
 
 
  

 

 

 
 

  
 

  

 

مجلة منازعات األعمال                                                                                

2014ٌونٌو  –العدد األول : ماي      

 2014ٌىٍَى  -ياي األول انعذد : :   ر. هشاو األعرج انًذٌر انخاصة بقاَىٌ األعًال انذراسات بُشر تعُى رٌٍشه تصذر كم إنكتروٍَة يجهة

o2014ٌونٌو  -من مواضٌع العدد األول ماي : 

لتجارةا مدونة من 575 بالمادة المقرر األسبقٌة حق امتٌاز من االستفادة نطاق 
 د. ٌوسف الجار

التالعب من الشركة أموال حماٌة فً فعالٌة أٌة الشركة أموال استعمال إساءة جنحة 
 هشام األعرجذ.
التجارىة العالمة تسجٌل على التعرض لنظام العملٌة و ٌةالقانون اإلشكاالت 

 عمر الشهديذ.
االقتصادي التركٌز عملٌات مراقبة نظام مستجدات أهم فً قراءة 

 جعفر إٌزوغارذ.
الطبً العقد على الغش قمع و المستهلك حماٌة قانون تأثٌر 

 . لطروش أمٌنةةد
نموذجا الباطلة "العقود اإلدارٌة العقود فً سبب بال اإلثراء نظرٌة تطبٌقات" 

 عبد المنعم الٌزريذ.

المساهمة شركة تسٌٌر كامةح ضمان أجل من الحسابات مراقبً جهاز فً المسٌرٌن غٌر المساهمٌن تدخل 
 عبد الحق العمرتًذ.
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 :اٌّجٍخ إصاعح

 األػغج ٘شبَ ط. ــــ

 األػّبي ِٕبػػبد فً ثبدث

 (فبؽ اٌذمٛق وٍٍخ ) األػّبي ِٕبػػبد ِبؿزغ شٙبصح ػٍى دبطً

 اٌجبع ٌٛؿف ط. ـــ

 (ثبدث ثضوزٛعاٖ ِٕبػػبد األػّبي ) وٍٍخ اٌذمٛق فبؽ 

  ٚاٌّبٌٍخ إؽبع ثٛػاعح اإللزظبص 

 - ط.ػجض اٌذك اٌؼّغرً

 دبطً ػٍى شٙبصح ِبؿزغ ِٕبػػبد األػّبي )وٍٍخ اٌذمٛق ثفبؽ( 

  ـــ ط. ٘شبَ ِـطفى

 (وٍٍخ اٌذمٛق فبؽ)ثبدث ثضوزٛعاٖ ِٕبػػبد األػّبي 

  إؽبع ثٛػاعح اإللزظبص ٚاٌّبٌٍخ 

 ــ ط. ػجض إٌّؼُ اٌٍؼعي

  ثبدث ثّبؿزغ ِٕبػػبد اٌؼٍِّٛخ ) وٍٍخ اٌذمٛق فبؽ (

 ــ ط. جؼفغ اٌؼٚغبع

 دبطً ػٍى شٙبصح ِبؿزغ ِٕبػػبد األػّبي ثبدث فً ِٕبػػبد األػّبي 

 (وٍٍخاٌذمٛق فبؽ )
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 575نطاق االستفادة من امتياز حق األسبقية المقرر بالمادة 
 من مدونة التجارة

 أىم ادلواقف الفقهية والقضائية(معززة ب)دراسة 

 

 
 يوسف اجلار

 باحث بسلك  الدكتوراه بكلية احلقوؽ بفاس
 إطار بوزارة االقتصاد وادلالية

 

 مقدمة:
ال شك فيو أنو أصبح ال ؼلفى على أحد مدى األعلية اليت غدت توليها معظم شلا 

الدوؿ دلقاوالهتا، سواء من حيث ضبايتها أو النهوض هبا، وبالتارل سبكينها دبقومات النجاعة 
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كي تتبلءـ أوضاعها مع التحوالت اليت يعرفها احمليط الوطٍت واجلهوي والعادلي اقتصاديا ل
 .(1)واجتماعيا

سا بتلك األعلية، وبالدور الذي تلعبو ادلقاوالت يف إرساء األسس ادلتينة للبناء وإحسا
 ذاالقتصادي، وترسيخ الدعائم احلقيقية لبلستقرار االجتماعي، تدخل ادلشرع ادلغريب ومن

بداية العشرية األخَتة من القرف ادلاضي، وعمل على سن ترسانة قانونية جديدة علت 
ن ادلتصلة بادلنظومة القانونية لؤلعماؿ، أصبح من خبلذلا ادلغرب سلتلف اجملاالت وادليادي

يتمتع بنصوص قانونية تقًتب يف كثَت منها من تلك السارية ادلفعوؿ يف العديد من الدوؿ 
 ادلتقدمة.

1996ولعلو يف ىذا السياؽ، يندرج صدور مدونة التجارة لسنة   
، اليت حلت زلل (2)

اليت تضمنت تنظيما مفصبل للكثَت شلا يتعلق  ،1913غشت  12القانوف التجاري الصادر يف 
ادلتعلق بصعوبات  باحلياة التجارية، يبقى أعلها ما تضمنو الكتاب اخلامس من ىذه ادلدونة،

مع ادلقاوالت  هبا ، الذي شكل وبدوف شك طفرة نوعية يف الطريقة اليت يتم التعاملادلقاولة
 أو اقتصادية أو اجتماعية أو ىيكلية. اليت تعًتضها صعوبات سواء كانت مالية 

فادلشرع ادلغريب، ويف سبيل سعيو لتوفَت ادلناخ ادلبلئم لتشجيع خلق وإنشاء 
ادلقاوالت، وكذا زلاولة احلفاظ عليها من خبلؿ ضماف استمرار مزاولتها لنشاطها، ووعيا 

ة واالجتماعية منو بسلبيات نظاـ اإلفبلس، الذي كاف يشكل عائقا أماـ التنمية االقتصادي

                                                           
زلمد أخياط، " ضباية ادلقاولة كفضاء اجتماعي واقتصادي من خبلؿ قانوف صعوبات ادلقاولة"، رللة احملاكم  -1

 وما بعدىا. 129، ص.2001فرباير  -، يناير86ادلغربية، ع.
 1.96.83ادلتعلق دبدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظهَت الشريف رقم  15.95يتعلق األمر بالقانوف  -2

 4418، وادلنشور باجلريدة الرمسية عدد 1996ادلوافق لػفاتح غشت  -ىػ1417ربيع األوؿ  15الصادر يف 
 .2187، ص.1997أكتوبر  3ادلؤرخة يف 
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، بسبب سبيزه بطابعو العقايب والتصفوي، الذي (3)واالستثمار يف اجملالُت التجاري الصناعي
جر الذي ؼلل بالتزاماتو يهدد االئتماف التجاري اينطلق من فكرة اجلزاء القائمة على أف الت

كيزه على ، وبسبب تر (4)ويتعُت إقصاؤه من احلياة االقتصادية ضمانا لتطهَت زليط التجارة
تصفية أمواؿ ادلدين وإقصائو من احلياة التجارية، أكثر من تركيزه على التدابَت الوقائية 

األمر الذي كاف  .والتقوؽلية الكفيلة بتمكُت ادلدين من اجتياز الوضعية الصعبة اليت ؽلر منها
سببا رئيسيا يف عدـ تشجيع ادلدينُت على اإلعبلف يف وقت مبكر عن االضطراب الذي 
يعًتي أوضاعهم ادلالية، ويف عزوؼ الدائنُت عن اللجوء إذل احملاكم لطلب وضع مدينيهم 
يف حالة التوقف عن الدفع، كما كانت تًتجم ذلك قلة اإلفبلسات ادلشهرة يف ببلدنا، 
بالرغم من وجود حاالت كثَتة لئلفبلس الفعلي أو الواقعي، كاف يعكسها التزايد ادلستمر يف 

 . (5)دلغلقةعدد ادلقاوالت ا

ووعيا منو كذلك، بأف فشل ادلقاولة يف ذباوز الصعوبات اليت تعرفها، غلعل منها 
وحدة غَت قادرة على السَت بكيفية صحيحة ومنتظمة دوف مساعدة، ويكوف أمر تركها 
، أو التخلي عنها، نوعا من العبث وسوء التقدير، وتكريسا للمفهـو  دلواجهة مصَتىا احملتـو

                                                           
علة ونظاـ اإلجراءات اجلماعية، آفاؽ إنقاذ ادلقاوالت اليت تعًتضها ازلمد لفروجي، " إصبلح شركات ادلسا -3

 .  26، ص.1996، 37صعوبات"، اجمللة ادلغربية لقانوف واقتصاد التنمية، ع.
 57، ص.89"، رللة احملاكم ادلغربية ، ع.؟ ادلهدي شبو، " دلاذا تبٌت ادلشرع ادلغريب نظاـ صعوبات ادلقاولة -4

 وما بعدىا.  
، 2ة مشماشي، " مدى صلاعة الوسائل القضائية يف تقوًن صعوبات ادلقاولة "، سلسلة ندوات رقم فارب -5

مستجدات مدونة التجارة وتأثَتاهتا على ادلقاولة ادلغربية، أشغاؿ اليـو الدراسي ادلنظم من قبل شعبة القانوف اخلاص 
السويسي،  -، جامعة زلمد اخلامس1997اي م 24بتعاوف مع وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، يـو 

 . 295منشورات كلية العلـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط، ص.
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لة، وذباىبل غَت مربر للرؤية الشمولية ذلا كوحدة اقتصادية واجتماعية ترتبط هبا الضيق للمقاو 
 .(6)رلموعة من ادلصاحل، اليت تتجاوز تلك اخلاصة بادلساعلُت فيها

فادلقاولة حالة تعرضها لصعوبات تؤثر على كثَت من ادلصاحل، فهي ال تؤدي ضرائب 
قل يف اإلنتاج الوطٍت، وؽلكن أف تسرح على األرباح ألهنا دل ربققها، وتساىم بكيفية أ

أجرائها، حبيث تصبح مقاولة معدية، ألهنا بتوقفها عن تنفيذ التزاماهتا زبلق صعوبة أيضا 
لزبناءىا ومورديها، شلا يؤدي إذل انتشار ادلرض إذل مقاوالت أخرى ؽلكن أف تقـو ىي 

 .   (8()7)األخرى بتسريح أجرائها

ستبداؿ نظاـ اإلفبلس الذي سيطر عليو الطابع عمد وضمن ىذا ادلنظور، إذل ا
العقايب للمقاولة، بنظاـ صعوبات ادلقاولة، الذي اعترب من أىم ادلستجدات اليت أتت هبا 

، بل وقوانُت األعماؿ عامة، والذي يستهدؼ أوال وقاية ادلقاولة من (9)مدونة التجارة
مث عند االقتضاء معاجلة ىذه الصعوبات عن طريق الوقاية الداخلية والوقاية اخلارجية، 

                                                           
 .293، ص.2009، الطبعة األوذل، مفهـو رأس ادلاؿ يف شركة ادلساعلةعبلؿ فارل،  -6

7- François PEROCHON, Régine BONHOMME, Entreprise en 
difficulté, instrument de crédit et de paiement, éd. L .G.D.J., Paris, 6ème 
éd.,2004, P. 1 et 2 

وقد اتضح ىذا جببلء عندما اهنارت بعض البنوؾ األمريكية، حبيث ترتب عن ذلك اهنيار العديد من الشركات  -8
يد من الدوؿ تتخبط فيها ورباوؿ بكافة والبنوؾ ادلرتبطة هبا، وىو ما أدخل العادل بأسره يف أزمة مالية ال زالت العد

الوسائل واإلمكانيات ذباوزىا، ويبلحظ ىذا أيضا يف احملاوالت اليت تقـو هبا الكثَت من الدوؿ األوروبية اآلف 
دلواجهة الصعوبات ادلالية اليت تعًتض بعض الدوؿ كاليوناف وإيطاليا وإسبانيا والربتغاؿ، على اعتبار أف كل إفبلس 

لبنوؾ ادلتواجدة هبذه الدوؿ األخَتة من شأنو أف يرتب آثارا كارثية وغَت متوقعة النتائج على اقتصاديات للشركات وا
صبيع دوؿ منطقة األورو، بل والعادل بأسره، وذلك راجع باألساس إذل تداخل الكثَت من مكونات النسيج 

  االقتصادي ذلذه الدوؿ وترابط الكثَت من البنوؾ والشركات فيما بينها.
زلمد عبد احملسن البقارل احلسٍت، " دور النيابة العامة يف صعوبات ادلقاولة "، مقاؿ منشور على ادلوقع  -9

 .8، ص.www.adala.justice.gov.maاإللكًتوين:  

http://www.adala.justice.gov.ma/
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أو اللجوء  ،الصعوبات يف إطار ادلساطر اجلماعية من خبلؿ وضع سلطط للتسوية القضائية
 .  (10)للتصفية القضائية عند تعذر أسباب العبلج

نظرا للوضعية احلرجة اليت ذبتازىا ادلقاولة بعد اإلعبلف عن فتح يف ىذا اإلطار، و 
مسطرة التسوية القضائية، واختبلؿ عنصر الثقة الذي تقـو عليو ادلعامبلت التجارية، ومن 

، اليت تعترب مرحلة حامسة يف إعداد احللأجل ضماف سبويل ادلقاولة بشكل عادي خبلؿ فًتة 
سبتيع الدائنُت الناشئة ديوهنم بعد حكم فتح مسطرة  . عمد ادلشرع إذل(11)ربديد مصَتىا

من ـ.ت.، اليت تنص  575التسوية القضائية بامتياز حق األسبقية، وذلك دبوجب ادلادة 
يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية، » على أنو: 

بامتيازات كو رخر  سوا  ككان  مقرونة كم ال األديون الباألسبقية على كل 
 . (12)«بضمانات

                                                           
ادلتعلق دبدونة  15.95تقدًن مسودة مشروع قانوف تتميم وتغيَت الكتاب اخلامس من القانوف رقم  مذكرة -10

، منشورة على ادلوقع 1996لفاتح أغسطس  1-96-83التجارة الصادر بتنفيذه الظهَت الشريف رقم 
 tice.gov.mawww.jusاإللكًتوين لوزارة العدؿ واحلريات: 

، تقرير لنيل دبلـو الدراسات العليا ادلعمقة يف القانوف خصوصيات نظاـ صعوبات ادلقاولةسعد القامسي،  -11
 . 98، ص.1999-1998اخلاص، كلية احلقوؽ، الدار البيضاء، السنة اجلامعية: 

 تونسي.من القانوف ال 37من مدونة التجارة الفرنسية، والفصل  622L-17ادلقابلة للمادة  -12
( 1985يناير  25من قانوف  40من مدونة التجارة الفرنسية )ادلادة  622L-17ذبب اإلشارة إذل أف ادلادة  -

قد أثارت جدال واسعا يف  فرنسا، إذ اعتربىا البعض بأف تؤثر سلبا على الديوف ادلثقلة بضمانات، واعتربىا البعض 
بوضعية صعبة، وعلى ىذا األساس مت تقدًن عدة طعوف للمجلس  اآلخر بأهنا امتياز كبَت شلنوح للمقاولة اليت سبر

 الدستوري فيما ؼلص ىذه ادلادة.
اعترب فيو أف ىذه ادلادة أعادت  18/01/1985ويف ىذا اإلطار أصدر اجمللس الدستوري الفرنسي قرارا بتاريخ 

 دلتعثرة وضباية مصاحل الدائنُت.فقط ترتيب األولوية فيما بُت الدائنُت، رغبة من ادلشرع يف إنقاذ ادلقاوالت ا
- Cons. Constitu., 18 janv. 1985, cité par, Yves GUYON, op. cit., p. 
280.  

http://www.justice.gov.ma/
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هبذا يكوف ادلشرع ادلغريب قد اعترب حكم فتح ادلسطرة دبثابة فيصل بُت نوعُت من 
الدائنُت، دائنُت سابقُت ودائنُت الحقُت، اقتضت وضعية كل واحد منهما سن قواعد 

لدائنُت ، ذلك أف ىؤالء ا(13)خاصة كفيلة بتوفَت احلماية ادلتطلبة بالنسبة للدائنُت البلحقُت
قد تعاملوا مع مقاولة متعثرة، وشاركوا عن وعي وبصَتة يف سبويلها، الشيء الذي يقتضي 
مراعاة ىذه التضحية وسبتيعهم باألولوية على صبيع الديوف األخرى، ذلك أف ىؤالء 
الدائنُت، وىم باخلصوص بنوؾ ومؤسسات مالية، ما كاف ذلم أف يقدموا على سبويل ادلقاولة 

 .   (14)حلة الصعبة من حياهتا، لوال ىذا االمتياز الذي خصهم بو ادلشرعيف ىذه ادلر 
ىكذا، وكنتيجة المتياز حق األسبقية، فإف الدائنُت البلحقُت ال ؼلضعوف دلبدأ وقف 

ال ؼلضعوف كذلك دلبدأ منع سداد الديوف، ذلك أف ذلم احلق يف كما  ،ادلتابعات الفردية
 .(15)ؽاستخبلص ديوهنم يف تاريخ االستحقا

                                                           
، ملف عدد 19/09/2007، الصادر بتاريخ 38قرار زلكمة االستئناؼ التجارية بفاس رقم  -13

