالب املرصف بعدم تنفيذ الطلب إىل حني البت يف النزاع؟ 
يتفق الفقه عىل عدم إمكانية احتجاج العميل تجاه املرصف إليقاف دفع مبلغ الخطاب للمستفيد وفقا لآلراء التي سنعرضها، لكن 
يثور الخالف حول األساس القانوين لعدم إمكانية االحتجاج هل هو األثر النسبي التفاق التحكيم باعتبار املرصف من الغري، أم مبدا 

، بأن استقالل خطاب الضامن عن أي (871) إذ يرى جانب من الفقه عن عالقة املرصف باآلمر أو باملستفيد؟ استقالل خطاب الضامن 
عالقة أخرى سواء بني العميل واملستفيد أو بني املرصف وعميله، هي األساس القانوين لعدم إمكانية االحتجاج برشط التحكيم الوارد بعقد 

 األساس يف مواجهة املستفيد.

إىل أن األساس القانوين الذي يفيض إىل عدم إمكانية احتجاج العميل برشط  -وهو ما نؤيده – (872)جانب من الفقهبينام ذهب 
التحكيم الوارد يف عقد األساس، يستمد قوته من رشط التحكيم، إذ يرى هذا الجانب من الفقه بان اتفاق التحكيم وكام بينا سابقا 

                                                           

قم رد. علي البارودي و د. محمد فريد العريني، القانون التجاري )العقود التجارية والعمليات المصرفية وفقا ألحكام قانون التجارة المصري  )865(

 .128، ص2111اإلسكندرية، -( ، دار الجامعة الجديدة، مصر1888لسنة  11

من قانون التجارة العراقي إذ عرف بانه: )خطاب الضمان تعهد يصدر من مصرف بناء على طلب احد المتعاملين معه  291وذلك وفقا للمادة  )866(

 )اآلمر( بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص أخر )المستفيد( دون قيد أو شرط اذا طلب منه ذلك خالل المدة المعينة في الخطاب، ويحدد

 الضمان الغرض الذي صدر من أجله.( في خطاب 

 .221، ص2111د. علي البارودي، العقود وعمليات البنوك التجارية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  )867(

 .122، ص2112د. مصطفى كمال طه، العقود التجارية وعمليات البنوك، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  )868(

 .215، ص2111العقود التجارية والعمليات المصرفية، دار الجامعة الجديدة، د. هاني دويدار،  )869(

 .198صبحث منشور في مجلة المحقق الحلي، العدد األول، السنة الخامسة، أسيل باقر جاسم، اثر التحكيم على خطاب الضمان )دراسة تحليلية( ، أ.م  )870(

. نقال عن أ.م 122، ص1881، عمان، 2د. احمد الزيادات، د. إبراهيم العموش، الوجيز في التشريعات التجارية األردنية، دار وائل للنشر، ط )871(

 .181أسيل باقر جاسم، مصدر سابق، ص

. رضا 91، ص 2112النهضة العربية،  ، دار1882لسنة  21د. سميحة القليوبي، األسس القانونية للتحكيم التجاري الدولي وفقا للقانون رقم  )872(

. نقال 92السيد عبد الحميد، مسائل في التحكيم الكتاب الثاني، التحكيم في الكفالة وخطابات الضمان، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، ص 
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م ئر العقود، وهي قاعدة األثر النسبي للعقد، والتي مبوجبها ال ميكن القول بامتداد اتفاق التحكيتحكمه القواعد العامة التي تطبق عىل سا
إىل غري أطرافه، وهم كل من العميل اآلمر واملستفيد، وذلك بان الطرفان هام اللذان ابرما عقد األساس املتضمن رشطا للتحكيم، ومن 

ار رض مبوجبه نزاعهم مبناسبة عقد األساس عىل هيئة التحكيم، مام يفيض إىل اعتبثم ال يجوز للعميل التمسك برشط التحكيم الذي ع
 أن املرصف مل يكن طرفا يف عقد األساس وبالتايل ال ميكن االحتجاج به يف مواجهته.

رتاط العميل شيرى يف حالة اتفاق طريف العقد األساس العميل اآلمر واملستفيد عىل الخضوع للتحكيم وا (873)إال أن جانب من الفقه 
اآلمر عىل املستفيد بعدم املطالبة مببلغ خطاب الضامن إىل حني صدور قرار التحكيم، ونقض املستفيد لهذا االتفاق ميكن أن يعترب غشا 
منه يؤدي إىل تجميد قيمة خطاب الضامن لدى املرصف حتى صدور قرار هيئة التحكيم، وذلك يتطلب من العميل اآلمر أن يثبت ذلك 

لذي سيفيض بالتايل إىل سقوط االستقالل بني عقد األساس وخطاب الضامن وذلك استنادا إىل قاعة "أن الغش يفسد كل يشء" الغش ا
 عىل أساس أن الغش يسقط االستقالل بني العقد األساس وخطاب الضامن.

جميد مبلغ خطاب ا العميل اآلمر لطلب تإال إننا نرى بأن مجرد إثبات الغش باالستناد إىل اتفاق التحكيم ال يكفي كحجة يرتكن إليه
 .(874)الضامن، ومن ثم يجب يقدم العميل اآلمر طلب تجميد مبلغ الخطاب إىل القضاء املستعجل، وهو من اختصاص محكمة البداءة 

، هذا من جانب، (875)إذ ال تتيح قواعد التحكيم يف قانون املرافعات املدنية العراقي قيام هيئة التحكيم باتخاذ اإلجراءات التحفظية  
ومن جانب أخر فان املرصف ليس طرفا يف اتفاق التحكيم أو عقد األساس، وبالتايل ال ميكن إخضاعه لألوامر الصادرة من هيئة التحكيم 

( من قانون التجارة العراقي والتي مبوجب حكمها، يحل 424التي تنظر نزاع أطراف عقد األساس. ومن الجدير بالذكر مناقشة املادة )
( من 4/..71املرصف محل املستفيد يف مواجهة اآلمر، وذلك بعد دفعه مبلغ خطاب الضامن لألول، وحكم هذا املادة نفس حكم املادة)

 القانون املدين العراقي الخاصة بالكفالة. 

كون له حينها أما د، ويووفقا لحكم هذه املادة يكون حق املرصف بالرجوع عىل اآلمر بحكم القانون، باعتباره دائن مويف عن املستفي
 ، وذلك بعد صدور حكم التحكيم(876) اللجوء للتحكيم أو اتخاذ الدعوى الشخصية كطريق قانوين للرجوع عىل اآلمر

وتجدر اإلشارة إىل اتفاق املرصف والعميل اآلمر عىل التحكيم يف عقد إصدار خطاب الضامن ال تؤثر عىل حق املستفيد يف املطالبة 
لك لنسبية أثر رشط التحكيم فضال عن استقالل العالقة بني األطراف يف خطاب الضامن وهم املرصف واملستفيد عن مببلغ الضامن، وذ

 عقد إصدار خطاب الضامن.

                                                           

بنوك، أطروحة دكتوراه، جامعة . بهاء الدين رمضان محمد بطيخ، التحكيم في منازعات ال112عن د. معتصم محمود إسماعيل، مصدر سابق، ص

 .151، ص2111عين شمس كلية الحقوق، 

 د. رضا السيد عبد الحميد، مسائل في التحكيم الكتاب الثاني، التحكيم في الكفالة وخطابات الضمان، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، )873(

 .111-158. نقال عن بهاء الدين رمضان محمد، مصدر سابق ص 91ص

( من قانون المرافعات المدنية العراقي نجد أنها تنص على انه: )تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى 11دة )الما )874(

 عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق ...(.

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.219المادة ) )875(

ازعات الوطنية والتجارية الدولية، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعمال، منشأة د. فتحي والي، التحكيم في المن )876(

 .181-182، ص2112المعارف، اإلسكندرية، 
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 بعد عرضنا ملوضوع بحثنا املتواضع توصلنا إىل مجموعة من النتائج والتوصيات، والتي نبينها تباعا كام ييل:الخامتة: 

 أوال/ النتائج:
يستلزم لحسن صياغة اتفاق التحكيم املرصيف، رشطا كان أم مشارطة أن يتم تحديد العقد محل النزاع يف حالة رشط التحكيم،  .7

وتحديد املنازعات التي سيخضعها األطراف للتحكيم يف مشارطة التحكيم كان يحدد أن تكون فيام يخص إبرام العقد أو تفسريه 
إىل التحكيم يعد خروجا عن األصل وهو الخضوع للقضاء املختص يف الدولة، مام يستدعي  أو تنفيذه، وذلك باعتبار أن اللجوء

 تحديد املسائل التي سيخضعها أطراف االتفاق للتحكيم ومن ثم يحدد وفقا لذلك نطاق سلطة املحكم للفصل يف النزاع. 
حصل  إلبرام اتفاق التحكيم، إذ يجب أن يعىل املستوى الوطني، ال يكفي مجرد اتخاذ املرصف شكل رشكة مساهمة ليكون أهال .4

عىل ترخيص من البنك املركزي العراقي ملامرسة األعامل املرصفية، مام يستتبع إمكانية إبرام من ميثله اتفاق تحكيم مرصيف، 
قي، وذلك الن اوعىل املستوى الدويل يستلزم أن يستويف املرصف الرشوط التي نصة عليها الضوابط الصادرة من البنك املركزي العر 

 ال يجوز ألي شخص مامرسة األعامل املرصفية ما مل يكن مرخصا من البنك املركزي العراقي.
إمكانية اتفاق األطراف عىل إخضاع منازعاتهم بخصوص عقد مرصيف إىل التحكيم لعدم تعلقها بالنظام العام، وذلك بان العمل  ..

لتي يئة التحكيم ومبوجب ما تقدم من قواعد قانونية لن تهمل تطبيق القواعد ااملرصيف حق مايل يجوز التصالح عليه، وباعتبار أن ه
تتعلق بالنظام العام عند الفصل بالنزاع، حتى وان فوضت بالصلح واال فان مصري حكمها البطالن مام قد يرتب عىل املحكمني 

 . نص القانون عىل عدم تجاوز حدها األعىلمسؤولية تجاه املحتكمني، وذلك بأن ال يخالف قواعد التسعري أو الفوائد التي ي
إن اتفاق التحكيم املرصيف ال يرتب أثرا مبارشا عىل املراكز القانونية ألطرافه، وإمنا يرتب آثارا إجرائية تتمثل بامتناع أطرافه عن  .2

ام يجب عىل يف، كاللجوء إىل القضاء بخصوص النزاع موضوع اتفاق التحكيم، وهذا هو األثر السلبي التفاق التحكيم املرص 
األطراف وفقا التفاق التحكيم املرصيف أن يقوموا باتخاذ اإلجراءات الالزمة يف سبيل البدء بالتحكيم وهذا هو األثر اإليجايب 

 التفاق التحكيم.
ق موضوع حأن االتفاق عىل التحكيم سواء كان رشطا  أو مشارطة ال يرتتب عليه قطع التقادم أو بدء رسيان الفوائد فيام يخص ال .5

 التحكيم، إذ البد من تقديم طلب التحكيم من قبل أحد األطراف أمام املحكمني بوصفه مطالبة قضائية. 
إن إثبات الغش باالستناد إىل اتفاق التحكيم ال يكفي كحجة يرتكن إليها العميل اآلمر لطلب تجميد مبلغ خطاب الضامن، ومن  .1

 لخطاب إىل القضاء املستعجل، وهو من اختصاص محكمة البداءة.ثم يجب يقدم العميل اآلمر طلب تجميد مبلغ ا

 ثانيا/ التوصيات:
نظر ألهمية التحكيم وباعتباره طريقا استثنائيا للتقايض وأسوة بالترشيعات املقارنة، فإننا نهيب باملرشع العراقي إىل أن ينص عىل  .7

 لإلثبات.وجوب كتابة اتفاق التحكيم املرصيف بوصفه رشط لصحة االتفاق وليس 
نهيب باملرشع العراقي أن يقنن مبدا االختصاص حتى يتسنى لهيئة التحكيم أو املحكم الفصل يف اختصاصه وذلك ملنع األطراف  .4

من املامطلة يف حال الطعن بصحة االتفاق أو االعرتاض عىل اختصاص هيئة التحكيم للفصل يف موضوع النزاع، وذلك أسوة 
 بالترشيعات املقارنة. 
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 دراملصا
 أوال/ الكتب

 .4171د. معتصم محمود إسامعيل، التحكيم يف املنازعات املرصفية دراسة إجرائية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  .7
 .4171د. محمد صالح عيل العوادي، التحكيم يف املعامالت املرصفية، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل،  .4
 .7224الدويل، دار الحكمة للطباعة والنرش، بغداد، د. فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري  ..
 ..411د. محمود السيد عمر التحيوي، الوسيلة الفنية إلعامل األثر السلبي لالتفاق عىل التحكيم ونطاقه، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  .2
 العريب، بريوت لبنان، دون سنة نرش.د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف رشح القانون املدين، الجزء األول، دار إحياء الرتاث  .5
 .4172د. أكرم يامليك، التحكيم التجاري، الطبعة األوىل، مكتبة زين الحقوقية، لبنان، .1
 د. مصطفى صالح ناطق، نظام التحكيم التجاري يف املؤسسات املالية املرصفية )دراسة مقارنة(، دار الفكر والقانون للنرش والتوزيع، مرص، .1

 .4178ط األوىل، 
 .4171، املكتبة القانونية، بغداد، 2، الطبعة 7د. عبد املجيد الحكيم وآخرون، الوجيز يف نظرية االلتزام يف القانون املدين العراقي، الجزء  .8
 .4112د. احمد إبراهيم عبد التواب، اتفاق التحكيم والدفوع املتعلقة به، دار الجامعة الجديدة، مرص، .2
 البشري، املدخل لدراسة القانون، املكتبة القانونية، بغداد، دون سنة نرش. د. عبد الباقي البكري و د. زهري .71
د. غالب عيل الداوودي و د. حسن محمد الهداوي، القانون الدويل الخاص، الجزء األول، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي العراقية،  .77

 دون سنة نرش.
 ..417بي التفاق التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، د. احمد إبراهيم عبد التواب، األثر اإليجايب والسل .74
 .4111د. فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، منشاة املعارف، اإلسكندرية، الطبعة األوىل،  ..7
 .4171د. احمد عبد الكريم سالمة، التحكيم يف املعامالت املالية الوطنية والدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  .72
 ..417د. احمد إبراهيم عبد التواب، األثر اإليجايب والسلبي التفاق التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة،  .75
 نطاقه، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نرش.-أركانه ورشوطه-. احمد إبراهيم عبد التواب، اتفاق التحكيم مفهومه .71
القانون التجاري )العقود التجارية والعمليات املرصفية وفقا ألحكام قانون التجارة املرصي رقم د. عيل البارودي و د. محمد فريد العريني،  .71

 .4177اإلسكندرية، -(، دار الجامعة الجديدة، مرص7222لسنة  71
 .4117د. عيل البارودي، العقود وعمليات البنوك التجارية، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  .78
 .4114العقود التجارية وعمليات البنوك، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، د. مصطفى كامل طه،  .72
 ..417د. هاين دويدار، العقود التجارية والعمليات املرصفية، دار الجامعة الجديدة،  .41
 .4174ربية، ، دار النهضة الع7222لسنة  41د. سميحة القليويب، األسس القانونية للتحكيم التجاري الدويل وفقا للقانون رقم  .47
 .4172د. فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية علام وعمال، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  .44

 ثانيا/ الرسائل واألطاريح
 .4171مصطفى ناطق صالح، التحكيم التجاري يف املؤسسات املالية دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة املوصل كلية الحقوق،  .7
 .4177بهاء الدين رمضان محمد بطيخ، التحكيم يف منازعات البنوك، أطروحة دكتوراه، جامعة عني شمس كلية الحقوق،  .4

 ثالثا/ البحوث
 أسيل باقر جاسم، أثر التحكيم عىل خطاب الضامن )دراسة تحليلية(، بحث منشور يف مجلة املحقق الحيل، العدد األول، السنة الخامسة. .7

 اننيرابعا/ القو 
 املعدل. 7257( لسنة 21القانون املدين العراقي رقم ) .7
 املعدل. 7222( لسنة 41قانون التحكيم املرصي رقم ) .4
 .4177املعدل سنة 74/5/7287الصادر يف  511/87رقم قانون اإلجراءات املدنية الفرنيس  ..
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 املعدل. 7212( لسنة .8قانون املرافعات املدنية العراقي رقم ) .2
 .4112( لسنة 22لعراقي رقم )قانون املصارف ا .5
 املعدل. 7221لسنة  47قانون الرشكات العراقي رقم  .1
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  أثر العالقة السببية في جريمة القتل العمد )دراسة مقارنة مع أحكام القانون القطري والفقه اإلسالمي(

 أثر العالقة السببية في جريمة القتل العمد

  )دراسة مقارنة مع أحكام القانون القطري والفقه اإلسالمي( 
    

 قطر-باحثة يف القانون، 
 

 : ملخص

ة للجاين املادي يف الجرمية، والتي يرتتب يف حال قيامها أن تقوم املسؤوليتعترب العالقة السببية من أهم العنارص يف الركن 
مرتكب الفعل اإلجرامي، فهذ البحث بدور حول مسألة األثر املرتتب عىل العالقة السببية بني الفعل اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية 

لعمد، لقطري يف قانون العقوبات يف جرمية القتل ايف جرمية القتل العمد، وبيان أحكام العالقة السببية وما نظمة املرشع ا
وعقد مقارنة بينها وبني ما اتجه إليه الفقه اإلسالمي وبالتحديد كل مذهب من املذاهب األربعة وهام ) الحنفي، الحنبيل، 

قة السببية الشافعي، املاليك(، وقد خلص البحث إىل وجود بعض أوجه الشبه واالختالف بني موقف املرشع القطري حول العال 
يف جرمية القتل العمد مع بعض املذاهب األربعة، يف أحكام األثر املرتتب عىل العالقة السببية، كاملذهب املاليك والذي مل 
يأخذ بالعالقة السببية املالمئة، وذلك عىل عكس جمهور الفقهاء واملرشع القطري الذين يأخذون بالعالقة السببية املالمئة 

 . واملنتجة

 

Abstract :  

The causal relationship is one of the most important elements in the physical element of 

the crime, which, if it entails the responsibility of the perpetrator of the criminal act, this 

research plays a role on the question of the causal relationship between the criminal act and the 

criminal result in murder, the statement of the provisions of the causal relationship and the 

regulations of the Qatari legislator in the penal code in the crime of murder, and a comparison 

between them and the approach of Islamic jurisprudence and specifically each of the four 

doctrines (Hanafi, Hambali, Al-Maliki), al-Maliki concluded, al-Maliki concluded, and al-

Maliki concluded, Research into the existence of some similarities and differences between the 

position of the Qatari legislator on the causal relationship of murder with some of the four 

doctrines, in the provisions of the effect of causal relationship, such as the Maliki doctrine, 

which did not take the appropriate causal relationship, unlike the majority of jurists and Qatari 

legislators who take the appropriate and productive causal relationship.. 
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 املقدمة
القتل العمد هو ما يتعمد الجاين فيه إزهاق روح املجني عليه ويقرتن به الفعل املزهق لروح املجني عليه بنية قتله بأي أداة، ويعترب 

أعظم الجرائم وحرمته الرشيعة اإلسالمية وحددت عقوبته يف نصوص القرآن والسنة، باعتبار أنها قد عنيت بالنفس من أكرب الكبائر ومن 
النَّْفَس  َواَل تَْقتُُلوا) ..عناية تعد فائقة فقد رشعت من األحكام ما يجلب املصالح وما يدفع املفاسد فقد قال تعاىل يف سورة اإلرساء يف اآلية 

 . (ۗ   اللَُّه إاِلَّ ِبالَْحقِّ  الَِّتي َحرَّمَ 

وأركان جرمية القتل العمد يف الرشيعة اإلسالمية تعد ثالثة وهي اشرتاط أن يكون املجني عليه أدميا وأن القتل يكون نتيجة لفعل 
 4112لسنة  77 رقم الجاين كام أن يقصد الجاين إحداث الوفاة. كام أن املرشع القطري. وقد نظم جرمية القتل العمد يف قانون العقوبات

، وقد اشرتط لقيام املسؤولية الجنائية للجاين نتيجة مادية وهي إزهاق روح املجني عليه، فيجب أن يرتبط السلوك للجاين 72.-11.يف املواد 
 الجرمية يففيها بالنتيجة اإلجرامية من خالل توافر رابطة سببية تجمعهم، إىل جانب الرشوط املفرتضة وهي أن يكون املحل لالعتداء 

إنسان حي وأن يكون املرتكب للفعل إنسان أخر، وأال يتحد القاتل واملقتول. فتعد عالقة السببية رشط الكتامل الركن املادي للجرمية 
 فهي تربط بني الفعل اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية، فلها أهمية تكمن يف أنها تعد عامل حاسم يف إضفاء املسؤولية الجنائية عىل مرتكب
الجرمية يف حالة ثبوت توافرها، وال تثري فكرة العالقة السببية أي إشكالية يف حالة وجود سلوك إجرامي وحيد ترتب عليه إحداث النتيجة 
اإلجرامية ولكن تثار املشكلة عندما تتواجد أسباب وعوامل متعددة سواء كانت سابقة أو الحقة أو معارصة  تتظافر مع السلوك اإلجرامي 

ترتب عليها إحداث النتيجة اإلجرامية، فيثار تساؤل حول مدى قيام العالقة السببية بني الفعل اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية بالرغم للجاين 
من تواجد أسباب أخرى ساهمت يف حدوث النتيجة اإلجرامية، سيتم يف هذا البحث التطرق إىل مفهوم عالقة السببية وأثر حالة تعدد 

مع فعل الجاين يف املسؤولية الجنائية، وسيقترص يف املقارنة عىل جرمية القتل العمد، نظر ا ألهمية هذه الجرمية وما العوامل واألسباب 
 يوجد من اختالف فقهي حول اإلشكالية املتعلقة برابطة السببية عند تعدد العوامل املسببة للنتيجة اإلجرامية يف كال من الفقه اإلسالمي

 قارنة مع موقف املرشع القطري وما أخذ به. والفقه القانوين مع امل

 أهمية البحث: 
تعد عالفة السببية من أحد أهم عنارص الركن املادي للجرمية والتي ميكن بناء عليها أن تنسب النتيجة اإلجرامية إىل الفعل 

ل أهمية خاصة أن موضوع البحث يشكاإلجرامي، وبناء عىل ذلك تقوم املسؤولية الجنائية ملرتكب الفعل اإلجرامي، كام تجدر اإلشارة إىل 
 طري؛ نظر ا لقلة عدد املراجع التي قد تناولته.لتعلقه بالقانون الق

 تساؤالت البحث:
 ماهي عالقة السببية؟

 ما هو موقف املرشع القطري من نظريات السببية؟
 ما هو تأثري انقطاع العالقة السببية عىل املسؤولية الجنائية؟

 ما هو مفهوم العالقة السببية لدى الفقه اإلسالمي؟
 م املتعلقة بالعالقة السببية بني الفقه اإلسالمي والقانون القطري؟هل يوجد اختالف بني األحكا

 كل تلك التساؤالت سيتم اإلجابة عليها من خالل ما تم استعراضه يف هذا البحث.
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 منهج البحث:
عقوبات القطري لتم اعتامد املنهج التحلييل املقارن من خالل تحليل النصوص القانونية املتعلقة برابطة السببية الواردة يف قانون ا

القطري مع الفقه اإلسالمي وما ذهب إليه كل مذهب من املذاهب األربعة وهم )الحنفي، الحنبيل، الشافعي، املاليك(  4112لسنة  77رقم 
ع بيان أوجه الشبه مبالنسبة ملفهوم العالقة السببية واآلثار املرتتبة عليها يف املسؤولية الجنائية عند تعدد العوامل املسببة لنتيجة االجرامية، 

 واالختالف حول األحكام املتعلقة بها.

 إشكالية البحث:
تكمن إشكالية البحث يف الحالة التي تتوافر فيها أسباب وعوامل متعددة مع الفعل االجرامي للجاين ساهمت يف إحداث النتيجة 

د ساهمت والنتيجة اإلجرامية بالرغم من تواجد أسباب أخرى قاالجرامية، فيثار تساؤل حول مدى قيام العالقة السببية بني الفعل اإلجرامي 
يف حدوث النتيجة اإلجرامية، فهل عالقة السببية تظل قامئة بني الفعل االجرامي والنتيجة االجرامية ويكون الجاين مسؤوال جنائي ا، أم 

 ر.لقانون القطري والفقه اإلسالمي من هذا األمأنها تنتفي بسبب هذه العوامل واألسباب ويعترب غري مسؤول جنائي ا، وما هو موقف ا

 أهداف البحث:
 توضيح مفهوم العالقة السببية مع بيان النظريات الفقهية القانونية األكرث شيوعا التي تناولتها.-7
 بيان موقف الفقه اإلسالمي حول نظرية السببية. -4
 به من نظرية.بيان موقف املرشع القطري من نظرية العالقة السببية وما أخذ -.
 بيان آثر تعدد العوامل املسببة لنتيجة اإلجرامية عىل املسؤولية الجنائية يف كال من القانون القطري والفقه اإلسالمي.  -2

 سيتم تقسيم خطة البحث كام ييل:

 املبحث األول: ماهية عالقة السببية.
 املطلب األول: العالقة السببية يف جرمية القتل

 اتجاه الفقهاء األربعة يف السببيةاملطلب الثاين: 

 املبحث الثاين: أثر قيام العالقة السببية يف املسؤولية الجنائية عند تعدد العوامل
 املطلب األول: أثر قيام العالقة السببية يف املسؤولية الجنائية عند تعدد العوامل عند الفقهاء

 يف قطرلجنائية عند تعدد العوامل املطلب الثاين: آثر قيام العالقة السببية يف املسؤولية ا

 

 ماهية العالقة السببية: املبحث األول
تعترب عالقة السببية من أحد عنارص الركن املادي للجرمية والتي يشرتط لتامم الركن املادي يف الجرمية توافرها، فلتتحقق الجرمية 
التامة يجب أن يكون الفعل اإلجرامي السبب يف حدوث النتيجة اإلجرامية؛ فهي تربط بني العنارص املتعلقة بالركن املادي وإذا انتفت 

. فإذا مل يتوافر إال سبب واحد من األسباب التي تعد قانونية؛ فاألمر يكون سهال يف 877فال يتحقق الركن املادي للجرمية هذه الرابطة، 

                                                           
 .11، ص2111قطر، -عمرو الوقاد، قانون العقوبات القسم العام، الطبعة األولى، كلية الشرطة، الدوحة 877
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. ولكن قد تتعدد األسباب يف بعض األحيان 878تحديد مسؤولية الفاعل الذي قام بارتكاب الجرمية واملتسبب يف حدوث النتيجة اإلجرامية
 التسبب يف حدوث النتيجة اإلجرامية املتمثلة يف وفاة املجني عليه، ويثار التساؤل حول مسؤولية الفاعلويساهم بعض منها بنصيب يف 

. سيتم فيام ييل بيان مفهوم عالقة السببية من خالل النظريات 879ومدى قيام أو انقطاع العالقة السببية بني النشاط والنتيجة اإلجرامية 
هوم توافر العالقة السببية بني الفعل اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية. من خالل مطلب أول يتعلق مبفالفقهية القانونية السائدة يف تحديد 

العالقة السببية يف جرمية القتل وأهم النظريات الشائعة املتعلقة بها وموقف القانون القطري من تلك النظريات، واملطلب الثاين حول 
 / الشافعي/ الحنفي/ املاليك(.اتجاه السببية عند الفقهاء األربعة )الحنبيل

 العالقة السببية يف جرمية القتل: املطلب األول
يجب يف جرمية القتل باعتبارها من جرائم الرضر، أن يكون النشاط االجرامي مرتبط برابطة سببية، ويكون فعل االعتداء الذي 

تساهم  السلبي أو اإليجايب بعض العوامل األخرى، و صدر من الجاين السبب يف حدوث الوفاة للمجني عليه، وقد يتظافر سلوك الجاين
. فال ميكن القول بأن سلوك الجاين هو السبب الوحيد يف 880يف إحداث الوفاة للجاين والتي تعد النتيجة االجرامية يف جرمية القتل

اة بالرجوع اىل لجاين يف حدوث الوفحدوث النتيجة االجرامية املتمثلة يف وفاة املجني عليه، تنقسم هذه العوامل التي تسهم مع نشاط ا
وقت توافرها إىل عوامل تعترب سابقة عىل النشاط االجرامي، وعوامل معارصة لنشاط الجاين، وعوامل تعد الحقة عىل النشاط االجرامي 

خرى مع نشاط الجاين أ للجاين، فتثور يف هذه الحاالت إشكالية حول تأثر مسؤولية الجاين يف جرمية القتل باعتبار بأنه قد حدثت عوامل 
. ولقد تعددت واختلفت النظريات لدى الفقه القانوين املتعلقة بالعالقة السببية يف تحدد مدى توافر أو عدم توافر العالقة 881اإلجرامي

عليها  بالسببية بني السلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية، فتم عمل قواعد من قبلهم يف حالة تداخل عوامل أخرى مع فعل الجاين ترت
حدوث النتيجة اإلجرامية، بوجد بها ضوابط وقواعد تعالج مسألة تعدد العوامل التي ترتب عليها حدوث النتيجة االجرامية، ومن أبرز تلك 

. سيتم بيانها فيام ييل مع بيان موقف املرشع القطري 882النظريات نظرية تعادل األسباب ونظرية السببية املالمئة ونظرية السبب القوى
 تلك النظريات. من

 الفرع األول: النظريات السائدة يف العالقة السببية
 أوالً: نظرية تعادل األسباب:

تذهب هذه النظرية إىل املساواة بني األسباب املختلفة التي قد ساهمت يف إحداث النتيجة اإلجرامية سواء كانت تلك األسباب تعد 
. فإذا كانت هناك أسباب عديدة تسببت يف حدوث النتيجة 883سان أو من فعل الطبيعةمألوفة أو غري مألوفة وسواء قد ارتكبت بفعل اإلن

وافرت تاالجرامية ومن بني تلك األسباب السلوك اإلنساين، فهذا السلوك يعترب كافي ا لتوافر وقيام عالقة السببية للنتيجة املرتتبة عليه ولو 
رامية للجرمية، أما يف حالة عدم مساهمة السلوك اإلنساين يف إحداث أسباب أخرى غري مألوفة قد ساهمت يف حدوث النتيجة اإلج

                                                           
نظرية الجزاء(، الطبعة  -الدكتور غنام محمد غنام، الدكتور بشير سعد زغلول، شرح قانون العقوبات القطري القسم العام )نظرية الجريمة 878

 .111، ص2118الثانية، 

 .111المرجع السابق، ص 879

 .12قطر، ص -، جامعة قطر، الدوحة 2111الدكتور سامي الرواشدة، الدكتور احمد سمير، شرح قانون العقوبات القطري القسم الخاص،  880

 .11المرجع السابق، ص 881

 .111الدكتور غنام محمد غنام، الدكتور بشير سعد زغلول، المرجع السابق، ص 882

 .12الدكتور عمرو الوقاد، المرجع السابق، ص 883
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وإذا أسهم مع فعل الجاين يف . 884النتيجة االجرامية، فتنقطع عالقة السببية بني السلوك والنتيجة واملسؤولية الجنائية تنتفي ملرتكب القعل
ية املتمثلة السببية تظل قامئة بني الفعل للجاين والنتيجة االجرامجرمية القتل عوامل أخرى ترتب عليها حدوث وفاة املجني عليه، فعالقة 

. أما يف حالة ما 885يف الوفاة، ولو أن مساهمة الفعل للجاين يف إحداث النتيجة االجرامية يعد محدودا للغاية باملقارنة مع العوامل األخرى
جسامته، بحيث ان الوفاة كانت ستحدث حتام بالرغم من وجوده، إذا كان النشاط االجرامي للجاين مل يسهم يف احداث الوفاة بالرغم من 

.هذه النظرية قد تعرضت النتقادات عديدة من أبرزها بأنها قد وسعت 886فعالقة السببية تنقطع بني النشاط والوفاة وتتوقف عند حد الرشوع 
ب أخرى أغلب األحوال التي يتم تداخل بها أسبامن نطاق التجريم؛ فأصبح مرتكب السلوك اإلجرامي مسؤوال  من الناحية الجنائية يف 

 .887سواء كانت مألوفة أو غري مألوفة 
 ثانًيا: نظرية السبب املبارش أو الفعال:

يقصد بهذه النظرية أن يتم االعتداد بالسبب الذي يعد أكرث فعالية يف تحقيق النتيجة اإلجرامية، فإذا ما وجد أكرث من سبب وكان 
ن األخر بحيث كان كافي ا إلحداث النتيجة اإلجرامية بذاتها، فعالقة السببية تقوم بني الفعل الذي ارتكبه وبني يوجد بينهم سبب أقوى م

. فالسببية وفقا لهذا االتجاه تستوجب أن يتواجد اتصال مادي مبارش فيام بني الفعل والنتيجة املرتتبة بشكل ينفى 888النتيجة اإلجرامية
 ه بتدخلها سينقطع االتصال املبارش بني أول فعل والنتيجة املرتتبة النهائية، بالتايل عدم إمكانية القوبتدخل العوامل األخرى، بحيث أن

. وقد تم توجيه العديد 889بتوافر العالقة السببية بينهام، بل إمنا رابطة السببية بالنسبة لهذه النظرية تنشأ بني الفعل األخري واملبارش للنتيجة
ظرية؛ باعتبار أنها قد توسعت يف نطاق التجريم يف بعض األحيان وقد ضيقت من نطلق التجريم يف بعض من االنتقادات لهذه الن

األحيان، فبالنسبة لنطاق السبب املبارش فأنها تضيق من النطاق املتعلق بالتجريم، كذلك يف نطاق السبب الفعال فتوسع من نطاق 
 .                                890التجريم

 : نظرية السببية املالمئة:ثالثاً 
تعنى هذه النظرية أن يتم اعتبار الفعل اإلجرامي سبب ا يف حدوث النتيجة اإلجرامية مادام أنه هو مالئم وكاِف لحدوث النتيجة 

ا للمجرى العادي لألمور حتى وأن تداخلت معها عوامل وأسباب أخرى طاملا أنها كانت مألوفة ومتوقعة . فإذا ما تداخلت 891اإلجرامية وفق 
ا للمجرى العادي لألمور؛  أسباب أخرى ساهمت يف إحداث النتيجة اإلجرامية مع السبب املالئم وكانت هذه األسباب مألوفة الحدوث وفق 

نت األسباب افأنها ال تقوم بقطع عالقة السببية ويعترب السبب املالئم مرتبط ا بعالقة السببية مع النتيجة اإلجرامية، وعىل عكس ذلك فإذا ك
 . 892غري مألوفة وشاذة فتقطع العالقة السببية 

                                                           
 .12المرجع السابق، ص 884

 .12الدكتور سامي الرواشدة، الدكتور احمد سمير، المرجع السابق، ص 885

 .15المرجع السابق، ص 886

 .15المرجع السابق، ص  887

 .112، ص الدكتور غنام محمد غنام، الدكتور بشير سعد زغلول، المرجع السابق 888

، السببية في جناية القتل "دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي اإلسالمي وقانون العقوبات الجزائري"، رسالة ماجستير، جامعة 2111حنان جالب،  889

 .52باتنة، الجزائر، ص -الحاج لخضر

 .15عمرو الوقاد، المرجع السابق، ص 890

 .11المرجع السابق، ص 891

 .111الدكتور غنام محمد غنام، الدكتور بشير سعد زغلول، المرجع السابق، ص 892
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 الفرع الثاين: موقف املرشع القطري من نظريات السببية 
من قانون العقوبات  41مل يرد تعريف برصيح النص من قبل املرشع القطري لعالقة السببية ولكن قد تبنى املرشع القطري يف املادة 

 يسأل النظرية السببية املالمئة أو الكافية يف ربط الفعل اإلجرامي بالنتيجة اإلجرامية. فتنص املادة عىل أنه "  4112لسنة  77القطري رقم 
جرمية مل تكن نتيجة لنشاطه اإلجرامي، غري أنه يسأل عن الجرمية ولو كان قد أسهم مع نشاطه اإلجرامي يف إحداثها  الشخص عن

 هسبب آخر سابق أو معارص أو الحق عليه، متى كان هذا السبب متوقعا  أو محتمل وفقا  للسري العادي لألمور. وأّما إذا كان هذا السبب وحد
ا ملا ورد يف نص املادة الوارد أعاله  "..رمية، فال يسأل الشخص يف هذه الحالة إال عن الفعل الذي ارتكبهكافيا  إلحداث نتيجة الج فوفق 

ة، يأن عالقة السببية تقوم بني السلوك اإلجرامي وبني النتيجة اإلجرامية ما دام كان هذا السلوك هو السبب املالئم لحدوث النتيجة اإلجرام
خرى سواء كانت معارصة أو سابقة أو حتى لو كانت الحقة للسلوك اإلجرامي طاملا كانت هذه األسباب من حتى لو تم تداخل أسباب أ 
. باإلضافة إىل أن املرشع القطري قد نص بشكل رصيح يف املادة سالفة الذكر عىل أنه من املمكن أن 893األسباب املألوفة أو املتوقعة 

 قعة لنتيجة اإلجرامية، وذلك إذا كانت تلك األسباب املتوقعة تكفي يف حد ذاتها لحدوثتنتفي تلك األسباب املألوفة أو التي تعد متو 
 894النتيجة اإلجرامية.

 املطلب الثاين اتجاه الفقهاء األربعة يف السببية
الفقهاء السبب . كام أطلق 895يعرف فقهاء الرشيعة اإلسالمية عالقة السببية بأنها الرباط الرابط بني السبب باملسبب والعلة باملعلول.

