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:شروط النشر   

ن تحترم الدراسة ضوابط البحث العلمي المتعارف عليها وخاصة األمانة العلميةأ  

 wordترسل الدراسة في ملف 

 ارسال نبدة عن السيرة الذاتية لكاتب المقال

 ) اختياري (ارسال صورة 

 أال يكون المقال قد سبق نشره على شبكة االنترنيت 

 كل المقاالت المنشورة تعبر عن آراء كاتبيها. 

 

 contentieuxaffaires@gmail.com:  يترحب مجلة منازعات األعمال المغربية بمساهمتكم على البريد االلكتروني التال
www.frssiwa.blogspot.com 



- 2 - 

 

 

 

 ــ ذ. هشام األعرج

 باحث في منازعات األعمال

 (حاصل على شهادة ماستر منازعات األعمال ) كلية الحقوق فاس

 
 

 ـــ ذ. يوسف الجار

 (باحث بدكتوراه منازعات األعمال ) كلية الحقوق فاس 

  والمالية إطار بوزارة اإلقتصاد 

 
 

 ـــ ذ. عبد الحق العمرتي

 مسير شركة   

 ( حاصل على شهادة ماستر منازعات األعمال ) كلية الحقوق فاس  

 
  ـــ ذ. هشام مسطفى

 (كلية الحقوق فاس)باحث بدكتوراه منازعات األعمال 

  إطار بوزارة اإلقتصاد والمالية 

 
 

 ــ ذ. جعفر ايزوغار

 حاصل على شهادة ماستر منازعات األعمال باحث في منازعات األعمال 

 (كليةالحقوق فاس )

 

 ذ. محمد البوني

 باحث في منازعات األعمال حاصل على شهادة ماستر في منازعات األعمال 

 ( كلية الحقوق فاس )

 

 ــ ذ.عبد المنعم اليزري

 ( حاصل على شهادة ماستر منازعات العمومية ) كلية الحقوق فاس



- 3 - 

 

 

 المقدمة:       

األشخاص الطبيعية والمعنوية بضم جهودهم وأموالهم في  جتماعإتقوم التجارة على           

اطار تنظيم قانوني هو الشركة، وتلعب التجارة دور معتبر في بناء اإلقتصاد الوطني 

وتنميته لدا تدخل المشرع بتظيمها بأحكام آمرة السيما فيما يتعلق باألموال المادية 

حب المهنة معلومات مهنية سرية  ، إضافة إلى أن يملك صا 1والمعنوية  كالمحل التجاري

 والتي يعتمد عليها في عمله أوربحه.

وتكمن أهمية موضوع السر المهني في إعتباره عامل من عوامل نجاح المشاريع اإلقصادية  

واإلستثمارية في عصرإعتمد فيه اإلقتصاد الحر منهاجا، وأصبحت قوة الدول 

ة التقدم التكنولوجي وزيادة حركة والمؤسسات  تقاس بقوة إقتصادها،  وذلك مع زياد

إنتقال القوى العاملة،  وبالتالي يترتب على ذلك إحتمال إنتقال األسرار المهنية، وهو ما 

                                                           
1
التي تنص على انه : " تعد جزء من المحل التجاري األموال المنقولة  ق. تجاري جزائري و 3و 1الفقرتين  87المادة   - 

 كما يشمل أيضا سائر األموال األخرى لإلستغالل المحل التجاري كعنوان المحل  واإلسم -المخصصة لممارسة نشاط تجاري 
التجاري و الحق في اإليجار و المعدات واآلالت و البضائع و حق الملكية الصناعية و التجارية كل ذلك ما لم ينص على 

 خالف دلك."
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والمتوسطة ويؤثر على مدى إستمرارها في  يضعف المؤسسات والشركات الصغيرة

    .1األسواق المحلية والعالمية 

معلومة أو أمريعلم به الشخص سواء أفضى إليه  فالسر المهني هو عبارة عن كل واقعة أو    

به، أوعلم به نتيجة تجربة أومالحظة أو سماع أو رؤية، بمناسبة ممارسته لمهنته أو 

بسببها، وكان لصاحب السر أو الغير من الوسط المهني مصلحة مشروعة في كتمانه، 

 . 2ويترتب على إفشائه أو اإلفضاء به ضرر لصاحبه

، بأنه كافة المعلومات التي تكون 3عريف السر المهني في قانون األعمالويمكن أيضا ت     

سرية، أو غير معروفة في صورتها النهائية، أو في مكوناتها الدقيقة، وليس من السهل 

بسبب المهنة أو الوظيفة ماالحصول عليها في وسط المتعاملين بهذا النوع من المعلومات، إ

المهمة المؤقتة، فسر المهنة في مجال األعمال يتخد عدة  أوالحرفة أوالصنعة أوالتجربة أو

صور أوأشكال، فقد يكون إٌما وصف أو تصميم أو أسلوب أو برنامج أو فن صناعي أو 

طريقة أو مجموعة من المعلومات والوقائع السرية وغير المعروفة في صورتها النهائية أو في 

                                                           
1 - M. PAULE ; L. DE LEYSSAC et A.  MIHMAN, droit pénal  des affaires , éd., économica, 2009,p. 
357. 

2
، 2005، 6وبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة محمد صبحي نجم، شرح قانون العق -  

 .111و  110ص.

 
  

عرف قانون األعمال مند ما يزيد عن قرن ونصف، وله مجاالت وآفاق واسعة، والدي يندرج غالبا تحت غطاء القانون   -4  

مؤسسات في إطار ممارسة أنشطتهم المهنية التي تتضمن التجاري، ذلك أٌن هذا األخير يضم القواعد المطبقة على التجار وال

 غالبا أنشطة اإلنتاج والتوزيع والخدمات.

V. A. TEBBANE, la résponsabilite pénale des commissaires aux comptes, mémoire en droit des 
affaires, faculté de droit de sfax, 2003-2004, p. 03 : « Le droit commercial est l’ensemble des 
régles applicables aux commerçants dans l’exercices de leur activitè professionnelle, le droit 
des affaires peut être défini comme l’ensembles des régles de droit applicables aux entreprise. 
L’entreprise peut elle- même être défini comme toute entité organisée, ayant une activité 
économique de production, de distrubution ou préstation de services. » 

 إذ بالنسبة لهذا -والتي تعد فكرة ليبرالية -ومثال ذلك الفقه السوفياتي الذي يتبنى القانون اإلقتصادي بدل قانون األعمال   -  3

اإلتجاه هو مجموعة من القواعد أو القوانين المتعلقة بالنشاطات اإلقتصادية، كما أن العديد من الدول الغربية  التي تنتهج 

المسؤولية الجزائية عن إفشاء ، اإلقتصاد الرأسمالي تستعمل مصطلح قانون األعمال، محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر، 

 .7، ص. 2000اعة والنشر، عمان، ئل للطبالسر المصرفي، دار وا
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عاملين بها إما بسبب المهنة أوالحرفة مكوناتها الدقيقة، ويصعب الحصول عليها وسط المت

أو الصنعة أومهمة مؤقتة، والتي تستعمل في العمل،  وتعطي لصاحبها فرصة الحصول على 

ميزة في مواجهة منافسيه الذين يجهلون هذا السر أو لم يسبق لهم استعماله، ويخضع السر 

بقواعد القانون التجاري، المهني في هذا الصدد للحماية القانونية المقررة لهذا الحق سواء 

 .  1وفي حالة قصوره يستعان  بالقوانين األخرى

 

ماهي الطبيعة القانونية للسر المهني في   -وبهذا الصدد أثرنا اإلشكاليات القانونية التالية: 

ومن هم األشخاص الخاضعين للسر المهني في قانون األعمال؟ وماهي   -قانون األعمال؟ 

 كانية لهذا اإللتزام القانوني ؟.الحدود الزمانية والم

  

 على ضوء هذا التعريف، واشكالياته، ولمعالجة الموضوع اعتمدنا الخطة التالية:

 المبحث األول: الطبيعة القـــــــانونية للسر المهني في قانــــــــــــــــــون األعمال. 

 في قانـــــــون األعمال.المطلب األول:  المفهوم التعـــــــــــــــاقدي  للسر المهني  

 المطلب الثاني:   المفهوم غير التعـــــــــــــــاقدي  للسر المهني في قانون األعمال.

 المبحث الثاني:  األشخاص الخاضـــــــــــــعين للسر المهني في قانــــــون األعمال. 

من قانون  301األول:  األشخاص الخاضعين للسر المهني بموجب نص المادة المطلب

 العقوبات الجزائري..

األشخاص الخاضعين لاللتزام بالسر المهني في قانون األعمال بموجب : المطلب الثاني  

 .  .نصوص خاصة

 الخـــــــــــــــاتمة:   

                                                           
1
  - V. P. BOUZAT,La protection juridique du secret professionnel en droit pénal comparé, R.I.D.P., 

1990, n° 02, pp 3 et 4.  
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 هني في قانــــــــــــــــــون األعمال.المبحث األول: الطبيعة القـــــــانونية للسر الم

 

يعتبر اإللتزام بكتمان سر المهنة واجبا أخالقيا وقانونيا، وبناءا على ذلك يتوجب البحث 

عن الطبيعة القانونية أو األساس القانوني لإللتزام بالسر المهني، إن كان نوع من العقود 

األول( أم أنه من النظام العام  فيتجسد في صورة المفهوم التعاقدي وذلك في ) المطلب

فيصبح بذلك مفهوماغير تعاقديا وذلك في )المطلب الثاني(، وهذا مع تحديد موقف 

 المشرع الجزائري من المفهومين.

 األول: المفهوم التعاقدي للسر المهني في قانون األعمال. المطلب    

لقد بدأ االلتزام بالسر المهني واجبا أخالقيا وعرفيا ودينيا، ثم استقر بعد ذلك واجبا او    

التزاما قانونيا، غير أٌن الحماية القانونية للسر المهني في قانون األعمال متغيرة فليس هناك 

حماية للحق الفردي أو المصلحة العامة بصورة مطلقة، بل قد تختلط المصلحة العامة 

مصلحة الخاصة في آن واحد، فهناك إذن مصالح متعددة في حماية السر المهني منها بال

 .1مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع و مصلحة المهنة

لقد ذهب فقهاء القانون الجنائي القديم الى القول بأٌن أساس اإللتزام بالسر المهني في قانون    

مهنة، وإن اختلفوا حول تسمية المبرم بين صاحب السر وصاحب ال 2األعمال هو العقد

هذا العقد فمهنم من إعتبره عقد وديعة ومنهم من إعتبره عقد وكالة وآخرون اعتبروه عقد 

 إيجار خدمات، وآخرون نادوا بفكرة العقد غير المسمى.

                                                           
1 -P. BOUZAT, op,cit, p.08. 

. التي تنص على أٌن: " العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم ق.م.ج 54المادة  - 3

ق.م.ج. التي تنص على أٌنه: " يكون العقد ملزما للطرفين، متى تبادل المتعاقدين اإللتزام  55فعل شيئ ما"، وأيضا المادة 

: " يكون العقد ملزما لشخص، أو لعدة أشخاص، إذا تعاقد فيه شخص نحو شخص، ق.م.ج التي تنص على أنه 56وأيضا المادة  بعضهما البعض"، 

ق.م.ج. التي تنص على أنه: " يكون العقد  1الفقرة  58، وأنظر أيضا المادة أشخاص آخرين  دون إلتزام من هؤالء اآلخرين" أوعدة

ق.م.ج. التي تنص على  55، يعتبر معادال لما يمنح، أو يفعل له"،  والمادة تبادليا متى التزم أحد الطرفين بمنح، أو فعل شيئ

أٌنه: " يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون اإلخالل بالنصوص القانونية"، وأنظر أيضا 

 53تزام شيئا مستقبال ومحققا"، وأيضا المادة ق.م.ج. التي تنص  على أٌنه: " يجوز أن يكون محل اإلل 1الفقرة  52المادة 

ق.م.ج. التي تنص على أٌنه: " إدا كان محل اإللتزام مستحيال في داته إو مخالفا للنظام العام واآلداب العامة كان باطال بطالنا 

و لسبب مخالف للنظام ق.م.ج. التي تنص على أٌنه: " إذا كان إلتزام المتعاقد لسبب غير مشروع أ 58مطلقا"،  وأيضا المادة 

 العام واآلداب كان العقد باطال".
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 أوال: عقد الويعة كأساس لإللتزام بالسر المهني في قانون األعمال 

ة بأنها عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقوال إلى لقد عرف المشرع الجزائري الوديع    

، فعقد الوديعة إذن نوع من 1المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدة وعلى أن يرده عينا

عقود اإلئتمان، وهوالذي يلتزم فيه شخص بأن يستلم شيئا منقوال أو ماال من شخص آخر 

 .2ى صاحبه عند الطلب ليتولى حفظه ورعايته دون مقابل أوعوض، على أن يرده ال

وتتمثل عالقة عقد الوديعة بالسر المهني في قانون األعمال، بأنه العقد الذي يلزم      

صاحب المهنة أو الوظيفة بكتمان السر الذي أودعه الشخص لديه، أيا كان هذا السر 

فقة وبالتالي ال يجوز أويأذن بالتصرف في السر المهني من طرف المودع لديه السر دون موا

صاحب السر، أما إذا أثبث أن المودع لديه قد اعتدى على الوديعة، وتصرف فيها تصرف 

المالك بأية طريقة ولمصلحته الشخصية لتحقيق الشهرة مثال أو المنفعة جراء إفشاء السر 

المهني و تم ذلك بدون مبرر شرعي، فيعد مرتكبا لجريمة خيانة األمانة  المنصوص عليها 

 .3ستحق بذلك العقابفي القانون و ي

بالرغم من أٌن هذه النظرية قد سادت بين فقهاء القانون الجنائي القديم في فرنسا، إال أٌنها       

 لم تسلم من اإلنتقاد  إلعتبارين: 

األول:  إٌن عقد الوديعة عقد تبرعي بال مقابل، ومحله أشياء منقولة وهذاما ال ينطبق     

معنوي مجرد كاألفكار أو األراء القيمة، وقد يكون على السر، الذي قد يكون شيئ 

 شيئ مادي مثل الوثائق.

                                                           
1
 ق.م.ج. 550انظر المادة  -  

2
 .142، ص. 2006،  3عبد العزيز سعد، جرائم التزوير وخيانة االمانة واستعمال المزور، دار الهومة، الطبعة  -  

3
يكون محل لجريمة خيانة األمانة المنصوص  ويرى جانب من الفقه الجزائري ان السر المهني في قانون األعمال يمكن أن -  

ق.ع.ج.، حيث أٌن المهني أو الموظف يستغل المعلومات و المعارف التي اطلع عليها  بمناسبة ممارسة  386عليها في المادة 

و مهنته او وظيفته، و لقد شدد المشرع الجزائري العقاب على من يلجأ للجمهور للحصول لحسابه الخاص أو بوصفه مديرا أ
مسيرا  أو مندوبا عن الشركة أو المشروع التجاري أو الصناعي على أموال أو أوراق مالية على سبيل الوديعة او الوكالة او 

 بقيمةالرهن. وكدا السمسار والوسيط و المستشار المهني ومحرر العقود إذا ما تعلق األمر بثمن عقارأو أموال تجارية أو 
ة أوبثمن شارءها أو بيعها أو بثمن حوالة ايجار مصرح بها قانونا. والعقوبة تكون اكتتاب أسهم أو حصص شركات عقاري

ق.ع.ج.، وأسباب التشديد ترجع إلى حرص المشرع في حماية الثقة  387الحبس الدي يصل الى عشر سنوات طبقا للمادة 

لمصالح الفردية، انظر باسم شهاب ، العامة التي ترتبط بأعمال هؤالء، أي المهنيين او الموظفين بالمصالح العامة ال با

 .2007-2008محاضرات مقياس القانون الجنائي الخاص، السنة الثالثة علوم قانونية وادارية، كلية الحقوق، جامعة مستغانم، 
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الثاني:  إٌن األشياء التي تكون محال لعقد الوديعة يمكن استردادها ألٌنها ترد على شيئ     

منقول وملموس، على خالف السر الذي ال يمكن استرداده ممن اطلع عليه، إذ أن محل 

 ي.السر المهني عادة شيئ معنو

 

 ثانيا: عقد الوكالة كأساس لإللتزام بالسر المهني في قانون األعمال. 

لقد عرف المشرع الجزائري الوكالة أو اإلنابة أنها عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا       

، ويكون الوكيل ملزما بالتصرف لصالح  1آخر للقيام بعمل شيئ لحساب الموكل وبإسمه

، ويجب على الوكيل أن يبذل في تنفيده للوكالة 2يضره الموكل وأن يمتنع عن القيام بما

وهو من عقود  4، ويبرم عقد الوكالة وفقا لشروط القانون المدني3عناية الرجل العادي

اإلئتمان التي تفرض على الوكيل إحترام الوكالة، وتحمل المسؤولية، وهو ما يتجسد في 

ى األسرار والمعلومات وتوكيله السرالمهني بحيث يسمح للمهني أوالموظف  باإلطالع عل

بتأدية مهنته وفقا لهذه المعطيات والمعلومات، ويجب اإلشارة إلى أن الوكالة تنتهي  في 

، فكيف يفسر إذن 5نفس الوقت الذي ينتهي فيه العمل أي موضوعها أو بوفاة الموكل

عالقة؟، فاإللتزام استمرار اإللتزام القانوني بحفظ السر المهني  بعد إتمام العمل و إنقضاء ال

بالسر المهني يظل قائما ولو بعد انتهاء عقد الوكالة، وهو ما أدى بالفقهاء إلى التخلي عن 

 .6هذه النظرية

 

                                                           
1
 ق.م.ج. 581المادة  -  

2
 نفسه".ق.م.ج. التي تنص على أٌنه : " ال يجوز للوكيل  أن يستعمل مال الموكل لصالح  587المادة  -  

3
 ق.م.ج. 586المادة   -  

4
ق.م.ج. التي تنص على أٌنه: " يجب أن يتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي يكون  582المادة  -  

. التي تنص على أٌنه: " الوكالة الواردة ق.م.ج 583محل الوكالة مالم يوجد نص يقضي بخالف دلك". و أنظر أيضا المادة 

بألفاظ عامة والتي ال تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل التخول للوكيل إال القدرة على تنفيد 
 العقود".

5
معين للوكالة وتنتهي ق.م.ج. التي تنص على أنه : " تنتهي الوكالة باتمام العمل الموكل فيه بانتهاء االجل ال 576المادة  -  

ق.م.ج.  578ايضا بموت الموكل او الوكيل.  كما تنتهي أيضا الوكالة بعزل الوكيل أو بعدول الموكل"، وانظر ايضا المادة 

التي تنص على أنه : " يجوز للموكل أن ينهي الوكالة او يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف دلك فإذا كانت الوكالة بأجر فان الموكل 
 ما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من  جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول".يكون ملز

6
 .35محمود صالح العادلي، المرجع السالف الذكر، ص. -  
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 ثالثا: عقد إيجار الخدمات كأساس لاللتزام بالسر المهني في قانون األعمال.

ينشئ للمؤجر الحق في قبض ثمن اإليجار وينشأ  إٌن عقد االيجار من عقود اإلئتمان    

للمستأجر الحق في اإلستالم واإلنتفاع بالعين المؤجرة، وأن يكون محل اإليجار أمانة 

لدى المستأجر لمدة معينه ينتفع به خاللها فيما وقع عليه اإلتفاق ثم يردها للمؤجر في الوقت 

 .1وبالشكل المتفق عليه ضمن عقد اإليجار

سد عالقة عقد ايجارالخدمات بالسر المهني في أٌن صاحب المهنة بعد إطالعه وتتج     

على المعلومات والمعارف، تنشأ عن ذلك عالقة تتضمن مجموعة من اإللتزامات  

والحقوق على عاتق الطرفين، فصاحب المهنة يطلع بحكم مهنته على المعلومات  والوثائق 

طروحة، ومثال ذلك في مجال الملكية الفكرية السرية ويقدم خدماته وفقا لإلشكاالت الم

فعند تجربة اإلختراع لمعرفة ما إذا كان قابل للتطبيق الصناعي، ومدى مالئمة هذا 

اإلختراع للشروط القانونية من طرف أهل الخبرة الفنية كرجل الحرفة، فيقوم صاحب السر 

ي إحتفاظ رجل المهنة أو اإلختراع بالكشف عن سر إختراعه، فهناك إلتزامات متقابلة، ف

 على سر اإلختراع .

ويٌرد على  اإلتجاه القائل بعقد إيجار الخدمات كأساس لإللتزام بالسر المهني في قانون     

صاحب  األعمال، أنه يترتب على عقد إيجار الخدمات اإللتزام بنتيجة، بينما إلتزام

 .2المهنة أو المؤتمن على السر يكون ببدل عناية دون أن  يتكفل بضمان نتيجة معينة

 رابعا:  العقد غير المسمى كأساس لإللتزام بالسر المهني في قانون األعمال.   

                                                           
1
 .141انظر عبد العزيز سعد، المرجع السالف الدكر، ص. -  

لقد عرف المشرع الجزائري االيجار بأٌنه: " عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يمكن المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة  -
لمدة معينة لقاء اجر معلوم"، ولقد اورد المشرع الجزائري النصوص الخاصة بعقد االيجار في الفصل االول من الباب الثامن 

سبتمبر 3، ج.ر المؤرخة في 1585سبتمبر  26نون المدني الجزائري المؤرخ في المتضمن القا 57-85من االمررقم  

 1المؤرخ في  03-53، ثم صدر المرسوم التشريعي رقم 558إلى   465.، ودلك في المواد من 550،ص . 87، العدد 1585
في الفصل الثالث  مادة ، وخصص  32،  والدي تضمن  123، ص.12المتعلق بالنشاط العقاري ج.ر. العدد  1553مارس 

 العالقة بين المستأجر و المؤجر.
اإلسكندرية، الحماية الجنائية لإللتزام بالمحافظة على أسرار المهنة،  دار الفكر الجامعي،  انظر محمود صالح العادلي، -  2

 .37، ص. 2003الطبعة األولى، 
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كأساس لإللتزام بالسر المهني، غير أٌن  1لقد تبنى الفقه الفرنسي فكرة العقد غير المسمى     

خل بالعقاب لحماية هذا السر وذلك بالنظر إلى صبغة النظام العام سواء النسبي المجتمع يتد

 أو المطلق التي تضفى على هذا اإللتزام .

غيرأٌن تكييف العقد بكونه غير مسمى غير سليم، ذلك أن تأسيس السر على أٌنه عقد،       

تنفيذ ما عليه، وإدا تم ينجم عنه رفض أحد الطرفين لتنفيذ التزامه إذا رفض المتعاقد اآلخر

تطبيق دلك على السر المهني فيفقد الوسط المهني مصداقته وتسوده الفوضى، وهذا 

اليصح ألن القانون المدني الفرنسي ينص على عدم إفشاء السر المهني ولو لم يتم الحصول 

ن ، إضافة إلى المتابعة الجزائية في حالة إفشاء السر المهني وفقا لقانو 2على األتعاب

 . 3العقوبات

 المطلب الثاني: المفهوم غيرالتعاقدي للسر المهني في قانون األعمال. 

نتيجة لقصور نظرية العقد وأمام اإلنتقادات الموجهة اليها، بحث الفقه عن بديل آخر    

لإللتزام بالسر المهني، فوجدوا أٌن هذا األخير يتعلق بالنظام العام الذي يتحدد مصدره  

، والتي تقتضي أن يجد صاحب 4إلجتماعية بمعنى تحقيق المصلحة العامةفي المصلحة ا

السرأمينا يودعه اخص أسراره التجارية  أو الصناعية أو المهنية كي يتمكن من البوح بسره و 

اإلستفادة منه، وهو ما يستدعي تقييد المؤتمن على السر بمجموعة قواعد قانونية لحفظ 

اب المهن من البوح بما لديهم خشية األضرار التي تلحقهم السر والمهنة، وإاٌل امتنع أصح
                                                           

1
من طرف المشرع الجزائري، لقلة تداوله بين الناس ،  العقد غير المسمى هو ذلك العقد الذي لم يحظ بتنظيم أحكام خاصة -  

وبالتالي يخضع للقواعد العامة التي وضعت لسائر العقود في نظرية االلتزام، ألن المشرع لم ير ضرورة لتنظيمها بأحكام 
رزها خاصة مثال ذلك عقد العرض المسرحي، وهناك بعض العقود كانت تدخل غير مسماة وأصبحت من العقود المسماة اب

المتعلق بالتأمينات، الجريدة  1570أوت  5المؤرخ في  08-70عقد التأمين الذي اقره المشرع الجزائري في القانون رقم 

 14. ج.ر. 1555يناير  25المؤرخ في  08-55المعدل والمتمم باألمر رقم  1206،ص. 3، العدد.1570اوت  12الرسمية 

 .66، ص. 604، العدد 1556سبتمبر 
2 - V.art. 1184  C. civ. fr.  

3
 - V.art .226-13  C. pèn. fr. 

 .41محمود صالح العادلي، المرجع السابق الذكر، ص -
4
لها يكون من  إن إيجاد تعريف محدد  لفكرة المصلحة العامة صعب للغاية فهي فكرة مرنة، ومحاولة إيجاد تعريف ثابث  -  

الخطأ الفادح الذي يقع فيه الباحث القانوني، إذ يمكن الوعي بها و إدراكها في ضمير كل فرد وكل جماعة واالقتناع بها دون 
 امكانية صياغتها في عبارات منظومة محددة. إٌن قطاع التجارة واالقتصاد في دولة شانه شأن أي تنظيم قانوني اخر، فال يمكن

ة مستمرة دون أن يتبنى ايديولوجية معينة، وبالتالي كانت فكرة المصلحة العامة هي التي تحقق وبنجاح له ان يعمل بصور
شروط هذه االيديولوجية، فهي تتصف بالعمومية للدرجة التي تجعل كل المتعاملين في قانون األعمال تحت غطائها، وتحتوي 

ى المساواة والعدالة والتضامن لتحقيق مصلحة أعلى من على مثل وقيم متنوعة ومتعددة ال تخضع لحصروالتي تقوم عل
 المصالح الخاصة لألفراد، انظر باسم شهاب، المرجع السالف الذكر.
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في شخصهم وأعمالهم وأرباحهم التجارية، ووضع العراقيل في سبيل تحقيق مصالحهم، 

بصورة مباشر أو غير مباشرة، فالمصلحة اإلجتماعية تتحقق عندما يكون المجتمع وفي 

 . 1ل مسيطرا عليهاميدانه اإلقتصادي خاليا من العلل  والجرائم أو على األق

 أوال : النظام العام كأساس لال لتزام بالسر المهني في قانون األعمال. 

األساس المناسب لإللتزام بالسر المهني في قانون األعمال، أي  2يعتبر النظام العام        

كل ما يمس بكيان الدولة في جانبها السياسي واإلقتصادي والمالي واإلجتماعي، إذ 

ع على تدعيم الثقة بين أصحاب المهن والوظائف واألفراد المتعاملين مع هذا حرص المشر

، وإٌن تغاضي التشريع عن حماية أسرار المهنة يؤثر على الثقة المفترضة ويضعف 3القطاع

اإلقبال واللجوء الى األعمال التجارية و األنشطة اإلقتصادية واإلستهالكية، وبالتالي 

صاد، ويترتب على ذلك أيضا احتفاظ كل فرد بأسراره عرقلة قطاع حيوي وهو اإلقت

الصناعية و التجارية لنفسه ويستأثر بها، وهو ما يؤثر سلبا على التقدم العلمي، وهذا ما 

 جعل المشرع يلتفت لحماية هذه األسرار ليس فقط مدنيا وتأديبيا بل وحتى جزائيا.

ريمه، حيث أٌن النظام العام أو إٌن إفشاء السرالمهني يشكل خطرا إجتماعيا يبرر تج    

النظام اإلجتماعي هو أساس اإللتزام بالمحافظة على السر المهني بوجه عام، وإلتزام المؤتمن 

على السر بالمحافظة عليه بوجه خاص، فالسر المهني ضرورة إجتماعية خاصة بالعميل أو 

لمهنة بغية بصاحب السر الذي باح أو أفشى كل معارفه أو وقائعه السرية لصاحب ا

                                                           
1
 - V. P.BOUZAT ,o.,cit, n° 5, p.13. 

 
2
ننظر الى مدى تعلق يتم اللجوء إلى فكرة النظام العام كوسيلة قانونية عندما ال نستطيع  القيام بالتمييز من الناحية اللغوية  ف -  

هدا االلتزام بالنظام العام، فاذا تعلق السر المهني بهذا النظام فتكون إذن قاعدة آمرة وإذا كان العكس فهي قاعدة مكملة، 
والمقصود بالنظام العام انه مجموعة االسس التي ال يقوم كيان المجتمع بدونها، وتكون سياسية، اقتصادية، فكرية، عقائدية، 

 انظر باسم شهاب ، المرجع السالف الذكر. اجتماعية.
3
 V. En ce sens, J. ET ANNE ; M. LARGUIER et  PH. CONTRE ,Droit pénal spéciale, 14 ème, Dalloz, 

2008 , p.119: «  Le secret et la confiance : L’infraction ne vise pas à protéger n’importe quel 
secret, contre n’importe quelle forme  ’in iscrétion   le secret n’est protégé que  ans la 
mesure o  l’attreinte qui lui  a été portée suppose une confiance tra ie ; l’obligation au 
secret « établie pour assurer la confiance nécessaire à l’exercice  e certaines professions ou  e 
certaines fonction ».En effet, le délit présuppose un secret transmis à un tiers, en raison de sa 
profession   professionnel, le secret l’est par sa communication, non par son contenu (il 
concerne souvent la fonction). En révélant l’information confi entielle qu’il possè e sur autrui, 
le « dépositaire » viole la confiance que sa profession inspire. » 
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اإلستفادة من خدماته،  ولقد ميز التشريع الجزائري والفرنسي بين السر العادي والسر 

،  ذلك أٌن السر المهني له عالقة وطيدة بالنظام العام اإلجتماعي وهو ما نظمته جميع 1المهني

 .2والتي تكرس إتخاد النظام العام كمبدأ 

  وتجدر اإلشارة أن المشرع الجزائري على التشريع الفرنسي قد أخذ بالنظام العام النسبي، إذ نص على   

من  3واجب اإللتزام بالسر المهني ولكن ليس بصورة مطلقة، إذ أقٌر بحق التزام الصمت

وجعل هذا   ،4طرف المهنيين، وذلك ضمانا للثقة المتطلبة لممارسة المهن والوظائف

 م كأي إلتزام آخر ليس مطلق، بحيث يجوز اإلفشاء وفقا لألوضاع القانونية.اإللتزا

 ثانيا:  نظرية المصلحة كأساس لاللتزام بالسر المهني في قانون األعمال. 

لمحاولة تفسير أساس االلتزام بالسر المهني في قانون  5لقد ظهرت نظرية المصلحة     

لقانون للسر المهني تستند الى مصلحة اعترف األعمال، ومضمونها أنه إذا  كانت حماية ا

                                                           
1
ق.ع.ج. والتي تقابلها  138ومن بين االسرار العادية سرية المراسالت التي نص عليها المشرع الجزائري في المادة  -  

ق.ع.ج على أنه : " كل موظف  138مشرع الجزائري في المادة من ق.ع. ف.، بحيث ينص ال 2و  1الفقرتين  178المادة 

من موظفي الدولة وكل مستخدم او مندوب عن مصلحة للبريد يقوم بفض أو اختالس أو اتالف رسائل مسلمة الى البريد أو 

لمشرع دج."  هدا وقد اعتبر ا 1000الى   500يسهل فضها يعاقب بالحبس من ثالث اشهر الى عشر سنوات وبغرامة من 

 05انظر ص   –السابقة الذكر  386الجزائري انتهاك سرية المراسالت و إطالع الغير عليها خيانة أمانة  ويتابع وفق المادة 

ق.ع.ج. أما القضاء الفرنسي في قضية القرار الجنائي الصادر في   138وليس على اساس المادة  –من هده المذكرة 

ى النقيض من نظيره الجزائر،  فلقد أدان قابض البريد الذي كان قد قرأ على ، فإنه عل75-1-1785سييري  12/11/1784

 178اششخاص كانوا متواجدين في مكتبة مضمون بطاقة بريدية على أساس افشاء السر المهني وليس على اساس المادة 

فعل خيانة أمانة، انظر دردوس المتعلقة بانتهاك سر المراسالت، أي عكس ما ذهب اليه المشرع الجزائري والذي اعتبر هذا ال

، ص. 2005المكي، القانون الجزائي الخاص في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، قسنطينة، الجزء الثاني، 

 .32الى  25من 
2
 .11، ص.2002-2001بن عطية مريم، واجب المحافظة على السر المهني، رسالة التخرج من معهد القضاء، الجزائر،   -  

3
 - V. C. GAVALDA, le secret des affaires, op.cit., p. 10 : « La notion de secret professionnel 

désigne à la fois faits qui ne doive être révélés mais également le viole que le professionnel doit 
conserver pour que les information qu’il détient ne soit pas connues des tiers . Le devoir qui pèse 
sur le praticien est donc à la fois : «  une obligation de se taire et un droit au silence » 
4
 - V. En ce sens, J.ANNE- M. LARGUIER et  P.CONTRE, op.cit.,p .120 : «  LA  CONFIANCE  ET LA 

PROFESSION : Il ne suffit pas que le dépositaire soit au nombre des professionnels précités. Il 
faut en premier lieu que le secret « confier » soit en rapport avec son état, sa profession, sa 
fonction ou sa mission ‘ancien texte – art. 378  C. pèn.fr. - se référait au seul secret 
volontairement communiqué par le client. Mais la jurisprudence avait élargi la portée 
l’infraction en  éci ant que l’obligation  e secret professionnel avait été  appris  par l éxercice 
de sa profession ». 

5
: 33، ص. 2002، 2انظر غوثي  عبد الحق، القانون القضائي الجزائري ، الديوان الوطني للالشغال العمومية، الطبعة   -  

" تعرف المصلحة أنها الحاجة إلى حماية القانون أو الفائدة التي تعود على رافع الدعوى واعتبر البعض من الفقه الجزائري 
ان اشتراط المصلحة ينطوي على وجهين، األول سلبي : " يثمتل في منع من ليس له حاجة للحماية القانونية في اللجوء الى 

عتبار المصلحة شرطا معنويا لكل من له فائدة من الحكم بها، ويشترط في كل من يرفع دعوى القضاء"، والثاني ايجابي : " با
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بها القانون في كتمانه، فإنه إذا وجدت مصلحة أعلى وأسمى من هذه المصلحة في إفشائه 

يعترف بها القانون، وانطالقا من هذه المصلحة يظفي على اإلفشاء صفة المشروعية، فإذا 

لكتمان فهي بذاتها كانت المصلحة اإلجتماعية هي التي تفرض على المهنيين واجب ا

تفرض واجب اإلفشاء، فعند الموازنة بين المصالح االجتماعية المختلفة وكدا المصالح 

أالقتصادية نجد أٌن هناك مصلحة عليا أجدر بالحماية و الرعاية من المصلحة المحمية 

بالكتمان وتسمو عليها، كاإلبالغ والترخيص باستغالل األسرار التجارية لفائدة االقتصاد 

 الوطني.