 .235، ص.40، قرار منشور، رللة ادلعيار، ع.61/2006
جليا بأف أغلب ادلؤسسات ادلالية، تًتدد كثَتا قبل إقدامها على مغامرة سبويل ادلقاولة، الواقع العلمي يوضح  -14

وعلى تسوية وضعية ادلقاولة بصفة عامة، للمزيد من ادلعلومات،  ،األمر الذي يؤثر بشكل سليب على سَت ادلسطرة
 راجع: 

، رسالة لنيل دبلـو الدراسات العليا يةموقف البنك من سبويل ادلقاولة اليت تعًتضها صعوبات مالمينة حريب،  -
 وما بعدىا. 23، ص.2004-2003ادلعمقة يف القانوف اخلاص، كلية احلقوؽ الرباط، السنة اجلامعية: 

 أنظر يف تأكيد ىذه اآلثار: -15
، 800/3/1/2006يف ادللف التجاري عدد 9/7/2008الصادر بتاريخ  1000قرار اجمللس األعلى رقم  -

أزوكار، قضاء زلكمة النقض يف مساطر التسوية والتصفية القضائية، منشورات دار القضاء  قرار منشور،عمر
 .87-84، ص. 2014بادلغرب،

يف ادللف التجاري عدد  30/01/2008الصادر بتاريخ  114قرار اجمللس األعلى رقم  -
صفية القضائية، ، قرار منشور،عمر أزوكار، قضاء زلكمة النقض يف مساطر التسوية والت1366/3/1/2007

 .125-123، ص. 2014منشورات دار القضاء بادلغرب،
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 -الواقع العملي قد أفرز  إذا كانت ىذه ىي مربرات تقرير حق األسبقية وآثاره، فإف
إشكالية  -من ـ.ت  575وخاصة يف ظل الصياغة العامة اليت وردت هبا مقتضيات ادلادة 

ما مد  نطاق تطبيق امتياز حق األسبقية ىامة اختلفت حوذلا مواقف الفقو تتمثل يف: 
ىل الديون الناشئة بعد  ة صعوبات المقاولة؟ وبعبارة كرخر  :في إطار مساطر معالج

حصر مخطط التسوية تستفيد من امتياز حق األسبقية؟ كم كنها تبقى رخاضعة للقواعد 
 العامة لألدا ؟

من أجل ربقيق دراسة مكتملة وشاملة سبكننا من اإلجابة عن إشكالية ادلوضوع، 
من امتياز حق األسبقية )ادلطلب أوال على شروط االستفادة  ال بد لنا من التعرؼنرى بأف 

األوؿ( وذلك للوقوؼ غلى الثغرة القانونية اليت أدت إذل بروز ىذه اإلشكالية، لننتقل بعد 
نظرا دلا ذلذا التحديد من  اجملاؿ الزمٍت المتياز حق األسبقية )ادلطلب الثاين(ربديد ذلك إذل 

،   .وخاصة على مستوى الًتتيب ادلعتمد عند األداء تأثَت على عملية تصفية اخلصـو

 شروط االستفادة من امتياز حق األسبقية غياب تحديد دقيق ل: المطلب األول
من إقرار ادلشرع ادلغريب حلق األولوية يف  -وكما سبقت اإلشارة  -إذا كانت الغاية 

وربفيز ادلمولُت من ـ.ت.، تكمن أساسا يف تشجيع  575الوفاء ادلنصوص عليو يف ادلادة 
من أبناؾ ومؤسسات ومزودين وغَتىم على تقدًن االئتماف والتمويل البلزمُت لتمكُت 
ادلقاولة ادلفتوحة ضدىا مسطرة التسوية القضائية من مواصلة ومتابعة نشاطها، فإف استفادة 

وب أكد على وج الدائنُت من ىذا االمتياز، يبقى رىينا بتوفر رلموعة من الشروط القانونية
، إذ إلعماؿ ىذا االمتياز غلب أف يكوف الدين قد توفرىا كل من الفقو واالجتهاد القضائي

نشأ بعد صدور احلكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية ضد ادلقاولة، وأف يكوف قد 
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نشأ بصفة قانونية، وأخَتا غلب أف يكوف قد ترتب يف ذمة ىذه ادلقاولة دبناسبة مواصلة 
 . (17()16)رينشاطها التجا

 نشأة الدين بعد حكم فتح مسطرة التسوية القضائية: كوال:
حىت يتمكن الدائن من االستفادة من حق األسبقية، غلب أف ينشأ دينو بعد تاريخ 
احلكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية يف مواجهة ادلقاولة ادلتوقفة عن سداد 

، وإلثبات ربقق ىذا الشرط، ذبب ادلقارنة بُت تاريخ صدور احلكم ادلذكور وتاريخ (18)ديوهنا

                                                           
، رللة ادلعيار، "من مدونة التجارة بُت قصور الصياغة وإشكاالت التطبيق 575امتياز ادلادة  إبراىيم قادـ،" -16
 .20، ص.2009، يونيو 41 .ع
، ملف عدد 06/10/2004 ، الصادر بتاريخ58وقد أكد قرار زلكمة االستئناؼ التجارية بفاس رقم  -17

، على ضرورة توفر ىذه الشروط الستفادة الدين من امتياز حق األسبقية، حيث جاء يف إحدى 84/2003
درىم  482657244وحيث إنو بالنسبة للسبب الثاين اذلادؼ إذل اعتبار الدين احملدد يف مبلغ » حيثياتو: 

سطرة واعتباره دينا امتيازيا والذي استصدرت فيو قد نشأ بعد فتح ادل  3/10/03موضوع التصريح ادلؤرخ يف 
فانو ال يكفي للقوؿ بتمكينها من  6802/2/01يف ادللف رقم  23/10/2001ادلستأنفة أمرا باألداء بتاريخ  

ذلك كن الدائن ال يمكن كن يستفيد من ذلك إال بعد كن يثب  كن من ـ ت  575حق األسبقية طبقا للمادة 
حكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة المتوقفة عن الدفع دينو نشأ بعد تاريخ ال

وكن يكون ىناك ضرورة تستوجب نشو  الدين لمواصلة نشاط المقاولة وكن يكون الدين قد نشأ بصفة 
" دل سبارس أي وىي كلها شروط صعب على القاضي ادلنتدب التعرؼ عليها خاصة وأف مقاولة " انباشا قانونية،

إذل حكم بالتصفية  18/1/03نشاط بعد صدور احلكم بفتح مسطرة التسوية القضائية والذي حوؿ بتاريخ 
القضائية يف حقها وأف الطاعنة دل تدؿ للمحكمة دبا يفيد أف احملكمة التجارية قد أذنت باستمرار نشاطها دلدة 

تخذ دلا صرح دبعاينة وجود نزاع خبصوص ىذا الدين من ـ ت، وبذلك فاف األمر ادل 620زلددة عمبل بادلادة 
 ،قرار غَت منشور.«يكوف قد أصاب صحيح  القانوف

، رسالة لنيل دبلـو ادلاسًت يف القانوف اخلاص،  آليات سبويل ادلقاولة يف طور التسوية القضائيةكجمولة زرقو،   -18
 .52-51، ص.2011-2010كلية احلقوؽ وجدة، السنة اجلامعية: 
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نشأة الدين، ومىت كاف ىذا األخَت الحقا للتاريخ األوؿ، إال واعترب صاحب ىذا الدين 
 .(19)متوفرا على ىذا الشرط الضروري إلضفاء صفة األسبقية على دينو

إشكاؿ نظرا لثبوتو دبقرر قضائي حائز  لكن، إذا كاف تاريخ صدور احلكم ال يثَت أي
لقوة الشيء ادلقضي بو، فإف ربديد تاريخ نشأة الدين يطرح بعض الصعوبات العملية، 
وذلك يف احلاالت اليت ؼلتلف فيها تاريخ نشأة الدين عن تاريخ العقد الذي نتج عنو ىذا 

بادلواد واخلدمات وعقود الدين، كما ىو الشأف مثبل بالنسبة للعقود ادلستمرة كعقود التزويد 
 . (20)اإلغلار والعقود البنكية، وعقود االئتماف اإلغلاري وغَتىا

إف السؤاؿ الذي يثار ىنا يتعلق دبا إذا كاف حق األسبقية، يشمل فقط الديوف 
الناشئة دبناسبة مواصلة تنفيذ ىذه العقود اجلارية بعد فتح ادلسطرة، أـ أف ىذا االمتياز 

الناذبة عن تنفيذ ىذه العقود قبل فتح ادلسطرة، حبجة عدـ إمكانية يشمل أيضا الديوف 
 ذبزئة االلتزامات ادلًتتبة عن العقد ادلستمر.

، وضلن معهم يف ذلك، إذل (21)وجوابا على ىذا السؤاؿ، تذىب غالبية الفقو ادلغريب
اريخ من ـ.ت.، يتوقف على ربديد ت 575أف تقرير مدى استفادة الدائن من امتياز ادلادة 

 نشأة الدين وليس تاريخ إبراـ العقد أو التصرؼ الناشئ عنو الدين.
وىذا ىو  -إال كن المالحظ في ضو  ما سبق طرحو بخصوص ىذا الشرط

مكمن الثغرة القانونية التي كدت إلى بروز إشكالية ضرورة تحديد النطاق الزمني 
                                                           

، رسالة لنيل دبلـو الدراسات العليا ادلركز القانوين للدائنُت يف مسطرة التسوية القضائيةرل الغيبلين، الغا -19
 .80، ص. 2009 -2008ادلعمقة، كلية احلقوؽ سطات، السنة اجلامعية: 

 .21إبراىيم قادـ، ـ.س.، ص. -20
، ،ض ادلقاولة ومساطر معاجلتهاالوسيط يف مساطر الوقاية من الصعوبات اليت تعًت أضبد شكري السباعي،  -21

، مطبعة ادلعارؼ اجلديدة، الطبعة اجلزء الثاين، يف مساطر ادلعاجلة، حكم فتح مسطرة ادلعاجلة والتسوية القضائية
 .360،ص.2000األوذل،

وذل، ، ، مطبعة النجاح اجلديدة، الطبعة األ، صعوبات ادلقاولة وادلساطر القضائية الكفيلة دبعاجلتهاازلمد لفروجي -
 .387،  ص.2000فرباير 
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مشرع المغربي قد ىو كن ال -من م.ت  575المتياز حق األسبقية المقرر بالمادة 
حدد بداية سريان النطاق الزمني المتياز حق األسبقية، الذي ينطلق من تاريخ صدور 
حكم فتح المسطرة دون كن يحدد تاريخ نهايتو، مما كد  إلى بروز رخالف جدي 

بين قائل بكون امتياز حق األسبقية تستفيد منو فقط الديون  ،وىام بين الباحثين
الناشئة رخالل فترة إعداد الحل المالئم لتسوية وضعية المقاولة، وقائل بكون ىذا 
االمتياز تستفيد منو كذلك الديون الناشئة بعد حصر مخطط التسوية، كي تلك الناشئة 

 مخطط التفوي .    وكفي إطار مخطط االستمرارية 

 نشأة الدين بصفة قانونية يا:ثان
لكي يستفيد الدائن الناشئ دينو بعد حكم فتح مسطرة التسوية القضائية، من 
امتياز حق األسبقية، غلب كذلك أف يكوف دينو ناشئا بصفة قانونية، أي أف يكوف ىذا 
الدين قد نشأ يف ظل احًتاـ قواعد توزيع السلطات واالختصاصات بُت رئيس ادلقاولة 

، ذلك أنو إذا كاف لرئيس ادلقاولة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية، احلق (22)يكوالسند
ادلطلق يف القياـ بأي عمل أو تصرؼ يرى أنو ؼلدـ نشاط مقاولتو، فإف ىذا احلق ؼلضع 

 بعد فتح ادلسطرة لقيود تفرضها مصلحة ادلقاولة وكذا مصلحة الدائنُت. 
قانونية إذا ذباوز ادلدين أو السنديك حدود  وبناء عليو، ال يعترب الدين ناشئا بصفة

اختصاصاهتما ادلوكولة ذلما قانونا، أو عند ذباوزعلا للمنع أو احلظر بإبراـ تصرؼ أو عقد، 
أو إذا كاف ناشئا قبل صدور احلكم بفتح ادلسطرة أو خارج ادلرحلة االنتقالية، كما سنرى يف 

 إطار دراستنا للنطاؽ الزمٍت حلق األسبقية.

                                                           
22- François PEROCHON, Régine BONHOMME, op. cit.,  P. 223. 
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 نشأة الدين بمناسبة مواصلة نشاط المقاولة ثا:ثال
من ـ.ت.، ال  575العتبار الدين مشموال حبق األسبقية ادلنصوص عليو يف ادلادة 

يكفي أف ينشأ بصفة قانونية بعد حكم فتح مسطرة التسوية القضائية، بل البد من ربقق 
 . (23)لنشاطهاشرط ثالث، وىو وجوب نشأة ىذا الدين دبناسبة مواصلة ادلقاولة 

عل خبلؼ  كانت ادلادة ادلذكورة أعبله دل تأت على ذكر ىذا الشرط صراحةوإف   وإنحيث 
من قانوف إنقاذ ادلؤسسات اليت سبر بصعوبات  37ادلشرع التونسي الذي ينص يف الفصل 

تعطى األولوية للديون الجديدة المترتبة على المؤسسة بداية من إقتصادية على أنو : " 
، وتستخلص والتي لها عالقة مباشرة وضرورية لمواصلة نشاطهاترة المراقبة انطالق ف

 564الديون المنصوص عليها بالفصلين  كن إالقبل الديون السابقة ولو كان  ممتازة 
من مجلة  111من الفصل  3و  2و  1من المجلة التجارية وبالفقرات  566و 

،إال أنو (25()24) "ص قبل غيرىامدعم للدفع وتستخل بامتيازالحقوق العينية تتمتع 
يستفاد ضمنا من كوف ىذه ادلادة قد وردت يف الفرع ادلعنوف باستمرارية االستغبلؿ يف 
الكتاب اخلامس من ـ.ت.، أما باقي الديوف اليت ترتبط باحلياة الشخصية للمدين فبل 
                                                           
23- Yves GUYON, , Droit des affaires, Tomes 2 , entreprises en 
difficultés, Redressement judicaires-Faillite, 8 éd., Economica, 
septembre 2001, P. 281-282 

ادلتعلق بإنقاذ ادلؤسسات اليت سبر بصعوبات اقتصادية، ادلنقح  1995أبريل  17ادلؤرخ يف  34القانوف عدد  -24
 .2003دجنرب  29ادلؤرخ يف  79، وبالقانوف عدد 1999يوليوز  15ادلؤرخ  63بالقانوف عدد 

   

 
 الفرنسية على أنو:  من مدونة التجارة 622L-17ادلادة كذلك إذ تنص ادلشرع الفرنسي  و  -25

« les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les 
besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation 
ou contrepartie d’une prestation journée au débiteur pendant cette 
période, sont payées à leur échéance… » 
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ربظى دبيزة األسبقية، وال يوجد أي سبب اقتصادي أو أخبلقي يربر سرياف مقتضيات ادلادة 
من ـ.ت عليها، ومن مت فإف الدين ادلًتتب عن عدـ استمرارية النشاط بعد صدور  575

 .(26)فتح مسطرة التسوية القضائية ال يتمتع دبيزة حق األسبقية
 حق األسبقيةمتياز الزمني ال مجالالعدم تحديد : المطلب الثاني

من ـ.ت.، إذل إثارة العديد من  575لقد أدت الصياغة العامة اليت وردت هبا ادلادة 
التساؤالت فيما ؼلص النطاؽ الزمٍت حلق األسبقية، ودبعٌت آخر حوؿ ربديد التاريخ األقصى 
لقياـ الدين ادلشموؿ بامتياز حق األسبقية، خاصة وأف احلكم القاضي بفتح مسطرة 

وية القضائية يشكل نقطة بداية دلراحل موالية لو، وىي مرحلة إعداد احلل، ومرحلة التس
 االستمرارية، ومرحلة التفويت.

لئلجابة عن ىذه اإلشكالية نرى بأنو البد لنا من التعرؼ على موقف الفقو )أوال( 
 قبل االنتقاؿ إذل التصريح دبوقفنا من ادلوضوع )ثانيا(

 كوال: موقف الفقو
من ـ.ت.، انقسم الفقو ادلغريب إذل  575عدـ الوضوح والدقة يف صياغة ادلادة  أماـ
 اذباىُت: 
، أف نطاؽ تطبيق حق األسبقية (27)يرى أنصار ىذا االذباه: االتجاه األول -

ـ.ت.، يقتصر فقط على فًتة إعداد احلل أو فًتة ادلبلحظة، 575ادلنصوص عليو يف ادلادة 
                                                           
26- Imane ELAMRI, les entreprises en difficultés et la protection des 
créanciers, Mémoire d’obtention du Diplôme des Etudes Supérieurs 
Approfondies, Année Universitaire : 2007- 2008, p. 117.   