ل ك يف املقابل للمبارشة، وقد فرقوا بينهام، فيقسمون العالقة بني األفعال املرتكبة ونتائجها إىل مبارشة وتسببا مع االختالف يف مسؤولية
ل ب منهم. فالفقهاء ينظرون لسبب بنفس املدلول وهو ما يؤدي إىل الحكم ال بنفسه إمنا بالواسطة، أي الحكم مل يحصل بذلك السبب

. وال يوجد يف الفقه اإلسالمي نظرية عامة تقوم بتحديد معيار بشكل محدد لعالقة 896حصل عند توافره مع اختالفهم يف املسؤولية للمبارش
. 897السببية، بل قام الفقهاء يف الفقه اإلسالمي بإيراد قواعد تعترب جزئية لحل املشاكل التي تتعلق بالعالقة السببية يف جرائم متنوعة

قة السببية تختلف باالختالف يف السبب ونوعه وعدده وباختالف النتيجة والطريقة التي وقعت بها، فقد يكون فعل الوفاة ناتج عن وعال 
. سيتم فيام ييل سيتم بيان االتجاهات 898مجموعة من العوامل إىل جانب فعل الجاين العمدي والتي يصعب تحديد أيهم أدي إىل وقوعها

 هب األربعة فيام يتعلق بجرمية القتل العمد فيام ييل:لسببية يف كل من املذا

 أواًل: الحنفية: 
فمفهوم السبب عند األحناف هو ما كان بني السبب وبني املسبب عامل آخر، فيكون تأثري السبب يف النتيجة اإلجرامية بهذا العامل 
 وليس بطريق املبارشة، فالحنفية يربطون تعريف السبب بالقصد، فإذا ما كان فعل القتل مبارشا مثال فهو يعترب عمد، أما إذا كان ال يحمل

                                                           
 .11عمرو الوقاد، المرجع السابق، ص 893

 .11المرجع السابق، ص 894

، عالقة السببية في القانون والشريعة اإلسالمية، مجلة العلوم اإلنسانية والتطبيقية، الجامعة 2115الدكتور أحمد عبد السالم األشهب ، 895

 .59األسمرية اإلسالمية زليتن، العدد الرابع، ص

 .21حنان جالب، المرجع السابق، ص 896

لجريمة، الطبعة الثانية، دار المطبوعات الجامعية من إصدارات كلية الحقوق، الدكتور محمود نجيب حسني، الفقه الجنائي اإلسالمي "ا 897

 .181، ص2119اإلسكندرية، 

 21حنان جالب، المرجع السابق، ص 898
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 و يتعرب تسببا، كالذي يقوم بحفر برئ وميوت من وقع فيه؛ فيكون متسببا وليس مبارشا، فالحفر يعد سببا، والوفاة قد حصلتصفة العمد فه
 .899بسبب السقوط 

 ثانًيا: املالكية:
 الحكم ىليعرف املالكية السبب بأنه ما يرتتب الهالك عنده إذا كان السبب هو املؤدي لوقوع ذلك الفعل بتلك العلة، فهو ما يؤدي إ

.فتكون السببية قامئة بني فعل الجاين والنتيجة اإلجرامية، طاملا أنها تولدت عن فعله 900بواسطة، وهي كام يف العلة يف املفهوم األصويل
حتى لو أنه قد تخللها عوامل أخرى، كان عىل الجاين أن يتوقعها أو كان التوقع لها مجزوما به وذلك حسب املجرى العادي لألمور وما 

 .901قىض به العرفي

 ثالًثا: الشافعية والحنابلة:
يرى الشافعية السبب بأنه هو ما أفىض إىل الحكم بواسطة أو بوسائط، كأن يقوم شخص بوضع شخص أخر يف سبع يف زبية، وإذا 

عية والحنابلة يرون بأن فقام بأكله السبع، فالذي قام بوضعه يكون ضامنا، باعتبار بأنه تسبب يف موته مع أنه مل يبارش ذلك بنفسه، فالشا
 . 902كل فعل يغلب عىل الظن يف تحقق الهالك وكان ولو مل بشكل مبارشا، فهو سبب ويعرب عن الفاعل باملتسبب

 أثر قيام العالقة السببية يف املسؤولية الجنائية عند تعدد العوامل املبحث الثاين
ي الذي فليك يكون الشخص مسؤوال جنائي ا عنها البد أن الفعل اإلجرامتعترب جناية القتل العمد من الجرائم التي تعد ذات النتيجة، 

. أما يف 903قام بارتكابه والنتيجة التي ترتبت عنه أن تتوافر عالقة السببية بني فعل الجاين والنتيجة اإلجرامية التي يعاقب عليها القانون
لجاين اإلجرامية، سواء كان ذلك االنقطاع طبيعي أو بفعل شخص، فاحالة انعدام أو قيام ثم انقطاع العالقة السببية قبل تحقق النتيجة 

يسأل عن فعله فقط وال يسأل عن النتيجة اإلجرامية إذا كان فعله مل يسببها، وال يقطع هذه السببية أن يتم اشرتاك عدة عوامل أخرى 
ة أو آخر أو سببها حالة املجني عليه الطبيعي مع فعل الجاين يف إحداث النتيجة اإلجرامية، سواء أكانت تلك العوامل من فعل شخص

. فيام ييل سيتم بيان األثر عىل قيام عالقة السببية عند تعدد العوامل وتظافرها مع سلوك الجاين يف إحداث النتيجة اإلجرامية 904الصحية
عرض ملوقف طري حيال ذلك األمر، والتاملتمثلة يف الوفاة ومدى قيام املسؤولية الجنائية أو عدمها من خالل التعرض ملوقف املرشع الق

الفقه اإلسالمي الذي اهتم بشكل كبري مبوضوع الرابطة السببية، والتي تم دراسة ومعالجة مواضيعها بشكل دقيق وموضوعي يف أبواب 
ار املرتتبة عليها اآلثالجنايات والضامنات، وكذلك بيان أوجه االختالفات حول وجهات النظر بني الفقهاء األربعة حول السببية وقيامها و 

 من املسؤولية الجنائية.

 

                                                           
 . 21المرجع السابق، ص 899

 .21، صالمرجع السابق900 

 .125المرجع السابق، ص 901

 .121المرجع السابق، ص  902

 .59، صرجع السابقالدكتور أحمد عبد السالم األشهب، الم 903

 .59المرجع السابق، ص 904
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 أثر قيام عالقة السببية عىل املسؤولية الجنائية عند تعدد العوامل عند الفقهاء املطلب األول
لقد سار الفقه اإلسالمي وفق دستور القرآن الكريم والسنة النبوية، فقد تطلب ملسألة الجاين عن النتيجة اإلجرامية أن يكون هناك 

ا إس ناد ا مادي ا يربط بني سلوك الفاعل والنتيجة اإلجرامية، فال توجد مسؤولية بغري إسناد مادي، وذلك ألن الله عز وجل ال يحاسب نفس 
من ف)كُّل نَْفس مِبَا كََسبَْت رَِهينَة(، أي أنها معتقلة بعلمها يف يوم الحساب،  8.إال ما كسبت فيقول الله عز وجل يف سورة املدثر يف اآلية 

فاملسؤولية الجنائية يف الفقه اإلسالمي يتحملها  .905املبادئ الجوهرية يف املسؤولية الجنائية يف الرشيعة اإلسالمية هي شخصية املسؤولية 
بنتائجه مع  ااإلنسان تبعة أو نتيجة ألفعاله املحرمة والتي قد أتاها مدركا ملعانيها والنتائج لها، فالذي يأيت فعال مدركا بأنه محرم رشعا وعامل

. ولقد اختلفت وجهات النظر يف املذاهب الفقهية األربعة )الحنبيل، املاليك، الشافعي، الحنفي( فيام 906رضاه، يسأل عن تلك النتائج
ى ري يتعلق بالسببية وقيامها واآلثار املرتتبة عليها عند توافر عدة عوامل إىل جانب فعل الجاين ترتب عنها نتيجة إجرامية وهي الوفاة. ف

األحناف بأنه ليك تقوم العالقة السببية بني فعل الجاين والنتيجة اإلجرامية، ال بد أن يكون فعل الجاين هو السبب الوحيد الذي ينتج 
عن النتيجة اإلجرامية أي الوفاة، أما إذا تداخلت أسباب وعوامل أخرى مع فعله، وكان من شأنها أن تنفي مسؤوليته فهنا ال ميكن أن 

ا للعرف تقوم عال  . فالحنفية ال يقيمون السببية بني 907قة السببية، عىل أن يكون التدخل لهذه العوامل حسب سري األمور العادي ووفق 
الفعل الذي ارتكبه الجاين والنتيجة اإلجرامية يف حالة تدخل بعض العوامل األخرى، إال إذا ما أمكن أن تتم إضافة هذه العوامل إىل 

. فمن يقوم برضب شخص رضبة تعد خفيفة ثم توىف بعدها، فوفقا 908بإضافة العلة إىل السبب، كأنها تعترب تولدت عنهفعله، أو ما يسمى 
وحسب سري األمور العادي أن الرضبة التي تعد خفيفة غري قاتلة وال تدل عىل نية القتل، والوفاة حصلت بسبب عامل آخر مثل مرض 

. فالحنفية يعتربون يف العديد من الفروع الفقهية أن النتيجة 909ب املبارش يف حدوث نتيجة الوفاةاملجني عليه أو مرضه هو الذي يعترب السب
النهائية تتحصل من العلة وليس من السبب، كام أن قيام السببية بني فعل الجاين والوفاة يف حالة تعدد العوامل يقيده ذلك عنرصين، 

 . 910كون منفصلة العلة عن السبب وغري ناتجة عنهوهو أن تكون العلة بفعل اإلنسان اختياريا، وأن ت

أن القول بأن السببية املبارشة تقوم بني الفعل املتمثل يف القتل والوفاة لضحية، قد يؤدي إىل إفالت الجاين مرتكب الجرمية من  
القصاص عند األحناف  ة وال كذلكاملسؤولية التي تكون عىل نحو ال يتناسب مع العدوان الذي قام به، فالقتل بالسبب ال يستوجب الكفار 

 ، وإمنا يستوجب الدية فقط، ويؤدي ذلك إىل ترتب أخالل بالعنرص املتعلق بالتناسب يف العقوبة، إن ما اتجه إليه األحناف يشري إىل نوعا
ن ما ذهب إليه الحنفية ال أ ما إىل اتجاه السببية املبارشة التي تم تبنيها يف بعض من الترشيعات املقارنة الوضعية يف الدول األخرى، إ 

 يربره نظرتهم بالعمد ووسيلته واملسؤولية عنه، فيتبني لنا أن األحناف يضيقون من صورة العمد، فهم اعتربوا القتل العمد املوجب للقصاص
. 911فقا ملا يراه األحنافو هو ما تم باملبارشة فقط، وبالتايل فإن العالقة السببية تنقطع وال تقوم إذا كان الجاين متسببا وبني النهائية 

                                                           
رية السببية في القانون الجنائي: دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة بالقانون المصري وقوانين عربية وأجنبية نظ ،مجيد خضر أحمد السبعاوي 905

 .19، القاهرة، ص 2112المركز القومي لإلصدارات القانونية، بمنظور جنائي فلسفي، الطبعة األولى

 .15حنان جالب، المرجع السابق، ص  906

 .58المرجع السابق، ص  907

 .11، صسابقالمرجع ال 908

 .58المرجع السابق، ص 909

 .125ص المرجع السابق 910

 .11ص المرجع السابق، 911

https://www.google.com.qa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF+%D8%AE%D8%B6%D8%B1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.com.qa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF+%D8%AE%D8%B6%D8%B1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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فاألحناف يأخذون بالسببية املبارشة ألنهم ينسبون الرضر للعلة وليس إىل السبب إذا ما وجدت العلة، ألنهم يقرصون القتل بشكل عمدي 
املالمئة واملنتجة،  ةعىل املبارشة بدون التسبب، عىل خالف جمهور الفقهاء األخرين وههم ) املالكية، الشافعية، والحنابلة( فيأخذون بالسببي

ويوسعون فيام يتعلق بنطاق القتل إىل مبارشة وإىل سبب، وإن كان املذهب املاليك يعترب قيام السببية هو مبجرد أن يكون الفعل للجاين 
هم يف الوسيلة فكافي ا ومالمئ ا لحدوث النتيجة اإلجرامية والتي يعتربها الشافعية والحنابلة يف غلبة الظن ، ومرجع االختالف هو اختال 

 .912للعمد والظروف للمجني عليه واآللة التي تم استعاملها

 تأما املالكية يرون بأنه تقوم عالقة السببية بني الفعل املتمثل يف القتل والنتيجة اإلجرامية الوفاة، بالنظر إىل ما جرت عليه العادا 
تها عوامل النتيجة، طاملا أنها قد ترتبت عن فعله حتى ولو أنه قد تخللوالواقع العميل والعرف، فتعد السببية قامئة بني الفعل للجاين و 

أخرى، كان عىل الجاين توقعها أو أن توقعها حسب املجرى العادي لألمور مجزوما به، فمذهب املالكية يرى عدم اشرتاط أن يكون فعل 
و تداخلت بذاته لتحقيق النتيجة اإلجرامية وهي الوفاة، حتى لالجاين هو العامل املبارش إىل إحداث الوفاة، بل يكفى أن يكون فعله كافي ا 

عوامل وأسباب أخرى، وال يشرتط أن يعلم الجاين بهذه النتائج والعوامل ويكفى أن يتوقعها، فالفاعل يكون ملتزم بجميع ما ينتج عن 
لسببية عىل أساس ما يتوقعه الجاين من عوامل . فينظر املالكية إىل ا913ذلك السبب من املصالح أو املفاسد، وإن جهل بعض تفاصيل ذلك 

ونتائج ترتبت عن فعله، بحسب السري العادي لألمور وما يتوقعه الرجل العادي يف ظروف الذي قام بالفعل. إضافة إىل أنهم يقيمون 
امل التي قد تداخلت ت تلك العو العالقة السببية بناء عىل ما يصدر من الجاين من أفعال، سواء أكانت مبارشة أو متت بالتسبب، طاملا كان

 .914مع فعله ليس من شأنها أن تقطع وتنفى العالقة السببية بينه وبني النتيجة املتحققة

فالذي يقوم بتقديم طعام مسموم لشخص ال يعلم به وتناوله وحدثت الوفاة، ففعل الجاين هنا يعد مالئم ومناسب وكايف لحدوث  
. فهم يأخذون بالسبب املالئم والكايف 915القول بأن السبب للوفاة هو تناول السم وليس تقدميه النتيجة اإلجرامية، وال ميكن أن يتم

 صلرتتب وإحداث النتيجة اإلجرامية وهذا ما اتجهت إليه نظرية السببية املالمئة أو املناسبة والتي أخذ بها املرشع القطري من خالل ما ن
؛ وهو أن يتم النظر إىل النتائج املحتملة بحسب السري العادي لألمور وما 4112لسنة  77رقممن قانون العقوبات القطري  41عليه من املادة 

ة، يقرتب ما ذهب إليه كال منهم إىل حد ما إىل ما ذهب إليه املالكيمييل إليه عرف الناس وعاداتهم. أما بالنسبة للشافعية والحنابلة ف
لوك هو التي تعترب نهائية، كلام كان من املحتمل أو أن يغلب عىل الظن أن هذا الس فالسببية تعترب قامئة بني السلوك العمدي والنتيجة

من شأنه أن يؤدي إلحداث النتيجة، حتى ولو أن تداخلت معه عوامل أخرى، فال يشرتطون استقالل السبب عن النتيجة، فإذا تعددت 
ؤولية يف إحداث الرضر، ال للعامل الذي يعد مبارش، وبالتايل فإن مسالعوامل للوفاة إىل جانب فعل الجاين، فإنه ينظر إىل العامل األقوى 

الرضر تقع عىل الذي قام بالسبب وليس صاحب العلة، وميكن أن يكون العامل املبارش هو أقوى عامل يف إحداث النتيجة، ففي هذه 
 . 916الحالة ال يتم األخذ بالعوامل األخرى أن كان من بينهم سلوك الجاين

                                                           
 .11المرجع السابق، ص 912

 .121، صالمرجع السابق 913

 .125، صالمرجع السابق 914

 .11، صالمرجع السابق 915

 11ص ا المرجع السابق،916
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ن الشافعية والحنابلة بعنرص التوقع يف مسألة قيام السببية وإن كانوا قد يأخذون بغلبة الظن تحقق أو حصول رضر من فيعتد كال م
السلوك الذي قام به الجاين، مبعنى أنه إذا ما كان يغلب عىل الظن أن يؤدي إىل الوفاة حتى لو تداخلت عوامل أخرى، فالسببية تكون 

. والشافعية 917ىل الظن أن يحصل ذلك فقد ميكن أن تكون تلك العوامل تعد األقوى يف حصول الرضرقامئة، أما يف حالة مل يغلب ع
اب بوالحنابلة نرى بأنهم يقيمون العالقة السببية بناء عىل غلبة الظن وهو ما يكون مألوف ومعتاد به بني الناس يف إسناد النتائج إىل األس

ا لنظرتهم هذه فيتجهون إىل اتجاه املتعلقة بها، فهم بذلك يذهبون باالقرتاب إ ىل ما يذهبون إليه املالكية يف هذا الشأن، كام أنه وفق 
دما نالسببية املنتجة التي تتطور إىل اتجاه السببية املالمئة واملناسبة، فيالحظ بأنهم يأخذون بالسبب األقوى يف إحداث الرضر، وبالتايل ع

ها ة املرتتبة، وكان أثر تلك يعد أقوى من الفعل الذي ارتكبه الجاين يف إحداث الرضر فإنتتخلل عوامل أخرى بني الفعل للجاين والنتيج
 تقطع عالقة السببية ، وإن اعتدوا يف قيام السببية عن طريق املبارشة والتسبب، فإنهم يختلفون يف املسؤولية لألفعال إن كان يغلب الظن

  .918بها باملوت

 يف قطرآثر قيام العالقة السببية عىل املسؤولية الجنائية عند تعدد العوامل  املطلب الثاين
ا ملا ورد يف نص املادة  ، قد أخذ املرشع القطري 4112لسنة  77من قانون العقوبات القطري رقم  41متت اإلشارة فيام سبق بأنه وفق 

النتيجة اإلجرامية ية. فعالقة السببية تكون قامئة بني الفعل اإلجرامي و بنظرية السببية املالمئة يف ربط الفعل اإلجرامي مع النتيجة اإلجرام
ما دام ذلك السلوك املرتكب يعترب سبب ا مالمئ ا يف إحداث النتيجة اإلجرامية حتى وأن تداخلت أسباب أخرى سواء كانت سابقة أو معارصة 

فاء و وقعة، كذلك متت اإلشارة يف املادة سالفة الذكر عىل إمكانية انتأو تعد الحقة للسلوك اإلجرامي طاملا أن هذه األسباب كانت مألوفة أ 
 . 919األسباب التي تعد مألوفة أو متوقعة لنتيجة اإلجرامية، يف حالة إذا كانت األسباب املتوقعة تعد كافية لحدوث النتيجة اإلجرامية

نتيجة اإلجرامية ، باعتبار بأنها رابط الصلة بني القعل والبناء عىل ذلك فتعد عالقة السببية رشط لتوافر وقيام املسؤولية الجنائية
 باملتمثلة يف الوفاة والتي يكتمل بها الركن املادي للجرمية ألنها أحد عنارصه، ويرتتب يف حالة انتفاء عالقة السببية وعدم قيامها بسب

. كام أن تقدير مسائلة قيام أو 920جرامي عىل الرشوعتظافر مع نشاط الجاين عوامل شاذة، اقتصار مسؤولية الذي قام بارتكاب الفعل اإل 
انقطاع العالقة السببية يعترب من املسائل املوضوعية والتي يرتك يف تقديرها إىل محكمة املوضوع، فالقايض يف محكمة املوضوع له سلطة 

ي يتكون شخص العادي، أي أنه الشخص الذ. فيقدر القايض توافر عالقة السببية مبعيار يعترب موضوعي قوامه ال921تقديرية يف ذلك األمر
السواد األعظم منه من األشخاص يف املجتمع والذي يتمتع بإمكانيات من الذكاء والحيطة إىل وكذلك الحذر، بغض النظر إذا كان الجاين 

يتم معاقبة الجاين  لة يف الوفاة. ففي حالة ثبوت قيام العالقة السببية بني فعل الجاين والنتيجة االجرامية املتمث922توقعها بالفعل أو ال 
ا ملا تم النص عليه من عقوبات يف قانون العقوبات القطري رقم  والتي  72.إىل  11.يف املواد  4112لسنة  77عىل جرمية القتل العمد وفق 

 قد بينت العقوبة املرتتبة عىل جرمية القتل بالنسبة للجاين.

                                                           
 .12المرجع السابق، ص 917

 .11المرجع السابق، ص 918

 .11السابق، ص عمرو الوقاد، المرجع  919

 .128ص، 2112مصر،  -دراسة مقارنة دار الفكر والقانون، المنصورةعبد الناصر عبدالعزيز علي السن، المسؤولية الجنائية للقائمين بأعمال البناء:  920

 .122الدكتور غنام محمد غنام، الدكتور بشير سعد زغلول، المرجع السابق، ص 921

 .19الرواشدة، صالدكتور احمد سمير، الدكتور سامي  922
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مها باإلدانة أن تتحقق وتتثبت من توافر العالقة السببية يف الفعل اإلجرامي باإلضافة إىل أن محكمة املوضوع تلتزم يف أحكا
والنتيجة اإلجرامية املرتتبة من خالل بيان أسباب سائغة يف الحكم، وإال كان الحكم قارصا لعيب التسبيب، أما يف حالة انتفاء العالقة 

ه العالقة السببية، جرامية والتي مل تتوافر فيام بينها وبني الفعل الذي ارتكبالسببية فيتم الحكم برباءة املتهم من املسؤولية عن النتيجة اإل 
. كام قد قرر القضاء القطري يف العديد 923إال أن ذلك ال مينع أن تتم مساءلته عن نتيجة تعد أخرى توافرت تلك العالقة بني فعله وبينها

ية التي السببية املالمئة حيث قامت محكمة التمييز القطرية بأنها " العالقة املادأحكامه واجتهاداته بالعالقة السببية وأكد تطبيق نظرية 
. كام 924تبدأ بالفعل الذي اقرتفه الجاين وترتبط من الناحية املعنوية مبا يجب عليه توقعه من نتائج مألوفة لفعله إذا كان قد اتاه عمدا...".

ه هو المئة " ..وحيث إنه من املقرر إذا كان السبب الرئييس يف وفاة املجني عليتم التأكيد يف حكم أخر عىل تطبيق نظرية السببية امل
اإلصابة التي أحدثها الجاين، فإنه مسؤوال عن جرمية الرضب املفيض اىل املوت ولو كان باملجني عليه أمراض ساعدت عىل الوفاة، ذلك 

من واجبة توقع حصوله من نتائج، فإذا كان فعل املتهم العامل األول أن املتهم هو يتحمل املسؤولية عن ما كان يف مقدوره أو ما يكون 
يف حدوث النتيجة التي وقعت ومل تكن لتقع لوال ذلك الفعل، فيسأل عنها ولو كانت توجد عوامل أخرى ساعدت عليها كضعف صحة 

 925املجني عليه أو وجود أمراض.".

 الخامتة
 النتائج

قضائية وقانونية تظهر عند تعدد عوامل الوفاة، بحيث فعل الجاين يتداخل معه بعض العوامل مشكلة العالقة السببية كإشكالية  -7
األخرى يف حدوث النتيجة اإلجرامية وهي الوفاة، وقام الفقهاء عىل إثر ذلك بوضع العديد من النظريات من أجل املساهمة يف وضع 

 معيار لضبط تلك العالقة.
تل ة باعتبار أنهم ينسبون الرضر للعلة ولليس إىل السبب إذا تواجدت العلة، ألنهم يقرصون القاألحناف يأخذون بالسببية املبارش -4

 العمد فقط عىل املبارشة دون التسبب.
جمهور الفقهاء من املالكية والشافعية والحنابلة، يأخذون بالسببية املالمئة واملنتجة، ويوسعون النطاق يف القتل إىل مبارشة وإىل -.

كان املذهب املاليك يعترب قيام السببية مجرد أن يكون الفعل للجاين كايف ومالئم إلحداث النتيجة االجرامية والتي اعتربها سبب، وإن 
 الشافعية والحنابلة يف غلبة الظن، وهذا االختالف بسبب وسيلة العمد وظروف املجني عليه واآللة التي تم استخدامها.

مي فيام يتعلق بقيام السببية واملعيار الذي يحددها، هو أنه ال يشرتط ليك تقوم السببية أن أن الرأي الراجح يف الفقه اإلسال  -2
يكون الفعل للجاين هو السبب الوحيد ومبارش يف حدوث النتيجة اإلجرامية، بل يكفي أن يكون فعال ويكفي بذاته يف إحداثها، فيمكن 

ن الوفاة قد نشأت عنه وتوجد أسباب أخرى تولدت عن الفعل هذا أو كانت تعد أن يكون الفعل للجاين هو السبب يف الوفاة وحدة، أو ا
 خارجة عنه.

                                                           
 .128المرجع السابق، ص 923

 .19المرجع السابق، ص 924

 .2112يوليو  1، بتاريخ 2112لسنة  211محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم  925
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، وهو يقرتب إىل 4112لسنة  77من قانون العقوبات القطري رقم  41املرشع القطري تبنى نظرية السببية املالمئة يف نص املادة -5
د أسباب معيار السبب املالئم وصالحيته يف ضبط العالقة السببية عندما تتعدحد ما إىل ما ذهب إليه الرأي الغالب يف الفقه اإلسالمي يف 

 الوفاة.
الجناية يف الفقه اإلسالمي تعني الجرمية بغض النظر عن جسامتها والتي يف القانون القطري تعترب نوع من أنواع الجرائم التي -1

 تكون درجة جسامتها كبرية مثل القتل العمد.
 عالقة السببية بني الفعل اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية هي مسألة يقدرها قايض املوضوع يف محكمة املوضوع.تقدير مدى توافر  -1
يف دولة قطر يجب تسبيب األحكام القضائية يف املسائل الجنائية من خالل بيان مدى توافر العالقة السببية يف جرمية القتل  -8

 صور يف التسبيب.العمد، وإال كان الحكم القضايئ مشيب ا بالق
 التوصيات:

بشأن عالقة السببية،  4112لسنة  77نوىص املرشع القطري بإيراد تعريف محدد بشكل رصيح يف قانون العقوبات القطري رقم -7
 نظر ا لعدم وجود نص عىل ذلك التعريف.

ي واملعايري التي رجوع للفقه اإلسالمنوىص املرشع القطري بأن بالحرص عند إجراء أي تعديالت تتعلق مبوضوع رابطة السببية ال -4
 حددها، نظر ا ألنه قد عالج العديد من املسائل التي تتعلق بهذا األمر.
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Résumé : 

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  

أعتربت 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 الصحية التي ترضب 

                                                                                       .      4172العامل منذ أواخر سنة 

يف واقع األمر إذا كانت حياة املرافق  العامة  تتواجد من خالل املبادئ الكالسيكية التي تحكمها واملتمثلة يف      
املرافق أمام صالحية مبادئها، وهي مسألة فرضت علينا كرجال املساواة، اإلستمرارية والتكيف فإن األزمة الصحية وضعت هذه 

 . قانون مناقشة ما بدى ملدة طويال كقواعد ثابتة يف عامل املرافق العامة
 

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 (926).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 

                                                           
926 -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(927), 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 (928). Il était donc normal, lors de cette phase,  de  traduire 

son aspect idéologique par plusieurs chartes (929), 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 (930). 

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 (931) 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 (932), et ce  par la créations  de deux ordres de juridictions séparés 

                                                           
927 -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.  
928 -Fatiha Talahite, reformes et transformation économiques en Algérie, Economies et Fiances, Doctorat d’Etat, Université Paris13, 

2010.  
929 - 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.  
930-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. 
931 -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. 
932-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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(933) civil et administratif  suite à l’adoption  en 1996 d’une quatrième   constitution  dans la vie du 

pays depuis 1962 (934). 

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 (935) au début fût imprécise (936), ce concept à caractères idéologique est 

devenu par la suite la pierre angulaire du droit administratif (937) dans le système juridique et 

juridictionnel  français et par la suite  dans les pays qui l’ont adopté.  

Le service public peut être défini (938) 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 (939) 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. 
933-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. 
934-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. 
935 -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. 
936 - 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 
937-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.   
938 -7-Manuel  Delmare, Ibid., P. 182. 
939 - 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 (940). 

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) (941): 

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 (942) :  

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. 

                                                           
940 -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. 
941 -Serge velly, Op cit., P. 52 
942 - 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 (943), toute en dégageant, aussi, 

trois critères pour rendre cette gestion possible (944). 

 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  (945). 

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 (946) 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 (947). 

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 (948), 

puisque son but se constitue principalement autour de la satisfaction permanente de l’intérêt général.  

                                                           
943 -Serge Velly, Op.cit..56. 
944 - 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. 
945 -Site de la Revue générale du Droit, RJD) , CE, 28juin 1963, Narcy, site  visité le 10-09-2020. 
946 - 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. 
947 - 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. 
948 -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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Cette  dernière exige aussi,  la permanence des services publics  essentiels dans l’Etat, et ce pour  le 

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 (949).  

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 (950).  

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 (951). 

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 (952), 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 

                                                           
949 -Serge Velly Ibid, P.52 
950 - CE, 29, juin 1918, Hyriés  
951 -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. 
952 -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.  
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personnels exclus de cette mesure, peuvent autoriser la mise en congé exceptionnel des effectifs 

administratifs. 

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 (953). 

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 …)(954) .  

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)(955). 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 »  (956). En Algérie, selon les dispositions du décret 20-69, les institutions et 

                                                           
953 -Art 7 du décret  
954 -Cabinet Cloix&Mendes Gil –site visité le 06-09-2020 à12.00 
955 -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. 
956 -l’art L.1222 du code du travail français  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037388731&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180907
https://www.algerie-eco.com/author/arezki/


                                                                                                                                                                                                                                                      

382 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2121فبراير  32 العدد

administrations publiques peuvent prendre toute mesure encourageant le travail à distance dans le 

respect des lois et règlements en vigueur (957). 

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 (958). 

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 (959), soit qu’il  s’agisse d'un SPA ou d'un SPIC ; il ne peut exister de 

systèmes préférentiels (960).  

   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 (961) ou ce qui est a appelé parfois fracture numérique qui est à la fois sociale et 

géographique. Sociale, étant donné que l’illectronisme(962) 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 

                                                           
957 - l’art 9 du décret 20-69. 
958 -André Delaubadére , traité de droit administratif , librairie générale de droit et de jurisprudence, sixiéme édition , 20et24, rue Soufflot, 

Paris 1973, P.619 
959 - Le monde diplomatoque.fr site visité le 25-08-2020 à 11 
960 - André Delaubadére , traité de droit administratif , librairie générale de droit et de jurisprudence, quatrième édition , 20, rue Soufflot, 

Paris, 1967, P.573 
961 - Elie .Michel  , le fossé numérique .L’internet , facteur de nouvelles inégalité § Problèmes politiques et sociaux , la documentation 

française n 861, aout 2001,p.32 
962- 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- 
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services publics qui deviennent entièrement numérisés  à cause de la crise sanitaire (963). On peut citer 

à titre d’exemple certains régions en Algérie, notamment celles dites zones d’ombre. 

Secundo (964): 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 (965). 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 (966). Bien entendu que la 

légalité de cette numérisation forcée ne signifie pas pour autant que le principe en sorte grandi (967), 

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 (968). 

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 (969).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 : 

                                                           
963 - Vincent Annequin. Ibid. 
964 -. Vincent Annequin. Ibid 
965 - http://.consei-etat.fr/arianweb/CE/analyse/2019-1127//422516 
966 - Vincent Annequin Ibid . 
967 - Vincent Annequin Ibid . 
968 - Vincent Annequin Ibid 
969 - Vincent Annequin Ibid . 
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-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 (970). 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 

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 (971).   

-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(972) . 

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). 

a- 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  

                                                           
970 - CE, 27 janvier 1961 Vannier : suppression de certaines émissions de TV. 
971- Manuel  Delmare,Opcit, P.193. 
972- 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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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 : 

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 (973). 

-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 (974). 

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 
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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». 

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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Les Actions de Priorité en Droit Marocain 

Les Actions de Priorité en Droit Marocain  
    

Zineb Fassi Fihri
USMBA-FSJESF 

 

Résumé : 

Les Actions de Priorité au Maroc ou de Préférence en France sont inspirées des « preferred 

shares » du Droit américain, les actions de priorité visent à répondre aux besoins du monde des 

affaires et particulièrement des opérations de - capital investissement-, Les actions de 

préférence-priorité   peuvent être émises dans des sociétés par actions telles que les SA ou les 

SAS mais pas dans les SARL. 

 

  Abstract : 

Priority Shares in Morocco or Preference Shares in France are inspired by “preferred 

shares” under American law, priority shares aim to meet the needs of the business world and 

in particular “private equity” operations. can be issued in joint stock companies such as 

anonimous society , simplified anonymous company but not limited liability company. 

 

Les Actions de Priorité au Maroc ou de Préférence en France sont inspirées des « preferred shares » 

du Droit américain, les actions de priorité visent à répondre aux besoins du monde des affaires et 

particulièrement des opérations de « capital investissement » (975). 

On prend l’article 262 de la loi 17-95 modifiée et complétée par la loi 20-05 et 78-12 et 20-19 : il 

peut être crée des actions de priorité jouissant d’avantages par rapport à toutes autres actions en 

parallèle, on trouve article L. 228-11 du code de commerce français (ordonnance du 24 juin 2004  

modifiée et complétée par l’ordonnance du  31 juillet 2014 ) : il peut être crée des actions de préférence 

avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature à titre temporaire ou 

permanent. 

Les actions de priorités confèrent à son titulaire des avantages particuliers par rapport à une action 

ordinaire976. 

Ces actions sont émises par les sociétés qui ont du mal à trouver des capitaux et offrent des titres avec 

des privilèges et un dividende payable dès lors qu'il y a bénéfice distribuable, pour rassurer et 

compenser le risque supplémentaire couru par le souscripteur. 

Ces titres sont plutôt émis dans le cadre de montage977 financiers particuliers.978. 

                                                           
975Bruno pichard, quels droits pour les actionnaires de préférences, droit des sociétés, les petites affiches .21 juin 2005, n° 15, pp10.  
976 - Elles peuvent bénéficier d'un pourcentage de bénéfice supérieur, à capital égal. 

- Elles peuvent garantir un dividende fixe au-dessus du dividende normalement distribué mais ne peut garantir un intérêt complètement 

fixe. 

- Elles peuvent bénéficier d'un dividende préciputaire, c'est à dire fixé et payé avant toute distribution au action ordinaire et même si ces 

dernières en sont privées. 

- Elles peuvent aussi bénéficier d'un dividende cumulatif, c'est à dire qui permet de réclamer, lors d'un exercice bénéficiaire, de toucher 

des dividendes préciputaires non distribués lors des précédents exercices déficitaires. 

- Elles peuvent aussi être attachées à un droit de vote double. 
977 Par exemple lors d'une fusion. 
978 http://www.comprendrelabourse.com/Marche_Action/Typologie/act_deprio.htm 
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Dans les groupes de sociétés, les actions de référence permettent d’offrir aux différents types 

d’actionnaires -groupe familial, investisseurs, minoritaires -des titres adaptés à leurs attentes. Elles 

peuvent aussi conférer des droits dans la société mère ou la filiale de la société émettrice. 

En pratique, les droits attachés aux actions de préférence sont complétés et précisés dans un pacte 

d'actionnaires, ce qui permet de garantir la confidentialité et l'efficacité des opérations. Cela permet en 

outre de créer différentes catégories d'actionnaires et de mettre en place certains mécanismes 

avantageux, notamment dans le cadre d'une levée de fonds.  

Les actions de préférence-priorité   peuvent être émises dans des sociétés par actions telles que les 

SA ou les SAS mais pas dans les SARL. 

Globalement il s’agit d’actions « avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de 

toute nature, à titre temporaire. Leur existence est publique et mentionnée dans les Statuts de la société.  

 

I- Faut-il introduire les actions de préférence en Droit Marocain ? 

1- Les Caractéristiques communes 

Les Droits privilégiés sont : 

Droits financiers-Ils peuvent consister notamment : 

Un droit à un dividende préciputaire ou prioritaire, versé par préférence aux actions ordinaires ; ce 

dividende peut également être cumulatif une part du boni de liquidation majorée ou payée en priorité 

sur les autres actionnaires (979). 

Droits politiques-Ils peuvent consister notamment en : un droit d’information renforcé ; un droit 

de demander une mission particulière ; la soumission de la réalisation de certaines opérations 

déterminées à la consultation préalable des porteurs de ces actions. 

  -Le respect des dispositions relatives au droit de vote : 

La création des actions de priorité ou de préférence ne doit pas faire échec aux principes selon 

lesquels : -le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la qualité du capital qu’elles 

représentent, chaque action donne droit à une voix au moins et à deux voix au plus980. 

 -La protection des droits des porteurs : 

La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs aux actions de priorité ou de 

préférence n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette 

catégorie. 

2 -Intérêt des actions de préférences 

Les actions de préférence peuvent présenter divers avantages, qu’on peut les énumérer de la sorte : 

-Des droits particuliers plus étendus : 

Les droits particuliers peuvent également être constitutifs d’obligations et de restriction ; les droits 

ne sont pas nécessairement « des avantages » et les droits particuliers peuvent être exercés dans la 

société émettrice elle-même ou dans une autre société du groupe, la contrôlant à plus de 50% ou qui 

sont contrôlées par elle a plus de 50 %, dès lors que l’émission de ces actions aura été autorisée par les 

assemblées d’actionnaires des sociétés intéressées (981). 

                                                           
979 -Couret et H.le nabasque. Valeurs mobilières N° 524. 
980 UGCC,ARTEMIS,Les Valeurs Mobilières , 2006. 
981Op.cit. bruno pichard, Quels droits pour les actionnaires de références, droit des sociétés, les petites affiches,21juin 2005n 15,p18 
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-Un droit de vote aménageable : 

Le droit de vote peut être aménagé ou suspendu pour une durée déterminée ou déterminable ou 

supprimé. 

Mais les sociétés ne peuvent, à peine de nullité de l’émission, émettre des actions de préférence 

sans droit de vote au-delà du ¼ du capital social pour les sociétés cotées et de la 1 /2 du capital social 

pour les sociétés non cotées (982). 

-Une protection des porteurs d’actions renforcée : 

Les porteurs d’actions de préférences, constitués en assemblée spéciale, ont la possibilité de 

désigner un commissaire aux comptes pour vérifier le respect des droits particuliers attachés à ces 

acteurs. Il établit un rapport spécial qui est diffusé aux porteurs à l’occasion d’une assemblée spéciale 

(983.) 

Il peut y avoir une protection renforcée dans l’hypothèse de certaines opérations. 