 

 .ثالثا: اإلرادة كأساس لإللتزام بالسر المهني في قانون األعمال      

من الفقه  اعتبر أن إرادة المودع أو صاحب السر في بقاء المعلومة  هناك جانب  آخر    

سرية من طرف المهني او الموظف هو أساس اإللتزام بالسر المهني في قانون األعمال، 

الفكر القانوني، بحيث أن العديد من المفاهيم والتصرفات القانونية ولإلرادة دور معتبر في 

ترتكز على مدى توافرها من خالل صورتين: األولى إيجابية،  أي األثر القانوني الناجم 

عن التصرف الواقع، والثانية سلبية، والتي تقوم على المنع من إتيان سلوك معين بهدف 

 .1تحقيق الغاية المنشودة

عالقة السر المهني باإلرادة، في كون هذه األخيرة هي التي تحدد ما يعتبر سر وتتمثل    

وما ليس كذلك، فيعتبر األمرسرا إذا أراد مودعه أن يكون سرا وطلب كتمه، بغض النظر 

 .2ما إذا كان االفشاء يضره أو ال

                                                                                                                                                                                           

 13لحماية الحق أن تكون له مصلحة طبقا للقاعدة الفقهية ال مصلحة الدعوى، ولقد نص على ذالمشرع الجزائري في المادة 

اء مدعي او مدعى عليه أو المدخل أو المتدخل في من ق.إ.م.إ. بأنه يجب على أي شخص ان تتوافر فيه المصلحة سو 1الفقرة 

الخصام أو شخص طبيعي او معنوي، ويشترط في المصلحة عنصران:  األول : االدعاء بحق يستند الى القانون، والثاني:  
 يكون اإلعتداء على حق قائم أو محتمل".

1
 .35، ص2003ن المطبوعات الجامعية، مصر، انظر فتوح عبد هللا شادلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ديوا -  

2
ويرى جانب من الفقه الفرنسي: "أن إرادة المودع  هي التي تحدد كون األمر سرا، وليس على أي مهني أن يمتنع عن  -  

االفشاء المباح قانونا  حفاظا على مصالح  صاحب السر،لكون الصمت هنا يضر بالعدالة أو بالمصلحة العليا التي تستوجب 

 .41الفشاء" ، انظر فتوح عبد هللا شادلي، المرجع السابق الذكر، ص.ا
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رابعا: موقف المشرع الجزائري من المفهوم التعاقدي وغير التعاقدي للسر المهني 

 في قانون األعمال.

يالحظ أٌن المشرع الجزائري أخد بنظرية النظام العام، ويتضح ذلك في نص قانون     

إذ نص على واجب كتمان األسرار المهنية تحت طائلة العقوبات  1العقوبات الجزائري

الجزائية، لكل المعلومات التي يتم اإلطالع عليها بمقتضى الوظيفة أو المهنة أو أثناء 

تها، مع أخده بنظرية النظام العام النسبي، إذ نص على إباحة اإلفشاء في حاالت مزاول

، ولقد تبناها في العديد من النصوص القانونية، السيما في القانون التجاري، 2معينة

وفرض عدة عقوبات الى جانب عن تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات، فضال عن 

تلك  الواردة في األوامر والمراسيم التنفيدية و التنظيمية من أجل تعزيز وتفعيل حماية 

 جال الصناعي و التجاري. األسرار المهنية السيما في الم

 

  

 الثاني: األشخاص الخاضعين للسر المهني في قانون األعمال. المطلب      

تتميز العالقات في قانون األعمال بنوع من الخصوصية غير معروفة في الكثير من       

العالقات القانونية والتعاقدية األخرى، حيث تقوم على أساس الثقة المتبادلة واالئتمان 

لقد حددت أغلب التشريعات     والنية المخلصة في عدم إساءة أحد المهنيين لآلخر.

العربية والغربية في عدة نصوص قانونية األشخاص الملزمين بكتمان أسرار المهنة، فكل 

شخص يطلع على معلومات ووقائع بحكم مهنته او وظيفته الدائمة أو المؤقتة ويفشيها في 

أو يوجب فيها القانون بذلك ويعاقب وفق قانون العقوبات. ذلك غير األحوال  التي يجيز 

 ،3أن جريمة افشاء السر المهني تتطلب أن يتصف مرتكبها بصفة خاصة

                                                           
1
 ق.ع.ج. 301انظر المادة  -  

2
 .34دردوس مكي، المرجع السالف الدكر، ص   -  

3
  - Y. MAYAURD,Code pénal, 105 èmeéd, Dalloz, 2008, n°11, p. 631 : « - B. PERSONNES TETNUES 

AU SECRET : L’infraction prévue par l’art. 226-13 C.pén.fr, qui prévoit des sanctions pour la 
révélation d’une information à caractère  secret par une personne en étant le dépositaire soit 
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وينتج عن هذه العالقات في أغلب األحيان وضع األشخاص لممتلكاتهم وأسرارهم  

نتساءل حول المهنية أو بعضها في أيدي بعضهم البعض، على ضوء هذه العالقات المهنية 

التكييف أو الطبيعة القانونية لسر المهنة في) المطلب األول(، كما نتسائل عن األشخاص 

 الخاضعين لهذا اإللتزام ونطاقه الزمني وحدوده في ) المطلب الثاني(. 

من  103المطلب األول: األشخاص الخاضعين للسر المهني بموجب نص المادة

 قانون العقوبات الجزائري.

لقد نص المشرع الجزائري على إخضاع جميع األشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أوالمهنة    

أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على واجب المحافظة على أسرار أدلي بها اليهم، وعدم افشائها 

، فلقد دكر 1في غير الحاالت التي يوجب عليهم القانون افشاؤها أو يصرح لهم بدلك

خاص لتشمل جميع المهن دون استثناء لكونه استعمل مصطلح "جميع المشرع كافة األش

األشخاص " الذين تسمح لهم مهنهم ووظائفهم من اإلطالع على األسرار الصناعية و 

التجارية أو المهنية بصفة عامة، ويلتزم أيضا وفقا للنص المذكور أعاله األشخاص التابعين 

 .2لقانون األعمال بموجب نصوص خاصة

                                                                                                                                                                                           

par état ou par profession, suppose l’existence d’un confident et celle d’un secret, et le secret 
professionnel s’impose en droit des affaires, confident nécessaires de son client, à raison de tous 
les renseignements recueillis dans l’exercice de sa profession au titre de l’exercice des droits et 
dont la divulgation pourrait s’avérer préjudiciable, soit à celui qui s’est confié, soit au crédit 
attaché à sa profession ; sont couvertes par le secret professionnel non seulement les 
confidences faites par le client et le confident, mais également toutes les informations qu’a pu 
recueillir ce professionnel à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et les déductions 
personnelles qu’il a pu faire. » 

1
 الفقرة األولى ق.ع.ج. 301المادة   -   

- En ce sens, v. JEAN ; Anne et MARIE, Droit pénal spécial,14 emeéd, Dalloz, 2008 p 259 : les 
personnes assujetties au secret en vertu du seul article 226-13 C. pén. fr. : Indépendamment 
des textes particuliers qui prévoient spécialement l’assujettissement de certaines catégories de 
professionnels au secret du même nom l’article 226-13, comme  son devancier l’article 378 
C.pén.Fr., possède un libellé très compréhensif puisqu’il vise la personne « dépositaire par  état 
ou par profession » ou «  en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ». Elle affirme 
toute personne recevant une confidence qui lui est faite dans l’exercice de sa profession, n’est 
pas, par cela seul, tenue au secret professionnel. » 

2
 .36و.37. دردوس مكي ، المرجع السابق الدكر، ص  -  
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الثاني: األشخاص الخاضعين لاللتزام بالسر المهني في قانون األعمال المطلب 

 .بموجب نصوص خاصة

ينبغي التنويه إلى أٌن النصوص الخاصة بإخضاع األشخاص للسر المهني في قانون     

لحصرها، وتشهد زيادة مستمرة نتيجة تطور المجتمع  وظهور  األعمال عديدة السبيل

مهن ووظائف جديدة، وغني عن البيان أنه في حالة غياب النص الخاص يطبق النص العام 

في قانون العقوبات، وهذا ما أخد به المشرع في  النصوص الخاصة  بقانون األعمال، 

تزام بكتمان السر المهني الى نص والتي أحالت في أغلبها في حالة مخالفة األشخاص لإلل

  قانون العقوبات.

 أوال: األشخاص الخاضعين للسر المهني في القانون التجاري.   

يلزم األشخاص اآلتي ذكرهم بإحترام السر بموجب نصوص خاصة،  والتي تعتبر الركن    

ون التجاري القانوني لجنحة إفشاء السر المهني في قانون األعمال، وذلك بإعتبار أٌن القان

 .1ينظم كافة األعمال المهنية التجارية والصناعية وكذلك الفردية والتنظيمية

 أ ـ في مجال الشركات التجارية:       

لقد نص المشرع الجزائري على أنه يتعين على القائمين باإلدارة ومجموع األشخاص        

الطابع السري أو التي المدعوين لحضورإجتماعات مجلس اإلدارة، كتم المعلومات ذات 

 .2تعتبر كذلك

كما نص المشرع الجزائري على إلزام مندوبي الحسابات ومساعديهم بإحترام سر        

. 3المهنة، فيما يخص األفعال واألعمال والمعلومات التي اطلعوا بحكم ممارسة وظائفهم

                                                           
1
سواء التابعة للقطاع  يقصد باألعمال التنظيمية: األعمال التجارية التي تمارس في شكل جماعي كالشركات والمؤسسات  -  

 العام أو الخاص.
2
 55-85، المعدل والمتمم لألمر رقم 1553أفريل  25المؤرخ  في  07-53من المرسوم  التشريعي رقم  628انظر المادة -  

 .03، ص.28، العدد 1553أفريل  28والمتضمن القانون التجاري، ج.ر. المؤرخة في  1585سبتمبر  26المؤرخ في 
3
 ق.ت.ج. 3الفقرة  13مكرر 815ادة انظر الم -  

- V. art. L. 822-15 C. com. fr : «  Les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et 
experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils 
ont pu avoir connaissance à raison de leur fonction. »  
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متدربين لديهم  ولقد أخضع المشرع الجزائري المتمرنين و جميع المهنيين والموظفين  وال

، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في 1وأعضاء النقابة لواجب السر المهني

، ويخضع لنفس االلتزام الخبير المحاسب 2من قانون العقوبات الجزائري 301المادة 

، كما 3ومحافظ الحسابات والمحاسبون المتربصون وكذا مستخدمو الخبراء المحاسبين

الشركات التجارية لواجب السر المهني المحاسبين المعتمدين والخبراء  يلتزم الشركاء في

المحاسبين ومحافظي الحسابات عند تشكيل شركات أسهم أو شركات ذات مسؤولية 

، و التي تسمى " بشركات 4محدودة أو شركات مدنية أو تجمعات ذات منفعة مشتركة

المسؤولية المحدودة أو ، فالشركات األسهم والشركات ذات 5محافظة الحسابات " 

التجمعات المدكورة تؤهل لممارسة مهنة محاسب معتمد وتدعى هده الشركات ب 

"شركات المحاسبة" وتخضع للسر المهني، فعندما يختار الخبراء المحاسبون أو محافظو 

الحسابات أو المحاسبون المعتمدون شكل الشركة المدنية فان هده األخيرة تضم أعضاء 

ي و الغرفة الوطنية، إاٌل أنه يمكن أن يكون  من بينهم أيضا القانونيون و المصنف الوطن

نظرا  -اإلقتصاديون أو أي شخص حامل شهادة التعليم العالي، والدي يمكنه أن يساهم 

                                                           
1
، العدد 1556افريل  18ج.ر. المؤرخة في  1556افريل  14، المؤرخ في 15-65من المرسوم التنفيدي رقم  6المادة  -  

المتعلق بمهنة الخبير المحاسب  2010يونيو  25المؤرخ في  01-10من القانون رقم  6. وانظر ايضا المادة 4، ص.24

: التي تنص على انه : " يؤدي  5، ص.42، العدد 2010يوليو 11ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ج.ر المؤرخة في  

اسب المعتمد بعد االعتماد وقبل التسجيل في المصنف الوطني أو في الغرفة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات و المح
الوطنية أو في المنظمة الوطنية وقبل القيام بأي عمل،  اليمين أمام مجلس القضاء المختص اقليميا لمحل تواجد مكاتبهم 

تأدية وظيفتي وأن أكتم سر المهنة أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في أقسم باهلل العظيم : بالعبارات اآلتية
هو مانص عليه المشرع في المادة  وأسلك  في كل االمور سلوك المتصرف المحترف الشريف، وهللا على ما أقول شهيد".

المتضمن مهنة الخبير المحاسب  ومحافظ الحسابات و المحاسب  1551افريل  28المؤرخ في   07-51من القانون رقم  17

المذكور أعاله، على  01-10الملغى بموجب القانون رقم   541، ص 20، عدد1551مايو  1مؤرخة في المعتمد، ج.ر. ال

نفس كيفية تأدية اليمين لكن امام المحكمة وليس المجلس القضائي بنصه على انه : "  يؤدي الخبراء المحاسبون ومحافظو 
 يميا بمحل اقامتهم...".الحسابات والمحاسبون المعتمدون اليمين امام المحكمو المختصة اقل

2
قانون العقوبات المتعلقة بافشاء سر المهنة على مندوبي  ه : " تطبق احكامق.ت.ج. التي تنص عل أٌنٌ  730المادة  -  

،السالف الدكر، وانظر 2010يوليو 25المؤرخ في  01-10الفقرة األولى من القانون رقم  81الحسابات". انظر ايضا المادة 

السابق الدكر، التي تنص على أنه : " يتعين على   1551افريل 28المؤرخ في  07-51من القانون رقم  17ايضا  المادة 

الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد كتم السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 

 28المؤرخ في  07-51من القانون  1الفقرة  17من قانون العقوبات الجزائري"، وأنظر أيضا المادة  302و 301

 ، السالف الدكر.1551افريل

- Concernant le droit français, v. art. L. 820 -5 C.com.fr qui dispose, dans son dernier alinéa : 
«  Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables 
aux commissaires aux comptes ». 

3
 ، السابق الدكر.2010يونيو  25المؤرخ في  01-10من القانون رقم  81المادة   -  

4
 ، السالف الدكر.2010يونيو 25المؤرخ في  01-10من القانون رقم  48المادة   -  

5
 ، السالف الدكر.2010يونيو 25المؤرخ في  01-10من القانون رقم  45المادة   -  
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في تحقيق هدف الشركة المدنية، وكذا الشركاء غير المعتمدين وغير   -لتأهيله 

ن الشركاء شريطة أن يكونوا جزائري ( م4/1المسجلين في الجدول في حدود ربع)

 .1الجنسية، فيخضع كافة هؤالء األشخاص للسر المهني في مجال أعمالهم

أما فيما يتعلق باالفالس فيلتزم الوكالء المتصرفين القضائيين بالسر المهني بمجرد     

 . 2تسجيلهم في القائمة المنصوص عليها قانونا

  ب ـ في المجال المصرفي:   

وذلك سواءا بالنظر إلى اإلقبال  3يعتبر العمل المصرفي األكثرشيوعا في قانون األعمال    

المستمر لرجال األعمال في إطار ممارسة أعمالهم، أوبالنظر إلى البنوك والمصارف في داتها 

التي تعمد على هذه األعمال لتحصيل الفوائد من القروض،  األمر الذي يستوجب 

القائمين بتسييرها للسرالمهني، ولقد حاول المشرع الجزائري تعريف إخضاع أشخاصها أو 

األعمال المصرفية بأنها العمليات التي تتضمن تلقي األموال من الجمهور وعمليات القرض 

 .4ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبون

ففي مجال النقد والقرض، ينص المشرع على إلزام كل من اشترك أو يشترك في رقابة    

لبنوك والمؤسسات المالية بالسر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة ا

، وكذلك كل شخص يقوم بمهمة عضو مجلس إدارة 5من قانون العقوبات الجزائري 301

وكل مراجع حسابات وكل شخص اشترك أو يشترك  بأية صفة كانت في إدارة أو 

ما سابق لديه، كتمان السر المهني، وذلك تسييربنك أو مؤسسة مالية أو كان مستخد

                                                           
1
 ، السالف الدكر.2010يونيو 25المؤرخ في  01-10من القانون رقم  52المادة  -  

2
المتعلق بالوكيل المتصرف القضائي، ج.ر.المؤرخة في  1556يوليو  05المؤرخ في  23-56من األمر  16انظر المادة  -  

، التي تنص على انه: " يؤدي الوكالء المتصرفون القضائيون، بمجرد تسجيلهم في 452، ص43، العدد 1556يوليو  10

أقسم باهلل العظيم أن القائمة المنصوص في هدا القانون أمام المجلس القضائي محل اقامتهم المهنية، اليمين  اآلتي نصها: " 
مانة ودقة ونزاهة وأكتم سرها وألتزم في كل األحوال باألخالقيات و أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أؤدي مهامي بأ

 الواجبات التي تفرضها علي".
3
 ق.ت.ج. 13الفقرة  2المادة  -  

المتضمن قانون النقد و القرض، ج.ر المؤرخة في  1550افريل  14المؤرخ في 10-50من األمر  110انظر المادة  - 4

المتعلق بالنقد و  2003غشت  26المؤرخ في  11-03معدل والمتمم باألمر ، ال520، ص16، العدد 1550سبتمبر 12

 .03، ص52، العدد 2003اوت 28القرض، ج.ر. المؤرخة في 
5
 12، المتضمن قانون النقد والقرض، ج.ر. المؤرخة في 1550أفريل  14المؤرخ في  11-50من األمررقم   157المادة   -  

، المتعلق بالنقد 2003غشت  26المؤرخ في  11-03دل والمتمم باألمررقم . المع520، ص. 16، العدد 1550مايو 

 .03، ص. 2003أوت  28والقرض، ج.ر. المؤرخة في 
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من قانون العقوبات  301ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 

 .1الجزائري

فالنشاط المصرفي يمثل خدمة عمومية تؤثر على اإلقتصاد وتنميته،  وإذا كان من    

ا  لم يصبح كذلك اال من المؤكد أن البنوك ليست وليدة القطاع العام بل العديد منه

خالل عمليات التأميم، فان البنوك المركزية تبقى األداة الفعالة في االصدار النقدي، 

والتحكم في السيلولة المالية وفي قيمة العملة، وتسهيل العمل للبنوك التجارية، وهذا ما 

من  تحاول الجزائر تكرسه من خالل قواعد متطورة للتحكم في النظام المصرفي وذلك

خالل مؤسسات مصرفية عامة وخاصة، لذلك فأغلب التشريعات المصرفية في العالم 

، ويخضع لهدا االلتزام كل المصارف 2تؤكد ضرورة اإللتزام وكتمان السر البنكي

الموجودة فوق التراب الوطني على شكل شركات مساهمة أو المصارف األجنبية التي هي 

صل هده المصارف األجنبية على موافقة وزير شريطة أن تح  -فروع لشركات أجنبية 

 ، والتهم إن كانت هذه البنوك أو المؤسسات المالية تابعة للقطاع العام أو الخاص .-المالية 

وفي إطار مكافحة الفساد وتبييض األموال فتقوم خلية معالجة اإلستعالم المالي        

ية المصرفية واألعضاء التابعين لها بالتعاون مع البنوك، فمجلس االدارة والعاملين بالخل

. أما 3ملزمون بالسر المهني اتجاه ادارتهم األصلية واحترام التحفظ تبعا للتشريع المعمول به

في مجال التعاون الدولي مع الدول األجنبية اشترط المشرع  أن تكون هذه الخلية خاضعة 

 . 4لمبدأ المعاملة بالمثل وكذا للسر المهني

نسبة للتشريع الفرنسي فلقد ألزم المشرع كافة العاملين في المجال البنكي سواء أما بال      

  كانوا أعضاء في مجلس االدارة أومديرين أومسيرين في البنوك أو في مؤسسات القرض

 . 5بإحترام السر المهني تحت طائلة العقوبات الجزائية

                                                           
1
 المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر. 11-03من األمر  165المادة  -  

2
 .11، ص.2006الطبعة الثانية، محفوظ لشعب، الوجيز في القانون المصرفي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  -  

3
المتضمن انشاء الخلية معالجة  2002افريل  18المؤرخ في  128-02من المرسوم التنفيدي رقم  21أنظر المادة  -  

 .123، ص. 55، العدد2002سبتمبر10االستعالم المالي وتنظيمها وعملها، ج.ر المؤرخة في 
4
 الدكر. السالف 128-02من المرسوم رقم  4انظر المادة   

5
 -V. Y. MAYAURD, op.cit.,n°39, pp. 636 et 637 : « - art.57 de la loi du 24 janvier 1984 prévoit que 

«  tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et tout 



- 20 - 

 

ات بما في دلك الجهات التي أما المشرع المصري فقد ألزم جميع األشخاص  والجه         

يخولها القانون سلطة اإلطالع أو الحصول على األوراق أو البيانات المحضورافشاء سريتها 

طبقا ألحكام القانون والجهات المقصودة مصلحة الضرائب  والرقابة اإلدارية وأجهزة الشرطة 

 . 1المختصة وجهات التحقيق القضائية

 :ج ـ في مجال الحقوق الفكرية    

أما فيما يتعلق بالحقوق الفكرية فيخضع للسر المهني كافة المهنيين والعاملين بالمعهد     

في إطار القيام بمهاهم ووظائفهم المتعلقة  2الوطني الجزائري للملكية الصناعية والتجارية

عها لتسجيلها بعد ايدا  -المطابقة للشروط القانونبية المتطلبة   -باستقبال المنجزات الفكرية 

                                                                                                                                                                                           

personne qui à participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit ou qui est  
employée par celui- ci est tenu au secret professionnel, dans les conditions et sous les peins 
prévenues à l’article 378 du code pénal . Les banquiers : Le secret professionnel allégué par la 
banque disparait lorsque les textes le commandent, ce qui est le cas après l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire. Le secret professionnel du banquier est de simple 
protection de son client et celui-ci Prut y renoncer, ce qui résulte de la demande de 
communication des pièces émanant de l’administrateur d’une société en redressement 
judiciaire, qui a du tribunal les pleins pouvoirs de gestion ». 

1
المتضمن قانون سرية الحسابات، مصطفى كمال طه، العقود  1550لسنة   205الفقرة الثانية من القانون رقم  1المادة   -  

 .372و  371، ص2002، دار المطبوعات الجامعية، 1555التجارية وعمليات البنوك وفقا ألحكام قانون التجارة رقم 
2
وهو الهيئة المتخصصة اليداع االنجاز الفكري، والجدير بالذكر أنه بعد االستقالل، كان المكتب الوطني للملكية الصناعية  -  

لمؤرخة في ، ج.ر. ا1563يوليو  10المؤرخ في  247-63مختصا في هدا المجال، ولقد أنشأ المكتب بمقتضى المرسوم رقم 

المتعلق بتنفيد األوامر  1568اكتوبر  15المؤرخ في  225 -68، وأيضا المرسوم رقم 862، ص 45، العدد 1563يوليو  15

، وكانت له صالحيات في ميدان 1368، ص 75، العدد 1568أكتوبر  31الخاصة بالملكية الصناعية، ج.ر. المؤرخة في 

-83المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، بناء على األمر رقم السجل  التجاري بوجه عام، غير أن احداث 

.، أدى الى انتقال 126، ص.52، العدد 1583ديسمبر  17، ج.ر. المؤرخة في 1583نوفمبر  21المؤرخ في  62

مادة الثالثة من األمر رقم اختصاصات الكتب الوطني للملكية الصناعية في مجال الملكية الصناعية الى المعهد الجديد، حسب ال

(  la normalisationالمدكور أعاله، كما كان المعهد يتولى الصالحيات المتعلقة بالتوحيد الصناعي، أي التقييس ) 83-62

وللقيام بمهامه الجديدة انتقلت اليه جميع أموال وحقوق والتزامات المكتب ما عاد تلك المتعلقة بالسجل التجاري، ولم يبقى 
بعد انشاء المعهد اال الصالحيات المتعلقة بالسجل التجاري، ولكن تسميته تغيرت في نفس التاريخ وأصبح المركز  للمكتب

الوطني للسجل التجاري، وعلى دلك حلت التسمية الجديدة محل المكتب الوطني للملكية الصناعية في جميع أحكام المرسوم 

لقة به،  ويستخلص مما سبق أنه يجب حاليا اتمام اجراءات ايداع المشار اليه أعاله وفي النصوص المتع 247-63رقم 

االختراعات  لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، شأنها في دلك شأن حقوق الملكية الصناعية  والتجارية 

المؤرخ  08-2003قم من األمر ر 20األخرى كالعالمات و الرسوم و النمادج الصناعية ما عاد التقييس، ودلك حسب المادة 

من  7، والمادة 28، ص 44، العدد 2003يوليو  23والمتعلق ببراءة االختراع، ج.ر. المؤرخة في  2003يوليو  15في 

الدي يتضمن انشاء المعهد الجزائري للتقييس، ويحدد قانونه  1557فبراير  21المؤرخ في  67-57المرسوم التنفيدي رقم 

، للمزيد من المعلومات، راجع فرحة زراوي صالح، الكامل في 25، ص.11ارس، العدد م 1األساسي، ج.ر. المؤرخة في 

 .107و  100القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكرية، المرجع السابق، ص.
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، دلك أن أغلب نصوص الملكية الفكرية تمنع 1من طرف أصحابها بغرض حمايتها

األشخاص من اإلفصاح عن المعلومات التي يطلعون عليها بصورة قانونية آلخرين 

ولقد نص المشرع صراحة  فيما يخص   أواستخدامها دون موافقة وترخيص من أصحابها،

من قانون العقوبات المتعلقة  301ألحكام المادة  على المعاقبة وفقا 2شهادة الحاصل النباتي

بالسر المهني، كل من ينتمي إلى مستخدمي السلطة الوطنية التقنية النباتية، وقام دون 

إذن صاحب الشهادة أو دوي حقوقه بإفشاء أو محاولة افشاء معلومات تقنية و/أو علمية 

، ويترتب على ذلك أن اطالعهم على 3كان المعني باألمر قد طلب صراحة حفظ سريتها

محتويات اإلنجاز الفكري اليعطيهم الحق في اطالع الغير بمحتواه، ويتم اإللتزام بحفظ 

السر المهني بمقتضى عقود وتعهدات، كإلتزام الحائز القانوني أو المرخص له بالحفاظ على 

ئية البقائها سرية، والتشهردون سرية المعرفة الفنية غير المفصح عنها واتخاد كافة التدابير الوقا

 .  4ترخيص من صاحبها

 د ـ في مجال البورصة:      

لقد ألزم المشرع الجزائري الوسطاء في عمليات البورصة والقائمين بادارتها ومسيروهم     

    .5ومديرهم وأعوانهم المسجلون ومأمور حساباتهم بالتقيد بالسر المهني

                                                           
1
السابق دكره، التي تنص  2003يوليو  15المؤرخ في  08-03من األمر رقم  2الفقرة  28انظر على سبيل المثال،  المادة -  

لى أنه: " تعلن السلطة المعنية عن الطابع السري لالختراع خالل مدة شهرين...واليسمح بافشاء طلب البراءة والتمنح أي ع
 نسخة رسمية منها،  وفي حالة عدم الرد وبعد انقضاء األجل المذكور يعتبر الطلب غير سري".

2
: " يقصد 43حقوق الفكرية، المرجع السالف الدكر، ص فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري، ال  -  

) نظرا  –بالحاصل النباتي النوع النباتي الجديد الذي أنشأ أو اكتشف او تم اعداده والمتميز عن األنواع النباتية المشابهة له 
أو حسب  -تجانس الصفات(لميزة مهمة ودقيقة وقليلة التغير، أو نظرا لعدة ميزات يؤدي جمعها  الى اعتباره نباتا جديدا م

(  متميزة أو عن تشكيلة (processus génétique " تعبير المشرع الجزائري " الذي يكون ناتجا عن "مرحلة جينيتيكية

 خاصة لألطوار الوراثية والذي بشكل كيانا مستقال".
3
و المتعلق بالبذور و الشتائل وحماية الحيازة النباتية،  2005فبراير  6المؤرخ في   03-2005من القانون رقم  68المادة   -  

 .12، ص 11، العدد 2005فبراير  5ج.ر. المؤرخة في 
4
جامعة وهران،  فرحة زراوي صالح، محاضرات ماجستير قانون األعمال، مادة قانون الملكية الفكرية، كلية الحقوق،  -  

2010-2011. 
5
المتضمن شروط تسجيل األعوان المؤهلين للقيام  1558نوفمبر  17المؤرخ في  02-58من القانون رقم  12المادة   -  

 .134، ص78، العدد 1558ديسمبر  25بتداول  القيم المنقولة في البورصة، ج.ر. المؤرخة في 

- Concernant le droit français, v. M. DELMAS ET M. PAF, op.cit., p. 188 : «  Membres et agenst 
de la Commission des opérations de bourse. L’article 5 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 
déclare les membres et agents de la commission astreints au secret professionnel pour les faits, 
actes et renseignement dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leur fonctions, dans les 
conditions et sous les peines prévues au code pénal » . 
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الحسابات و الحافظ لدفتر السندات والنقود لحساب  ويخضع لنفس االلتزام ماسك    

مصدر األوراق، وكل شخص مكلف بأداء خدمة مؤهل ودلك حماية للمستثمرين 

، كما يلزم أيضا األعوان الخارجون الدين يمكن أن تستعين بهم 1وسوق رأس المال

ئفهم. وذلك اللجنة فيما يخص الوقائع واألعمال و المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم وظا

من قانون  301حسب الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 

، كما نص المشرع على إخضاع المسيرين وكل عون تحت سلطتهم 2العقوبات الجزائري

وكدا المسيرون القانونيون أو الفعليون الدين يقومون  بتوظيف جماعي للقيم المنقولة 

وجب كتم المعلومات التي يطلعون عليها بحكم مهنهم أو والسندات القابلة للتداول ل

 .3وظائفهم

 ه ـ في مجال التأمين:      

،  ويتجسد من خالل مقاولة أو مؤسسة تمارس 4يعتبر التأمين من األعمال التجارية    

 –بمختلف أنشطتها  -نشاط تجاري ويتعامل معها التجار ورجال األعمال والمؤسسات 

فقد ألزم المشرع خميع العاملين بالشركة سواء أعضاء مجلس اإلدارة و وكافة المواطنين، 

، وكل شخص يمارس مهنة دائمة أو 5ممسكي ملفات التأمين، والخبراء واإلكتواريون

                                                           
1
 2003مارس  17المؤرخ في  02-03من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  5الفقرة  5انظر المادة  -  

 .46، ص.83، العدد 2003سبتمبر  30حسابات وحفظ السندات، ج.ر. المؤرخة في المتضمن مسك ال
2
 2000يناير  20المؤرخ في  02-2000من نظام لجنة عمليات البورصة ومراقبتها رقم  2و 1الفقرتين  35المادة    -  

اوت  16ج.ر.المؤرخة في  المتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قيمتها مسعرة في البورصة،

المتعلق  1553مايو  23المؤرخ في  10-53من المرسوم التشريعي رقم   35. وانظر ايضا المادة 15، ص50، العدد 2000

 .14، ص. 34، العدد 1553سبتمبر  25ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، ج.ر. المؤرخة في 
3
، ج.ر. المؤرخة 1557غشت  13من القرار المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقم المنقولة  المؤرخ في  3انظر المادة  -  

 .186، ص80، العدد 1557سبتمبر  20في 
4
 ق.ت.ج. 10الفقرة  2انظر النادة  -  

5
وتقنية خاصة، ولقد عرفهم المشرع اإلكتواريون:  وهم خبراء معتمدون لدى شركات التأمين، يقومون بعمليات فنية  -  

المتضمن مهنة الخبراء ومحافظو  2006فبراير  20المؤرخ في  04-06مكرر من القانون رقم  280الجزائري في المادة 

، التي تنص على أنه : " يعتبر اكتواريا كل 12، ص. 45، العدد  2006اوت 13العاريات و االكتواريون، ج.ر المؤرخة في 

ات اقتصادية ومالية واحصائية بهدف اعداد أو تغيير عقود التأمين، ويقوم بتقييم األضرار وتكاليف المؤمن شخص يقوم بدراس
والمؤمن له، ويحدد أسعار االشتراك بالسهر على مردودية الشركة، ويتابع نتائج اإلستغالل ويراقب اإلحتياطات المالية 

 للشركة".
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مؤقتة في شركات التأمين وعلم بموجبها معلومات ووقائع خاصة بالمؤمنين بكتمان السر 

 .1المهني واحترام قواعد المهنة

المدى الزمني إللتزام األشخاص الخاضعين للسر المهني في قانون ثالثا:     

 األعمال.