 القضائية وسبويل ادلقاولة أضبد شكري السباعي،" مسطرة التسوية القضائية )أو التصحيح القضائي( والتصفية -27
 وما بعدىا. 12، ص.2000فرباير  -، يناير80،رللة احملاكم ادلغربية، ع. "
، أطروحة لنيل الدكتوراه يف احلقوؽ، كلية احلقوؽ دور القضاء يف معاجلة صعوبات ادلقاولةعبد الكرًن عباد،  -  

 .385-384ص.، 2004-2003عُت الشق، الدار البيضاء، السنة اجلامعية: 
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يف ادلادة ادلذكورة أعبله، ينتهي مفعولو بانتهاء ىذه الفًتة، إما  وأف االمتياز ادلنصوص عليو
بصدور حكم حصر سلطط االستمرارية أو التفويت، أو النطق بالتصفية القضائية. وبعبارة 
أخرى، يرى ىذا االذباه أف رلاؿ تطبيق ىذه ادلادة ال يشمل الديوف الناشئة يف مرحلة ما 

فويت، وال حىت يف مرحلة التصفية القضائية، ما دل تأذف بعد حصر سلطط االستمرارية أو الت
احملكمة خبلؿ سرياف ىذه ادلسطرة دبتابعة ادلقاولة لنشاطها، وذلك دلدة ربددىا استنادا 

 .  (28)من ـ.ت 620دلقتضيات ادلادة 
، موقفا مغايرا لبلذباه األوؿ، حيث (29)يتبٌت أنصار ىذا االذباه: االتجاه الثاني –

من ـ.ت.، ؽلتد ليشمل كل ادلراحل اليت تأيت بعد صدور حكم  575ؽ ادلادة يروف أف نطا
فتح مسطرة التسوية القضائية، ماداـ أف الصياغة العامة للمادة ادلذكورة توحي بذلك، 

من ـ.ت.، حىت الدائنوف الذي نشأت ديوهنم بعد  575وبالتارل يستفيد من امتياز ادلادة 
دد بدقة التاريخ الذي تنتهي فيو االستفادة من ىذا االمتياز، فًتة إعداد احلل، فادلشرع دل ػل

ومن مت فإف الديوف الناشئة بعد انتهاء فًتة إعداد احلل ؽلكن أف تستفيد من حق األسبقية 
ما داـ ىذا التوجو ؼلدـ مصاحل الدائنُت الذين ضحوا دبصاحلهم من أجل إنقاذ ادلقاولة، 

 . (30)كنة يف إطار مسطرة التسوية القضائيةويوفر احلماية ذلم خبلؿ أطوؿ فًتة شل

                                                           
 يف نفس االذباه انظر كذلك: -28
، أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانوف استمرار نشاط ادلقاولة اخلاضعة للتسوية القضائيةعبد احلق بوكبيش،  -  

 .200، ص.2005-2004اخلاص، كلية احلقوؽ وجدة، السنة اجلامعية: 
 .19إبراىيم قادـ، ـ.س.، ص. -   
، رللة ادلنتدى، "ـ.ت وباقي الضمانات األخرى 575تنازع الدائنُت بُت امتياز ادلادة  ،"عبد الرزاؽ الزيتوين -29
 .164-163، ص.2002، يونيو 3ع.
، على ضوء العمل القضائي، مكتبة دار السبلـ استمرارية ادلقاولة يف إطار التسوية القضائيةكرًن آيت ببل،   -

 .110.، ص2008للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوذل، 
 انظر كذلك يف نفس االذباه:  -30
 .119، ص.33، رللة ادلعيار، ع." زلمد صابر،"  أثر فتح ادلسطرة على الديوف االمتيازية -  
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 ثانيا: موقفنا من الموضوع
 575يف رأينا نعتقد بأف االذباه األوؿ القائل بضرورة حصر نطاؽ تطبيق امتياز ادلادة 

يف الفًتة االنتقالية فقط ىو االذباه الصائب، على اعتبار أف احلكم القاضي حبصر سلطط 
سلطاتو الكاملة إلدارة أعمالو، بعدما خضعت ادلقاولة  االستمرارية يسًتجع معو ادلدين

لنظاـ قانوين خاص بتسيَتىا خبلؿ فًتة إعداد احلل، يلعب فيو السنديك دورا بارزا من 
خبلؿ التسيَت الكلي أو اجلزئي للمقاولة، كما أف احملكمة ال تقرر حصر سلطط االستمرارية 

 ادلقاولة وسداد خصومها. إال إذا كانت ىناؾ إمكانات جدية لتسوية وضعية
أما فيما يتعلق بالتفويت فاألمر واضح نظرا للفرؽ البُت بُت التفويت ومتابعة  
 النشاط.
توسيع رلاؿ حق األسبقية ليشمل سلطط االستمرارية والتفويت، أضف إذل ذلك أف  

سيؤدي إذل تضخم الديوف ادلستفيدة من حق األسبقية، وىذا من شأنو أف يؤثر سلبا على 
الدائنُت السابقُت ادلثقلة ديوهنم بضمانات، حيث سيجعل فرص استيفائهم لديوهنم 

 .ضعيفة
وما يزيد تأكيد صواب موقفنا ىو أف القضاء ادلغريب سار يف نفس االذباه، حيث 

وحيث إف كانت ىناؾ ديونا ناشئة : » (31)جاء يف قرار حملكمة االستئناؼ التجارية بفاس
قبل فتح ادلسطرة، وأخرى بعد حصر ادلخطط، فإف ىناؾ ديونا نشأت بعد فتح مسطرة 
التسوية القضائية، شلا تكوف معو ىذه األخَتة مشفوعة باالمتياز ادلنصوص عليو دبقتضى 

لتاريخ الذي تنشأ من ـ.ت.، إال أف اجملاؿ الزمٍت لتطبيق االمتياز ادلذكور ىو ا 575ادلادة 
فيو ىذه الديوف خبلؿ ادلرحلة االنتقالية الفاصلة ما بُت حكم التسوية القضائية وحكم 

                                                                                                                                                                                     

، رسالة لنيل دبلـو الدراسات العليا ادلعمقة يف نظاـ العقود اجلارية أثناء التسوية القضائيةري،  ابفضل أب -  
 .83، ص.2007-2006ة، السنة اجلامعية: القانوف اخلاص، كلية احلقوؽ وجد

ص، قرار منشور،  90/07ص،  188/07، ملفُت عدد 16/07/2008، صادر بتاريخ 49قرار رقم  -31
 .216، ص.2011، 3اجمللة ادلغربية للقانوف االقتصادي، ع.
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 575حصر سلطط االستمرارية، وال يبق رلاؿ لتطبيق حق االمتياز ادلنصوص عليو يف ادلادة 
من ـ.ت.، إما بصدور حكم حصر سلطط االستمرارية أو التفويت أو احلكم بالتصفية 

من ـ.ت بالنسبة للصندوؽ الوطٍت  575ئية، ومن مت فإف الدين ادلمتاز طبقا للمادة القضا
للضماف االجتماعي ىو الدين الذي نشأ لو خبلؿ الفًتة االنتقالية وليس بعدىا أو قبلها، 

 . (33()32)«وىو ما اقًتحو السنديك ونص عليو األمر ادلستأنف
حلل، ىي فقط الديوف اليت تستفيد من وهبذا تكوف الديوف الناشئة خبلؿ فًتة إعداد ا

، أما الديوف الناشئة بعد حصر سلطط التسوية فتبقى خاضعة فيما (34)امتياز حق األسبقية
 ؼلص كيفية أدائها للقواعد العامة.

                                                           
 يف نفس السياؽ:  -32
، ملف عدد 02/02/2007اريخ ، الصادر بت657قرار زلكمة االستئناؼ التجارية بالدار البيضاء رقم  -  

وحيث يستفاد من ىاتو ادلقتضيات أف الديوف اليت تتمتع حبق األسبقية »  ، الذي جاء فيو: 4697/11/06
ادلذكور، ىي الديوف الناشئة عقب فتح مسطرة التسوية القضائية خبلؿ فًتة إعداد احلل، أو الديوف الناشئة أثناء 

 قرار غَت منشور.«. ة للتصفية القضائية ليس إالمدة استمرارية نشاط ادلقاولة اخلاضع
لقد أكدت زلكمة النقض الفرنسية كذلك على نفس التوجو، حيث اعتربت أف الديوف الناشئة بعد حصر  -33

 L622-17)حاليا ادلادة  1985يناير  25من قانوف  40سلطط االستمرارية ال تستفيد من مقتضيات ادلادة 
 (:من مدونة التجارة الفرنسية 

- Cass.com., 3 Avril 1990, Rev. Proc. Coll., n° 1995-3, p. 297-298, 
obs., Corinne SAINT-ALARY-HOUIN. 
 

وذبب اإلشارة ىنا إذل أف التحديد التشريعي دلدة فًتة ادلبلحظة يف فرنسا، أدى إذل بروز إشكالية تتعلق دبدى  -34
دة ما بُت انصراـ فًتة ادلبلحظة واعتماد سلطط االستمرارية من حق إمكانية استفادة الديوف الناشئة يف الفًتة ادلمت

األسبقية يف األداء، تدخلت على إثرىا زلكمة النقض الفرنسية واعتربت تلك الديوف مشمولة حبق األسبقية يف 
 األداء:

- Cass.com., 16 October 1991, Rev. Proc. Coll., n° 1995-3, p. 299, 
obs., Corinne SAINT-ALARY-HOUIN. 
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 رخاتمة:
يف ختاـ ىذه ادلساعلة اليت تطرقنا من خبلذلا إلشكالية ربديد النطاؽ الزمٍت المتياز 

حنا من خبلذلا أف ادلشرع ادلغريب دل يكن موفقا يف صياغتو حق األسبقية، واليت أوض
من مدونة التجارة، سواء على مستوى عدـ دقتو يف ربديد شروط  575دلقتضيات ادلادة 

االستفادة من امتياز حق األسبقية، أو على مستوى عدـ ربديده للمجاؿ الزمٍت لبلستفادة 
ا الغموض وعدـ الوضوح والدقة يف من ىذا االمتياز، لذلك نقًتح ومن أجل ذباوز ىذ

يتم سداد الديون صياغة ىذه ادلادة، أف يتم تعديل مقتضياهتا باعتماد الصياغة التالية: " 
رخالل فترة إعداد الحل المالئم لتسوية وضعية المقاولة، ومن الناشئة بصفة قانونية 
مقرونة كم ال رخر  سوا  ككان  األديون ال، باألسبقية على كل كجل ضمان استمراريتها
 "بامتيازات كو بضمانات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

- Cass.com., 2 Février 1993, Rev. Proc. Coll., n° 1995-3, p. 299, obs., 
Corinne SAINT-ALARY-HOUIN. 
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 جنحة إساءة استعمال أموال الشركة :

أٌة فعالٌة فً حماٌة أموال الشركة من 

 التالعب 

 

 هشام األعرج

 باحث فً منازعات األعمال

حفاظا على الذمة المالٌة للشركة من أي   

من طرف أجهزة التسٌٌر، فقد أقر المشرع المغربً جنحة استغالل ٌمكن أن تتعرض له 

إساءة استعمال أموال الشركة، بحٌث تقوم فً مواجهة األجهزة المكلفة بالتسٌٌر الذٌن 

أنه ضد مصلحتها  استعملوا عن سوء نٌة أموال الشركة أو اعتماداتها استعماال ٌعلمون

 االقتصادٌة.

بموجب  1935إن جنحة إساءة استعمال أموال الشركة تعود أصولها فً فرنسا لسنة    

 .1966ٌولٌوز  24، وقد حافظ علٌها فً قانون 1935غشت  8مرسوم 

والمشرع المغربً فضل السٌر على النهج الفرنسً بتبنٌه لجنحة إساءة استعمال أموال     

أو قانون باقً  17-95ٌن الشركات، سواء بالنسبة لقانون شركة المساهمة الشركة فً قوان

، وذلك أمام قصور جرٌمتً خٌانة األمانة والنصب واالحتٌال المنصوص 5-96الشركات 

علٌهما فً القانون الجنائً
(35)

، واللتان كانتا تمثالن السالح الوحٌد لمواجهة التالعب بمالٌة 

الشركة 
(36)

. 

                                                           
ـ فمثال ٌتمثل العجز فً جرٌمة خٌانة األمانة، عن عجز ناشئ عن محل الجرٌمة وإلى عجز فً نشاط المجرم، فبالنسبة لمحل 35

س الجرٌمة فإنها ال ٌنطبق بشؤنها هذا التجرٌم إال بالنسبة للمال المنقول، أما فٌما ٌتعلق بنشاط فال ٌقع إال بعمل مادي ٌتضمن االختال
 والتبدٌد. 

36 بعض من التشرٌعات التً تعاقب على إساءة استعمال أموال الشركة بجرٌمة خٌانة األمانة فقط، والتً هً فً نظرها كافٌة  ـ هنالك

  لحماٌة الذمة المالٌة للشركة، وهً كل من القانون األلمانً واإلنجلٌزي والمصري.
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هذه الجنحة ال بد من القٌام بالعناصر المكونة لمفهوم إساءة استعمال أموال  ولتحقق  

، ولمزٌد من الحماٌة نجد المشرع المغربً قد نص على بعض ) المطلب األول (الشركة 

 .  ) المطلب الثانً (تطبٌقات إساءة استعمال أموال الشركة فً قانون الشركات 

 

 رٌمة إساءة استعمال أموال الشركةالمطلب األول: األركان المكونة لج  

، أن أركان 6-96من قانون  107و  17-95من قانون  384من خالل المواد  ٌالحظ   

جرٌمة إساءة استعمال أموال الشركة كباقً الجرائم األخرى تتفرع إلى ركنٌن، الركن 

 .) الفقرة الثانٌة (، والركن المعنوي ) الفقرة األولى (المادي 

 الفقرة األولى : الركن المادي  

باستقراء المواد المتعلقة بإساءة استعمال أموال الشركة،  ٌتبٌن لنا أن المشرع المؽربً     

قد استعمل ألفاظا ٌشوبها الؽموض وعدم الوضوح ضاربا بذلك بؤحد أركان الشرعٌة 

ل الجنابٌة. ؼٌر أن هذا األمر مقصود لتحقٌق مرونة تشرٌعٌة تستهدؾ الردع الفعال ألي شك

علٌه النصوص التقلٌدٌة فً جرابم  قمن أشكال االنحراؾ المالً خاصة فً ما ال تنطب

األموال. وتتعلق هذه المرونة التشرٌعٌة سواء بمادٌات الجرٌمة، وهً كما ٌظهر من 

وثانٌها تعارض هذا  ) أوال (النصوص عنصرٌن أولهما استعمال أموال وابتمان الشركة 

 .) ثانٌا (االستعمال مع مصلحة الشركة 

  أوال : عنصر االستعمال 

إذا كان من الطبٌعً أن ٌستعمل مسٌرو الشركة أموالها أو اعتماداتها، وأن ٌمارسوا    

القانونٌة التً من سلطاتهم فً مهمة التسٌٌر اإلداري، إال أن ذلك مشروط باحترام الغاٌة 

 أجلها منحوا وظٌفة التسٌٌر.
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غٌر أن بعض المسٌرٌن ال ٌفرقون بٌن ذمتهم المالٌة الشخصٌة، وذمة الشركة التً   

ٌسٌرونها، وهكذا فإنهم ٌتعاملون مع أموال الشركة وٌستعملونها، كما لو أن األمر ٌتعلق 

 بؤموالهم لقضاء مصالحهم الشخصٌة.

مصطلح االستعمال الذي استخدمه المشرع إشكالٌن، ٌتعلق األول بمفهوم المصطلح  وٌثٌر   

 . ) ثانٌا (، وٌتعلق الثانً بطبٌعة المال الذي ٌكون محال لهذا االستعمال ) أوال (فً حد ذاته 

 ( مفهوم االستعمال1     

م االستعماللم ٌقم المشرع بإعطاء تعرٌف محدد لمفهو     
(37)

، وبذلك فقد تعمد أن ٌترك 

ذلك للقضاء والفقه لكً ٌتبنى منظورا واسعا و شمولٌا لكل التصرفات غٌر المشروعة
(38)

. 

ومع هذا الصمت التشرٌعً هناك حركة دإوبة لدى القضاء الفرنسً، بحٌث أن الغرفة      

الجنائٌة لمحكمة النقض لم تستقر على قرار معٌن أو مفهوم محدد، فتارة تعتد باالستعمال 

غٌر المشروع ألموال الشركة للقول بقٌام جرٌمة إساءة استعمال أموال الشركة، وتارة 

ا الموقف للقول بؤن الهدف غٌر المشروع غٌر كفٌل للقول بتعارضه أخرى تتراجع عن هذ

مع مصلحة الشركة
(39)

  . 

" القٌام باستخدام شًء ما"ٌعرف مصطلح االستعمال بؤنه و    
(40)

و هذا ٌعنً استخدام  ،

مال مملوك للشركة بطرٌقة تخالف مصلحتها من أجل تلبٌة أغراض شخصٌة بحتة
(41)

 .

عرف بعض الباحثٌن مصطلح االستعمال بؤنه كل تصرف ٌقع على أموال الشركة،  وأٌضا

                                                           
Usageـ تم استعمال مصطلح " استعمال "  37 ، حٌث اختار محررو هذا القانون هذا 1935بمقتضى مرسوم قانون  ا"  فً فرنس 

المصطلح التساعه والسماح بإدخال مجموعة من التصرفات لمعاقبة أجهزة التسٌٌر علٌها، وذلك بدل استعمال مصطلح اقتطاع 
Prélèvement نظرا لمحدودٌته.     