En Cas de modification ou d’amortissement du capital : l’assemblée générale extraordinaire 

détermine les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs des actions de préférence. Ces 

incidences peuvent également être constatée dans les statuts. 

  En Cas des fusions et du scission : les actions de préférence peuvent être échangées contre des 

actions de sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers 

équivalents, ou selon une parité d’échange spécifique en tenant compte des droits particuliers 

abandonnés. 

En l’absence d’échange contre des actions conférant des droits particuliers équivalents, la fusion 

ou la scission est soumise à l’approbation de l’assemblée spéciale. 

Lorsque les actions de préférence sont inscrites aux négociations sur un marché réglementé, elles 

peuvent rachetées ou remboursées, à l’initiative de la société ou du porteur, si le marché n’est pas 

liquide, dans les conditions prévues par les statuts. 

Il convient de rappeler que les titulaires d'actions de préférence doivent par la suite faire partie 

d'une assemblée spéciale. Cette assemblée permet de protéger les porteurs de ce type d'actions car toute 

modification des actions de préférence doit, en principe, être validée par cette assemblée spéciale des 

porteurs d'actions de préférence984. 

Leur mise en place – au stade la création de la société ou à l’occasion d’une levée de fonds 

ultérieure doit respecter un formalisme particulier, par exemple : « L’assemblée générale 

extraordinaire des actionnaires est seule compétente pour décider l’émission » des actions de 

préférence. 

Il semble que les actions de préférences, une fois introduites au Maroc vont susciter une polémique, 

les sociétés marocaines ne sont pas habituées à octroyer à leurs actionnaires de telles privilèges et de 

dividendes. 

En aurait vivement apprécié, que l’arsenal juridique marocain avec cette loi qui a modifiée et 

complétée la loi 17-95 sur les valeurs mobilières aurait pu introduire dans ces nouvelles dispositions 

les avantages des actions de préférences qui auraient pu constituer une grande modernisation pour le 

                                                           
982-Defoucaud, Actions de préférence : vers un renforcement du régime des valeurs mobilières, les Echos, 8 oct, 2001.   
983 - ordonnance 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières modifiée et complétée en 2014. 
984 https://www.reclex-avocats.com/fr/fiches-pratiques/cat-1-societe/14-quels-sont-les-avantages-des-actions-de-preference. 
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traitement des valeurs mobilières ; une telle option va octroyer une grande protection aux actionnaires 

marocaines et des privilèges en leur faveur et surtout l’attraction des investisseurs. 

II - Quels sont ces droits attachés aux actions de préférence ? 

La création des actions de préférence suppose donc l’existence dans les statuts d’une clause 

précisant quels droits spécifiques peuvent être attachés à ces actions985 .  

A -La Nature des droits attachés aux actions de préférence 

Peuvent être créées des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits 

particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Il s’agit des droits de vote, des droits 

particuliers, exercice des droits dans une société que l’émettrice. 

1-Des droits de vote  

La formule selon laquelle le droit de vote peut être aménagé semble laisser une grande liberté, 

plusieurs règles réduisent ces facultés d’aménagement, le droit de vote doit être optionnel à la quotité 

de capital que les actions représentent, chaque action donnant droit à une voix au moins, le nombre de 

voix ne peut être limité que si la limitation est imposée à toutes les catégories d’actions. Il ne parait pas 

possible d’accorder des droits de vote sans lien avec la quotité de capital que les actions de préférence 

représentent ni de plafonner le droit de vote, sauf à plafonner aussi celui des actions ordinaires. 

Il ne semble pas non plus possible d’accorder un droit de veto compte tenu notamment du principe 

de souveraineté des assemblées générales et du caractère d’ordre public des dispositions relatives aux 

majorités dans ces assemblées. 

En Droit marocain, il est en revanche possible d’accorder aux actions de préférence un droit de 

vote double mais multiple puisque l’article 252 L 17-95 modifiée et complétée par L 20-05, L 78-

12,20-19, semble visait que le vote double. Rien n’est stipulé davantage.  En droit français, la nécessité 

d’accorder les actions de préférence -dans le respect de l’article L 225-123 du code de commerce 

n’implique pas l’interdiction d’accorder un droit de vote double aux seules actions de préférence986. 

On trouve des actions de préférence à un vote double puisque l’article L 225-123 du code de 

commerce ne vise que le vote double. Il convient alors de respecter les conditions générales posées par 

cet article, actions entièrement libérées dont le propriétaire justifie d’une inscription nominative depuis 

au moins deux ans. Il en résulte qu’en cas d’émission de telles actions, le droit de vote double ne pourra 

pas être exercé avant deux ans. En cas de conversions d’actions existantes, le délai de détention déjà 

couru doit pouvoir être pris en compte par analogie avec les règles prévues en cas de fusion ou de 

scission de la société987. 

2-Des droits particuliers  

Parmi ces droits figurent, les droits pécuniaires que la pratique avait développés pour les actions 

de priorité, dividende prioritaire ou préciputaire par rapport aux actions ordinaires, dividende 

cumulatif988,dividende progressif ou dégressif, suivant les résultats de la société989. 

                                                           
985 Le droit de vote des actions de préférence peut être organisée de manière souple, il peut être aménagé pour un délai déterminé ou 

déterminable, suspendu pour une durée déterminée ou déterminable ou supprimé. En outre la nature des droits des droits vote n’est pas 

imposée. 
986 Sur la limitation du nombre d’actions de préférence sans droit de vote. 

Des lors que les dispositions ci-dessus sont respectées, la loi autorise, l’aménagement du droit de vote, ainsi il est possible par exemple 

de limiter le droit de vote des titulaires d’actions de préférences à certains types de décisions seulement, d’exiger d’eux la possession des 

actions pendant une durée déterminée avant de leur accorder le droit de vote. 
987 Francis Lefevre, les groupes de sociétés .2014, juridique, Fiscal, social, réf 1262, pp 132. 
988 C’est à dire prélevé sur les bénéfices ultérieurs lorsque les bénéfices d’une année ne permettent pas de le servir. 
989 Francis Lefèvre, les groupe de sociétés ,2006, pp133. 
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Le dividende versé aux titulaires d’actions de préférence peut être payé en titres de capital, selon 

les modalités fixées par l’assemblée générale extraordinaire ou par les statuts. Compte tenu des termes 

ainsi employés, il ne nous parait pas interdit d’attribuer comme dividende soit des actions ordinaires, 

soit des actions de préférence. En revanche, il demeure interdit de prévoir l’octroi d’un intérêt fixe en 

l’absence de bénéfice. 

Il n’est pas non plus de prévoir que les actions de préférence donneront droit, en cas 

d’augmentation de capital par incorporation de réserves l’attribution gratuite d’un nombre d’actions 

supérieurs à celui résultant du prorata de leurs droits dans le capital ancien. 

La pratique avait développée, essentiellement en faveur des sociétés de capital -risque titulaires 

d’actions privilégiées, l’octroi des droits non-pécuniaires qui peuvent désormais être accordées aux 

titulaires d’actions de préférence, information financière renforcée, droit de faire procéder 

périodiquement à un audit, attribution de sièges dans les organes de gestion ou de contrôle. 

Le droit de préférence peut aussi porter sur la limitation des clauses d’agrément à certaines actions 

seulement, ou sur l’octroi d’un droit de préemption réservée à un ou quelques actionnaires, ou encore 

sur la possibilité d’obtenir le rachat des actions990. 

Compte tenu du caractère très général de la formule -droits particuliers de toute nature, les sociétés 

devraient pouvoir accorder  aux titulaires d’actions de préférence bien d’autres droits ,tels qu’ 

avantages en nature ,conditions préférentielles de vente, l’imagination risque toutefois d’être bridée 

par le nécessaire respect de l’ensemble des règlementations en vigueur et ,notamment ,du droit 

économique et du droit social, ainsi bien entendu que par l’obligation de ne pas porter atteinte à l’intérêt 

social de l’émettrice et de se conformer à son objet social. 

Les statuts peuvent aussi sortir les actions de préférence d’obligations particulières -agrément et 

préemption en cas de cession-. 

3-Exercice des droits dans une autre société que l’émettrice  

Sur autorisation de l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés concernées, les 

droits particuliers peuvent exercées dans la société qui possède directement ou indirectement plus de 

la moitié du capital de l’émettrice ou dans la société dont l’émettrice possède directement ou 

indirectement plus de la moitié du capital991. 

Cette disposition parait imposer que la condition de lien majoritaire qu’elle prévoit soit respectée 

pendant toute la durée de vie des actions en cause et il a été affirmée qu’en cas de disparition de ce lien 

la faculté d’exercer des droits dans la société autre que l’émettrice des actions de préférence devienne 

caduque. 

Les sociétés émettrices peuvent même accorder aux titulaires d’actions de préférence des droits 

extra-pécuniaires variées dans d’autres sociétés contrôlées à  50 %,droit d’information ,droit de 

consultation lors de certaines décisions .Rien ne semble empêcher que des actions de préférence 

                                                           
990Précisions, comme en matière de pactes d’actionnaires, la fourniture de renseignements visés -situation comptable trimestrielle, états 

financiers prévisionnels, projet de budget, plan d’investissement, rapport écrit trimestriel sur l’exécution des prévisions budgétaires et 

d’investissement, doit être mise à la charge des dirigeants sociaux. Elle ne serait imposée aux commissaires aux comptes qui ne disposent 

pratiquement d’aucune liberté pour informer les actionnaires en dehors des prescriptions légales puisque la loi leur impose le secret 

professionnel sur les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance a raison de leurs fonctions.c.com.art.L 822-

15,Memonto sociétés commerciales n 77910-.Pour les mêmes raisons ,il convient de confier à un expert autre que le commissaire aux 

comptes les missions de contrôle comptable que les titulaires d’actions de préférence seraient autorisées a faire pratiquer. 

Dans les SA, la faculté de prévoir une majorité renforcée au conseil d’administration, par exemple, majorité nécessitant l’accord du 

titulaire d’actions de préférence -parait conforme a la loi puisque les décisions de cet organe sont prises -a la majorité des membres 

présents ou représentés, à moins que les statuts ne prévient une majorité plus forte-. 
991 C.com,art.L 228-13,al 1.droit francais  
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confèrent certains droits dans une société ,et d’autres dans une autre 992.Il est donc opportun que les 

statuts ,lorsqu’ ils définissent la nature des droits conférés par les actions de préférence, précisent 

expressément quels droits s’exercent dans quelles sociétés. 

En revanche, le droit de vote aux assemblées des actionnaires d’une société autre que la société 

émettrice ne nous parait pas pouvoir être conférée aux titulaires des actions de préférence. 

B-Emission des actions de priorité  

Les actions de préférence peuvent être émises lors de la constitution de la société ou en cours 

d’existence993. 

Sur les modalités de protection des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital en cas 

de création d’actions de préférence entrainant une modification de règles de répartition des bénéfices 

ou un amortissement du capital 994. 

Sur la nécessité de réunir une assemblée spéciale si l’émission des actions de préférences entraine 

une modification des droits attachés à une catégorie d’actions995. 

Que ce soit de la constitution de la société ou en cours d’existence, si les actions sont émises au 

profit d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignées, leur création donne lieu à l’application 

des dispositions relatives aux avantages particuliers. Toutefois, lorsque l’émission porte sur des actions 

de préférence relevant d’une catégorie déjà créée l’évaluation des avantages particuliers qui en résultent 

est faite dans le rapport spécial établi par les commissaires aux comptes. 

-Limitation du nombre d’actions de préférence sans droit de vote  

Les actions de préférences sans droit de vote ne peuvent pas représenter : 

-Plus du quart du capital social des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un 

marché règlementé. 

-Plus que la moitié du capital social des autres sociétés. 

Pour le calcul de ces quotités, il est tenu compte des actions à dividende prioritaire sans droit de 

vote et des certificats d’investissements existants. Toutefois, l’application de cette disposition ne fait 

pas obstacle au maintien des droits titulaires de titres existants. 

-Décision d’émission en cours de vie sociale  

Le capital social peut être augmenté par émission d’actions de préférence. 

L’AGE des actionnaires 996 est seule compétente pour décider l’émission des actions de préférence 

au vu d’un rapport spécial des commissaires aux comptes. Elle peut toutefois déléguer son pouvoir de 

décision ou celui de fixer les modalités de l’émission. 

Dans son rapport spécial, le commissaire aux comptes doit donner son avis sur l’augmentation de 

capital envisagé, les caractéristiques des actions émises et l’incidence de l’opération sur la situation 

des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital. 

S’il y a une augmentation de capital, l’émission des actions de préférence doit aussi faire l’objet 

d’un rapport des organes de gestion. Ce rapport doit indiquer les caractéristiques des actions émises et 

                                                           
992 Par exemple, Droit à une information financière renforcée dans la société émettrice et dividendes de la filiale. 
993Op.cit., Francis Lefèvre, les groupe de sociétés ,2006, pp 135. 
994 Memento sociétés commerciales n 74360 s et 74520 s. 
995 Memento sociétés commerciales n 48710. 
996 Ou le cas échéant, la collectivité des associés dans les SAS. 
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préciser l’incidence de l’opération sur la situation des titulaires des titres de capital et des valeurs 

mobilières donnant accès au capital997. 

En cas d’émission d’actions de préférence conférant des droits particuliers dans une société autre 

que la société émettrice, l’émission doit être autorisée par la collectivité des associés ou l’AGE de la 

société appelée à émettre des actions de préférence et par celle de la société au sein de laquelle les 

droits sont exercés. Les commissaires aux comptes des sociétés intéressées doivent établir un rapport 

spécial. 

Le rapport des organes de gestion de la société émettrice des actions de préférence doit, nous 

semble-t -il expliciter la justification pour la société en cause des droits conférés par les actions de 

préférence dans une  tierce société .L’établissement d’un rapport des organes de gestion de la société 

dans laquelle les droits seront exercés ne soit pas expressément imposé ,il est opportun que ces organes 

de gestion donnent aux actionnaires des informations suffisantes pour ceux -ci puissent prendre leurs 

décisions au cours de l’AGE en pleine connaissance de cause.si l’émission est réalisé au profit des 

actionnaires nommément désignés ,la procédure des avantages particuliers doit en outre être respectée. 

L’émission d’actions de préférence est autorisée même lorsque la société a émis auparavant des 

valeurs mobilières donnant accès au capital. 

La création d’actions de préférence en cours de vie sociale peut aussi résulter de la conversion 

d’actions ordinaires. 

C-Conversation et rachat des actions de préférence  

Les actions de préférence peuvent être rachetées par la société ou converties en actions ordinaires 

ou en actions de préférence d’une autre catégorie. 

Lorsque la collectivité des associés ou l’assemblée générale extraordinaire se prononce sur 

l’inscription dans les statuts des modalités de conversion ou de rachat, ainsi que les modalités selon 

lesquelles les rapports du conseil d’administration 998et du commissaire aux comptes qui doit donner 

son avis sur ces modalités, sont mis à la disposition des associés et des actionnaires, l’ensemble de ces 

indications doit être portée dans les statuts. 

Les critères d’appréciation de l’absence de liquidité de marché des actions de préférence admises 

aux négociations sur un marché règlementé justifiant leur rachat ou leur remboursement. 

II- Comment mettre en place les actions de priorité dans les sociétés commerciales ? 

Les actions de priorité peuvent être utilisées uniquement dans les sociétés par actions, c’est-à-

dire les SAS (Sociétés par Actions Simplifiées), les SA (Sociétés Anonymes) et les SCA (Sociétés en 

Commandite par Actions). 

Il est impossible de mettre en place ce type de titres en SARL, dont le capital est obligatoirement 

réparti en parts sociales de même catégorie. 

Comme nous le verrons ci-dessous, l’éventail de possibilité au niveau du droit de vote est plus 

large lorsque les actions de préférence sont utilisées dans une SAS. 

Comment peuvent être utilisées les actions de priorité -préférence ? 

                                                           
997 Ibid., Francis Lefèvre, les groupe de sociétés ,2006, pp137. 
998 Ou du directoire ou des dirigeants. 

https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/creer-une-sas/
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/creer-une-societe-anonyme-procedure/
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/la-sarl-et-l-eurl/
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Les actions de préférence999 peuvent être utilisées à la fois pour attribuer des avantages 

patrimoniaux et extra-patrimoniaux. 

Il est tout d’abord possible de créer des actions de préférence auxquelles on attribue un droit de 

vote modifié. Il peut s’agir d’actions : 

 Sans droit de vote, à condition que ces titres ne représentant pas plus de la moitié du capital 

social pour les sociétés non cotées, 

 Ou avec un droit de vote supérieur à celui attaché aux actions ordinaires, comme un droit de 

vote double, voire multiple uniquement dans les SAS. 

Le droit de vote attaché aux actions de préférence peut être supprimé de manière temporaire ou 

définitive. 

Ensuite, les actions de préférence peuvent bénéficier de droits financiers privilégiés, notamment 

en matière de droit aux bénéfices. Il peut s’agir d’actions1000 . 

Comment mettre en place les actions de préférence ? 

Dès lors que les actions de préférence sont émises au profit d’un ou de plusieurs actionnaires 

désignés, il faut obligatoirement respecter la procédure dite des avantages particuliers1001 . 

Les statuts de la société doivent indiquer l’identité des bénéficiaires d’avantages particuliers ainsi 

que la nature de ceux-ci. Un rapport spécial doit être établi par les commissaires aux comptes de la 

société, sauf si l’opération est effectuée lors de la constitution d’une SAS. 

                                                           
999Les actions de préférence sont des titres qui se distinguent des actions ordinaires par les prérogatives qui y sont attachées. 

Ces actions peuvent conférer à leurs détenteurs des droits particuliers à plusieurs niveaux, notamment en matière de droit de vote 

(suppression du droit de vote, droit de vote double, voire droit de vote multiple en SAS) et de droit au bénéfice (quote-part supérieure de 

dividende, dividende prioritaire, superdividende…). 

 1000 Avec un droit à un dividende prioritaire, ces actions auront ainsi le droit de prélever en premier un dividende. 

Les autres actions auront droit à un dividende uniquement sur le solde du bénéfice distribuable après imputation du dividende prioritaire ; 

 Avec un droit à un dividende d’un montant supérieur à celui attribué aux autres actions ; 

 Avec un droit correspondant à un pourcentage du résultat distribuable… 

Plusieurs possibilités sont imaginables, le tout étant de respecter ces limites : 

 L’interdiction des pactes léonins, qui consistent à priver un actionnaire de tout droit au bénéfice ; 

 L’interdiction de distribuer des dividendes en l’absence de bénéfice distribuable, 

 L’interdiction de prévoir un intérêt fixe sur le résultat (clauses d’intérêts fixes). 

Les avantages patrimoniaux peuvent également prendre d’autres formes, avec notamment : 

 Un droit privilégié au boni de liquidation, 

 Un droit de rachat prioritaire, 

 Un droit au remboursement prioritaire du montant nominal, 

 Ou encore un droit d’amortissement prioritaire en cas d’amortissement du capital social. 

Enfin, plusieurs autres avantages peuvent être attachés aux actions de préférence, comme par exemple : 

 Un droit d’information renforcé, 

 Un droit de communication particulier et privilégié sur certaines opérations, 

 Un droit de céder les actions en dehors de toute procédure d’agrément ou de préemption, 

 Un droit de représentation dans certains organes de la société, tel qu’un conseil d’administration par exemple. 
1001 En cas d’émission d’actions de préférence dès la constitution, celles-ci doivent figurer dans les statuts. Les associés d’une SAS ne 

sont plus tenus, depuis le 21 juillet 2019, de faire évaluer les avantages particuliers conférés à certains d’entre eux. Dans les autres formes 

juridiques, l’intervention d’un commissaire aux apports est requise. 

En cas d’émission en cours de vie sociale, une décision des actionnaires, sous la forme extraordinaire en SA ou dans les conditions 

prévues statutairement en SAS, est nécessaire. Le ou les intéressés ne peuvent pas prendre part au vote. Un rapport du conseil 

d’administration ou du directoire dans les SA, ainsi qu’un rapport par un commissaire aux apports sur les avantages particuliers sont 

obligatoires. Les statuts doivent être mis à jour. 

https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/procedure-des-avantages-particuliers-sas/
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Les détenteurs d’actions de préférence pourront demander au commissaire aux comptes de la 

société d’établir un rapport spécial sur le respect des droits particuliers attachés aux actions de 

préférence. 

Enfin, sur décision des associés et suivant les modalités prévues dans les statuts, les actions de 

préférence peuvent être ultérieurement transformées en actions ordinaires ou en actions d’une autre 

catégorie. 

Augmentation du capital social par la création des actions de préférences 

Le pouvoir stratégique des actions de préférences dans les sociétés par actions, la création d’une 

catégorie d’actions de préférence, c'est-à-dire l’inscription dans les statuts des droits particuliers 

attachés à cette catégorie d’actions de préférence, peut intervenir lors de la constitution de la société 

ou à tout moment au cours de son existence1002. 

Au cours de la vie de la société, la création de telles actions de préférence, doivent suivre une 

certaine procédure 1003. 

L’emploi des termes « droits particuliers » n’exclut pas que les actions de préférence soient 

également assorties d’obligations particulières et/ou qu’elles fassent l’objet de restrictions, telles que 

la suppression du droit de vote « Émission d'actions de préférence réservées à des actionnaires 

nommément désignés - Actions de préférence comportant moins de droits que les actions ordinaires1004. 

Droit de vote double dans les SA et SCA les SAS : 

Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social 

qu'elles représentent, peut être attribué, par les statuts, à toutes les actions entièrement libérées pour 

lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative, depuis deux ans au moins,  au nom du même 

actionnaire. En revanche, dans les SA et SCA, il n’est pas possible de créer des actions à droit de vote 

multiple en dehors du droit de vote double, même en passant par le régime des actions de préférence. 

Droit de vote double/multiple dans les SAS : 

Dans les sociétés par action simplifiée, il est possible de créer des actions à droits de vote multiples, 

mais il ne s’agit pas d’actions de préférence1005 

Le choix de la création de telles actions dotées de pouvoirs pouvant, répondre à des choix 

stratégiques, à effet dilutif ou sans effet dilutif. Le commissaire aux comptes a un rôle majeur que la 

                                                           
1002 https://www.khadiri.com/blog/21/augmentation-du-capital-social-par-la-creation-des-actions-de-preferences 
1003 Décision du conseil d’administration, du directoire, ou du Président d’une SAS 

-   Rapport particulier du commissaire aux comptes, et/ou un commissaire aux avantages particuliers 

-   Approbation de l’assemblée générale extraordinaire. 
1004 Exemple de droits particuliers rattachés à des actions de priorité : 

- limiter le droit de vote des actions de préférence à certains types de décisions (approbation des comptes, affectation des résultats, 

modification des statuts, etc.) 

- exiger des porteurs d’actions de préférence la détention de leurs actions pendant une certaine durée avant de leur accorder le droit de 

vote (clause de stage) 

- subordonner l’exercice du droit de vote à certaines conditions (réalisation, par la société, d’un chiffre d’affaires annuel supérieur à un 

certain montant, etc.). 
1005 Voici encore des exemples des actions « traçantes », 

-         des actions qui donnent droit à un dividende en fonction des résultats d’une des branches d’activité du groupe 

-         dividende cumulatif, déterminé ou déterminable, progressif ou dégressif, certain ou conditionnel 

-         attribution prioritaire du boni de liquidation ou à une répartition inégalitaire de celui-ci 

-         attribution d’actions de préférence en cas d’émissions gratuites d’autres valeurs mobilières 

-         amortissement prioritaire des actions de préférence en cas d’amortissement du capital 

-         attribution prioritaire d’un actif 

-          l’institution d’un quorum spécial afin que l’organe compétent ne puisse délibérer valablement sans la présence de tout ou partie 

des membres représentant les porteurs d’actions de préférence ; 

-         l’attribution aux membres représentant les porteurs d’actions de préférence d’un droit de veto sur certaines décisions 

https://www.khadiri.com/5/commissaire-aux-comptes-a-paris
https://www.khadiri.com/
https://www.khadiri.com/11/commissaire-aux-apports-en-nature-et-en-industrie-a-paris
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loi, lui confère, celui de veuillez à l'équité et l'égalité des actionnaires, à l'occasion des opérations 

d'augmentation du capital. Son intervention est requise dans la plupart des cas, afin d'émettre 

son rapport, en vue de l'approbation de telles opérations par l'AGE1006. 

En France, La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises du 22 mai 2019, dite 

« loi PACTE »1007, a pour objectif de lever les freins à la création et à la croissance des entreprises tout 

en les sensibilisant aux enjeux sociétaux. Elle couvre quasiment la totalité des branches du Droit, et 

notamment le Droit des sociétés, le Droit des affaires et le Droit social. 

 Actions de préférence à droit de vote multiple 

La loi PACTE permet aux sociétés par actions non cotées de créer des actions de préférence à droit 

de vote multiple (double ou plus) sans exigence sur le délai de détention des actions. 

Auparavant, la possibilité d'accorder un droit de vote double n'était ouverte qu'aux actions libérées 

et inscrites au nominatif depuis au moins deux ans1008. 

Le Rachat des actions de préférence 

En France, l’article 100 vient favoriser le développement des actions de préférence "rachetables". 

La loi vient permettre, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché 

réglementé, le rachat des actions de préférence, non plus seulement à l’initiative exclusive de la société 

mais également à l'initiative conjointe de la société et de l’actionnaire détenteur des actions de 

préférence, voire seulement à l’initiative de ce dernier. 

Concernant les autres sociétés, dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un 

système multilatéral de négociation ou sur un marché réglementé, le rachat est possible s'il est prévu 

par les statuts de la société. Ces derniers devront prévoir, avant toute souscription, les modalités de 

rachat, s'il peut s'effectuer à l'initiative exclusive de la société, du détenteur ou par une initiative 

conjointe entre la société et le détenteur. 

Ce rachat n'était possible auparavant qu'à la seule initiative de la société. 

Les actions de préférence sont parfois utilisées au sein de sociétés cotées ou non-cotées. Elles 

présentent par nature des caractéristiques particulières, et ont un impact sur les rapports entre 

actionnaires1009.  

Droits spécifiques liés aux actions de préférence 

Les actions de préférence accordent des droits spécifiques à leur détenteurs et dérogent ainsi au 

principe général de proportionnalité entre les actionnaires. Il existe de très nombreuses applications 

possibles mais ces droits sont globalement de plusieurs sortes : 

Droits de vote modifiés 

                                                           
1006  www.khadiri.com 
1007 Une des mesures de la loi PACTE a modernisé et assoupli le régime juridique des actions de préférence. Les actions de préférence 

sont des catégories d'actions qui offrent des prérogatives distinctes des actions ordinaires à son titulaire, elles offrent ainsi un avantage 

pécuniaire (tel qu'un dividende majoré) au détenteur. Le texte vient modifier plusieurs articles du Code de commerce, concernant les 

actions de préférence. En résumé, l'article 100 de la loi prévoit un dispositif assoupli, pour les actions émises à compter de la loi. Les 

entreprises concernées par cet article sont les Sociétés Anonymes (SA) et les Sociétés en Commandite par Actions (SCA). La loi permet 

à ces sociétés, dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation ou sur un marché 

réglementé de pouvoir créer une action de préférence avec un droit multiple. 
1008 https://www.myformality.com/fiches-conseils/127-la-loi-pacte-les-actions-de préférence 
1009 Elles ont notamment été couramment utilisées dans le cadre des levées de fonds dites « ISF ». Focus sur les tenants et aboutissants 

de ces actions particulières. 

https://www.khadiri.com/11/commissaire-aux-apports-en-nature-et-en-industrie-a-paris
https://www.khadiri.com/
https://www.myformality.com/fiches-conseils/127-la-loi-pacte-les-actions-de
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Les actions de préférence peuvent ainsi accorder des droits de vote augmentés1010. 

Droits financiers privilégiés 

Par exemple concernant le droit aux bénéfices. On pourra ainsi envisager un droit à un dividende 

prioritaire, ou à un « super » dividende. On ne pourra cependant pas priver les actionnaires ordinaires 

de tout droit au bénéfice, ou décider d’une distribution en l’absence de bénéfice distribuables. Il peut 

également s’agir d’un droit privilégié au boni de liquidation ou d’un droit de rachat prioritaire. Ainsi 

en cas de cession de la société, les détenteurs d’actions de préférence pourront avoir un accès privilégié 

au solde disponible issu de la cession1011 . 

-Autres Droits et avantages : 

Les modalités précises des droits attaché à chaque type d’action sont encadrées par les Statuts et 

le Pacte d’Actionnaires. 

Impact concret des actions de préférence 

Les actions de préférence peuvent être utilisées dans le cadre de levées de fonds afin de différencier 

les droits entre les actionnaires historiques et les nouveaux investisseurs. 

A titre non exhaustif, les actions de préférence peuvent accorder certains avantages en termes de 

gouvernance (droit à être représenté au Conseil d’Administration par exemple) ou droit de regard ou 

de véto sur certaines décisions. Elles peuvent également permettre à leur détenteur de s’affranchir de 

certaines contraintes en cas de cession (droit de préemption par exemple) ou bien de disposer d’un droit 

renforcé à l’information dans le cadre du « reporting » et de l’information délivrée aux actionnaires. 

Entrée de nouveaux investisseurs via des actions de préférence 

Ainsi les nouveaux investisseurs, qui démontrent par leur participation à une augmentation de 

capital un intérêt pour la société, et seront même prêts à la valoriser en payant une « prime d’émission » 

sur chaque action nouvellement émise, peuvent vouloir par ailleurs introduire certains mécanismes de 

protection. Ils espèrent certes profiter en tant qu’actionnaire d’un développement ultérieur et d’une 

valorisation de la société et réaliser une plus-value à la revente. Mais étant donné un prix par action 

parfois beaucoup plus élevé que celui des autres actionnaires, ils vont vouloir être prioritaire sur 

certains flux financier ou boni de liquidation, ou bien être en mesure de contrôler certaines décisions. 

 

 

 

  

                                                           
1010 (Par exemple un droit de vote double par rapport aux actions ordinaires). 
1011 (Calculé généralement après apurement des différentes dettes éventuelles de la société). 

 

https://aide.wesharebonds.com/hc/fr/articles/203769372-Statuts-de-soci%C3%A9t%C3%A9
https://aide.wesharebonds.com/hc/fr/articles/203769362-Pacte-d-actionnaires
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La Commission Paritaire d’Hygiène et de Sécurité (CPHS) entre le cadre juridique Algérien et l’approche pratique 

La Commission Paritaire d’Hygiène et de Sécurité (CPHS) entre le cadre 

juridique Algérien et l’approche pratique  
    

BELAMEIRI Asseri
Laboratoire Droit de Travail et L'emploi 

Faculté de Droit et des sciences politiques 

Université de Mostaganem 

 

Résumé : 

La Commission Paritaire d’Hygiène et de Sécurité, est l’un des acteurs internes de 

l’entreprise, qui est mandée d’une mission importante dans la prévention des différents risques 

professionnels auxquels les travailleurs sont ou peuvent être exposés. Cette dernière, lors de 

l’exécution des attributions qui lui sont dévolues auxquelles peuvent être confrontées à 

plusieurs contraintes qui pourraient empêcher son travail. Par conséquent, cette étude visera à 

éclairer le sujet de la CPHS en se basant sur les textes juridiques qui lui sont liés ainsi que sa 

mise en pratique au niveau des entreprises  . 

Mots clés : CPHS -CHSU – Prévention - Hygiène- risque -travailleurs. 

 

Abstract: 

The joint health and safety committee is one of the internal organs of the company, 

which has an important mission in preventing the various occupational risks to which 

workers are or may be exposed, the latter during execution of their attributions in particular, 

the preventive and / or consultative prerogatives which are assigned to it can be coincided 

with several constraints which prevent the work of the JHSC. Consequently, this study will 

aim to shed light on the subject of the JHSC and based on the legal texts relating to said 

commission as well as the practical part at the level of companies. 

Keys words: JHSC -Prevention - safety- risk – workers. 

 

 امللخص:
للوقاية الصحية واألمن عدة صالحيات باعتبارها طرفا فاعال خول املرشع الجزائري للجنة املتساوية األعضاء 

يف املؤسسة من خالل دورها يف حفظ صحة وسالمة العامل من مختلف االخطار املهنية التي ميكن أن يتعرضون 
دي ؤ لها خالل تأدية مهامهم، إال أنه واناء مامرسة هجنة ملهامها املنوطة بها قانونا، ميكن أن تواجهها عدة صعوبات ت

 إىل عرقلة السري الحسن لهذه األخرية.

لذلك ركزنا من خالل هذه الدراسة عىل تسليط الضوء عىل دور لجنة الوقاية الصحية واألمن محاولني إبراز 
 ومناقشة أهم النصوص القانونية املتعلقة بها ومدى تطبيقها من قبل املؤسسات.

 العامل. -الخطر  -السالمة  -ل.م.و.أ  الكلامت املفتاحية:
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Introduction : 

Pour l’entreprise, assurer une bonne qualité de vie au travail répond à la fois à un devoir social vis-

à-vis des salariés et à un besoin économique, garantissant sa croissance, sa rentabilité et sa productivité. 

Aussi, et afin d’assurer la croissance de la performance économique de l’entreprise, étant au cœur 

de ses enjeux, une bonne qualité de vie au travail de ses salariés est donc indispensable1012.  

Dans nos sociétés modernes, la mise en œuvre d’une politique « hygiène, sécurité» est devenue 

nécessaire tant les enjeux sont multiples.1013 L’intérêt à l’hygiène et à la sécurité s’est fortement accru 

au sein des entreprises, tout d’abord par l’application plus stricte des textes juridiques notamment, la 

loi 90 -11 relative à la relation du travail, qui considère l’hygiène et la sécurité parmi les droits 

fondamentaux des travailleurs,1014 du fait que la préservation de l’intégrité physique des salariés et, de 

leur sécurités, relève de la responsabilité du chef d’entreprise. 

En vertu de garantir le respect des différentes exigences et dispositions en la matière, le législateur 

Algérien a mis en place des organes1015 internes, qui surveillent et suivent les aspects liés à l’hygiène 

et à la sécurité en milieu professionnel. Parmi ces organes, nous retrouvons la Commission Paritaire 

d’Hygiène et de Sécurité, dont l’obligation de sa mise en place selon l’article 23 de la loi 88- 07 du 26 

janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et à la médecine du travail1016. 

Nous nous efforcerons dans notre présent article à présenter cette dite commission CPHS comme 

étant un des acteurs de la prévention des risques et de la sécurité en milieu de travail, en essayant de 

répondre au mieux à ces deux questions :   

 Quel est le cadre juridique et réglementaire de la CPHS ?  

 Quelle est son efficacité ? 

Pour mener à bien ce travail, la démarche méthodologique adoptée s’articule autour des deux (02) 

sections suivantes : 

Section 01 : Composition et attributions de la CPHS.    

Section 02 : Gestion des réunions de la CPHS et documents requis.  

 

                                                           
1012 - OIT, rapport de commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, une mondialisation : 

Créer des opportunités pour tout .première édition 2004.P.15. 

1013 - AIT AHMED Ourida, cours d’hygiène , sécurité et  environnement ,département chimie physique , faculté de chimie , université 

des sciences et de technologie d’Oran MB , 2017-2018 , P.04.  
1014 - Art 05 Alinéa 04 de la loi 90-11 du 21 Avril 1990 relative à la relation du travail, modifié et complété, JO N°25 du 25 Avril 1990, 

P. 448. 
1015 -  Les organes internes sont : « le service d’hygiène et de sécurité de l’entreprise, le service de la médecine du travail, les préposés 

d’hygiène et de sécurité». 
1016 -  « Des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité sont instituées obligatoirement, sous réserve des dispositions prévues au 

2ème alinéa de l'article 25 ci-dessous, au sein de chaque organisme employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs dont la relation de 

travail est à durée indéterminée. En application de la législation relative à la participation des travailleurs. 

Nonobstant les dispositions relatives à l'alinéa 1ci-dessus, l'organisme employeur, occupant plus de neuf (9) travailleurs dont 1a relation 

de travail est à durée déterminée, doit obligatoirement désigner un préposé permanent à l'hygiène et à la sécurité, assisté de deux 

travailleurs les plus qualifiés en la matière. 

Dans les unités et établissements occupant neuf(9) travailleurs et moins, un préposé à l'hygiène et à la sécurité est désigné par le chef de 
l'unité ou de l'établissement. 

Les membres des commissions paritaires d'hygiène et de sécurité, et les préposés à l'hygiène et à la sécurité, doivent bénéficier d'actions 

de formation pratiques et appropriées », Art 23 de la loi 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et à la médecine du 

travail, JO sans numéro du 27 janvier 1988, P.87. 
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Section 01 : Composition et attributions de la CPHS    

La création de la CPHS est rendue obligatoire par la loi, instaurée par le décret exécutif n°05- 09 

du 08 janvier 2005, relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l’hygiène et à la sécurité, de 

sorte que chaque organisme employeur employant plus de neuf (09) travailleurs dont la relation de 

travail est à durée indéterminée est tenu de mettre en place  une commission dite C.P.H.S entreprise. 

Egalement, lorsque l’entreprise est composée de plusieurs unités, il est institué au sein de chacune 

d’elles une (C.P.H.S.U) dite d’unité. 

Pour atteindre notre objectif à propos de cette section nous avons scindé en deux points : 

- Etude de la composition de la CPHS selon la réglementation en vigueur et l’aspect pratique ; 

- Les attributions de la CPHS. 

I. La composition de la CPHS : 

La composition des commissions soient-elles d’Unités ou d’Entreprise sont paritaires et 

composées comme suit : 

 Au niveau de l’unité, la commission (CPHSU)1017  est composée comme suit : 

 Deux (02) membres représentant la direction de l’Unité1018 (représentant de l’employeur) 

  Deux (02) membres représentant les travailleurs de l’unité.  

Au niveau de l’entreprise, la commission est composée comme suit : 

- Trois (3) membres représentant la direction de l’entreprise ;  

- Trois (3) membres représentant les travailleurs de l’entreprise. 

 Les membres représentants les travailleurs au sein des commissions d’entreprise ou d’unité sont 

désignés par la structure syndicale la plus représentative, ou à défaut, par le comité de participation. 

Dans le cas où il n’existe ni structure syndicale, ni comité de participation, les représentants des 

travailleurs seront élus par le collectif des travailleurs.1019 

Les membres de ces commissions doivent être installés par l’employeur1020 via une décision écrite 

portant désignation des membres de la CPHS. 