بالسر المهني في قانون األعمال، فهناك  من سلم  يطرح تحديد النطاق الزمني لإللتزام   

بعدم منع استغالل األسرار والمعارف بعد ترك المهنة، وامكانية قيام العاملين أو 

األشخاص الخاضعين للسر المهني بعد ترك عملهم األول باستخدام المعارف واألسرار 

ما أنهم لم يرتكبوا أي انحراف التي اكتسبوها في المؤسسة الصناعية أو التجارية السابقة،  طال

بالتزامهم بحفظ سر الصنعة، أي اليستطيع منع العامل من االستفادة من الخبرات و 

المعلومات التي اكتسبها في مرحلة سابقة، ألن االستعمال التعسفي هو فقط غير المشروع 

ا سابقا خاصة وأٌن العامل ملزم بتقديم لصاحب العمل المعلومات و المعارف التي اكتسبه

فعلى هدا األساس يتم استقباله وتوظيفه، وهنا رب العمل اليمنح مقابل مادي مستقل 

لهذه المعلومات، وهو اتجاه يكرس حق التجارة والعمل، ويكفل بأن يكسب العامل قوته 

من نشاطه وخبرته، إاٌل أٌن هذا األمر يطرح إشكاال بين اإلستغالل التعسفي وغير 

التجارية، وهذا ماأصبحت كافة العقود تتصدى له بعدم إفشاء  التعسفي لهده األسرار

، فحفظ أسرار العمل التزام قانوني يبقى قائما حتى 2سرية المعارف لعدم االضرار بمالكها

بعد انقضاء العقد كمعامالت المحل التجاري و المؤسسات و الشركات التجارية، 

يمنع عليه تسريبه للغير، ويبقى التزام والسرهو كل ما يتوصل اليه العامل بمناسبة عمله، و

العامل قائم  بحفظ السر المهني ولو اضطر رب العمل إلى افشائه لجهة عليا، كالجهة 

أو الضرائب التي  بدورها اليجوز لها افشاء أسرار  القضائية أو ألعوان وزارة التجارة

 .3الممولين ولو لجهة حكومية أخرى إال إذا نص القانون صراحة على دلك

                                                           
1
 ابق الدكر.، الس04-06من القانون رقم  46المادة  -  

2
دكرى محمد عبد الرزاق، حماية المعلومات السرية من الحقوق الفكرية، الطبعة األولى، دار الجامعة الجديدة،  -  

 .130، ص.2008االسكندرية، 
3 -W. JEANDIDIER, op.cit., p. 170. 
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إٌن االلتزام بكتم أسرار المهنة في مرحلة تنفيد العقد اليثير إشكال ، ولكن السؤال      

يطرح حول ما إن كان هذا اإللتزام قائما بعد انقضاء العقد؟، خاصة وأنه يصعب التحكم 

في المعلومات و المعارف التجارية والصناعية التي اكتسبها العامل بخبرته والدي بدوره 

 عنها سواء لشخصه أوأثناء ممارسة مهنته إذا أصبحت جزء من تكوينه.اليستغني 

 

    . أ : مدى بقاء اإللتزام بعد انقضاء العالقة التعاقدية    

يبقى هذا اإللتزام رهين بعدم ذيوع المعلومة أو المعرفة السرية، فإذا انتشرت بين      

، ذلك أٌن افشاء أسرار العمل من األخطاء 1الجمهور فال ضير على المهني إذا أفضى بها

الجسيمة التي تسمح لرب العمل بفصل العامل ومطالبته بالتعويض عن األضرار التي تلحقه 

جراء هذا اإلفشاء، و يختلف اإللتزام بحفظ أسرار المهنة بحسب ما إذا كانت هده 

التي تتعلق  األسرار تتعلق بمعلومات ومستندات خاصة بالدولة أو االدارة  عن تلك

باألفراد، فالحالة األولى التي تتعلق بأسرار الدولة يكون اإلتزام بالكتمان، أما األسرار 

المتعلقة باألفراد فيكون اإللتزام بالسرية، يترتب على ذلك أن إلتزام المهني أو الموظف 

ول مدى . كما يطرح التساؤل ح2الخاضع للسر المهني يكون إلتزام بالكتمان والتزام بالسرية

 إستمرار اإللتزام بالكتمان بعد ترك المهنة أو الوظيفة، وبهذا الصدد نكون أمام فرضيتين:

 الفرض األول:  تغيير المهنة الى عمل أو مهنة مشابهة.        

لوتم تعيين المسير كمدير للشركة أو ترقية الشريك الى منصب  –غالبا  –ويثور ذلك    

الفرض اليفلت المهني أو الموظف  السابق  من اإللتزام  رئيس مجلس اإلدارة ، ففي هذا

بحفظ سر المهنة، تأسيسا على أٌن الصالح العام يقتضي ذلك، لبٌث الثقة في المهن 

 .3والوظائف التي يلتزم أصحابها بالكتمان، حتى ولو تركوا تلك المهنة أو الوظيفة

                                                           
1
ي أو الموظف ولو بعد انتشاره بين وان كان جانب من الفقه يرى في هده المسألة أن افشاء السر المهني  من طرف المهن -  

 .123الناس يعتبر تأكيدا على صحة السر، انظر محمود صالح العادلي، المرجع السابق الدكر، ص.
2
، ص 2005انظر محمد حبيب، مدى المسؤولية عن االخالل بالسر المهني أو الوظيفي، دار الفكر الجامعي، االسكندرية،  -  

56. 
3
  - V.C. BERAIBAIRT, op.cit.,n° 154, p.388.  
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  عالقة له بالعمل السابق. الفرض الثاني: تغيير المهنة إلى مهنة أو عمل ال       

إذا قام المهني أو الموظف بإستبدال مهنته الى مهنة أو وظيفة أو حرفة أخرى كمن        

كان محافظ لحسابات الشركة  وامتهن التعليم، فالتساؤل يثور حول مدى التزامه بأسرار 

 –النحو المتقدم  على –أنه ال أثر لتغيير المهنة  –الشركة التجارية التي عمل لديها، الشك 

على إلتزامه بسر المهنة، ألٌن الصالح العام يقتضي بقاء اإللتزام قائما بقطع النظر عن بقاء 

 األمين في مهنته األصلية أو تركها لمهنة أخرى.

يستظهر مما سبق أن تغيير الشخص لمهنته ال يؤثر على إلتزامه بالسر المهني في مواجهة      

 .1حيث األسرار محل اإللتزام وال من حيث النطاق الزمني له المهنة والمجتمع، ال من

كما يثور التساؤل حول ما إذا كان األشخاص الخاضعين للسر المهني تابعين للقطاع     

العام أو الخاص لألعمال، لقد أجاب المشرع الفرنسي بصريح النص على معاقبة العاملين في 

 .2اء األسرار لآلخرينالمصانع العامة أو الخاصة متى قاموا بإفش

 لخاتـــــــمة:ا      

ونخلص في ختام هذه الدراسة، أٌن كتمان السر المهني يبقى حسب رأينا البسيط      

إلتزام وواجب أخالقي أكثر مما هو قانوني، ذلك أنه كان والزال إلى يومنا هذا رهين 

، دون أن ننسى أن قانون ضمائر أصحاب المهن والوظائف واعتقاداتهم المادية والمدهبية

األعمال يقوم على أساس الربح والمضاربة في كافة العمليات التجارية سواء لألفراد أو 

التي تحمي السر المهني في قانون  301الشركات التجارية، أضف إلى ذلك أٌن نص المادة 

، 3العقوبات الجزائري، التتضمن عقوبات رادعة سواء من حيث عقوبة الحبس أوالغرامة

هذا إن تم إثباث اإلفشاء بصورة قاطعة، ولهذا تبقى الحلول المقترحة أقرب لحفظ السر 

                                                                                                                                                                                           

. أنظر محمد حبيب 107. وأيضا محمود حبيب، المرجع السابق، ص125انظر الفالح فاطمة، المرجع السابق، ص - 

 .107ص.
1
 .106.، وأيضا محمود صالح العادلي ، المرجع السبق الدكر، ص 105انظر محمود حبيب، المرجع السابق الدكر، ص  -  

2
  -V.art 418 C. pén. fr. 

لحقوق الفكرية، المرجع السالف انظر في هدا المعنى، فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، ا -3

من  301: " .... لقد نص المشرع على بعض العقوبات تبقى في رأينا غير كافية ويعاقب وفقا للمادة 48 .، ص34كر، رقم الذ

 من ينتمي...." قانون العقوبات المتعلقة بالسر المهني كل
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المهني في قانون األعمال، والتي ترمي في مجملها على أخد الحيطة  والتدابير اإلحترازية 

 في حفظ المعلومات التي تشكل السر المهني. 
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 :الملخص

تعترف اتفاقية واشنطن المنشأة للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ألطراف 

النزاع بحرية كاملة في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع من قبل 

محكمة التحكيم،  بمعنى أنها تفصل في النزاع، وفق القواعد القانونية التي يتفق طرفا 

حتراما لحرية اإلرادة باعتبارها أحد المبادئ األساسية التي النزاع على تطبيقها، وذلك ا

 تحكم القانون الواجب التطبيق، وهو ما تجسد في أحكامها. 

أما في الحالة التي ال يتفق فيها األطراف على قانون معين، فإن محكمة التحكيم 

استنادا إلى أحكام االتفاقية تطبق قواعد القانون الداخلي للدولة المتعاقدة الطرف في 

النزاع، بما في ذلك قواعد تنازع القوانين فيها، باإلضافة إلى قواعد القانون الدولي القابلة 

لنزاع، وفيما يتعلق بتطبيق هذه األخيرة، عند غياب اتفاق األطراف على للتطبيق على ا

قانون معين طبعا، فإن المحكمة تطبق تلك المبادئ في الحاالت التي تحيل فيها قواعد 

القانون الداخلي للدولة الطرف في النزاع على القانون الدولي، أو كان هناك مساس بالعدالة 

في حالة تصرف الدولة الطرف بطريقة تثير احتجاج الطرف من طرف القانون الداخلي، أو 

 الخاص، هذا إلى جانب من المفترض هو تطبيق قانون الدولة المستقبلة كما هو معروف. 
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المركز الدولي لتسوية منازعات  –عقود الدولة للتنمية االقتصادية  :الكلمات المفتاح

 –ديد القانون الواجب التطبيق شرط تح  –شرط الثبات التشريعي   – ICSIDاالستثمار 

 -مبدأ سلطان االرادة  -القواعد اآلمرة 

 :مقدمة

تهدف عقود الدولة للتنمية االقتصادية التي تبرم بين الدولة ذات السيادة أو أحد 

مؤسساتها مع الشركات الخاصة األجنبية إلى تنمية القدرة االقتصادية للدولة المتعاقدة، 

بمساعدة رأس المال أو التكنولوجيا المتقدمة أو المواد األولية التي يملكلها األجنبي، وفي 

تهدف المتعاقد األجنبي تحقيق الربح من وراء تعاقده، وهو ما يجعل نفس الوقت يس

هذا األخير حريصا على ضمان مستقبل استثماره، باالتفاق على مجموعة من الشروط 

 التعاقدية التي تكفل له أكبر قدر من المزايا والحصانات طوال مدة العقد.

بذل أوجه التعاون الممكنة ويسعى أطراف هذه العالقة العقدية إلى إنجاح عالقاتهم ب

بينهم، إال أن ذلك يقتضي تحديد حقوق والتزامات كل منهم باالتفاق الصريح بينهم أثناء 

إبرام عقد االستثمار، بحيث تدرج ضمن نصوصه، وقد تحدد هذه الحقوق 

وااللتزامات بصفة عامة، مع ترك التفاصيل للقانون الواجب التطبيق في التحكيم لتسوية 

 ت القانونية التي قد تنشأ بين أطراف هذه العقود.المنازعا

وتتضمن الكثير من عقود الدولة للتنمية االقتصادية، شروطا للتحكيم الدولي الخاص 

، وكان Ad hocالذي ينعقد للنظر في كل حالة على حدى، فيما يطلق عليه تحكيم 

ي يجب على الغالب أن تفشل هذه الشروط في النص على أسلوب لتحديد القانون الذ

 المحكمين إتباعه في إصدار حكمهم.
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الدولة أو أجهزتها والمستثمر الخاص وقد ينشب الخالف بين األطراف المتعاقدة )

(، ويعرض األمر على محكمة تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات األجنبي

 عن القواعد القانونية األنسب التياالستثمار، والتي يجب أن تواجه مشكلة البحث 

تطبق على النزاع القانوني المعروض عليها، لكي تفصل فيه بحكم فاصل وعادل، في ظل 

 غياب اتفاق األطراف على القانون الواجب التطبيق على التحكيم.

وقد تضمنت اتفاقية إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، قواعد 

سيما إذا ما نشأ نزاع حول صريحة بشأن مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق، ال 

تنفيذ العقد، أو تفسيره، أو خرق شروطه، أو إنهائه ...إلخ، وهو ما تدور حوله إشكالية 

 بحثنا من خالل التساؤل التالي:

ما هي المبادئ والقواعد القانونية التي يمكن أن تقبل كقانون واجب التطبيق 

ستثمار في حالة تحديد أو عدم إلصدار قرار التحكيم بشأن النزاع الناشئ عن عقد اال

تحديد ذلك القانون صراحة بموجب شروط العقد؟ وهل تركت اتفاقية واشنطن المنشئة 

للمركز الدولي لألطراف الحرية في تحديد هذا القانون؟ وإذ فرض أنها تركت لهم ذلك 

 فهل تركتها مطلقة أم وضعت عليها قيود تحدد نطاقها؟ 

ترحنا فرضيات مختلفة، و يمكن إجمال هذه ولإلجابة على هذا التساؤل اق

االقتراحات في اإلختيار بين القانون الوطني للدولة المضيفة لالستثمار، والقانون الوطني 

للدولة التي ينتمي إليها المستثمر األجنبي، وقانون دولة مقر التحكيم، والقانون الدولي 

 العام.
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اه التي تحسب له، وأوجه االنتقاد وال شك أن األخذ بأي من هذه المقترحات له مزاي

التي توجه إليه، إال أن كل منها على حدى قد ال يكفي لتقديم ما تبحث عنه هيئة 

التحكيم، فمن األساسي أن يالقي النظام القانوني المختار قبول كل من الدولة المضيفة 

فاصل  والمستثمر الخاص األجنبي، وأن تؤدي قواعد هذا القانون إلى التوصل إلى حكم

 وعادل في النزاع.

لذلك فإن هذا اإلسهام يهدف إثراء وتحليل هذه المشكلة، وذلك : خطة الدراسة

 بالتركيز على النقاط التالية:

 حرية األطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق. -1

 تحديد القانون الواجب التطبيق في غياب االتفاق الصريح لألطراف. -2

I.  اختيار القانون الواجب التطبيقحرية األطراف في. 

دوره البالغ األهمية في تحديد  (1)لما كان لمبدأ سلطان إرادة األطراف المتعاقدة

شروط التعاقد، كان بديهيا أن يكون له دوره البارز في تحديد القانون الواجب التطبيق 

الدولي لتسوية ، وهو ما انعكس على نصوص اتفاقية إنشاء المركز (2)على العالقة العقدية

 منازعات االستثمار.

والحقيقة أنه، وإن كان لمبدأ سلطان اإلرادة دوره البارز في االتفاق على شروط التعاقد 

في العقود التي تبرمها الدولة مع المشروعات الخاصة األجنبية، في ظل عدم توازن القوى 

 أن هذا الدور بين الطرفين، بما في ذلك شرط تحديد القانون الواجب التطبيق، إال

                                                           
1
- Jean M , Jaquet , في مفهوم مبدأ سلطان اإلرادة Principe d’autonomie et contract internationaux, Economica, 1983. P 

70. 
 حيث يعرف البعض هذا المبدأ بقوله: " أنه السلطة التي لألطراف الختيار القانون الواجب التطبيق في المسائل العقدية". -2

J . P, Nipoyet, La theorie d’autonomie la volonte, RCADI, Vol.16, T,I , 1927, p 05. 
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ليس له صفة اإلطالق، إذ أن هناك من المسائل ما ال يقبل الخضوع لقانون سوى قانون 

الدولة الطرف في العقد، بما مفاده أن هناك اختيار مسبق يسبق التعاقد، ويصدر عن 

المشرع في هذه الدولة، اختيار ال يقبل التعديل، لصدوره في صورة القواعد اآلمرة التي 

، وقد يضع المتعاقدون القواعد (1)مخالفتها، وإال طبقت فكرة النظام العام ال يجوز

 المذكورة في مشارطتهم العقدية بغرض تحويلها إلى نصوص تعاقدية.

دور مبدأ سلطان إرادة األطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع  -3

 النزاع:

يتفق األطراف على القانون الواجب  إذا لم يكن هناك مثل هذه القواعد اآلمرة، فقد

التطبيق على عقدهم، سواء كان هو قانون الدولة المتعاقدة أو قانون آخر، مستخدمين 

، تلك الحرية التي (2)في ذلك ما أقره لهم النظام القانوني األساسي من حرية االختيار

 لطان اإلرادة.أصبحت مبدأ مستقرا في الفقه وقضاء القانون الدولي، ويطلق عليه مبدأ س

إلى أسباب عملية أكثر منها نظرية، إذ تستجيب فكرة  (3)ويعزي التسليم بهذا المبدأ

حرية األطراف في اختيار القانون الذي يسري على عقدهم، للتعدد الكبير ولالختالفات 

في التعامالت العقدية الدولية، ذلك أنها تسمح للمتعاقدين باختيار القانون المالئم 

لنتيجة التي يرغبا في تحقيقها، كأن يختارا قانون دولة أخرى أجنبية عنهم، نظرا لتحقيق ا

لما يتضمن من أحكام تنظم عقدهم بصورة معينة أو بصورة تفصيلية، وأفضل من تلك 

                                                           
وما  133، ص 1554فؤاد عبد المنعم رياض، تنازع القوانين واالختصاص القضائي الدولي وآثار األحكام األجنبية، دار النهضة العربية، الطبعة  -1

 يليها.
 .450إلى ص  481، من ص 1553ة لنقل التكنولوجيا، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، صالح الدين جمال الدين، عقود الدول -2
 .420 - 415، ص 1576، الهيئة المصرية العانة للكتاب، 5، الطبعة 02عز الدين عبد اهلل، القانون الدولي الخاص، الجزء  -3
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التي كانت ستحققه األحكام التي وردت في قوانينهم الشخصية، كأن يختارا القانون 

 يحققه ذلك من قيود أقل. السويسري مثال ليسري على عقدهم لما

إذن، فدور المبدأ ال يستهدف إال تأكيد وضمان احترام التوقعات المشروعة 

باستخدامه لتحديد القانون الواجب  Légitimes Prévisions de Partiesللمتعاقدين

التطبيق من ناحية، معطيا لألطراف فرصة التحكم في هذا القانون من ناحية أخرى، 

تفصيل ذلك أن مبدأ سلطان اإلرادة يسمح لألطراف باستبعاد قانون معين، أو التغيير في 

الشروط  طبيعة القانون الذي يختارونه، بإدراجه في المشارطة العقدية ليصير في حكم

العقدية، أو بتجزئة وتقييد أحكامه، ليتحول بذلك من مبدأ لحل مشكلة تنازع القوانين، 

 إلى مبدأ يسمح بالحرية التعاقدية في مجال التجاري واالقتصادي الدولي.

ولذلك، فقد حرص واضعوا اتفاقية إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، 

را واسعا من الحرية في اختيار القانون الواجب التطبيق على على إعطاء أطراف النزاع قد

عالقاتهم، ال سيما إذا ما أثير نزاع بشأنها وعرض األمر على محكمة تحكيم المركز، ولم 

يقتصر ذلك على حريتهم في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع فحسب، 

قيق أكبر قدر ممكن من الحرية ألطراف بل على إجراءات تسوية النزاع أيضا، وذلك لتح

 .(1)العالقة، وتحديد اإلطار المناسب الذي سيتم في نطاقه تسوية نزاعهم

( في فقرتها األولى على أن: " تفصل المحكمة في النزاع 42فقد نصت المادة )

المعروض عليها وفقا للقواعد القانونية التي اتفق عليها األطراف، وإن لم يوجد اتفاق، 

                                                           
زع القوانين، "دراسة في أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار صالح الدين جمال الدين، دور أحكام التحيكم في تطوير حلول مشكلة تنا -1

 .58إلى ص  54، من ص 2004بواشنطن، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 
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محكمة أن تطبق قانون الدولة الطرف في النزاع شامال قواعد تنازع القوانين، وقواعد فلل

 القانون الدولي".

ومؤدى ذلك أن لألطراف اختيار نظام قانوني متكامل لكي يطبق في التحكيم بينهم، 

أو أن يشترطوا تطبيق طائفة معينة من القواعد القانونية، فعلى سبيل المثال يمكن 

يار النظام القانوني ألي من الطرفين، أو كليهما، أو حتى قانون دولة ثالثة، لألطراف اخت

وعالوة على ذلك يمكنهم االتفاق على فض منازعاتهم طبقا للمبادئ العامة للقانون، أو 

 .(1)بعض القواعد السائدة في نظام قانوني معين

سلطان  (، قد قدمت مبدأ42ويستخلص من ذلك، أن الفقرة األولى من المادة )

، (2)اإلرادة، باعتباره المبدأ األساسي الذي يحكم القانون الذي تطبقه محكمة التحكيم

 ومعنى ذلك، أنه قد تنشأ صعوبة عندما يقوم األطراف باختيار قانون دولة بعينها، حيث

عما إذا كان هذا االختيار يشير إلى هذا القانون وقت انعقاد عقد يثور التساؤل 

 الوقت الذي يكون عليه وقت انعقاد هيئة التحكيم؟ االستثمار، أو في

على ما إذا كان األطراف قد ضمنوا اتفاقهم شرطا  وتتوقف اإلجابة على هذا التساؤل،

يقضي بتجميد القانون الواجب التطبيق على عالقتهم، فيما يسمى بشرط التثبيت 

ط، فلو أن األطراف ، أم خال اتفاقهم مثل هذا الشرStabilisation Clause(3)التشريعي 

لم يضمنوا اتفاقهم مثل هذا الشرط، فإن على هيئة التحكيم تطبيق القانون الوطني المختار 

                                                           
التحيكم التجاري ، بحث مقدم إلى ندوة أهمية االلتجاء إلى  ICSIDجالل وفاء محمدين، التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لفظ منازعات االستثمار -1

 .76، ص 1551أكتوبر  15بالمنطقة بدال من التحكيم في دول الغرب، المركز الدولي للتحكيم التجاري باالسكندرية، جامعة االسكندرية في 
2
- G. R. Delaume , The pyramids stand, the pharohs can rest in peace, ICSID rev , Vol.08, No 02, 1993,  p 321. 

3
- P. Weil, Les clauses de stabilisation ou d’intengibilite inserees dans les accords de developpment 

economique, Melanges Ch. Rousseau, Paris , p 301. 

 .   80، ص 1980، 33ي، عدد رقم و د. عبد الكريم سالمة، شروط الثبات التشريعية في عقود االستثمار والتجارة الدولية، المجلة المصرية للقانون الدول
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بالحالة التي هو عليها وقت أن دعيت المحكمة إلصدار هذا التحكيم، أما إذا تضمن 

االتفاق هذا الشرط فإن القانون الواجب التطبيق، يكون هو ذلك الموجود وقت انعقاد 

 اق االستثمار.اتف

ويفهم من ذلك النص أيضا، أن واضعوه قد استبعدوا إحدى األفكار الحديثة التي 

، التي مؤداها أن للدولة Contract sans lois(1)يطلق عليها نظرية العقد بال قانون 

والمتعاقد الخاص األجنبي أن يدرجوا بعقدهم تنظيما كامال مفصال لكافة جوانب 

عالقاتهم، بحيث يلجأ إلى هذا النظام تماما عند حدوث أي نزاع، ودون الرجوع إلى أي 

، وبحيث chart-cadreنظام قانوني آخر، وبحيث يعتبر عقدهم اتفاق إطار بين أطرافه 

، (2)تى في تفسيره من تطبيق أي نظام للقواعد القانونية سواء الوطنية أو الدوليةيفلت ح

ومن ثم إذا عرض األمر على هيئة تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، فإن 

على المحكمة أن تبحث عن اإلرادة الصريحة لألطراف في اختيار قانونا ما، فإن لم تجد 

دتهم الضمنية دون أن تكتفي بما ورد في المشارطة العقدية، فعليها أن تبحث في إرا

على حد تعبير المحكم في تحكيم أرامكو، ذلك أن "العقد ال يمكن أن يوجد في فراغ"، 

معين لتمنح األطراف الحرية في التعاقد،  بل يجب أن يعتمد على قواعد نظام قانوني

 واختيار القانون الواجب التطبيق.

                                                           
 .62 – 61صالح الدين جمال الدين، المرجع السابق، ص   -1
دار النهضة  د. أحمد عبد الكريم سالمة، نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية "دراسة تأصيلية انتقادية"، -2

 .67، ص 1575العربية، 
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طراف أحد النظم القانونية الوطنية لتكون هي القانون الواجب التطبيق فإن لم يختار األ

، فهل هناك مجال (1)على عالقتهم، فقد يختاروا قواعد القانون الدولي لحكم العالقة

 (؟42لتطبيق القانون الدولي في ظل تطبيق الفقرة األولى من المادة )

القواعد العرفية والمعاهدات، بداية، يرى البعض أنه يقصد بالقانون الدولي: مجموعة 

ال سيما تلك التي تتصل بالتجارة الدولية والمالحة واتفاقيات حماية وتشجيع تبادل 

 .(2)االستثمارات األجنبية

وقد ذهب إلى أن لمحكمة تحكيم المركز أن تطبق القانون الدولي، وإن لم تشر إليه 

لزمات وجودها كهيئة إنشاءات ( في فقرتها األولى، باعتبار أن ذلك من مست42المادة )

للفصل في نزاع متعلق بعقود االستثمار الدولي، وإن في ذلك وسيلة للحماية الدولية 

 لالستثمار.

ويلقى هذا االتجاه تأييدا من جانب الفقه، وإن اختلفوا في تبرير ذلك، فقد ذهب 

مة لتوضيح أو آخر إلى أنه يمكن أن تؤخذ قواعد القانون الدولي في االعتبار لدي المحك

 .(3)تكملة القانون الوطني الواجب التطبيق، وإن كان هذا األخير مختارا من أطراف النزاع

ويرى ثالث، أن تطبيق القانون الدولي رغم عدم النص عليه في الفقرة األولى من 

(، يظل ممكن في حالة كون القانون الذي اختاره األطراف هو قانون الدولة 42المادة )

أما إذا غيرت هذه األخيرة قانونها إلنكار أو لإلنقاص من حقوق المستثمر، المضيفة، 

وبعبارة أخرى، فإن قواعد القانون الدولي قد تطبق باعتبارها جزء من قانون الدولة 

                                                           
1

 .63صالح الدين جمال الدين، المرجع السابق، ص   -
2- R. Preiwerk, La protection des investissement privés dans les traites bilatiraux, Zurich, 1963, p 195. 
3
- Goldman, Le droit applicable selon la convention de la B.I.R.D, du 18 mars 1965, pour le reglement des 

defferends relatif aux investissements entre etats et ressortissants d’autres etats, dans investissements 
etrangers et  arbitrage entre etats et personnes privee, la convention B.I.R.D du 18 mars 1965, 1969, p 151. 
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المضيقة، وتلك هي وجهة النظر التي نجدها واضحة في تحكيم شركة امينئويل سنة 

 .ات المركز الدوليوتحكيم ليكتو، الصادر عن إحدى هيئ ،1572

وال يعني تطبيق قانون ما في النزاع، أن تستبعد األحكام التي تضمنتها بنود 

المشارطة العقدية، بل على العكس، فإن تطبيق هذه األخيرة يعد أمرا جوهريا، تنص 

عليه كل النظم القانونية ويمثل مبدأ عاما، فيما يعبر عنه بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ال 

 نقضه وال تعديله.يجوز 

 ووفقا لهذه الظروف، فإن سلطة المحكمة في التصرف ستتلخص في مرحلتين:

ففي المرحلة المبدئية، يجب أن تتحقق المحكمة صراحة مما إذا كان األطراف قد  -

عبروا عن إرادتهم صراحة، واتفقوا على قواعد القانون الواجب التطبيق في النزاع، فإن 

رادة الصريحة، وجب عليها أن تلتزم بما اختاره األطراف، ذلك أن ثبت لها وجود تلك اإل

 Manifestمخالفة هذه اإلرادة سيعد تجاوزا وتعسفا من المحكمة في استخدام سلطتها 

excess of power ( من االتفاقية، األمر الذي 01( الفقرة )52بالمعنى الذي قررته المادة )

 يعرض حكمها لإللغاء.

بتحديد القانون الواجب التطبيق، إال إذا  –في المرحلة الثانية  –مة وال تقوم المحك -

توصلت بعد بحثها إلى أن األطراف لم يستخدموا إرادتهم للتوصل إلى اتفاق صريح حول 

هذا القانون، وقد بينت معظم األحكام المنشورة عن المركز الدولي، أن هناك أغلبية في 

، وتشير هذه النصوص عادة إلى تطبيق القانون حاالت تحديد القانون الواجب التطبيق

الوطني للدولة الطرف في النزاع، الذي يغلب أن يصطحب بالنص على تجميده أو 
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ألسباب مختلفة، وإن اختلفت ذلك في األحكام التي   Frozen or stablizedتثبيته

 نشرت في السنوات األخيرة.



وإذا رجعنا إلى قضاء التحكيم أمام هيئة تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات 

االستثمار، لوجدنا نموذجا واضحا لالتفاق الصريح ألطراف النزاع على القانون الواجب 

ضد الكونغو، حيث  Agipالتطبيق، وهو ذلك الخاص بالتحكيم بين شركة أجيب 

لطرفين في عقدهما على أن: " تسوى الخالفات التي قد تنشأ بين األطراف اتفق ا

بشأن تطبيق أو تفسير هذا االتفاق تسوية نهائية وفقا التفاقية المركز الدولي لتسوية 

منازعات االستثمار بين الدول ومواطني الدول األخرى، من خالل هيئة تحكيم من 

قية، على أن تطبق الهيئة القانون الكونغولي ثالثة محكمين يعينوا وفقا ألحكام االتفا

 المستكمل في حالة الضرورة بأي من مبادئ القانون الدولي العام".

 :االتفاق على تفويض المحكمة في تطبيق قواعد العدل واإلنصاف -2

قد ال يتفق أطراف التعاقد على تحديد قانون معين للتطبيق على العالقة، إال 

المحكمة التي يعرض عليها النزاع، في أن تصدر حكمها وفقا أنهم يفوضوا األمر إلى 

، وذلك بشرط االتفاق الصريح على ذلك بين األطراف، (91)لقواعد العدل واإلنصاف

ويرى البعض أن النص على ذلك يجب أن يحسب ضمن مزايا نظام تحديد القانون 

وية المنازعات، الواجب التطبيق الذي تضمنته االتفاقية، حيث قننت أسلوبا مرنا لتس

وإن شابهت في ذلك بعض نظم الهيئات األخرى للتحكيم، كغرفة التجارة الدولية التي 

( منها، تحت مسمى 15ضمنت الئحتها للتوفيق والتحكيم نصا مماثال في المادة )

ولكن لنا أن نتساءل هل معنى ذلك أن ، Amiable Compositionالتسوية الودية 

 بأن يحكموا وفق هواهم الخاص؟االتفاقية تسمح للمحكمين 

                                                           

اشنطن.( الفقرة الثالثة من اتفاقية و 42المادة ) -  91 
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يغلب أن تطبق هيئة التحكيم نظام قانوني معين، ويغلب أن يكون هو قانون 

الدولة المتعاقدة ذاتها، فإن وجد المحكمون أن بهذا النظام نقص أو ثغرات، فإنهم 

يبذلون جهدهم للتوصل إلى الحل األكثر عدالة للنزاع المعروض، مستخدمين العدالة 

لتكملة العدالة القانونية، دافعهم في ذلك أن مثل هذا  Justice Naturelleالطبيعية 

الحكم ال بد وأن يتم تنفيذه، األمر الذي يقتضي أن يكون مسببا ومستندا إلى قانون 

 ما، وإن لم يكن نظاما قانونيا لدولة محددة.

ومع أن تنفيذ أحكام التحكيم التي تصدرها هيئة تحكيم المركز، تحاط بهيبة 

خاصة، إال أن التسبيب واالستناد إلى فكر قانوني ما، يظل أمرا ضروريا للحفاظ على 

 توازن المصالح بين األطراف، وتشجيع االستثمار في الدول النامية.

إذن فالفائدة التي تعود على المحكمة من هذا النص، أنه يوسع من سلطات 

المحكم عند اتفاق األطراف المحكمة ويعطيها حرية أكبر في تسوية النزاع، فيستطيع 

على تفويضه في ذلك، أن يختار أي نظام قانوني يراه مالئما للتطبيق، ويستطيع أن 

يستخدم أساسا للتسوية يستمده من المبادئ العامة للقانون، كما أن بإمكانه أن يوسع 

من نطاق تطبيق مبدأ قانوني معين أو تعديله ليناسب النزاع المعروض، األمر الذي 

هم بدوره في تطوير القواعد القانونية الواجبة التطبيق على عقود الدولة للتنمية يسا

 االقتصادية.
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وال شك أن كل ما عرضناه بشأن حرية األطراف في اختيار القانون الواجب 

التطبيق على موضوع النزاع، سيسري هنا، فإن لم يوجد اتفاق، أو وجد ولكنه لم يكن 

 .(92)اإلجرائية التي طرأت، فإن للمحكمة أن تفصل فيهاكافيا لتغطية إحدى المسائل 

II. تحديد القانون الواجب التطبيق في غياب االتفاق الصريح لألطراف. 

قد يعبر أطراف عقد التنمية االقتصادية عن إرادتهم المتجهة صراحة نحو تحديد 

ويحدث في قواعد قانون معين بذاته لينظم عالقاتهم التعاقدية وما ينأ عنها من أثار، 

بعض األحيان أن يغفل المتعاقدون التعبير عن هذه اإلرادة في صورة واضحة، فيبرم 

عقدهم دون تحديد القانون الواجب التطبيق على العالقة، أو النزاع الذي قد ينشأ 

، وقد يرجع ذلك إلى سهو المتفاوضين، أو إلى رغبة المتعاقدين تجنب إعاقة (93)بينهم

الف على مسألة قد تبدو لهم انذاك نظرية أو احتمالية، ال سيما تنفيذ االتفاق باالخت

 إذا كان بينهم تعامالت سابقة.

وسواء كان هذا اإلغفال مقصودا أو سهوا من أطراف االتفاق، فإن على محكمة 

تحكيم المركز أن تفصل في النزاع، فإن لم تكن بصدد تحديد القانون الواجب 

بالمشارطة العقدية، وال نص في القانون  التطبيق تحديدا صريحا بموجب شرط

الدولة المتعاقدة، فال مناص من أن يحدد المحكم أو المحكمون هذا القانون، 

القواعد المالئمة لذلك، وأول ما يبدأ به هو البحث في نصوص اتفاقية إنشاء  مباستخدا

 المركز، وهنا يثور التساؤل هل راعى واضعوا االتفاقية مثل هذا االحتمال؟
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 .88إلى ص  64من ص صالح الدين جمال الدين، المرجع السابق،   -
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- J. D.M. Lew, « Applicable law in international commercial arbitration, A study in commercial arbitration 
Awards, Occeana pub, New York , 1978, p 181. 
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إن أبرز الحلول التي تقترح في هذه الحاالت، هي ترك الحرية التامة للمحكم في 

اختيار القانون الواجب التطبيق، حيث يفوضه األطراف في تسوية النزاع بما في ذلك 

تحديد القواعد القانونية التي تسري عليه، وذلك هو األسلوب األكثر إتباعا في 

، فضال عن األخذ به في لوائح Ad hocحدة حاالت إنشاء هيئات تحكيم المرة الوا

 بعض هيئات التحكيم المؤسسي، ال سيما في الئحة محكمة التحكيم األوروبية.