38 لنٌل شهادة الماستر، جامعة المولى إسماعٌل، كلٌة العلوم القانونٌة  رسالةـ المختار البقالً :  جرٌمة إساءة استعمال أموال الشركة، 

.32.ص 2010-2009واالقتصادٌة واالجتماعٌة، بمكناس،    
.164، ص 2008، ٌناٌر 19ـ منٌر فونانً : جرٌمة إساءة استعمال أموال الشركة، مجلة القصر، العدد  39

  
40

- « le fait de se servir de quelque chose » 
41

- A. Médina, abus de biens sociaux, prévention- détection- poursuite, Dalloz, 2001, p 31. 
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حٌث ٌكفً أن ٌقوم المتصرف باستعمال عنصر من عناصر الذمة المالٌة للشركة لتحقٌق 

غرض شخصً
(42)

. 

مفهوم واسع  له ومما ال شك فٌه أن اختٌار المشرع المغربً لهذا المصطلح ٌعود لكونه    

ن ٌشمل جمٌع أوجه االستعمالجدا، بحٌث ٌمكن أ
(43)

، بل إن مصطلح االستعمال بحد ذاته 

ٌكفً لٌشكل عنصرا مادٌا، دون أن ٌصاحبه أي نٌة تملك، وهذا ما أكدته محكمة النقض فً 

قرار لها ذهبت فٌه إلى أن مجرد االستعمال البسٌط ألموال الشركة كاف لتحقٌق الجرٌمة، 

بغض النظر عن نٌة تملك هذه األموال
(44)

. 

إّن االستعمال الذي ٌقصده المشرع هو "االستخدام" و لو بطرٌقة مإقتة بنٌة اإلرجاع،     

فً الشركة فٌعتبر استعماال االستفادة من قروض، تسبٌقات، سٌارات، عتاد أو حتى موظ  

 بدون حق، واختالس ممتلكات الشركة.

تبدٌد أو اختالس والذي ٌمثل  و لٌس من الالزم أن ٌؤخذ الفعل فً االستعمال شكل    

العنصر المادي بالنسبة لخٌانة األمانة
(45)

 . 

إذا كان لمصطلح االستعمال مفهوم واسع، بحٌث ٌمكن أن ٌشمل جمٌع سلوكات المسٌرٌن   

أثناء قٌامهم بؤعمال التسٌٌر واإلدارة، فهل االمتناع الذي ٌلحق ضررا بمصلحة الشركة 

 ؟.ٌتحقق معه االستعمال  ٌمكن أن

فبالنسبة للفقه فقد انقسم إلى اتجاهٌن مختلفٌن، فالبعض وهو االتجاه الغالب، ٌعتبر أن   

السلوك السلبً أو االمتناع غٌر كاف لٌكون استعماال، لكون هذا المصطلح ٌتطلب فعال 

                                                           
42

، 39ـ كرام محمد :  جرٌمة إساءة استعمال أموال الشركة فً قانون شركات المساهمة المغربً، مجلة المحاكم المغربٌة، مجلة المحامً، العدد  

  .81ص 
43

ءة استعمال أموال الشركة، ب د د ع م، جامعة محمد الخامس السوٌسً، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة ـ أحمد بوهدي :  جرٌمة إسا

  .51، ص 2004-2003واالجتماعٌة الرباط، 
44

- Cass. crim, 8 mars 1967, Rev soc. 1967, p 403.  

 - la cour de cassation est déclaré : « la simple utilisation  abusive des biens suffit à caractériser 

l’infraction, en  dehors de toute volonté d’appropriation définitive » 
استخدم القضاء الفرنسً، من أجل ردع االنحرافات المالٌة الخاصة بؤموال وابتمان الشركات, نص المادة  1935فإنه قبل عام ـ 45

 Mandat socialتبنى الفكرة المعروفة بنظرٌة "الوكالة عن الشركاء" قطة البداٌة عنده هً، وقد كانت نخٌانة األمانةة بالخاص 408

كل شركة توجد بٌن  الشركاء والقابمٌن على اإلدارة رابطة وكالة ٌعهد بمقتضاها لهإالء بإدارة الذمة المالٌة  , والتً وفقا لها فإن فً
جب من القضاء أحٌانا استو الصعوبات األمر الذيأن تطبٌق هذه النظرٌة سرعان ما صادفته  للشركة فٌما تقتضٌه مصلحتها. ؼٌر

المبنى على  للنص والمعنى الضٌق لخٌانة األمانة ديؼٌر الحاالت التً ٌقتضٌه التطبٌق التقلٌ فً 408نص المادة تفسٌر  التوسع فً

 االختالس والتبدٌد. عنصري
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اٌجابٌا، وهذا االمتناع ٌمكن أن ٌكون محل عقاب فً نطاق جرٌمة إساءة استغالل السلط 

واألصوات
(46)

. واتجاه فقهً
(47)
أخر ٌذهب إلى أنه باالمتناع تقوم الجنحة، معتبرا التقاعس  

 عن اتخاذ قرار معٌن لصالح الشركة كافٌا لقٌام الجرٌمة.

أمام هذا االختالف ال ٌسعنا إال أن نإٌد االتجاه األول، فالسلوك اإلجرامً ٌجب أن ٌتخذ    

فالعقاب ٌكون بموجب جرٌمة إساءة صورة اٌجابٌة، أما إذا انحصر ذلك فً االمتناع، 

استعمال السلط، باإلضافة إلى عائق آخر وهو المبدأ السائد فً القانون الجنائً، والمتمثل 

فً أنه ال جرٌمة وال عقوبة إال بنص، فلو أراد المشرع العقاب على االمتناع كسلوك سلبً 

 تتحقق به الجرٌمة، لنص صراحة على ذلك. 

لفرنسً، فمحكمة النقض قد اعتبرت أن عدم مطالبة المسٌر بدٌن أما بالنسبة للقضاء ا 

للشركة التً ٌدٌرها من شركة أخرى له بها مصالح ٌشكل جنحة إساءة استعمال أموال 

الشركة
(48)

. إال أنها تراجعت عن هذا الموقف، إذ أكدت فً أحد قراراتها الالحقة بؤن مجرد 

االاإلهمال أو االمتناع ال ٌمكن أن ٌشكل استعم
(49)

. لكنه عاد مرة أخرى لالعتماد على أن 

 28االمتناع ٌشكل جنحة إساءة استعمال أموال الشركة، من خالل قراره الصادر بتارٌخ 

(50)2004ٌناٌر 
 . 

 

 ( مضمون االستعمال2   

جنحة إساءة استعمال أموال الشركة األكثر شٌوعا من الناحٌة العملٌة، مقارنة مع  تعتبر    

جرائم التسٌٌر األخرى التً نصت علٌها قوانٌن الشركات التجارٌة، والتً تختلف عنها من 
                                                           
46

- J. Larguier et Ph. conte, Droit Pénal des affaires, 10
e
 édition, 2001, Armand colin, p 340 ; M. 

Veron, Droit Pénal des affaires, 3
e
 édition, Armand colin, p 136 ; A. Medina, abus de biens sociaux, 

prévention- détection- poursuite, op.cit, p 31 et 32. 
47

- P. Didier & Ph. Didier, droit commercial, Tome 2, op.cit, p 606 ; R. Vecchia, Le délit d’abus des 

biens ou du crédit de la société, M.D.E.S.S, université du droit d’économie et des sciences d’Aix 

Marseille, 1984, p 16.       
48

- Cass.crim, 15 mars 1972, Rev. Soc, 1973, p 357, note Bouloc. 
49

- Cass.crim, 24 avril 1984, Rev. Soc, 1985, p 25.  
50

- Cass.crim, 28 janvier 2004, Rev. Soc, n° 3 2004, p 722. note Bernard  BOULOC. 

-La cour de cassation est déclaré : « l’usage des biens ou de crédits de la société contraire à l’intérêt 

de celle-ci peut  résulter non seulement d’une action, mais aussi d’une abstention volontaire »  
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ناحٌة محل االستعمال. وبذلك فالسإال الذي ٌطرح هنا ٌتعلق بمعرفة طبٌعة هذا المحل وهو 

 المال. 

إذا كان المال بالمفهوم المدنً هو كل األشٌاء التً ٌصح امتالكها، فإن هذا المعنى قد    

ازداد توسعا فً مجال قانون األعمال، حٌث أصبح فً سٌاق جنحة إساءة استعمال أموال 

الشركة، ٌفٌد جمٌع األموال التً هً فً حوزة الشركة، سواء كانت منقوالت أو عقارات 

كبراءة االختراع أو العالمة التجارٌة وغٌرها من الحقوق التً تتؤلف منها مادٌة أو معنوٌة، 

الذمة المالٌة للشركة
(51.)

 

فً كل األحوال فإن األموال ٌقصد بها كل القٌم المملوكة للشركة   
(52)

والتً تشكل  

أصولها، وبعبارة أخرى فهً مجموع األموال المنقولة والعقارٌة المسجلة أو غٌر المسجلة 

فً الوثائق المحاسبٌة، مثل المنقوالت والبضائع المحتفظ بها بمخازن الشركة، والدٌون التً 

تتصرف فٌها، وكدا جمٌع العقارات من عمارات وأراض وغٌرها مما ٌدخل فً ممتلكات 

كة أو ما تحوزه بشكل من األشكالالشر
(53)

. 

ولقد ثار خالف فً فرنسا حول مدى اعتبار الزبائن محال لالستعمال التعسفً ألموال     

أن  1993ٌونٌو  1بتارٌخ  DOUAIالشركة، ولقد اعتبر القضاء الفرنسً من خالل قضٌة  

بهدف االستمرار المسٌر الذي حول الزبون الرئٌسً للشركة التً ٌرأسها إلى شركة أخرى 

فً نشاط الشركة األولى التً كانت على وشك إعالن إفالسها ٌعتبر متعسفا فً استعمال 

 أموال الشركة.

وتدخل األشٌاء المستؤجرة فً المفهوم الواسع لألموال فً جنحة إساءة استعمال أموال   

    الشركة، باعتبار أن هذه األشٌاء قد تم استئجارها بؤموال الشركة. 

 ثانٌا : تعارض االستعمال مع المصلحة االقتصادٌة للشركة 

                                                           
51

- A. Médina, Abus de biens sociaux, op.cit, p 40. 
ولٌس جزءا من أموال الؽٌر أو مجموعة من المساهمٌن،  جزء من الذمة المالٌة للشركة ذاتها كشخص معنوىـ ٌجب أن ٌكون 52

 Crédit-bailفمثال ال تقوم الجنحة إذا احتفظ مدٌر الشركة لعدة شهور بسٌارة مإجرة بواسطة الشركة وفقا لنظام التؤجٌر التموٌلى 

ا وأن الشركة لم تخرج من خزانتها والتى لم ٌدفع عنها بعد أى إٌجار حٌث أن السٌارة لم تصبح بعد جزءا من رصٌد الشركة وأمواله
 أى مال على سبٌل الوفاء بؤقساط اإلٌجار.

53
ـ   J. Larguier et Ph. Conte, Droit Pénal des affaires, op. cit, p. 337. 
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إن الغاٌة من وراء إنشاء الشركة هو تحقٌق مجموعة من المصالح، ولعل أهم هاته    

المصالح، مصلحة الشركة نفسها
(54)

والقضاء إلى  . هاته المصلحة التً لم ٌتوصل الفقه

وضع مفهوم موحد ودقٌق لها، ولذلك فإن ضبط هذا المفهوم ٌبقى من المهام الصعبة، 

فمصلحة الشركة من المفاهٌم التً ٌصعب وضع تعرٌف لها
(55)

. 

وأمام غٌاب أي تعرٌف لمفهوم المصلحة االقتصادٌة أو االجتماعٌة، سواء من قبل    

الفقه إلى نظرٌتٌن بهذا الشؤن، فاتجاه أخد المشرع المغربً أو نظٌره الفرنسً، توصل 

 بالنظرٌة التعاقدٌة واتجاه آخر أخد بالنظرٌة النظامٌة.

 ( النظرٌة التعاقدٌة1   

، وعلى رأسهم Théorie contractuelleٌستند القائلون بالنظرٌة التعاقدٌة      

من القانون المدنً الفرنسً، والتً تقابلها المادة  1348، على المادة Schmidtالبروفسور 

من قانون االلتزامات والعقود المغربً، والتً جاء فٌها: "ٌلتزم كل شرٌك بؤن ٌقدم  1007

 الحساب فً نفس الحدود التً ٌلتزم الوكٌل بتقدٌمه فٌها:

 أوالـ ...    

العملٌات التً هً  ثانٌاـ عن كل ما تسلمه من أجل الصالح المشترك، أو بمناسبة    

 موضوع 

 الشركة.         

 وكل شرط من شؤنه أن ٌعفً شرٌك من واجب تقدٌم الحساب ٌكون عدٌم األثر". 

ٌتضح من هذا الفصل أنه ٌجب على الشركاء سواء كانوا مسٌرٌن أم ال، أن ٌتصرفوا    

داخل نطاق غرض الشركة
(56)

 ، وأن تنفد تصرفاتهم بحسن نٌة وبدون غش.

                                                           
.55ـ أحمد بوهدي : جرٌمة إساءة استعمال أموال الشركة، م س، ص  54 

55
- Z. Essine, « L’abus de biens sociaux  un délit inutile », op.cit, p 36. 

ـ ما ٌجب اإلشارة إلٌه هنا، أنه هنالك اختالف ما بٌن غرض الشركة والمصلحة االجتماعٌة للشركة، ذلك أن الغرض دو طابع 56

  شكلً وٌجب أن ٌرد النص علٌه فً النظام األساسً ألٌة شركة، فً حٌن أن المصلحة االجتماعٌة أشمل وأعم من الغرض.
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ا لهذه النظرٌة فإن مصلحة الشركة ال تعنً شًء أخر غٌر مصلحة الشركاء، باعتبار وتبع  

أن الشركة هً ملك وثروة لمجموع هإالء الشركاء، وال تإسس إال من أجل إرضاء 

مصالحهم المتمثلة فً اقتسام األرباح
(57)

. فالشركاء والمساهمون لهم ذات الرغبات داخل 

ال بالتمثٌل اإلجمالً لهذه الرغبات، وٌقع تحدٌد المصلحة الشركة وال ٌمكن أن ٌتجلى ذلك إ

المشتركة للشركاء والمساهمٌن على عاتق الطائفة التً تحوز األغلبٌة من بٌنهم، نظرا لما 

 لهم من تؤثٌر داخل الشركة.

لض ػجغ ػٓ  1833اٌّبصح  فً اٌفغٔـً اٌفمٗ اٌّؤٌض ٌٙظا االرجبٖ ػٍى أْ اٌّشغعٌٚـزٕض    

ػٍى أْ وً شغوخ ٌجت أْ ٌىْٛ ٌٙب ِذً ِشغٚع ٚأْ ٌـزٙضف رذمٍك اٌّظٍذخ اٌّشزغوخ 

دٍّٕب  اٌّضًٔ اٌفغٔـًِٓ اٌمبْٔٛ  1832اٌّبصح  ِٓ سالي اٌّؼٕى  لض رىغع ٔفؾٌٍشغوبء. ٚ

ألِٛاي  رٕشأ ػٓ اٌزجٍّغ اٌّشزغن اٌزً٘ضف اٌشغوخ ِب ٘ٛ إال الزـبَ األعثبح  ػٍى أْ أوضد

رغثؾ اٌشغوبء ٚاٌزغوٍؼ ػٍى أْ  اٌزً٘ظٖ إٌظٛص رؤوض ػٍى ِجّٛع اٌّظبٌخ وخ. اٌشغ

رزغوؼ ػٍى الزـبَ  ٚاٌزًاٌشغوخ إّٔب رىٛٔذ ثٙضف إشجبع ِظبٌخ اٌشغوبء ٚاٌّـبٍّ٘ٓ 

لبٌذ فٍٗ ِذىّخ  ٚاٌظي   Fruehaufدىُ  فًاألعثبح إٌبشئخ. ٚلض أسظ ثظٌه اٌمؼبء 

ِظٍذخ اٌشغوخ ِٓ  ٌـزٛدًْ لبػى األِٛع اٌّـزؼجٍخ وبْ ٌجت أْ اؿزئٕبف ثبعٌؾ ػٍى أ

سالي اٌّظبٌخ اٌششظٍخ ٌجؼغ اٌشغوبء ٚاٌظٌٓ ٌىْٛٔٛ األغٍجٍخ
(58)

. 

إال أننا ال نمٌل إلى هذا االتجاه، فالمفهوم العقدي للشركة المعتمد على المصلحة المشتركة    

للشركاء، وإن كان ٌصلح فً مجال شركات األشخاص حٌث ٌوجد شركاء متضامنون، فإنه 

ال ٌجد له مجاال فً شركات األموال، بحٌث ٌسود شركاء حائزٌن لحصص مالٌة مجزأة 

 هو الحال فً شركة المساهمة وشركة ذات المسإولٌة المحدودة.  على أسهم وسندات كما

 ( النظرٌة النظامٌة 2   

                                                           
.43لمختار البقالً :  جرٌمة إساءة استعمال أموال الشركة، م س، ص ـ ا 57 

58
- CA. Paris, 22 mai 1965, JCP. 1965, II, 1271 bis ; D. 1968, p. 147, note Contin. 
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Paillusseau(59)ٌعتبر الفقٌه   
من أنصار هذه النظرٌة، والتً تعتبر أن المصلحة  

كاء المشتركة هً مصلحة الشخص المعنوي، وبالتالً ال ٌدخل فً نطاقها مصلحة الشر

 فقط، وإنما مصلحة الدائنٌن واألجراء والموردٌن والزبناء، بل وحتى مصلحة الدولة.