Les obligations légales citées ci-dessous montrent l’intérêt du législateur en la matière : 

                                                           
1017 - CPHSU : c’est l’abréviation de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité d’unité   ,la notion «  d’unité» appartenait à 

législation des années 19970/1980 , elle n’a pas été reprise par la législation du travail promulguée en 1990 , qui lui  a substitué la notion 

de «  lieu de travail » , elle est réintroduite par ce décret exécutif , alors même qu’elle n’est plus utilisée par la législation du travail dans 

laquelle elle vient s’insérer , voir MOHAMMED NASR EDDINE Kouriche, droit du travail ( les transformations du droit algérien du 

travail entre statut et contrat - détermination des conditions de travail une déréglementation sélective -), tom 02 ,office des publications 

universitaires , P.21.     
1018 - L’unité est une subdivision de l’entreprise elle regroupe l’ensemble des bureaux, des installations de production ….etc, qui 

concourent à l’exercice d’une activité économique par exemple, une unité d’activité économique pourrait être la combinaison de toutes 

les parties d’une entreprise de production des hydrocarbures qui produisent du gaz, pétrole. d’urée au sein de la même entreprise le cas 

de l’entreprise SONATRACH au niveau de la zone industrielle d’Arzew  on trouves des déférents complexes GNL/1Z - GNL2/Z - 

GNL3/Z  ces complexes sont des unités rattachées à l’entreprise SONATRACH (Direction Général) , aussi il est important de  noter que   

cette  zone classée zone de risque majeur conformément au décret exécutif N°  06-162 du 17 mai 2006 déclarant la zone industrielle 
d’Arzew zone à risques majeurs , JO N° 33 du 21 mars 2006 . 

1019 - Art 09 décret exécutif N° 05- 09 du 08 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l’hygiène et à la sécurité, 

JO N°04 du 05 janvier 2005, P 18. 

1020 - D E 05-09, Art 10, Op cit , P 22 . 
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1. La présidence de la commission CPHSE ou CPHSU, est confiée exclusivement au premier 

responsable ou un représentant dûment désigné et mandaté par le premier responsable, afin de 

veiller  sur les conditions de travail en matière de santé et de sécurité des travailleurs1021et de 

suivre les décisions prises ; 

2. Le secrétariat de la CPHS , est assuré par un travailleur ayant une qualification en matière 

d’hygiène et de sécurité assurant ainsi sa compréhension des débats et des termes techniques 

dans le domaine HSE , ce qui lui permettra de rédiger avec précision les procès- verbaux lors 

des réunions tenues. La mission du secrétariat de la CPHS porte également sur l’exécution 

d’autres tâches telles que l’élaboration des convocations pour les réunions …etc1022 ; 

3. L’éventuelle participation, à titre consultatif, du responsable du service d’hygiène et de 

sécurité1023 aux réunions de la CPHS en qualité de conseiller. il sera appelé à :  

3.1. Elaborer des plans annuels et pluriannuels   en matière de prévention des risques 

professionnels, d’hygiène et de sécurité, conjointement avec la CPHSE ; 

3.2. Assister la CPHSE dans les requêtes sur les accidents ou incidents      ayant révélé ou entrainé 

des conséquences graves ; 

3.3. Elaborer en liaison avec la commission paritaire d’hygiène et de sécurité des programmes 

annuels et pluriannuels en matière de formation et de perfectionnement du l’ensemble du 

personnel, notamment des nouvelles recrues.    

4. La participation du médecin du travail1024 de l’entreprise aux réunions de la CPHS. Il met à la 

disposition de l’employeur et des partenaires sociaux toute son expertise acquise lors de ses actions en 

milieu du travail et de ses investigations effectuées dans le cadre des visites médicales. 

Cependant, la CPHS peut faire appel lors de l’exécution de ses missions d’inspections sur les lieux 

de travail, et à titre consultatif, à toute personne qualifiée ou organisme compétent en matière 

d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail1025 (expert HSE, accompagnateur HSE, inspecteur du 

travail, chercheur en matière HSE …. Etc.) . 

La réglementation ne prévoit pas la désignation des membres suppléants et aucune condition 

particulière à remplir pour pouvoir être désigné à la CPHS. 

Tout salarié de l’entreprise peut devenir membre de la commission paritaire d’hygiène et de 

sécurité qu’il soit syndiqué ou non.1026 

Les deux parties devront travailler en parfaite coordination et entretenir une relation guidée par la 

mise en place des meilleures conditions en matière de santé et de sécurité, il est appelé à : 

                                                           
1021 -D E 05-09, Art. 11, « Les commissions d’unité et les commissions d’entreprise sont présidées par le responsable de l’organisme 
employeur ou son représentant dûment mandaté », Op cit, P 22. 

1022 - Ibid ,Art 16 «  le secrétariat de la commission d’unité et le secrétariat de la commission de l’entreprise sont assurés par un travailleurs 

ayant une qualification en matière d’hygiène et de sécurité , il est désigné par le responsable de l’organisme employeur»,P.18. 
1023 - D E N°05-11 Art 9 et 14,Opcit , P 22. 

1024 - Art 06 : «   Est considéré comme médecin habilité à exercer la médecine du travail…... tout médecin titulaire d'un diplôme de 

spécialité de médecine du travail et autorisé à exercer à titre privé » Décret exécutif N° 93-120 du 15/05/1993 Relatif à l'organisation de 
la médecine du travail, JO N° 33 du 19 Mai 1993, P.08. 

1025 - D E 05-09 , art 14 , Op cit , P. 18. 
1026 - Dossier comité hygiène, sécurité et conditions de travail ( CHSCT)  2018 ,INRS ,retrouvez ce dossier sur le site de l’INRS : 

www.inrs.fr/demarche/chst.html, consulté le 31-10-2019 à 15 h :15, P.05.  

http://www.inrs.fr/demarche/chst.html
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Toutefois, les membres de la CPHS doivent bénéficier d’une formation appropriée d’une durée de 

cinq (05) jours au maximum pendant l’exercice de leur mandat. 

En cas de renouvellement de mandat, la formation est également renouvelée. Elle consiste en une 

actualisation des connaissances et un perfectionnement, ayant un caractère plus spécialisé, tenant 

compte de l’expérience acquise au cours du mandat écoulé. 

La formation dispensée dans ce cas constitue un complément à celle organisée et sa durée ne peut 

être inférieure à cinq (05) jours.1027 

Cette formation a pour objet : 

- De développer leur aptitude à déceler à mesurer les risques professionnels et leur capacité 

d’analyse des conditions de travail ; 

- De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques 

professionnels et améliorer les conditions de travail.1028 

II. Les attributions de la CPHS : 

Pour l’exercice de ses prérogatives définies par la réglementation, la CPHS dispose d’un certain 

nombre de pouvoirs en matière d’observation, de mise en œuvre des dispositions relatives à l’hygiène 

et la sécurité, d’analyse des situations de travail et de propositions en matière de prévention1029. 

Concernant les commissions d’Unités, elles ont pour attributions : 

- S’assurer de l’application des prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, en matière 

d’hygiène et de sécurité ; 

- Suggérer les améliorations jugées nécessaires. A ce titre, elles sont associées à toute initiative 

portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l’adaptation du 

matériel, de l’appareillage et de l’outillage indispensables aux travaux exécutés, et l’aménagement des 

postes de travail ; 

- Procéder à toute enquête, suite à chaque accident de travail ou maladie professionnelle grave, 

aux fins de prévention ; 

- Contribuer à l’information des travailleurs, ainsi qu’à la formation et au perfectionnement du 

personnel concerné en matière de prévention des risques professionnels. A ce titre, elles veillent et 

participent à l’information des nouvelles recrues, des travailleurs affectés à de nouvelles tâches ou dans 

de nouveaux ateliers, au sujet des risques auxquels ils peuvent être exposés et des moyens de s’en 

protéger ; 

- Développer le sens du risque professionnel et l’esprit de sécurité au sein des travailleurs ; 

- Etablir des statistiques relatives aux accidents de travail et maladies professionnelles ; 

-D’établir un rapport annuel d’activités. Une copie de ce rapport est transmise au responsable de 

l’organisme employeur, à la commission d’entreprise ainsi qu’à l’inspecteur de travail territorialement 

compétent. 

                                                           
1027- Articles 21 et 22 du  Décret exécutif n° 02-427 du 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de 

l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels, JO N° 82 du 11 décembre 
2002, PP 16.17. 

1028 - Ibid , P.07. 
1029- Thomas COUTROT , Le rôle des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en France,  une analyse empirique , 

Ministère du travail ,travail et emploi en ligne , 117 janvier-mars 2019 ,Open édition journals , Edition électronique , mis en ligne le 30 

mars , consulté le 30 avril 2019 , URL : http://journals.openedition.org/travailemploi/4108:DOI:10.4000/travailemploi.4108,site 

consulté le 31/10/2019 à 10h :00, P.25. 

http://journals.openedition.org/travailemploi/4108:DOI:10.4000/travailemploi.4108,site
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-Elaborer un programme de formation et de perfectionnement des équipes chargées des services 

d’incendie et de sauvetage et veillent à l’observation des consignes prescrites1030. 

Les commissions d’unité procèdent à l’inspection des lieux de travail, en évaluant les résultats, en 

vue   de s’assurer : 

- De l’existence de bonnes conditions d’hygiène et de salubrité ; 

-Du respect et de l’application des prescriptions réglementaires en matière de contrôles périodiques 

et de vérification des machines, installations et autres appareils ; 

-Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection1031. 

Les commissions d’unité reçoivent, de l’organisme employeur, les informations, ainsi que les 

moyens, matériels nécessaires à l’exercice de leurs missions et sont associés à toute enquête menée à 

la suite de chaque accident de travail ou de chaque maladie professionnelle. Les conclusions de cette 

enquête son communiquées, dans un délai ne dépassant pas les quarante- huit (48) heures, par 

l’organisme employeur, à l’inspecteur du travail territorialement compétent. 

En ce qui concerne la commission d’entreprise, elle est chargée de : 

- Coordonner et d’orienter les activités des commissions d’unité ; 

- Participer à l’élaboration de la politique générale de l’organisme employeur en matière d’hygiène 

et de sécurité ; 

-Examiner et /ou de participer à l’élaboration, au suivi, et au contrôle des programmes annuels 

et/ou pluriannuels de prévention des risques professionnels établis au sein de l’organisme employeur ; 

- Organiser des séminaires, rencontres et stages à l’intention des membres des commissions 

d’unité; 

- Réunir toute information et toute documentation de nature à contribuer au développement et au 

renforcement de l’hygiène, de la sécurité et de la médecine du travail dans les unités ; 

- Etablir des statistiques sur les accidents du travail et les maladies      professionnelles au niveau 

de l’entreprise ; 

-   Etablir un rapport annuel d’activités1032. 

Section 02 : Gestion des réunions de la CPHS et documents requis  

Dans cette section, nous exposerons la manière de mener des réunions de la CPHS, en s’appuyant 

sur les points juridiques les plus importants, ainsi que sur l’exploitation des expériences pratiques en 

matière de conduite des réunions de la CPHS (1), puis nous examinerons les documents juridiques 

contraignants de la CPHS (2) . 

I. Déroulement des Réunions de la CPHS 

Les commissions d’unité se réunissent au moins une fois par mois, celles d’entreprise se réunissent 

au moins une fois par trimestre. 

 De même les deux commissions sont appelées à se réunir sur : 

                                                           
1030 - Zahir BATACHE, le grand manuel du droit du travail en pratique, Berti éditons, Alger 2018, P .543. 
1031 - D E 05-09 , art 03 .04 , Op cit, P.17. 
1032 - D E 05-09 ,Art 08 , P.17. 
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- Convocation de leur président, à la suite de tout accident de travail grave ou incident technique 

majeur ; 

- Demande des membres représentant les travailleurs ; 

- Demande du médecin du travail ; 

- Initiative de leur président. 

Le secrétaire de la commission élabore un planning annuel prévisionnel des réunions ordinaire qui 

comporte les dates des réunions en tenant compte des délais fixées par le législateur, et l’ordre du jour 

à l’effet de chaque réunion pour préparer au préalable les informations portant sur l’objet de chaque 

réunion. 

Le planning est examiné et approuvé par tous les membres puis, transmis à toutes les personnes 

concernées dans l’entreprise (la structure HSE, médecin du travail ….etc). 

 Les réunions des commissions se tiennent sur les lieux de travail dans un local approprié, le temps 

de présence aux réunions pendant les heures de travail, ainsi que celui consacré aux taches individuelles 

confiées par ces commissions, est rémunéré comme temps de travail. 

Il convient de noter que généralement dans les entreprises, tous les membres de la CPHS, désignées 

en qualités de membres représentants de l’employeur sont des cadres supérieurs, ce qui conduit 

généralement à ajourner les réunions pour d’autres obligations affectant de manière négative la 

continuité des séances et les prises de décisions. 

La CPHS reçoit de l’employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses 

missions ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux 

déplacements imposés par les enquêtes ou inspections1033. 

II. Documents requis par la réglementation en la matière  

 La tenue des réunions de la CPHS est conditionnée par la mise en place des documents juridiques 

suivants :  

1. Règlement intérieur de la CPHS : 

Les règles de fonctionnement de la CPHS, sont fixées dans le règlement intérieur établi dans les 

huit (8) jours qui suivent leur installation.1034 

Néanmoins, et en examinant des règlements intérieurs de certaines commissions, nous avons 

constaté la reprise du texte réglementaire 05-09 cité précédemment, à l’exception du cas d’absentéisme 

et les modalités de traitement de cette disposition. 

Un autre point a été soulevé durant notre étude est le fait que le règlement intérieur a été élaboré 

par la structure juridique et non pas, par la CPHS comme le stipule la réglementation. La structure 

Juridique intervient dans le processus en cas de sa pour disposer d’une assistance dans le but afin 

d’éviter un non-respect de la réglementation.  

2. Procès- verbale des réunions : 

Chaque réunion tenue par la CPHS est sanctionnée par un procès-verbal, qui doit comporter l’objet 

de la réunion, les débats tenus et les décisions prises lors de cette dite réunion. 

                                                           
1033 - Dossier comité hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT) 2018, Op cit , P. 11.  
1034 - Art 21, décret exécutif N° 05- 09 du 08 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l’hygiène et à la sécurité, 

JO N°04 du 05 janvier 2005, P 23. 
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Ces décisions sont reportées sur un plan d’action qui sera suivi par le responsable du service 

d’hygiène et de sécurité en milieux du travail de l’entreprise,1035assurant ainsi la levée des écarts, les 

constats, les recommandations de la CPHS, et garantissant la mise  en conformité à la réglementation 

en matière d’hygiène et de sécurité, et des normes techniques en la matière.  

3. Le rapport annuel : 

La CPHS, est obliger d’élaborer d’un rapport d’activité qui est soumis en interne à l’employeur (le 

premier responsable de l’entreprise selon la nature juridique de la société), si la commission est 

présidée par un représentant de l’employeur dûment mandaté d’une part, d’autre part, le rapport en 

question sera remis en externe de l’entreprise  à l’inspection du travail territorialement compétente. 

En outre, vu que ce dernier n’est pas typique et ses éléments ne sont pas prévus par la 

réglementation en vigueur. L’employeur est libre d’inclure dans ce rapport les informations qu’il juge 

exploitables et utiles. 

Toutefois, nous avons constatés que certains rapports annuels comportent ce qui suit : 

- Des statistiques relatives aux accidents du travail et les maladies professionnelles enregistrées 

et survenues durant l’année avec une analyse ; 

- Des décisions importantes prises en particulier celles qui concernent l’amélioration continu 

dans le domaine de la santé et sécurité au travail ; 

- Des taux d’avancement des visites périodiques de la médecine du travail ; 

-  Les constats des inspections des lieux de travail effectuées par la CPHS durant l’année 

précédente…….etc . 

Il convient également de préciser que la transmission d’une copie de ce rapport au premier 

responsable de l’entreprise a pour objectif d’évaluer les différents travaux réalisés par les membres de 

la CPHS, et son efficacité et sa performance. Il permet également de décider du maintien ou de la 

modification de la composition de la commission pour un meilleur fonctionnement. 

4. le registre d’hygiène et de sécurité et de médecine du travail : 

En application de l’article 20 du décret exécutif N° 05-09 suscité, qui stipule que  «  les procès -

verbaux des réunions des commissions soit CPHS-CPHSU, ainsi que les rapports établis sont 

consignés  sur le registre d’hygiène et de sécurité  et de médecine du travail , ce registre et celui des 

accidents du travail et les statistiques y afférentes, sont tenus à la disposition  de l’inspecteur du travail 

territorialement compétent , ainsi qu’a tout corps d’inspection et de contrôle légalement habilité ». 

L’employeur doit au préalable présenter le registre à l'inspection du travail territorialement 

compétente pour être coté et paraphé1036. La durée de conservation de ce dernier est fixée à dix (10) 

années à partir de la date de leur clôture1037. 

Ce registre est considéré comme l’un des registres et livres exigés dans le cadre du décret exécutif 

n° 96-98 du 06 mars 1996 déterminant la liste et le contenu des livres et registres spéciaux obligatoires 

pour les employeurs  notamment l’article 10 qui prévoit que ce registre doit être comprendre : 

                                                           
1035- l’organisme employeur crée obligatoirement un service d’hygiène et de sécurité lorsque son personnel dépasse les cinquante 

travailleurs ou l’activité relève de l’industrie toute branches confondus , le secteur du bâtiment, les travaux publics et l’hydraulique , 

placé sous le contrôle et la responsabilité d’un personnel ayant les qualifications et l’expérience requises en matière d’hygiène et  de 

sécurité , ce service est rattaché au chef de l’entreprise ou de l’unité , voire Leila BORSALI HAMDAN , Droit du travail ,Manuel 

Pédagogique (Emploi-Relations collectives de travail ), Berti Editions , Alger 2014,P. 405. 
1036 - Art 15 du Décret exécutif N°96-98 du 06 mars 1996 déterminant la liste et le contenue des livres et registres spéciaux obligatoires 

pour les employeurs, JO N °17 du 13 mars 1996,P13. 
1037 -Ibid, P13. 
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- Les observations et avis des membres de la commission d'hygiène et de sécurité, des préposés à 

l'hygiène et à la sécurité, du médecin du travail ou de tout travailleur, relatifs aux manquements graves 

pour la santé et la sécurité des travailleurs que ces derniers auraient observés en matière de respect des 

règles inhérentes aux normes d'hygiène et de sécurité en milieu de travail ainsi que les 

recommandations formulées en ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail ; 

- Les démarches engagées par les représentants des travailleurs auprès de l'employeur en ce qui 

concerne l'application des dispositions légales et réglementaires en matière d’hygiène، de sécurité et 

de médecine du travail ; 

-Les compte-rendu des accidents du travail graves ou mortels survenus sur les lieux de travail et 

les cas de maladies professionnelles ainsi que les mesures préconisées en la matière. 

Conclusion : 

A la lumière de ce qui précède, les commissions paritaires d’hygiène et de sécurité constituent le 

cadre idéal à l’organisme pour la prévention et la gestion des risques professionnels dans l’entreprise. 

La participation de tous les acteurs de la prévention des risques professionnels est le gage de la 

réussite de la politique menée dans ce cadre par l’entreprise. 

Concernant les liens entre expositions aux risques professionnels et la présence de la CPHS, 

plusieurs hypothèses peuvent être avancées, l’une d’elle est : 

L’omniprésence de risques au sein de l’entreprise était un élément précurseur dans la mise en place 

d’une CPHS et principalement par l’importance des expositions à ces dangers obligeant ainsi 

l’entreprise à respecter la réglementation en la matière, par souci premièrement de santé de ses salariés 

et par crainte de se voir infliger des sanctions et pénalités financières par les autorités compétentes. 

    L’organisation de la prévention des risques professionnels est une exigence légale et 

réglementaire pour chaque organisme employeur, il doit respecter et appliquer ses obligations en la 

matière en mettant en place et en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires et de manière 

exhaustive pour sa réalisation. 

Durant notre recherche académique et pratique il a été constaté ce qui suit : 

- La CPHS est un lieu de discussion, de concertation, d’étude, force de proposition et de contrôle ; 

-  La CPHS est un instrument de dialogue institué aux divers échelons de l’entreprise, 

-   La CPHS est un élément très important dans l’organisation de la sécurité et de la prévention 

dans l’entreprise. 
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Résumé : 

La pandémie du coronavirus (COVID-19) a causé un brusque ralentissement de l’économie 

mondiale dans différents secteurs d’activités notamment l’économie marocaine et plus 

précisément  le secteur bancaire qui a joué un rôle colossal pour atténuer les effets de la crise. 

Le Maroc qui a pris un peu de retard pour bénéficier des avantages de la finance islamique qui 

représente un nouveau mode de financement basé sur les fondements de l’islam  en interdisant 

l’intérêt et favorisant le partage des pertes et profit . La banque centrale marocaine a choisi de 

diversifier son offre bancaire et d’adopter ce type de banque « islamique ». Elle a décidé de le 

baptiser ce segment bancaire sous le nom de «banques participatives» en souhaitant qu’elles 

représentent un enrichissement de l’économie par l’augmentation du taux de bancarisation des 

citoyens et de la croissance de l’économie marocaine. 

Le présent article s’intéresse au rôle de la finance participative dans la stimulation des 

répercutions économiques de la pandémie du COVID-19 et les Mesures financières 

d'atténuation pour une bonne reprise. 

Mots clés : finance participative, banques conventionnelles marocaines, conséquences 

COVID-19, propositions de reprise. 

 

Abstract: 

The coronavirus pandemic (COVID-19) caused an abrupt slowdown in the world 

economy in various sectors of activity, notably the Moroccan economy and more specifically 

the banking sector which played a colossal role in mitigating the effects of the crisis. Morocco 

which has lagged a little behind in order to benefit from the advantages of Islamic finance 

which represents a new mode of financing based on the foundations of Islam by prohibiting 

interest and favoring the sharing of profits and losses. The Moroccan central bank has chosen 

to diversify its banking offer and to adopt this type of "Islamic" bank. It decided to baptize 

this banking segment under the name of "participative banks" hoping that they represent an 

enrichment of the economy by the increase in the rate of banking of the citizens and the growth 

of the Moroccan economy. 

This article examines the role of crowdfunding in stimulating the economic impact of the 

COVID-19 pandemic and Financial Mitigation Measures for a Good Recovery. 

Keywords: Crowdfunding, conventional Moroccan banks, COVID-19 consequences, 

takeover proposals. 
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Introduction : 

La finance islamique a connu, ces derniers temps, un essor remarquable au détriment de la finance 

classique et ce grâce à sa résistance à la crise financière  que vive le monde depuis 2008. La base de ce 

succès revient, essentiellement, à ses fondements religieux et ses régulateurs moraux. 

La finance islamique est apparue comme un nouveau mode de financement qui va permettre à 

l'individu et à la société de se développer en respectant les principes de base de l'islam, en particulier 

l'interdiction de l'intérêt et le partage des pertes et des profits entre la banque et l'entrepreneur. Elle 

tend à instituer une relation équitable entre les droits de l'individu et ceux de la société en établissant 

l'harmonie, par l'élimination des intérêts contradictoires. L'élimination de l'intérêt se base sur les 

valeurs de justice, de rendement, de stabilité et de croissance. 

La finance islamique comporte en conséquence deux types de produits : 

 Des produits, qui sont la reprise de pratiques anciennes, basés sur le principe du partage des 

pertes et profits, ils constituent l’originalité du système, 

 Des produits nouveaux quasiment identiques à ceux offerts par les banques classiques, sauf que 

la rémunération de la banque n’est pas basée sur l’intérêt mais sur une marge qui permettent 

aux banques islamiques de ne pas être marginalisées au sein du système financier international.  

Le Maroc est parmi les derniers pays de la zone MENA qui s’est lancé dans l’aventure de la finance 

islamique on voulant être très vigilant dans son cadre législative et fiscal et en même temps s’assurer 

du respect de ces fondements et protéger en priorité son capital réputationels, condition sine qua non 

de son succès futur .  

La crise sanitaire causée par la  pandémie COVID-19 touche tous les compartiments de l’économie 

nationale notamment le secteur bancaire et des mesures fortes, salutaires sont à prendre dès la fin de la 

pandémie pour pouvoir redémarrer la machine économique. Des réflexions se posent néanmoins ; 

est-ce que la finance participative a contribué au développement de l’économie marocaine au cours de 

la pandémie COVID-19 ? Est-ce que ce secteur a respecté ses principes et promesses ou bien il était 

juste un acteur passif comme le prétendent ses détracteurs ? 

Le présent papier est divisé en deux axes : après une présentation brève de l’historique  des banques 

islamiques au Maroc et Le rôle de la finance participative dans la stimulation des répercutions 

économiques de la pandémie du COVID-19, nous verrons dans un deuxième point  les mesures 

financières d'atténuation pour une bonne reprise. 

I. Les banques participatives au Maroc   

L’histoire de la finance islamique dite aussi participative au Maroc est très récente par rapport à 

celle du système bancaire classique, et peut être résumé à nos jours, en quatre principaux moments : 

 Une tentative engouée de WFABANK en 1985  

Le premier projet de création d’une banque islamique marocaine remonte à 1985, quand les 

équipes de WAFABANK avaient étudié tous les contours du dossier, les études juridiques et de marché 

étant ficelés. Le premier ministre, avait donné  son accord sue le principe, Bank Al Maghreb fut aussi 

saisie par écrit et tout était prêt. Le premier jour de la compagne de communication, le gouverneur de 

Bank AL Maghreb, à l’époque, surprenait la banque en demandant le report de l’opération à une date 

indéterminée. Chose qui laisse entendre  qu’on ne voulait de déséquilibrer le système bancaire en 

causant une ruée vers les agences de WAFABANK. Depuis, aucun projet ne fut discuté dans ce sens. 

 Le lancement des produits altératifs  en 2007  
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L’an 2007 représente un point de départ, après plusieurs décennies de résistance au système 

financier islamique, Bank Al-Maghreb a finalement cédé aux différentes pressions, et a donné son feu 

vert pour la commercialisation des instruments de financement islamique au Maroc en juillet 2007. 

 Le projet de loi sur les banques participatives en 2012  

En juillet 2012, la première version du projet de loi 103-12 sur les banques participatives a été 

présentée par le gouvernement marocain. Après une série de discussions et un long parcours d’étude 

dans la première  chambre, cette dernière a adopté ledit projet de loi, le 25 juin 2014, avant l’émission 

d’un avis favorable sur le même projet par la chambre  des conseillers le 22 octobre 2014 

 Le lancement effectif des banques participatives en 2017  

 La loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés introduit les banques 

participatives dans le code bancaire à travers la mise en place de nouveaux fondements reposant sur 

les principes de partage des gains et des pertes, en faisant appel exclusivement au Conseil Supérieur 

des Oulémas pour donner ses avis de conformité. 

Le texte pose le cadre réglementaire pour la création, le fonctionnement et les activités de banques 

participatives et définit les points concernant le domaine d’application, les dépôts et les produits 

commercialisés par ces dernières. Il prévoit par ailleurs la mise en place d’un comité d’audit chargé, 

entre autres, d’identifier et de prévenir les risques de non-conformité de leurs opérations aux avis du 

Conseil Supérieur des Oulémas (CSO)1038. 

La loi n° 103.121039 s’applique aux établissements de crédit et organismes assimilés : banques, 

sociétés de financement, établissements de paiement, associations de microcrédit, banques offshore, 

compagnies financières, la CDG – Caisse de dépôt et de gestion et la Caisse centrale de garantie. 

Bank Al-Maghrib, la Banque Centrale marocaine, a publié le 2 janvier 2017 un communiqué du 

Comité des Établissements de Crédit relatif à l’agrément pour l’exercice de l’activité bancaire 

participative. Toutes les banques marocaines candidates ont obtenu leur agrément, presque toutes ayant 

choisi de se lancer en partenariat avec un leader international de la finance islamique. Les banques 

participatives ci-après ont obtenu leur agrément et démarré leur exploitation courant 2017 : 

 Umnia Bank  

 BTI Bank (Bank Al Tamwil wal Inmaa)  

 Bank Al Yousr  

 Bank Assafa  

                                                           
1038 Le Conseil supérieur des Oulémas, créé par le dahir n°1.80.270 du 3 joumada II 1401(08 avril 1981) et réorganisé conformément 

aux dispositions du dahir n°1.03.300 du 2 rabii I 1425( 22 avril 2004) est placé sous la Haute Tutelle de Sa Majesté . Le Conseil supérieur 

des Oulémas est dirigé par M.Mohammed Yssef. Le Maroc a fait admettre la création d’un comité légitime central unique, issu du 

conseil supérieur  des oulémas et appelé comité légitime (charii), pour la finance participative. Ce comité est composé d’un coordinateur 

et de neuf membres des oulémas et légistes reconnus par leurs compétences et vastes connaissances des dispositions de la loi islamique 

et ses fonds. 

La mission de ce comité est d’exprimer une opinion sur la conformité des produits financiers participatifs offerts par les banques 

participatives et les modèles de contrats liés à ces produits avec les dispositions de la loi islamique et ses fonds. 
1039 La nouvelle loi n° 103-12 est publiée au bulletin officiel du 22 janvier 2015 (Édition en arabe) et B.O du 5 mars 2015 (Édition de 

traduction officielle). 

Il s'agit de la loi qui intègre les banques islamiques dans l'économie nationale par l'instauration d'un cadre législatif (art. 54 au 70) 

régissant l'activité de ces banques qui sont maintenant désignées officiellement par les banques participatives. 

Selon le texte de la loi 103-12, les banques participatives sont les personnes morales régies depuis le 22 janvier 2015, date de la 

publication au bulletin officiel, par les dispositions de la loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et qui 

exerceront : 

- les activités visées aux articles 55 et 58,  

- les opérations commerciales, financières et d'investissements, après  avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma¸ 

- la réception du public des dépôts d'investissement dont la rémunération est liée aux résultats des investissements convenus avec la 

clientèle. 

  

http://www.habous.gov.ma/fr/files/BO3575_creation_CSO_et_conseils_regioanux_des_oulma.pdf
http://www.habous.gov.ma/fr/files/BO5210_reorganisation_conseils_locaux.pdf
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 Al Akhdar Bank  

Le Comité des Établissements de Crédit a également émis un avis favorable pour autoriser trois 

banques à ouvrir des fenêtres participatives (agences ou guichets spécialisés Islamic Window) pour 

offrir à leur clientèle des produits bancaires participatifs. Il s'agit de : 

 BMCI – Najmah  

 Crédit du Maroc – Arreda 

 Société Générale – Dar Al-Amane  

 

Chronologie de l’évolution du système bancaire islamique au Maroc 

Année              Événement 

 

1985 Demandes d’établissement de banques islamiques soumises à Bank Al-Maghrib 

par des groupes internationaux 

1991 Demande de Wafa Bank pour l’ouverture d’une « fenêtre » islamique 2007 Les 

banques conventionnelles autorisées à com m ercialisera travers des « fenêtres » 

islamiques un ensemble lim ité de produits « alternatifs » 

2009 Adaptation du volet fiscal relatif au produit Murabaha (im pôt sur le revenu, TVA 

et droits d’enregistrement)  

 

2010  Le 13 mai Dar Assafa, filiale d’Attijariwafa Bank, obtient l’autorisation de Bank 

Al-Maghrib pour offrir des produits « alternatifs » basés sur le contrat Murabaha 

 

2011  La Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE) et la Banque Populaire 

(BP) commercialisent des produits Murabaha sur le marché français ; - QIIB entame des 

discussions avec le Premier ministre marocain pour l’établissement d’ une banque et 

d’une compagnie d’assurances islamiques  

 

2012 Projet de nouvelle loi bancaire réformant la précédente et prévoyant notamment 

l’autorisation de l’établissement de banques et de « fenêtres » islamiques  

 

2013  Bank Al Maghrib prévoit la mise en place d’un Comité central de conform ité à la 

charia - Faisal Islamic Bank discute avec le gouvernement marocain leur projet 

d’ouverture de la première banque participative au Maroc - QNB Group signe un 

Mémorandum d’entente avec Attijariwafa Bank - Élargissement de l’assiette des actifs 

titrisables aux actifs corporels, mobiliers et immobiliers, ce qui est de nature à 

encourager les émissions de sukuks 

2014   26 novembre adoption définitive de la nouvelle loi bancaire par le parlement  

 

2015 Dahir n° 1.14.193 promulguant la loi n° 103.12, publié au bulletin officiel du 

22janv. 2015 - Dahir n° 1.15.02 relatif à la création et aux prérogatives de la 

Commission charia dédiée aux activités de la finance participative au Maroc. 

 

2017 Lancement des premières banques participatives au Maroc avec la 

commercialisation de produits dits alternatifs.  

 

Source : adapté de « 2014 Islamic finance country report » et mise à jour par l’auteur . 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Al_Akhdar_Bank&action=edit&redlink=1


                                                                                                                                                                                                                                                      

414 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2121فبراير  32 العدد

II. L’impact du secteur bancaire sur l’économie marocaine durant la crise sanitaire du COVID-

19 

La Banque Centrale a agi de concert avec les autorités budgétaires mais également les acteurs du 

secteur privé pour apporter une réponse au choc économique. En injectant massivement des liquidités, 

Bank Al Maghreb visait au premier chef un soutien au crédit bancaire et donc à la demande des 

ménages et entreprises spécialement les TPE. Ensuite, cette politique entraîne des effets de second tour 

sur les entreprises qui, en se dotant de fonds, couvrent leurs besoins de trésorerie et assurent, tant bien 

que mal, le maintien de leur activité ainsi que celle de leurs fournisseurs. La baisse du taux directeur a 

pour objectif d’augmenter le niveau de liquidité des banques et d’en répercuter la baisse sur les taux 

débiteurs appliqués aux secteurs non financiers et aux ménages.  

En agissant ainsi, la banque centrale apporte un bol d’air frais aux entreprises en diminuant le coût 

de financement de leur trésorerie, particulièrement utile pour les TPE et par ailleurs, en misant sur une 

hausse de la demande de crédit, elle cherche à éviter le spectre de la déflation. Au niveau externe, la 

conjoncture internationale, qui entre dans le cadre analytique actuel de Bank Al Maghrib1040, pèsera 

également sur l’évolution des prix et la parité du dirham. Les changements au niveau de la politique de 

change, de concert avec le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de 

l’Administration1041 renforcent l’arsenal d’actions de BAM pour minimiser l’impact sur l’objectif de 

stabilité des prix. Ainsi, à l’issue du dernier conseil de Bank Al Maghreb, le Wali a annoncé une baisse 

du taux directeur de 25 points de base à 2%. Il a également été prévu des mesures prudentielles visant 

à tripler les capacités de refinancement des banques par le biais d’opérations d’open market et de swap 

de changes, l’élargissement de la liste des collatéraux éligible pour ces opérations, l’allongement des 

maturités des opérations de refinancement ainsi que l’élargissement des programmes dédiés aux TPE 

pour leurs crédits de fonctionnement. Ces mesures économiques prises en urgence ont été actées avec 

un objectif clair des autorités de répondre à la détresse sociale posée par la progression de la pandémie 

du COVID-19. 

 En effet, la perte d’emploi et les faillites d’entreprises engendrent la précarité et aggravent la 

situation des plus démunis. Dans cette riposte sociale, l’Etat a déployé l’ensemble de son arsenal afin 

de bien identifier les personnes concernées et cibler ses aides dans un souci d’efficacité du remède 

administré. 

III. Les mesures de relance post COVID-19 

Le dispositif  de solidarité mis en place par l’état marocaine pour stimuler les conséquences de la 

crise sanitaire du COVID-19 a confirmé le rôle primordiale du secteur bancaire  dans l’économie 

marocaine en sa qualité de principale source de financement de l’économie et par conséquent de 

croissance et de création d’emplois. 

 Plusieurs mesures et innovations que ce soit au niveau produit ou bien technologie ont été mise 

en place par les banques conventionnelles et participatives sous la direction du groupement 

professionnel des banques du Maroc (GPBM) et BANK MAGHREB pour soutenir les ménages et les 

entreprises impactés par les conséquences de la pandémie. 

1- Financement conventionnelle : 

 Cas du Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) : 

 

                                                           
1040 http://www.bkam.ma/Politique-monetaire/Cadre-d-analyse-et-de-prevision/Dispositif-analytique 

1041 https://www.finances.gov.ma/Publication/depf/2020/Notedeconjoncture280.pdf 

https://www.finances.gov.ma/Publication/depf/2020/Notedeconjoncture280.pdf
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Dans le cadre de son approche volontariste et solidaire de soutien à l’économie nationale , le 

groupe crédit agricole du Maroc (CAM)1042 a lancé un dispositif de relance économique post-COVID 

19. Cette relance économique a pour objectif d’accompagner les entreprises pour leur permettre de 

redémarrer ou de poursuivre leurs activités à travers deux produits destinés aux entreprises dans le 

milieu urbain qu’en milieu rural pour soulager leur trésorerie. 

Il s’agit de : 

 CAM Relance : c’est un crédit à moyen long terme qui cible l’ensemble des entreprises 

impactées par la crise du COVID 19, destiné au financement des besoins en fonds de roulement 

des entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieurs à 10 MDH. 

 CAM Relance TPE : c’est un crédit à moyen long terme destiné aux entreprises de petite taille , 

personnes morales ou physiques (y compris les commerçant, les artisans, les coopératives et les 

professions libérales) réalisant un chiffre d’affaires ne dépassent pas 10 MDH. 

Les deux produits sont proposés jusqu’à fin décembre 2020 avec des conditions avantageuses : un 

taux d’intérêt bonifié, un Remboursement pouvant s’étaler sur 7 ans dont 2ans de différé, une quotité 

de garantie pouvant atteindre 90% pour le produit « Relance » et 95% pour le produit « Relance TPE » , 

et un plafond du crédit corrélé au CA de l’entreprise, allant de 10 KDH à 100 MDH. 

 Cas du Groupe BMCE  (BANK OF AFRICA) 

Pour mieux appréhender les effets de la crise et son impact sur l’économie nationale, BANK OF 

AFRICA1043 s’est mobilisé pour aider ses clients à surmonter les difficultés engendrées par la crise 

sanitaire du COVID-19, et met en place le « Crédit RELANCE» pour accompagner ses clients dans la 

reprise de leur activité destiné principalement au financement du fonds de roulement des Entreprises 

plafonné à 100 MDH avec un taux de financement de 4% et un remboursement étalé sur 

7 ans avec différé pouvant atteindre 2 ans. 