وال شك في إتباع ذلك األسلوب مرونة تسمح للمحكمين بأن يأخذوا في 

اعتبارهم الظروف المحيطة بالنزاع وفقا لكل حالة على حدى، كأن يؤخذ في االعتبار 

األطراف، وصفتهم "من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص"، جنسية 

 وذلك هو األسلوب الذي اتبع في تحكيم "أرامكو".

وبديهي أن محكمة التحكيم، ال بد وأن تعتمد على معايير موضوعية في بحثها 

ين عن ذلك القانون، إال أن تلك الحرية في االختيار قد تؤدي إلى حالة من عدم اليق

 ومخالفة التوقعات المشروعة لألطراف وقد يسيئ المحكم استخدامها.

لذلك فقد اهتم واضعوا اتفاقية إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، 

بأن يقيدوا من هذا اإلطالق بوضع قاعدة موضوعية واضحة تضمنتها عبارات الفقرة 

اطية لتواجه بها المحكمة الحالة التي (، التي قدمت قاعدة احتي42الثانية من المادة )

يفشل فيها األطراف في وصف وتحديد القانون الواجب التطبيق، بحيث يلتزم 

 المحكم في حالة غياب االتفاق الصريح من األطراف بتطبيق:

 إما قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، بما في ذلك قواعد لتنازع القوانين. -
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 .(94)القانون الدولي المتعلقة بالمسألة محل النزاع وإما قواعد ومبادئ -

معنى ذلك أن االتفاقية، قد افترضت أن سكوت األطراف المتعاقدين عن 

تحديد القانون الواجب التطبيق، يجب أن يفسر باعتبار أن إرادتهم الضمنية قد 

تطبيق اتجهت إلى تطبيق القانون الوطني للدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، ثم إلى 

القانون الدولي، إذن فقد أزالت هذه االتفاقية، غموض مشكلة البحث عن القانون 

 .(95)الواجب التطبيق في غياب االتفاق الصريح بين األطراف

وإذ أن بمعظم النظم القانونية الوطنية قصور في القواعد الالزمة لتنظيم موضوعات 

قد حظرت على المحكمين إنكار  عقود الدولة للتنمية االقتصادية، وكانت االتفاقية

، فقد أضافت االتفاقية قواعد ومبادئ القانون الدولي المناسبة No liquetالعدالة 

للتطبيق لترجع المحكمة إليها بعد البحث في قانون الدولة الطرف في النزاع لتكمل منها 

 ما قد يوجد في األخير من أوجه نقص أو قصور.

الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع بما في ذلك قواعد تنازع  تطبيق قانون -3

 القوانين.

 تطبيق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع: - أ

 * التزام هيئة تحكيم المركز بتطبيق قانون الدولة المتعاقدة:  

بين األطراف على اختيار القانون الذي يجب إعماله من  االتفاقعند غياب 

تلزم هيئة  االتفاقيةفإن أحكام  ،قبل المحكمين على النزاع المعروض على المحكمة

                                                           
94

 .72إلى ص  87الدين جمال الدين، المرجع السابق، من ص   صالح  - 
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- Nigel S. Rodly, Some Aspects of the world bank convention the settlement of investment disputes, 
Canadian year book of international law, No.4, 1966, p 57. 
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شامال القواعد الخاصة بتنازع  لالستثمارالتحكيم بتطبيق قانون الدولة المضيفة 

 .(96)القوانين

إلى رؤية البعض أن  الستثمار،لويرجع السبب في تطبيق قانون الدولة المضيفة 

 ،القيام باستثمار في دولة معينة يشتمل ضمنيا على الرضا بتطبيق قانون هذه الدولة

والتي مؤداها أن  التركيز،وذلك إعماال بنظرية ، العقدبحيث أنه القانون األوثق عالقة 

حيث أن نظرية  ،هو القانون الذي يتركز فيه العقد ،على العقد القانون واجب التطبيق

وعلى ارتباط هذا  ،وهو إقليم الدولة المتعاقدة ،التركيز تقوم على مكان تنفيذ العقد

 .(97)العقد بالمصالح األساسية للدولة المتعاقدة

يرى البعض، أنه في حالة غياب اتفاق صريح بين األطراف على اختيار قانون 

ة المضيفة أو الطرف في معين، وإن كان على هيئة التحكيم أن تطبق قانون الدول

النزاع، وقواعد القانون الدولي بحسب األحوال، فإن لها أن ترفض تطبيق قواعد 

القانون الوطني للدولة الطرف في النزاع، إذا كان هذا األخير يخالف قواعد القانون 

 .(98)الدولي

                                                           
 .05، ص 2003معي، اإلسكندرية، هشام صادق، تنازع القوانين، دار الفكر الجا -96

 المقصود بتنازع القوانين: هو وجود أكثر من قانون يدعي أنه صاحب سند شرعي في حكم النزاع، وحل مشكلة تنازع القوانين يتم عادة بواسطة
 إعمال قواعد معينة، تسمى بقواعد تنازع القوانين أو قواعد اإلسناد.

ية التي ترشد القاضي إلى القانون الذي يجب إعماله على المراكز ذات العنصر األجنبي، فهي قواعد تواجه وقواعد اإلسناد هذه هي القواعد القانون
 المراكز أو العالقات الداخلة فيما يسمى بالحياة الخاصة الدولية.

نزاع المتضمن عنصرا أجنبيا، أو أكثرها وقواعد اإلسناد على هذا النحو، هي قواعد يضعها المشرع الختيار أكثر القوانين المتزاحمة مالئمة لحكم ال
  وفاءا لمقتضيات العدالة من وجهة نظره، فقواعد اإلسناد تهدف إذن إلى وضع أكثر الحلول مناسبة من وجهة نظر المشرع أو المحكم.

لتسوية منازعات االستثمار"، دار الجامعة طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات االقتصادية الدولية "دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي  -97
 .383، ص 8778الجديدة للنشر، االسكندرية، 

 .80جالل وفاء محمدين، المرجع السابق، ص  -98
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النزاع، لم ذلك أن اإلشارة إلى تطبيق القانون الوطني للدولة المتعاقدة والطرف في 

يأتي من فراغ ولم يكن مطلقا من كل قيد، إذ أن الخضوع له إنما نشأ نتيجة لخضوع 

الدولة أو الشخص العام الطرف في عقد التنمية االقتصادية لذلك القانون الذي يحدد 

شروط تحديد من هو األجنبي وما هي حقوقه في مثل هذا التعاقد، في ظل القواعد 

ي المعمول بها في هذا الشأن، فضال عن القواعد االتفاقية في العرفية للقانون الدول

 المعاهدات الدولية واتفاقيات تشجيع االستثمار.

والحقيقة أن تفسير مفهوم قواعد القانون الوطني الواجبة التطبيق في مختلف نظم 

 تنازع القوانين بشأن العقود يؤدي إلى واحد من اثنين:

 العقد. إما أن يكون قانون محل إبرام -

 .(99)وإما أن يكون قانون محل التنفيذ -

وبديهي أنه في حالة إبرام عقود التنمية االقتصادية، التي ينتج عنها نشاط للمستثمر 

في الدولة المضيفة، سيندمج كال التفسيرين لصالح قانون الدولة المضيفة، حيث 

يم تلك األخيرة، ومن يغلب أن يبرم العقد فضال عن تنفيذ ما يرتبه من التزامات في إقل

 ثم ندرك أن االتفاقية لم تفعل سوى تقنين للواقع العملي. 

 * استبعاد تطبيق القانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع:

النظام  دقد يثور التساؤل عن السبب الذي دعى واضعوا هذا النص الستبعا

 القانوني الوطني للمستثمر الطرف في النزاع؟
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- Batiffol, Les conflits de lois en matiere de contrats, Paris, 1938, p 85 et s. 
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 إجابة هذا التساؤل، تكمن في تطبيق هذا القانون يعترضه عائقين:الحقيقة أن 

إلى أن طبيعة ما يقدمه المستثمر نفسه من مال أو تكنولوجيا، يتميز بكونه  يرجع -

منقول غير ثابت فضال عن احتمال تعدد مقدمي هذه العناصر ممن يتقدمون للتعاقد 

 في ذات المشروع )سواء كانوا أفراد طبيعيين أو معنويين أو مختلطين(.

الذي يحكمها، األمر الذي  وال شك أن وحدة األداة العقدية يقتضي وحدة القانون

 يخلق مشكلة في االختيار والتفضيل بين عدة نظم قانونية وطنية.

ويرجع إلى طبيعة الدولة أو الشخص المعنوي المتعاقد، حيث يصعب تصور  -

إخضاعه لقانون دولة أخرى دون وجود اتفاق صريح على ذلك، إذ أن النشاط ينفذ 

 سيما ما يتعلق  منها بالنظام العام، والقواعد ذات على إقليمه الوطني وفي إطار قانونه ال

التطبيق الفوري، التي يلزم تطبيقها إعماال للقواعد العامة، ذلك أنه ال يمكن أن نتصور 

استبعاد تطبيق مثل هذه القواعد من النطاق األصيل لتطبيقها، ال سيما وإنها تتصل 

نفيذ العقد لعوائق جسيمة تفقده بسياساتها االقتصادية واالجتماعية، دون أن يتعرض ت

 قيمته.

 * تقييم تطبيق قانون الدولة الطرف في النزاع:

في غياب أي قرينة أخرى، فإن قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، يصبح هو 

القانون الواجب تطبيقه تلقائيا، بما في ذلك ما يشتمل عليه من قواعد لتنازع القوانين 

 قانون شبهة الجمود.حتى ينتفي عن هذا ال
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وإذا ما وجد أن قانونا آخر هو القانون الذي تشير إليه قواعد اإلسناد، فإن هذا 

 القانون يصير هو القانون الواجب التطبيق، وإن كان ذلك أمر نادر الحدوث.

ومن ثم فإن القواعد الموضوعية في القانون الوطني للدولة المتعاقدة ستكون هي 

 يق في معظم األحوال، وهو ما يواجه باالنتقادات التالية:القانون الواجب التطب

ال تخفى مدى الصعوبة التي تواجه تطبيق قانون وطني أمام القضاء الدولي، إذ  -

ال يستطيع أحد أن يقول بأن على المحكمة الدولية أن تعرف كل القوانين الوطنية أو 

ق هذا القانون أيا كانت أن تستطيع تطبيقها، هذا فضال عن أن محكمة التحكيم ستطب

طبيعة قواعده، أو ما تتسم به من العدالة وأيا كانت ظروف القضية المعروفة والتي قد 

 تشير إلى صلة العالقة بقانون آخر.

عالوة على أن تطبيق قانون الدولة المتنازعة يعطيها ميزة معرفتها األوسع واألعمق 

يجعلها أقدر على تفسيره وبسط حجتها أمام  بقانونها بالنسبة للطرف الثاني في النزاع، مما

 هيئة التحكيم.

ومن ناحية أخرى، فإن النزاع إذا كان قد سبق عرضه على إحدى المحاكم 

الوطنية في الدولة المضيفة، سيجعل من رفع النزاع إلى محكمة تحكيم المركز نوعا من 

م المركز االستئناف، حيث ستطبق نفس القانون بنفس األسلوب، مما يجعل تحكي

مضيعة للوقت ووسيلة للتسويف وإطالة أمد النزاع، وتظهر المشكلة أكثر إذا ما 

أصدرت محكمة التحكيم حكما يخالف الحكم الذي أصدرته المحاكم الوطنية 

 استنادا على نفس القواعد القانونية، مما يؤثر بالتالي على إمكانية تنفيذ حكم التحكيم.
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شريع الوطني، وثم فبإمكانها أن تعدل فيه، بحيث إن الدولة هي متحكم في الت -

التزاماتها التعاقدية، إضافة إلى أن الدولة المتعاقدة قد   Annihilerتبطل بل تعدم 

في تشريعاتها وإن لم  –وأحيانا المتعارض  –ترهق الطرف الثاني بل تعجزه بالتغيير المستمر 

إال المصلحة العامة، ومن ثم يصير القانون الواجب التطبيق معلقا على إرادة  تكن تتغيا

أحد أطراف النزاع، وهو األمر الذي دفع المحكمين في الكثير من األحيان ألن يتهربوا 

من تطبيق القوانين الوطنية، والسعي نحو تسبيب أحكامهم استنادا إلى قواعد القانون 

 لقانون.الدولي، أو المبادئ العامة ل

أنه من المتوقع أال يمكن تطبيق قواعد القانون الوطني للدولة المتعاقدة، لما  -

على حد  –يشوبه من أوجه قصور في التشريع، أو نظرا لطبيعته الدينية، ال سيما 

قوانين الدول اإلسالمية التي وضعت في القرن الثامن والتاسع، والتي ال  –زعمهم 

فسير عقد كعقود االمتياز البترولية، وكذلك قوانين الدول تتضمن القواعد المالئمة لت

النامية التي لم تتضمن بعد التنظيم المناسب لعمليات نقل التكنولوجيا الحديثة، هذا 

فضال عن أن مثل هذه القوانين، قد ال تكون مالئمة للحكم على مدى صحة الشروط 

طبيق العديد من النظم العقدية وأثرها التي تتخطى حدود عدة دول وتحتاج إلى ت

 القانونية.

ومع تلك االنتقادات، ذهب دعاة تدويل عقود الدولة للتنمية إلى أن تطبيق أحد 

القوانين الوطنية، ما يزال ال يستبعد في كل األحوال لصالح تطبيق القواعد العامة أو 

 غيرها، إال أن هذا التطبيق يغلب أن يقتصر على أن يكون تطبيقا جزئيا، ذلك أن
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إذا ما واجه مبادئ أسمى وأهم مثل مبدأ العدالة،  –في رأيهم   –افتراض تطبيقه يسقط 

 أو احترام الحقوق المكتسبة أو وجوب توازن العالقات التعاقدية.

ومن ثم فلم يعد مناسبا الزعم بأن القانون الوطني يجب أن يطبق تلقائيا، ال سيما 

وأن تقوم على التعاون ال التعارض، ولذلك وأن العالقة بين األطراف المتعاقدة ال بد 

يجري قضاء محاكم التحكيم على مراعاة طبيعة التعاقد واحتماالت المخاطر وشروط 

العقد قبل تطبيق قانون الدولة المضيفة، باعتبار أن محرري مثل هذه االتفاقيات الهامة 

أن  –مضيفة إن كانت هناك رغبة أكيدة في تطبيق قانون الدولة ال –كان بإمكانهم 

 يدرجوا ذلك صراحة ضمن شروط العقد.

وينبغي أال يفسر السكوت عن تحديد القانون الواجب التطبيق لصالح تطبيق 

القانون الوطني وحده، بل يدعي المحكم ألن يبحث في ضوء روح االتفاق عن 

التفسير المناسب لنصوص االتفاق محل النزاع، الذي ربما يرى أنها قد تفسر بتطبيق 

نون وطني محدد أو تفسر بالرغبة في إخضاع العقد لقواعد أوسع واشمل كالقواعد قا

 العامة للقانون.

وبديهي أن في ذلك االتجاه ما يخالف االتجاه الذي اعتمدته المحكمة الدائمة 

في قضايا القروض الصربية والبرازيلية، والذي كان  –ومازلنا نؤيده  –للعدل الدولي 

األساس الذي يستند عليه لتعليل قاعدة افتراض تطبيق قانون الدولة الطرف في النزاع 

بصورة تلقائية، تأسيسا على أن أحد األطراف دولة ذات سيادة، وال يمكن أن نتصور 
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لتزاماتها اتجاه افتراض خضوعها لقانون دولة أخرى ليحدد صحة شروط تعاقدها وا

 .(100)غيرها

  تطبيق قواعد تنازع القوانين للدولة المتعاقدة: -ب

إن المحكمة، قد تصل إلى تطبيق قواعد نظام قانوني آخر تشير إليه قاعدة من 

قواعد اإلسناد التي تضمنها القانون الوطني للدولة الطرف في النزاع، سواء كان هذا 

 ن هو القانون الدولي ذاته.النظام نظاما قانونيا وطنيا، أم كا

بل أن البعض ذهب إلى أن طبيعة التحكيم ذاته باعتباره قضاء يخرج عن إطار 

القضاء الوطني، تحتاج إلى أن يطبق في أحكامه قواعد عامة تتخطى حدود تطبيق 

قانون محدد بذاته، وأنه إذا كان هناك من األحكام ما طبق القاعدة التي جاءت في 

فيجب أال يعتبر ذلك عرفا واجب  1525دائمة للعدل الدولي منذ قضاء المحكمة ال

 اإلتباع.

من ذلك أن المحكم في تحكيم أرامكو رأى أن تطبيق قواعد القانون الدولي 

الخاص )تنازع القوانين( الموجودة في قانون المملكة العربية السعودية، يجب أن يسبق 

مبادئ العامة للقانون والعادات المتعارف بتفسير هذه القواعد أو تكملتها عند الحاجة بال

عليها في صناعة البترول، باعتبار أن مثل هذه المفاهيم تعد نوعا من النظام العام 

األسمى، وقد طبقت هذه القواعد في العديد من أحكام التحكيم التي صدرت عن 

 المركز.

                                                           
100

 .55 إلى 75صالح الدين جمال الدين، المرجع السابق، من ص   -
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سنة  ضد الكونغو Benvenuite et Bon Fantففي قضية بونفينيوتي وبون فانت 

استظهرت هيئة التحكيم عدم تعبير األطراف المتعاقدون عن رغبتهم الصريحة في  1588

 تطبيق قانون معين.

( من اتفاقية إنشاء 42ومن ثم لجأت المحكمة إلى تطبيق الفقرة الثانية من المادة )

المركز، وانتهت إلى أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة الكونغو، فضال عن 

د العدل واإلنصاف التي يحق للمحكمة  تطبيقها وفقا التفاق أطراف النزاع، وهو قواع

نفس ما اتبعته محكمة التحكيم التي شكلها المركز للفصل في نزاع شركة أمكو آسيا 

، حيث وجدت المحكمة أن األطراف لم يتفقوا صراحة 1571سنة  اضد اندونيسي

قتهم، كما لم يفوضوا المحكمة سلطة بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على عال

 الفصل في النزاع وفقا لقواعد العدل واإلنصاف.

( من االتفاقية، وانتهت إلى تطبيق 42ومن ثم طبقت نص الفقرة الثانية من المادة )

القانون االندونيسي باعتباره قانون الدولة المتعاقدة، فضال عن إشارة األطراف إليه في 

يم باعتباره القانون الواجب التطبيق، إضافة إلى تعلق النزاع مناقشاتهم أثناء التحك

باستثماراتهم في اندونيسيا، وهو ذاته ما أيدته محكمة التحكيم الخاصة التي تشكلت 

 للنظر في طلب اندونيسيا بإبطال الحكم.

ضد الكاميرون سنة  Klockenerكذلك اتجاه المحكمة في تحكيم كلوكونر 

لعقد محل النزاع شرطا للتحكيم لدى المركز الدولي لتسوية ، إذ بينما تضمن ا1571

منازعات االستثمار، خال من وجود شرط صريح لتحديد القانون الواجب التطبيق، 
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األمر الذي فسرته المحكمة بأن نية األطراف قد اتجهت إلى تطبيق قانون دولة 

انون الدولي المالئمة الكاميرون، باعتباره قانون الدولة المتعاقدة، مدعما بقواعد الق

 للتطبيق.

وبجوار هذه األحكام نجد نموذجا آخر لم يسبق في قضاء هيئة تحكيم المركز، 

نقصد ذلك الخاص بالحكم في تحكيم شركة آسيا الزراعية المحدودة ضد سيريالنكا 

 .1578سنة 

ذلك أن االتفاق المبرم بين الطرفين لم يكن يشير إلى اختصاص المركز الدولي 

ية منازعات االستثمار، فضال عن أنه لم يتضمن إشارة صريحة إلى القانون لتسو

 الواجب التطبيق.

وبعد أن فصلت المحكمة في اختصاصها بنظر النزاع، اتجهت إلى البحث عن 

القانون الواجب التطبيق على موضوعه، وإذ رأت أن االختيار السابق والصريح 

ها في تحكيم نشأ مباشرة عن اتفاق بين للقانون الواجب التطبيق مسألة يصعب تصور

 دولتين لحماية رعاياهما وتشجيع تبادل االستثمارات بينهما.

واستخلصت المحكمة من ظروف إبرام العقد ولجوء األطراف إلى التحكيم في 

إطار المركز الدولي، أن إرادة الطرفين كانت تتجه إلى تطبيق نصوص االتفاقية الثنائية 

المعقودة بين سيرالنكا وبريطانيا في المقام األول، على أن تستكمل بتطبيق قواعد 

مقام الثاني، مع مراعاة أن أحكام االتفاقية المشار إليها قد القانون الدولي العام العرفي في ال
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صارت جزءا من النظام القانوني لسيرالنكا، ومن ثم يكون هذا األخير هو الواجب 

 .(101)التطبيق

 

 نطاق تطبيق القانون الدولي: -2

ضوء األحكام التي أصدرتها محاكم التحكيم التابعة للمركز الدولي، اتجه  وفي

الفقه إلى البحث في نطاق تطبيق القانون الدولي في المنازعات التي قد تثور بين أفراد 

 عقود الدولة، وهو ما نعرض له في النقاط التالية: 

 (.03( الفقرة )22مفهوم القانون الدولي في ظل المادة ) -أ

تقرير مجلس المحافظين بشأن اتفاقية إنشاء المركز، أن مفهوم القانون الدولي حدد 

( من ميثاق إنشاء محكمة 01( الفقرة )37يجب أن يفسر بالمعنى الوارد في نص المادة )

العدل الدولية، وهو ما يقتضي أن يؤخذ في االعتبار أن هذه المادة قد وضعت لتطبق 

 .(102)رها أشخاص القانون الدوليبشأن العالقات بين الدول باعتبا

 مدى إمكانية خضوع أحد أشخاص القانون الخاص للقانون الدولي. -ب

                                                           
 .104إلى  55صالح الدين جمال الدين، المرجع السابق، من ص  -101

 تنص هذه المادة على أن للمحكمة تطبيق القانون الدولي لتسوية النزاع، ويتضمن ذلك تطبيق: -102
 المعاهدات الدولية ... -أ   

 العرف الدولي ... -ب  
 المبادئ العامة للقانون المعترف بها من األمم المتمدينة. -ج  

 راء الفقهاء باعتبارها مصادر احتياطية لتحديد قواعد هذا القانون.وأ التي تضمنتها أحكام المحاكم القواعد -د   
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من المسلم به أن القانون الدولي يطبق أساسا في العالقات بين الدول، والحقيقة 

يصبح طرفا مباشرا في نزاع  -في ظل اتفاقية البنك الدولي –أن المستثمر الخاص األجنبي 

يواجه فيه الدولة، أمام هيئة تحكيم دولية المنشأ، تجري أمامها إجراءات تسوية النزاع 

وفق قواعد القانون الدولي، وتصدر حكما دوليا يرتب عدم تطبيقه آثار هي أيضا أثار 

 دولية.

ظل هذا القانون إال من خالل إرادة ومؤكد أن المستثمر الخاص لم يتقاضى في 

 الدولة الطرف في االتفاقية وبشرط أن تظل طرفا فيها.

 نطاق تطبيق القانون الدولي في التحكيم أمام مركز تسوية منازعات االستثمار. -ج

إن مراجعة األعمال التمهيدية لالتفاقية المنشئة للمركز، جعلت البعض يحدد 

اب اإلرادة الصريحة لألطراف محصورا في الحاالت نطاق تطبيق هذا القانون في غي

 التالية:

 * إذا ما أشار القانون الوطني ذاته إلى تطبيق القانون الدولي.

 * إذا ما كانت المسألة المعروضة مما ينظم بطبيعته مباشرة بقواعد القانون الدولي.

مخالفة وخرقا * في حالة ما إذا كان القانون الوطني أو الحل الذي يؤدي إليه يمثل 

 للقانون الدولي.

وتحتاج الحالة األخيرة إلى تبين الكيفية التي يطبق بها كل من القانون الوطني 

 والقانون الدولي دون تعارض.
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 حدود تطبيق القانون الوطني والقانون الدولي على موضوع النزاع:  -1

( في فقرتها 42)يالحظ البعض، أن آلية وفلسفة تنازع القوانين التي قدمتها المادة 

الثانية تدعوا إلى تطبيق قانون الدولة الطرف في النزاع، وتلك القواعد التي يمكن 

تطبيقها من القانون الدولي، إال أن هذا النص لم يبين بصورة واضحة الحدود التي 

 تطبق فيها المحكمة قواعد كل من القانون الوطني والدولي. 

ة نزاع يتصل بخالف حول مسألة قانونية فإذا افترضنا أن المعروض على المحكم

Legal issue  تتعلق بمصادرة االستثمار الخاص بأجنبي، وأن تشريع الدولة المضيفة

يعفيها من أن تؤدي أي نوع من التعويض إلى المستثمر األجنبي، فمن المؤكد أن 

الدولة، وهنا قاعدة القانون الدولي المتعلقة بمثل هذه الحالة لن تتفق مع تشريع هذه 

يختلط األمر على المحكمة، أيا من القوانين تطبق في غياب اتجاه معين من 

 األطراف؟

وقد اتجه البعض إلى أولوية قواعد القانون الدولي بالتطبيق، ويبرر ذلك بأن 

( والذي جعل قواعد القانون الدولي تأتي في المقام الثاني بعد 42الترتيب الوارد بالمادة )

نون الوطني ترتيب غير متبع في ما يجري عليه العمل في محاكم التحكيم، قواعد القا

فضال عن أن النية التي عبرت عنها المفاوضات بين الدول المختلفة التي شاركت في 

المؤتمرات اإلقليمية المبدئية، وفي لقاءات اللجنة القانونية عالوة على وجهات النظر التي 

تسوية منازعات االستثمار تعطي مبررا كافيا لتأييد هذا عبر عنها ممثلي المركز الدولي ل

 االتجاه.
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وهو ما أيده جانب من الفقه بحجة أخرى، مؤداها أنه "إذا كانت محاكم التحكيم 

التي تنشأ بموجب اتفاقية إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار تنتسب 

 وهو القانون الدولي.  Lex foriللمحاكم الدولية، فإن عليها أن تطبق قانون القاضي 

وال شك أنه يمكن بسهولة استظهار صفة الدولية في تلك المحاكم التي تنشأ في 

إطار المركز الدولي، ذلك أن وثائق إنشائها تؤكد أن تلك االتفاقية قد وضعت أساسا 

إليجاد هيكل للتحكيم الدولي يستطيع فيه األشخاص والشركات الخاصة أن تحصل 

الوضع الذي تحصل عليه الدولة في ادعاءاتها أمام محكمة العدل الدولية، على نفس 

ومن ثم يكون حق محكمة تحكيم المركز في تطبيق قانون القاضي، أي القانون 

 .(103)الدولي غير قابل إلثارة التساؤل أو االختالف
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 :خاتمة

منازعات االستثمار يسمح كما رأينا فإن النظام القانوني للمركز الدولي لتسوية 

ألطراف عقد الدولة للتنمية االقتصادية بمجال واسع من حرية اختيار النظام القانوني 

( الفقرة األولى، ثم حد لمحكمة 42الذي يطبق على عالقتهم، وقنن ذلك في المادة )

التحكيم التي تنشأ في إطار المركز الخط الذي تسير عليه في تحديد النظام القانوني 

لواجب التطبيق على النزاع القانوني المعروض عليها في حالة عدم اتفاق األطراف على ا

ذلك، فجعلت القانون الوطني للدولة المتعاقدة هو القانون األولى بالتطبيق، وإن 

تركت للمحكمة فرصة التوسيع في هذا التطبيق حين جعلت مفهوم القانون الوطني 

بحيث يسمح ذلك بإمكانية تطبيق القانون الذي  مشتمال على قواعد تنازع القوانين،

تشير إليه هذه القواعد، والذي يكون قانون آخر غير القانون الوطني للدولة المتعاقدة، ثم 

جعلت للمحكمة إمكانية تطبيق قواعد القانون الدولي العام بما في ذلك المبادئ العامة 

بيق على النزاع في القانون الوطني، للقانون، سواء لعدم وجود قواعد قانونية مناسبة للتط

أو لتكملة النقص في هذا األخير، أو إذا كان ذلك القانون مخالفا ألحكام القانون 

 الدولي.

وهكذا يسمح هذا النظام ألطراف النزاع منذ البداية، بخالف الحال إذا ما عرض 

األمريكية  النزاع على هيئة تحكيم مؤسسي أخرى كغرفة التجارة الدولية، أو الجمعية

 للتحكيم، بأن يعرفوا القواعد التي يتوقع أن تطبقها هيئة تحكيم المركز على النزاع.
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فضال عن أن هذا النظام يتفادى بوضوحه الغموض الذي قد يحيط بمسألة اختيار 

القانون الواجب التطبيق في أنظمة التحكيم المؤسسي األخرى في حالة غياب اتفاق 

ية إنشاء المركز كغيرها على أن تراعي المحكمة العدالة والحس األطراف، فلم تنص اتفاق

السليم  والعادات التجارية، بل حددت القواعد التي ستطبق وإن كان ذلك مشموال 

بمرونة كبيرة تسمح للمحكمة بالتجديد والتطوير المستمر للقواعد التي تطبيقها بما 

ع بذلك حلول واضحة ومتطورة يحقق إصدار أحكام متوازنة تراعي فيها العدالة، وتض

لمشكلة القانون الواجب التطبيق على المنازعات التي تنشأ عن عقود الدولة للتنمية 

 االقتصادية.

ورغم أن هذه المرونة قد تسمح للمحكمين بالوقوع في نفس األخطاء التي وقع فيها 

كان يجب المحكمين في التحكيمات البترولية الشهيرة، حين استبعدوا القانون الذي 

تطبيقه لحساب ما يبتكرونه من المبادئ القانونية التي تخدم مصالح المستثمرين 

إال أن النظام الذي وضعته اتفاقية إنشاء المركز ‘ األجانب على حساب الدولة النامية،

الدولي لتسوية منازعات االستثمار يقلل من هذا الخطر، إذ ورغم ما تتمتع به أحكام 

وتعرض من يخالفها لجزاءات دولية، إال أن في وجود فرصة للطعن المركز من احترام، 

في الحكم الصادر أمام هيئة تحكيم خاصة تعيد النظر في الموضوع، وفي القانون 

الواجب التطبيق، ما يقلل من االنتقادات التي توجه إلى النظام الذي قدمته المادة 

 ( من االتفاقية.42)
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تتمثل المسؤولية للمقاول و المهندس المعماري في الجانبيين التعاقدي و         

أصابت رب العمل أو الغير من  ألتقصيري، فتكون عقدية متى كانت األضرار التي

جراء األخطاء التي تسبب فيها كل من المقاول و المهندس المعماري ناتجة عن 

إخاللها بالتزاماتهم العقدية التي تجد أساسها في عقد الهندسة المعمارية و المقاولة من 

اجل البناء، وتكون تقصيرية متى كانت تلك األضرار مصدرها العمل التقصيري 
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عن المهنيين المشار إليهم بسبب خرقهم اللتزامات قانونية مصدرها إدارة الشمر  الصادر

 عاو لعرف المحلي المنظم للمهنة التي يزاولونها سواء كان الضحية رب العمل أو الغير.

غير أن ما يهمنا في هذا الصدد هو المسؤولية العقدية للمقاول و المهندس          

ألخيرة تتميز في إطار )ق.ل.ع( المغربي بازدواجية المعماري، ولما كانت هذه ا

خضوع المقاولة و المهندس المعماري لقواعد  -معنى ذلك-األنظمة القانونية المنظمة لها

 -قبل التسليم-المسؤولية العقدية وفقا للنظرية العامة عندما يكون البناء في طور االنجاز

تثنائية ما هي إال تطبيق من تطبيقات وخضوعهما في الفترة الموالية للتسليم لقواعد اس

 865النظرية العامة للمسؤولية العقدية متى توافرت الشروط المنصوص عليها في الفصل 

 من ق.ل.ع المغربي و هذا ه ما يسمى بالضمان العشري.

ونحن في عرضنا هذا سوف نقتصر على دراسة الضمان العشري، ولرجوع رب        

ورين وفقا لهذا الضمان الخاص بسبب إخاللهم بالتزاماتهم العمل على المهنيين المذك

من ق.ل.ع المغربي علق على  865العقدية، فان المشرع المغربي من خالل الفصل 

 تحقق و توافر شروط محددة على سبيل الحصر إال و هي :

أن يتعلق األمر بتشييد بناءات أو غيرها من المنشات المعمارية األخرى من  -

 و المهندسين المعماري طرف المقاولة 

أن تتعرض هذه األبنية للتهديم أو التعييب بسبب من األسباب المنصوص عليها  -

من ق.ل.ع وهي نقصان المواد وعيب في األرض أو في طريقة  865في الفصل 

 لبناء.
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كما انه يتعلق وقوع هذا التهدم أو التعيب داخل داخل فترة الضمان العشري الموالية 

 للتسليم.

لكن اإلشكال يثار عندما يختلف شرط من شروط السابقة بحيث تظهر         

بالمبنى او غيره من األعمال التي تسلمها رب العمل عيوب ونقائص لم تستجمع 

شروط الضمان العشري، فهل يفقد رب العمل في  هذه الحالة حقه في الضمان و 

لرجوع على المهنيين الحصول على مبنى خال من العيوب، ة بالتالي يفقد الحق في ا

 المذكورين؟

من ق.ل.ع،  881و  868المشرع المغربي يجيبنا على هذا السؤال في الفصلين        

إذ يحيل بشان هذه العيوب التي لم تتوفر فيها شروط الضمان العشري على طريق 

أخر يتمثل في سلوك رب العمل دعوى ضما العيوب الخفية وفقا لعقد البيع، إذن 

 عيب؟ وما المقصود بالعيب الخفي؟فما هو ال

ان المشرع المغربي كغيره م التشريعات المعاصرة لم يعط لعيب الخفي وان كان        

 من ق.ل.ع. 545قد تعرض لشروطه واآلثار المترتبة عليه في الفصل 

وعليه،فحسب أستاذنا الدكتور عبد القادر العرعاري فان العيب هو كل ما       

السليمة للشيء،  ويترتب عن ذلك نقصان في قيمته أو مجرد  يصيب أصل الفطرة

 التأثير على منفعته وفقا لما خصص له المبيع بحسب طبيعته أو بمقتض االتفاق.
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أما العيب الخفي فيعني به حسب األستاذ نفسه هو الذي ال يمكن الوقوف       

. 104صاص و المعرفةعليه بفضل خبرة الرجل العادي وإنما يلزم اللجوء إلى ذوي االخت

لكن المشكل القانوني الذي يثار في هذا اإلطار ما هي فائدة العملية من هذه اإلحالة 

 وهل كانت في محلها؟

بمعنى أخر إذا كان المشرع المغربي مراعاة منه لمصلحة رب العمل بإتاحة        

عيوب الفرصة أمامه مرة ثانية للرجوع على المقاول و المهندس المعماري بسبب ال

والنقائص التي ينطوي عليها المبنى الذي تسلمه و التي ال تتوفر فيها الشروط 

من ق.ل.ع وذلك بمنحه طريقا أخر يتمثل في  865المنصوص عليها في الفصل 

 دعوى ضمان العيوب الخفية وفقا لعقد البيع.