إن الشركة وفق هذه النظرٌة تصبح شخصا معنوٌا متمٌزا عن أشخاص الشركاء، بحٌث   

ٌتدخل المشرع فً تنظٌمها بقواعد قانونٌة، تهدف فً نهاٌة المطاف إلى حماٌة هذا الشخص 

 ص هامش اإلرادة.المعنوي، وهو ما ٌقل

وبذلك أصبحت الشركة هٌكال حقٌقٌا، وتنظٌما الستقبال مختلف المشارٌع االقتصادٌة   

والتجارٌة وبتالً مركزا للعدٌد من المصالح
(60)

. بحٌث لم تعد مصلحة الشركة هً مصلحة 

 الشركاء وإنما امتد نطاقها لٌشمل أشخاصا آخرٌن.

إال أننا نذهب فً اتجاه مخالف للنظرٌتٌن السابقتٌن، ونمٌل للتصور المختلط الذي سار    

علٌه المشرع البلجٌكً، فهو تارة ٌعطً مصلحة الشركاء وتارة أخرى مصلحة المإسسة، 

وأساس ذلك أن الشركاء هم من أنشؤوا الشركة، وأٌضا مصلحة الشركة هً مصلحة 

ً متمٌزة عن مصلحة الشركاء، وأن جنحة إساءة استعمال الشخص المعنوي فً حد ذاته وه

أموال الشركة ال ترمً فقط إلى حماٌة الشركاء، وإنما أٌضا حماٌة الذمة المالٌة ومصالح 

 الغٌر المتعاقدٌن معها. 

من قانون شركة  384وبالرجوع إلى النصوص التشرٌعٌة فً قانون الشركات سواء م    

قانون باقً الشركات التجارٌة، نستنتج أن المشرع المغربً لم  من 107المساهمة أو المادة 

ٌسلك المسار الذي سلكه نظٌره الفرنسً، فقد استعمل مصطلح المصلحة االقتصادٌة، خالفا 

للمشرع الفرنسً الذي استعمل مصطلح المصلحة االجتماعٌة
(61)

. 

                                                           
59

- A. Médina, Abus de biens sociaux, op.cit, p 80. 

.81، ص 2008، ٌولٌوز 52العدد ـ عبد الرحٌم بوعٌدة :  مفهوم مصلحة الشركة، مجلة المحامً،  60  
ة بتسٌٌر الشركات التجارٌة، بموجب بحٌث نجده ٌعاقب على الجرائم المتعلقـ نالحظ بؤن المشرع البلجٌكً سار فً اتجاه أخر، 61

ل الشركة مكرر من القانون الجنائً، بؤن االستعمال التعسفً ألموا 492وحٌث نص فً المادة  القانون الجنائً ولٌس قانون الشركات،

 ال ٌتحقق فقط عند تعارضه مع مصلحة الشركة، وإنما كذلك عند تعارضه مع مصلحة الشركاء والدائنٌن.
-L’article 492 bis du code pénal belge : «  un usage qu’ils savaient significativement préjudiciable 

aux intérêts patrimoniaux de celle-ci à ceux de ses créanciers ou associes. » 
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صادٌة، ألنها تغطً فبالنسبة للمصلحة االجتماعٌة فهً أوسع وأشمل من المصلحة االقت   

الجانب المالً للشركة وسمعتها وقدرتها على استٌعاب أكبر عدد من األجراء، باإلضافة إلى 

مصلحة الدولة المتمثل فً االستفادة من الضرائب المفروضة على الشركات التجارٌة
(62)

. 

والسبب فً تفضٌل المشرع المغربً لمصطلح المصلحة االقتصادٌة، رغبته فً تفادي    

الجدل الذي عرف فً فرنسا، وأٌضا ألن جنحة إساءة استعمال أموال الشركة ال تزال 

مجهولة فً أوساط مسٌري الشركات المغربٌة وكذا القضاء المغربً
(63)

. 

 

 الفقرة الثانٌة : الركن المعنوي

لتحقق جنحة إساءة استعمال أموال الشركة، ٌتطلب المشرع توافر ركن معنوي     

و المادة  17-95من قانون  348باإلضافة إلى الركن المادي، وٌظهر ذلك من خالل المادة 

، وذلك أن المشرع أورد فً هذٌن الفصلٌن عبارات تدل على وجود 5-96من قانون  107

ٌمة، " الذٌن استعملوا بسوء نٌة " و " استعماال ٌعلمون عنصر القصد لدى مرتكب هذه الجر

 تعارضه مع المصلحة االقتصادٌة..." وأٌضا " بغٌة تحقٌق أغراض شخصٌة..."

نستنتج من خالل العبارات السابقة، أن المشرع المغربً تعمد استعمال هذه العبارات،    

هذه المصطلحات ما ٌدل  ألنها تدل على ضرورة توفر القصد الجنائً لدى الفاعل، فمن

 .) ثانٌا (ومنها ما ٌدل على القصد الخاص  ) أوال (على القصد العام 

 أوال : القصد الجنائً العام    

إن إساءة استعمال أموال الشركة جرٌمة عمدٌة، وهذا ما ٌظهر من نصوص قانون      

قصد العام من خالل عنصرٌن، حٌث ٌتجلى األول فً توفر الشركات التجارٌة، وٌتحقق ال

 سوء النٌة لدى الفاعل، ثم إرادة ارتكاب الواقعة اإلجرامٌة.

 توفر سوء النٌة لدى الفاعل (1
                                                           

.348ـ رضى ابن خدة :  محاولة فً القانون الجنائً للشركات، الطبعة األولى، دار السالم، ص  62  
.56ـ أحمد بوهدي :  جرٌمة إساءة استعمال أموال الشركة، م س، ص  63  
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العنصر األول أن ٌكون المسٌر مدركا بكون الفعل الذي ٌؤتٌه ٌتعارض مع  فمقتضى هذا    

شركة ومن شؤنه تعرٌضها لخطر ال موجب لهمصالح ال
(64)

. 

النصوص القانونٌة تتطلب من جهة توفر سوء نٌة لدى الفاعل، ومن جهة أخرى معرفة    

أن التصرف متعارض مع مصلحة الشركة، لكن من الصعب التمٌٌز بٌن العلم بتعارض 

الفعل مع مصلحة الشركة وسوء النٌة
(65)
. 

إن المسٌر الذي ال ٌعلم بؤن تصرفه ٌتعارض مع مصلحة الشركة ال ٌكون سًء النٌة،    

وعلى العكس من ذلك فالمسٌر سًء النٌة بإنجازه للتصرف ٌكون على علم أن تصرفه 

 ٌتعارض مع مصلحة الشركة.

إال أنه من غٌر المؤلوف أن ٌتم اإلشارة إلى العنصرٌن معا فً القرارات القضائٌة    

حكمة النقض الفرنسٌة، ألنها تشٌر فقط إلى عنصر سوء النٌة، ولكنها ال تمٌز إال ناذرا ما لم

 بٌن العلم بالتعارض مع مصلحة الشركة وسوء النٌة.

ٌولٌوز  26فمن بٌن القرارات التً وجدناها تشٌر إلى العنصرٌن معا قرار محكمة النقض 

د قٌام المسٌر بتصرفات وٌكون على ، والذي جاء فٌه أن عنصر سوء النٌة ٌتحقق عن1971

علم بؤنها تتعارض مع مصلحة الشركة
(66)

. 

و فً أحٌان أخرى محكمة النقض تحتفظ فقط بعلم المسٌر بالتصرف المتعارض لمصلحة    

الشركة
(67)

، إال أنها فً حاالت كثٌرة تنص على توفر سوء النٌة فقط
(68)

. 

ونعتقد أن المنطق القانونً ٌقضً بدراسة عناصر كل حالة على حدة، فالوقوف على   

عنصر دون األخر ٌتعارض مع ما ٌتطلبه المشرع من القاضً، بضرورة دراسة القضٌة 

 واإلحاطة بكل جوانبها القانونٌة.

                                                           
أكتوبر  11ون األعمال والمقاوالت، العدد المجلة المغربٌة لقان ـ عبد الحفٌظ بلقاضً :  جرٌمة إساءة استعمال أموال الشركة، 64

 .21ص ،2006

 
65

- A. Médina, abus de biens sociaux, op.cit, p 206. 
66

- Cass. crim, 26 juill. 1971, Bull. crim, n° 242. 
67

- Cass. crim, 28 mars 1996, Bull. crim, n° 142. 
68

- Cass. crim, 24 mars 1969, Bull. crim, n° 130. 
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 ( توفر إرادة ارتكاب الواقعة اإلجرامٌة2     

ٌتمثل هذا العنصر فً استهداف الجانً بسلوكه الواقعة اإلجرامٌة، والتً تستدعً   

ضرورة توفر اإلرادة الواعٌة لدٌه وأن استعماله ألموال الشركة ٌتعارض مع مصالحها، 

من هنا كان مجرد اإلهمال أو الخطؤ فً التسٌٌر ال ٌدخل فً تكوٌن الركن المعنوي 

للجرٌمة
.
  

إال أنه ٌبدوا أن ارتكاب الفعل عن طرٌق اإلهمال ٌبدو غٌر متصور من الناحٌة      

الواقعٌة، إذ كٌف ٌمكن أن ٌقترن اإلهمال بعلم المسٌر أن هناك تعارضا مع مصلحة 

الشركة، فهذا السلوك غالبا ما ٌرتكب عن بٌنة واختٌار ولٌس عن مجرد اإلهمال
(69)

. 

 من ٌقع عبئ اإلثبات؟.والسإال الذي ٌطرح هنا على    

ٌعود على النٌابة العامة إثبات هذا القصد، على غرار جرٌمة خٌانة األمانة، بإحضار     

الدلٌل على اجتماع عناصر الجرٌمة حتى تتم المحاكمة، إال أن صعوبة إثبات العنصر 

ً توجد المعنوي للجرٌمة، جعل القضاء ٌعتبره شٌئا مفترضا، وهذا راجع للرابطة الوثٌقة الت

ما بٌن العنصر المادي والعنصر المعنوي
(70)

. 

 ثانٌا : القصد الجنائً الخاص  

الخاص هو الباعث الذي ٌدفع الجانً إلى ارتكاب الفعل، وٌتمثل فً جنحة إساءة  القصد    

استعمال أموال الشركة، فً السعً إلى تحقٌق أغراض شخصٌة أو تفضٌل شركة أو مقاولة 

 له بها مصالح مباشرة أو غٌر مباشرة.

                                                           
.65أحمد بوهدي :  جرٌمة إساءة استعمال أموال الشركة، م س، ص ـ  69  

70
- A. Médina, Abus de biens sociaux, op.cit, p 210. 
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ئً الخاص ومما ال شك فٌه أن تقرٌر المشرع لهذه الجنحة ٌإشر على تطلب القصد الجنا   

باإلضافة إلى القصد الجنائً العام، األمر الذي ٌحصر هذه الجنحة فً نطاق ضٌق، حٌث 

ٌمكن للقاضً الكشف عن الباعث المحرك على الفعل وتعزٌز وجود القصد العام
(71)

 . 

فالمصلحة الشخصٌة هً شرط لتحقق جنحة إساءة استعمال أموال الشركة، على عكس   

لتً ال تشترط تحقق المصلحة الشخصٌة لمرتكب الفعلجرٌمة خٌانة األمانة، ا
(72)

. 

والقانون ال ٌقتصر على معاقبة األسالٌب المتبعة من المسٌر فً استعمال أموال الشركة     

لتحقٌق هدف شخصً فقط، بل ٌتعدى ذلك لألفعال األكثر تعقٌدا، وذلك باالختباء وراء 

 الوسطاء حتى تحجب المصلحة الشخصٌة.

إن مفهوم المصلحة الشخصٌة واسع جدا، وعلٌه ٌبقى تقدٌره متروكا للسلطة التقدٌرٌة   

 لقضاء الموضوع حسب الحاالت المعروضة.

وحسب االجتهاد القضائً الفرنسً فإن مصلحة المسٌر تتسم بالصفة الشخصٌة، إذا    

حققت له نفعا ذاتٌا، سواء أكان ذلك من طبٌعة مادٌة، والتً ٌمكن أن تتمثل فً تحوٌل 

مكافآت مغالى فٌها لحسابه
(73)

، واستٌالئه على المبالغ المحصل علٌها من خالل بٌع 

ممتلكات الشركة
(74)

بٌعة معنوٌة، والتً غالبا ما تإخذ بطرٌقة واسعة والتً ، أو من ط

تجلت فً العدٌد من أحكام محكمة النقض الفرنسٌة
(75)

، ومن ذلك مثال حماٌة سمعة 

العائلة
(76)

، أو تحقٌق مصالح انتخابٌة
(77)

. 

إن إثبات وجود المصلحة الشخصٌة ٌقع على عاتق النٌابة العامة، إال أن هناك حاالت   

محكمة عنها عبئ ذلك اإلثبات، كوجود أدلة مثال عن اختالس أموال دون علم تسقط فٌها ال

                                                           
71

- M. Veron, Droit pénal des affaire, op.cit, p 176. 
72

- S. BELHAJ, L’abus de biens sociaux, M.D.E.S.A, Faculté des sciences  juridiques économiques et 

sociales  Rabat Agdal, p 42. 
73

- Cass. crim, 26 juin 1978, n° 77-92.833, par Ba-sidi m’hamdi ALAOUI, L’expert-comptable face a 

l’abus de biens sociaux, M.D.N.E.C, institut supérieur de commerce et d’administration des 

entreprises, 2005, p 152.  
74

- Cass. Crim, 28 Novembre 1977, n° 75-92339, cité par Ba-sidi m’hamdi ALAOUI, op.cit, p 154. 
75

- A. Médina, Abus de biens sociaux, op.cit, p 216 et 217. 
76

- Cass. crim, 3 Mai 1967, n° 66-92965, par : Ba-sidi m’hamdi ALAOUI, op.cit, p 162. 
77

- Cass. crim, 16 Février 1971, n° 69-90205, par : Ba-sidi m’hamdi ALAOUI, op.cit, p 163. 
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مصٌرها النهائً، حٌث تلزم المحكمة المسٌر بإثبات غٌاب المصلحة الشخصٌة، فضال عن 

أن القضاء الفرنسً قد أقام قرٌنة على وجود المصلحة الشخصٌة، فً حالتٌن هما حالة 

المبررة بطرٌقة كافٌة العملٌات الخفٌة، وحالة األفعال غٌر
(78)

 . 

 المطلب الثانً: تطبٌقات إساءة استعمال أموال الشركة فً قانون الشركات  

أهم تطبٌقات إساءة استعمال أموال الشركة، والتً نظمها المشرع المغربً فً قانون  من  

 الشركات، مسؤلة االتفاقات المالٌة بٌن المسٌرٌن والشركة.

فإبرام مثل هذه االتفاقات أمر شائع منذ زمن بعٌد فً الوالٌات المتحدة وبرٌطانٌا، وكذلك    

ً الدول المتؤثرة بالقانون المدنً الفرنسً، حٌث سار األمر مؤلوفا منذ فترة فً فرنسا وف

ٌتضمنونها مختلف  pactes d’actionnairesكثٌرا ما ٌبرم المساهمون اتفاقات تسمى 

األحكام التً ترعى عالقتهم
(79)

  . 

و قد جعل المشرع المغربً األصل فً االتفاقات المالٌة بٌن المسٌر والشركة المنع تحت   

المسٌر شخصا طبٌعٌا، وفً الحالة التً ٌكون فٌها المسٌر شخصا  طائلة البطالن إذا كان

 معنوٌا تخضع هذه االتفاقات لمسطرة الترخٌص المسبق. 

ولإلحاطة بذلك، قسمنا هذا المطلب إلى فقرتٌن، سنتولى فً األولى دراسة األشخاص   

 الفقرة الثانٌة (.) ثم االتفاقات المعنٌة بالمنع فً  ) الفقرة األولى (المعنٌون بالمنع 

  

 الفقرة األولى:  األشخاص المعنٌون بالمنع   

                                                           
78

- A. Médina, Abus de biens sociaux, op.cit, 226. 
79 ، 2008االتفاقٌات بٌن المساهمٌن فً الشركات المساهمة، المإسسة الحدٌثة للكتاب، لبنان، الطبعة األولى   ـ غادة أحمد عٌسى :

.12ص    
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ٌمنع على المتصرفٌن غٌر األشخاص المعنوٌة إبرام اتفاقات مالٌة مع الشركة التً    

ى الدرجة الثانٌة ٌسٌرونها، كما ٌطبق هذا المنع على أزواج المسٌرٌن وأصولهم وفروعهم إل

بإدخال الغاٌة وعلى كل شخص وسٌط.
(80) 

   
ق ش م على أعضاء مجلس اإلدارة والمدٌر  100و  62هذا المنع حسب المادة  فٌسري

العام بالنسبة لشركة المساهمة ذات المجلس اإلداري التقلٌدي، وأعضاء مجلس اإلدارة 

 الجماعٌة وأعضاء مجلس الرقابة بالنسبة لشركة المساهمة ذات المجلس اإلداري العصري.