Garanti par la Caisse Centrale de Garantie à hauteur de 80 à 95%, selon le chiffre d’affaires de 

l’entreprise, le « Crédit RELANCE » est destiné à couvrir les besoins en fonds de roulement avec au 

moins 50% du Crédit dédié au règlement des fournisseurs. D’autres besoins peuvent être financés par 

le Crédit Relance, notamment les charges du personnel, charges sociales, charges fiscales, loyers, 

charges d’énergie, frais d’entretien, droits de douane… 

BANK OF AFRICA poursuit ses efforts pour accompagner ses clients dans le dépassement de la 

situation exceptionnelle due au Covid-19 en encourageant l’utilisation des cartes monétiques sans 

contact et en offrant 10.000 cartes Opale. 

En adéquation avec les recommandations de l’OMS, BANK OF AFRICA encourage le paiement 

par carte à travers l’utilisation des cartes sans contact, ce qui constitue un geste barrière efficace pour 

se prémunir contre le risque de propagation du virus COVID-19. 

En appui à la décision de l'Office des Changes qui cible les résidents marocains actuellement 

bloqués à l'étranger après la fermeture des frontières, BANK OF AFRICA met à la disposition de ses 

clients un canal simple pour activer la dotation touristique exceptionnelle dont la contre-valeur est 

plafonnée à 20.000 dhs par personne physique majeure. 

Tenant compte du contexte actuel et afin de soutenir ses Entreprises et spécialement les TPME 

clientes dans la continuité de leur activité, BANK OF AFRICA a mis  en place une série de mesures 

                                                           
1042 https://www.creditagricole.ma/fr 
1043 https://www.bankofafrica.ma/fr/particuliers 

https://www.creditagricole.ma/fr
https://www.bankofafrica.ma/fr/particuliers
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dédiées, notamment le «Découvert Oxygène » et la gratuité des opérations effectuées sur le canal 

digital. 

Le « Découvert Oxygène » permet aux entreprises impactées par la crise, opérant dans tous 

secteurs confondus, de financer jusqu’à 3 mois de charges courantes plafonnées à 20 MDH pour les 

entreprises ayant des engagements et 5 MDH pour celles n’ayant pas de crédit et ce pour permettre aux 

entreprises d’assurer le paiement de leurs charges courantes telles que : 

 Les salaires du personnel ; 

 Les redevances locatives au titre des locaux exploités par l’entreprise ; 

 Les frais généraux, comme assurances, entretien… ; 

 Les factures d’eau, électricité, énergie, télécom… ; 

 Les achats nécessaires et prioritaires… ; 

 Le paiement des fournisseurs de biens et services indispensables et prioritaires pour les 

entreprises. 

En effet, dans le but d’accompagner les acteurs de l’économie marocaine dans cette conjoncture 

exceptionnelle et de contribuer à la préservation de l’emploi, BANK OF AFRICA a également proposé 

à ses entreprises clientes le report des échéances des crédits moyen et long termes jusqu’au 30 juin 

2020 sans frais ni pénalités de retard ; ainsi que de nouvelles lignes spécifiques de crédit pour les 

besoins non couverts par Damane Oxygène. 

Ainsi, en phase avec sa démarche d’innovation et les nouveaux usages du mobile, BANK OF 

AFRICA met ses solutions de banque à distance, pratiques et sécurisées, à la disposition de sa clientèle 

pour effectuer ses opérations bancaires de manière simple et rapide à travers BMCE Direct 

Entreprise et Business Online. 

Une offre exclusive a été mise en place sur ces deux plateformes, elle consiste en ce qui suit : 

 Gratuité des virements et mises à disposition, initiés sur BMCE Direct Entreprise 

 Gratuité des Frais de dossier pour Crédit import, Transferts Emis et Remises à l’Export, 

effectués via Business Online 

Une offre exclusive a été mise en place sur ces deux plateformes, elle consiste en ce qui suit : 

 Gratuité des opérations de virement et de mises à disposition, initiées sur BMCE Direct 

 Gratuité du transfert d'argent et des retraits sans carte, effectués via Dabapay 

 Cas de CIH BANK plan anti-crise 

Pour le groupe CIH Bank le plan de continuité d’activité durant la pandémie du COVID-19 est : 

 Protection des employés avec 50% d’effectif seulement et mise en place du télétravail ; 

 Report des prêts Fogarim (Marocain à revenu irrégulier et modeste)pour les mensualités de 

mars , avril, mai, et juin 2020. 

 Octroie du mécanisme de garantie Damane Oxygène  

Après Damane Oxygène, le dispositif Damane Relance pour accompagner la relance de 

l’économie sera déployé dans les prochains jours. Dans ce cadre, le CIH annonce prendre toutes les 

mesures nécessaires pour déployer ces nouvelles solutions de financement «Relance TPE» et «Damane 

Relance» à travers : 

 La mobilisation de ses chargés d’affaires professionnels pour informer et prendre en charge 

les dossiers dans les meilleurs délais. 

https://www.lebrief.ma/6082-8e-reunion-du-cve-financer-la-relance
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 Le déploiement d’actions de communication directe auprès de la clientèle de professionnels 

et d’entreprises pour les informer de façon proactive de ce nouveau mécanisme. 

 La mobilisation du Centre de Relation Clientèle pour répondre aux interrogations de la 

clientèle à distance et sur des plages horaires élargies. 

L’offre que va proposer le CIH dans les prochains jours est articulée autour de plusieurs points. 

 Damane Relance TPE 

Il s’agit d’un crédit moyen terme dédié au financement du besoin en fonds de roulement des 

entreprises de moins de 10 millions de dirhams de chiffre d’affaires impactés par la crise Covid-19. Le 

prêt est plafonné à 1 million de dirhams et est remboursable sur une durée de sept ans dont deux ans 

maximum de différé. Les entreprises peuvent opter pour un remboursement mensuel ou trimestriel. 

Ces prêts sont couverts par la garantie de la CCG à hauteur de 95%. 

 Damane Relance PME et grandes entreprises 

Les PME et les entreprises de plus grande taille pourront bénéficier de ligne de crédit de 100 

millions de dirhams maximum sur sept ans avec un différé de deux ans maximum également. Ces 

crédits serviront au financement du besoin en fonds de roulement. Comme les TPE, les PME et les 

grandes entreprises ont le choix entre des échéances mensuelles ou trimestrielles. Les crédits destinés 

à la relance sont assortis d’un taux bonifié. La garantie de la CCG couvre 90 % du crédit en principal 

pour les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 200 millions de dirhams et 85 % du crédit 

en principal pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires compris entre 200 et 500 millions de 

dirhams. Pour toutes les autres au-delà de ces chiffres, la garantie couvre 80 % du crédit. 

 Cas de Attijari wafa Bank : 

Dans le cadre de soutien initiées par le gourvenement marocain pour la gestion de crise due à la 

pandémie COVID-19 le groupe Attijari1044 accompagne ses clients marocains résidents bloqués à 

l’étranger par l’octroie d’une dotation touristique exceptionnelle dont la contre valeur est plafonnée à 

20000dh par personne phisique majeure.cette dotation exceptionnelle est remise sous forme de 

chargement de la carte RIHLA ou chargement du compte en devise. 

 Repport d’écheance de crédit pour tous ces clients particulier,professionnels,TPE et entreprise. 

 Création d’une plate forme WEB qui permet d’éffectuer les virements de masse à distance pour 

le paiement des salaires et fournisseurs des entreprises. 

 Crédit oxygène 

 Crédit auto-entrepreneur 

 Offre relance dont « crédit relance » adosé au fond de garantie de la CCG. 

2 - Financement participatives : 

Le Ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration 1045   a procédé à la 

signature des conventions de gestion permettant la mise en place des fonds de garantie participatifs 

destinés à faciliter l’accès à l’offre de financement des banques et des fenêtres participatives. 

Les banques participatives disposent désormais d’un appui à l’instar des banques conventionnelles, 

pour leur permettre de poursuivre et renforcer davantage l’accompagnement et le financement des 

ménages et des entreprises. 

                                                           
1044 https://www.attijariwafabank.com/fr 
1045 https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=5062 

https://www.attijariwafabank.com/fr
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=5062
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Rappelons que le lancement du système de facilitation d’accès aux financements participatifs fait 

suite à l’avis de conformité du Conseil Supérieur des Oulémas. 

L’offre d’appui participative, qui est gérée par « Sanad Tamwil » - la fenêtre participative de la 

CCG1046, porte sur différents mécanismes d’intervention en faveur des entreprises et des particuliers : 

 DAMANE ISKANE : fonds de Garantie des financements accordés par les banques et fenêtres 

participatives en faveur des particuliers pour l’accès à la propriété ; 

 DAMANE MOUQAWALA : fonds de Garantie des financements accordés par les banques et 

fenêtres participatives en faveur des TPME 

Ainsi, ce système, qui confirme l’engagement de l’Etat pour la promotion du marché des 

financements participatifs, constituera un renfort pour soutenir et diversifier les modes de financement 

aussi bien des entreprises que des ménages, et ainsi contribuer à la relance de notre économie. 

 Ces dispositives ont été géneraliser par toutes les fenêtres et banques participatives du Maroc 

notament Bank AL YOUSSER, Bank SAFAE, UMNIA Bank, Bank AL AKHDAR.  

 

 

Source: « Banques Participatives », Journal de la Finance Islamique, Chiffres en MDH de 2017 

IV. Recommandations de développement des banques participatives marocaines : 

Une économie émergente comme celle du Maroc, a besoin du support des financements à long et 

à moyen terme de la finance islamique dans le cadre de relance de la croissance économique post 

COVID-19 surtout que la loi de finance de 2020 a institué quatre mesures pour passer à l’action : 

  La mise en place d’une première nationale pour un meilleur équilibre dans la relation entre 

l’administration fiscale et les contribuables via l’institution d’un cadre légal au débat oral et 

contradictoire entre l’Administration et le contribuable vérifié, après la clôture de la vérification 

des agents et avant la notification du redressement, et ce, dans le cadre du renforcement des 

garanties accordées aux contribuables. 

                                                           
1046 La Caisse centrale de garantie (CCG) est un établissement financier public, assimilé à un établissement de crédit en vertu de la loi 

bancaire. La CCG est chargée d’une mission d’intérêt général qui consiste, entre autres, à partager les risques avec les acteurs du secteur 

financier pour faciliter l’accès au financement. La CCG contribue à donner une impulsion à l’initiative privée en encourageant la création, 

le développement et la modernisation des entreprises. Son intervention en faveur des entreprises s’effectue à travers la garantie, le 

cofinancement et le financement du haut du bilan. 
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  L’inspiration de la Loi de Finances 2020 des recommandations des Assises Nationales sur la 

Fiscalité, organisée les 03 et 04 mai 2019. A ce titre, les principales recommandations 

consacrées dans la LF pour l’année 2020 sont traduites à travers un nombre de mesures dont : 

 Le réaménagement progressif du taux de l’impôt sur les sociétés ; 

 L’Intégration de l’économie informelle ; 

 L’atténuation du contrôle fiscal des opérations de restructuration du tissu économique ; 

 La révision de certaines conditions fiscales pour dynamiser l’épargne longue ; 

 Le renforcement des garanties des contribuables notamment celles relatives au contrôle 

fiscal. 

 La conception d’un package performant et opérationnel pour les PME, TPE et Start up qui 

imposent aujourd’hui de nouveaux modèles, de nouveaux usages et une nouvelle lecture du 

risque et de la performance. Ainsi, pour un soutien concret à ces acteurs, la Loi de Finances 

2020 a créé un Fonds d’Appui au Financement de l’Entreprenariat doté, d’une enveloppe de 6 

milliards de DHS sur les 3 ans avec une contribution tripartite : ETAT/BAM/GPBM. Ce Fonds 

aura pour missions : 

 De faciliter l’octroi des prêts bancaires notamment dans les secteurs de l’export en général et 

pour sur le continent africain en particulier, à travers des mécanismes de garantie et de capital 

investissement 

 De mettre en cohérence tous les mécanismes que l’Etat mis à disposition de ce type d’acteur; 

 D’apporter l’assistance technique nécessaire aux porteurs de projets ; 

A titre d’illustration, nous présentons quelques possibilités de contribution des banques 

participatives dans des secteurs jugés prioritaires pour le Maroc surtout avec la crise sanitaire : 

  Le secteur Agricole au Maroc génère 14 % du PIB. Le taux de croissance du pays est 

fortement corrélé à celui de la production agricole. L’agriculture demeure le premier 

pourvoyeur d’emplois du pays. Plus de 40 % de la population vivent de ce secteur. Le 

gouvernement marocain, a lancé en avril 2008 le « Plan Maroc Vert » (PMV)pour but de replacer 

l’agriculture au rang des premières priorités du pays pour les dix ans à venir et Objectifs de faire de 

l’agriculture un secteur performant apte à être un moteur de l’économie toute entière, lutter contre la 

pauvreté et maintenir une population importante en milieu rural. Génération Green est la nouvelle 

stratégie agricole marocaine de 2020 qui vient poursuivre le chemin entrepris lors du Plan Maroc Vert. 

Trois axes principaux se dégagent pour ce nouveau plan agricole: 

 la création d’un nouveau modèle basé sur une approche participative 

 la gestion et le développement des espaces forestiers 

 la promotion et la modernisation des métiers forestiers 

 Enfin, la réforme institutionnelle du secteur à travers la création de deux agences et la 

qualification des ressources humaines 

 L’utilisation des modes de financement islamiques de type moucharaka, moudaraba, ijara et 

salam, parfaitement appropriés au secteur agricole et par conséquent constituent un très bon 

complément aux financements traditionnels. De plus, la finance islamique propose des modes 

spécifiques au secteur, notamment : la mouzaraa, la mousaqate et la mougharassa. 

  le secteur de la pêche maritime au Maroc  a connu des avancées notoires avec la mise en place 

du plan « HALIEUTIS 2020 »1047 qui a pour objectif d’atteindre un PIB de près de 21,9 milliards de 

dirhams à l’horizon 2020 ; multiplier le CA des exportations pour atteindre 3,1 milliards de dh; dépasser 

                                                           
1047 http://www.onp.ma/ 

http://www.onp.ma/
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en 2020 les 1,6 million de tonnes de poisson débarqué, et faire évoluer la consommation de poisson au 

Maroc de 12 à 16 kg/hab/an. La mise en œuvre de tels projets de développement nécessite des lourdes 

levées de fonds qui pourront se faire en recourant aux instruments de la finance islamique dans la 

mesure où les modes de financement de type moucharaka, moudaraba, ijara ou istisnaa pourront être 

appropriés là-dessus. 

  Secteur Immobilier : Les données disponibles à fin avril 2020 font état d’un financement de 

l’ordre de 8,50 milliards de dirhams, en amélioration de 55,2%. L’offre du financement participatif 

dédié à l’immobilier a été étoffée, notamment avec le lancement de deux instruments de garantie par 

la fenêtre participative de la CCG «Sanad Tamwil». Citons dans ce sens «Fogarim Iskane», dont la 

quotité de garantie varie de 70 à 80%, et qui cible les populations à revenu modeste ou irrégulier, dans 

l’optique de leur permettre l’acquisition d’un logement ou d’un terrain et/ou sa construction. Le 

deuxième projet, «Fogaloge Iskane», est destiné à la garantie des financements participatifs en faveur 

des ménages de la classe moyenne et des Marocains résidant à l’étranger (MRE), avec une quotité 

variant entre 50 et 80%. Rappelons que sous leur forme classique, les produits Fogarim et Fogaloge 

sont en déclin. En conclue que le financement participatif était d’un réel support pour la relance de ce 

secteur. 

 Secteur touristique a subi une réel crise durant la pandémie du covid-19 ; le plan touristique « 

Vision 2020 » visait le doublement des arrivées touristiques pour atteindre 18 millions touristes et le 

positionnement du Maroc parmi les destinations touristiques les plus attractives en Afrique mais après 

la fermeture de l’espace aériens et le confinement qui a duré plus de trois mois l’état est grave alors 

qu’il était prévue la création de nouveaux sites touristiques qui s’ajouteront aux deux pôles 

internationaux Marrakech et Agadir. Le développement du secteur immobilier résiduel et touristique 

apparaît donc comme un bon support pour l’utilisation des modes de financement de type ijara et 

istisnaa qui peuvent être « titrisés » en émettant des sukuks sur le marché financier, facilitant ainsi la 

levée des fonds nécessaires pour la mise en œuvre des objectifs escomptés et récupérer  le retard causé 

par la crise sanitaire.  

 Secteur Industriel : Les plans « Emergence I et II » visent le développement du secteur industriel 

à travers la mise en place des plateformes industrielles intégrées en proposant des offres immobilières 

intégrées et variées selon les secteurs d’activités, des offres de services spécifiques aux activités à 

implanter ainsi qu’une connectivité aux pôles urbains. Ces plateformes nécessiteront des lourds 

investissements et peuvent être un support des modes de financement islamiques de type ijara et 

istisnaa. Aussi bien que la moucharaka et la moudaraba (et/ou les sukuks) afin de mobiliser les fonds 

nécessaires (surtout de l’étranger, les pays du Golfe notamment).  

 Secteur énergétique :  

Au titre du premier trimestre de l’année 2020, les principaux indicateurs traduisant la conjoncture 

énergétique1048 au Maroc discernent les tendances d’évolution suivantes :  

 Une baisse de la facture énergétique nette au rythme annuel de 3,4% ;  

 Une régression de la redevance du transit de gaz naturel à travers le gazoduc Maghreb Europe 

(GME) de 63,6%, en cadence annuelle ; 

 Un recul de l’approvisionnement en gaz naturel (importations + redevance en nature) de 27,3%, 

en variation annuelle ;  

 Un affermissement modéré de l’énergie nette appelée de 1,9%, en évolution annuelle ; 

 Une diminution de la production d’électricité issue de sources renouvelables de 12,9%, en 

contribuant ainsi à la production totale d’électricité d’environ 17,6% contre 19,6% comme part 

enregistrée un an auparavant ;  

                                                           
1048 Note -de -conjoncture –mai 2020  



                                                                                                                                                                                                                                                      

421 

 جمةل القانون واألعامل ادلولية 2121فبراير  32 العدد

 En termes d’énergie électrique injectée dans le réseau, l’ONEE a couvert 20,9% de cette énergie 

à fin mars 2020. De leur part, la production des concessionnaires a représenté 70,4% et les 

importations ont contribué de 1,7% à cette énergie injectée ;  

 Un affermissement des ventes de l’électricité de l’ONEE(+2,9%), résultant d’une hausse des 

ventes destinées aux clients MT (+8,8%) et aux clients de la BT (+5,5%) contre une légère 

baisse des ventes attribuées aux distributeurs (-0,4%) qui accaparent 42,7% du total des ventes, 

ainsi que celles livrées aux clients THT-HT (-2,8%) ; 

 Un léger rétrécissement de la consommation des combustibles dans les centrales thermiques, 

soit -1,4%, en glissement annuel. 

La forte dépendance énergétique du Maroc pèse lourdement sur sa balance de paiement et sur le 

budget alloué à la caisse de compensation. C’est pour cette raison que le Maroc a mis en place une 

stratégie de développement des énergies renouvelables comme une alternative qui atténuera sa 

dépendance et allégera ses déficits enregistrés. Une telle stratégie sollicitera de lourdes levées de fonds 

dans un secteur où les budgets d’investissements sont colossaux. Le financement islamique de type 

Istisnaa, Moucharaka, Ijara et Moudaraba peut bel et bien être un très bon support qui facilitera la 

mobilisation des fonds nécessaires surtout à travers l’émission des sukuks sur le marché financier en 

sollicitant à la fois les investisseurs nationaux et étrangers. 

 

Conclusion : 

Le but de cet article est de présenter le rôle de la finance participative dans la stimulation des 

répercutions économiques de la pandémie du COVID-19 au Maroc, en plus d’y présenter les mesures 

financières d'atténuation pour une bonne reprise. Une première conclusion est que les banques 

participatives ont eux aussi joué un rôle remarquable en preuve de solidarité dans cette crise sanitaire 

avec leurs confrère classiques.  

Les banques islamiques ont été crées avec beaucoup d’enthousiasme et d’ardeur.Leurs missions 

initiale a conduit à les considérer comme les acteurs économiques d’un système alternatif . Après 

plusieurs décennies de fonctionnement, elles se sont développées et leur pérennité économique ne 

semble pas menacée.Cependant les opinions divergent sur le point de savoir si elles ont progreessé 

dans la réalisation de leurs missions. La question se pose meme de savoir quelle est leur véritable 

nature. 

Le Maroc avait choisi une approche prudente et progressif pour intégrer la finance islamique . Le 

lancement en 2017 était bient réussi et meme surprenant au niveau chiffre même si l’écosystème du 

système financier n’est pas complet puisque l’assurance takaful est toujours en cours de négociation et 

meme au niveau fiscalité l’image n’est pas encore claire. Mais pour y parvenir, il appelle toutes les 

parties prenantes (Banque centrale, banques, régulateur, universitaires...etc.) à tirer dans la même 

direction, Si tout le monde s'accorde sur le fort potentiel de la finance participative dans le marché 

marocain, certaines faiblesses pourraient entraver son développement. Parmi celles-ci, citons le 

manque de capital humain formé et spécialisé dans la finance islamique et le manque de connaissance 

de la part du public des services et des produits de financement islamique. Des mesures 

d'accompagnement et de soutien sont nécessaires pour permettre aux banques islamiques de jouer leur 

rôle dans le développement économique et la prospection sociale, à côté des banques conventionnelles 

qui peuvent à leur tour proposer des produits similaires à ceux des banques participatives, ce qui rend 

la concurrence plus rude. Tous ces efforts, ont pour finalité de rendre le Maroc une plateforme de cette 

industrie sur le plan régional. 
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Résumé : 

Dans cette recherche, nous avons présenté les dispositions relatives à la cession du contrat 

de crédit-bail contenues dans les articles 11 et 14 de la loi n ° 8 de 2018 sur le crédit-bail des 

EAU, et il nous est apparu clairement que ces dispositions étaient déficientes et contradictoires. 

La cession à un contrat formel est également un contrat formel, et que le contrat de crédit-bail 

est basé sur La considération personnelle du bailleur envers le locataire uniquement, c’est la 

raison pour laquelle la loi stipulait le consentement préalablement écrit du bailleur pour 

renoncer le locataire du contrat à des tiers pour le faire valoir contre lui, alors qu'il suffisait 

d'obliger le bailleur à notifier au locataire la validité après avoir cédé le contrat lui-même à 

d'autres pour exécuter cette cession contre lui, tandis que la cession Dans les deux cas, elle ne 

peut être exécutée contre des tiers qu'à compter de la date de son graffiti au registre spécial. En 

ce qui concerne les effets de la cession du contrat de crédit-bail, si cette cession intervient de la 

part du locataire, le nouveau locataire prend sa place dans tous les droits et obligations découlant 

du contrat, et le locataire d'origine quitte la relation contractuelle à compter de la date de 

l'approbation de la cession par le bailleur, sauf s'il est convenu avec lui d'assurer la mise en 

œuvre du second locataire pour ses obligations. Si la cession du contrat est intervenue par le 

bailleur, alors le nouveau bailleur le remplace par tous les droits et obligations découlant du 

contrat, et le bailleur d'origine est réputé se retirer de la relation contractuelle à compter de la 

date à laquelle le locataire est avisé de la cession, à condition que cette cession ne porte pas 

atteinte aux droits et garanties de ce dernier. Au terme de cette étude, le chercheur est parvenu 

à un certain nombre de constatations et de recommandations concentrées sur la nécessité de 

reformer les dispositions relatives à la cession du contrat de crédit-bail, afin d'être plus précises 

et détaillées. 

Mots clés : le contrat de crédit-bail - la cession du contrat par le preneur - la cession du 

contrat par le bailleur - la validité de la cession – l’invocation de la cession - les effets de la 

cession. 
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 ملخص  

من قانون التأجري التموييل  72و 77عقد التأجري التموييل الواردة يف املادتني عرضنا يف هذا البحث أحكام التنازل عن 
، وقد تبني لنا أن هذه األحكام جاءت قارصة ومتناقضة، فالتنازل عن عقد شكيل هو أيضا  عقد 4178لعام  8اإلمارايت رقم 

ط القانون جاه املستأجر فقط، ولذلك اشرت شكيل، وإن عقد التأجري التموييل يقوم عىل االعتبار الشخيص من جانب املؤجر ت
موافقة املؤجر الكتابية املسبقة عىل تنازل املستأجر عن العقد إىل الغري لنفاذه يف مواجهته، بينام اكتفى بإلزام املؤجر بإخطار 

لحالتني ال ينفذ يف يف ااملستأجر لنفاذ بعد تنازله عن العقد ذاته إىل الغري لنفاذه هذا التنازل مبواجهته، يف حني أن التنازل 
مواجهة الغري إال من تاريخ تأشريه يف السجل الخاص. وبخصوص آثار التنازل عن عقد التأجري التموييل، إذا حصل هذا 
التنازل من جانب املستأجر فإن املستأجر الجديد يحل محله يف جميع الحقوق وااللتزامات الناشئة عن العقد، ويخرج املستأجر 

القة العقدية من تاريخ موافقة املؤجر عىل التنازل إال إذا تم االتفاق معه عىل ضامن تنفيذ املستأجر الثاين األصيل من الع
اللتزاماته. أما إذا حصل التنازل عن العقد من طرف املؤجر فإن املؤجر الجديد يحل محله يف جميع الحقوق وااللتزامات 

خل من العالقة العقدية بدءا  من تاريخ إخطار املستأجر بالتنازل، عىل أال ي الناشئة عن العقد، ويعترب املؤجر األصيل منسحبا  
هذا التنازل بحقوق هذا األخري وضامناته. ويف ختام هذه الدراسة توصل الباحث إىل عدد من النتائج والتوصيات متحورت 

 ح أكرث دقة وتفصيال .حول رضورة إعادة صياغة األحكام الخاصة بالتنازل عن عقد التأجري التموييل، لتصب

نفاذ التنازل  –ل صحة التناز  –تنازل املؤجر عن العقد  –تنازل املستأجر عن العقد  –عقد التأجري التموييل  الكلامت الدالة:
 آثار التنازل. –

 

Introduction 

Le contrat de crédit-bail représente un mode de financement nouveau et innovant1049, il permet aux 

entreprises commerciales d'obtenir des actifs productifs à faible coût, et sans avoir à payer leur pleine 

valeur, ni de fournir des garanties personnelles ou en nature à l'institution de financement, car les actifs 

à acquérir sont les mêmes que la garantie d'approbation de cette institution pour financer l’entreprise 

bénéficiaire et la conclusion du contrat mentionné1050. Le crédit-bail est d'abord apparu dans les pays 

qui suivent le système anglo-saxon, puis après la Seconde Guerre mondiale il s'est déplacé dans tous 

les pays du monde, y compris les pays appliquant le système latin1051. Il repose sur l'idée d'accepter le 

bailleur (une institution financière) pour financer l'achat du preneur (l’entreprise bénéficiaire) pour des 

biens meubles ou immobiliers (les actifs productifs), en échange du paiement par ce dernier d'une 

redevance périodique couvrant le prix de l'objet du contrat avec dépenses et rendements, à condition 

que le substitut aux garanties en nature et personnelles dont l'établissement financier a habituellement 

besoin pour approuver l'octroi du financement soit sa possession de ces fonds pendant toute la période 

d'exécution du contrat, avec la possibilité de transférer sa propriété au preneur, dans le cas où il s'engage 

à exécuter toutes les clauses du contrat jusqu'à sa fin1052. 

Une loi a récemment été promulguée aux Emirats Arabes Unis concernant le contrat de crédit-bail, 

qui est la loi fédérale n ° 8 de 2018. Par cette loi, le législateur émirien a tenté de réglementer ce contrat 

dans toutes ses étapes, à partir de sa conclusion, en passant par les obligations de ses parties et leurs 

                                                           
 .29، ص9002، جامعة أهل البيت عليهم السالم، كربالء، 8عقيل مجيد كاظم السعدي، عقد االيجار التمويلي )الليزنغ(، مجلة أهل البيت، العدد  1049
 .15، ص9044، 14 ، العدد49دانا حمه باقي عبد القادر، عقد التأجير التمويلي: مفهومه وطبيعته القانونية، مجلة الرافدين، المجلد  1050

1051 Henri Ader, Le crédit-bail immobilier en droit français contemporain, Revue général du droit, Vol. 12, N. 2, 1981, p. 475. 

(https://www.erudit.org/fr/revues/rgd/1981-v12-n2-rgd04541/1059412ar.pdf) 
1052 Claude Gilbert, La nature et l'intérêt du crédit-bail en informatique, Les Cahiers de droit, Vol. 29, N. «3, 1988, p. 816. 

(https://www.erudit.org/en/journals/cd1/1988-v29-n3-cd3776/042911ar.pdf) 

https://www.erudit.org/fr/revues/rgd/1981-v12-n2-rgd04541/1059412ar.pdf
https://www.erudit.org/en/journals/cd1/1988-v29-n3-cd3776/042911ar.pdf
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responsabilités, et se terminant par sa résiliation et le sort du bien loué soumis au contrat. Selon le 

premier article de la loi précitée, le contrat de crédit-bail est un contrat par lequel le bailleur (l'institution 

de financement) acquérait le bien dans le but de le louer et le loue au preneur (l’entreprise bénéficiaire) 

pour une durée déterminée, tout en lui accordant le droit de choisir de devenir propriétaire du bien loué 

à la fin du contrat. Il ressort de cette définition juridique du contrat que la garantie par l’institution de 

financement de l’engagement du bénéficiaire à payer le loyer, qui représente la tranche du prêt ainsi 

que les dépenses et avantages, conserve la propriété du bien loué pendant la durée du bail, ce qui lui 

permet de récupérer le bien en cas de cessation du paiement du loyer par l’entreprise bénéficiaire pour 

quelque raison que ce soit, et puis le vendre et récupérer ses droits1053. 

Il est vrai que le contrat de crédit-bail a été réglementé aux Émirats arabes unis dans le cadre d'une 

loi spéciale, qui est la loi précitée sur le crédit-bail. Cependant, on se demande : en l'absence de texte 

dans cette loi, à quelle loi se réfère-t-on ? Revenons-nous à la théorie générale du contrat ou aux règles 

générales de l'un des contrats nommés dans la loi sur les transactions civiles ? Et aux dispositions de 

quel contrat en particulier ? La doctrine diffère quant à la nature juridique du contrat de crédit-bail. 

Certains pensent que le contrat de crédit-bail n’est qu'un prêt dans lequel la propriété du bien acheté 

par l'argent du prêt à titre de garantie est transférée au prêteur, et si l'emprunteur paie tous les 

versements auxquels il s'est engagé, il a le droit de posséder ce bien, sachant que l’acquisition du bien 

par le preneur, reste seulement un choix entre ses mains1054. D'autres ont qualifié le contrat comme 

vente en plusieurs fois dont le vendeur conservait la propriété du bien vendu pour assurer l'engagement 

de l'acheteur à payer tous les acomptes, et quand il paie le dernier acompte, la propriété du bien vendu 

lui est transféré par force de loi, et ce n'est pas ce qui se passe dans le crédit-bail car il doit déclarer la 

volonté de l’entreprise bénéficiaire d'accepter la propriété, objet du contrat1055. 

En effet, la majorité des opinions sur la nature juridique du contrat de crédit-bail se sont 

concentrées autour d’une idée considérant ce contrat d’un caractère particulier et complexe, et composé 

de plusieurs contrats1056, mais le contrat de location en particulier est la composante la plus importante 

de ce contrat. Cela a incité certains - et nous sommes parmi eux - à envisager la qualification la plus 

proche du contrat de crédit-bail est un contrat de location, car le contenu de ces deux contrats est 

similaire, en ce sens qu'ils visent à permettre au preneur d'utiliser le bien loué appartenant au bailleur 

pendant une période déterminée et moyennant des frais déterminés1057. Si quelqu'un s'oppose à la 

qualification du contrat de crédit-bail comme un contrat de location, parce que les deux contrats 

diffèrent par rapport à certaines des obligations découlant des parties, et les options disponibles pour 

le preneur à la fin du contrat de crédit-bail sans le contrat de location ordinaire et ainsi de suite1058, il 

est possible - à notre avis - de le considérer comme une forme particulière du contrat de location 

ordinaire, il n’est qu’un financement par « voie de location1059 ». Pour cette raison, le législateur 

émirien et un grand nombre de législateurs nationaux ont eu tendance à l'appeler « un contrat de crédit-

bail ». En conséquence, nous recommandons qu'en l'absence de texte dans la loi sur le crédit-bail 

concernant la plupart des obligations de location des parties lors de la mise en œuvre du contrat de 

crédit-bail, il soit nécessaire de se référer d'abord aux règles générales du contrat de location, puis aux 

dispositions générales du contrat dans la loi sur les transactions civiles1060. 

                                                           
 .431، ص4229هاني دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي: دراسة نقدية للقانون الفرنسي، دار الجامعة الجديدة، القاهرة،  1053

1054 Mario Giovanoti, Le crédit- bail (leasing) en Europe : développement et nature juridique, librairies techniques, paris, 1980, p. 464. 
1055 Jean Derruppé ,Droit commercial, Cours de Maitrise. Université de Bordeaux, 1982, p. 272. 

؛ عقيل مجيد كاظم 401، ص4902، جمادى األول، 9، الجزء 1حسن علي الشاذلي، اإليجار المنتهي بالتمليك، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، منظمة المؤتمر اإلسالمي، العدد  1056

جير التمويلي: دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي ؛ آدم نوح علي القضاة وموسى مصطفى القضاة، واجبات المستأجر والمؤجر وحقوقهما في التأ409، صمرجع سابقالسعدي، 

 .991، ص9045، الجامعة األردنية، عمان، 4، العدد 93والقانون األردني، مجلة دراسات: علوم الشريعة والقانون، المجلد 
 .91، ص4228، 4فايز نعيم رضوان، عقد التأجير التمويلي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 1057
 .12عبد القادر، مرجع سابق، ص دانا حمه باقي 1058
: "التأجير التمويلي هو عقد إيجار مع أو بدون خيار 9008من قانون اليونيدروا النموذجي للتأجير التمويلي لعام  9وما يدعم رأينا تعريف التأجير التمويلي الذي ورد في المادة  1059

 شراء كل أو جزء من األصل...".
1060 Regardez dans ce sens : Amel Taiebi, Les aspects juridiques du contrat de crédit-bail en droit comparé, Mémoire de Magister en droit 

comparé des affaires, Université d’Oran en Algérie, 2011, p. 12. 
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Le problématique de la recherche : Concernant l'objet de l'étude, l'une des parties au contrat de 

crédit-bail - le locataire ou le bailleur - peut décider de céder le contrat à des tiers pendant la durée de 

la relation de location pour quelque raison que ce soit, car il est possible pour le locataire de recourir à 

la cession du contrat dans le but de vendre l'intégralité de son entreprise avec les machines louées par 

voie du crédit-bail. Il est possible aussi que le bailleur - c'est-à-dire l'institution de financement - trouve 

dans la cession du contrat de crédit-bail une bonne affaire pour "liquider le prêt" qu'il a accordé à 

l’entreprise bénéficiaire, c'est-à-dire pour récupérer autant que possible le reste du montant du prêt avec 

les intérêts et les frais pour lever le volume de la liquidité de l'argent qu'il a1061. Donc, quelles sont les 

dispositions soumises à la cession d'un contrat de crédit-bail ? Le législateur des EAU a tenté de mettre 

en place des dispositions de cession du contrat de crédit-bail par les articles 11 et 14 de la loi sur le 

crédit-bail, mais ces dispositions sont déficientes et contradictoires. En conséquence, le problème de 

la recherche peut être présenté en posant la question suivante : dans quelle mesure le législateur émirien 

a-t-il réussi à réglementer les conditions de cession du contrat de crédit-bail et ses effets juridiques ? 

Les dispositions de la cession faite par le locataire sont-elles différentes de celles applicables à la 

cession faite par le bailleur ? Quelles sont les propositions les plus importantes qui peuvent être 

soumises au législateur des EAU pour une formulation meilleure et plus détaillée des dispositions de 

cession du contrat de crédit-bail ? Nous tenterons de répondre à ces questions en clarifiant les 

conditions de cession du contrat de crédit-bail (I), puis en montrant les effets de la cession du contrat 

de crédit-bail (II). 

I - Les conditions de cession du contrat de crédit-bail 

Le locataire peut trouver un intérêt pour lui de ne pas continuer personnellement à mettre en œuvre 

le contrat de crédit-bail, alors il décide de le céder au tiers, comme s'il souhaitait vendre son entreprise 

à une autre personne, y compris les machines et équipements loués pour financement par une institution 

financière. Et le bailleur peut également avoir un intérêt à transférer la propriété du bien faisant l'objet 

du contrat de crédit-bail à des tiers, en cherchant à récupérer le crédit accordé au preneur, qui est 

représenté dans le prix d'achat de l'actif ainsi que les intérêts et les dépenses, il vend donc le bien loué 

et cède le contrat à une autre institution financière. Le législateur émirien a réglementé la cession du 

locataire et du bailleur du contrat de crédit-bail aux articles 11 et 14 de la loi sur le crédit-bail. Il a 

tenté, à travers ces deux articles, de clarifier les conditions requises pour la validité et l’invocation de 

la cession du contrat de crédit-bail entre les parties et envers du tiers, et pour tout ce qui n'y est pas 

prévu, il devrait se référer aux règles générales. 

En ce qui suit, nous expliquerons les conditions de la validité de cession du contrat de crédit-bail 

(A), puis expliquerons les conditions d'opposabilité de cette cession entre les contractants et envers 

autrui (B), à condition que cela inclue la cession du locataire et du bailleur dudit contrat. 

A - Les conditions de validité de la cession du contrat de crédit-bail 

La cession du contrat de crédit-bail à un tiers peut intervenir de la part du locataire ou du bailleur, 

et dans les deux cas, nous sommes confrontés à un contrat. Et la question qui se pose : ce contrat est-il 

consensuel ou formel ? En fait, la loi émirienne sur le crédit-bail ne prévoyait aucune stipulation selon 

laquelle le contrat de cession du crédit-bail devait être rédigé sous peine de nullité, et en même temps 

l'article 3 de la loi susmentionnée stipulait par écrit la validité du contrat de crédit-bail dans son 

ensemble. Par conséquent, il est supposé que le contrat de cession d’un contrat formel soit également 

un contrat formel, ce qui signifie que pour la validité de la cession du contrat de crédit-bail, des 

conditions objectives (i) et formelle (ii) sont nécessaires. 