البيع  فهل المقتضيات القانونية المنظمة لدعوى ضمان العيوب الخفية وفقا لعقد      

كافية وكفيلة بتوفير الحماية القانونية لرب العمل باعتباره مستهلكا عاديا في ميدان 

 تشييده البناء؟

وإذا كان البحث في المسؤولية وضمان يقتضي بالضرورة االستناد على الواقع        

)واقع الناس،حياتهم االجتماعية(، وحيث أن من المسلم به هان ميدان العمران شهد 

تطورا ملحوظا في الوقت الراهن، فما هي الدواعي و األسباب التي جعلت المشرع 

يرجع إلى الوراء وعدم اقتداءه بالتشريعات الحديثة المقارنة وبالتالي إدخال 

 إصالحات جذرية تهم ميدان المسؤولية و التامين في المجال البناء؟
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أينا تناول موضوعنا هذا لإلجابة على التساؤالت القانونية المثارة أعاله، ارت

باالنطالق من دعوى الضمان العشري كمبدأ عام بالوقوف على شروطها و أساسها 

القانوني،أطراف الدعوى و اآلثار المترتبة عنها ، وكذا عالقتها باالنطالق من 

دعوى الضمان العشري كمبدأ عام بالوقوف عل شروطها و أساسها القانوني وأطراف 

مترتبة وكذا عالقتها بالنظام العام، مبرزين عيوب و نقائص دعوى الدعوى و اآلثار ال

ضمان العيوب الخفية في تحقيق حماية قانونية فعالة لرب العمل باعتباره طرفا ضعيفا 

 في العالقة العقدي التي تربطه بالمعماريين، مظهرين.

بناء وذلك تقدم التشريعات الحديثة في ميدان المسؤولية و الضمان في ميدان ال      

بالوقوف على القصور التشريعي ان لم نقل الفراغ  التشريعي الذي يعاني منه ق.ل.ع 

 المغربي، في هذا المجال وأمالنا معقودة على سده إن شاء اهلل في القريب العاجل.

 وعليه، سوف نتناول موضوعنا من خالل التقسيم التي:

العيوب الخفية في عقد  : مقارنة الضمان العشري بدعوى ضمان المبحث األول

 البيع من حيث الشروط، األساس القانوني و أطراف الدعويين في القانون المغربي.

: مدى ارتباط الدعويين بالنظام العام و اآلثار المترتبة عنهما في المبحث الثاني

 القانون المغربي.
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خفية في المبحث األول: مقارنة الضمان العشري بدعوى ضمان العيوب ال

عقد البيع من حيث الشروط، األساس القانوني و أطراف الدعويين في 

 القانون المغربي.

 مقومات وشروط إعمال الضمان العشري

يجب توافر مجموعة من الشروط لقيام الضمان العشري و المتمثلة في تشييد     

المعمارية من طرف المقاول و المهندس المعماري،  بناءات أو غيرها من المنشات

وان يتم تهدم هذه االبينة أو التعيب بسبب احد األسباب المذكورة في الفصل 

 )ق.ل.ع( المتجلية في نقصان التهدم أو التعيب في مدة الضمان العشري. 967

سنقوم بتحليل هذه الشروط كل على حدى على ضوء قانون االلتزامات و العقود، 

 ما جاء به الفقه و القضاء الفرنسي ودلك كالتالي:و

 : شروط إعمال الضمان العشري.

الشرط األول: أن يتعلق األمر بتشييد بناء أو غيره من األعمال المعماري 

 105األخرى

يرتبط الضمان العشري ارتباطا وطيدا مع تشييد للبناء او غيرها من األعمال كما      

حيث ميز المشرع المغربي بين البناء وباقي اإلعمال )ق.ل.ع(  865جاء في المادة 
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األخرى، وحضر الضمان العشري بالنسبة للبناء دون األعمال األخرى التي اقر لها 

 .2280و  1852سنتين كفترة للضمان، وهذا تأثرا بنظيره الفرنسي في المادة 

 المقاول؟فلماذا هذه التفرقة بين أشغال البناء و األعمال األخرى التي ينجزها 

فالبناء هو كل ما كونته يد المقاول أو المتخصص في البناء بحيث يصبح قارا       

متصال باألرض ويتسم بقوة التبات وذلك لالستعانة بمواد الباء،) الخرسانة، 

 الفوالذ، الحديد، االسمنت...(.

كما انه في حالة تعلية البناء أو تكملته أو إصالحه حيث تكون هذه على قدر        

من األهمية كبناء طابقين فوق الطابق السفلي ، فإنها تخضع لضمان العشرُي أما إذا 

 كانت على قدر طفيف ال يشكل أهمية كبرى فإنها ال تخضع للضمان العشري.

طرف المقاول بوحده أو بمعية المهندس أما األعمال األخرى المنجزة من       

كالمصاعد الكهربائية و السخان المركزي وللعقارات التخصيص وهي المكفولة 

 بضمان السنين.

وبالرغم من التفرقة التي كرسها واضعوا القانون المدني الفرنسي بين البناء و باقي       

بديد معالم هذه التفرقة األعمال األخرى، فان القضاء والفقه الفرنسيين قد حاولوا ت

 وذلك بتطبيق حكم الضمان العشري عليهما.

إلى إعادة النظر ف مسؤولية كل من  1568مما دفع المشرع الفرنسي سنة         

المقاول و المهندس المعماري اتجاه رب العمل، حيث خلص في األخير إلى التفرقة 
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العشري وبين األعمال المعماري بين األعمال المعمارية الكبيرة التي توجب الضمان 

الصغيرة التي توجب ضمان سنتين فقط مما كان له األثر في توسع دائرة الضمان 

لتشمل أشخاصا آخرين من غير المهندس المعماري و المقاول ولو بمدة ضمان 

 سنتين .

ومن هنا تولدت صعوبة الفرق بالنسبة لرجال القضاء في العمل الكبير والصغير       

 ضوابط كل منهما. بشان

التي  Spenetta 106على يد   1587ثم جاء المشرع في إطار اإلصالح سنة        

تقدم بمشروع صادق عليه البرلمان باألغلبية الساحقة، حيث جاء فيه أن إعمال 

الضمان العشري يكون في حالة وجود عيب في عنصر م عناصر اإلنشاء )كالسترة و 

 األعمدة..(.

ان لخلل منصبا على عناصر التجهيز، فانه يرى بين الحاالت التي أما إذا ك      

تكون فيها عناصر التجهيز متصلة بالعناصر األساسية حيث يستحيل فصلها إال 

 بحدوث ضرر حيث يتم تفعيل الضمان العشري.

بين الحاالت التي تكون فيها عناصر التجهيز منفصلة عن أصل البناء بحيث           

 تفكيك بدون حدوث الضرر حيث اوجب ضمان السنين.تكون سهلة ال

من هنا يمكننا القوالن المشرع الفرنسي وسع من نطاق المنشات المعمارية بإضافته 

 األعمال األخرى ليسري عليهما الضمان العشري بعدما كان يطبق فقط على البناء.
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ة واسعة )ق.ل.ع( أعطى سلطة تقديري 865أما المشرع المغربي في الفصل         

للقاضي في تمديد نطاق الضمان العشري ليشمل الملحقات و التجهيزات 

المخصصة لخدمة البناء، فضال عن المنشات العقارية األخرى غير البناءات 

كتشييد قنوات الواد الحار، تركيب سخان غازي، فهذه المادة تشمل المباني و 

 المنشات المعمارية األخرى.

دم او العيب فعل احد األسباب المنصوص عليه في الشرط الثاني: حصول الته

 .ق.ل.ع 967الفصل 

يقوم الضمان العشري بقوة بوجود هذا الشرط حيث يرتكز عليه كثيرا لكونه         

الغاية من استحقاق الضمان ويتحقق بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو 

وسيع نطاق الضمان العشري عيب في األرض وذهب الفقه  القضاء المغربي، إلى ت

ليحتوي العيوب الخفية حتى وان لم تؤدي إلى انهيار البناء، ولكن هي على حد من 

الخطورة تتجلى في المس بالصالبة البناء أو جعله غير صالح، لما اعد له بسب 

 بيعته أو بمقتضى االتفاق.

نفصلت كليا أو والتهدم هو عكس البناء، بمعنى أن البناء تفككت أجزائه وا        

جزئيا بدون أن تنصرف إرادة اإلنسان إلى ذلك حيث ستكون أمام واقعة الهدم، و 

)ق.ل.ع( جاء فيه نوع من التضييق على رب العمل من االستفادة       865الفصل 

من الضان العشري عندما تنعدم أسبابه الثالث كالحريق أو الزلزال حيث ال يمكن 

 رفع دعواه للقواعد العامة للمسؤولية العقدية مع لرب العمل الطرف الضعيف إال
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إثبات خطا المقاول و المهندس المعماري، هذا ما دفع بعض التشريعات إلى إلغاءه 

أو تلطيفه كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الفرنسي  التونسي حيث اعتمد معيار 

 الضرر لذي م بمتانة البناء أو عناصر األساسية أو التجهيزية.

ومصطلح التهدم هو شامل وواسع بحيث يحوي حتى التهديد باالنهيار            

وهذا ما هذب إليه القضاء المغربي في عدة أحكام حيث فسر أن التهديد باالنهيار 

 هو كل خطر واضح وكل خلل ا اعوجاج من شانه التأثير على البناء.

الموجبة للضمان العشرين  و بما أن التهديد باالنهيار يكون سببه غالبا العيوب       

 )ق.ل.ع(؟ 865فما هي هذه العيوب الموجبة للضمان وفقا للفصل 

تقصى من هذا الضمان العيوب"الظاهرة لكونها ترتبط بالتسليم حيث يمكن         

 )ق.ل.ع(. 865لرب العمل المطالبة بتدارك الصفات الناقصة على أساس الفصل 

ملية التسليم بحيث تشكل خطورة على البناء أو أما العيوب الخفية التي تظهر بعد ع

تهدده باالنهيار وتجعله غير قابل للسكن، فهي تدخل في نطاق الضما العشري 

 وذلك طبقا لعدة شروط.

 شرط خفاء العيب - أ

و المقصود به هو ذلك العيب الذي يتطلب معرفة وخبرة عالية من اجل اكتشافه أي 

 عكس العيب الظاهر.
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انه ال تستثني بعض العيوب الخفية من دائرة الضمان العشري كالتي تتطلب  إال       

استعمال العقار الكتشافها. و المشرع الفرنسي اعتمد على التفرقة بين العيوب المثيرة 

 الموجبة لضمان العيوب الغير مؤثرة التي تستوجب تدارك للصفات الناقصة.

الخفي أو الظاهر وذلك حسب كل رب إال انه يصعب التفرقة بين العيب           

عمل الذي قد تكون له دراسة بشؤون الحرفية وقد يكون رجل عادي يريد بناء 

 منزل للسكن.

هنا ظهر تياران فقهيان: األول يعتمد المعيار الشخصي حيث يعتمد على          

حداثة رب العمل فان كان له دراسة بالبناء يعتبر العيب ظاهر، وان كان رجل 

دي يعتبر العيب خفيا، و المعيار الثاني هو معيار موضوعي يعتمد على الرجل عا

 العادي المتمثل في رب العمل اليقظ قياسا على رب األسرة العاقل.

 ب. شرط خطورة العيب

وصف المشرع المغربي صف الخطر بذلك الخطر الواضح المهدد باالنهيار عن 

 د باالنهيار.االعوجاج الذي يؤدي النهيار البناء أو تهد

وهذا الشرط كان له األثر في التضييق من دائرة الضمان العشري بحيث تبقى التفرقة 

بين العيب المؤثر و الغير مؤثر، ويبقى هذا خاضعا للسلطة التقديرية للقضاء، 

ويمكننا القول إن ما هو مؤثر عند هذا القاضي قد يكون غير مؤثر بالنسبة للقاضي 

 ين المهني و االجتماعي و الثقافي.األخر وذلك حسب التكو
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 الشرط الثالث : وقوع التهدم داخل مهلة الضمان العشري

هذا يؤكد ضرورة التهدم داخل فترة الضمان العشري المحددة في عشر سنوات 

 الموالية لتسليم البناء لرب العمل.

مدة الضمان العشري مدة االختبار متانة البناء وليس التقادم أو اإلسقاط وملة      

الثالثين سوما المخصصة لدعوى الضمن هي للتقادم وليس لسقوط الحق على الرغم 

 من هذا كان القضاء المغربي يخلط بين اعتبارها مدة للسقوط.

اء لرب العمل كما جاء في وتبتدا مهلة الضمان العشري بمجرد التسليم لنهائي للبن

 )ق.ل.ع(. 865المادة 

إال أن هناك إشكال بالنسبة للتسليم الجزأين فهناك من قال بان مهلة الضمان      

تبدأ من أخر جزء تسلمه رب العمل إال أن هذا الرأي لقي العديد من االنتقادات 

جزء حيث تم تعويضه بان مهلة الضمان العشري يبدأ سريانها حسب تسليم كل 

على حدى لرب العمل مما ساعد على الحفاظ على مبدأ استقرار المعامالت و 

 تحقيق قواعد العدل و اإلنصاف لكال الطرفين.

وفي حالة حصول عيب فان مدة الضمان تتجدد بالنسبة للجزء المعيب المراد     

 إصالحه دون غيره من األجزاء حيث تبقى مدة الضمان القديمة سارية عليه.

 ضمان العيوب الخفيةشروط 
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منها أن يكون العيب  107حتى يضمن البائع العيب الخفي البد من توافر عدة شروط

قديما و مؤثرا وخفيا وهي ترتب بالمبيع ذاته، وأخرى ترتبط بخلو المبني من 

 الصفات المذكورة عند أبرام العقد.

 أوال : شروط متعلقة بالمبيع ذاته

أن يكون العيب قديما أو مؤثرا بحيث لو علم به المشتري لما أقدم على إبرام  وهي

 العقد إلى جانب إخفاء العيب.

 يقصد بقدم العيب: - أ

ان يكون موجودا في المبيع وقت إبرام العقد وقبل انتقال الملكية ل المشتري،       

ته عند البيع ويكفي تحقيق الضمان في جميع األحوال أو يوجد مصدر العيب، أو نوا

 في المعين بالذات أو وقت اإلفراز و التسليم في المعين بالنوع.

وذا ثبت أن المبيع رغم وجود العيب فيه عند البيع كان ليتفاقم لو أن المشتري       

بذل جهد وعناية الشخص المعتاد، جاز للقاضي أن يعفى البائع من المسؤولية ا وان 

حيث ال يلزم البائع إال بالتعويض عن األضرار التي ال يوزعها بين البائع و المشتري ب

 يكون توقيها ببذل جهد معقول. 

واألصل خلو المبيع من العيوب ومن يدعي خالف هذا األصل يقع عليه عبء 

 اإلثبات ويجوز للمشتري آليتان بكافة الوسائل.

                                                           

 
 



 

37 

 

 :ان يكون العيب مؤثرا - ب

بمعنى أن يكون على قدر من الجسامة و األهمية التي تؤدي إلى نقص من قيمة      

المبيع أو منفعته، بحيث لو كان المشتري على علم بالعي ألحجم عن إبرام العقد أو 

 على األقل لن يقبل بشراء بالثمن المتفق عليه وإنما ثمن اقل.

يث يكون مؤثرا في القيمة )ق.ل.ع( بح 545والمشرع أشار للعيب في المادة      

بحيث يتطلب ان يكون العيب على درجة من األهمية دون أن يكون له اثر على 

استعمال المبيع مثل: سيرة صالحة لجميع األغراض إال أنها فيها خدش في طالئها، أو 

مؤثرا في المنفعة ذلك في صورتين األولى تخص عدم صالحية لمبيع حسب طبيعته و 

 عدم صالحية المبيع وفق ما تم االتفاق عليه.الصورة الثانية 

يستثني كل عيب يسير ينقص من المنفعة أو القيمة كذلك التي يرى العرف على 

 )ق.ل.ع(. 545السماح فيها عمل بالفصل 

 

 

 أن يكون العيب خفيا: -ج

كما تطرقنا له من قبل فهو الغير الظاهر، حيث ال يبقى للمشتري في العيب الظاهرة      

 انتقاص للثمن أو االمتناع عن شراء ورفض التسليم. سوى
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وأما باقي التفاصيل الخاصة و المعايير الشخصية أو الموضوعية لمعرفة العيب سبق 

 التكلم عليها سابقا.

من أضاف شرط عدم علم المشتري بالعيب  108وإضافة لهذه الشروط هناك بعض الفقه

 و أال يكون البيع قد تم عن طريق القضاء.

 ضمان الصفات شروط

 La garantie desلقد وسع المشرع المغربي من نطاق الضمان ليشمل الصفات        

qualités   سواء كانت مشروطة من المشتري أو مكفولة من قبل البائع وهو ما تنص

)ق.ل.ع(، ويضمن البائع أيضا وجود الصفات التي  545عليه الفقرة الثانية من الفصل 

طها المشتري، من خالل هذا النص يمكننا القول بان تخلف الصفة صرح بها أو التي أشر

يعتبر البائع مخال شروط العقد وال يهم إذا كانت الصفة جوهرية أو غير جوهرية الن 

 مجرد تخلفها يرتب للضمان.

وخالفا للمشرع الفرنسي الذي اغفل ذكر هذه الحالة من الضمان، فان معظم       

صرة قد ألزمت البائع بتحمل الضمان الناشئ عن تخلف هذه التشريعات المدينة المعا

المواصفاتوالصفات التي يتوجب الضما قد تكون مشروطة من المشتري في اغلب 

الحاالت، كما يمكن أن تكون مكفولة من قبل البائع بان صرح بوجودها، ولئن كان 

ب بمعنى المشرع لمغربي قد سوى في الحكم بين ضمان العيب بمعنى اآلفة و العي

 تخلف الصفة فان ذلك ال يعني بالضرورة أنهما يتطلبان نفس الشروط.

                                                           
 



 

39 

 

وما يالحظ على المطلب ن مقتضب ذلك يرجع لطبيعة موضوعنا الذي يحتم علينا 

دراسة الضمان العشري نظرا ألهميته الكبرى و االكتفاء بهذا القدر من ضمان العيوب 

 مان العشري، وهذا ما سنراه الحقا.الخفية من اجل توضيح الصورة بينه وبين الض

 .مقارنة الدعويين من حيث األساس القانوني و أطراف الدعوى

 األساس القانوني للضمان العشري

وعيا من المشرع المغربي بخطورة المسؤولية الحرفية للمعماريين فانه أسوة بمعظم        

التشريعات المدنية قد بني هذه المسؤولية عل افتراض الخطأ في جانب هؤالء 

المحترفين إذا ما حصل التهدم أو التعيب بفعل اخذ األسباب المشار إليها في الفصل 

عل من االلتزامات المقاول و المهندس المعماري في من )ق.ل.ع( األمر الذي يج 865

 إطار الضمان العشري والتزامات بتحقيق نتيجة ليس ببذل عناية.

وبالتالي يترتب على ذلك إعفاء رب العمل، من إثبات الخطأ المقاول و المهندس       

قوع المعماري الستحقاق الضمان المذكور، وإنما يتعين عليه فقط إقامة الدليل على و

الضرر الموجب للضمان وكون هذا الضرر قد حصل في الوقت الذي كان المصنوع 

بين يدي الصانع أو في الفترة التي يكون فيها الشيء المصنوع في ضمان احد المعماريين 

 السابقين.

غير انه ينبغي اإلشارة إلى انه ليس كل االلتزامات التي يتحمل بها كل من المقاول  

هي من تصميم االلتزامات بتحقيق نتيجة وإنما قد يكون من نوع  المهندس المعماري
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االلتزامات وسيلة، إذا  فما هو موقف المشرع  والقضاء المغربيين و نظريه الفرنسي من 

 أساس الضمان العشري؟

 أوال : موقف المشرع و القضاء المغربيين من أساس الضمان لعشري:

ن ق.ل.ع المتعلق بالمسؤولية العشرية م 865بالرجوع إلى مقتضيات الفصل        

للمقاول و المهندس المعماري في الفترة الموالية لتسليم الباء لرب العمل نستشف أن 

األصل في االلتزامات الملقاة على كاهل كل من المقاول و المهندس المعماري هو 

 تحقيق غية معينة، بحيث يتضمن النص المذكور قرينة قاطعة على مسؤولية هؤالء

المحترفين إذا حصل التهدم أو االنهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو 

في األرض إذ ال يتأتى لهما دحض هذه القرنية إال بإثبات السبب األجنبي او خطا 

 صادر عن رب العمل .

ومرد افتراض الخطأ والمسؤولية في جانب هؤالء المحترفين يتمثل في انعدام       

في العالقة العقدية التي تربطهم رب العمل، زد على ذلك ا ناقعة التهدم البناء او التوازن 

 كونه على وشك االنهيار مما يؤكد هذا الخطأ

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك من االلتزامات التي ال تتعلق بجوهر الضمان العشري       

من ذلك التزام المقاول  109وإنما فقط بالتعهدات اإلضافية الالزمة ليسر مشروع البناء

اتجاه رب العمل بخصوص مواد البناء المقدمة ألول من طرف الثاني ببذل عناية الرجل 
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من ق.ل.ع( وفي حالة اإلخالل بهذا االلتزام  866العادي في ميدان صنعة البناء )المادة 

 ين.فانه يتوجب على رب العمل إقامة الدليل على الخطأ المقاول، وهذا ليس باألمر اله

ونفس األمر بالنسبة للمهندس المعماري فهو بدوره يتحمل ببعض االلتزامات الثانوية      

تجاه العمل من ذلك اختياره للمقاول الكفء الذي يتعين إسناده مهمة االنجاز له، 

 وكذا إسداء النصح و المشورة لرب لعمل قبل وإثناء تنفيذ أشغال البناء.

ف الحسابات المقدمة من المقاول أو المهندس زد على ذلك مراجعة كشو       

االسمنت، ففي هذه الحاالت اليسال المهندس المعماري عن التقصير إال إذا قام 

، هذا عن موقف المشرع المغربي، فكيف تعامل 110الدليل على الخطأ الصادر عنه

 ماري؟القضاء المغربي مع االلتزامات الملقاة على كاهل كل من المقاول و المهندس المع

بالرجوع إلى االجتهادات القضائية في هذا المجال رغم قلتها يستشف منها ان القضاء       

من ق.ل.ع، بحيث  865المغربي ميز بين االلتزامات المستخلصة من نص الفصل 

يتحمل المقاول  المهندس المعماري المسؤولية المفترض طالما تحققت الشروط 

، وبين االلتزامات الخارجة عن نطاق الفصل المنصوص عليها في الفصل المذكور

السابق حيث يتعين على رب العمل الستحقاق الضمان العشري إقامة الدليل على 

 صدور الخطأ من المقاول أو المهندس المعماري.
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واضح ما سبق أن المهندس المعماري و المقاول تكون مسؤوليتهما مفترضة إذا ما      

من ق.ل.ع، وانه خارج هذا النطاق  865في الفصل  تحققت الشروط المنصوص عليها

يلزم رب العمل الستحقاق الضمان إثبات الخطأ في حقهما وهذا ليس باألمر الهين، 

فان اآلمر على خالف ذلك في إطار دعوى ضمان العيوب الخفية التي أحال عليا 

 من  ق.ل.ع. 881و  868المشرع المغربي بمقتضى الفصلين 

تعين على رب لعمل الستحقاق ال ضمان بسبب العيوب التي تتوافر ذلك انه ي       

فيها شروط الضمان العشري في إطار هذه الدعوى تقديم الدليل على الخطأ الصادر 

بمعنى أدق مسؤولية هؤالء المحترفين في إطار دعوى ضمان العيوب الخفي –عنهما 

 ت.وفقا لعقد البيع مسؤولية قائمة على الخطأ الواجب اإلثبا

 فما هو إذا موقف المشرع والقضاء الفرنسيين من أساس الضمان العشري؟

 

 ثانيا : موقف المشرع و القضاء الفرنسيين أساس الضمان العشري

عرف موقف المشرع و القضاء الفرنسيين تغيرا بخصوص مسال األساس القانوني       

عية ذاتها التي تناولت للضمان العشري نتيجة للتغيرات التي تسمت بها النصوص التشري

 هذا الموضوع.

وعليه فان المشرع الفرنسي اشترط إلعمال قرينة افتراض الخطأ في جانب كل من     

بمعنى أن يكون البناء  -المقاول و المهندس المعماري تحقق شرط الثمن الجزافي
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 من مدونة 1852تماشيا مع أحكام المادة  -المتعاقد عليه ثم عن طريق صفقة جزافية

 م.1704نابليون الصادرة سنة 

على اعتبار أن الشرط  111إال أن هذا الشرط أثار العديد من االختالفات الفقهية      

المذكور ينطبق فقط على المقاول طالما أن المهندس المعماري في معظم األحيان 

يتعاقد بناء على ثمن محدد في شكل أتعاب معروفة و مصادق عليها في جدول 

 اص بالمهندسين لمعماريين.األتعاب الخ

ملغيا  1568يناير  3ونتيجة لهذا اختالف تدخل المشرع الفرنسي بمقتضى قانون      

بذلك شرط الثمن الجزافي إذ مدد نطاق تطبيق قرينه افتراض الخطأ في جانب المهنيين 

 المذكورين إلى الصفقات والتعاقدات الجزافية و غير الجزافية.

 1587ينار  4الفرنسي المؤرخ في  Spinitta ذه كرسها أيضا قانون وفكرة التمطيط ه     

مدني فرنسي موسعا بذلك النطاق الشخصي للضمان  2280و  1852المعدل للمادتين 

لعرشي وكذا اإلضرار و األخطاء المشمولة به، هذا عن موقف المشرع الفرنسي، فماذا 

 عن موقف القضاء الفرنسي.

لقد تراوحت القرارات الصادرة عن القضاء الفرنسي بخصوص مسالة افتراض       

المسؤولية في جانب المقاول و المهندس المعماري بضرورة إثبات خطا هؤالء 

مدني الفرنسي سيما شرط الثمن  1852المحترفين متى تخلفت شروط المادة 
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ى توافر النزاع شروط المادة الجزافي، وبين اعتماد قرينة افتراض الخطأ في جانبهم مت

 المذكورة.

إال أن االتجاه الغالب في القضاء الفرنسي قد ذهب إلى التفرقة بين المسؤولية      

المقاول إذ يجعلها خاضعة لقرينة االفتراض الخطأ سواء كان التعاقد جزافيا آم على أساس 

،وبين 1568يناير  3الوحدة خاصة وان شرط الجزافي قد الغي بمقتضى إصالح 

المسؤولية المهندس المعماري التي يتطلب من رب العمل إقامة الدليل على الخطأ 

 باعتباره أن التزاماته هي من قبل االلتزامات بوسيلة ال غير.

غير أن محكمة النقض الفرنسية قد تراجعت تدريجيا عن هذه التفرقة بين       

االلتزامات المقاول و المهندس المعماري بحيث أصبحت تجعل منها جميعا التزامات 

بتحقيق نتيجة، وبالتالي إن المسؤول الملقاة عل عاتقهما تكوين مؤسسة على افتراض 

التعيب داخل مهلة الضمان العشري الموالية الخطأ في جانبهما إذا حصل التهدم أو 

مارس  15لتسليم  أشغال البناء لرب العمل، وهذا ما يؤكده قرارها الصادر بتاريخ 

1576 

وأقرت بان المهندس المعماري و المقاوالت يتحمالن بالتزام بتحقيق نتيجة وهي      

 لما اعد له.تشييد بناء خال من العيوب التي من شانها ان تؤثر على صالحيته 

وهذا االتجاه الموسع لدائر نطاق تطبيق القرينة القانونية التي تفرض الخطأ في جانب     

 المقاول  و المندس المعماري، وكذا كل من يرتبط برب العمل بمقتضى عقد مقاولة 
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 النطاق الشخصي للدعويين

ير الكثير م المشاكل إذا كانت دعوى المسؤولية العقدية وفقا للنظرية العامة ال تث      

القانونية بخصوص األطراف المدعين و المدعي عليهم، فان دعوى الضمان العشري 

نتيجة  تعدد المتدخلين في عملية انجاز المباني قد طرحت العديد من التساؤالت 

 حول من له الحق في رفع دعوى الضمان؟؟ وفيمن ترفع ضده.

المستفيدين من دعوى الضمان العشري  وعليه سنتناول من خلال هذه الفقرة األشخاص

 )أوال( ثم األشخاص المدعي عليهم في هذا المجال )ثانيا(.

 أوال: األشخاص الذي لهم الحق في رفع دعوى الضمان العشري.

األصل في الدعوى الضمان العشري أنها ترفع من طرب رب العمل على أساس انه       

ه و بين المعماريين اآلخرين، وال يقتصر رب طرفا أساسيا في عقد المقاولة الرابط بين

العمل فقط على الشخص الطبيعي و إنما يمكن أن يكون أيضا الشخص االعتبار 

 كشركة اإلنعاش العقاري و التعاونيات السكنية.

ولطالما أن دعوى الضمان العشري تعتبر في األصل من الحقوق اللصيقة وليس      

ن تنتقل إلى الورثة وأيضا إلى الخف الخاص بشخص رب العمل، وبالتالي يمكن أ

لرب العمل في حال انتقال العقار إليه بالبيع او غيره من التصرفات الناقلة للملكية 

 كالوصية أو المقايضة
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إال انه تجرد اإلشارة إلى أن أساس انتقال دعوى الضمان العشري إلى الخلف الخاص    

ية الحوالة الضمنية التي يرى أنصارها عولج من قبل عدة نظريات فقهية، فكانت نظر

وعلى رأسهم العميد )روديير( بان أساس انتقال هذه الدعوى إلى الخلف الخاص يتجلى 

في فكرة الحوالة الضمنية التي تقضي بانتقال هذه الدعوى مع العقار بناء على شرط ضمن 

 في العقد.

ها الخروج من المبدأ العام وهناك نظرية االشتراط لمصلحة الغير التي حاول أنصار     

القاضي "بنسبية أثار العقد"وكذا نظرية كون الضمان العشري من ملحقات حق 

الملكية وهي السائدة لدى الفقه والقضاء الفرنسيين وبمضمونها أن هذه الدعوى ما هي 

إال ملحق تابع لحق الملكية بحيث ال عالقة لها بشخص رب العمل، إال أن هذه 

 النتقادات الذعة. النظريات تعرضت

هذا ويمكن للخلف الخاص لرب العمل إضافة إلى دعوى الضمان العشري رفع      

دعوى ضمان العيوب الخفية وفقا لعقد البيع، إال انه في الواقع العلمي يفضل هذا 

الخلف في الغالب األعم رفع الدعوى األول سيما في الحاالت التي تكون فيها دعوى 

لعقد البيع قد سقطت بالتقادم، أو كان رب العمل قد اشترط الضمان للعيب وفقا 

 من ق.ل.ع(. 581عدم مسؤوليته عن أي ضمان )الفصل 

خالصة الق الن من حق الخلف لرب العم رفع دعوى الضمان العشري على اثر انتقال 

ذلك  الملكية العقارية إليه التي تستتبع انتقال كافة التوابع و الملحقات المتعلقة به بما في

 من ق.ل.ع( 515الدعاوي المترتبة عن هذه الملكية )المادة 
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 ثانيا: األشخاص المدعي عليهم في دعوى الضمان العشري.

من ق.ل.ع أن المشرع المغربي قد حصر  865يستفاد من مقتضيات الفصل      

األشخاص الملمين بتحمل تبعات الضمان والمسؤولية تجاه رب لعمل في األشخاص 

ليديين الثالثية وهم المهندس المعماري و المهندس والمقاول دون غيرهم بالرغم من التق

التطور الحاصل في ميدان العمران و تعقد تقنياته، األمر الذي أدى إلى تدخل بعض 

الفنيين ي عملية تشييد البناءات كمكاتب الدراسات و مكاتب المراقب و مهندس 

 االسمنت المسلح.

صناع المواد المستعملة في تشييد البناءات وموردي هذه المواد  أضف إلى ذلك       

لرب العمل أو المقاول، وكذلك المنعش العقاري، حيث أصبح لهؤالء المتدخلين 

جميعا دور مهم في انجاز العملية العقارية ككل، لهذا فان االتجاه التشريعي المعاصر 

معماريين أصليين أو شبه  اصب يتيح لب العمل إمكانية الرجوع على هؤالء كانوا

 معماريين على حد سواء.

ومن هذه التشريعات نجد المشرع الفرنسي الذي ادخل تعديالت جذرية مهمة       

( 1587يناير  4( و )1568يناير  3بمقتضى القانون الصادرين على التوالي في كل من )

يتحمل بها هدفه تعديل بود الضمان العشي للرقي به إلى مستوى المسؤولة التي 

المعماريين تجاه رب العمل، حيث قام بتمطيط حلقة األشخاص الملزمين بتحمل 

 المسؤولية والضمان العشري
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مدني فرسي جملة مضمونها  1852وبالنسبة للتعديل األول فقد أضاف إلى المادة      

تحميل الضان العشري "لكل من يرتبط برب العمل بمقتضى عقد المقاولة" حيث أن 

لجملة تتسع الحتواء كل من تعاقد مع رب العمل بمقتضى اتفاق خاص سواء هذه ا

 كان هذا المتعاقد خبيرا او غير محترف في شؤون البناء كمهندس النجارة...

كما اعتبر من خالل هذا التعديل بائع العقارات التي في طور االنجاز داخال في     

( مدن 1646/1ي )المادة زمرة األشخاص الملزمين بتحمل تبعات الضمان لعشر

 فرنسي.

أما فيما يخص تعديل فقد أضاف بعض األشخاص اآلخرين كالصانع و المورد       

لمواد البناء مكمال بذلك النقص الذي انطوى عليه التعديل األول، ومن هذه 

إذ  1576أكتوبر  10التشريعات أيضا المشرع التونسي من خالل المرسوم الصادر في 

 Spinittaن العشري متأثرا ذلك القانون ذهب إلى توسيع دائر األشخاص الملزمين بالضما

بحيث خول لرب العمل أن يرفع دعواه ضد كل من  1587يناير  4الفرنسي الصادر في 

المقاول و المهندس المعماري و الفني )مهندس االسمنت و الحديد و مهندس 

 الكهرباء، ومهندس المصاعد، ومهندس الخشب...الخ(

مل بمقتضى عقد مقاولة، والمنعش العقاري أو إي شخص أخر يرتبط برب الع      

الذي يهدف إلى تفويت البناء بالبيع سواء حصل ذلك في طور انجاز البناء أو بعد 

االنتهاء منه، وكذا صانع المنشاة أو جزء منها متى كان هذا األخير ال يقبل االنفصال 
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البناء دون عن أصل الباء، وهذا ال يعني أن األجزاء التي تقبل االنفصال عن أصل 

 حدوث الضرر غير مشمولة بالضمان.