المتعلق  5-96من قانون  38فقد أحالت المادة  وبخصوص شركة التوصٌة باألسهم،   

بباقً الشركات التجارٌة، على المقتضٌات المتعلقة بشركة المساهمة، وقد منعت الفقرة 

الرابعة من نفس المادة المسٌرٌن األشخاص الطبٌعٌٌن أو الممثلٌن الدائمٌن لألشخاص 

 المعنوٌة من إبرام االتفاقات المالٌة. 

بطرٌقة مختلفة االتفاقات المالٌة فً الشركة ذات المسإولٌة المحدودة، وقد عالج المشرع   

من قانون  62ذلك أن المسٌر فٌها ٌكون دائما شخصا طبٌعٌا طبقا لمقتضٌات المادة 

الشركات التجارٌة، باإلضافة إلى أنها ال ٌمكن لها أن تمارس نشاطا بنكٌا أو مالٌا حتى 

من قانون الشركات  44ما تإكده مقتضٌات المادة  ٌتسنى لها أن تنفلت من المنع، وهذا

التجارٌة.
(81)

  

وكذا الفرنسً أي منع بخصوص االتفاقات المالٌة بٌن المسٌر  ولم ٌضع المشرع المغربً   

ق الشركات التجارٌة( إذ ٌمكن للمسٌر سواء كان  6والشركة بخصوص شركة التضامن )م 

االتفاقات المالٌة مع الشركة التً ٌتولى شخصا طبٌعٌا أو معنوٌا أن ٌبرم ما شاء من 

                                                           
من ق ش م (  62، كان النص ) 2008لسنة  20-05ـ تجدر اإلشارة أنه قبل تعدٌل قانون شركة المساهمة من خالل قانون رقم 80

ه وأصهاره إلى الدرجة الثانٌة وعلى كل شخص وسٌط، وقد حذف من التعدٌل الجدٌد ٌطبق المنع على كل من أزواج المسٌر وأقارب
 كل من األصهار واألقارب ألنهم ٌطالهم المنع من خالل المفهوم الواسع للوسٌط. 

كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة الدار  ـ مصطفى حفرصٌد : االتفاقات المالٌة بٌن المسٌر والشركة، تقرٌر د د ع م،81

  .24، ص 2000-2001، السنة جامعة الحسن الثانً البٌضاء،
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إدارتها، والقٌد الوحٌد الذي وضعه المشرع هو الحصول على ترخٌص مسبق من الشركة، 

مع احترام مصلحة الشركة وغرضها االجتماعً
(82)

  .  

وٌنطبق على شركة التوصٌة باألسهم ما قلناه على شركة التضامن، على اثر اإلحالة    

ق الشركات التجارٌة (، لكن مع اعتبار القواعد القانونٌة  21) م  المنصوص علٌها فً

الخاصة بهذه الشركة، ومن بٌنها مثال أنه ٌمنع على الشرٌك الموصً القٌام بؤي عمل تسٌٌر 

ملزم للشركة تجاه األغٌار ولو بناء على توكٌل، وفً حالة مخالفة ذلك ٌسؤل بالتضامن مع 

لتزامات الشركة المترتبة عن األعمال الممنوعةالشركاء المتضامنٌن عن دٌون وا
(83)

 . 

والغاٌة من منع المسٌر من إبرام االتفاقات المالٌة مع الشركة التً ٌتولى إدارتها، كونه    

الممثل القانونً لها، وبالتالً فهو الذي سٌبرم االتفاق، فً نفس الوقت نٌابة عن الشركة 

وأصالة عن نفسه
(84)

 جٌح مصلحته الشخصٌة على مصلحة الشركة.، مما قد ٌإدي إلى تر

كما أن المشرع خشً أن ٌعمد المسٌر إلى الحصول على قروض أو كفاالت من الشركة   

بشروط مجحفة، فٌما ٌخص الضمانات أو آجال األداء أو الفوائد، إذ لو كان للمسٌر ما ٌلزم 

من ضمانات للجؤ إلى األبناك من أجل الحصول على هذه االئتمانات 
(85)

، وبذلك فإن 

  نصوص الشركات التجارٌة تمنع االقتراض من الشركة.

كما أن المشرع ٌرمً من وراء ذلك إلى دفع الشركة إلى استغالل كل أموالها فً حدود    

 غرضها االجتماعً، ولٌس فً عملٌات قد تشكل خطرا علٌها. وتندرج هذه المقتضٌات فً

الٌة للشركة من االستغالالت التعسفٌةإطار سعً المشرع إلى تطهٌر العالقات الم
(86)

 ،

                                                           
، 2000، القانون الخاص للشركات، مطبعة النجاح الجدٌدة، ط 2ـ عز الدٌن بنستً : الشركات فً التشرٌع المغربً والمقارن، ج 82

  .141ص 
.27و  26المالٌة بٌن المسٌر والشركة، م س، ص ـ مصطفى حفرصٌد : االتفاقات   83 

84
-Y. Guyon, Droit des affaires, op.cit, p 512. 

، ص 2000ـ مصطفى كمال طه : الشركات التجارٌة، األحكام العامة فً شركات األموال واألشخاص، دار الجامعة الجدٌدة للنشر 85

271 . 

.141، م س، ص 2ً والمقارن، ج ـ عز الدٌن بنستً : الشركات فً التشرٌع المغرب 86  
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وترسٌخ مبدأ فصل الذمة المالٌة بٌن المسٌر والشركة
(87،)

والتحول من المقاولة العائلٌة إلى  

 المقاولة الرأسمالٌة.

 الفقرة الثانٌة : االتفاقات المعنٌة بالمنع  

ٌمنع القانون على المتصرفٌن والمدٌرٌن العامٌن وكذا أعضاء مجلس اإلدارة الجماعٌة     

أو أعضاء مجلس الرقابة االقتراض بؤي شكل من األشكال من الشركة مهما كان شكل هذه 

القروض، كما ٌمنع علٌهم العمل على أن تمنح لهم الشركة تغطٌة فً الحساب الجاري أو أن 

 ق ش م (.   100و 62أو تكفل التزاماتهم تجاه الغٌر ) م   ٌجعلوا الشركة تضمن

وٌتعلق األمر هنا باالتفاقات المتعلقة بإقدام المسٌر على االقتراض من الشركة أو حصوله    

 ) أوالعلى تغطٌة فً الحساب المفتوح باسمه لدٌها، وهو ما سنلخصه فً اعتمادات الخزٌنة 

) لاللتزامات المسٌر، أي ما ٌخص اعتمادات التوقٌع أو منح الشركة لكفالتها وضمانها  (

 .  ثانٌا (

 أوال : اعتمادات الخزٌنة  

ق الشركات التجارٌة( التً تنظم  38و  66ق ش م( و ) 100و 62حسب المواد )    

ع على المسٌرٌن المقتضٌات المتعلقة باالتفاقات المالٌة بٌن الشركة والمسٌر، فإنه ٌمن

االقتراض بؤي شكل من األشكال من الشركة أو العمل على أن تمنح لهم الشركة تغطٌة فً 

 الحساب الجاري أو بؤي طرٌقة أخرى. 

ففٌما ٌخص القروض، نجد أن المادتٌن السالفتٌن ال تقٌمان أي تمٌٌز بٌن أنواع هاته     

القروض، بحٌث هً تمنع" االقتراض بؤي شكل من األشكال من الشركة..."، األمر الذي 

ٌدفع إلى القول بؤن نطاق تطبٌق مبدأ المنع ٌمتد لٌشمل كافة القروض بما فٌها تلك المنصبة 

                                                           
، 71منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى، العدد  ،3/12/2008بتارٌخ  1585على عدد ـ ورد فً قرار صادر عن المجلس األ87

أن الذمة المالٌة للشركة مستقلة عن الذمة المالٌة للشركاء، والنزاع القائم بٌن هإالء الشركاء بخصوص الممثل : "  269، ص 2009
القانونً لها وتسلط البعض على مجلسها اإلداري ال ٌجعل الطلبات المقدمة من طرفها فً شخص ممثلها حتى فً حالة عدم ذكر 

  ."اسمه، مقدمة من طرف غٌر ذي الصفة بل لها الصفة لتقدٌمها ألن التقاضً كان لفائدة الشرٌك أو الشركاء
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لمنقوالتعلى النقود وا
(88)

، وسواء جاءت فً شكل قروض االستهالك أو قروض عارٌة 

االستعمال
(89)

 . 

فٌمنع على المسٌر أن ٌعمل كذلك على أن ، وبالنسبة للتسبٌقات فً الحساب الجاري     

تمنح له الشركة تغطٌة فً الحساب الجاري، أي أن تلتزم الشركة بوضع وسائل لألداء تحت 

ن من النقود، وهذا ما ٌرادف مصطلح فتح االعتماد فً إطار تصرفه فً حدود مبلغ معٌ

م ت( 524العقود البنكٌة ) م 
90
.   

وهذا المنع ٌشمل مختلف صور فتح االعتماد، سواء اتخذ صورة تسهٌالت الصندوق       

أو تسبٌقات فً الحساب الجاري
(91)

. 

 

 

 ثانٌا : اعتمادات التوقٌع 

من بٌن االتفاقات المالٌة التً منع المشرع المسٌر من إبرامها مع الشركة التً ٌتولى    

 إدارتها، نجد الكفاالت والضمانات االحتٌاطٌة.

فٌعتبر خطرا على الشركة أن تضمن تنفٌذ التزام أحد مسٌرٌها تجاه الغٌر، وذلك نظرا    

زام إزاء الغٌر فً حالة تخلفه أو عجزه لما ٌترتب عن ذلك من إجبارها على تنفٌذ ذلك االلت

عن األداء، مما من شؤنه أن ٌضر بمصالح الشركة وحقوق الشركاء، لهذه االعتبارات نص 

من ق ش م على منع المسٌرٌن من العمل على الحصول  100و  62المشرع بموجب المادة 

                                                           
ٌقول بؤن المنع ال ٌشمل إال القروض النقدٌة دون غٌرها،   Percercouـ اختلف الفقه فً تحدٌد المقصود بالقرض، فنجد البعض 88

أنها تشمل   ٌقول Bizot Espiard، ورأي أخر 1981لسنة  159من ق  96وٌسٌر فً هذا االتجاه المشرع المصري بصرٌح المادة 

 ٌة واالستعمال.القروض النقدٌة والقروض االستهالك
89 كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة  ـ المساوي كرٌم محمد : االتفاقات المالٌة بٌن شركة المساهمة ومسٌرها، ر د د ع م،

.45جامعة محمد الخامس الرباط، بدون ذكر السنة، ص  أكدال،   
المستفٌد أو غٌر المعٌن من طرفه فً حدود مبلغ معٌن من " فتح االعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل لألداء تحت تصرف  90

 النقود..."
ـ تجدر اإلشارة إلى أن قانون شركة المساهمة ٌتحدث عن الحساب الجاري فً حٌن أن مدونة التجارة عن الحساب باإلطالع أو 91

  المصطلح حٌث ٌكون التنسٌق بٌنهما. األجل، وكان على مشروع قانون الشركات الذي جاء بعد مشروع قانون التجارة أن ٌتبنى هذا
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طالن العقدعلى كفالة الشركة وضمانها اللتزاماتهم إزاء األغٌار وذلك تحت طائلة ب
(92)

 ،

وهذا ما جاء فً أحد أحكام المحكمة التجارٌة بالدار البٌضاء 
(93)

. 

وعلى الرغم من الفرق االصطالحً بٌن الكفالة والضمان االحتٌاطً، حٌث نجد هذا       

 األخٌر خاصا باألوراق التجارٌة، فإن اآلثار التً تترتب عنها واحدة.

ق ل ع ( " عقد بمقتضاه ٌلتزم الكفٌل بؤداء التزام  1117فإذا كانت الكفالة حسب ) م       

المدٌن، إذا لم ٌإدٌه هذا األخٌر نفسه "، فإن نفس المعنى ٌإدٌه الضمان االحتٌاطً، إال أنه 

خاص باألوراق التجارٌة، وبالتالً ٌمكن القول أن الضمان االحتٌاطً شكل خاص من 

 أشكال الكفالة.

المسٌر قبل الشركة ٌسري حتى على االلتزامات التً  وتجدر اإلشارة إلى أن ضمان     

أنشئت فً الخارج، إال أن المنع خاص على ضمان المسٌر تجاه األغٌار ولٌس ضمان 

األغٌار تجاه المسٌر من قبل الشركة 
(94)

. 

والحكمة وراء منع المشرع هذا النوع من االتفاقات، هو درء الخطر الذي ٌتهدد الشركة    

من جراء ضمانة أو كفالة مسٌرها، وذلك أن إقدام الشركة على هذا اإلجراء من شؤنه أن 

ٌحملها أوال ضمانة المسٌر، وضمان التزامها الشخصً، وهً مهددة دائما بعدم تنفٌذ 

حٌث تضطر إلى الحلول محله باعتبارها ضمانة له، دون أن تجد من المسٌر اللتزاماته، 

 ترجع علٌه خاصة إذا كان المسٌر مفلسا.

 

 

 

                                                           
.49ـ المساوي كرٌم محمد : االتفاقٌات بٌن شركة المساهمة ومسٌرٌها، م س، ص  92

  
، غٌر منشور. حٌث جاء فٌه 1072/6/2009، ملف رقم 31/3/2009المحكمة التجارٌة بالدار البٌضاء، بتارٌخ  3872ـ حكم عدد 93

حٌث تبٌن للمحكمة من خالل اطالعها على وثائق خاصة بروتوكول االتفاق المبرم بٌن ممثل المدعٌة والمدعى علٌها أنه تم إقحام " 
 المدعٌة فً البروتوكول المذكور وتنصٌبها ضامنة احتٌاطٌة للدٌون التً على الممثل المذكور لفائدة المدعى علٌها. 

من قانون الشركات الذي ٌمنع أن  66قام به الممثل المذكور ٌتعارض مع مقتضٌات المادة وحٌث تبٌن للمحكمة أن التصرف الذي 
."تكفل الشركة أو تضمن احتٌاطٌا التزامات المسٌر تجاه األغٌار واعتبرت المادة المذكورة عقد الضمان أو الكفالة باطال  

. 42ـ مصطفى حفرصٌد : االتفاقات المالٌة بٌن المسٌر و الشركة، م س، ص 
94
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اإلشكاالت القانونٌة و العملٌة لنظام التعرض على تسجٌل 
 العالمة التجارىة

 

 

 

 
 

 

 

 عمر شهدي

 باحث فً منازعات األعمال

 إطار بوزارة اإلقتصاد والمالٌة

 

 

 

 

 :  مقــدمة

بهٌمنة  ،ٌتسم الواقع االقتصادي العالمً المعاصر الذي تسٌطر علٌه أفكار العولمة

باسطة أجنحتها على مختلؾ المعامالت االقتصادٌة  ،التكنولوجٌا الحدٌثة بشتى أشكالها

بما فً ذلك العالقات ذات الطابع الصناعً والتجاري  ،ومإثرة فً جمٌع العالقات القانونٌة

تلك المتصلة بالملكٌة الصناعٌة عموما، وبالعالمات كعنصر من  ،اوالتً نجد من صوره

 .عناصر الملكٌة على وجه الخصوص

والعالمات لها أهمٌة كبٌرة فً تحرٌك عجلة االقتصاد، وذلك راجع باألساس  

سلعا كانت أو خدمات عن بعضها البعض ،لوظٌفتها فً تمٌٌز المنتجات
من  فالهدؾ .95

لٌس مكافؤة صاحبها من أجل تشجٌعه على  ،حماٌة الحقوق التً ترد على الشارات الممٌزة
                                                           

95
 . 2َ، ص  2008-2007وّبي اٌضافً : اٌذّبٌخ اٌجٕبئٍخ ٌٍؼالِخ اٌزجبعٌخ، عؿبٌخ ًٌٍٕ صثٍَٛ اٌّبؿزغ فً ق.ر، اٌـٕخ ج  
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بل تنظٌم العالقات التنافسٌة داخل  .التجدٌد واالبتكار كما هو الشؤن بالنسبة لالبتكارات

عن طرٌق السماح للمتدخلٌن فٌه بتمٌٌز منتجاتهم أو مإسساتهم عن منتجات  ،السوق

م ومإسسات منافسٌه
وتنقسم هذه الشارات إلى االسم التجاري والبٌانات الجؽرافٌة  .96

 وتسمٌات المنشؤ وعالمات الصنع أو التجارة أو الخدمة.

والعالمة التجارٌة هً عبارة عن العالمة التً ٌضعها التاجر على البضابع التً  

ضعها صاحب ما العالمة الصناعٌة فهً تلك التً ٌأ .ٌشترٌها من المصنع وٌقوم بتروٌجها

هً تلك التً تمٌز مإسسة  ،المصنع لٌمٌز بها عمله الصناعً، فً حٌن ان عالمة الخدمة

أو مشروعا ما للخدمات عن مثٌالتها.
97

 

وبما أن الشخص مالك العالمة قد ٌتعرض العتداء آخر على عالمته، كان البد من 

العالمة ٌنجم عنه فمتى سجلت  .إٌجاد سجل للعالمات وإنشاء حقوقها بناء على التسجٌل

استبثار مالك العالمة واحتكاره الستعمالها حقه فً معارضة تسجٌل أي عالمة مشابهة أو 

مطابقة لعالمته
98

 . 