 

                                                           
1061 Khalil Feghali, Les concepts et les applications pratiques du crédit-bail financement : le cas libanais : 

(https://www.researchgate.net/publication/276907048_Les_concepts_et_les_applications_pratiques_du_credit-

bail_financement_le_cas_libanais) 

https://www.researchgate.net/publication/276907048_Les_concepts_et_les_applications_pratiques_du_credit-bail_financement_le_cas_libanais
https://www.researchgate.net/publication/276907048_Les_concepts_et_les_applications_pratiques_du_credit-bail_financement_le_cas_libanais
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i - Les conditions objectives de validité de la cession du contrat 

La cession du contrat de crédit-bail à un tiers, qu'elle soit conclue par le locataire ou le bailleur, 

est un contrat soumis aux mêmes principes généraux de tout contrat, à savoir le consentement, l’objet 

et la raison de le considérer comme un contrat valide et invocable. 

Tout d'abord, en ce qui concerne le consentement, la cession du contrat de crédit-bail est conclue 

avec le consentement du cédant et du cessionnaire. Le cédant du contrat mentionné est l'une de ces 

parties, qui peut être le locataire, et après avoir cédé le contrat, le premier locataire est appelé, ou le 

bailleur, qui dès qu'il renonce au contrat devient le premier bailleur. Quant au cessionnaire, il est un 

tiers par rapport au contrat de crédit-bail lui-même, et après lui avoir cédé le contrat, il peut être appelé 

le deuxième preneur ou le deuxième bailleur dans le contrat initial, selon que le contrat a été cédé par 

le preneur ou le bailleur. Bien entendu, les deux parties de la cession du contrat de crédit-bail doivent 

avoir la capacité juridique, c'est-à-dire atteindre l'âge de la majorité et jouir de pleine force mentale et 

ne pas lui être interdite de disposer de ses biens1062. Dans le cas où la personne concernée est une 

personne morale, alors sa constitution doit être légale, et quiconque exprime sa volonté est une 

personne physique autorisée à signer la cession en vertu du contrat de constitution ou des statuts1063. 

Et dans le cas où la cession du contrat de crédit-bail est faite par le bailleur à un autre bailleur, le 

bailleur cédant doit être une institution financière autorisée à exercer une activité de crédit-bail1064, 

conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi émirienne sur le crédit-bail, qui interdit à toute 

personne d'exercer l’activité de crédit-bail sans licence de l'Emirates Center Bank. Néanmoins, nous 

nous demandons ici : Quelle est la règle pour une cession du contrat de crédit-bail faite par un bailleur 

d'origine à un autre bailleur qui n'est pas autorisé à exercer l'activité de crédit-bail ? La loi émirienne 

sur le crédit-bail ne prévoit pas l'invalidation de la cession dans ce cas, et en même temps, l'article 2/2 

de cette loi décide d'annuler tout contrat de crédit-bail conclu avec une personne non autorisée. Et pour 

cela il était nécessaire de combler cette lacune législative en modifiant l'article susmentionné et en 

décidant d'invalidité de toute cession du contrat de crédit-bail quand le bailleur est une personne non 

autorisée à exercer l'activité de crédit-bail. 

En ce qui concerne l'objet de la cession du contrat de crédit-bail, il ne fait aucun doute que l'objet 

de cette cession est la somme des droits et obligations du cédant - qu'il soit locataire ou bailleur - 

résultant du contrat de crédit-bail lui-même et extraits de la loi y afférente, qui est censée d’être 

transférée au cédant dès la conclusion du contrat. Bien entendu, les conditions générales devant être 

fournies à l’objet de tout autre contrat, doivent être remplies dans l’objet du contrat de la cession de 

crédit-bail. L’objet de tout contrat doit être présent au moment du contrat ou susceptible de l'être dans 

le futur, et désigné par lui-même ou par son type et son montant ou désignable, et susceptible d’agir et 

non contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs1065. 

Quant à la raison, elle est généralement visée par l'objet direct du contrat par les deux parties, et il 

est supposé que la raison du contrat de cession pour le crédit-bail soit l'existence d'un avantage légitime 

recherché par les parties à la cession, jusqu'à preuve du contraire1066. C'est ce que l'article 208/2 de la 

loi émirienne sur les transactions civiles a explicitement confirmé : « Il est supposé dans les contrats 

qu'il y a cet avantage légitime, à moins qu'il n'y ait une preuve du contraire ». Le motif de la cession 

du crédit-bail doit être présent, valable et légitime, non contraire à l'ordre public ou aux bonnes 

mœurs1067. 

                                                           
 قانون المعامالت المدنية اإلماراتي. 81المادة  1062
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ii – Les conditions formelles de validité de la cession du contrat «la rédaction de la cession» 

La question ici est la suivante : le contrat de cession du crédit-bail, qu'il soit conclu par le locataire 

ou le bailleur, est-il considéré comme un contrat consensuel ou formel ? Comme l’on a mentionné 

précédemment, le législateur émirien a négligé de prévoir un texte dans la loi sur le crédit-bail 

concernant la condition d'écriture pour la validité du contrat de la cession de crédit-bail. Cependant, 

nous pensons que ce contrat doit être considéré comme un contrat formel, et l'écriture est une condition 

de sa validité, par analogie avec le contrat de crédit-bail lui-même, qui a été considéré par la loi du 

crédit-bail comme un contrat formel. L'article 3 de la loi susmentionnée déclare explicitement que : « 

Le contrat (le contrat de crédit-bail) doit être écrit et enregistré ou marqué dans son propre registre ..., 

sinon il est considéré comme nul ». Tant que l'article précité ne stipule pas la rédaction officielle comme 

condition de validité du contrat de crédit-bail, l'exigence de rédaction du contrat de la cession du contrat 

de crédit-bail est réputée remplie, que ce soit sous forme d'écriture normale ou officielle. En outre, 

l'exigence d'écriture est considérée comme une vérification du fait que la cession du contrat de crédit-

bail est écrite sur papier ou par voie électronique, puisque l'article 7 de la loi émirienne de 2006 sur les 

transactions électroniques et le commerce a adopté un principe général selon lequel « l’exigence 

d'écriture est considérée comme remplie chaque fois que l'écriture est mentionnée dans un document 

ou un enregistrement électronique ». 

En revanche, les articles 11/2 et 14/1 de la loi sur le crédit-bail stipulent explicitement que le 

contrat de cession du crédit-bail doit être marqué à un tiers dans le registre des contrats de crédit-bail, 

que la cession soit faite par le preneur ou le bailleur. En conséquence, il est inconcevable de mettre en 

œuvre cette obligation légale qui stipule la nécessité de marquer la cession dudit contrat sans l'écrire, 

ce qui confirme notre opinion que la cession du contrat de crédit-bail doit être considérée comme un 

contrat formel, et que la rédaction du contrat de cession est une condition de sa validité. De notre point 

de vue, la question n'est rien de plus qu'une carence législative, et pour cela nous appelons le législateur 

émirien à remédier à cette carence et à reformuler l'article 3 de la loi sur le crédit-bail, pour faire en 

sorte que la rédaction du contrat de crédit-bail et de tout accord ultérieur visant à modifier ou à renoncer 

à ce contrat soit une condition de la validité, que ce soit cette cession a été faite par le locataire ou le 

bailleur. 

B - Les conditions d'opposabilité de la cession du contrat de crédit-bail 

La cession du contrat de crédit-bail à un tiers, qu'elle soit faite par le locataire ou par le bailleur, 

est également un contrat conclu entre deux parties, le cédant et le cessionnaire. Et selon le principe de 

« l'effet relatif du contrat », les effets de tout contrat vont aux parties contractantes sans autres, chaque 

fois que le contrat se forme valablement et remplisse tous ses conditions objectives et formelles1068. En 

d'autres termes, la validité d’un contrat est limitée à ses parties, et ses effets ne peuvent s'étendre à 

d'autres, sauf si la loi en dispose autrement. En effet, la loi sur le crédit-bail stipule pour la validité de 

la cession faite par le locataire du crédit-bail à un autre locataire vis-à-vis du bailleur, l'approbation de 

la cession par ce dernier (i), tandis que la validité du contrat de cession faite par le bailleur du crédit-

bail à un autre bailleur vis-à-vis du locataire se demande simplement lui notifier la cession (ii), Attendu 

que, la validité des deux formes de cession susmentionnées à des tiers qui ne sont pas parties au contrat 

de crédit-bail ou au contrat de cession, ne se produit que par la gratification de la cession dans le registre 

des contrats de crédit-bail (iii). 

i - L'approbation par le bailleur de la cession du contrat par le locataire afin de son 

opposabilité envers lui 

En se référant aux dispositions générales du contrat de location, nous constatons qu'elles ont 

approuvé un principe général stipulant que le locataire ne peut louer le bien loué à un tiers, ni en totalité 

ni en partie, sauf avec l'approbation ou la permission du bailleur. L'article 787 de la loi émirienne sur 
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les transactions civiles stipule : « Le locataire ne peut pas louer la chose louée, en tout ou en partie, à 

une autre personne, sauf permission ou autorisation du bailleur ». Le même principe a été adopté dans 

la loi sur le crédit-bail, en mettant l’accent sur la nécessité que l’approbation du bailleur soit faite par 

écrit et avant la cession attendue par le locataire du contrat de crédit-bail à un autre locataire. L’article 

11 de la loi susmentionnée stipule explicitement que : « Le locataire peut cesser ses droits et obligations 

établis pour lui en vertu du contrat (le contrat de crédit-bail) à un autre locataire pour le remplacer, à 

condition que les conditions suivantes soient respectées : a- L'approbation écrite et préalable du bailleur 

à cela… ». Ce principe a été adopté par la plupart des législateurs nationaux, en particulier le législateur 

égyptien1069 et le législateur saoudien1070. 

La justification de l’exigence de l’approbation du bailleur à la cession faite par le locataire du 

contrat de crédit-bail à un autre locataire, réside dans le fait qu’un tel comportement viole la 

considération personnelle sur laquelle se fonde ce type de contrat, au moins de la part du locataire. Le 

bailleur n'accepterait de conclure un contrat de crédit-bail avec le locataire d'origine qu'après s'être 

assuré de sa solvabilité financière et de sa capacité à remplir ses obligations, notamment l'obligation 

de payer le loyer périodiquement et régulièrement1071. La condition de l'approbation écrite préalable 

du bailleur à la cession faite par le locataire du contrat de crédit-bail à un autre locataire, venait à 

permettre au bailleur d'étudier la situation financière et de crédit du nouveau locataire, et de ne pas être 

contraint de traiter avec une autre personne qu'il n'avait pas choisie, et il n'était pas sûr de son aptitude 

et de sa capacité à mettre en œuvre les obligations du locataire d'origine1072. Par conséquent, si le 

bailleur - c'est-à-dire l'institution de financement - trouve en la personne du nouveau locataire quelles 

garanties qu'il exercera ses droits financiers, il n'aura pas d'objection à autoriser le locataire à renoncer 

au contrat de crédit-bail à un autre locataire1073. 

Empêcher le locataire de céder le contrat de crédit-bail à un autre locataire sans l'accord du bailleur 

implique également de l'empêcher de céder gratuitement ledit contrat à des tiers, et cette interdiction 

s'applique même si elle n'est pas explicitement mentionnée dans le contrat de crédit-bail. En d'autres 

termes, la condition d'empêcher le locataire de céder le crédit-bail doit être comprise sauf avec le 

consentement du bailleur au sens large, car elle comprend l'empêcher de céder le crédit-bail même si 

cette cession porte sur une partie de ce contrat, ou si le but de la cession est de le remplacer par une 

autre personne gratuitement. En revanche, si une condition est mentionnée dans le contrat de crédit-

bail qui accorde au locataire le droit de céder ce contrat avec l'autorisation ou la permission du bailleur, 

alors dans ce cas, le bailleur - à notre avis - n'a pas le droit de refuser au preneur de cession du contrat 

de crédit-bail sans justification légitime. 

Il est supposé que la cession faite par le locataire du contrat de crédit-bail soit opposable au bailleur 

à compter de la date de sa conclusion, car cette cession ne peut être opposée au bailleur que si le 

locataire obtient l’approbation écrit du bailleur sur la cession avant de la réaliser. Néanmoins, nous 

constatons que l'article 11/2 de la loi sur le crédit-bail stipule explicitement que le remplacement du 

locataire d'origine par le nouveau locataire en ce qui concerne tous les droits et obligations découlant 

du contrat de crédit-bail ne peut être rempli qu'à partir de la date de la cession, comme il le stipule : « 

Le nouveau locataire se substitue à la place du locataire d’origine à compter de la date de gratification 

de la cession dans le registre ». En d’autres termes, la cession faite par le locataire du contrat de crédit-

bail à un deuxième locataire ne sera opposable vis-à-vis du bailleur et des tiers qu'à compter de la date 

de gratifier la cession dans le registre. Il semble que cette position du législateur émirien se rapproche 
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de la position du législateur saoudien1074. Mais, elle est complètement différente de la position du 

législateur égyptien - à laquelle nous sommes enclins - qui imposait la gratification de la cession du 

contrat de crédit-bail, qu'elle soit intervenue de la part du locataire ou du bailleur, pour l’opposabilité 

de cette cession envers autrui uniquement1075. Quant à l’opposabilité de la cession faite par le locataire 

du contrat de crédit-bail contre le bailleur, elle court à compter de la date de notification au nouveau 

locataire par le bailleur de son approbation écrit à la cession1076. 

Dans l'hypothèse où le locataire cède le contrat de crédit-bail à un autre locataire sans avoir obtenu 

l'accord écrit du bailleur, cette cession est - de notre point de vue - valable et opposable entre les deux 

parties, sauf qu'elle n'est pas opposable au bailleur. L'obligation pour la société de crédit-bail d'accepter 

une telle cession est que le transfert prenne effet lors de sa confrontation, afin qu'elle n'ait pas à traiter 

avec un nouveau locataire qu'elle n'a pas choisi au départ, et elle ne lui a pas fait confiance lors de la 

conclusion du contrat1077. Nous pensons que cela ne fait aucune différence si le bailleur donne son 

approbation écrite de la cession faite par le locataire du contrat de crédit-bail à un autre locataire avant 

ou après que cette cession soit convenue, en application du principe de « l’approbation ultérieure est 

égale à l’autorisation précédent ». La leçon est que le bailleur a donné sa permission par écrit jusqu’à 

ce que la cession prenne effet contre lui1078. Si cette approbation écrite a été émise préalablement à 

l’accord sur la cession faite par le locataire du contrat de crédit-bail, la cession est réputée opposable 

vis-à-vis du bailleur à compter de la date de la conclusion de la cession entre le locataire initial et le 

nouveau locataire, mais si l’accord écrit du bailleur est émis après la conclusion de la cession, cette 

cession ne sera pas opposable au bailleur qu’à compter de la date de son approbation. La condition 

d’écrire l’approbation du bailleur à la cession faite par le locataire du contrat de crédit-bail à un autre 

locataire, a été posé par l’article 11 de la loi sur le crédit-bail parce qu’il s’agissait d’une approbation 

à une cession formelle du contrat de crédit-bail formel aussi, et donc une approbation verbale émise 

par le bailleur à une telle cession ne sera pas prise en compte, de notre point de vue, elle sera considérée 

comme nulle et nulle d’effet. 

ii – La notification du bailleur au locataire de sa cession du contrat pour faire valoir son 

droit 

Selon les règles générales du contrat de bail, le bailleur peut céder le bail sans l’approbation du 

locataire. Cela se fait quand le bailleur cède la propriété du bien loué à un autre bailleur avec le contrat 

de bail, à condition que la vente ne soit opposable au preneur qu'à compter de la date de son approbation 

de la vente. Confirmant cela, il était indiqué à l'article 795 de la loi émirienne sur les transactions civiles 

: «1 - Si la chose louée est vendue sans l'autorisation du locataire, la vente est opposable entre le 

vendeur et l'acheteur, et cela n'affecte pas le droit du locataire. 2- Si le locataire a autorisé ou approuvé 

la vente, celle-ci sera opposable envers lui et il s’engage à remettre la chose louée… ». Suivant à ces 

dispositions, on constate que le législateur émirien a approuvé dans l'article 14 de la loi sur le crédit-

bail le principe selon lequel le bailleur peut céder un contrat de crédit-bail à un autre bailleur sans 

exiger l'approbation écrite et préalable du preneur de cette cession, comme il l'a fait pour le cas 

contraire, à savoir la cession faite par le preneur du contrat de crédit-bail. Cependant, il imposait au 

bailleur une obligation de notifier par écrit au locataire sa cession du contrat après sa conclusion, afin 

que la cession soit opposable au locataire, comme il était indiqué dans l'article précité : « Le bailleur 

peut transférer la propriété du bien loué à un autre bailleur, sous réserve de la notification écrite du 
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locataire… ». Cette position du législateur émirien était conforme aux positions de la plupart des 

législateurs nationaux, en particulier les législateurs égyptien1079 et saoudien1080. 

Ainsi, le bailleur peut, pendant la durée du contrat de crédit-bail, céder l’objet loué à un autre 

bailleur, sans qu'il soit nécessaire de prendre l’approbation du locataire, car la personnalité du loueur 

n'est pas prise en compte par le locataire, sauf si le contrat mentionné en dispose autrement1081. La 

vente du bailleur du bien objet du contrat de crédit-bail à une entreprise ou à un autre établissement de 

financement est considérée comme l'un des moyens de négocier des opérations de crédit. Dans tous les 

cas, la cession du bailleur de la chose faisant l'objet du contrat de crédit-bail à un autre bailleur ne doit 

entraîner aucune violation des droits du locataire, car le second bailleur sera le successeur du premier 

bailleur, et ainsi il remplacera automatiquement la place du procédant dans tous ses droits et obligations 

découlant du contrat de crédit-bail1082. 

Dans l'hypothèse où le bailleur cède le contrat de crédit-bail à un autre bailleur, il est tenu de 

notifier par écrit au locataire sa cession du contrat ou sa cession du bien loué. Mais, la cession du 

contrat de crédit-bail sera-t-elle valable à l'encontre du locataire à compter de la date de sa notification 

? En référence à l'article 14/1 de la loi sur le crédit-bail, nous constatons que cet article oblige le bailleur 

à notifier par écrit sa cession du contrat au locataire, comme il est dit : « Le bailleur peut céder la 

propriété du bien loué à un autre bailleur, sous réserve d'en informer le locataire par écrit ». Donc, la 

notification au locataire de la cession doit prendre effet à son encontre à compter de la date de cette 

notification, Au moins c'est ce que nous pensons. Cette position du législateur émirien est également 

proche de la position du législateur saoudien1083, alors que le législateur égyptien a adopté une position 

différente puisqu’il a explicitement affirmé à l'article 23 de la loi égyptienne sur le crédit-bail et 

l'affacturage que la cession du contrat de crédit-bail à un second bailleur sera opposable au locataire à 

compter de la date de sa notification de cette cession1084. 

On se demande ici : que se passe-t-il si le bailleur tarde à notifier au locataire sa cession du contrat 

de crédit-bail jusqu'à ce que la cession ait été inscrite au registre spécial. Cette cession sera-t-elle 

opposable au locataire à compter de la date de la gratification ou de la date de la notification ? Nous 

estimons que le législateur émirien n'a pas imposé au bailleur d'obligation de notifier au locataire sa 

cession du bien loué, à l'exception de l’opposabilité de cette cession envers ce dernier à compter de la 

date de sa notification. Cela s'applique au cas où le locataire est avisé de la cession avant d'être gratifié 

dans le registre spécial. Mais, si la notification a eu lieu après la gratification de la cession ou si elle ne 

s'est pas produite du tout, alors nous pensons que dans ce cas la notification perd de son importance 

car la gratification entraîne son effet sur tous, y compris le locataire. 

Il ne fait aucun doute que l’objectif d’obliger le bailleur à notifier par écrit au locataire la cession 

du crédit-bail à un autre bailleur, est de s'assurer que le locataire est personnellement au courant de 

cette cession et de son opposabilité envers lui, contrairement aux règles générales du contrat de bail 

qui stipulaient l'autorisation ou l’approbation du locataire de vendre le bien loué pour l'opposabilité de 

cette vente contre lui et le transfert de ses droits et ses obligations envers le nouveau propriétaire1085. 

Certains juristes affirment que la cession par le bailleur du contrat de crédit-bail à un autre bailleur ne 

prend effet envers le locataire qu'à compter de la date de la notification, c'est-à-dire que cette cession 
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n'est considérée comme opposable au locataire qu'à compter de la date de sa notification écrite de celle-

ci1086. Donc à partir de cette date, le locataire s'engage à remplir toutes ses obligations et jouit de tous 

ses droits face au nouveau bailleur qui a remplacé le bailleur d'origine. 

iii – La gratification de la cession du contrat faite par l'une des deux parties pour son 

opposabilité envers autrui 

Le législateur émirien a imposé l'obligation d'enregistrer les contrats de crédit-bail dans un registre 

spécial auprès de l'autorité administrative compétente. L'article 5/5 de la loi sur le crédit-bail stipule 

explicitement que les contrats de crédit-bail doivent être enregistrés et toute modification qui leur est 

apportée dans un registre spécial géré par l'autorité administrative compétente1087, que : « Le bailleur 

est responsable de l'enregistrement ou de la gratification du contrat et de chaque modification qui y est 

apportée... ». Étant donné que la cession par le bailleur ou le locataire du contrat de crédit-bail à des 

tiers nécessite de modifier les entrées de la page d'enregistrement dans laquelle le contrat a été conclu, 

il était donc nécessaire de gratifier la cession dudit contrat1088. Cette obligation légale a été imposée au 

bailleur parce que l'enregistrement n'est décidé que pour protéger ses intérêts en tant que propriétaire 

du bien loué, comme le stipule l'article susmentionné : « Le bailleur a la responsabilité d'enregistrer le 

contrat (le contrat de crédit-bail) ou de la gratifier, ainsi que chaque modification y est apportée... ». 

La question qui se pose ici est : la gratification de la cession du contrat de crédit-bail par l'une de 

ses parties à un tiers est-elle une condition de la validité de cette cession ou de son opposabilité envers 

l'autre partie et d'autrui ? La loi émirienne sur le crédit-bail n'a pas répondu à cette question. Nous ne 

pensons pas que la stipulation de la loi susmentionnée pour gratifier la cession du contrat de crédit-bail 

soit venue comme condition de sa validité, car si nous considérons que cette cession est un contrat 

formel comme le contrat de crédit-bail lui-même, cela signifie que les conditions de validité de la 

cession sont limitées à quatre points : le consentement, l’objet, la raison et l’écriture. Et comme la loi 

n'exige pas d'écriture officielle, l'écriture on papier ou électronique ordinaire suffit pour que cette 

cession soit valable. Quant à la gratification au registre des contrats de crédit-bail, le législateur émirien 

l'a imposé - de notre point de vue - pour atteindre deux objectifs. Le premier est de donner l'opportunité 

à la Banque centrale qui détient ce registre d'exercer un contrôle légal sur la légitimé des actes dont 

l'objet est le contrat de crédit-bail, et de remplir les conditions légales imposées par la loi sur le crédit-

bail. Le second est la publicité, dans le sens de mettre les données sur les actes liées au crédit-bail à 

disposition pour l'information des tiers et pour les protester contre eux. 

Il est vrai que la loi émirienne sur le crédit-bail ne tient pas compte de la question des autrui et ne 

précise pas quand il est possible d'protester la cession du contrat de crédit-bail envers des tiers. 

Cependant, la plupart des lois nationales sur les contrats de crédit-bail, qui ont adopté l'obligation 

d'enregistrer ce type de contrat dans un registre spécial, ont adopté une règle générale selon laquelle il 

est permis de protester contre autrui la cession du contrat de crédit-bail à compter de la date de son 

inscription au registre spécial. Par exemple, l'article 25 de la loi égyptienne sur le crédit-bail et 

l'affacturage prévoit que : « ... et il n'est pas permis de protester contre autrui la cession, sauf à partir 

de la date de registration ». Et il était également indiqué à l'article 19/3 de la loi saoudienne du crédit-

bail : « Il n'est pas permis de protester contre autrui au sujet de la modification des termes du contrat 

ou du changement de ses parties, sauf à partir de la date à laquelle il est gratifié sur son compte rendu 

de cela. Cela nous appelle à inciter le législateur émirien à remédier à cette lacune, et à rédiger un texte 

juridique déclarant qu'il est interdit de protester la cession du locataire ou du bailleur du contrat de 

crédit-bail envers des tiers qui n'en sont pas partie, ni dans le contrat de crédit-bail lui-même ni dans 
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sa cession, sauf à partir de la date à laquelle cette cession est gratifiée dans le registre des contrats de 

crédit-bail. 

Par conséquent, l'enregistrement des contrats de crédit-bail et la gratification de toute modification 

qui leur arrive dans le registre des contrats de crédit-bail ont un effet juridique important. Toutes les 

données et les entrées dans ce registre sont considérées opposables envers tous, car il s'agit d'un registre 

officiel créé pour que chacun puisse les voir et les protester avec tout ce qu'il contient, d’ailleurs comme 

le registre du commerce, le registre cadastral et d'autres registres officiels. En conséquence, le bailleur 

ou le locataire ne peut, par exemple, invoquer la cession devant ses créanciers, sauf à compter de la 

date à laquelle la cession a été inscrite au registre spécial. De plus, les données et les restrictions 

enregistrées dans le registre des contrats de crédit-bail ont un pouvoir de preuve absolu vis-à-vis 

d'autrui, ce qui signifie que la preuve du contraire n'est acceptée que par la contrefaçon1089. Cela dit 

que le bien loué faisant l'objet du contrat de crédit-bail ne fait pas faillite sauf pour le bailleur car il est 

propriétaire du bien selon les restrictions du registre mentionné. 

La question qui se pose ici : que se passe-t-il si l'une des parties - le preneur ou le bailleur - ne 

gratifie pas la cession du contrat de crédit-bail à un tiers dans le registre des contrats de crédit-bail ? 

Contrairement à ce qu'il implique le texte de l'article 3 de la loi sur le crédit-bail, qui a décidé d'annuler 

le contrat de crédit-bail dans le cas où le contrat n'était pas écrit et enregistré ou gratifié au registre, 

nous croyons que le non-gratification de la cession du contrat de crédit-bail n'en fait pas une cession 

nulle, mais plutôt une cession valable et productive de tous ses effets juridiques entre ses parties, mais 

elle ne peut être protestée contre des tiers, car le but de l'inscription de la cession dans le registre spécial 

est de faire connaître et d'informer les autres de cette cession et de la substitution du tiers à la place de 

l'une des parties au contrat1090. 

II - les effets de la cession du contrat de crédit-bail 

Un désaccord est survenu dans la doctrine concernant la qualification du contrat de cession pour 

le crédit-bail, qu'elle soit intervenue de la part du locataire ou du bailleur, car certains considéraient 

cette cession comme un transfert de droit et un transfert de créance. Il s'agit pour eux d'un transfert de 

droit car le cédant transfère ses droits dans le contrat de crédit-bail à un nouvel entrepreneur par sa 

cession de ce contrat, et d’une cession de dette parce qu'il transfère en meme temps ses obligations 

avec ses droits à cet entrepreneur1091. Sur la base de cet avis, les dispositions spéciales de cession 

mentionnées dans la loi sur le crédit-bail doivent être appliquées, et en l'absence de texte, nous 

renvoyons aux règles générales de cession de droits et de cession de dette. Cependant, cet avis a été 

critiqué car il n'est pas possible de séparer les droits et les obligations dans un contrat et de lui appliquer 

des dispositions différentes. La cession d’un contrat signifie de cesser le lien contractuel dans son 

intégralité, et en tant qu'unité unique. Par conséquent, d'autres ont vu que la cession d'un contrat n'est 

rien d'autre qu'une cession d’un un lien contractuel existé précédemment, avec tous les droits et les 

obligations qu'il contient en une seule unité indivisible1092. 

Quoi qu’il en soit, la cession du contrat de crédit-bail faite par le locataire signifie l’accord par 

lequel le locataire est tenu de transférer tous ses droits et ses obligations découlant du contrat à une 

personne autre que le bailleur. Les deux parties de cette cession sont : le cédant, qui est le locataire 

initial ou le premier locataire, et le cessionnaire, qui est le nouveau locataire ou le deuxième locataire. 

Quant à la cession faite par le bailleur du contrat de crédit-bail, il s'agit d'un accord par lequel le bailleur 

est tenu de transférer tous ses droits et ses obligations résultant du contrat à une personne autre que le 

locataire, et les deux parties à cette cession sont : le cédant, qui est le bailleur initial ou le premier 
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bailleur, et le cessionnaire, qui est le nouveau bailleur ou le deuxième bailleur. Nous présenterons ci-

dessous : les effets de la cession faite par le locataire du contrat de crédit-bail (A) et puis les effets de 

la cession conclue par le bailleur de même contrat (B). 

A - les effets de la cession faite par le preneur du contrat de crédit-bail 

Si le locataire cède le contrat de crédit-bail à un deuxième locataire après avoir obtenu 

l'approbation écrite du bailleur, cette cession sera réputée valable à l'encontre de ce dernier à compter 

de la date de sa conclusion dans le cas où son accord écrit à la cession a été émis avant sa conclusion. 

Mais, s'il a été émis son approbation après sa conclusion, la cession prend effet à compter de la date de 

cette approbation car « l’approbation ultérieure est égale à l’autorisation précédent ». Concernant cette 

cession, on distingue trois relations : la relation du premier locataire avec le deuxième locataire (i), et 

sa relation avec le bailleur (ii), ajoutant la relation du deuxième locataire avec le bailleur (iii). 

i - La relation du premier locataire avec le deuxième locataire 

La cession du crédit-bail faite par le locataire à un tiers doit porter sur l'ensemble des droits et des 

obligations résultant du contrat, sans en exclure aucun droit ou obligation1093. Une fois que la cession 

a été convenue entre le locataire d'origine et le nouveau locataire, et que toutes les conditions légales 

requises pour sa validité et son opposabilité ont été remplies, le deuxième locataire a remplacé le 

premier locataire dans tous les droits et les obligations découlant dudit contrat. Confirmant cela, l'article 

11/2 de la loi sur le crédit-bail stipule que : « Le nouveau locataire partie de la cession du contrat de 

crédit-bail, remplacera le locataire d'origine dans tous les droits et les obligations découlant de ce 

contrat, à compter de la date de gratifier la cession dans le registre ». Un texte similaire a été mentionné 

dans la loi égyptienne sur le crédit-bail et l'affacturage1094, alors que le système saoudien de crédit-bail 

et son règlement d'exécution n’ait pas prévue un tel texte. 

Il ressort du texte précité qu’à la suite de la cession du premier locataire du contrat de crédit-bail 

à un second locataire, le premier s’engage vis-à-vis du second à remettre le bien loué avec copie du 

contrat de crédit-bail et tous les documents qui y sont associés et nécessaires pour prouver ce contrat, 

sa validité et son opposabilité envers des tiers, et l’exercice de tous les droits qui en découlent. Et le 

premier locataire est responsable de toute différence dans les droits qu'il avait en vertu du contrat de 

crédit-bail et transférés au deuxième locataire, sur ce qui était convenu dans le contrat de cession du 

contrat. 

Une fois qu'il est convenu de cesser le contrat de crédit-bail entre le locataire d'origine et le 

nouveau locataire, le premier locataire est tenu envers ce dernier de s'assurer de l'existence et de la 

validité du ledit contrat. A l'origine, le premier locataire ne garantit pas l'exécution du bailleur de ses 

obligations découlant du contrat de crédit-bail envers le second locataire, sauf si le premier locataire 

en convient avec le second locataire conformément à ce que l'on appelle la garantie collatérale. 

ii - La relation du premier locataire avec le bailleur 

La cession du premier locataire du contrat de crédit-bail à un second locataire signifie sa sortie de 

cette relation contractuelle et le remplacement de ce dernier à sa place dans tous les droits et les 

obligations résultant du contrat mentionné. En conséquence, le bailleur ne peut pas recourir au premier 

locataire en cas de non-exécution par le second locataire d'une quelconque obligation découlant du 

contrat de crédit-bail. Il n’est pas permis - par exemple - de lui demander de payer le loyer retardé, ni 

de conserver le bien loué. En revanche, le premier locataire perd le droit de réclamer au bailleur la 
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garantie du bien loué et de son entretien, ainsi que les autres obligations que le contrat de crédit-bail 

imposées au bailleur, car il a perdu sa qualité de locataire et l'a remplacé par le second locataire. 

Concernant le premier locataire garantissant la mise en œuvre par le deuxième locataire de ses 

obligations envers le bailleur, nous notons que la loi égyptienne sur le crédit-bail et l'affacturage 

stipulait explicitement qu'il est permis de convenir de l'engagement du premier locataire de s'assurer 

que le deuxième locataire remplit les obligations découlant du contrat de crédit-bail envers le bailleur, 

comme il est dit à l'article 24 de celle-ci : « Le locataire peut après obtenir l'approbation écrite du 

bailleur, céder le contrat de crédit-bail à un autre locataire, et il en découle : 1- Il est permis de convenir 

que le locataire d'origine sera garant du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations découlant du 

contrat... ». D'autre part, nous constatons que la loi émirienne sur le crédit-bail, ainsi que le système 

saoudien de crédit-bail et autres, ont gardé le silence sur la stipulation selon laquelle le premier locataire 

garantit l’exécution du deuxième locataire des obligations découlant du contrat de crédit-bail, ce qui 

signifie qu'ils ont laissé cette question aux règles générales. On sait que les dispositions du contrat de 

location ordinaire dispensent le premier locataire de la garantie du second locataire dans l'hypothèse 

où le bailleur autorisait la cession du contrat de location1095. 

Sur la base de ce qui précède, nous voyons que le premier locataire ne garantit pas - dans l’original 

- l’exécution des obligations découlant du contrat de crédit-bail par le second locataire, ce qui signifie 

que sa responsabilité est déchargée de toute obligation dans le contrat mentionné à compter de la date 

de l’approbation écrite de la cession émise par le bailleur. Cependant, rien n'empêche l'accord entre le 

premier locataire et le bailleur que le premier locataire soit le garant du second locataire dans 

l'exécution de ses obligations découlant du contrat de crédit-bail, qui est connu en droit commun sous 

le nom de garantie conventionnelle1096. Dans l'hypothèse de l’existence d'une telle convention, le 

bailleur aura le droit de recourir au premier locataire si le second locataire manque à ses obligations 

envers lui, notamment le non-paiement du loyer dû au contrat de crédit-bail. Autrement dit, s'il existe 

un accord entre le bailleur et le premier locataire pour s'assurer que le second locataire exécutera ses 

obligations, le bailleur doit revenir au second locataire d'abord pour exécuter ses obligations résultant 

du contrat de crédit-bail, et s'il ne met pas en œuvre tout ou partie d'entre elles, il peut revenir au premier 

locataire en tant qu’un garant du deuxième locataire1097. 

iii - La relation du deuxième locataire avec le bailleur 

La cession du contrat de crédit-bail à un second locataire par le premier locataire entraîne le 

transfert de toutes les obligations et les droits du premier locataire découlant du contrat précité au 

deuxième locataire, à compter de la date de l'approbation écrite de la cession émise par le bailleur. À 

compter de cette date, le premier locataire perd sa qualité de locataire dans le contrat de crédit-bail qu'il 

a cédé, et devient un tiers par rapport à ce contrat après la mise en œuvre de tous les termes du contrat 

de cession, et la qualité du locataire dans le contrat de crédit-bail se transfère au deuxième locataire. 

C'est ce qu'exprimait l'article 11/2 de la loi émirienne sur le crédit-bail : « Le nouveau locataire à qui 

le contrat a été cédé remplace le locataire d'origine dans tous les droits et les obligations découlant du 

contrat... ». La cession susmentionnée donne au deuxième locataire le droit d'utiliser le bien loué selon 

sa finalité spécifiée dans le contrat ou selon à quoi il a été préparé, ou encore selon la coutume1098, et 

l'option de posséder le bien loué à la fin du contrat de crédit-bail lui est également transférée. 

Bien que le législateur émirien n’ait pas proposé de texte spécial pour préciser la date de début de 

l’engagement du deuxième locataire à payer le loyer au bailleur, nous pensons que ce dernier doit payer 

le loyer dû au bailleur à compter de la date de son approbation écrite de la cession et non à compter de 
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la date de la gratification de la cession dans le registre spécial. Comme c'est le cas dans certaines 

législations nationales, en particulier la loi égyptienne sur le crédit-bail et l'affacturage, dont l'article 

24/2 stipule : « Le nouveau locataire doit payer le loyer directement au bailleur conformément aux 

termes du contrat de crédit-bail et du contrat de cession, à compter de la date à laquelle le bailleur est 

notifié de son approbation à la cession ». Il en résulte que le deuxième locataire ne peut pas protester 

au bailleur de ce qu'il a payé au premier locataire pendant une période postérieure à la date de 

l’opposabilité de la cession envers du bailleur, qui est la date à laquelle le bailleur notifie le deuxième 

locataire de son accord à la cession. Dans ce cas, le deuxième locataire doit à nouveau payer le loyer 

au bailleur, puis le restituer au premier locataire, car ce dernier l'aurait obtenu illégalement1099. En 

revanche, le second locataire ne sera pas responsabe du retard du payement de loyer dû on premier 

locataire avant la cession et l'approbation du bailleur par écrit. Et si le deuxième locataire le paye en 

son nom, il a le droit de recours contre le premier locataire conformément aux dispositions de la théorie 

du paiement de l'indu, à moins que le premier locataire n'ait été préalablement convenu avec le 

deuxième locataire de payer le loyer que le premier locataire ne paie pas au bailleur1100. 

Outre l'obligation principale du nouveux locataire de payer le loyer au bailleur, le deuxième 

locataire qui a remplacé le premier locataire doit respecter le reste des obligations précédemment 

engagées par son prédécesseur, et les exécuter à l’intérêt du bailleur, car elles font partie de ses droits 

stipulés dans l'article précité, y compris l'obligation du second locataire pendant la période de location 

d’utiliser le bien loué selon les finalités à quoi il a été préparées, et dans les limites de son usage 

habituel. Il est également responsable de la réalisation des travaux de maintenance opérationnelle à ses 

frais selon les principes techniques suivis. Toutefois, le preneur ne peut apporter aucune modification 

ou changement au bien loué sauf après avoir obtenu une approbation écrite du bailleur précisant la 

nature du changement ou de la modification, son étendue et la personne responsable de son coût1101. 