وإنما تسري عليها ضمانات إضافية معززة للضمان العشري ومقوية له ويتعلق األمر       

بضمان إتمام البناء على أحسن وجه الذي يتحمل به المقاول خالل السنة الموالية 

نوطة بها أو ضمان للتسليم، وكذا ضمان صالحية العناصر التجهيزية ألداء المهمة الم

حسن عمل العناصر التجهيزية الذي يلقى على عاتق صانع أو منتج هذه العناصر القابلة 

لالنفصال على أصل البناء، فهذين الضامنتين اخذ بهما المشرع الفرنسي من خالل 

 .Sprintta112قانون 

بناء على ما تقدم ما هي الدواعي التي جعلت المشرع المغربي لم يقتدي بالتجربتين     

الفرنسية و التونسية في ميدان توسيع حلقة األشخاص الملزمين بتحمل تبعات الضمان 

العشري ن اجل مسايرة التطور الحاصل في اليدان العمراني نتيجة تعدد المتدخلين في 

 انجاز العملية العقارية.

المبحث الثاني : مدى ارتباط الدعويين بالنظام العام و اآلثار المترتبة 

 عنهما في القانون المغربي

بعد التطرق في المبحث األول لهذا الموضوع إلى شروط وخصائص كل من         

الدعويين فإننا سنتناول في هذا المبحث اآلثار المترتبة عن إثارة هذين الدعويين أمام 
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ء تعلق األمر بالتنفيذ العيني او التنفيذ بمقابل، وذلك حتى يتمكن الدائن المحاكم سوا

من المحافظة على حقوقه التي اكتسبها من جراء ارتباطه بالمدين برابطة عقدة يعمل 

 من خاللها على تنفيذ االلتزامات الملقاة على عاتقه.

لمسؤولية نظرا إال إن المدين في بعض الحاالت يمكن له أن يتحلل من هذه ا      

لعدم ارتباط تلك الشروط بالنظام العام، إال أن الحال يختلف إذا كانت هذه الشروط 

تمس النظام العام، فكيف يتعامل المشرع المغربي مع هذين الدعويين أما المحاكم بعد 

توفرها على الشروط الشكلية و الموضوعية هذا ما سنحاول تبيانه من خالل هذا 

 المبحث.

 اط الدعويين بالنظام العاممدى ارتب

إذا كانت القاعدة العامة في ميدان العقود وفقا لقانون االلتزامات  العقود المغربي،        

أن الضمان فيها ال يعتبر من النظام العام، بحيث سوغ لألطراف المتعاقدة االتفاق على 

مخالفاتها سواء بالتشديد أو التخفيف منها حتى أن األمر في بعض األحوال يؤدي إلى 

أننا نجد لهذه القاعدة بعض االستثناءات التي نص عليها المشرع التي  إسقاطها، إال

 يكون للضمان فيها عالقة بالنظام العام.

ومن بينها عقد اإلجارة على الصنع حي خصها المشرع المغربي بنوع من التشدد      

لحماية األطراف المتعاقدة. فما هي أوجه االختالف و االئتالف بين دعوى الضمان 

ري ودعوى ضمان العيوب الخفية، خاصة فيما يتعلق بالتشديد أو التخفيف وربما العش
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حتى إسقاطها، هذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل هذا المطلب الذي قسمناه إلى 

فقرتين سنعالج في الفقرة األولى أوجه الشبه و المتجسدة في إمكانية الشديد في 

وجه االختالف معتمدين في ذلك على ما الضمان، في حين سنخصص الفقرة الثانية أل

 جاء في ق.ل.ع وما دار من اختالفات فقهية ف ها الموضوع.

 إمكانية تشديد الضمان في كال الدعويين

ليس هناك ما يمنع األطراف المتعاقدة من االتفاق على تشديد الضمان العشري،      

القانوني، وهذا النوع وضمان العيب الخفي، الن ذلك يعني الزيادة في حجم الضمان 

من االتفاقات غالبا ما يكون محكوما بمدى ما يملكه الطرف المشتري من القوة التي 

تمكنه من فرض مثل هذه الشروط على البائع، االشتراطات التي تهدف إلى تشديد 

 الضمان هي بالندرة المكان، إذا ما قورنت بغيرها من االتفاقات األخرى،.

ي الفقيه برتار جروسن االعتقاد المتعاقدين بان الضمان ويرجع ذلك حسب رأ    

القانوني هو أقصى ما يمكنه توفيره للمشتري، باإلضافة إلى عجز هذه الطبقة وهي غالبية 

المستهلكين العاديين على فرض مثل هذه الشرط النعدام التوازن بين المراكز 

 االقتصادية لهؤالء األطراف

راف المتعاقدة من إدراج مثل هذه الشروط وذلك من اجل إال أن هذا ال يمنع األط    

تقويته وحث األطراف على بذل مزيد من العناية و الحرص، لذلك نالحظ أن جل 
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التشريعات قد التزمت جانب الصمت اتجاه هذا النوع من الشروط وتركتها لمحض 

 اختيار وتراضي األطراف المعنية

يضمن العقد الموقع بينهما ضمان العيوب  وهكذا، يحق لرب العمل أو المشتري أن   

الظاهرة أو تمديد فترة الضمان العشري ألكثر من المدة المحددة لها أو انجاز البناء في     

تاريخ معين، باإلضافة إلى اشتراط رب العمل على المهندس المعماري ضمان عيوب 

 التصميم المتناهية الدقة.....

لبيع اشترط صفات معينة في المبيع، وهذا ما كدته كما أن المشتري طبقا لعقد ا     

حيث اشترط المشتري على  28/06/1528محكمة الدار البيضاء في حكمها الصادر 

البائع أن تكون القطعة األرضية مل البيع قابلة للزراعة وان تكون المواشي والمحصوالت 

 .ع.ق.ل 545الزراعية مشمولة بالبيع وذلك طبقا للفقرة الثانية من ق 

وهكذا ما أكده أيضا قرار للمجلس األعلى حيث اشترط المشتري على البائع أن       

تكون األنابيب المعدنية محل البيع  متوفرة على مقاييس دقيقة في المحورين الداخلي 

 و الخارجي لألنابيب 

إال أن المالحظ من الناحية العلمية سواء في الضمان العشري أو ضمان العيوب       

لخفية أن مثل هذه االشتراطات تكون منعدمة، وذلك كما سبق ذكره إلى عجز هذه ا

الفئة إلى فرض مثل هذه الشروط لضعف المركز االقتصادي ألحد األطراف، إال أن 

المجال الخصب لهذه الشروط هو قطاع األشغال العمومية الن اإلدارة تملك م 
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ط على المقاولين و المهندسين وغيرهم اإلمكانيات و السلطة ما يؤهلها لفرض هذه الشرو

 وكل ذلك وراء تحقيق المصلحة العامة.

فكيف سيكون األمر عند محالة األطراف التخفيف من الضمان أو إسقاطه، هذا ما 

 سنحاول اإلجابة عنه من خالل الفقرة الثانية.

 أوجه للتخفيف من الضمان أو إسقاطه في المدعوين.

ألولى إلى إمكانية األطراف المتعاقدة إلى تشديد الضمان بعد التطرق في الفقرة ا    

سواء في الضمان العشري أو ضمان العيوب الخفية، إال أن األمر يختلف في مسالة 

 التخفيف من هذا الضمان و إسقاطه في كال الضمانين.

إذ أن المشرع المغربي قرر بطالن االشتراطات المخففة أو المعفية من الضمان        

يالحظ أن جل التشريعات المدنية ربتها بالنظام العام، وبالتالي فهو يشكل الحد حيث 

األدنى الذي ال يمكن التنازل عنه أو اإلنقاص منه، وقد كان المشرع المغربي واضحا 

من ق.ل.ع، الذي جاء فيه "يبطل كل شرط موضوعه إنقاص  882من خالل الفصل 

لى األخص إذا كان قد اخفي عن أو إسقاط ضمان أجير الصنع لعيوب صنعه،وع

 قصده هذه العيوب أو كانت هذه العيوب ناشئة عن تفريط الجسيم".

يتضح من خالل هذا الفصل أن مصطلح ضمان أجير الصنع الذي استعمله المشرع        

المغربي يعتبر من العبارات الواسعة و الفضفاضة دال انه ال يقتصر على ضمان مقاولة 

المعمارية، وإنما يمثل الضمانات التي يتحمل بها إجراء الصنعة في البناء والهندسة 
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ميادين أخرى غير العقارات مما يدفع إلى التساؤل عما إذا كانت األسباب التي تبرر 

بطالن الشروط المخففة للضمان العشري هي نفسها التي تبرر بطالن هذه االتفاقات في 

 مجال ضمان اجير صنع المنقوالت.

"ان المشرع نص على بطالن هذه الشروط خارج نطاق المسؤولية العشرية خالفا       

لجل التشريعات العربية، التي ربطت هذا البطالن بالضمان العشري كالقانون الجزائري 

و المصري و التونسي، وقد فعل ق.ل.ع، خيرا ألنه وسع دائرة البطالن لتشمل 

قبل انجاز البناء و إثناءه عل الرغم من خضوع المقاول االتفاقات لمحققة التي يتم إبرامها 

و المهندس المعماري في هذه الفترة لقواعد المسؤولية العقدية وفقا للنظرية و العامة القائمة 

 على الخطأ الواجب إثبات.

إن سوء نية أجير الصنع ال يعتبر شرطا الزما إلقرار بطالن الشروط المنقصة لضمان       

مشرع قد سنعمل عبارة )و على األخص إذا كان قد اخفي...(وهي صيغة بدليل أن ال

تفيد المثال ال حصر وعليه يترتب أن يكون المقاول و المهندس المعماري حسن النية 

 ال يعني جواز هذه االتفاقات ما دامت الغاية المحمية تسمو فوق كل اعتبار شخصي.

كبير في هذه النقطة من خالل الفصل واذا كان المشرع المغربي قد حسم بشكل         

السابق، المشرع الفرنسي وقع في مجموعة من االختالفات نتيجة اختالف اآلراء 

 1587الفقهية في هذا الموضوع مما كان له اثر كذلك على مستوى القضاء، فقبل سنة 

خلق مجموعة من  1704ونتيجة الفراغ التشريعي الحاصل آنذاك في مدونة نابليون 
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عب سواء للفقه أو لقضاء بخصوص مدى مشروعية أو عدم مشروعية االتفاقات المتا

 المخففة أو المعفية التي يتحمل بها المقاول و المهندس المعماري.

حيث انقسم الفقه الفرنسي بخصوص هذا الشأن إلى ثالث اتجاهات حيث       

يذهب االتجاه المناصر إلى جواز مثل هذه االتفاقات شريطة  أن تكون صادرة عن 

المقاول و المهندس المعماري بحسن نية، أما إذا تبين أنها نتيجة تدليس أو ترتيب على 

 تجة ألثارها.الخطأ الجسيم فإنها تكون باطلة وغير من

أما التجاه الرافض للشروط المخففة أو المعفية فهم يشكلون الرأي الراجح، فهم يرن       

أن هذه االشتراكات تكون باطلة نظرا لمساسها بفكرة نظام العام الن السماح للمقاول و 

المهندس المعماري بإدراج مثل هذه الشروط المنقصة للضمان العشري في عقد المقاولة 

ول دون تحقيق الغاية التي يهدف إليها المشرع وهي تشييد بناءات سليمة سيح

 وصالحة أما أعدت بحس طبيعتها أو بمقتضى االتفاق.

في حين نجد اتجاه وسط بين هذين االتجاهين حال التمييز بين ما إذا كان      

منتج  اإلعفاء جزئي فانه يكون صحيح، وإذا كان اإلعفاء كليا، فانه يكون باطال غير

 ألثاره.

ومن خالل هذه اآلراء المقدمة يمكن القول أن االتجاه لثاني الرافض لهذه       

االشتراطات هو الجدير بالتأييد انه شكل الضمانة الحقيقية الرادعة للطرف القوي في 

 العالقة العقدة حتى ال يتستر وراء هذه االشتراطات لهدم الضمان العشري
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قهية كان لها األثر الواضح عل القضاء الفرنسي حيث ذهبت هذه االختالفات الف     

إلى جوا مثل هذه   1581ماي  8محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 

االتفاقات المخففة للضمان إذا كان اإلعفاء جزئيا، أما إذا كان اإلعفاء كليا من الضمان 

تمييز بين حاالت اإلعفاء الجزئي فان هذه االشتراطات تعد كان لم تكن وأما صعوبة ال

والكلي، فان محكمة النقض الفرنسية حاولت البحث عن معيار اخر للتفرقة بين 

الحاالت الموجبة للبطالن وتلك التي تستوجب جواز، فظهر معيار االلتزامات 

 األساسية و الثانوية إذ يترتب على خرق األولى البطالن و على الثانية الجواز.

ن القضاء اإلدارة كان له موقف واحد وهو جواز هذه االتفاقات سواء كانت إال أ       

 مخففة أو معفية من الضمان كليا أو جزئيا وذلك كله وراء تحقيق المصلحة العامة.

وأمام هذا اللغط الذي وقع فيه الفقه و القضاء الفرنسيين فان المشرع الفرنسي تدخل       

فان هذه االتفاقات المخففة أو المعفية من ، Spintta 4/1/1587بموجب قانون 

الضمان أصبحت باطلة بقوة هذا القانون و هذا ما أكدته الفقرة الخامسة من المادة 

 15821/1852،2/1852وكذا المواد  5/1852

أما فيما يخص دعوى ضمان العيوب الخفية فانه يمكن االتفاق على تعديل أحكام      

ط أصال وهناك عدة نصوص تشريعية تؤكد جواز الضمان بالتخفيف منه او إسقا

 581االتفاق على تخفيف الضمان الملقى على عاتق البائع من ذلك ما ينص عليها لفصل 

ق.ل.ع،" ال يضمن البائع عيوب الشيء ا خلوه من الصفات المتطلبة فيه: إذا صرح بها 

 إذا اشترط عم مسؤوليته عن أي ضمان،. –
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كنه أن يقلل من حجم الضمان القانوني، إذا اشترط ذلك على وهكذا فان البائع يم      

المشتري وقبل هذا األخير مضمون الشرط، وتعتبر عقود اإلذعان بمثابة المجال 

الخصب الذي يتمكن فيها لبائع من فرض هذه الشروط على الطرف الضعيف )المشتري( 

سكا بحرفية النص نتيجة اختالف المراكز االقتصادية، وقد ظل القضاء المغربي متم

 18/06/1561ق.ل.ع( إذ ذهبت محكمة االستئناف بالرباط بتاريخ   581الوارد )

إلى القول بأنه سواء تعلق األمر بالمشتري المحترف أو مشتري الصدفة، فانه ال مجال 

من  581اللتزام البائع بالضمان إذ صرح بوجود العيب أو باع بدون ضمان وفقا لفصل 

جه هو الذي سار عليه مجلس األعلى في احد القرارات الصادرة ق.ل.ع، وهذا التو

" لقد تضافرت كلمة الفقهاء لدى كالم عن عيوب 31/01/1557عنه بتاريخ 

المبيعات انه إذا سردت مفصلة من طرف البائع على المشتري وقبلها هذا األخير، فإنها 

 ا.تعتبر الزمة له و ال يحق له القيام بها أو بأي ضرر ناشئ عنه

وفي الوقت الذي ال ظل فيه االجتهاد القضائي المغربي متمسكا بحرفية النصوص       

التشريعية التي تكمن البائع من التحلل من الضمان كليا أو جزئيا يذهب االتجاه المعاصر 

 في الفقه والقضاء إلى التميز بين الشروط المشددة للضمان و التي يدرجها البائع المحترف

لتي تربطه بمن هو في مستواه من حيث التخصص و الخبرة، حيث ال يمانع في العقود ا

 في جوازها ما دام البائع لم يلجا إلى الوسائل االحتيالية و التدليسية.
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أن االتفاقيات المضيفة للضمان إذا كانت صادرة من شخص محترف و أخر        

تفاق على عدم صحة له دراية بأصول الحرفة، )المشتري العادي( حيث تم ال ليست

 هذه االتفاقيات

من كل ما سبق ، يتضح أن، االتجاه الغالب في الفقه المعاصر يميل إلى تشديد       

الضمان فيما يخص االتفاقيات المضيفة له متى كان التعامل بين أشخاص محترفين و 

آخرين ليست لديهم بأصول الحرفة، في حين أن هذه االشتراطات  إذا وقعت داخل 

 اق االحتراف فإنها تكون صحيحة ومنتجة ألثارها.نط

وبدورنا نميل لتأييد هذا االتجاه لما فيه من استقرار المعامالت خاصة بين      

األطراف المختلفة من حيث المراكز االقتصادية و القانونية و كل ذلك يؤدي إلى 

 استقرار المعامالت.

دوره ميز بين إدراج الشروط المخففة وقد ساري القضاء الفرنسي هذا االتجاه إذ انه ب

للضمان في نطاق االحتراف إذ قررت جوازها وبين إدراجها خارج نطاق االحترام 

 قررت عدم صحتها.

 .اآلثار الناتجة عن إثارة الدعويين أمام المحكمة

لما كانت الغاية من إقرار نظام المسؤولية العقدية، هو محاولة جبر الضرر و إعادة          

توازن إلى مراكز االقتصادية المختلفة للمتعاقدين نتيجة األخطاء المنسوبة ألحد ال

أطراف العالقة التعاقدية ، فان المنطق يفرض أن تقوم المحكمة المعروض عليها النزاع 
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بإلزام الطرف المتسبب في وقوع الضرر بأداء التعويض المناسب، سواء كان هذا 

لموجب للمسؤولية والضمان أو عن طريق تمتيع التعويض إصالحا للتعب او الخلل ا

الطرف المضرور بالمبالغ نقدية إذا كان الضرر أو العيب مستعصيا على اإلصالح 

 العيني.

فإمام توفر العناصر الموضوعية و الشكلية الالزمة لقبول دعوى الضمان فان الطرف        

ء عن طريق الدفع بعدم المتضرر له أن يمارس عدة خيارات قانونية لحماية حقه سوا

 التنفيذ أو الدعوى إال انه ليس هناك مل يجبره على سلوك طريق معين

 الحكم بفسخ العقد برد المبيع و استرداد الثمن

يتميز ق.ل.ع، عن كثير من التشريعات المدنية األخرى بأنه لم يخول للمشتري       

استرداد الثمن وبين  عند تحقق العيب أو تخلف الصفة الخيار بين دعوى الفسخ و

الدعوى اإلنقاص في الثمن مع االحتفاظ بالمبيع، بل جعل حقه في الرجوع بالضمان 

منحصرا في الدعوى األولى دون الثانية كأصل عام ثم أورد على األصل جملة من 

 االستثناءات التي ال يكون فيها للمشتري طلب إنقاص الثمن لتعذر الرد

ع، أن المشرع المغربي قرر أصال عاما مفاده ما يلي: ق.ل. 556من خالل لفصل      

إذا ثبت الضمان بسبب العيب أو بسبب خلو المبيع من صفات معينة كان المشتري 

أن يطلب فسخ البيع ورد الثمن وإذا فضل المشتري االحتفاظ بالمبيع لم يكن له الق 

 في ان ينقص الثمن.
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الفقرة أعاله البد من الرجوع إلى  قبل االنطالق من هذا الفصل لتباين مضمون    

 األصل التاريخي لهذا النص وكيف عالجه الفقه و القضاء المغربيين.

فبالنسبة ألصل هذا الفصل، يالحظ أن واضعي ق.ل.ع اعتمد إلى حد ما على      

موقف األحناف من حكم الضمان للعيب طبقا لهذا الفقه، فان حق الرجوع يتمثل 

ع ورد المبيع و استرداد الثمن إذا كان المشتري قد دفعه للبائع كأصل عام في فسخ البي

وليس له االحتفاظ بالمبيع وطلب الثم الن األوصاف حسب رأي هؤالء ال يقابلها 

شيء من الثمن الن البائع ل يرضى بانتقال ملكية المبيع على الغير بأقل من الثمن 

 المسمى فيتضرر بنقصان الثمن

في مشروع المجلة التونسية  Santillanaحاولة من الفقيه سانتبانا وقد كانت هناك م      

لاللتزامات و العقود من اجل منح حق الخيار بين دعوى الفسخ و دعوى إنقاص 

الثمن، إال إن محاولته باءت بالفشل وهذا االقتراح، ما هو إال نسخة طبق األصل 

 من مدونة نابليون التي تخول حق الخيار. 1644للفصل 

ق.ل.ع، إال أن بعض الفقه حاول الخلط بين  556وبالرغم من وضوح الفصل      

الدعويين من اجل تقرير حق الخيار في تحقيق العيب أو تخلف الصفة إال أن المشرع 

 المغربي كان واضحا وصريحا من خالل هذا الفصل

من البائع فما هو مضمون الحكم بالفسخ و ما هي االلتزامات الملقاة بموجبه على كل     

 والمشتري؟
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ق.ل.ع، فان المشتري يتحمل التزامن أساسيين بعد الحكم  561طبقا للفصل       

بالفسخ التزام الشيء المبيع لبائع على الحالة التي تسلمه عليها مع التوابع و الزيادات التي 

اندمجت فيه بعد البيع، والمقصود بالرد هنا الرد الكلي على عتبا ران األصل في 

شياء هو عدم قابليتها لالنقسام و التجزئة، إال أن هناك ال يمنع من االقتصار على الرد األ

الجزئي إذا كان هناك ال يؤثر على طبيعة المعاملة أو كان الشيء مما يقبل التجزئة من 

 ق.ل.ع. 557غير حصول الضرر للبائع 

بل يشمل أيضا وال يقتصر الرد على الشيء األصلي الذي كان محل التعاقد،       

توابع هذا الشيء وملحقاته وكذا الزيادات التي اندمجت فيه بعد العقد و لتحديد 

طبيعة هذا الشيء، فانه يتعين الرجوع إلى االتفاقات و األعراف المحلية فإذا كان المبيع 

 عقرا.

الرد يشمل باإلضافة إلى العقار كل الملحقات التي اندمجت فيه ورصدت  فان   

لخدمته بما في ذلك خيول الحرث و آالت الحصاد والمعدات األخرى التي اعتبرها 

 المتعاقدان توابع بمقتضى االتفاق،

باإلضافة إلى رد ثمار الشيء المبيع سواء كان الفسخ بالتراضي أو كان نتيجة حكم 

مقابل هذه االلتزامات التي يتحمل بها المشتري فان البائع تقع على عاتقه قضائي، وفي 

 .561مجموعة من االلتزامات الواردة في الفصل 

رد ثمن المبيع و مصرفات العقد: والمقصود بالثمن هو الذي حصل عليه فعال، أما        

حصل  إذا كان الثمن مجزءا على أقساط، فانه ال يلزم إال برد األجزاء التي
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عليها،باإلضافة إلى رد مصروفات العقد وكذا المصروفات المنتجة عن إثارة هذه 

الدعوى، وهذه المصروفات تشمل كل ما صرفه المشتري )الخبرة رسم التسجيل، عن 

 البضاعة السمسرة(.

رد نفقات جني الثمار والري و الصيانة: بما أن المشتري يلتزم برد ثمار الشيء المبيع       

المنطق يفرض على هذا البائع رد نفقات جني وصيانة تلك الثمار، إال أن اإلشكال فان 

الذي يطرح هو عندما تكون هذه المصروفات ضمن النوع الغير الالزم و الضروري أو ما 

 يطلق عليها بمصروفات الزينة.

فاعتبار إن هذه المصاريف لم تكن ضرورية للحفاظ على الشيء المبيع فانه ال        

مجال للمطالبة بها. على الرغم من أن العمل المنطقي يفرض رد هذه النفقات، وهذا ما 

 من القانون المدني: 443سار عليه المشرع المصري في المادة 

 113االلتزام بالتعويض إن كان له موجب قانوني  -

أما فيما يخص إنقاص مع االحتفاظ بالشيء المبيع يالحظ أن المشرع المغربي أورد      

و هي  -565-564-563-562على مبدا العام بعض االستثناءات الواردة في الفصول 

 كاألتي:

 حالة نقصان المبيع بخطأ من المشتري أو من يسال عنه قانونا. -

 حالة نقصان قيمة الشيء بسبب االستعمال -

 طروء عيب جديد على المبيع حالة -
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 حالة اطالع المشتري على العيب أثناء إجراء تحويل المبيع. -

فالقاسم المشترك بين هذه الحاالت هو تعذر إمكانية رد البيع للبائع على الحالة التي       

يوجد عليها نتيجة التغير الطارئ على الشيء المبيع، مما يحتم على المشتري االحتفاظ 

تمكنه من طلب إنقاص الثمن عن طريق تقويم المبيع سالما، وكذلك معيبا  بالمبيع مع

 من ق.ل.ع( 560الفرق بين القيمتين هو الذي يلزم البائع برده للمشتري. ) الفصل 

هذا كله يتعلق بدعوى العيب الخفي أما فيما يخص دعوى الضمان العشري فقد     

سخ العقد وترك الشيء لحساب من خول المشرع لرب العمل إمكانية االختيار بسن ف

 ق.ل.ع. 867أجراه  أو أن يطلب إنقاص الثمن وذلك مطبقا للفصل 

 التنفيذ العيني

باإلضافة إلى دعاوي الفسخ و اإلنقاص المشار إليها انفا، فان هناك طريق أخر        

وهو طلب  للرجوع على المدين للوفاء بالتزاماته )البائع، المقاول، والمهندس المعماري(

 التنفيذ العيني للعقد.

ويتم التنفيذ العيني في دعوى الضمان العشري عندما يكون بوسع المعماريين      

تدارك العيوب الموجبة للمسؤولية و الضمان عن طريق إصالحها أو ترميمها متى كان 

ق.ل.ع يكون العيب أو الخل قابل إلصالح إذا كان  255ذلك ممكنا طبقا لفصل 

المقاول او المهندس المعماري إصالحه من غير مشقة و ال كلفة إعماال للمبدأ بإمكان 

 القائل ال تكليف بمستحيل.
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غير إن االستحالة إصالح العيب أو الضرر من طرف المقاول األصلي ال يمنع من      

إسناد هذه المهمة لمقال أخر غيره بل يحق للمحكمة أن ترخص رب العمل إجراء 

 متى تطلب األمر ذلك.إعمال اإلصالح 

وإذا كانت القاعدة العامة أن اإلصالح العيني لألضرار ال يمكن تصوره من الناحية      

العلمية إال بالنسبة للمقاول نظر النحصار مهما المهندس المعماري في الجانب الفني 

 المشروع كإعداد التصميم و اإلشراف عليها و مراقبتها، فان اإلجماع حاصل لدى الفقه

 بخصوص التزام المهندس المعماري بأداء تعويض نقدي لرب العمل

أما فيما يخص دعوى ضمان العيب الخفي فان التنفيذ العيني لعقد البيع يتم      

أو عن طريق إصالح العب الخفي  558استبدال الشيء المبيع بأخر سليم طبقا للفصل 

 ضرر للبائع أو المشتري. متى كان ذلك ممكنا من الناحية الفنية ولم يكن في ذلك

وإذ انه رغم عدم نص المشرع المغربي على هذا اإلجراء صراحة في مواد الضمان، إال 

أن المبادئ القانونية العامة، ال تحول دون قبول هذا الحل، ما دام يهدف إلى إرضاء 

 الطرفين للمتعاقدين، وحتى العيب قابل لإلصالح يتطلب توافر بعض الشروط:

 صالح ممكناأن يكون اإل -

أال تكون نفقات اإلصالح باهضة الثمن إذ يلزم أن تكون في حدود القيمة  -

 اإلجمالية للشيء المبيع.

 أال تنقص هذه اإلصالحيات من قيمة المبيع آو منفعته إلى حد محسوس. -
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أن يترتب على القيام بهذه اإلصالحات جعل الشيء المعيب صالحا لما اعد له  -

 االتفاق.بحسب الطيعة أو بمقتضى 

فإذا توافرت هذه الشروط وكان البائع مستعد إلجراء هذه اإلصالحات فان ذلك  -

يعد مانع من ممارسة دعوى الفسخ أو اإلنقاص، لعدم وجود مبرر قانوني لرفع 

 هذه الدعاوي.

 التعويض بمقابل.

خالفا للتعويض العيني الذي يهدف إزالة الضرر عن طريق إصالح العيب و        

محاولة إرجاع الطرفين إلى وضعية ما قبل الضرر فان التعويض بمقابل هو ترجمة فعلية 

 للضرر ومحو الثار التي خلفتها األضرار أو العيوب التي ظهرت بالبناء.

لسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، وفقا فمسالة تحديد التعويض متروك أمرها ل      

لظروف الحال و جسامة الخطأ الصادر عن األطراف، وتدليسهم، إذ بناء على هذه 

السلطة يحق لهم تقدير التعويض النقدي آذ تعذر اإلصالح العيني، أو كان مرفها، إال 

لجوء أن ذلك ال يمنع المحكمة من اللجوء مباشرة إلى تقدير التعويض النقدي دون ال

 إلى التنفيذ العيني، 

وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية، في احد قرارات الصادرة عنها، إذ     

حكمت على مشيدي البناء بأداء مبلغ نقدي رغم أن إصالح العيب ممكنا إال انه 

 شاق 
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أما عن الوقت الذي يقدر فيه التعويض عن األضرار، التي لحقت رب العمل،        

سكوت المشرع عن تحديد هذا الوقت، يالحظ أن القضاء لجا إلى عدة فانه إمام 

تأويالت قضائية، إذ إن القضاء الفرنسي انقسم بخصوص هذه المسالة بين المحاكم 

 المدنية واإلدارية.

فالمحاكم المدنية، اعتبرت تاريخ إصدار الحكم القضائي بمثابة الوقت القانوني          

ذا الموقف هو الذي اعتنقته محكمة النقض الفرنسية، في لتحديد هذا التعويض، وه

حين يالحظ أن القضاء اإلداري يعتد بواقعة ظهور العيب، أو تحقق الضرر وذلك 

 باعتماد على أهل الخبرة.

وفيما يخص المحاكم المغربية ورغم عدم تحديدها هذا الوقت بشكل صريح،       

درة في ميدان المسؤولية العقدية، يتبين لنا إال انه من خالل قراءة لبعض األحكام الصا

 أن االتجاه السائد يميل إلى تحديد هذا الوقت من تاريخ صدور الحكم.

وبدورنا نميل إلى هذا االتجاه وذلك بحسب ما سقاه أستاذنا عبد القادر العرعاري      

ع نهائي إذ أن الضرر القابل للتعويض ال يكون قارا، إال إذا كان ثابتا ومستقرا على وض

ال يكون كذلك في المرحلة التي تسبق النطق بالحكم ما دام أن هناك احتمال بالتفاهم 

أو النقصان بدليل إن المحكمة غالبا ما تدل في إطار بالحكم سلطتها التقديرية مبالغ 

 الطلبات التي يتقدم بها المدعي 

لسلطة التقديرية للقضاة وفيما يخص األضرار المغطاة بالتعويض النقدي فهي خاضعة ل    

الموضوع، بحيث الرقابة للمجلس األعلى على ذلك ما دام األمر يدخل ضمن حلقة 
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الواقع و ليس القانون، شريطة أن يكونا لحكم معلال تعليال كافيا نافي للجاهلية. وعليه، 

 فان حجم التعويضات يتبين من حالة ألخرى و محكمة ألخرى.

ته فإذا تعلق األمر بتهم البناء كليا او جزئيا فان التعويض وفقا لمدى سامة الضرر وخطور

 يختلف تبعا لذلك.

إذ انه كان تهدم البناء كليا فان التعويض يجب أن يكون موازيا لقيمة البناء على     

افتراض إعادة بناءه من جديد، أما إذا تخلفت صفة من صفاته أو حصل تعيب فان 

 يمة العقار و معيبا و قيمته سالماالتعويض يكون مساويا للفرق بين ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

 

انتشرت في السنوات األخيرة تصرفات أبدع وابتكر فيها مستغوا المركبات، 

حيث اهتدت فئة ال بأس بها وخاصة ممتهنوا النقل السري وغيرهم من األشخاص 

غاز البوتان الذين ذاقوا مرارة غالء أسعار المحروقات إلى االستعاضة لتشغيل مركباتهم ب

بدل البنزين أو الكازوال الذي صمم المحرك لالشتغال به. وهو ما يجعلنا نتساءل عن 

مدى تنظيم مدونة السير على الطرق ومراسيمها التطبيقية لهذا التصرف خاصة وأن هذه 

الترسانة القانونية تنعت بذاك الغريب عن واقع الملزمين به والمستورد من مجتمعات 

معنا المغربي بينها وبيننا أزمنة من السبق في كل الميادين سواء في متقدمة عن مجت

 ميدان الوعي أو غيره من الميادين ؟ وماهي اآلثار القانونية التي تترتب على هذا الفعل؟ 

واستنارة للرأي العام إيمانا منا بضرورة نشر المعرفة القانونية البد من اإلجابة على 

قوانين المشار إليها وغيرها من القوانين ذات الصلة إليجاد هذه اإلشكالية وسبر أغوار ال

جواب مقنع لها، وفي سبيل ذلك يتحتم علينا أوال البحث عن تكييف قانوني لهذا 
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التصرف يكف األشخاص عن التساؤل حول موقف القانون منه، ثم تحديد اآلثار 

 القانونية التي تنجم عنه كاآلتي:

 عل تشغيل المركبة بغاز البوتانأوال: التكييف القانوني لف   

ال مراء أن مدونة السير على الطرق ومراسيمها التطبيقية جاءت لترسيخ القواعد 

زجرية مختلفة، مما يجعلها من زمرة القوانين الجنائية  المنظمة للسير مقرنة إياها بجزاءات

التي تخضع في تطبيقها إلى مبادئ أساسية بديهية معلومة لدى كل من وطئت قدماه 

مدرجات كلية الحقوق، من قبيل مبدأ الشرعية أو ما يعرف بمبدأ "ال جريمة وال 

صرف إنساني عقوبة إال بنص"، الذي يقيدنا في تطبيق أي مقتضى زجري على أي ت

مهما كانت خطورته. وهو المبدأ ذاته الذي البد من مراعاته لتطبيق الترسانة القانونية 

 المنظمة للسير على مشغلي مركباتهم بغاز البوتان .