أما بالنسبة للعالمات المشهورة فهً تشكل استثناء على مبدأ التسجٌل، إذ بالرؼم من 

عدم تسجٌلها فهً تتمتع بالحماٌة المقررة للعالمات
99
. 

ٌداع وتسجٌل العالمة تؽٌرا مهما ففً ظل قانون الملكٌة الصناعٌة هذا وقد عرؾ إ

كان ٌسمح بالمطالبة بؤولٌة استعمال عالمة استنادا إلى مجرد سبق استعمالها،  1916لسنة 

وحتى من دون تسجٌلها. إال أن القانون الجدٌد للملكٌة الصناعٌة تخلى عن هذا النظام وأخذ 

ربط اكتساب الحق على العالمة بإٌداعها وتسجٌلها فً مكتب بنظام اإلٌداع والتسجٌل الذي ٌ

 الملكٌة الصناعٌة والتجارٌة. 

المتعلق بتؽٌٌر وتتمٌم  2006لسنة   31.  05وفً إطار التعدٌل الذي جاء به ق  

المتعلق بالملكٌة الصناعٌة، والذي ٌستهدؾ األخذ بمسطرة التعرض  17. 97القانون رقم  

 17/  97من ق.  4 – 148إلى  2 – 148صناعٌة بمقتضى المواد أمام مكتب الملكٌة ال

من المرسوم التطبٌقً، أصبح ٌمكن لمالك عالمة محمٌة أن  66 -5إلى  66 -1والمواد  من 

ٌتعرض بواسطتها على تسجٌل العالمة التً ٌرى انها تمس بحقوقه المكتسبة
100
. 

 وٌطرح هذا الموضوع أهمٌة علمٌة وعملٌة :

                                                           
96

فؤاص ِؼالي: اٌٍّىٍخ اٌظٕبػٍخ ٚاٌزجبعٌخ )صعاؿخ فً اٌمبْٔٛ اٌّغغثً ٚاالرفبلبد اٌضٌٍٚخ(، ِطجؼخ األٍِٕخ، اٌطجؼخ األٌٚى، 

 . 411، ص  2009ؿٕخ 
97

دـٓ اٌٛعٌبغًٍ : اٌزؼضي ػٍى اٌٍّىٍخ اٌظٕبػٍخ ٚاٌّظٕفبد اٌـٍّٕبئٍخ، ِطجؼخ اٌظِٛؼخ،  -إصعٌؾ ؽبعق اٌـجبػً  

 . 25، ص  1995ؿٕخ 
98
ِذّض ِذجٛثً : إٌظبَ اٌمبًٔٛٔ ٌٍؼالِبد فً ػٛء اٌزشغٌغ اٌّغغثً اٌّزؼٍك ثذمٛق اٌٍّىٍخ اٌظٕبػٍخ ٚاالرفبلٍبد  

 . 63اٌضٌٍٚخ، ص  
99
 . 476فؤاص ِؼالي: َ.ؽ، ص   
100

 01. 50. 190طبصع ثزٕفٍظ اٌظٍٙغ اٌشغٌف علُ   31. 05فؤاص ِؼالي: ِـزجضاد لبْٔٛ اٌٍّىٍخ اٌظٕبػٍخ اٌمبْٔٛ علُ 

 . 170، ص  2007أوزٛثغ  1، اٌّجٍخ اٌّغغثٍخ ٌٍمبْٔٛ االلزظبصي، اٌؼضص 2006 – 2- 14اٌّؤعر فً  
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مٌة تتمثل فً أن نظام التعرض ٌعتبر من أهم ما  جاء به القانون رقم  فاألهمٌة العل

كما تتجلى هذه األهمٌة فً   .، إذ لم ٌكن ٌسمح باالستفادة من هذه اآللٌة فً السابق31.  05

 محاولة استنباط وتحلٌل النصوص القانونٌة المإطرة لهذه اآللٌة. 

رض له أهمٌة كبرى، خصوصا وأن أما األهمٌة العملٌة، فتتجلى، فً أن نظام التع

النظام المؽربً فٌما ٌخص طلبات إٌداع العالمات ،ٌؤخذ بنظام عدم الفحص السابق، 

فالمكتب ال ٌقوم إال بفحص شكلً لطلب التسجٌل. فنظام التعرض ٌوفر إمكانٌات ألصحاب 

لتسجٌل الشارات لحماٌة عالماتهم وبالتالً استباق األضرار التً ٌمكن أن تلحق بهم بعد ا

لٌفاجؤ صاحب العالمة المسجلة أو المشهورة أن عالمتهم قد سجلت من طرؾ شخص آخر. 

فالتعرض ٌنبه طالب تسجٌل عالمة إلى وجود أصحاب حقوق على نفس العالمة وبالتالً 

 تفادي المنازعات الالحقة للتسجٌل وما ٌنشؤ عنها من آثار. 

إلى أي حد استطاع المشرع  وبالنسبة لإلشكالٌة التً ٌطرحها الموضوع ،فهً

 المؽربً بسنه لنظام التعرض تحسٌن نظام التسجٌل الجاري به العمل فً المؽرب؟ 

لمعالجة هذا الموضوع سنعتمد مقاربة تحلٌلٌة تقٌٌمٌة ، بحٌث سنحاول أن نقؾ عند 

  النصوص المنظمة آللٌة التعرض. وبالتالً تقٌٌمها باستنتاج فوابده والثؽرات التً ٌعرفها.

لتفكٌك الموضوع سنحاول اإلجابة على اإلشكالٌة المركزٌة، حٌث سنتطرق إلى آلٌة 

التعرض من حٌث مفهومه و إطاره المسطري)المبحث األول( ثم ننتقل للحدٌث عن فوابد 

 التعرض والمشاكل التً تعترضه ) المبحث الثانً(.
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 مفهوم التعرض و إطاره المسطري المبحث األول : 

المتعلق بتؽٌٌر  2005لسنة  31. 05من المستجدات الهامة التً جاء بها القانون رقم 

المتعلق بالملكٌة الصناعٌة، تبنٌه مسطرة التعرض أمام مكتب  17.  97وتتمٌم القانون رقم 

الملكٌة الصناعٌة، وعلٌه سنحاول التطرق إلى مفهوم التعرض وحاالته )المطلب األول( ثم 

 )المطلب الثانً(. إلطاره المسطري 

 المطلب األول :مفهوم التعرض وحاالته 

لتحسٌن نظام تسجٌل العالمة الجاري به العمل فً المؽرب، جاء تبنً مسطرة 

. وبما أن هذه 17.  97المتمم والمؽٌر لقانون   31 -05التعرض بمقتضى القانون رقم 

، فإننا سنتعرض لتحدٌد اآللٌة تعتبر من المستجدات الهامة لقانون الملكٌة الصناعٌة 

 المقصود بالتعرض )الفقرة األولى( ثم تحدٌد حاالته )الفقرة الثانٌة(. 

 الفقرة األولى : تحدٌد المقصود بنظام التعرض 

ٌختلؾ دور الهٌبات المكلفة بالملكٌة الصناعٌة فٌما ٌخص طلبات إٌداع العالمات، 

ات . فهناك بعض التشرٌعات التً باختالؾ التشرٌعات وموقفها من مسؤلة فحص هذه الطلب

تقوم بفحص الطلب من الناحٌة الموضوعٌة والشكلٌة، كالنظام اإلنجلٌزي، بٌنما تؤخذ بعض 

التشرٌعات األخرى بنظام عدم الفحص السابق، كالنظام الفرنسً والسوٌسري والنظام 

طلب التسجٌل  المؽربً. وفً هذا اإلطار فإن الهٌبة المكلفة بالملكٌة الصناعٌة تقوم بفحص

شكال وتتحقق من مطابقته للمقتضٌات القانونٌة 
101

وإال أرجعته لصاحب الشؤن قصد  

تصحٌحه أو لتعوٌضه
102

، إذ أن المشرع المؽربً لم ٌستلزم قٌام الهٌبة المكلفة بتسجٌل 

حقوق م ص بفحص هذه الحقوق من حٌث الموضوع.
103

 

وقصد تحسٌن النظام الجاري به العمل فً المؽرب 
104

تبنً نظام التعرض،  ، جاء

بمقتضاه ٌمكن لمالك عالمة محمٌة أن ٌتعرض بواسطتها على تسجٌل العالمة التً ٌرى 

 أنها تمس بحقوقه المكتسبة. 

وٌؤخذ هذا التعرض مفهوم االعتراض أو المعارضة فً تسجٌل العالمة. والتعرض 

ة من وسابل ، ٌختلؾ عن التعرض كوسٌل17- 97مسطرة جدٌدة أدخلت على القانون رقم  

الطعن العادي المتعارؾ علٌها فً قانون المسطرة المدنٌة أو قانون المسطرة الجنابٌة
105

 .

وٌالحظ أن نظام التعرض الذي أخذ به القانون المؽربً ٌشبه إلى حد بعٌد مثٌله فً القانون 

                                                           
101

 . 84ِذّض ِذجٛثً: َ ؽ، ص   
102

 ضع اإلشبعح إٌى أْ ٕ٘بن رشغٌؼبد رأسظ ِٛلفب ٚؿطب ثٍُ ٔظبَ اٌفذض اٌـبثك ٚٔظبَ ػضَ اٌفذض اٌـبثك. ٚرج 
103

دّضاٚي ػجض اٌٛادض: دّبٌخ دمٛق اٌٍّىٍخ اٌظٕبػٍخ ِٓ سالي اٌزشغٌغ ٚ اٌؼًّ اٌمؼبئً ، اٌجغائُ اٌّبٌٍخ ِٓ سالي  

 568، ص  2007ٛ فبرخ ٌٍٛٔٛ ِبٌ 31اجزٙبصاد اٌّجٍؾ االػٍى، إٌضٚح اٌجٌٙٛخ اٌـبثؼخ ، 

 
104

ؿٕخ  1ؽجؼخ  14/20/2006ٌٛٔؾ ثٕٛٔخ: اٌؼالِخ اٌزجبعٌخ ثٍٓ اٌزشغٌغ ٚ االجزٙبص اٌمؼبئً ٚفمب السغ رؼضٌالد ظٍٙغ   

 36ص  2006
105

 .85ِذّض ِذجٛثً: َ.ؽ، ص   
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الفرنسً، وهو ٌقوم على نشر طلبات تسجٌل العالمات فً الفهرس الرسمً للعالمات خالل 

ة أسابٌع من إٌداعها فً مكتب الملكٌة الصناعٌة، حٌث ٌمكن لمالك عالمة مسجلة أو ست

مشهورة، او تم إٌداع طلب تسجٌل بشؤنها فً تارٌخ سابق، وكذا لصاحب حق أولوٌة بشؤن 

إٌداع سابق جرى فً دولة أخرى، ولصاحب حق استؽالل استبثاري على عالمة 

مسجلة...
106

المودعة أمام مكتب الملكٌة الصناعٌة خالل  أن ٌتعرض على تسجٌل العالمة 

 األجل القانونً. 

هذا وإن دور المكتب المؽربً للملكٌة الصناعٌة والتجارٌة حٌادي ما بٌن األطراؾ 

/ أ( مع  135أصحاب المصلحة، ما لم ٌكن هناك ما ٌتعلق بالنظام العام واآلداب العامة )

ٌقوم على اإلٌداع قصد التسجٌل ثم اإلعالن عن العلم بؤن نظام تسجٌل العالمة وفقا للقانون 

هذا التعرض، فإنه وعلى هذا األساس ٌقع على األطراؾ المعنٌة عبء تتبع عملٌات النشر 

الخاصة بالعالمات المودعة بقصد التسجٌل حتى ٌحموا حقوقهم وٌعملوا على وقاٌتها
107

  .

ن تلقاء نفسه، وإنما بناء على فمكتب الملكٌة الصناعٌة والتجارٌة ال ٌملك حق التصدي لها م

طلب من صاحب حق فً شكل تعرض
108

. فقد جاء فً قرار صادر عن محكمة االستبناؾ 

التجارٌة بفاس
109

،}... وأنه لما كان من الثابت المتفق علٌه أن اإلٌداع ٌتم تحت مسإولٌة 

المودع ولٌس له سوى طابعا مصرحا مادام القانون ال ٌنص على أي مسطرة خاصة 

سابقة  لإلٌداع كما أن المكتب ال ٌتوفر على أٌة صفة لرفض تسجٌل لعلة أنه من  لدراسة

شؤنه أن ٌلحق ضررا بعالمة سبق إٌداعها ومنحت لها الحماٌة.{ وفً نفس االتجاه.
110
  

 الفقرة الثانٌة :حاالت التعرض 

 أخذ القانون الجدٌد للملكٌة الصناعٌة، بنظام اإلٌداع والتسجٌل الذي ٌربط اكتساب

الحق على العالمة بإٌداعها وتسجٌلها فً مكتب الملكٌة الصناعٌة والتجارٌة، ومن تم 

ق م  140استصدار شهادة تسجٌل العالمة التً بها ٌنشؤ الحق على الشارة المعتمدة )م 

، حٌث لم ٌكن 1916ص(وهذا عكس ما كان علٌه األمر فً قانون الملكٌة الصناعٌة لسنة 

لحق بل ٌكشؾ عنه فقطالتسجٌل هو الذي ٌنشا ا
111

. وهكذا أصبح لكل ذي شؤن حق 

االعتراض على تسجٌل العالمة ونشرها، على أن ٌتضمن هذا االعتراض األسباب التً 

ٌستند إلٌها مقدمه
112
. 

                                                           
106

 . 171فؤاص ِؼالي: ِـزجضاد لبْٔٛ اٌٍّىٍخ اٌظٕبػٍخ، َ.ؽ، ص  
107

 . 66غ أٚ ػالِخ اٌزجبعح أٚ ػالِخ اٌشضِخ، ص  صًٌٍ اٌؼالِخ: ػالِخ اٌظٕ
108

 . 500فؤاص ِؼالي: اٌٍّىٍخ اٌظٕبػٍخ ٚاٌزجبعٌخ، َ.ؽ، ص   
109

، ثؼغ 2006/   1975ٍِف ػضص  2007 -11 -15اٌظبصع ثزبعٌز   1644لغاع ِذىّخ االؿزئٕبف اٌزجبعٌخ ثفبؽ علُ  

 . 210، ص  2008أوزٛثغ  11 اٌمغاعاد اٌظبصعح ػٓ ِذىّخ االؿزئٕبف اٌزجبعٌخ ثفبؽ، اٌؼضص
110

 .2007 – 10 – 02اٌظبصع ة  1418لغاع ِذىّخ االؿزئٕبف ثفبؽ علُ 

111
 . 485فؤاص ِؼالي: َ.ؽ، ص   
112

 . 258، ص  2002سبؽغ ٌطفً: ِٛؿٛػخ دمٛق اٌٍّىٍخ اٌفىغٌخ، شغؽخ ٔبؽ ٌٍطجبػخ، اٌمب٘غح أٚي صٌـّجغ ؿٕخ 
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 وٌمكن حصر حاالت التعرض فً فرٌضتٌن : 

الحالة األولى : تتعلق بالتعرض على إٌداع طلب تسجٌل عالمة من أجل توفٌر 

( حٌث ٌمكن لمالك 2 -05 – 1485من المرسوم التطبٌقً  – 66 -1طنٌا )م الحماٌة و

عالمة محمٌة أو مودعة فً تارٌخ سابق أو تتمتع بتارٌخ أولوٌة سابقة، أو مالك عالمة 

مكررة من اتفاقٌة بارٌس، أو مالك بٌان جؽرافً  6سابقة مشهورة حسب مدلول المادة 

ٌد من حق استؽالل استبثاري ما لم ٌنص على محمً، وتسمٌة منشؤ محمٌة، وكذا المستف

شروط تعاقدٌة مخالفة، أن ٌتعرض على تسجٌل العالمة موضوع الطلب لدى مكتب الملكٌة 

 م ( . 2 – 148الصناعٌة والتجارٌة خالل األجل المخصص لذلك )م 

إال أنه ٌستحسن لمن ٌرؼب فً التعرض عدم انتظار آخر ٌوم فً األجل سواء لتقدٌم 

أو إلٌداع المالحظات المتبادلة، إذ ٌتعٌن القٌام بما ٌلزم فً وقت مالبم آلخر ٌوم  التعرض

فً األجل حفاظا على حقوق صاحب المصلحة
113
. 

وإذا حدث وطلب شخصان أو أكثر فً وقت واحد تسجٌل نفس العالمات أو تسجٌل 

تاذة سمٌحة عالمات تكون متطابقة عن فبة واحدة من المنتجات. ففً هذه الحالة وحسب األس

القلٌوبً ترفض إدارة العالمات التجارٌة التسجٌل إلى أن ٌقدم أحد المتقدمٌن تنازال من باقً 

حكما حابز لقوة الشًء المحكوم فٌه بؤحقٌته المنازعٌن له أو
114

، هذا الحل ال نجد له مثٌال 

 فً القانون المؽربً الذي لم ٌجب عن هذا اإلشكال عكس القانون المصري. 