Parmi les autres obligations du deuxième locataire qui devient à sa charge, l’interdiction de vendre 

ou d'hypothéquer le bien loué objet du contrat, car il ne se transforme pas comme propriétaire du bien 

loué une fois que le contrat de crédit-bail lui a été cédé par le premier locataire, et il n'a pas le droit de 

prêter le bien loué à des tiers sauf après avoir observé les conditions prévues par la loi. Le second 

locataire est également tenu de remettre le bien loué dans l'état où il l'a reçu à l'expiration du bail, sauf 

s'il a été perdu ou endommagé par le locataire. L'engagement de l’entreprise bénéficiaire - qu'il s'agisse 

du premier locataire ou du deuxième locataire - de restituer les actifs est l'une des options dont il dispose 

à la fin de la durée du contrat de crédit-bail, et sa réticence à acheter les actifs faisant l'objet du contrat 

ou à prolonger le contrat pour une autre période1102. 

En contrepartie, le bailleur est tenu envers le second locataire de tout ce qu'il était obligé envers le 

premier locataire, notamment la garantie et l'entretien du bien loué. Le bailleur a également le droit 

d'intenter une action en justice directement contre le deuxième locataire en cas de défaut de paiement 

du loyer ou de toute autre obligation découlant du contrat de crédit-bail, car il est le successeur du 

premier locataire. Le deuxième locataire peut également intenter une action directe contre le bailleur 

pour exiger qu'il exécute ses obligations résultant du contrat précité, telles que la garantie et l'entretien 

du bien loué, pour la même raison précitée. 

B - Les effets de la cession conclue par le bailleur du contrat de crédit-bail 

Dans le cas où le bailleur cède le contrat de crédit-bail à un second bailleur, le bailleur d'origine 

est tenu de notifier au locataire la cession sans qu'il ait besoin de son approbation à la cession. Et cette 

cession n'est opposable au preneur qu'à compter de la date de sa notification, ou à compter de la date 
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de la cession au cas où il n'aurait pas été notifiée avant cela. Cette cession se traduit par trois relations 

: la relation du premier bailleur avec le deuxième bailleur (i), et sa relation avec le bailleur (ii), ajoutant 

la relation du deuxième bailleur avec le locataire (iii). 

i - La relation du premier bailleur avec le deuxième bailleur 

La cession du contrat de crédit-bail à un second bailleur à titre onéreux est généralement qualifiée 

comme une vente, et pour cette raison le premier bailleur (le vendeur) est obligé de transférer la 

propriété du bien loué au second bailleur (l'acheteur), en échange de l'engagement de ce dernier à payer 

le prix1103. De plus, la propriété du bien loué est transférée du premier bailleur au deuxième bailleur, 

"chargé du contrat de crédit-bail"1104, c'est-à-dire de tous les droits et obligations découlant de ce 

contrat qui étaient à l'origine de la responsabilité du premier bailleur envers le locataire. 

En conséquence, tous les droits du premier bailleur, notamment la perception du loyer, et toutes 

ses obligations dès la livraison du bien, son entretien, ses garanties, etc., seront transférés au second 

bailleur. Le premier bailleur est également tenu de remettre une copie du contrat de crédit-bail et tous 

les documents relatifs au contrat et nécessaires pour le prouver et exercer les droits qui en découlent1105. 

Il est responsable en cas d'absence de droits dévolus au second bailleur, alors que ce dernier ne garantit 

pas la solvabilité du locataire, ni son engagement sur l'ensemble des termes du contrat sauf convention 

contraire, ce qui signifie qu'il est permis de s'engager à garantir au premier bailleur d'exécuter ses 

obligations envers le second bailleur1106. 

ii - La relation du premier bailleur avec le locataire 

Si le premier bailleur cède le contrat de crédit-bail à un second bailleur, ce dernier remplace le 

premier, et il devient obligé d'exécuter toutes les obligations découlant du contrat de crédit-bail envers 

le preneur, tandis que le premier bailleur se décharge de ces obligations. En d'autres termes, après avoir 

notifié par écrit au locataire la cession du contrat de crédit-bail au second bailleur, le premier bailleur 

est libéré de toutes les obligations stipulées dans le contrat. Il ne sera pas responsable de la garantie du 

bien loué ni de son entretien, et il ne peut réclamer au locataire le loyer dû. Toutes les obligations du 

locataire envers le premier bailleur sont transférées envers deuxième bailleur, et une relation directe 

s'établit entre ledit locataire et le deuxième bailleur, étant donné que ce dernier devient le successeur 

du premier bailleur. 

iii - La relation du deuxième bailleur avec le locataire 

Sans préjudice des droits et des garanties du preneur, la cession par le premier bailleur du contrat 

de crédit-bail à un second bailleur n'entraîne pas une violation des droits et garanties établis pour le 

preneur en vertu du contrat conclu entre eux, le preneur conservant tous ses droits et garanties découlant 

du contrat de crédit-bail vis-à-vis du deuxième bailleur1107. Le législateur émirien a explicitement 

adopté ce principe dans l'article 14/1 de la loi sur le crédit-bail, dans lequel il stipule : « Le bailleur 

peut transférer la propriété du bien loué à un autre bailleur ... et cela n'entraîne aucune diminution des 

droits du locataire ni ne lui impose de nouvelles obligations... ». Le même principe a été adopté par les 

législateurs égyptien1108 et saoudien1109. 

Il est supposé que la cession du premier bailleur du contrat de crédit-bail au second bailleur 

transfère les droits et obligations du locataire envers le premier bailleur au deuxième bailleur, mais ce 

                                                           
 .333، ص 9008الياس ناصيف، العقود الدولية )عقد الليزينغ( أو عقد اإليجار التمويلي، منشورات الحلبي الحقوقية،  1103
من نظام اإليجار التمويلي: "إذا باع المؤجر األصل المؤجر للغير، فإن ملكية األصل تنتقل محملة  41المادة هذا التعبير تم استخدامه من قبل المشرع السعودي، حيث جاء في  1104

 بالعقد".
 .413مرجع سابق، صنبيل إبراهيم سعد،  1105
 .105، ص4218دار إحياء التراث العربي، ، 5عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على االنتفاع بالشي: اإليجار والعارية، ج 1106
 .990فايز نعيم رضوان، مرجع سابق، ص  1107
 قانون التأجير التمويلي والتخصيم المصري. 93المادة  1108
 الالئحة التنفيذية لنظام اإليجار التمويلي السعودي. 9/4المادة  1109
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transfère prend-il effet à partir de la date de conclusion du contrat de cession, ou de la date de 

notification écrite de la cession au locataire, ou de la date de la gratification de la cession dans le registre 

? Tant que le législateur émirien a exigé du premier bailleur de notifier par écrit le locataire de la 

cession, il est supposé que le but de cette notification soit d'informer le locataire de la cession, et de 

reprendre l'exécution de ses mêmes obligations envers le deuxième bailleur qui a remplacé le premier 

bailleur dans le cadre de cette cession, à compter de la date de notification de la cession. En effet, cette 

position du législateur émirien ne se diffère rien des positions des législateurs égyptien1110 et 

saoudien1111. C'est pourquoi nous sommes surpris que le législateur émirien ait imposé l'obligation de 

gratifier la cession conclue par le bailleur dans le registre à l'article 14/2 de la loi sur le crédit-bail, sans 

préciser le but de cette gratification, que la cession de cette cession soit opposable envers autrui, y 

compris le preneur ! 

Ainsi, une fois que le locataire est notifié par écrit de la cession du contrat de crédit-bail par le 

premier bailleur au deuxième bailleur, ce dernier devient - à notre avis - obligé d'exécuter toutes les 

obligations que le premier bailleur avait engagées envers le locataire dans le contrat précité, notamment 

en s'assurant que le bien loué est exempt de vices caché, n’a pas de droit de mérite, bien entretenu, etc. 

En contrepartie, le locataire est tenu de faire face au second bailleur avec les mêmes obligations 

auxquelles il s'était engagé envers le premier bailleur, et stipulées dans le contrat de crédit-bail dont la 

plus importante est le paiement du loyer et la conservation du bien loué. Le locataire bénéficie 

également des mêmes droits que le contrat lui accordait vis-à-vis du second bailleur. 

En cas de non-exécution par le preneur de ses obligations découlant du contrat de crédit-bail ou de 

retard dans leur exécution, le deuxième bailleur a le droit de le saisir directement pour solliciter 

l'exécution de ces obligations. Le locataire a également le droit d'intenter une action directe contre le 

deuxième bailleur pour réclamer l'exécution des obligations résultant du contrat de crédit-bail si ce 

dernier ne l'exécute pas. Si le locataire choisit de devenir propriétaire du bien loué à la fin de la durée 

du contrat de crédit-bail, le deuxième bailleur est tenu de transférer la propriété au locataire au moment 

du paiement du dernier loyer qui lui est dû1112. 

Conclusion 

Suivant les articles 11 et 14 de la loi n ° de 2018 sur le crédit-bail financier, le législateur émirien 

a autorisé les deux parties du contrat de crédit-bail, à savoir le locataire et le bailleur, de cesser ce 

contrat dans des conditions spécifiques. Il a exigé une approbation écrite et préalable du bailleur pour 

que la cession du locataire au contrat prenne effet face à lui, et non pour la validité de cette cession. En 

revanche, il a imposé au bailleur l’obligation de notifier la cession au locataire pour que sa cession du 

contrat à second bailleur prenne effet vis-à-vis du locataire. Quant à la validité des deux formes de 

cession mentionnées à l'égard des tiers, elles ne se produit d’effet qu'à la date de gratifier la cession 

dans le registre. 

Les deux articles indiqués ci-dessus mentionnaient également les effets de la cession du contrat de 

crédit-bail. Si la cession avait lieu de la part du locataire, le nouveau locataire le remplacerait dans tous 

ses droits et ses obligations vis-à-vis du bailleur à compter de la date de conclure la cession s'il obtenait 

l’approbation écrite du bailleur avant la cession, ou à compter de la date de l'approbation mentionnée 

si celle-ci à été émise après cession, à condition que le locataire d'origine ne garantisse pas le nouveau 

locataire dans l'exécution de ses obligations contractuelles, sauf accord avec le bailleur. Si la cession 

est intervenue de la part du bailleur, le nouveau bailleur le remplace dans tous ses droits et se 

                                                           
: يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر، وال يسري هذا التنازل في حق المستأجر إال من تاريخ 9048من قانون التأجير التمويلي المصري لسنة  93تنص المادة  1110

 إخطاره.
ن التنازل )أي تنازل المؤجر عن العقد( تغيير في جهة تسلم األجرة فيسري هـ: "إذا نشأ ع4933من الالئحة التنفيذية لنظام اإليجار التمويلي السعودي لسنة  9/9جاء في المادة  1111

 هذا التغيير في حق المستأجر من تاريخ إبالغه به".
 .448، ص 9001صفاء عمر خالد بلعاوي، النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي وتنظيمه الضريبي، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،  1112
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obligations à compter de la notification de la cession au locataire. Et le bailleur d'origine ne garantit 

pas l’exécution du nouveau bailleur de ses obligations envers le locataire, sauf accord contraire. 

Ci-dessous, nous montrons les constatations et recommandations les plus importantes auxquelles 

le chercheur a abouti. 

- Les constatations 

1. Le contrat de crédit-bail est considéré comme une forme spéciale du contrat de location ordinaire 

en ce qui concerne la plupart des obligations qu'il impose au locataire et au bailleur. Par conséquent, il 

était nécessaire de se référer d'abord aux règles générales du contrat de location ordinaire, puis à la 

théorie générale du contrat dans la loi émirienne sur les transactions civiles en cas d’absence de texte 

applicable dans la loi émirienne sur le crédit-bail. 

2. Dans l'article 2/2 de la loi sur le crédit-bail, le législateur émirien a décidé d'annuler le contrat 

de crédit-bail conclu avec un bailleur qui n'est pas autorisé à exercer l'activité de crédit-bail, mais il a 

négligé de prévoir également l’annulation de la cession du bailleur du contrat de crédit-bail à un autre 

bailleur qui n'est pas autorisé à exercer cette activité. 

3. Le texte de l'article 3 de la loi sur le crédit-bail est incomplet en raison de son exigence d’écrire 

le contrat de crédit-bail, et de l'enregistrer ou de le gratifier au registre des contrats de crédit-bail pour 

qu’il soit valide, sans que cela inclue tout accord dont l'objet est de modifier ou de cesser ledit contrat. 

4. Dans l'article 11/1 de la loi sur le crédit-bail, le législateur émirien a stipulé l'approbation écrite 

et préalable du bailleur sur la cession faite par le preneur du contrat de crédit-bail, alors que le locataire 

devrait être informé après avoir cessé le même contrat par le bailleur, ce qui signifie que le contrat de 

crédit-bail en droit émirien est fondé sur la considération personnelle du bailleur envers le locataire 

uniquement. 

5. La cession conclue par le locataire du contrat de crédit-bail à un autre locataire prend effet face 

au bailleur à compter de la date de l’accord sur la cession dans le cas où le bailleur accepte par écrit le 

contrat de cession avant de le conclure, alors que s’il donne son accord écrit après la cession, cette 

cession n’est opposable à lui qu’à la date de son approbation. En conséquence, et contrairement à ce 

que suggère l'article 11/2 de la loi émirienne sur le crédit-bail, cette cession ne sera opposable au 

bailleur qu'à la date à laquelle elle sera gratifié dans le registre. 

6. Contrairement aux règles générales du contrat de location qui exigent l’autorisation ou 

l’approbation du locataire à la vente de la chose louée pour sa validité de plein droit, la cession du 

bailleur du contrat de crédit-bail et sa vente du bien loué à un autre bailleur sont opposables au locataire 

à compter de la date de sa notification écrite de cette cession, et non à compter de la date de gratifier 

la cession dans le registre. 

7. Bien que le législateur émirien ait explicitement stipulé aux articles 11/1 et 14/2 de la loi sur le 

crédit-bail de gratifier la cession du contrat de crédit-bail conclu par le locataire ou le bailleur, il n'a 

pas expliqué les implications juridiques de cette gratification, qui n'est pas supposée être une condition 

de la validité de cette cession, mais plutôt une exigence de validité de la cession envers des tiers qui ne 

sont pas partie, ni de la cession précitée ni du contrat de crédit-bail lui-même, comme l’indiqué à 

l'article 5/4 de ladite loi. 

8. Certains juristes voient de qualifier la cession du contrat de crédit-bail, qu'elle soit intervenue 

de la part du locataire ou du bailleur, comme un transfert de droit et de dette car l'objet de la cession 

est un certain nombre de droits et d'obligations résultant du contrat. Mais l'opinion la plus déterminée 

est celle qui considère la cession susmentionnée comme une renonciation à un lien contractuel avec 

tous les droits et les obligations qu'il contient en une unité indivisible. 
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9. En cas de cession du contrat de crédit-bail à un tiers par le locataire, le nouveau locataire le 

remplace dans tous ses droits et obligations envers le bailleur à compter de la date de l'approbation 

écrite de la cession par ce dernier. Mais le premier locataire ne garantit pas l'exécution du bailleur de 

ses obligations envers le nouveau locataire sauf accord contraire, puisque l’approbation du la cession 

par le bailleur lui donne la possibilité d'étudier le statut de crédit du locataire qui a remplacé son client 

d'origine. 

10. Dans le cas où le bailleur cède le contrat de crédit-bail à un tiers, le nouveau bailleur le 

remplace dans tous ses droits et obligations envers le locataire à compter de la date de sa notification 

de la cession. Le premier bailleur ne garantit pas l'exécution du nouveau bailleur de ses obligations 

envers le locataire sauf convention contraire, étant donné que le contrat ne repose pas sur la 

considération personnelle du locataire vis-à-vis du bailleur. 

- Les recommandations 

1. Nous recommandons de modifier l'article 2/2 de la loi émirienne sur le crédit-bail soit amendé 

afin que tout contrat de crédit-bail soit déclaré nul, ainsi que toute cession dans laquelle le bailleur est 

une personne non autorisée à exercer une activité de crédit-bail par la Banque Centrale des EAU. 

2. Nous proposons de reformuler l'article 3 de la loi émirienne sur le crédit-bail, de sorte que la 

condition écrite soit requise pour la validité de la conclusion du contrat de crédit-bail et de tout accord 

dont l'objet est de modifier ou de renoncer à ce contrat, que cela soit fait par le locataire ou le bailleur. 

3. Le texte de l'article 11 de la loi émirienne sur le crédit-bail doit être réexaminé, en y incluant 

une aliéna exigeant l’opposabilité de la cession faite par le locataire du contrat de crédit-bail envers le 

bailleur à compter de la date de son approbation écrite de la cession, à moins que cette approbation 

n'ait été émise par lui avant la conclusion du contrat de cession. Dans ce dernier cas, la cession sera 

opposable à lui à compter de la date de sa signature par les deux parties le locataire d'origine et le 

nouveau locataire. 

4. Nous proposons de reformuler l'article 5/4 de la loi sur le crédit-bail, afin qu'il stipule 

explicitement qu'il n'est pas permis de protester contre des tiers le contrat de crédit-bail et tout ce qui 

peut lui arriver en termes de modification de ses termes ou de changement de ses parties, sauf à partir 

de la date de son enregistrement ou de sa gratification dans le registre. 

5. Nous recommandons que le premier locataire soit dégagé de toute responsabilité envers le 

bailleur une fois que ce dernier a accepté de céder le contrat de crédit-bail à un second locataire, sauf 

accord contraire, étant donné que le bailleur n'aurait pas accepté la cession s'il n'avait pas constaté que 

le second locataire a la capacité financière et la solvabilité de remplir les obligations contractuelles Issu 

du contrat. 

6. Nous recommandons également que le premier bailleur soit libéré de ses obligations envers du 

locataire à compter de la date de sa notification de la cession du contrat de crédit-bail au second bailleur, 

à moins qu'il n'ait convenu avec le locataire de s'assurer que le nouveau bailleur remplit ses obligations 

envers lui. 

7. Il est nécessaire d'ajouter un article dans la loi émirienne sur le crédit-bail qui donne au cédant, 

qu'il s'agisse du locataire ou du bailleur, le droit d'intenter une action en justice directement contre le 

cédant, c'est-à-dire le nouveau bailleur ou le nouveau locataire en cas de non-exécution des obligations 

qui incombaient au cédant du contrat de crédit-bail, en tant que successeur de ce dernier. 
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Maen Mohammad Ali S. Al-Qassaymeh
Assistant prof, College of Law (private department), Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman 

 

Abstract  

This article aims at specifying the manner, the time and the place of delivery of the 

electronic product in electronic sale contract. It focuses on electronic products such as e-

photos, music, films, movies, etc. So, if one of these products is a subject matter in a contract 

of sale and the parties agreed that the delivery will be done electronically, at what time and at 

what place the delivery is deemed to be done? This issue is regulated indirectly in some 

provisions in Omani Electronic Transaction Law (OETL) . 

Keywords: electronic message, electronic product, place of delivery and time of delivery. 
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 ملخص  

من املعلوم أّن أحد أهم التزامات البائع يف عقد البيع هو تسليم اليشء املبيع. فيلتزم البائع بالتسليم بالكيفية وباملكان 
والزمان التي اتفق عليها طرفا العقد. لكن يف العقد االلكرتوين، إذا كان اليشء محل العقد ُمنتج الكرتوين، كأن يكون صور 

ة الكرتونية أو فلم تم انتاجه الكرتونيا  أو ما شابه ذلك، واتفق الطرفان عىل أن يتم التسليم الكرتونية أو مقطوعة موسيقي
الكرتونيا  عن طريق االنرتنت، فأين سيكون مكان التسليم؟ ومتى يعترب املنتج تم تسليمه؟ تم تنظيم هذه املسائل بشكل غري 

. تأيت هذه الدراسة للكشف عن هذه القواعد 4118لسنة  12رقم مبارش يف بعض نصوص قانون املعامالت االلكرتونية العامين 
 الواردة يف هذا القانون وتبيانها. 

 .الرسالة االلكرتونية، املنتج االلكرتوين، مكان التسليم، زمان التسليم. :الكلامت املفتاحية
 

INTRODUCTION 

Once the contract of sale is concluded, both of the parties have to carry out their obligations. 

Delivery of the thing sold is one of these obligations which come from this contract. This obligation is 

governed in Oman by the basic rules in Omani Civil Law (OCL)1113 which regulate all aspects relate 

to the delivery such as the manner of the delivery, the place of the delivery, the time of the delivery 

and the party who bears the destruction if it happens. These rules are dedicated to regulate the 

traditional contract where the seller delivers the thing sold by traditional methods, but not by electronic 

means. Thus, questions arise; are these rules enough to regulate the delivery of electronic product that 

occurs via electronic means? Do the provisions of OETL contain rules regulate this manner of delivery? 

If yes, how is it regulated? The questions here focus on the electronic products such as pictures, movies, 

programs, etc. To answer these questions and to discuss the extent of the ability of Omani Law to 

                                                           
1113  Omani Civil Law,  9043(Act No.  92of 9043).  
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regulate this issue, this article is divided into two sections. The first section discusses the manner of 

delivery of the traditional goods and the extent of appropriateness of this manner with the electronic 

products. The second section is assigned to discuss the place and the time of delivery of the electronic 

products.  

1. MANNER OF DELIVERY 

1.1 Manner of delivery of the traditional goods 

The manner of delivery is regulated in Art 385 of OCL which provides: “Delivery is concluded by 

placing the thing sold at the disposal of the purchaser in such a way that he can take possession of and 

enjoy it without hindrance. The delivery is deemed to be done even if the purchaser did not seize the 

thing sold as long as the seller informed him about that. Delivery is affected in accordance with the 

nature of the thing sold”. Besides, Art 386 of OCL provides: “If the thing sold was under possession 

of the purchaser before forming the sale, this possession is considered delivery unless the parties agreed 

otherwise”. In addition, Art 387 of the same law provides: “If the parties agreed or the law provided 

that the delivery is considered done, then the delivery is legally done”.1114  

These Articles show that two requirements should be fulfilled in order to deliver the thing sold. 

The first is that the seller has to set the thing sold under disposal of the purchaser. Therefore, he can 

dispose, use, exploit or do what he wants to do in it. The second is that the seller has to inform the 

buyer that he set the thing sold under his disposal. Thereby, the buyer will understand that the thing 

sold becomes under his control and he can do what he wants to do. These two requirements are 

important and necessary to make the delivery, i.e. there is no delivery without them.1115  

Additionally, the aforementioned Articles show that the delivery in Omani Law is either Maddy 

(actual) or Hukmy (constructive).1116 The former method is concluded by delivering the thing sold by 

hands, i.e. if the thing sold is movable property, the delivery is concluded by handing it to the buyer. 

This happens if the nature of the thing sold accepts delivery by hands such as the things which are 

estimated by measure of capacity, or by weight, etc.1117 Sometime, the actual delivery is concluded 

figuratively as if the seller hands the keys of the store to the buyer, or as if the seller hands the bill of 

lading to the buyer.1118 Additionally, sometime the nature of the movable property hinders delivering 

it by hand as if it was tons of dates. The delivery, in this case, is concluded by providing the means of 

control to the buyer and removing any obstacles between the buyer and the goods,1119 i.e. in this 

example, the delivery is concluded when the seller opens the store and enables the buyer to carry this 

dates on the trucks.  

In addition, if the thig sold is a real estate as if it is a building or a piece of land, the delivery 

happens by vacating the real estate and enabling the purchaser to take the place of the seller in that real 

estate. This may also happen figuratively as if the seller hands the keys of the building to the buyer.1120 

                                                           
1114  These Articles are similar to Art 435 of Egyptian Civil Law, 1948 (Act No. 131 of 1948). They are also similar to Articles 494 and 

495 of Jordanian Civil law, 1976 (Act No. 43 of 1976).  
1115  Mustafa Abu Mundor, al-‘uqood al-musammah:.Al-bay’ wal-ejar, (Muscat, Maktabat Beirut, 2012), at 210-211.  
1116  Ibid. See also Muhammad al-Zu’bi, al-‘uqood al-musammah: Sharh ‘aqd al-bay’ fee a-lqanoon al-madany, (Amman, Dar al-

Thaqafah lil nashr wa al-tawzee’, 2004), at 308. See also Muhammad Shata abu Sa’d, ‘Aqd al-bay’, 1st edn, (al-Qahirah, Dar al-Fikr al-

‘Araby, 2000), at 243.  
1117  Muhammad al-Zu’bi, at 308-309. See also PS Atiyah, John N Adams and Hector Macqueen, The sale of goods, 10th edn, (London, 

Pearson Education, 2001), at 121. 
1118  This usually happens in the goods which are carried and sold through the sea. See Muhammad Husayn Mansor, Sharh al-‘uqood al-

musammah; sharh ‘aqd al-bay’ wa al-muqayadhah, (Bayrot, Dar al-Nahdhah al-‘Arabeyyah, 1995), vol 1, at 94. 
1119  Ali Hady al-‘Ubaydi, al-‘Uqood al-musammah: al-bay’ wa al-ejar, (Amman, Dar al-Thaqafah lil nashr wa al-tawzee’, 2005), at 

102. See also Atiyah, Adams and Macqueen, at 121. 
1120  Mustafa Abu Mundor, at 210-211.  
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 The constructive method of delivery differs from the actual method in that the delivery happens 

in the constructive method without physical action, but with legal disposal.1121 This happens either 

according to the agreement of the parties of the contract or according to the rules of the law. This may 

take several forms. For example, if the thing sold was under the control of the buyer before the 

formation of the contract, the delivery here is considered constructive. This may happen as if the buyer 

borrowed it before the formation of the sale contract. Here, when the sale contract is concluded, the 

thing sold is legally delivered.1122 This is because the thing sold is already under the control of the 

buyer.  

In addition, delivery is considered constructive if the provisions of the law provide that the goods 

are delivered without actual delivery. For example, section one of Art 390 of OCL provides “If the 

thing sold is destroyed while in the possession of the vendor prior to delivery and the destruction was 

occurred by of the buyer’s action, the thing sold is deemed to be delivered and the buyer has to pay the 

price”.1123 Thus, this provision indicates that the thing sold is legally delivered even though there is no 

physical delivery.1124  

Further, the delivery is considered constructive if the buyer asks the seller to keep that thing sold 

under his control. This may happen when the buyer is busy, or when there is a reason prevents him to 

collect the thing sold.1125 Furthermore, the thing sold is delivered without actual action if the parties 

agreed that the thing sold is delivered to the buyer. This usually happens when the contract contains a 

condition provides that: if the buyer did not attend to the specified place and at the specified time of 

delivery, the delivery is considered concluded.1126   

1.2 Manner of delivery of the electronic product 

 The delivery of electronic products is governed by these rules which govern the traditional 

goods, i.e. the two aforementioned requirements which are necessary in the traditional delivery are also 

important and necessary in the electronic delivery. So, the seller has to set the electronic product under 

disposal of the purchaser. And also, the seller has to inform the buyer that he set the thing sold (the 

electronic product) under his disposal. Thereby, the buyer will understand that the thing sold becomes 

under his control and he can do what he wants to do.  

In addition, the electronic delivery is concluded by one of the two mentioned methods. Namely, 

the physical delivery and the constructive delivery. But it is concluded here electronically, i.e. the 

electronic environment in which the delivery is concluded bestows the electronic character upon it. 

Accordingly, the process of this delivery is completed when the electronic product enters the 

possession of the buyer.1127 But how does it enter the possession of the buyer in the electronic 

environment? OCL and OETL are devoid from rules regulate this issue. However, Art (17\A) of OETL 

regulates the manner by which the electronic message is despatched. This Art provides: “A) Unless 

otherwise agreed between the originator and the addressee, the dispatch of the electronic message shall 

occur when it enters an information system outside the control of the originator or the person who sent 

the electronic message on behalf of the originator”. Accordingly, this rule clarifies how the electronic 

message is delivered. It mentions clearly that the electronic message is delivered when it is sent by the 

originator and enters an information system belongs to the addressee unless the parties agree otherwise. 

But a question arises, does the term “electronic message” includes the electronic product? The answer 

                                                           
1121  Sameer ‘Abd al-Sayyed Tnago, ‘Aqd al-Bay’, (al-Iskandareyyah, Munsha’at al-Ma’arif, 2005), at 220. 
1122  Muhammad al-Zu’bi, at 310. See also Wahbah al-Zuhayli, al-‘Uqood al-musammah fee qanon al-mu’amalat al-madaneyyah al-

imaraty wa al-qanon al-madany al-urduny, (Dimashq, Dar al-Fikr, 2007), at 57. 
1123  This provision is exactly similar to art 501 (a) of Jordanian Civil Law.  
1124  Muhammad al-Zu’bi, at 310. 
1125  Ibid, at 311. See also Wahbah al-Zuhayli, at 57. 
1126  Muhammad al-Zu’bi, at 312. 
1127  Muhammad Hasan Rfa’y al-‘Attarr, al-Bay’ ‘abr shabakat al-Internet, 1st edn, (al-Iskandareyyah, Dar al-Jami’ah al-Jadeedah, 2007), 

at110. 
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is mentioned in Art (2) of the same law which defines the term “electronic message” flexibly and 

widely. It provides: “electronic message is: electronic information to be sent by electronic means 

whatever the method of its extraction at the location of receiving”. Besides, the same Art defines the 

term “electronic information” as: “information or data to be interchanged electronically in the form of 

texts or symbols or sounds or pictures or photos or charts or computer programs or any other database”. 

Accordingly, these definitions show that the word “electronic message” is wide enough to include the 

electronic products such as films, movies, pictures, music, computer programs, etc.   

On basis of that, the electronic product is delivered according to Art “17” which is aforementioned, 

i.e. it is delivered to the buyer when it is dispatched by the seller and becomes out of his control and 

enters the information system of the buyer. This may be considered an electronic substitute to the actual 

delivery which is regulated in OCL and mentioned above.  

But if the electronic product is saved on hardware, for example CD or hard disk drive, and the 

delivery is concluded by handing it to the buyer, the delivery is dene by traditional method but not 

electronically. This is because the delivery is delivered physically as if it is traditional goods.1128  

 In addition, the delivery of electronic product may be considered, sometime, constructive 

delivery. This happens as if the electronic product was under the control of the buyer before the 

formation of the sale contract such as if the buyer borrowed or rented the product from the seller before 

the sale. The electronic delivery is considered constructive also as if the electronic product was 

destructed before delivery and the destruction happened as a result of the buyer’s mistake.1129 Besides, 

the electronic delivery may be considered constructive if the buyer asks the seller to keep the electronic 

product under his possession. 

2. THE PLACE AND THE TIME OF DELIVERY 

2.1. The Place of Delivery 

2.1.1 Importance of the place of delivery 

Before specifying the place of delivery, it is important to clarify the importance of specifying this 

place. Art 50 of Omani Civil and Commercial Procedures Law1130 provides “the competent court in 

the commercial transactions is the court of the domicile of the defendant or the court of the place where 

the contract is concluded and the goods is delivered, or where the contract should be performed”.1131 

Thus, this Art shows that the place of performance of the commercial contract is important to specify 

the jurisdiction issue.  

In addition, the place of delivery is, some time, important to specify the applicable law. The 

importance arises in the international transactions. Whereas the parties of the contract in these 

transactions have freedom to select the law which regulates their contract, their freedom is restricted 

with an existence of connection between the contract and the law which they select. The place of 

delivery may be considered this connection.1132 This rule is adopted in national Laws and in some 

international conventions, such as Rome Convention.1133  

                                                           
1128  ‘Isam ‘Abd al-Fattah Matar, al-Tijarah al-iliktroneyyah fee al-tashree’at al-‘arabeyyah wa al-ajnabeyyah, (al-Iskandareyyah, Dar 

al-Jami’ah al-Jadeedah, 2009), at 243. 
1129  See Art 390 of OCL which is mentioned earlier. 
1130  Omani Civil and Commercial Procedures Law, 2002 (Act No. 29 of 2002). 
1131  This rule is adopted in some Arabic laws such as Egyptian Law See Art 30 of Egyptian Civil and Commercial Procedure Law, 1968 

(Act No. 13 of 1968). See also Art 44 of Jordanian Civil Procedure Law, 1988 (Act No. 24 of 1988). 
1132  Hasan al-Hidawi, Tanazu’ al-qawaneen: al-mabadi’ al-‘ammah wa al-hulol al-wadh’eyyah fee al-qanon al-urduny, 1st edn, 

(‘Amman, Dar al-Thaqafah lel nashr wa al-tawzee’, 2005), at 150. 
1133 See Hasan al-Hidawi, at 150. And for Rome Convention, see Art 4 (2) of Convention on the Law Applicable to Contractual 

Obligations for the European Union which was held in 1980 and known as (Rome Convention). This convention adopts two factors to 

specify the applicable law in the international contract: the characteristic performance and the territorial connection. While the former 
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2.1.2 specifying the place of delivery 

How to specify the place of delivery if the thing sold is electronic product and delivered 

electronically? Is it the place where the seller (the originator) exists? Or the place where the buyer (the 

addressee) exists? Primarily, we have to distinguish between the place of delivery as an obligation and 

the place of delivery as an event.  

2.1.2.1 the place of delivery as an obligation 

Art 388 of OCL provides: “1) In an unconditional contract the thing sold should be delivered at 

the place where it is when the sale is concluded. 2) If the contract contains, or the custom demands, 

dispatching the thing sold to the buyer, the delivery is not concluded unless the thing sold is dispatched 

to him”. This Art means, if the parties did not specify the place of the delivery in the contract, the 

delivery should be concluded at the place where the thing sold was at the time of formation of the 

contract.1134 Thus, the agreement of the parties is important to specify the place of delivery. It takes the 

main role. But if they overlooked to specify this place, this Article sets an obvious rule provides that 

the delivery should be concluded at the place where the thing sold was when the sale contract formed. 

In other words, the seller is bound to deliver the thing sold at the place where that thing exists at the 

time of formation of the contract. Besides, it is important to take into consideration that if the custom 

contradicts with this rule, the custom is applied. Not because the custom is higher than the legislation, 

but because the legislation itself permits the custom to precede it in this regard.1135  

These rules are general rules regulated in the civil law and applied on the sale contract whether it 

is concluded and performed traditionally or electronically. So, these rules specify the place where the 

delivery should be done. But how this happen in the electronic environment? This is discussed in the 

following section. 

2.1.2.2 the place of delivery as an event 

OETL does not contain a provision regulates the place of delivery. However, Art (17\C) of this 

law regulates the place of dispatching the electronic message, in general, and the place of receiving it. 

This Art provides: “Unless otherwise agreed between the originator and the addressee, the electronic 

message shall be deemed to be dispatched at the place where the originator has its place of business, 

and shall be deemed to be received at the place where the addressee has its place of business even if 

the place where the information system is located differs from the place where the message is presumed 

to be received”.  

Thus, the place of dispatching and receiving the electronic message is specified in this Art, and as 

mentioned above, the electronic product is considered an electronic message. However, This Art is 

ambiguous. This is because it mentions two places; the place of dispatching and the place of receiving. 

Accordingly, which place is considered the place of delivery? Is it the place of the originator (the seller) 

or the place of the addressee (the buyer)? This ambiguity is removed when we link this Art with the 

basic rules in OCL which are aforementioned. Primarily, both of the Acts (OCL and OETL) agree that 

the mutual consent of the parties has the main role to specify the place of delivery.1136 But if the parties 

overlooked to specify this place, the delivery should be done, according to the general rules, at the 

                                                           
factor leads to specify the applicable law according to the party who is to effect the performance which characterizes the contract, the 

second one is based on the relation between the contract and the closest territory. Thereby, these factors localize the international contract 

by linking the characteristic performance with a country, and then the applicable law is specified. For more information, see C.M.V. 

Clarkson Ba and Jonathan Hill, The conflict of laws, 3rd edn, (New York, Oxford University Press, 2006), at 185. 
1134  Muhammad al-Zu’bi, at 315. 
1135  Ibid. 
1136  See Art 388 of OCL which is mentioned earlier. 
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place where it is when the sale contract is concluded, usually the place of the seller. Thereby, it can be 

concluded that the place of delivery of the electronic product is the place of business of the seller.  

Thus, to specify the place of delivery of the electronic product, we do not have to focus on the 

medium in which the delivery is concluded, namely the internet, because it exists, approximately, 

everywhere. But we have to focus on the place of business of the seller.  

But what if the seller has several places for his business? Where is the place of delivery? We can 

find the answer of this question in section (d) of Art (17) of OETL which provides: “If the originator 

or the addressee has more than one place of business, the place of business is that which has the closest 

relationship to the underlying transaction or, where there is no underlying transaction, the principal 

place of business and if the originator or the addressee does not have a place of business, then reference 

is to be made to its habitual residence”. Thus, this Art gives us three criteria to specify the place of 

delivery in case the seller has more than one place for his business. The first criterion is the place of 

the branch which is linked with the transaction. If it is difficult to specify this branch, in this case the 

place of delivery is the place of the headquarter of the seller. Finally, if the seller does not have place 

of business, then the place of delivery is specified according to the third criterion which renders the 

place of the habitual residence a place of delivery. 

These are the criteria on which we depend to specify the place of the seller. Despite that, the place 

of delivery may be the place of the buyer, but not the place of the seller. This occurs, as mentioned 

earlier, when the electronic product is under the control of the buyer at the time of formation of the 

sale contract. The electronic product may be under the control of the buyer in several forms such as if 

the buyer rented the electronic product before forming the sale contract, or as if the seller deposited the 

electronic product with the buyer before forming the sale contract, etc. 

2.2. The Time of Delivery 

2.2.1 Importance of the time of delivery 

It is important to determine the time of delivery of the thing sold because it is the borderline which 

specifies the party who bears the destruction if it happens. The destruction of the thing sold is discussed 

before the delivery not after it. This is because the destruction after the delivery is borne by the buyer. 