بالرجوع إلى مدونة السير على الطرق نجدها قد أفردت للجنح المتعلقة بالمركبة 

ن الكتاب الثاني المعنون بالعقوبات فرعا خاصا في الباب الثاني من القسم الثاني م

كما نجد مرسوما تطبيقيا خاصا  166إلى المادة  156والمسطرة ونظمتها في المواد من 

 52.05الصادر بتطبيق أحكام القانون رقم  2.10.421بالمركبات وهو المرسوم رقم 

، 2010شتنبر  25المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات ) مؤرخ في 

(  4453، الصفحة 2010شتنبر  30، وتاريخ 5787شور بالجريدة الرسمية عدد: من

 وهي المقتضيات القانونية التي نأمل أن تسعفنا في إيجاد تكييف قانوني لهذا الفعل.
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إن القراءة المتأنية للمقتضيات المذكورة تبعث على إمكانية إضفاء تكييف مقنع 

بالخصائص التقنية للمركبة باعتباره يحدث  على هذا الفعل، خاصة إذا علمنا أنه يمس

تغييرا ملموسا يطال واحدة من الخصائص التي تتضمنها المذكرة الوصفية للمركبة أو 

من المرسوم أعاله  58شهادة تسجيلها، ويعتبر من التغييرات التي نصت عليها المادة 

من  51ب المادة بقولها: "...تغيير خصائص مصدر الطاقة ونقل الحركة؛ ..." والتي توج

مدونة السير على الطرق إخضاع المركبة التي كانت محال لها إلى مصادقة جديدة، 

يتولى القيام بها المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق، أو مركز المراقبة التقنية 

 المرخص له من قبل وزير التجهيز والنقل.

التي تم تغيير خصائص تشغيلها هذا، ولما كان من الالزم إعادة إخضاع المركبة 

باستبدال وقودها األصلي بغاز البوتان إلى مصادقة جديدة، فإنه بالرجوع إلى 

المقتضيات المنظمة للجنح المتعلقة بالمركبة في مدونة السير على الطرق وخاصة المادة 

منها، نجدها تفرض جزاء زجريا على كل مالك مركبة رفض أو أهمل إخضاع  158

تي أدخل تغييرا على خصائصها التقنية للمصادقة من جديد، وهو ما يبرر الجزم مركبته ال

بأن تشغيل المركبة بغاز البوتان يوقع صاحبها في جريمة معاقب عليها قانونا، خاصة إذا 

علمنا أنه من الصعب بل من المستحيل الحصول على شهادة من المراكز المذكورة 

 على حالتها الجديدة. تبيح لمالك المركبة استعمال مركبته

غير أن التدقيق في المقتضيات القانونية يحتم علينا التنبيه إلى أن المشرع لم يجرم 

فعل تغيير الخصائص التقنية للمركبة بتشغيلها بغاز البوتان كفعل مستقل في حد ذاته، 
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وإنما جرم فعل رفض أو إهمال إخضاع المركبة للمصادقة بعد هذا التغيير، وهو ما 

لنا نالحظ على متابعات بعض النيابات العامة أنها تكون معيبة بهذا الخصوص حينما يجع

من مدونة السير على  158تتابع المتهم بجنحة تغيير الخصائص التقنية للعربة طبقا للمادة 

الطرق، فتقع بذلك في خرق مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص، وتدفع بمحكمة 

من سلطة إعادة التكييف بإعادة تكييف الفعل حتى يكون الموضوع إلى استعمال ما لها 

 مطابقا لما جرمه النص القانوني المذكور.

وبالتالي تبقى المتابعة الصائبة في نظرنا هي: متابعة "فالن" من أجل جنحة رفض  

إخضاع مركبته التي أدخل تغييرا على خصائصها التقنية للمصادقة من جديد طبقا للمواد 

دونة السير على الطرق. أو متابعة "فالن" من أجل جنحة إهمال من م 158و  51

إخضاع مركبته التي أدخل تغييرا على خصائصها التقنية للمصادقة من جديد طبقا للمواد 

من مدونة السير  158و  51من مدونة السير على الطرق. مع ذكر المادتين ) 158و 51

تحديدها للفعل الواجب إتيانه من طرف على الطرق( معا باعتبار األولى أساسا للثانية ب

 مالك المركبة، والثانية معاقبة عن رفض أو إهمال فعل ما توجبه األولى.

ويجدر التأكيد على أن متابعة النيابة العامة للمتهم أو إدانته من طرف المحكمة من 

أجل جنحة رفض أو إهمال إخضاع مركبته التي أدخل تغييرا على خصائصها التقنية 

من مدونة السير على الطرق، بالرغم من أنه  158و  51ادقة من جديد طبقا للمواد للمص

لم يثبت في حقه إال فعل تغيير الخصائص التقنية لمركبته بتشغيلها بغاز البوتان، ــ 

والذي قلنا سلفا أن المشرع لم يجرمه صراحة في حد ذاته ــ ، ال يفقد المتابعة أو الحكم 
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ا الواقعي بعدم ثبوت رفض المتهم أو إهماله إخضاع مركبته التي الصادر بشأنها أساسهم

غير من وقودها للمصادقة من جديد، وذلك بعلة أن عنصري الرفض أو اإلهمال 

مفترضين في المتهم مادام أنه لم يبادر إلى إخضاع مركبته للمصادقة من جديد بعد 

عليه بمقتضى القانون ) المادة تغيير خصائصها التقنية، باعتبارها من الواجبات المفروضة 

 2من مدونة السير على الطرق( الذي ال يسوغ ألحد أن يعتذر بجهله طبقا للفصل  51

من مجموعة القانون الجنائي، وبالتالي فال مجال للمجادلة بعدم ثبوت إنذار المتهم من 

طرف أي جهة مختصة بضرورة إخضاع مركبته للمصادقة من جديد حتى يثبت الرفض 

 اإلهمال في حقه من تاريخ هذا اإلنذار.أو 

وعليه ال يسعنا إال القول بأن تشغيل المركبات بغاز البوتان يعتبر عنصرا من 

العناصر التكوينية لجريمة جنحية معاقب عليها قانونا، وفعال تترتب عليه العديد من 

 اآلثار القانونية.

 بوتانثانيا: اآلثار القانونية لفعل تشغيل المركبة بغاز ال 

سلمنا سلفا أن تشغيل المركبة بغاز البوتان يعد عنصرا من عناصر فعل جرمي 

معاقب عليه قانونا، فكان من البديهي أن يرتب عليه المشرع أثارا قانونية معينة، وهي 

اآلثار التي سنحاول التعريج عليها من خالل تصنيفها إلى أثار زجرية وأخرى مدنية 

 كاألتي:

 اآلثار الزجرية -3
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أول اآلثار الزجرية التي يصطدم بها مشغل المركبة بغاز البوتان حتى قبل  إن

 47وصول قضيته إلى القضاء هو إمكانية وضعه تحت الحراسة النظرية لمدة ال تتجاوز 

ساعة من طرف ضابط الشرطة القضائية من غير حاجة إلى إدخال القضاء إال فيما يتعلق 

راء الوضع تحت الحراسة النظرية، اعتبارا لكون األمر باإلشعار البعدي للنيابة العامة بإج

 من قانون المسطرة الجنائية. 66يتعلق بحالة التلبس بجنحة طبقا للمادة 

من مدونة السير على  158وعند إحالة المتهم على القضاء ومحاكمته نجد المادة 

ن الطرق ترتب على من وقع في جريمة رفض أو إهمال إخضاع مركبته التي غير م

خصائصها التقنية ــ كما في حالة تشغيلها بغاز البوتان ــ للمصادقة من جديد عقوبة 

 ميزت فيها بين ما إذا كان مالك المركبة المخالف شخصا طبيعيا أو كان شخصا معنويا.

وهكذا، فإذا كان المخالف شخصا طبيعيا كانت العقوبة في الحالة العادية بغرامة 

( درهم، أما في حالة العود 30.000م إلى ثالثين ألف )( دره5.000من خمسة أالف )

التي تتحقق بصدور حكم حائز لقوة الشيء المحكوم به بخصوص هذه الجنحة 

وارتكاب المتهم نفس الفعل قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ أو تقادم العقوبة 

( درهم 10.000الصادر بها الحكم األول، فإن العقوبة تكون بغرامة من عشرة أالف )

( أشهر إلى سنة أو بإحدى 3( درهم، والحبس من ثالثة )60.000إلى ستين ألف )

 هاتين العقوبتين فقط .

أما إذا كان المتهم شخصا معنويا كأن تكون المركبة في ملكية شركة معينة، فإن 

( 50.000( درهم إلى خمسين ألف )20.000العقوبة تكون بغرامة من عشرين ألف )
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كبة ثبت أنها كانت محال الرتكاب الجنحة المذكورة، وفي حالة درهم عن كل مر

( درهم حدها األقصى 40.000العود ترفع الغرامة ليصل حدها األدنى إلى أربعين ألف )

( درهم. وذلك دون اإلخالل بالعقوبات التي يمكن الحكم بها 100.000إلى مائة ألف )

 على مسيري الشخص المعنوي المخالف.

خص المخالف شخصا طبيعيا أو كان شخصا معنويا فإن للقاضي وسواء كان الش

بما له من سلطة تقديرية في تطبيق العقوبات اإلضافية أن يحكم بمصادرة المركبة التي 

 تم تشغيلها بغاز البوتان لفائدة الدولة.

هذا، وإن المركبة التي تم تغيير خصائصها التقنية توقف عن السير والجوالن من 

بكونها موضوع المخالفة ويتم إيداعها بالمحجز وال يسمح بإعادة استخدامها تاريخ العلم 

إال بعد جعلها مطابقة ألحكام مدونة السير على الطرق والنصوص الصادرة لتطبيقها إما 

بإخضاعها إلى المصادقة وهو أمر مستبعد، أو إرجاعها إلى الحالة التي كانت عليها 

 ال بالوقود الذي صمم لالشتغال به. بتطويع محركها ليكون قابال لالشتغ

 اآلثار المدنية -2

تظهر اآلثار المدنية لتشغيل المركبة بغاز البوتان بحدة أكبر على مستوى تأمين 

المركبة محل المخالفة، وحسبنا أن نمثل ببعضها حتى نلفت االنتباه إلى خطورة 

 اإلقدام على مثل هذا الفعل.
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وتان من أكثر المواد قابلية لالنفجار بداية فال أحد يجادل في أن غاز الب 

واالشتعال في كل وقت وحين، مقارنة مع المحروقات األخرى التي تشتغل بها 

المحركات، مما يجعل الخطر الذي يؤمنه المؤمن ــ خطر الحريق خاصة ــ في الوقت 

الذي كانت فيه المركبة تشتغل بوقودها األصلي يتفاقم بفعل المؤمن له الذي يشغل 

بته بغاز البوتان، فيكون بذلك قد أتى فعال مغيرا لظروف التأمين بجعله المركبة مرك

محل الخطر في وضعية جديدة لو كانت موجودة وقت إبرام العقد لما تعاقد معه 

 المؤمن أصال أو لو قام به مقابل قسط أعلى.

وفي ظل هذا الوضع الذي تفاقم فيه الخطر، يصبح من حق المؤمن أن يشعر 

ن له الذي غير من ظروف التأمين بفسخ عقد التأمين معه، بمجرد أن يصل إلى المؤم

علمه خبر تشغيل المركبة بغير وقودها المعتاد، مادام صاحب المركبة لم يصرح مسبقا 

من مدونة  24للمؤمن بأنه يعتزم تشغيل مركبته بغاز البوتان كما تفرض ذلك عليه المادة 

( حتى يتسنى للمؤمن ممارسة 2002أكتوبر  03وتاريخ  18.55التأمينات )القانون رقم 

 حقه في الخيار بين فسخ العقد أو اقتراح نسبة جديدة للقسط.

وبالرغم من أهمية وخطورة هذا األثر القانوني على عالقة صاحب المركبة 

والمؤمن، فإن األثر القانوني الذي يبقى في نظرنا أكثر خطورة هو بطالن عقد التأمين 

من مدونة التأمينات والذي ينطبق على حالة التعاقد مع المؤمن  30به المادة الذي ترت

بشأن عربة تم تغيير خصائصها التقنية بتشغيلها بغاز البوتان قبل إبرام عقد التأمين دون 

إطالعه على ذلك، حيث يصبح المؤمن له حينها في حكم طالب التأمين الذي يكتم 
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في نظر المؤمن موضوع الخطر أو يزيد من أهميته،  على المؤمن ظرفا من شأنه أن يغير

فيكون صاحب المركبة حال وقوع الحادث محل التأمين ملزما بتحمل التعويضات 

التي كان من المفروض أن تؤدى له لو صرح بحالة مركبته بدقة، أو على األقل 

التي  سيتحمل قسط منها بتخفيضها تناسبيا بين نسبة األقساط المؤداة ونسبة األقساط

كان من المفروض أن تؤدى لو صرح باألخطار كاملة في حالة عدم ثبوت سوء نيته في 

من مدونة  31إغفال التصريح بأن المركبة يتم تشغيلها بغاز البوتان طبقا للمادة 

التأمينات، وإن كنا نميل إلى القول بأن سوء نية صاحب المركبة في هذه الحالة 

لي بها للمؤمن تثبت نوع وقود المركبة المراد تأمينها، مفترض مادامت الوثائق التي يد

عالوة على أن هذا األخير يكون معلوما عند الكافة، فيكون بالتالي من المفروض 

التصريح بكل تغيير بشأنه، وأي تقصير في ذلك ينم عن سوء نية المؤمن له، ويجب 

 أن يعامل بالتالي بنقيض قصده بحرمانه من كل تعويض.

 خاتمة: 

افلة القول أن هذه السطور كانت محاولة للتوعية بعدم قانونية تشغيل المركبات ن

بغاز البوتان، وبأهم اآلثار التي القانونية السلبية التي تنجم عن مثل هذا الفعل الذي 

يبدو بسيطا في ظاهره لكنه خطير في جوهره، سواء على الشخص الذي يقع به في فعل 

بالمس أوال باالقتصاد الوطني الذي تفوت عليه مداخيل  مجرم قانونا، أو على المجتمع

مهمة، وبالبيئة ثانيا لما قد تفرزه هذه المركبات من غازات سامة أكثر خطورة من ما 

 تفرزه المركبات األخرى التي تشتغل بوقودها األصلي.
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 المدنية رائيةاإلج القوانين تخصص في الماستر دبلوم لنيل المقدمة الرسالة مناقشة تمت

 الجليل أستاذنا الدكتور العميد المناقشة لجنة ضمت وقد ،2011 سنة ديسمبر أواخر

 لكلية السابق والعميد المدنية، اإلجرائية القوانين ماستر منسق الطالب الكريم عبد

 المناقشة، للجنة ورئيسا مشرفا بصفته بمراكش واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم

 واألستاذ الزرداني حسن الدكتور القدير األستاذ من كل عضوية جانب إلى
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 شرط بوجود الدفع عنوان تحت الرسالة موضوع وكان محروك، محمد الدكتور

 ومنح المناقشة لجنة طرف من الرسالة هذه قبول تم وقد»  مقارنة دراسة«  التحكيم

 العريضة الخطوط بعرض المناقشة وبدأت ،17/20 نقطة درويش عبداهلل الطالب

 التحكيم أهمية الباحث بين حيث للموضوع، شاملة بمقدمة ذلك مستهال للرسالة

 الوسائل أهم أحد باعتباره الدولي و الوطني الصعيدين على بارزا مكانا يشغل الذي

 لتشعب نظرا األخيرة اآلونة في أهميته ازدادت وقد المنازعات، وحل لفض البديلة

 ضمانة فكان الدولي، و الوطني المستوى على والتجارية االقتصادية العالقات

 داخل لألفراد أساسية ضمانة كان كما معين، لقضاء الخضوع عدم في لألجانب

 .المنازعات نظر سرية وعدم التقاضي بطء من الدولة

 يلجأ واإلدارية، والتجارية المدنية المسائل في للتقاضي خاص نظام هو التحكيم و

 المختصة المحكمة أو الدولة قضاء دون تحكيمية هيئة إلى تحكيم اتفاق أطراف بمقتضاه

 بحكم تحكيم اتفاق موضوع بمعامالتهم تتعلق منازعات من بينهم يثور فيما للفصل

 بينها فيما تختلف أنها غير والقضاء والفقه القوانين عليه تجمع تكاد السابق والمعنى ملزم،

 على النزاع طرح على اتفاق بأنه الفقه بعض عرفه وقد المعنى، هذا عن التعبير عن

 جانب عرفه وقد.   المختصة المحكمة دون فيه ليفصلوا معينين أشخاص أو شخص

 األطراف بين تثور التي المنازعات في للفصل خاص قضائي نظام بأنه الفقه من آخر

 عن منازعاتهم إقصاء في لألطراف مخولة مكنة هو أو. الدولة قضاء دون ملزم بحكم

 . لقاضيهم الخصوم واختيار الدولة قضاء
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 بين االتفاقية الطبيعة أساس على يقوم ألنه للتقاضي واختياري استثنائي نظام والتحكيم

 حل على األطراف بين اتفاق بوجود إال يتم أن يمكن فال له، المنشئة وإرادتهم أطرافه

 .التحكيم طريق عن ستقوم والتي بينهم القائمة النزاعات

 المنازعات وفض حل في بها يتميز التي المزايا هو التحكيم دور تنامي في السبب ولعل

 جلساتها في والسرية المنازعات هذه في الفصل سرعة في تتجلى والتي األفراد بين

 التقاضي إجراءات على االتفاق لألطراف يمكن بأنه كذلك ويتميز إجراءاتها، ومرونة

  .منازعاتهم وحل بينهم بالتحكيم سيقومون الذين المحكمين واختيار ومدتها المناسبة

 بنسخ القاضي 07-05 رقم القانون من 306 الفصل في المغربي المشرع عرفه وقد

 أن على فيه نص حيث المدنية المسطرة قانون من الخامس بالقسم الثامن الباب وتعويض

 في الفصل مهمة األطراف من تتلقى تحكيمية هيئة لدن من نزاع حل به يراد التحكيم

 .تحكيم اتفاق على بناء النزاع

 من نظره إجراءات ثم التحكيم على باالتفاق تبدأ أساسية مراحل بثالث التحكيم ويمر

 موضوع النزاع في الصادر الحكم تنفيذ ثم موضوعه في والفصل التحكيمية الهيئة طرف

 آخره و إجراء ووسطه اتفاق أوله الفقه بعض حسب التحكيم أن حيث. التحكيم اتفاق

 . حكم

 من بينهم ينشأ قد ما طرح على االتفاق لألفراد المشرع إجازة أساس على التحكيم ويقوم

 مخالفتها عـدم و للتحكيم المنازعـات تلك قابلية بشرط أكثر أو محكم على  منازعات،

 . بـه المقضي األمـر قـوة على حائـز بحكم فيها للفصل العام للنظام
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 يلتزم التحكيم اتفاق وجود في تتمثل التحكيم، حولها يدور التي المحورية والنقطة

 هيئة على منازعاتهم طرح و القضاء، بدل التحكيم إلى باللجوء األطراف بموجبه

 عقد عن عبارة التحكيم واتفاق النزاع، أطراف بموجبه يلتزم بحكم فيه للفصل تحكيمية

 المنازعات بصدد التحكيم إلى اللجوء في إرادتهم لسلطان مظهرا ويعتبر أطرافه بين يتم

 هيئة واختصاص لنطاق المحدد يعتبر ،كما الجهة هذه على طرحها على المتفق

 .التحكيم

 من الخامس القسم من الثامن الباب ونسخ بتعويض القاضي 07-05 القانون عرف وقد

 إلى باللجوء األطراف التـزام بأنه التحكيم اتفاق 308 الفصل في المدنية المسطرة قانون

 غير أو  تعاقدية معينة قانونية عالقة عن ينشأ قد أو نشأ نزاع حل قصد التحكيم

 .تعاقدية

 النزاعات حل على األطراف بين اتفاق بوجود إال يتم أن يمكن ال التحكيم فإن ثم ومن

 شكل في االتفاق هذا كان سواء التحكيم طريق عن تنشأ قد التي أو بينهم الناشئة

 رقم القانون من 308 الفصل حسب تحكيم عقد أي تحكيم مشارطة أو تحكيم شرط

 .المدنية المسطرة بقانون الملحق 05-07

 عالقة بشأن نزاع من بينهما ينشأ قد ما أن على طرفين بين اتفاق هو التحكيم وشرط

 07-05رقم القانون من 316 الفصل عرفه وقد  التحكيم بواسطة فيه يفصل معينة قانونية

 تنشأ قد التي النزاعات التحكيم على يعرضوا بأن عقد أطراف فيه يلتزم الذي االتفاق بأنه

 .المذكور العقد عن
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 التحكيم إلى اللجوء في األطراف، إرادة يظهر الذي األساس التحكيم شرط كان لما و

 خالله من األطراف يتفق الشرط هذا أن حيث التحكيم نظام في هامة مكانة يحتل فإنه

 القضاء دون تحكيمية هيئة على مستقبال نزاعات من بينهم ينشأ قد ما عرض على

 شروط و وجوده أركان توفر بمجرد و النزاعات هذه بنظر أصال المختص العادي

 سواء مواجهتهم، في أثاره يرتب و ألطرافه ملزما يصبح و الشرط هذا ينعقد صحته

 نزاع بصدد القضاء إلى دعوى األطراف أحد رفع إذا و السلبي، األثر أو االيجابي األثر

 حق الدعوى في الخصم أو اآلخر للطرف يكون فحينها التحكيم، على بشأنه متفق

 أمام إثارته و التحكيم، بشرط بالدفع التمسك طريق عن السلبي األثر هذا إعمال

 الشرط لهذا الملزمة القوة و التحكيم شرط لوجود استنادا النزاع، نظر من ليمنعه القضاء

 .أطرافه اتجاه

 التحكيم، شرط عن المترتب السلبي لألثر نتيجة يعد التحكيم بشرط الدفع كان لما و 

 كقانون تناوله، على حرصت المغربي القانون كذلك و المقارنة القوانين مختلف فإن

 لسنة الفرنسي المدنية المسطرة قانون كذلك و 1554 لسنة 28 رقم المصري التحكيم

 رقم القانون إلى باإلضافة 2001 لسنة 21 رقم األردني التحكيم قانون  كذلك و 1571

 المدنية المسطرة قانون من الخامس بالقسم الثامن الباب تعويض و بنسخ القاضي 05-07

 نيويورك كاتفاقية عليه بالتأكيد الدولية االتفاقيات بعض قيام جانب إلى هذا المغربي،

 لجنة عن الصادر النموذجي القانون كذلك و ،1557 لسنة األجنبية األحكام لتنفيذ

 .1575 لسنة التجاري للقانون المتحدة األمم
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  .أهميتها و الدراسة موضوع:  أوال

 

 بشرط بالدفع المتعلقة القانونية الجوانب تناول على الدراسة هذه موضوع يعتمد

 و التطبيقية الناحية من أو الدفع لهذا النظرية الناحية من سواء القضاء، أمام التحكيم

 والقضاء، والفقه القانون نظر في الدفع هذا مفهوم تحديد خالل من ذلك و اإلجرائية،

 أو المقارن سواء  والقضاء والفقه القانون موقف و الدفع لهذا القانونية الطبيعة وتحديد

 في عليه المدعي طرف من به التمسك شروط و  القانونية الطبيعة هذه من المغربي

 هذا إزاء سلطتها و الدفع، هذا نظر بخصوص المحكمة إجراءات كذلك و الدعوى

 كذلك و طرفها من الصادر الحكم طبيعة و المحكمة، تبحثها التي والمسائل الدفع،

 هذه أهمية تكمن و التحكيم، بشرط الدفع في الصادر الحكم عن المترتبة اآلثار تناول

 اإلجراء دراسة في و التحكيم بشرط بالدفع المتعلق القانوني اإلطار إيجاد في الدراسة

 بها يتم التي والكيفية التحكيم، لشرط السلبي األثر ألعمال الفنية الوسيلة أو القانوني

 من النوع بهذا اإلحاطة الدراسة هذه تحاول كما الشرط، هذا عن المترتبة اآلثار تفعيل

 شرط كذلك و المدنية الدعوى في الدفاع حق بين يجمع أنه اعتبار على الدفوع،

 بينهم تنشأ قد التي النزاعات عرض على االتفاق في األطراف إرادة يمثل الذي التحكيم

 .التحكيم على
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  .الموضوع أو الدراسة إشكالية:  ثانيا

 

 في يتلخص فإنه التحكيم لشرط الملزمة للقوة مباشرة نتيجة يعد السلبي األثر كان لما

 إلى اللجوء عن امتناعهم في يتمثل األطراف عاتق على يقع التزام االلتزام، من نوعين

 على عرضها على وااللتزام بينهم الرابط العقد عن تنشأ قد التي النزاعات بصدد القضاء

 على بشأنه المتفق النزاع عليها المعروض المحكمة عاتق على يقع آخر و التحكيم، هيئة

 بشرط عليه المدعي تمسك إذا النزاع هذا في النظر عن امتناعها في يتمثل ، التحكيم

 النظر عن باالمتناع المحكمة فالتزام الدعوى، أو النزاع جوهر في الدخول قبل التحكيم

 أطراف اللتزام الحقا يأتي التزامها أن أي اللتزامه األطراف أحد خرق بعد ينشأ النزاع في

 .التحكيم على االتفاق

 حددتها التي القانونية الوسيلة عن اإلجابة على يتركز الدراسة هذه إشكال فإن ثم ومن

 النزاع في النظر من المحكمة لمنع عليه للمدعي المغربي القانون و المقارنة القوانين

 الوسيلة هذه تميز التي والخصوصيات التحكيم شرط بشأنه والموجود عليها المعروض

 وجود عن الناتج السلبي األثر تفعيل على تساعد قانونية آليات وإيجاد إعمالها وكيفية

 التي الصعوبات تجاوز على كذلك وتساعد موضوعا و شكال صحيح تحكيم شرط

 اإلجابة محاولة على الدراسة هذه كذلك تتركز و الشرط هذا فعالية تحقيق تعترض

 يثار الذي و األساسي أو الرئيسي اإلشكال من المتفرعة التساؤالت من العديد عن

 أو المغربي القانون سواء القانون نظر في مفهومه حيث من التحكيم بشرط الدفع بشأن
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 الحاصل االختالف مدى كذلك و القضائي العمل و الفقهي واالجتهاد المقارنة القوانين

 العمل و الفقهي االجتهاد و القوانين موقف خالل من التحكيم بشرط الدفع طبيعة حول

 القانونية الطبيعة تحديد عن المترتبة اآلثار ألهمية ، المقارن أو المغربي سواء القضائي

 اإلشكاليات و المسائل أهم على الوقوف إلى باإلضافة هذا التحكيم، بشرط للدفع

 المتعلقة اإلشكاليات عن اإلجابة محاولة عن فضال بالدفع، التمسك بشروط المتعلقة

 عن المترتبة اآلثار وتحديد التحكيم، رطبش الدفع في للبت المسطرية باإلجراءات

 .الدفع هذا في الصادر الحكم

 

  .الموضوع منهجية:  ثالثا

 

 المنهج على التحكيم شرط بوجود الدفع موضوع تناول في الدراسة هذه تعتمد

 بشرط للدفع المنظمة النصوص تحليل على العمل سيتم حيث المقارن التحليلي

 في االستعانة سيتم كما المقارنة، القوانين من وعدد المغربي القانون ظل في التحكيم

 بشرط للدفع القانوني اإلطار لتحديد القضائي و الفقهي باالجتهاد الموضوع دراسة

 التي الخصوصيات وتحديد العملي أو اإلجرائي الجانب في تطبيقه  وكيفية التحكيم

 . التطبيقي أو النظري الجانب في سواء بها يتمتع
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  .الموضوع تقسيم:  رابعا

 

 لإلشكالية السليمة بالصياغة ومرتبطا منسجما يكون أن يستوجب الرسالة تقسيم إن

 في عليها والمعتمد المتبعة والمنهجية عنها، المتفرعة والتساؤالت للموضوع الرئيسية

 لهذا دراستنا فان وعليه ، به المتعلقة الجوانب بكافة اإلمكان قدر يحيط لكي دراسته

  هذا تجسيد في ألهميته التحكيم بشرط للدفع النظري الجانب بتناول ستبدأ الموضوع

 بشرط بالدفع المتعلق اإلجرائي الجانب على آثار من لديه ما و الواقع أرض على الدفع

 بشرط للدفع القانوني  النظام خصوصيات على الوقوف خالل من ذلك وسيتم التحكيم

 مختلف على الوقوف و القضاء و الفقه و القانون نظر في مفهومه ناحية من التحكيم

 وكذلك التحكيم، بشرط الدفع طبيعة حول والقضائية والفقهية القانونية  االتجاهات

 و بالدفع، التمسك لها يمكن التي الجهة خالل من بالدفع التمسك شروط على الوقوف

 حدود و  كيفية و به، التمسك ووقت المحكمة قبل من الدفع هذا  إثارة جواز مدى

 من ذلك و الدفع في العملي الجانب تناول سنحاول ذلك بعد و  بالدفع، التمسك

 المسائل و الدفع إزاء سلطتها ناحية من الدفع، هذا بخصوص المحكمة إجراءات خالل

 هذا  مضمون و الحكم إلصدار لها الممنوح والوقت الدفع، في للبت تبحثها التي

 تحديد على الوقوف كذلك سنحاول و طرفها، من الصادر الحكم طبيعة و الحكم،
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 من الصادر الحكم عن المترتبة اآلثار و طرفها من الصادر الحكم عن المترتبة اآلثار

 .الطعن محكمة

 و نتائج من استخلصناه ما فيها تناولت خاتمة و فصلين إلى الموضوع هذا قسمت وعليه

  :التالي الشكل على ذلك و توصيات من اقترحه ما

 

 طبيعته خالل من التحكيم بشرط للدفع القانوني النظام خصوصيات:  األول الفصل

 به التمسك وشروط القانونية

  القانونية طبيعته و التحكيم بشرط الدفع مفهوم:  األول المبحث

  التحكيم بشرط الدفع إثارة أو التمسك شروط:  الثاني المبحث

 اإلجراءات خالل من التحكيم بشرط للدفع القانوني النظام خصوصيات: الثاني الفصل 

 .عنه المترتبة اآلثار و  فيه للبت المسطرية

  التحكيم بشرط الدفع في للبت المسطرية اإلجراءات:  األول المبحث

  .التحكيم بشرط الدفع في الصادر الحكم عن المترتبة اآلثار: الثاني المبحث

 هذه وشملت الفرنسية، أو العربية باللغة سواء المراجع من مجموعة على اعتمدت وقد   

 الكتب شملت العامة فالمؤلفات الرسالة، بموضوع متعلقة وخاصة عامة مؤلفات المراجع

 القضائي والقانون واألحكام الدفوع بنظريات المتعلقة والمقاالت واألطروحات الرسائل و
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 الكتب فشملت الخاصة المؤلفات أما خاصة، بصفة والتحكيم عامة بصفة الخاص

 .خاصة بصفة التحكيم وشرط عامة بصفة التحكيم باتفاق المتعلقة والمقاالت والرسائل

    الموضوع ودراسة بحث في عليها اعتمدت التي المراجع عن نبذة وهذه

 

 .العربية باللغة المراجع: أوال

 

 الكـــتـــــــــب-1

 

– المدنية الخصومة في التحكيم باتفاق الدفع طبيعة : محيسن حرب إبراهيم 

 .1555 -األولى الطبعة والتوزيع للنشر الثقافة دار مكتبة

 الكتب دار– المدنية الدعوى في التحكيم باتفاق الدفع : إبراهيم جوهر إبراهيم 

 .2005 طبعة -مصر -القانونية

 النهضة دار -به المتعلقة والدفوع التحكيم اتفاق : التواب عبد إبراهيم أحمد 

 .2007 -األولى الطبعة– العربية

 -اإلسكندرية المعارف منشأة– واإلجباري االختياري التحكيم : الوفا أبو أحمد 

 .2001 الخامسة الطبعة
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 .2000 طبعة -اإلسكندرية المعارف منشأة– المرافعات قانون في األحكام نظرية -

-الثامنة الطبعة– اإلسكندرية المعارف منشأة– المرافعات قانون في الدفوع نظرية - 

2000. 

 دار والداخلي الدولي التجاري التحكيم قانون : سالمة الكريم عبد أحمد 

 .2004 -األولى الطبعة– العربية النهضة

 القاهرة -العربية النهضة دار– االختياري التحكيم هيئة : المليجي أحمد أسامة 

 .2004 طبعة –

 الرفاعي العليم عبد أشرف 

 

         األحدب الحميد عبد 

 دار الدولية الخاصة العالقات في والقانونية العملية والمشكالت التحكيم اتفاق : 

 .2003 طبعة -اإلسكندرية– الجامعي الفكر

 ذكر بدون الثالثة الطبعة – الحقوقية الحلبي منشورات – العربية البلدان في التحكيم :

  الطبع سنة

 للتحكيم الجديد المغربي القانون شرح في الوجيز : زضاكي الرحيم عبد 

 .2010-األول الجزء– المطبعة ذكر بدون– الداخلي
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– الوطنية والوراقة المطبعة– المغربي القضائي التنظيم: الطالب الكريم عبد 

 .2006 -الثانية الطبعة -مراكش

 الطبعة -مراكش -الوطنية والوراقة المطبعة– المدنية المسطرة لقانون العملي الشرح -

 .2005الخامسة

 ذكر دون– والدولي الداخلي التحكيم تشريعات شرح : مراد الفتاح عبد 

 .الطبع سنة وال- المطبعة

 العالقات في التحكيم : الجمال محمد ومصطفى العال عبد محمد عكاشة 

 .1557- األولى الطبعة– والداخلية الدولية الخاصة

 

 دار– المرافعات قانون في الدعوى بإحالة الدفع : هيكل عطية أبو علي 

 .2005 طبعة -اإلسكندرية-للنشر الجديدة الجامعة

 

  

 – القاهرة العربية النهضة دار– المدني القضاء قانون في الوسيط : والي فتحي 

 .1570 طبعة
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 -األولى الطبعة -اإلسكندرية المعارف منشأة– والتطبيق النظرية في التحكيم قانون-

2008. 

 الطبعة -العربية النهضة دار– الدولي التجاري التحكيم : شفيق محسن 

 .1558 -األولى

 بابل مطبعة -بالمغرب التجارية المحاكم : اإلدريسي المجدوبي محمد 

 .1557 -األولى الطبعة

 

 الفكر دار والتجارية المدنية المواد في للتحكيم العامة النظرية : هاشم محمود 

 .1550 القاهرة -العربي

 دار– والدولية الوطنية والتجارية المدنية المواد في التحكيم : عمر إسماعيل نبيل 

 .2004 األولى الطبعة -اإلسكندرية-الجديدة الجامعة

 األولى الطبعة -اإلسكندرية -المعارف منشأة-القانوني ونظامه القبول بعدم الدفع-

1571. 