This is codified in Article 382 of OCL which provides: “If the vendor delivered the thing sold correctly 

to the purchaser, no liability attaches to the vendor, and if there is loss, it must be borne by the 

purchaser”. Thus, if the delivery is concluded correctly, the seller will not be liable for the thing sold 

after the conclusion of the delivery. But he will remain liable if the destruction occurs because of his 

mistake. And also, he will remain liable if the destruction occurs due to a cause refers to the time when 

the thing sold was under his possession such as the hidden defect.1137  

Additionally, as the delivery is an obligation for the seller, the time of delivery is important to 

know if he did this obligation or not. So, if he is late and the other party is injured, then the seller has 

to compensate the buyer.1138  

2.2.2 the time of delivery as an obligation 

The time of delivery is regulated in Art 155 of OCL which provides: “1) In the absence of a 

provision of the law to the contrary, fulfilment must be made as soon as the obligation has been 

definitely created...”.1139 In addition, Omani Commercial Law1140 contains a similar rule in Art 114 

                                                           
1137  Muhammad al-Zu’bi, at 320.  
1138  Based on the general rules of the contract. See Mohammad Bandary, Al-Wajeez fee masadir al-iltizam fee al-Mo’amalt al-

madaneyyah al-Omani,1st edn, (Cairo, Dar Al-Nahdhah Al-Arabeyyah, 2014), at 262. 
1139  This provision is similar to Art 346 of Egyptian Civil Law, 1948, (Act No. 131 of 1948). 
1140  Omani Commercial Law, 1990, (Act No. 55 of 1990). 
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which provides: “In the absence of an agreement, the delivery in contract of sale should be done at the 

time of conclusion of the contract unless the nature of the item, or the custom contains a rule provides 

otherwise”.  

This means; if the parties agree on a specific time to deliver the thing sold, the seller is bound to 

deliver it at that time. But if there is no agreement on the time of the delivery, the performance of this 

obligation starts as soon as the contract is concluded. Accordingly, the seller has to deliver the thing 

sold immediately.1141 But we have to take into consideration that the nature of the thing sold may play 

an important role in specifying the time of delivery.1142  

In addition, it is noticed that the aforementioned Articles set general rule that comprehends the 

traditional goods and the electronic products, i.e. these Articles show that if the thing sold is electronic 

product, and the parties do not agree on the time of delivery, it should be despatched immediately as 

soon as the contract is concluded.  

However, It would be better if Omani Law adopted the reasonable time criterion which had been 

adopted by some laws such as English Law which provides “where under the contract of sale the seller 

is bound to send the goods to the buyer, but no time for sending them is fixed, the seller is bound to 

send them within a reasonable time”.1143 Thus, this Article shows that in the absence of the agreement 

of the parties, the delivery is supposed to be concluded within a reasonable time, but not immediately 

after the formation of the contract. This reasonability is considered a flexible criterion that gives 

authority to the courts to widen the frame of the time of the delivery.1144 This flexible criterion is not 

only applied in English Law, but it is also applied in the International Trade Law.1145        

Accordingly, this criterion is suitable to be applied on the delivery of the electronic products 

whereas the delivery of these products may need time because of some factors such as the size of the 

electronic products and the time of uploading of the product, i.e. the electronic environment itself may, 

sometime, cause delay in the delivery.  

As we see, the previous criteria are important to specify the time of delivery as an obligation. But 

a question arises here, how to specify the time of delivery as an event? In other words, it is known that 

the actual delivery in the traditional sale occurs by handing the thing sold to the buyer, in this case, the 

time of delivery is the time of handing. Now, what is the time of delivery in the electronic environment? 

The answer of this question is discussed in the following section.  

2.2.3. The time of delivery as an event 

Delivery of the electronic product does not happen by handing that product to the buyer. It happens 

through the electronic environment. Section B of Art 17 of OETL mentions a definite criterion on 

which we can depend to specify the exact time of the occurrence of delivery. It provides: “Unless 

otherwise agreed between the originator and the addressee The time of receipt of the electronic message 

is determined as follow: (a) If the addressee has designated an information system for the purpose of 

receiving electronic messages, then receipt occurs at the time when the message enters the designated 

information system. And if the message is sent to an information system belongs to the addressee 

differs from the designated information system, the time of receipt will be the time when the message 

                                                           
1141  Muhammad al-Zu’bi, at 317. See also Mustafa Abu Mundor, at 214. 
1142  Muhammad Mansor, at 96. See also Mustafa Abu Mundor, at 214. 
1143 Art 29 (3) of English Law for the sale of goods, 1979. 
1144  Larry A. DiMatteo, Lucien J. Dhooge, Stephanie Greene, Virginia G. Maurer, Marisa Anne Pagnattaro, International sales law: a 

critical analysis of CISG jurisprudence, (New York, Cambridge University Express, 2005), at 107. See also Art 33 of United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 1980 (CISG). 
1145  See Art 33 of CISG. See also Ingeborg Schwenzer and Christiana Fountoulakis, International sales law, (London, 

Routledge.Cavendish, 2007), at 230. See also DiMatteo, Dhooge and others, at 107. 
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is retrieved by the addressee. (b) If the addressee has not designated an information system, then the 

receipt occurs when the message enters an information system of the addressee”. 

According to this Art, we can specify the time of delivery as an event. But to do that it is important 

to distinguish between the originator (the seller) and the addressee (the buyer). As regard to the 

originator, the delivery is done at the time when he sends the electronic product to the addressee, and 

exactly at the time when the electronic product goes out of his control and enters the information system 

of the addressee. 

As regard to the addressee, it is important to distinguish between three cases. The first, if he has 

designated an information system for the purpose of receiving electronic messages, the electronic 

product is considered received when it enters that information system. That means the addressee has 

to inform the originator about that system. Otherwise, the second case should be followed. The second 

case, if the addressee designated an information system to receive the electronic product but he does 

not inform the originator about that and the originator sent the electronic product to another system 

belongs to the addressee, then the product is received when the buyer gets it, i.e. entering the electronic 

product to the information system is not enough. But the addressee has to get it from the information 

system. The third case, if the addressee does not designate any information system to receive the 

electronic product, in this case the electronic product is received at the time of entering the electronic 

product to an information system belongs to the addressee. So, in this case, entering the electronic 

product is enough to consider the product received and there is no need to wait until the addressee gets 

it. It is a logical result because the addressee does not designate an information system.  

But a question arises here, what if there is difference between the time of dispatching the electronic 

product and the time of receiving it? Is any party liable? To answer this question, it is important to 

know where the lateness come from. If it comes from one of the parties and the other party injured, the 

party who caused the lateness will be liable.1146 If it is a technical problem and the lateness comes from 

the intermediary party,1147 then he will be liable if it is proved that he neglected and one of the parties 

injured. 1148    

Finally, it is mentioned earlier that the general rules of OCL require knowledge of the buyer about 

the delivery.1149 It seems that the legislature assumes existence of this knowledge as soon as the 

electronic product enters an information system belongs to the buyer.   

CONCLUSION  

In conclusion, the rules of despatching and receiving the electronic message which are regulated 

in OETL can be applied on the issue of delivery of the electronic product. Thereby, we can specify the 

manner, the place and the time of delivery. 

With regard to the manner of delivery of the electronic product, generally the electronic product 

is not delivered by hand as the traditional delivery. It happens by dispatching the product to the buyer 

through the electronic means. This delivery is completed when the product enters the information 

system of the buyer if he designated a private information system. If he does not designate a private 

information system, then the delivery is completed when it enters any information system belongs to 

the buyer. However, the delivery of electronic product may be done by traditional methods. This 

happens as if the electronic product was under the control of the buyer before the formation of the sale 

                                                           
1146  Based on the general rules of the contract. See Mohammad Bandary, at 262. 
1147  This party is the mediator who introduces the electronic service. Existence of this mediator is very important in electronic transactions 

and there are no electronic transactions without him. See Art one of OETL.  
1148  Based on the general rules of the contract. See Mohammad Bandary, at 262. 
1149  See Art 385 of OCL which is mentioned and explained in the beginning of this research.  
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contract such as if the buyer rented the product before the sale. This happens also when the electronic 

product is saved in hardware such as CD and delivered by hand.  

The time of delivery of the electronic product, as an obligation, is determined according to the 

agreement of the parties. But if they did not determine it by their mutual consent, the delivery should 

be done immediately after the sale contract is concluded. Besides, OETL shows that the delivery is 

considered concluded at the time when the electronic product becomes out of control of the seller and 

enters an information system belongs to the buyer.  

 In respect of the place of delivery of the electronic product, this place is determined according to 

the agreement of the parties. But if they did not specify it by their agreement, the delivery should be 

done, according to the traditional rules, at the place where the electronic product exists at the time of 

formation of the sale contract. The electronic product mostly exists at the place of the seller. The 

meaning of the place of the seller is the place of his business. If he does not have a place of business, 

then it is the place of his habitual residence. However, sometime the electronic product exists at the 

place of the buyer.   
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 الندوات واللقاءات العلميةمحور  تقارير عن 
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 تقرير حول مناقشة 

 مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص

  في موضوع : حقوق األجراء في مناخ األعمال الدولي
    

 تحت إرشاف األستاذ الدكتور محمد بنحساين
 

عىل الساعة الرابعة مساء بكلية العلوم القانونية واالقتصادية  4141أكتوبر  .4حضوريا يوم الجمعة ناقشت الطالبة الباحثة صوفيا بومنينة 
واالجتامعية بطنجة، مركز الدراسات يف الدكتوراه القانون، االقتصاد والتدبري 
أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون الخاص تحت عنوان : حقوق األجراء يف 

 مناخ األعامل الدويل.

 ونت لجنة املناقشة من السادة األساتذة :وتك

 الدكتور املختار اعمرة أستاذ التعليم العايل بكلية الحقوق بسال رئيسا؛
الدكتور محمد بنحساين أستاذ التعليم العايل بكلية الحقوق بتطوان عضوا 

 ومرشفا؛
 الدكتور مصطفى حسيني أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بتطوان عضوا؛

 الفقيهي أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بتطوان عضوا. الدكتور نور الدين

وبعد العرض واملناقشة قررت اللجنة العلمية قبول األطروحة ومنح الطالبة 
الباحثة لقب دكتورة يف القانون الخاص مبيزة مرشف جدا، مع التوصية 

 بالنرش.
يعة األساس الدويل والقوانني الداخلية يعتمد عىل طب وفيام يتعلق مبوضوع األطروحة، أبرزت الدراسة أن تحديد العالقة بني القانون

 الذي يقوم عليه القانون الدويل، فاملفهوم اإلرادي الذي يجعل القانون الدويل يرتكز عىل رضا الدول يقود إىل الثنائية التي تعني وجود
أساس القانون  املفهوم املوضوعي الذي يضعنظامني قانونيني مستقلني، ومنفصلني، داخيل ودويل يتميز أحدهام عن اآلخر. يف حني أن 

 . الدويل خارج اإلرادة البرشية يقود إىل األحادية

وليك تكون القاعدة القانونية الدولية سارية املفعول يجب أن تتحول إىل قاعدة يف القانون الداخيل، وال قيمة لها بغري ذلك، وبهذه 
 و ملغاة من قبل ترشيع داخيل الحق، مع إمكانية تحميل الدولة املسؤولية الدولية، عىلالصفة ميكنها أن تبقى سارية املفعول، أو معدلة، أ 

  اعتبار أن املحاكم الوطنية ال تعتمد يف أحكامها إال عىل القانون الداخيل.

وق االقتصادية قوتبعا لذلك، فإن طبيعة االلتزامات القانونية الناشئة عن الحقوق والحريات الواردة يف العهد الدويل الخاص بالح
واالجتامعية والثقافية ال تعدو أن تكون مجرد مناشدة للدول املوقعة عليه للعمل ما يف وسعها لتضمني هذه الحقوق والحريات يف 
دساتريها حتى يتسنى ملواطنيها أن يتمتعوا مبستوى معييش الئق، وبالتايل فإن التزام الدول ال يعنى بحال من األحوال أن مواطنيها 

يتمتعون فعال بهذه الحقوق، إذ أن ذلك رهني بتمتع هذه الدول ذاتها بقدرات وإمكانيات تسمح لها بالوفاء بالحقوق والحريات  سوف
 .املنصوص عليها يف هذا العهد
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ل بومن هذا املنطلق، فإنه ال يكفي النص عىل الحقوق والحريات االقتصادية واالجتامعية والفكرية والشخصية يف دساتري الدول، 
البد من قيام هاته األخرية بعمل إيجايب بغية الوفاء بها. بعبارة أخرى، تفرض هاته الحقوق عىل الدول القيام بأعامل من شأنها تقديم 

 .العون للمواطنني يف حياتهم عىل مختلف األصعدة

وتبعا لذلك، فإنه ال تزال هناك صعوبات عملية يف 
 سية، وخاصة يفمكافحة انتهاكات املبادئ والحقوق األسا

مجال الشغل والتشغيل يتعذر تداركها، إذ غالبا ما تحول 
هشاشة الوضعية االقتصادية واالجتامعية لألجراء ضحايا 

  .االنتهاكات دون إثبات حقوقهم

هذا عالوة عىل أن بعض األنشطة االقتصادية أضحت 
شديدة التعقيد، ويتعذر رصدها، مام ساهم يف ارتفاع عدد 

طاعات غري منظمة، وكرس ملامرسات مخجلة األجراء يف ق
تنهجها بصفة خاصة بعض وكاالت التشغيل لدرجة أصبح معها 

  .من الصعب تحديد وجود عالقة تشغيل من عدمها، وتحديد املشغل الفعيل

عينات الذي سولقد ساهم يف تكريس هذا الوضع التحول الذي عرفه الربع األخري من القرن العرشين، وبشكل أكرث تحديدا عقد الت
عن  ةمتيز بالعديد من التغريات العاملية الرسيعة، واملتالحقة، والعميقة يف آثارها وتوجهاتها املستقبلية، إذ أضحى االقتصاد العاملي عبار 

 .قرية صغرية متنافسة األطراف بفعل الثورة التكنولوجية واملعلوماتية

ث حول األعامل الدولية والرشكات دولية النشاط مبا يف ذلك مناطق ولقد تم تقسيم األطروحة إىل بابني، خصص األول للبح
األعامل الدولية، والتحول املسرتسل الذي يعرفه النظام االقتصادي العاملي الحايل يف عرص 

 .التخصص املرن، وسالسل اإلنتاج الرقمية والتكنولوجيات الجديدة

 وطبيعته الخاصة، والقانون يف حني تناول الباب الثاين عقد الشغل الدويل ونزاعاته
األكرث مالءمة ألحكامه من خالل إعامل قواعد القانون الدويل الخاص قصد تحديد دوليته، 

 .هذا مع تحديد املميزات التي أكسبته خصوصية انفرد بها عن باقي العقود الدولية

ية، صأما القسم الثاين فتطرق لحقوق األجراء االقتصادية واالجتامعية والفكرية والشخ
وقد قسم بدوره إىل بابني، خصص األول منهام لدراسة الحامية الدولية للشغل ولحقوق األجراء 
وفقا لاللتزامات الدولية، مع الرتكيز عىل الترشيعات القارية واإلقليمية يف هذا املجال، ودور 

 .الهيئات الدولية يف حامية هاته الحقوق من خالل آليات الرقابة املتاحة

رض الباب الثاين لحقوق األجراء وفقا لاللتزامات الدولية من خالل دراسة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والفكرية يف حني تع
والشخصية، ومدى فعالية القانون الدويل للشغل عىل املستوى املغريب، ودرجة تجاوب مدونة الشغل املغربية مع املواثيق الدولية، فيام 

 صادية للمشغل، مقابل حامية املصالح االجتامعية للطبقة الشغيلة.يتعلق بحامية املصالح االقت
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تقرير حول مناقشة رسالة لنيل دبلوم املاسرت يف القانون الخاص تحت عنوان "مسؤولية وكاالت األسفار والسياحة تجاه   
 ( " 22.26دراسة مقارنة عىل ضوء القانون الجديد املنظم لوكاالت األسفار)قانون -السائح املستهلك 

 من إنجاز الطالبة حنان الخارض باألشهب . -

 تحت إرشاف الدكتورة هند الوهايب.  -

 برحاب كلية الحقوق بطنجة وبعد مناقشة اللجنة العلمية ومداوالتها تم تقرير ماييل : 20-22-0202تم مناقشتها بتاريخ 

 أوال: قبول الرسالة .

 ثانيا: منح الطالبة ميزة حسن جدا.

 بسم الله الرحامن الرحيم

 ه السالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركات

 بسم الله الكريم، وبه نستعني، وبفضله منيض حتى نبلغ اليقني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، وعىل أله وصحبه أجمعني.

 و بعد

بادئ ذي بدء أود أن أتقدم بالشكر والعرفان وعظيم اإلمتنان ألستاذيت الدكتورة هند الوهايب الذي تعهد عىل اإلرشاف عىل هذا 
 بكل ما تحمله الكلمة من معنى فبارك الله يف عمرها . البحث وأوىف بذلك

 الشكر والتقدير للجنة العلمية املناقشة املكونة من األساتذة األجالء الدكتور أمني أعزان والدكتورة الفاضلة اميان الرصوخ واألساتذة
 الحارضين الدكتورة مريم الطايش والدكتورة فاطمة الزهراء قشتيلو. 

ة يف هذا املنرب كذلك ألوجه شكري لألساتذة الذين أرشفوا عىل تكويننا يف ماسرت املهن القانونية والقضائية وأنوه كام أغتنم الفرص 
 بكل التضحيات التي تقدموا بها قربانا ألجل الرقي بنا علام وأخالقا ، وال يفوتني بهذه املناسبة أن أوجه شكري للدكتورة الفاضلة وداد

 العيدوين.

 املقام أن جهدهم ولله الحمد مل يذهب سدا فبارك الله فيهام جميعا .وأقر يف هذا  

 الشكر واالمتنان ألصدقايئ يف التكوين وباألخص ماسرت املهن القانونية والقضائية .
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 تقرير حول مناقشة  

 مناقشة رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص 

 تجاه السائح المستهلكمسؤولية وكاالت األسفار والسياحة في موضوع : 

 ( " 77.72دراسة مقارنة على ضوء القانون الجديد المنظم لوكاالت األسفار)قانون 
    

 تحت إرشاف الدكتورة هند الوهايب
 

بطنجة برحاب كلية الحقوق  20-22-0202تم مناقشتها بتاريخ 
 وبعد مناقشة اللجنة العلمية ومداوالتها تم تقرير ماييل :

 أوال: قبول الرسالة .

 ثانيا: منح الطالبة ميزة حسن جدا.

 

 بسم الله الرحامن الرحيم

 السالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته 

بسم الله الكريم، وبه نستعني، وبفضله منيض حتى نبلغ اليقني 
 أرشف املرسلني، وعىل أله وصحبه أجمعني.والصالة والسالم عىل 

 و بعد

بادئ ذي بدء أود أن أتقدم بالشكر والعرفان وعظيم اإلمتنان ألستاذيت الدكتورة هند الوهايب الذي تعهد عىل اإلرشاف عىل هذا 
 البحث وأوىف بذلك بكل ما تحمله الكلمة من معنى فبارك الله يف عمرها .

املناقشة املكونة من األساتذة األجالء الدكتور أمني أعزان والدكتورة الفاضلة اميان الرصوخ واألساتذة الشكر والتقدير للجنة العلمية 
 الحارضين الدكتورة مريم الطايش والدكتورة فاطمة الزهراء قشتيلو. 

انونية والقضائية الق كام أغتنم الفرصة يف هذا املنرب كذلك ألوجه شكري لألساتذة الذين أرشفوا عىل تكويننا يف ماسرت املهن 
 ةوأنوه بكل التضحيات التي تقدموا بها قربانا ألجل الرقي بنا علام وأخالقا ، وال يفوتني بهذه املناسبة أن أوجه شكري للدكتورة الفاضل

 وداد العيدوين.

 وأقر يف هذا املقام أن جهدهم ولله الحمد مل يذهب سدا فبارك الله فيهام جميعا . 

 ألصدقايئ يف التكوين وباألخص ماسرت املهن القانونية والقضائية .الشكر واالمتنان 

 مرحبا بالحضور الكريم 
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 سيدي الرئيس ،السادة أعضاء اللجنة العلمية املحرتمة

عنوان رسالتي هو مسؤولية وكاالت األسفار والسياحة تجاه السائح املستهلك ومن خالل العنوان سوف نغوص يف مضمون هذه 
 الرسالة .

الرفع  عىل قدرة من له ملا االقتصادي، للتنويع الداعمة االسرتاتيجية القطاعات أهم أحد السياحة يعد  خالف حول كون قطاعال  
حيث تخصص دول العامل ميزانيات هامة لتويل االهتامم به كونه يجلب مداخيل معتربة بالعملة الصعبة ، والشك  للبلد، املالية املداخيل من

 املتعاملین أهم أحد والسفر السياحة وكاالت لإلهتامم بهذا القطاع من أجل النهوض باالقتصاد املغريب ، وتعتربأن املغرب  يسعى 
 تنشيط عىل بدورها تعمل والتي السلطات طرف من املوضوعة السياحية السياسة تنفيذ يف دور تلعبه من ملا السياحة قطاع يف االقتصاديین

 أن يقوم بعد القتناءها السائح تحفز التي الرتويجية الجهود عىل باالعتامد السياحية خدماتها الوكاالت هذه تعرض السياحة، حيث وترقية
إستهالكها، كام تلعب وكاالت السياحة واألسفار دورا بالغا يف إنعاش السياحة سواء  موعد يف إال عليها يتعرف وال مسبقا سعرها بدفع

رية من السياح يعتمدون يف سفرهم عىل خدماتها ، فهي تقوم بزيادة  معدالت السفر، كام كانت داخلية أو خارجية ، حيث أن نسبة كب
 أنها تساهم يف تطوير السياحة من خالل القيام باإلشهار لألماكن السياحية للسياح وتقديم خدمات سياحية لهم.

 أهمية املوضوع : -

 السائح املستهلك الرتباطه بحامیة أهمیة كبیرة، السائح املستهلك" ذامسؤولية وكاالت األسفار والسياحة تجاه  أي" فأهمية موضوعنا
عىل السلع  بحامیة املستهلك اهتمت التي البحوث و الدراسات جل تركیز ظل الخدمات السیاحیة، ويف عىل يف الطلب الكبیر للتزاید نظرا

 تعداد خالل من تظهر ال املوضوع هذا أهمیة أن كام واألسفار، ةمنه بالسیاح خاصة ما يتعلق الخدمات ملجال املادیة، وإغفالها واملنتوجات
 والقواعد املستهلك قواعد حامیة و جهة، من العامة القواعد بین املرتامیین السائح املستهلك حقوق و األسفار و  وكالة السیاحة التزامات

 والحقوق، االلتزامات هذه وتحدید تفاصیل رشح خالل من أیضا أخرى فحسب جهة من واألسفار السیاحة وكاالت نشاط تحكم التي
 .للمستهلكین الحامیة و االحرتام من األكرب املحافظة عىل القدر أجل من وذلك

ولوكاالت السياحة والسفر مستقبل واعد بالنظر إىل الدور الذي تلعبه يف ترقية وتسويق الخدمات السياحية، مام يؤثر يف قطاع     
السياحة الذي يعد ذو أهمية كربى يف اإلقتصاد العاملي و الوطني بصفة خاصة، وهذا ينعكس إيجابا عىل تحريك مختلف القطاعات، 

ره جزء من عقد الرحلة، حيث تخصص دول العامل ميزانيات هامة لتويل االهتامم به كونه يجلب مداخيل معتربة خاصة قطاع النقل باعتبا
بالعملة الصعبة، والشك أن املغرب يسعى لإلهتامم بهذا القطاع من أجل النهوض باالقتصاد املغريب، وللسياحة الداخلية نصيب من هذا 

 اإلهتامم .

مجموعة من التدابري ذات طابع تنظيمي و إداري تحد من حريات األفراد و حقوقهم، هذه اإلجراءات  ألزمت جائحة كورونا سن     
التنظيمية ترتب عنها استحالة تنفيذ بعض العقود نتيجة ظرف طارئ خارج عن إرادة املتعاقدين، وهو ما مس بالنظام العام التعاقدي الذي 

 قانون العقود، وجاء املرشع املغريب  بعد إعالن حالة الطوارئ ، ومن أجل إنقاد القطاع يقوم عىل احرتام مجموعة من املبادئ الراسخة يف
املتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود األسفار واملقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين  1.41.السياحي  مبرشوع قانون رقم 

إمكانية  اقرتاح وصل بدين ، وبالتايل من خالل هذا القانون  سيتم وضع إطار مادة، وأهم مظاهرها تجىل يف  .7هذا القانون يتشكل من 
قانوين يسمح ملقدمي خدمات األسفار والسياحة والنقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين بتعويض املبالغ املستحقة لزبنائهم عىل شكل 

 .وصل بالدين يقرتح  خدمة مامثلة أو معادلة، دون أي زيادة يف السعر

و يتضح بأن موضوع الدراسة ال يخلو من أهمية نظرية وعملية، فنظريا يفرتض املوضوع مناقشة ما يثريه هذا العقد من مشكالت  
 قانونية، إذ يثور الجدل حول طبيعته القانونية وطبيعة املسؤولية املرتتبة عن اإلخالل به. 
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أما األهمية العملية للموضوع، فتتجىل فيام قد يحققه من تشجيع أفراد املجتمع للتعامل مع وكاالت األسفار والسياحة، وذلك      
انطالقا من تنوير فئة من املستهلكني، وتعريفهم بالضامنات التي يخولها لهم القانون، فقد تدخل املرشع املغريب يف القانون الجديد 

 تنظيم مهنة وكيل األسفار لوضع مقتضيات حامئية للسائح املستهلك يف مواجهة هذه الوكاالت والتنصيص عىل مسؤوليتها.املتعلق ب 77.71

 : املوضوع اختيار دواعي -
 واألكادیمة الفقهیة والدراسات كاللبحوث أن إذ ، الباحثین لدى االهتامم من الكايف بالقدر یحظ مل ، التحدید وجه عىل بحثنا موضوع
 ، كلاملسته بحامیة اهتمت التي والبحوث الدراسات  أم ،عام بشكل دراسته عىل معظمها تنصبفي ، واألسفار السیاحة بعقد املرتبطة
مسؤولية  حول التي تتمحور البحث فكرة جاءت هنا ومن ، منها السیاحیة  خاصة الخدمات مجال أهملت و املادیة املنتوجات عىل فركزت

 والسياحة تجاه السائح املستهلك.وكاالت األسفار 
 : املوضوع واجهت التي الصعوبات -
إن ما يعرتض البحث من صعوبات ، نجد عىل املستوى النظري قلة املراجع والكتب التي تناولت بالبحث والتحليل موضوع مسؤولية    

 تسنح له مل ا من طرف الفقه املغريب ، كام أن القضاء وكاالت األسفار والسياحة ، وهذه املسؤولية مل تحظ بالعناية والدراسة الالزمة له
األساس إىل ب  والقرارات املدعمة للموضوع وذلك راجع الفرصة إلبداء أرائه وتكوين اتجاهه يف هذا املجال ، واإلضافة إىل قلة األحكام 

 العقود والتنازع بشأنها . املتعاقدين بهذا النوع من  جهل

 عىل القضاء املقارن من خالل أحكام بأحكام قضائية مغربية يف هذا املوضوع ، ولذلك فقد اعتمدتمام جعل بحثي غري مدعم 
لصعوبات ا والقضاء املرصي بدرجة أقل والتي استقيتها من املراجع املختصة ، أضف إىل هذه وقرارات قضائية متنوعة من القضاء الفرنيس

لتي اللجوء إىل القواعد العامة يف كثري من األمور ا ليشء الذي ينتج عنه رضورةعدم تكفل املرشع بتنظيم محكم ودقيق لهذا العقد ا
ألهمية للبحث فيه إىل النهاية بالنظر ل  املغامرة فقد عقدت العزم عىل  وبالرغم من هذه الصعوبات التي يطرحها هذا املوضوع يطرحها.

 حتى ال تكون مثبطا يل. الصعوبات التي تعرتض هذا العمل التي يكتسيها وأن أغض الطرف عن

 إشكالية املوضوع :  -

 يف تتمثل إن مسؤولية وكاالت األسفار والسياحة تجاه السائح املستهلك كموضوع اختارنا سري أغواره يطرح إشكالية محوریة   
املتعلقة باملوضوع  القانونیة النصوص جل تحلیل خالل من واألسفار عقد السیاحة يف املستهلك السائح حامیة ضامنات و آلیات عن البحث
املتعلق  7.18.( املتعلق بتنظيم مهنة وكيل األسفار، وقانون 77.71 الخاصة ) قانون النصوص ضمن أو يف القواعد العامة وردت سواء

  .له املطلوبة القانونیة الحامیة وفرت للمستهلك قد كانت إذا ما بتحديد تدابري لحامية املستهلك، ومعرفة

ملقررة القانونية ية الحاممدى اففي مايخص االشكالية التي عهدنا انفسنا أن نؤطر بها تفاصيل هذه الدراسة متثل اساسا يف : ما   
 ؟مهنيا و محترفامتخصصا ئح يواجه أن الساخاصة وكاالت األسفار والسياحة عقد يف 

املنهج املقارن،  و التحلیيل اإلستعانة باملنهج املطروحة فقد تمأما بخصوص املنهج الذي قمنا بإعامله لإلجابة عن اإلشكالية   
 الفقهیة اآلراء من العدید بین باملقارنة املوضوع إال دراسة هذا يف جدواه یحقق  ال التحلیل أن ذلك باالضافة اىل اعتامد دراسة مقارنة،

 .الفرنيس الذي أخذ منه املرشع املغريب القوانني املنظمة لوكاالت السفراألجنبیة خاصة مع  الترشيع و  القانونیة املغربية  النصوصو  املختلفة،

وفاء بنا للمنهجية األكادميية القانونية التي تفرض علينا تناول موضوع بحثنا هذا انطالقا من تصميم ثنايئ، فلقد عملنا عىل دراسته 
 وفق تصميم مزدوج، سنستعرض لكم أبرز خطوطه العريضة .
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االت يف خصوصيات تنظيم اإللتزامات الجديدة لوك الفصل األولالدراسة مقسم إىل فصلني، يتجىل موضوع  فموضوعنا قيد   
ىل  تشديد املسؤولية ع الفصل الثايناألسفار والسياحة لحامية السائح ونطاق مسؤوليتها الجنائية والتأديبية، يف حني ينصب موضوع 

 . 77.71ائها و تأثري عقد السياحة  اإللكرتوين عىل ضوء قانون املدنية لوكاالت األسفار و السياحة تجاه  زبن

تزاماتها، لتحديد مفهوم وكاالت األسفار والسياحة وال الفرع األولفبخصوص الفصل األول، فقد قسمناه إىل فرعني، تطرقنا يف     
 . للمسؤولية الجنائية والتأديبية لوكاالت األسفار و السياحة الفرع الثاينفيام خصصنا 

ديبية لوكاالت يف املسؤولية الجنائية والتأ  الفرع األولأما بخصوص الفصل الثاين، فقد قسمناه بدوره إىل فرعني يتمحور عنوان   
للحديث  عن مسؤولية وكاالت األسفار و السياحة عن فعل الغري وتوفري الحامية  لعقد  الفرع الثايناألسفار و السياحة، فيام خصصنا 

 .77.71رتوين عىل ضوء قانون السياحة اإللك

 تساهم يف الرتويج والسفر السياحة فمن خالل دراستنا لهذا املوضوع ومحاولتنا اإلملام بكل تفاصيله ، خلصنا إىل أن وكاالت  
 السياحية املقاصد حول املعلومات عن البحث عملية السائح يف يلجأ إليه الذي األسايس املصدر بذلك تعترب فهي الوطني، السياحي للمنتج
 املتعلقة بأماكن املعلومات مبختلف تزويده خالل من الوطني السياحي السائح  باملنتج تعريف تعمل عىل زيارتها، إذ يف يرغب التي

 ومختلف العميل بین الوسيط دور تلعب أنها النفس، كام عن والرتويح التسلية املأكل  واملرشب، االتصاالت، النقل، طرق اإلقامة،
نحو املقصد  توافدهم من ويزيد يسهل كام واألجانب، الوطنيین السياح مختلف إىل من الوصول ما ميكنها هذا السياحية، املؤسسات

 .به  املرتبطة السياحية الخدمات مختلف السياحي املراوج  له، ورشاء

 مطالبته حالة يف األخیر یضطر هذا املستهلك، ماملحامیة  املهمة املسائل من الكثیر ذكر عن ( تغاىض77.71النص )قانون  إن  
رصاحة عىل حق  ینص مل العقد تنفیذ قبل املرحلة ففي الغش، قمع و املستهلك حامیة و قواعد القواعد العامة إىل دامئا العودة إىل بحقوقه
 هذا أن العلم مع األسفار، و السیاحة عقديف  وطرق مواجهتها التعسفیة الرشوط وال عىل تطبیقه، وكیفیة اإلعالم يف السائح املستهلك

السیاحیة،  الرحلة حول املعلومات أدىن املستهلك فیه یملك ال األحیان أغلب يف الثقة املرشوعة ،حیث عقود من یعترب العقود من النوع
 العقد أن كون التعسفیة، الرشوط لفرض مجاال خصبا یعترب العقد هذا أن كام السیاحیة، الوكالة له تقدمها التي املعلومات عىل كلیا ویعتمد
 . املنظمة و الشاملة السیاحیة خاصة يف الرحالت السیاحیة، وكالة قبل من مسبقا یعد

 الخفي هدفها إن إال املستهلكین، حامیة حقوق و ضامن هو الظاهر السائح، هدفها املستهلك حامیة مسألة أن فیه شك ال مام  
 مام لها، الصعبة العملة وجلب الدول تطور يف تساهم التي نشاطات جعله من أهم ومن مثة وترقیته، األمام إىل السیاحي النشاط دفع هو

 اهتامماتها  صلب يف ووضعه علیه، للرتكیز دفع الكثیرمن الترشیعات

  : فقد ارتأينا يف ختام موضوعنا، أن نقرتح مجموعة من االقرتاحات ولعل أبرازها  

املجال السیاحي وعىل وجه الخصوص تكوينات  يف الجامعیة التخصصات فتح خالل من والفندقي، السیاحي تطویر التعلیم  : أوال
 كل الرتاب الوطني ، كافة ذات استقطاب مفتوح عرب التكوین ومراكز السیاحیة إنشاء املعاهد توسیع وكذا يف وكاالت األسفار والسياحة،

 العامل عىل للحصول والتدریب التأهیل، التكوین التعلیم، خالل من السیاحي القطاع يف للعاملین ومهارات قدرات بناء أجل من ذلك
 .العاملة الید من العاملیة السوق حاجیات وتلبیة السیاحیة، مهنته أداء يف بالوعي املتمیز

 مستقبيل، وازدهار واستقرار تطور يشهد البلد من ما مع خاصة املغرب يف انتشاره عقد وكاالت األسفار و شيوع أهمية بسبب :  ثانيا 
 املفروض من والتي الرقابة واإلكثار من مؤسساتالسياحي،  العقد ينظم وأن الترشيع املغريب بتدارك النقص يف املرشع يقوم بأن نويص
 فعالة.  رقابتها لتكون إقلیمیا نشاطها یكون أن عىل سیاحي نشاط كل يف إحداثها
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 ذلك بشأن ينشأ نزاع أي حسم يف سهولة القضاء يساعد مام مفصل عقد وكالة األسفار بشكل أحكام كل التنظيم يشمل : أن ثالثا
 . أحكام  من املرشع ما يضعه من خالل تكيفيه بشأن جدل أي ويحسم العقد،

 تقنیات و لوسائل غیره أكرث من لكونه معرضا العقد، إبرامه بعد للتفكیر ومهلة العدول يف الحق السائح املستهلك : إعطاء رابعا
عارض  ضغط و إلحاح تأثیر تحت السیاحیة، الوكاالت تطلقه اتخاذ قراره بقبوال لعرض الذي يف للترسع عرضة یجعله مام اإلغراء،
 الترشیعات.  أغلب إلیه ذهبت ما هو و التقدیر، أنه أخطأ له یتبین وبعدها الخدمة،

 لتحدید الئحة ،ووضع السیاحیة طرف الوكاالت من تنفیذه كیفیة وتحدید ، اإلعالم يف السائح املستهلك حق عىل النصخامسا : 
 .بها املستهلك تنویر و ، عنها املرتتبة املسؤولیة نطاق وتحدید ، وتنفیذه تكوینه تشمل مرحلة واألسفار، السیاحة عقد يف التعسفیة الرشوط

 لألحداث الرياضية رعايتها من نسبة الرفع خالل من العامة العالقات نشاط تدعم أن والسفر السياحة وكاالت عىل يجب سادسا :
 .الوطني  السياحي باملنتج التعريف اجل اللغات من مبختلف سياحية كتيبات إصدار وكذا الثقافية، أو

 مختلف تفضیيل بنظام وخصه من السیاحة النوع هذا يف السیاحي االستثامر خالل  تشجیع من الصحراویة السیاحة تنمیةسابعا : 
 التنمیة رشوط أدىن تلحقها ومل عذراء تزال ال السیاحیة املناطق الصحراویة معظم السیاح، ألن اجتذاب قصد األخرى السیاحة أنواع عن

 وسائل اإلطعام، اإلیواء، أماكن املرافق السیاحیة خاصة السیاح متطلبات عىل تتوفر جدیدة سیاحیة مدن أو التهیئة السیاحیة، وخلق
بإجراءات  الصحراویة املناطق يف االستثامریة املشاریع األخرى وكذا متویل وغیرها من الخدمات األمن توفیر ، التجارة املحالت النقل،

 الحدیثة خاصة واالتصال اإلعالم  وسائل عرب مختلف الصحراویة السیاحة بأهمیة للتعریف السیاحي الوعي وتفضیلیة، ونرش استثنائیة
 االجتامعي. التواصل مواقع مثل منها

 .ضامنات  وإعطائهم خالل تحفيزهم من املغربية، للسياحة للرتويج أجنبية وكاالت مع خارجية عالقات توطيدثامنا : 

خالل  من وذلك االتصالية الهاتفية، املؤسسات مع بالتعاقد إعالنية حمالت إجراء السياحية الوكاالت نقرتح يف األخري عىلتاسعا: 
 أو للعمرة رمضان للرتويج كشهر الدينية املناسبات مثل املواسم أو بعض املناسبات يف النقالة، الهواتف عرب القصرية الرسائل بعض إرسال

 مرض بسبب اآلن يعيشها التي مثل األزمة آلخر حني من ارتباكات يشهد باملغرب، الذي الساحلية للمناطق للرتويج موسم االصطياف
 ".72كوفيد 
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