 

  

 :واألطروحات الرسائل -2
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 لنيل أطروحة ،"القبول بعدم للدفع القانونية الطبيعة" : أكري أحميدو 

 -الخامس محمد بجامعة الحقوق بكلية نوقشت– الخاص القانون في الدولة دكتوراه

 .1553/1554:  الجامعية السنة– الرباط

 أطروحة–" المدنية المسطرة قانون في الدفوع نظام" : أمهمول محمد جالل 

 واالقتصادية القانونية العلوم بكلية نوقشت – الخاص القانون في الدولة دكتوراه لنيل

 .1558/1557: الجامعية السنة -البيضاء بالدار الثاني الحسن جامعة واالجتماعية

 دبلوم لنيل رسالة" التجارية المواد في الدولي التحكيم" : درميش اهلل عبد 

 واالقتصادية القانونية العلوم بكلية نوقشت الخاص القانون في العليا الدراسات

 .1572/1573: الجامعية السنة – البيضاء بالدار واالجتماعية

 بين االستثمار خالفات لتسوية الدولي البنك تحكيم" : الوكيلي محمد 

 بكلية نوقشت -القانون في الدولة دكتوراه لنيل أطروحة-أجنبي خاص وشخص دولة

 السنة بالرباط، الخامس محمد بجامعة– واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم

 .1571/1572: الجامعية

 الدراسات دبلوم لنيل رسالة ،"الدولة عقود في التحكيم شرط" : قربي يونس 

 واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم بكلية نوقشت– الخاص القانون في المعمقة العليا

 .2006/2008: الجامعية السنة -بسال



 

92 

 

 

 

 

 

  

 :المقـــــــــــاالت -3

 

" المغربي القانوني النظام في التجاري التحكيم" : السباعي شكري أحمد 

 .2002-2 العدد– األعلى المجلس دفاتر سلسلة

 التي الندوة–" األشخاص حيث من التحكيم أثر نطاق" : كويسي أحمد 

 يومي بفاس واالجتماعية، واالقتصادية القانونية العلوم بكلية الخاص القانون شعبة نظمتها

 جمعية منشورات" المنازعات لتسوية البديلة الطرق" عنوان تحت 2003 أبريل 5و4

 .2004 الثاني العدد-الدراسية واأليام ندوات سلسلة والقضائية القانونية المعلومة نشر

 مجلة–" المنازعات فض في التحكيم مؤسسة دور" : البوعناني رحال 

 .2004 -3العدد -المحكمة
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 مجلة" المدنية المسطرة قانون في التحكيم على االتفاق" : المذكوري شعيبي 

 .84 عدد– المغربي المحاكم

 على التجاري للتحكيم العامة المبادئ أهم في دراسة" : مصدق طارق 

 .2008 -العيون بمدينة نظمت ندوة في مساهمة-" األعلى المجلس اجتهاد ضوء

 االتفاق وشرط المحلي االختصاص على االتفاق شرط" : عباسيد الرحيم عبد 

 .2000 دجنبر -الثاني العدد -المنتدى مجلة–" عالقة أية التحكيم على

 التجاري التحكيم في والتحفظية الوقتية اإلجراءات" : مشبال اللطيف عبد 

 العام واالتحاد العدل وزارة طرف من نظمت التي الندوة في بها تقدم مساهمة" الدولي

-2004 مارس 4و3 يومي األعلى المجلس من وإعداد بإشراف المغرب لمقاوالت

 .2005-6العدد-األعلى المجلس دفاتر بسلسلة منشور

 مجلة–" األشخاص حيث من التحكيم شرط أثر نطاق" : الدحاني فاطمة 

 .2008 مارس -11 عدد -المغربي القانون

 والقانون القضاء بمجلة منشور– مزوار الرحمان عبد بتعليق قضائي قرار 

 .31السنة 148العدد

 أبريل الثاني العدد التحكيم بمجلة منشورة– األعلى المجلس عن صادرة قرارات 

2005. 
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 ودراسة إعداد-الغرف بجميع أو بغرفتين األعلى المجلس بقرارات منشور قرار 

 .2005-األولى الطبعة -السادس الجزء-بلمحجوب إدريس

 عبد أوردها التجاري التحكيم ميدان في األعلى المجلس عن صادرة قرارات 

-األعلى للمجلس القضائي العمل خالل من التحكيم مقاله في المصباحي الرحمان

 .2005-8 -العدد-األعلى المجلس دفاتر سلسلة

 القواعد بين االستثمار عقود في التحكيم شرط صياغة" : بوشيبة محمد 

 االستئناف محكمة نظمتها التي الرابعة الجهوية الندوة -الحديثة والقواعد التقليدية

 والتحكيم االستثمار قضايا عنوان تحت 2008أبريل 15و17-البيضاء بالدار التجارية

 .األعلى المجلس توجهات خالل من

 القوانين ضوء على دراسة االختصاص بعدم الحكم أثر" : الكشبور محمد 

 .1555 سنة األول العدد المنتدى بمجلة منشور مقال – المغربية اإلجرائية

 أعمال ضمن منشور بحث – التحكيم باتفاق الدفع طبيعة : راغب وجدي 

 سبتمبر 25 إلى 20 من بالعريش عقد -والدولي الداخلي القانون في التحكيم مؤتمر

1578. 

 

  

 .الفرنسية باللغة المراجع: ثانيا
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: "le nouveau droit égyptien de l'arbitrage" Revue d'arbitrage 1994. 

 –DUFOULEUR et Philippe LE BOULANGER  

: "Droit et pratique de l'arbitrage interne et internationale" 2ème 

édition, Refont complète, BRUYANT, DELTA. LGDJ 

  

: "l'arbitrage et les tiers" Revue d'arbitrage 1988. 

 -Louis GOUTAL 

: "Procédure civile" DALLOZ 1999. 

  

: "les limites de la séparabilité de la clause compromissoire" Revue de 

l'arbitrage-2002. 

  

:"traité de l'arbitrage commerciale internationale" édition LITEC et 

DELTA 1996. 

 -FOUCHARD, E.GAILLARD et B. GOLDMAN 

: "droit judiciaire privé" L.G.D.L, Édition 2001. –

Natalie Fricero 
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 والتوصيات جالنتائ من العديد الموضوع لهذا دراستي خالل من خلصت األخير وفي

 :يلي فيما أجملتها التي

 .الموضوع لهذا دراستنا من المستفادة النتائج أهم: أوال

 يمنع والذي التحكيم لشرط السلبي لألثر نتيجة هو قلنا كما التحكيم بشرط الدفع*

 باللجوء ويلزمهم التحكيم شرط محل المنازعة بصدد القضاء إلى االلتجاء من األطراف

 لم أنها غير صريح، بشكل تناوله على حرصت القوانين معظم فإن لذلك التحكيم، إلى

 بشرط للدفع قانونيا مفهوما تحدد لم وبالتالي الدفع، لهذا ودقيقا محددا تعريفا تعطي

 هذه خوف إلى تناولها تم التي النصوص في الواضح الغموض هذا ويرجع التحكيم،

 حولها، متجانس رأي على اإلجماع في والقضاء الفقه فشل مسألة تنظيم من القوانين

 هذه أعطته الذي التكييف إلى الرجوع يقتضي الدفع هذا مفهوم على للوقوف أنه وخلصنا

 .التحكيم بشرط للدفع القوانين

 حال في المتبع القانوني اإلجراء بتنظيمه المغربي المشرع طرف من التشريعي الفراغ سد *

 دفعا التحكيم بشرط الدفع اعتبر وقد األطراف، أحد طرف من التحكيم شرط خرق

 الدفوع أحكام طبق وقد 07-05 رقم القانون من 328 الفصل بموجب القبول بعدم
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 المسطرة قانون من 45 للفصل طبقا التحكيم بشرط الدفع على الشكلية القبول بعدم

 .المدنية

 المغربي القانون أو المقارنة سواء القوانين موقف عن القضائي العمل موقف يختلف لم*

 االجتهادات أغلب اتجهت إذ الدفع، لهذا ومحدد دقيق مفهوم تحديد حيث من

 تحديد القضائي االجتهاد على الصعب من إذ الدفع، بهذا واالعتراف إقرار إلى القضائية

 لالختالف ونظرا والتفسيرات التأويالت من للعديد نواة يشكل ألنه الدفع لهذا مفهوم

 والنظام الدفع هذا طبيعة تحديد حول والفقه بالتحكيم المتعلقة القانون نصوص بين ما

 .يحكمه الذي القانوني

 نظر من المحكمة لمنع عليه المدعي بها يتمسك التي الوسيلة هو التحكيم بشرط الدفع*

 هذا ترك وقد التحكيم إلى بااللتجاء خصمه وإلزام التحكيم، على بشأنه المتفق النزاع

 حول القضائي والعمل الفقهي واالجتهاد القوانين مستوى على خالفا أو انشقاقا الدفع

 هذا ووصل اإلجرائية، القوانين في عليها المتعارف الدفوع بين وموقعه القانونية طبيعته

 واتجاه القبول بعدم دفع بأنه القول إلى اتجاه ذهب حيث المغربي، الفقه إلى االنقسام

 العمل موقف وكان وحججه، أسانيده منهما ولكل االختصاص، بعدم دفع أنه إلى آخر

 سد في مهما دورا لعب حيث باالعتبار جدير الدفع هذا طبيعة من المغربي القضائي

 07-05 رقم بالقانون المدنية المسطرة قانون من الثامن الباب تعديل قبل التشريعي الفراغ

 المغربي القضاء أن عليه االطالع أمكننا الذي القضائي العمل تحليل خالل من لنا وتبين

 .القبول بعدم دفعا التحكيم بشرط الدفع يعتبر الذي االتجاه في يسير
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 من التحكيم بشرط الدفع طبيعة حول الغموض أو الخالف المغربي المشرع حسم*

 لوجود الدعوى قبول بعدم دفعا واعتبره 07-05 رقم القانون من 328 الفصل خالل

 المسطرة قانون من 45 والفصل الفصل هذا خالل من لنا وتبين التحكيم، شرط

 ويجب العام، بالنظام متعلق غير شكليا دفعا القبول بعدم الدفع يعتبر المشرع أن المدنية

 نفسها تلقاء من تثيره أن للمحكمة يمكن وال النزاع، جوهر في الدخول قبل إثارته

 الدفع أحكام مع القبول بعدم بالدفع الخاصة األحكام انسجام ذلك خالل من لنا وتبين

 115 المادة في القبول بعدم الدفع نظم الذي المصري المشرع بخالف التحكيم، بشرط

 أحكام بين تناقض في وحصل الموضوعية، الدفوع من واعتبره المرافعات قانون من

 أو طلب كل قبل إثارته ويجب القبول بعدم دفعا اعتبره الذي التحكيم بشرط الدفع

 أحكام وبين ،1554 لسنة 28 رقم التحكيم قانون من 13 للمادة طبقا الدعوى في دفاع

 يجوز الذي المرافعات قانون من 115 المادة في عليها المنصوص القبول بعدم الدفع

 .الدعوى عليها كانت حالة وأية وقت  أي في إبداؤه

 أساسه إرادي عمل الشرط هذا ألن العام بالنظام متعلق غير التحكيم بشرط الدفع*

 أو صراحة عنه النزول ويجوز التحكيم إلى االلتجاء على االتفاق لألفراد المشرع إجازة

 أو عليه المدعي على يجب بل نفسها، تلقاء من تثيره أن للمحكمة وليس ضمنا

 في ذلك يتم أن ويجب أثاره، الدفع هذا ينتج حتى به يتمسك أن المصلحة صاحب

 في الحق سقوط طائلة تحت النزاع جوهر في الدخول قبل أي له المحدد الوقت

 بالدفع التمسك عدم جزاء على ينص لم المغربي المشرع أن ورغم الدفع، بهذا التمسك
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 الدفع وباعتبار ،07-05 رقم القانون من 328 الفصل في النزاع جوهر في الدخول قبل

 نص نجده المدنية المسطرة قانون من 45 الفصل فإن القبول بعدم دفعا التحكيم بشرط

 .الدعوى موضوع في الكالم بعد أثير إذا الدفع قبول عدم وهو الجزاء هذا على

 وقتي إجراء لطلب المستعجل القضاء إلى التحكيم شرط أطراف أحد لجوء إمكانية*

 التحكيم شرط عن تنازال الطلب هذا يعتبر وال التحكيم، هيئة تشكيل قبل تحفظي أو

 الحالة هذه في االستعجالي القضاء أمام التحكيم بشرط بالدفع التمسك يمكن ال وبالتالي

 هيئة تشكيل بعد أما المستعجل، القضاء اختصاص على له أثر ال الشرط هذا ألن

 على صراحة األطراف اتفاق حالة حالتين، بين التمييز يجب أنه اعتبرنا فقد التحكيم

 في فإنه النزاع، بموضوع المتصلة اإلجراءات هذه باتخاذ وحدها التحكيم هيئة اختصاص

 موضوع أساس في الدخول قبل التحكيم بشرط بالدفع التمسك يمكن الحالة هذه

 هناك كانت إذا ما حالة في الدفع بهذا التمسك يمكن ال أنه غير الوقتية، المنازعة

 التحفظية أو الوقتية اإلجراءات في البت وبين بينها تحول التحكيم هيئة أمام صعوبات

 بالدفع التمسك يمكن ال فإنه ذلك على األطراف اتفاق عدم حالة في أما الفور على

 المنازعات فقط يشمل التحكيم شرط ألن المستعجل، القضاء أمام التحكيم بشرط

 .اإلجراءات بهذه المستعجل القضاء اختصاص على له أثر ال ثم ومن الموضوعية

 بشرط الدفع بشأن قناعتها لتكوين المسائل بعض بحث في المحكمة صالحية*

 للتمسك الضرورية الشروط توفر من كتحققها الشكلي الجانب في وتتمثل التحكيم

 وتحققها التحكيم شرط على رقابتها بسط مثل الموضوعي الجانب في وكذلك بالدفع
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 من سبب أي وجود عدم من والتأكد صحته في كذلك والبحث وجوده من

 أو 07-05 رقم القانون من 318 للفصل طبقا الكتابة شرط كتخلف لبطالنه األسباب

 للفصول طبقا التحكيم فيها يجوز ال مسائل في االتفاق أو العام للنظام موضوعه مخالفة

 شرط ببطالن تحكم أن للمحكمة ويمكن ،07-05 رقم القانون من 310و 305و 307

 إذا أما النزاع، نظر في واالستمرار العام بالنظام متعلقا كان إذا نفسها تلقاء من التحكيم

 هذا ببطالن للحكم الصالحية تملك ال فإنها العام بالنظام متعلق غير البطالن هذا كان

 .المصلحة صاحب به يتمسك لم ما الشرط

 عدم أو سقوطه او بطالنه أو التحكيم شرط وجود عدم من المحكمة تأكدت إذا*

 في الحكم عن استقالال الدفع في الحكم في الخيار فلها عليها، المطروح للنزاع شموله

 تبيان مع فيهما واحدا حكما لتصدر للموضوع التحكيم بشرط الدفع ضم أو الموضوع

 .والموضوع الدفع من كل في الصادر الحكم

 وهو الدعوى موضوع في فاصال يعتبر ال التحكيم بشرط الدفع بقبول الصادر الحكم*

 واليتها تستنفذ المحكمة أن غير للموضوع، بالنسبة به المقضي الشيء حجية يحوز ال

 أمامها أخرى مرة الدفع هذا إثارة يجوز ال أنه ذلك عن ويترتب التحكيم بشرط الدفع في

 الطرفين رجوع حالة في األولى الدرجة محكمة أمام أخرى مرة الدعوى تجديد ويجوز

 أن إلى راجع وذلك الشرط، هذا تنفيذ إمكانية عدم أو التحكيم شرط عن تنازلها او

 الدفع رفض حالة في أما الدعوى، موضوع نظر من المحكمة يمنع الشرط هذا وجود

 إعادة يجوز ال فإنه وبالتالي فيه حكما وتصدر الدعوى موضوع ستنظر المحكمة فإن
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 حجية يحوز الدعوى موضوع في الصادر الحكم ألن المحكمة أمام الدعوى نفس رفع

 .به المقضي الشيء

 ألن التحكيم بشرط الدفع بقبول الصادر الحكم في باالستئناف المباشر الطعن إمكانية*

 برفض الحكم أما أصدرته، التي المحكمة أمام الخصومة أو للدعوى منهي الحكم هذا

 وقبل الدعوى سير أثناء استقالل وعلى مباشرة فيه الطعن يجوز ال فإنه الدفع هذا

 صدور بعد ذلك يجوز وإنما الدعوى، موضوع في الفاصل أو المنهي الحكم صدور

 الحكم في الطعن حالة وفي المدنية، المسطرة قانون من 140 للفصل طبقا األخير هذا

 هذا األخيرة هذه وألغت االستئناف محكمة أمام التحكيم بشرط الدفع بقبول الصادر

 في لتنظر األولى الدرجة لمحكمة القضية أو الدعوى إعادة عليها يجب فإنه الحكم

 الناقل األثر على بناء التحكيم بشرط الدفع في النظر عند تتوقف سلطتها ألن موضوعها،

 طعنه قدم الذي باالستئناف الطاعن الطرف إرادة على وكذلك باالستئناف، للطعن

 تلقائيا تغير أن يسوغ وال األطراف طلبات حدود في تبت أن ويتعين الحكم هذا إللغاء

 باإلضافة المدنية، المسطرة قانون من 3 للفصل طبقا الطلبات هذه سبب أو موضوع

 في النظر عدم االستئناف محكمة من يقتضي درجتين على التقاضي مبدأ أن إلى

 للدفع قبولها بسبب األولى الدرجة محكمة إليه تتطرق لم الذي الدعوى، موضوع

 .التحكيم بشرط

 المجلس وقرر التحكيم، بشرط الدفع بقبول الصادر الحكم في بالنقض الطعن حالة في*

 أمامها النزاع طرح يعاد التي اإلحالة محكمة فإن الدفع ورفض الحكم نقض األعلى
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 من صادرا الدفع بقبول الحكم كان إذا ما حسب تختلف موضوعي بحكم فيه للفصل

 بقبول االستئناف محكمة وقضت باالستئناف فيه طعن ثم األولى الدرجة محكمة

 الدرجة محكمة هي اإلحالة محكمة تكون الحالة هذه ففي التحكيم بشرط الدفع

 على التقاضي لمبدأ طبقا منه واليتها وتستنفذ الدعوى موضوع في لتنظر األولى

 رفضه بعد االستئناف محكمة من صادر الدفع بقبول الحكم كان إذا أما درجتين،

 االستئناف، محكمة تكون الحالة هذه في اإلحالة محكمة فإن األولى الدرجة محكمة

 .الدعوى موضوع نظرت قد تكون الدفع برفضها األولى الدرجة محكمة ألن

 تختلف اآلثار من مجموعة التحكيم بشرط الدفع في الصادر النهائي الحكم عن تترتب*

 بشرط الدفع قبول حالة ففي رفضه، أو الدفع بقبول الصادر الحكم كان إذا ما حسب

 التحكيم شرط لوجود الدعوى موضوع في النظر عن ستمتنع المحكمة فإن التحكيم

 األثر وخاصة التحكيم شرط عن المترتبة اآلثار تفعيل ويتم الدعوى هذه قبول وعدم

 دراسة حاولنا وقد التحكيم، طريق بإتباع المدعي وإلزام الشرط، لهذا المانع أو السلبي

 حالة في اإلحالة تصور يمكن ال أنه لنا وتبين والتحكيم القضاء بين اإلحالة جواز مدى

 األمر أن إلى باإلضافة عليها ينص لم المشرع ألن التحكيم، بشرط الدفع بقبول الحكم

 بعدم الحكم حالة في إال تصورها يمكن ال واإلحالة الدعوى، قبول بعدم يتعلق

 الدعوى إليها المحال الجهة تكون أن تفترض اإلحالة فإن ذلك جانب إلى االختصاص

 بشرط الدفع بقبول الحكم حالة في ينطبق ال وهذا النزاع في بالنظر مختصة وحدها

 انعدام عنه يترتب  ذلك فإن التحكيم بشرط الدفع برفض الحكم حالة في أما التحكيم،
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 السلبي األثر مفعول إبطال ويتم سواء والعدم هو يصبح حيث بطالنه أو التحكيم شرط

 استمرارها أو األخيرة هذه وسير المحكمة طرف من النزاع نظر من المانع التحكيم لشرط

 .الدعوى موضوع نظر في

 .المقترحة التوصيات أهم: ثانيا

 من مجموعة إلى خلصت التحكيم شرط بوجود الدفع لموضوع دراستي ختام وفي

 :التالي الشكل على حددتها التوصيات

 من الكثير يثير ألنه 07-05 رقم القانون من 314 الفصل في النظر إعادة اقترحت*

 :والتفسيرات التأويالت من العديد ويطرح الغموض

 للمحكمة أجاز المشرع أن وجدت الفصل هذا من الثالثة الفقرة إلى بالرجوع أنه حيث-1

 على االتفاق حالة في التحكيم إلى األطراف بإحالة قرارا تتخذ أن نزاع عليها المعروض

 كما األولى للوهلة يوحي مما القضاء على عرضه بعد التحكيم على النزاع هذا عرض

 القانون من 328 والفصل 314 الفصل بين تناقض هناك أن الموضوع صلب في أشرت

 بقراءة أنه غير التحكيم بشرط الدفع إثارة في المحكمة سلطة حيث من 07-05 رقم

 فيه يلتزم الذي االتفاق أي التحكيم بعقد يتعلق األمر أن لي تبين 314 للفصل متأنية

 القضاء على عرضه قبل سواء التحكيم هيئة على النزاع هذا بعرض بينهم نشأ نزاع أطراف

 على مجبرة 07-05 رقم القانون من 314 الفصل إطار في المحكمة وأن عرضه، بعد أو

 وهذه المحكمة، طرف من النزاع نظر أثناء إبرامه تم االتفاق هذا ألن النزاع عن التخلي

 االتفاق هذا بعد النزاع موضوع في النظر صالحية تفقد األطراف إلرادة واحتراما األخيرة
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 قبل تم قد االتفاق فإن 07-05 رقم القانون من 328 الفصل حالة في أما األطراف، بين

( تحكيم عقد أو شرط كان سواء) األطراف أحد طرف من المحكمة على النزاع عرض

 العناصر لديها توفرت ولو الدفع إلثارة تتدخل ال المحكمة فإن األطراف إلرادة واحتراما

 النزاع، نظر من المحكمة هذه منع على اتفقت التي هي اإلرادة هذه ألن للدفع، المكونة

 .النزاع نظر من المحكمة لمنع الشرط بهذا يدفع أن عليه المدعي على يجب لذلك

 من العديد تطرح 314 الفصل من الثالثة الفقرة في عليها المنصوص اإلحالة أن كما-2

 بقبول الحكم بعد التحكيم هيئة إلى النزاع إحالة من المشرع موقف حول التساؤالت

 اإلحالة أي القانوني بمفهومها ليس نظري في اإلحالة هذه أن غير التحكيم، بشرط الدفع

 الدعوى بإحالة المحكمة إلزام يريد المشرع كان لو ألنه االختصاص بعدم الحكم بعد

 في أما 07-05 رقم القانون من 328 الفصل في عليها لنص الدفع، بقبول الحكم بعد

 بمعنى التحكيم إلى األطراف إحالة على نص فالمشرع القانون نفس من 314 الفصل حالة

 لجهة عنه التخلي عليها وبالتالي النزاع موضوع لنظر صالحيتها فقدت المحكمة أن

 على وبناء المحكمة، طرف من النزاع نظر أثناء ذلك على األطراف اتفاق بعد التحكيم

 إرادة على بناء النزاع نظر عن تمتنع المحكمة فإن االتفاق هذا عن المترتب السلبي األثر

 .الطرفين

 هذا أساس كان الذي 07-05 رقم القانون من 328 الفصل بتعديل أوصيت كما*

 :التالية النقط في ذلك ونجمل تساؤالت من اآلخر هو يثيره لما وذلك البحث
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 أو التحكيم بشرط بالدفع عليه المدعي تمسك عدم حالة في جزاء أي غياب يالحظ-1

 الدفع بهذا التمسك عدم جزاء تقرير عن 07-05 رقم القانون من 328 الفصل سكوت

 الجزاء عليه يطبق أن يمكن أنه إلى خلصت أنني رغم النزاع جوهر في الدخول قبل

 يثار الذي الدفع قبول عدم وهو المدنية المسطرة قانون من 45 الفصل في المنصوص

 هذا في واقترحت القبول بعدم دفعا الدفع هذا باعتبار النزاع جوهر في الدخول بعد

 المسطرة قانون من 45 الفصل في الواردة للحاالت التحكيم بشرط الدفع إضافة الصدد

 الفصل في بتنصيص أو الحصر سبيل على وردت مقتضياته أن اعتبار على المدنية

 الدخول قبل التحكيم بشرط الدفع التمسك عدم جزاء على 07-05 القانون من 328

 .الدعوى موضوع في الدخول بعد الدفع هذا قبول عدم أي النزاع جوهر في

 الفصل في خاصة بصفة التحكيم بشرط الدفع في البت وقت على التنصيص عدم-2

 قانون من 45 الفصل في عامة بصفة القبول بعدم والدفع 07-05 رقم القانون من 328

 المسطرة قانون من 18 الفصل في االختصاص بعدم الدفع خالف على المدنية المسطرة

 .التجارية المحاكم قانون من 10 والمادة المدنية

 بشكل 07-05رقم القانون من 328 الفصل من األخيرة الفقرة في النظر إعادة اقترحت-3

 هذا ولحل التحكيم هيئة من واآلخر القضاء من أحدهما متناقضين حكمين وجود يمنع

 بمجرد التحكيم لمسطرة موقفا أثرا يرتب أن نظري في المشرع على كان  اإلشكال

 رفضه أو بالدفع عليه المدعي تمسك عدم حالة في ألنه المحكمة أمام بالدعوى التقدم
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 نظر من يمنعها كان الذي السبب ألن الدعوى موضوع ستنظر المحكمة فإن طرفها من

 .موجودا يعد لم الدعوى

 

 : التالي الشكل على فكان للموضوع الكامل التصميم أما        

 

 طبيعته خالل من التحكيم بشرط للدفع القانوني النظام خصوصيات:  األول الفصل

 ..................................... به التمسك وشروط القانونية

 طبيعته و التحكيم بشرط الدفع مفهوم: األول المبحث

 ...........................................القانونية

 ...........................................التحكيم بشرط الدفع مفهوم:  األول المطلب

 ............................................التحكيم بشرط للدفع القانوني المفهوم:  األولى الفقرة

 ......................................المقارنة القوانين في التحكيم بشرط الدفع مفهوم: أوال

 ......................................المغربي القانون في التحكيم بشرط الدفع مفهوم: ثانيا

 .....................................التحكيم بشرط للدفع والقضائي الفقهي المفهوم: الثانية الفقرة

 ...................................................التحكيم بشرط للدفع الفقهي المفهوم: أوال
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 ................................................التحكيم بشرط للدفع القضائي المفهوم: ثانيا

 ...............................التحكيم بشرط للدفع القانونية الطبيعة: الثاني المطلب

 بشرط الدفع طبيعة من القانوني الموقف: األولى الفقرة

 .................................التحكيم

 ..............................التحكيم بشرط الدفع طبيعة من المقارنة القوانين موقف: أوال

 ................................التحكيم بشرط الدفع طبيعة من المغربي القانون موقف:ثانيا

 بشرط الدفع طبيعة من والقضائي الفقهي الموقف: الثانية الفقرة

 ..........................التحكيم

 ................................التحكيم بشرط الدفع طبيعة من الفقهي االجتهاد موقف: أوال

 ...............................التحكيم بشرط الدفع طبيعة من المقارن الفقه موقف -1

 ................................التحكيم بشرط الدفع طبيعة من المغربي الفقه موقف-2

 ................................حكيمالت بشرط الدفع طبيعة من القضائي العمل موقف -ثانيا

 ..............................التحكيم بشرط الدفع طبيعة من المقارن القضاء موقف-1

 .............................التحكيم بشرط الدفع طبيعة من المغربي القضاء موقف-2
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 بشرط الدفع إثارة أو التمسك شروط: الثاني المبحث

 ....................................التحكيم

 بشرط الدفع إثارة أو التمسك لها يمكن التي الجهة: األول المطلب

 ........................................................................التحكيم

 ................................................التحكيم بشرط بالدفع التمسك حق: األولى الفقرة

 بشرط بالدفع التمسك في الحق صاحب هو عليه المدعي: أوال

 ......................التحكيم

 المتعاقدين غير إلى التحكيم بشرط بالدفع التمسك حق امتداد: ثانيا

 .................األصليين

 .........................................الغير قبل من التحكيم بشرط بالدفع التمسك-1

 ..........................والخاص العام الخلف قبل من التحكيم بشرط بالدفع التمسك-2

 طرف من التحكيم بشرط الدفع إثارة جواز مدى: الثانية الفقرة

 ..........................المحكمة

 ..........................................العام بالنظام التحكيم بشرط الدفع تعلق مدى: أوال

 .........................................التحكيم بشرط الدفع إثارة في المحكمة سلطة: ثانيا

 .............................التحكيم بشرط بالدفع التمسك وكيفية وقت: الثاني المطلب
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 بشرط بالدفع التمسك وقت: األولى الفقرة

 ...............................................التحكيم

 موضوع في الدخول قبل التحكيم بشرط بالدفع التمسك وجوب: أوال

 ................الدعوى

 موضوع في الدخول قبل التحكيم بشرط بالدفع التمسك عدم جزاء: ثانيا

 ............الدعوى

 بشرط بالدفع التمسك وحدود كيفية: الثانية الفقرة

 ........................................التحكيم

 ...................................................التحكيم بشرط بالدفع التمسك كيفية: أوال

 ..................................................التحكيم بشرط بالدفع التمسك حدود: ثانيا

 اإلجراءات خالل من التحكيم بشرط للدفع القانوني النظام خصوصيات: الثاني لالفص

 ...................عنه المترتبة واآلثار فيه للبت المسطرية

 بشرط الدفع في للبت المسطرية اإلجراءات: األول المبحث

 ...........................التحكيم

 ................................التحكيم بشرط الدفع في الحكم إجراءات: األول المطلب
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 بشرط الدفع إزاء المحكمة سلطة: األولى الفقرة

 .........................................التحكيم

 ........................................التحكيم بشرط الدفع نظر في المحكمة صالحية: أوال

 بشرط الدفع تنظر التي المحكمة صالحية حدود: ثانيا

 ................................التحكيم

 التحكيم بشرط الدفع في الحكم إصدار وقت: الثانية الفقرة

 ............................ومضمونه

 ............................................التحكيم بشرط الدفع في الحكم إصدار وقت: أوال

 ........................................التحكيم بشرط الدفع في صادرال الحكم مضمون: ثانيا

 .........................التحكيم بشرط الدفع في الصادر الحكم طبيعة: الثاني المطلب

 الفقهية التقسيمات بين من التحكيم بشرط الدفع في الصادر الحكم موقع: األولى الفقرة

 .........................................................................وحجيته لألحكام

 الفقهية التقسيمات بين من التحكيم بشرط الدفع في الصادر الحكم موقع: أوال

 ..........لألحكام

 ...........................................التحكيم بشرط الدفع في الصادر الحكم حجية: ثانيا
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 بشرط الدفع رفض بعد الدعوى موضوع في النظر في المحكمة سلطة: الثانية الفقرة

 ...........................................................................التحكيم

 الطعن حكم صدور عدم رغم الدعوى موضوع نظر في المحكمة صالحية: أوال

 بشرط الدفع برفض الصادر الحكم في المباشر الطعن تجيز التي للقوانين بالنسبة

 ...................التحكيم

 الطعن تجيز ال التي للقوانين بالنسبة الدعوى موضوع نظر في المحكمة صالحية:  ثانيا

 بشرط الدفع برفض الصادر الحكم في المباشر

 ................................................التحكيم

 بشرط الدفع في الصادر الحكم عن المترتبة اآلثار:  الثاني المبحث

 ..................التحكيم

 في األولى الدرجة محاكم من الصادر الحكم عن المترتبة اآلثار:  األول المطلب

 ..........................................................التحكيم بشرط الدفع

 بشرط الدفع في الصادر الحكم في باالستئناف الطعن:  األولى الفقرة

 ....................التحكيم

 بشرط الدفع بقبول الصادر الحكم في باالستئناف الطعن:  أوال

 ........................التحكيم
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 بشرط الدفع برفض الصادر الحكم في باالستئناف الطعن:  ثانيا

 .......................التحكيم

 بشرط الدفع في باالستئناف الطعن حكم مضمون:  الثانية الفقرة

 .........................التحكيم

 سير أثناء استقالل على التحكيم بشرط الدفع في الصادر الحكم في الطعن حالة:  أوال

 أو للخصومة المنهي الحكم صدور قبل و الدعوى

 .............................................الدعوى

 للخصومة منهيا كان إذا التحكيم بشرط الدفع في الصادر الحكم في الطعن حالة:  ثانيا

 ............................................................الدعوى أو للخصومة المنهي الحكم مع أو

 بشرط الدفع بقبول الصادر الحكم في الطعن حالة-1

 .......................................................التحكيم

 المنهي الحكم صدور بعد التحكيم بشرط الدفع برفض الصادر الحكم في الطعن حالة-2

  ......................................................للدعوى

 بشرط الدفع في الطعن محكمة من الصادر الحكم عن المترتبة اآلثار:  الثاني المطلب

 .........................................................التحكيم

 بشرط الدفع في االستئناف محاكم من الصادر الحكم عن المترتبة اآلثار:  األولى الفقرة

 ...........................................................................التحكيم
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 بشرط الدفع بقبول الصادر الحكم في بالنقض الطعن:  أوال

 ...........................التحكيم

 ...........................التحكيم بشرط الدفع برفض الصادر الحكم في بالنقض الطعن: ثانيا

 بشرط الدفع في الصادر النهائي الحكم عن المترتبة اآلثار:  الثانية الفقرة

 ................التحكيم

 بشرط الدفع بقبول الحكم حالة في المترتبة اآلثار:  أوال

 .................................التحكيم

 .......................................................الدعوى رد أو قبول عدم -1

 .................................................التحكيم لشرط السلبي األثر تفعيل -2

 بشرط الدفع قبول حالة في التحكيم هيئة إلى النزاع إحالة جواز مدى -3

 ......................................................التحكيم

 ...............................التحكيم بشرط الدفع برفض الحكم حالة في المترتبة اآلثار: ثانيا

 ....................................................بطالنه أو التحكيم شرط انعدام-1

 ..........................................التحكيم لشرط السلبي األثر مفعول إبطال-2

 .......................................................الدعوى موضوع في النظر-3
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