هذا وٌطرح التعرض على تسجٌل العالمة إشكالٌات أخرى تتعلق بمدى أحقٌة 

التعرض، كحالة تماثل األسماء العابلٌة لشخصٌن ٌعمالن فً قطاعات متنافسة وٌكون 

سبقٌة تسجٌل اسمه العابلً كعالمته. هنا ٌمكن القول أنه بتسجٌل االسم العابلً  إلحدهما

له وال ٌجوز من تم أن ٌعتمد ذلك االسم كعالمة من كعالمة، ٌكتسب حق االستبثار باستؽال

قبل الؽٌر وإال نشؤ حق التعرض عن تسجٌل نفس االسم لكون األمر ٌتعلق بعالمة سابقة 

بند أ.م.ص(. لكن هل ٌجوز استعمال نفس االسم العابلً، الذي تم تسجٌله  137مسجلة )م  

 ة لشركة من طرؾ تاجر آخر. سابقا كعالمة كعنوان تجاري أو كشعار أو كتسمٌة تجارٌ

نعتقد بؤنه ٌجوز لحامل االسم العابلً المشكل لعالمة فً ملك الؽٌر أن ٌستعمل ذلك 

االسم كعنوان او كشعار أو كتسمٌة تجارٌة لشركة، شرٌطة أن ٌتسم ذلك االستعمال بحسن 

النٌة
115

ن تجاري . وهناك مشكلة أخرى تتعلق بإمكانٌة اعتماد االسم العابلً المشكل لعنوا 

كعالمة، القاعدة هً أنه ال ٌجوز اعتماد عنوان تجاري مستعمل من قبل الؽٌر كعالمة ولو 

كان صاحب االسم العابلً المشكل بعنوان تجاري فً حالة طلب تسجٌل عالمة تتخذ نفس 

 االسم العابلً. 

                                                           
113

 . 65صًٌٍ اٌؼالِخ: َ.ؽ، ص  
114

 . 270: اٌٍّىٍخ اٌظٕبػٍخ، صاع إٌٙؼخ اٌؼغثٍخ، ص  ؿٍّذخ اٌمٍٍٛثً
115

 . 433فؤاص ِؼالي: َ.ؽ، ص  
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خل الحالة الثانٌة : تتعلق بالتعرض على طلب تمدٌد مفعول الحماٌة لعالمة أجنبٌة دا

 من المرسوم التطبٌقً(. 2 – 66المؽرب )م

ٌمكن للعالمة أن تكون موضوع تسجٌل دولً، وٌفهم من التسجٌل الدولً التسجٌل 

الذي تشرؾ علٌه المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة فً إطار اتفاق وبروتوكول مدرٌد 

لدى كل دولة  المسمى باتحاد مدرٌد ذلك أن صاحب العالمة ٌمكنه أن ٌقوم بتسجٌل منفرد

 ٌرؼب فً تمدٌد حماٌة عالمته إلٌها. 

 وٌمكن أن ٌكون تموٌل العالمة لدولة أخرى فً إحدى صورتٌن :

  أن ٌطلب مالك عالمة مودعة أو مسجلة لدى المكتب المؽربً توفٌر الحماٌة لها

 خارج المؽرب. 

  فً أن ٌطلب مالك عالمة مودعة أو مسجلة فً دولة أجنبٌة توفٌر الحماٌة لها

المؽرب
116 

من اتفاقٌة مدرٌد فإن العالمة التجارٌة المسجلة دولٌا  4ومن خالل مقتضٌات المادة 

تتمتع ابتداء من تارٌخ تسجٌلها فً كل البلدان المعنٌة بنفس الحماٌة المقررة لها كما 

لو كانت  مسجلة مباشرة فً هذه الدول، كما أنها تخضع للقوانٌن الوطنٌة للدول التً 

فٌها بالحماٌة شؤنها فً ذلك شؤن العالمات الوطنٌةتتمتع 
117
. 

من المرسوم التطبٌقً فإن مكتب الملكٌة الصناعٌة ٌضع رهن  66. 2وحسب المادة 

إشارة العموم فهرس العالمات الدولٌة المنشور من طرؾ المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة 

 جل المحدد بمقتضى نفس المادة. حتى ٌتسنى لهم االستفادة من نظام التعرض وذلك خالل األ

 

 

 المطلب الثانً: اإلطار النظري للتعرض

بقصد تحسٌن النظام  17 97التعرض مسطرة جدٌدة أدخلت على القانون رقم 

 الجاري به العمل فً المؽرب بشؤن العالمات.

وسنتناول فً هذا المطلب تقدٌم التعرض والبت فٌه )الفقرة األولى( ثم ننتقل للحدٌث 

 القرار القاضً بقبول التعرض أو رفضه والطعن فٌه )الفقرة الثانٌة(.عن 

 الفقرة األولى: تقدٌم التعرض والبت فٌه
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نظام التعرض الذي أخذ به القانون المؽربً، ٌقوم على نشر طلبات تسجٌل العالمات 

قا فً مجلة العالمات وما ٌستتبع ذلك من إجراءات، لذلك فإننا سنتعرض لهذه اآللٌة انطال

 من تقدٌم التعرض )أوال( ثم البت فٌه )ثانٌا(.

 أوال: تقدٌم التعرض

من  5-148إلى  2-148المشرع المؽربً مسطرة التعرض من خالل المواد  نظم

وكذا من خالل المواد  31-05الذي ؼٌر وتمم بمقتضى القانون رقم  17-97القانون رقم 

من المرسوم التطبٌقً. وهذه المسطرة لٌست إجبارٌة فً كل نزاع ٌتعلق  5-66إلى  66-1

سابق ٌمكنه االلتجاء مباشرة إلى المحكمة  بمشروعٌة تسجٌل العالمة. ذلك أن صاحب حق

المختصة من أجل رفع دعوى قضابٌة
118
. 

 134و 133إما للمطالبة بالتصرٌح ببطالن العالمة فً حالة خرق مقتضٌات المواد 

من ق م ص( أو لفقدها لطابع  163، أو إسقاط الحق علٌها إما لعدم االستعمال )م 135و 

(142قها )دعوى االستحقاق )م( وللمطالبة باستحقا164التمٌز )م
119
. 

ففً هذا الشؤن جاء فً إحدى القرارات الصادر عن محكمة االستبناؾ بفاس رقم 

، أن سلوك مسطرة التعرض 479/08ملؾ عدد  16/09/2008الصادر بتارٌخ  1307

هو أمر اختٌاري ال ٌترتب عن عدم إجراءها  31/05الواردة فً القانون التعدٌلً رقم 

ؤنؾ علٌها فً رفع دعوى المنافسة ؼٌر المشروعة أمام المحكمة من أجل سقوط حق المست

صٌانة حقوقها
120

الصادر  1820. وفً قرار آخر صادر عن نفس المحكمة تحت رقم 

جاء فٌه: "وحٌث إن كانت مسطرة  1060/2008ملؾ عدد  18/12/2008بتارٌخ 

بموجب التعدٌل  97-17التعرض على طلب تسجٌل عالمة تعد تجدٌدا أدخل على القانون 

 2-148الذي لحقه بالقانون... فإن هذه المسطرة لٌست إجبارٌة بل هً اختٌارٌة بدلٌل المادة 

التً منحت إمكانٌة التعرض ولٌس وجوبه"
121
. 

وٌقوم نظام التعرض الذي أخذ به القانون المؽربً على نشر طلبات تسجٌل 

( هً مجلة 1-148ٌة )م العالمات فً مجلة متخصصة ٌصدرها مكتب الملكٌة الصناع

العالمات خالل أجل ال ٌتعدى شهرا واحدا من تارٌخ إٌداعها فً المكتب، وذلك ألجل تمكٌن 

العموم من االطالع على العالمات المودعة
122

 66-1وٌتم هذا النشر مرتٌن فً الشهر )م 

 من المرسوم(.
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ارٌخ أولوٌة... بعدبذ ٌمكن لمالك عالمة محمٌة أو مودعة فً تارٌخ سابق أو تتمتع بت

( أن ٌتعرض على تسجٌل العالمة موضوع الطلب لدى مكتب الملكٌة ص و ت، 2-148)م 

-148خالل أجل شهرٌن تبتدئ بالنسبة للطلبات المودعة فً المؽرب من تارٌخ نشرها )

2)123
. 

العالمات األجنبٌة المطلوب تمدٌد حماٌتها للمؽرب، فقد ربطت المادة أما بالنسبة  

رسوم أجل التعرض، بتارٌخ توصل المكتب المؽربً للملكٌة الصناعٌة من الم 2666

والتجارٌة بفهرس العالمات الدولٌة المنشور من طرؾ المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة 

ووضعه رهن إشارة العموم
124

. وهكذا فإن سرٌان أجل التعرص بالنسبة للعالمات األجنبٌة 

للشهر الذي ٌتوصل فٌه المكتب بفهرس العالمات  ٌبدأ من الٌوم األول من الشهر الموالً

 الدولٌة.

من المرسوم التطبٌقً ٌجب أن ٌحدد التعرض على طلب  3-66ووفقا ألحكام المادة 

 تسٌل عالمة البٌانات التالٌة:

هوٌة المتعرض، والبٌانات التً من شؤنها أن تثبت وجود حقوقه وطبٌعتها  -1

 ومصدرها ومداها.

متعرض علٌه، وبٌان المنتجات أو الخدمات المستهدفة مراجع طلب التسجٌل ال -2

 من التعرض.

 عرض األسباب التً ٌرتكز علٌها التعرض. -3

 إثبات أداء الرسوم المستحقة. -4

 تفوٌض الوكٌل عند االقتضاء. -5

بالفهرس الرسمً لجمٌع  2-148وتنشر التعرضات المنصوص علٌها فً المادة 

من المرسوم( 3-66العالمات )م 
125

إضافة إلى وجوب تضمٌن اإلشارة إلٌها فً . هذا 

 ( .2-48السجل الوطنً للعالمات )

وإذا كان القانون أعطى لمقدم االعتراض الحق فً تقدٌم بٌنة خطٌة لتؤٌٌد اعتراضه 

على تسجٌل الحق موضوع االعتراض بذلك ألن األصل أن ٌمنع مقدم طلب تسجٌل العالمة 

خرى ؼٌر الحجة التً سبق تقدٌمها، ؼٌر أنه والمعترض على التسجٌل من تقدٌم حجة أ
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ٌجوز لمسجل العالمة أن ٌسمح للطالب أو المعترض فً أٌة إجراءات لدٌه بتقدٌم أٌة بٌنة 

وفق الشروط القانونٌة
126
. 

 ثانٌا: البت فً التعرض

لقد أسندت للمكتب المؽربً للملكٌة الصناعٌة، مهمة شبه قضابٌة للفصل فً 

ات اإلٌداع لتسجٌل عالمة، تختلؾ عن مهامه كهٌبة إدارٌة ذات التعرضات التً تلحق طلب

وظٌفة عامة
127

تلقٌه للعرض مستوفً الشروط القانونٌة، ٌقوم بالبت فٌه داخل ال  . فبعد

(. ؼٌر أن هذا األجل 3-148ٌتعدى ستة أشهر من انتهاء أجل الشهرٌن المقررة للتعرض )

ٌمكن أن ٌكون موضوعا للتمدٌد لمدة ستة أشهر جدٌدة بناء على قرار معلل من طرؾ 

طراؾ أو بطلب من أحد األطراؾ ٌقبل المكتب ٌبلػ إلى األطراؾ أو بطلب مشترك من األ

128(3-148من مكتب م ص و ت )
.والقرارات التً تتخذها الهٌبة فً هذا الباب، هً 

قرارات إدارٌة وٌمكن لصاحب المصلحة الطعن فٌها إدارٌا
129
. 

وفً حالة تقدٌم طلب التمدٌد من قبل أحد األطراؾ أو باتفاق بٌنهم، ٌجب أن ٌكون 

من  4-66عا لدى المكتب من قبل أحد األطراؾ أو وكٌله )م الطلب مصادقا علٌه ومود

المرسوم(
130
. 

وقد أوجب المشرع على المكتب من أجل البت فً التعرض سلوك إجراءات على أن 

ٌصدر فً األخٌر قرارا
131

، حٌث تبدأ مسطرة دراسة التعرض بتبلٌؽه فورا لمالك طلب 

 1بند رقم  3فق  3-148لتوصل )م التسجٌل  أو وكٌله بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار با

ق م ص( وذلك ألجل تقدٌم جوابه ومالحظاته بشؤنه
132

. كما 1111باإلضافة إلى مطبوع  

تقوم الهٌبة بتبلٌػ كل جواب للطرؾ اآلخر بمقتضى رسالة مضمونة أٌضا مع اإلشعار 

م (. وبعد التوصل بمستنتجات الطرفٌن تقو3الفقرة  148بالتوصل اعتمادا على )المادة 

الهٌبة بإعداد مشروع قرار ٌتم تبلٌؽه للطرفٌن بالبرٌد المضمون مع اإلشعار بالتوصل فً 

، مع إمكانٌة المنازعة فٌه داخل أجل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ استالم التبلٌػ 118مطبوع 

وإال اعتبر المشروع بمثابة قرار عند عدم المنازعة فٌه داخل األجل المذكور
133

وٌكون  
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التعرض وقابال للطعن أمام محكمة االستبناؾ التجارٌة بالدار البٌضاء  بقبول أو رفض

(148-5.) 

وٌهدؾ المشرع من تبلٌػ مشروع القرار، أن ٌطلع األطراؾ على األسس التً 

سٌعتدمها المكتب المؽربً للملكٌة الصناعٌة والتجارٌة فً بناء القرار الذي سٌتخذه
134

 . 

ب علٌه أن ٌضمن القرار فً السجل الوطنً ، فإن المكت02ق  4-148وحسب المادة 

 للعالمات، وٌنشره فً الفهرس الرسمً.

ؼٌر أنه إذا توصل األطراؾ إلى اتفاق فٌما بٌنهم، أو قام المتعرض بسحب تعرضه، 

(. كما أن مسطرة التعرض تنتهً من حٌث 3-148فإنه ٌجري قفل مسطرة التعرض )م 

بة المكلفة بالملكٌة الصناعٌة أن التعرض مبرر أي المبدأ عند بلوغ ؼاٌتها بصدور قرار الهٌ

أنه مقبول من جهة أو مرفوض من جهة أخرى
135
. 

هذا وتجدر اإلشارة إلى أن مسطرة التعرض قد تتوقؾ فً حاالت نصت علٌها المادة 

 ( وهً:3-148)

 إذا كان التعرض مبنٌا على طلب تسجٌل عالمة. -1

 إذا تم االلتجاء للقضاء بخصوص: -2

 ن.دعوى البطال -

 دعوى سقوط الحق. -

 دعوى المطالبة بالملكٌة. -

إذا اتفق األطراؾ على توقٌؾ المسطرة كما لو كانوا فً مرحلة مفاوضات  -3

إلٌجاد حل حبً
136
. 

ففً حالة إٌداع طلب تسجٌل عالمة سابق ٌكون من الضروري انتظار مصٌر ذلك 

ضه ال ٌعود هناك الطلب، من منطلق أن األولوٌة تكون لإلٌداع السابق. بحٌث فً حالة رف

مبرر للتعرض الذي ٌستند إلٌه.  أما فً حالة استناد التعرض إلى إقامة دعوى بطالن 

العالمة المتعلق بها الطلب أو دعوى استحقاقها فما دام أن األمر معروض على القضاء، 

فإنه من الضروري انتظار صدور حكم نهابً بشؤنها، وعلى ضوبه ٌتقرر مصٌر 

التعرض
137

أشهر بالنسبة لحالة اتفاق الطرفٌن  6قابل ثم تحدٌد أجل أقصى هو ٌمكن بالم 

معا على توقٌؾ مسطرة التعرض
138
. 
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هذا فإذا تبٌن للمكتب، أن التعرض ٌنبنً على أسباب مبررة فإنه ٌرفض طلب 

 تسجٌل العالمة أو ٌرفض التعرض، وهذا ما سنتناوله فً الفقرة الثانٌة.

 

 الثانٌة: القرار القاضً ٌرفض أو قبول التعرض والطعن فٌه الفقرة

إذا تبٌن للمكتب أن التعرض ٌنبنً على أسباب مبررة فإنه ٌرفض طلب تسجٌل 

العالمة بقرار معلل )أوال( وإال فإنه برفض التعرض بقرار معلل )ثانٌا( ومهما كان قرار 

 المكتب فإنه ٌمكن الطعن فٌه )ثالثا(.

 

 ل التعرضأوال: قرار قبو

قد ٌتبٌن لمكتب الملكٌة الصناعٌة أن التعرض ٌنبنً على أسباب مبررة فٌرفض 

طلب تسجٌل العالمة بقرار معلل
139

. ومن القرارات التً صدرت عن مكتب الملكٌة 

-6-12بتارٌخ  62البات فً التعرض رقم  24الصناعٌة بقبول التعرض، نجد القرار رقم 

(KIKIاراؼوسا مانرٌسا )، بٌن المتعرضة شركة ؼونزالو س06
140

. وجاء فً تحلٌل 

المكتب "حول مقارنة المنتجات: حٌث تتطابق المنتجات التالٌة "علؾ الحٌوانات" الخاصة 

 بالعالمات المتنازع حولها "وعلؾ الحٌوانات وخاصة علؾ الطٌور".

طلب التسجٌل موضوع التعرض،  وبالتالً فإن جزءا من المنتجات الواردة فً

 متطابق مع منتجات العالمة السابقة المثارة.

  حول مقارنة الشارتٌن

 I.I.Kحٌث أن الشارة موضوع النزاع تشترك فً األحرؾ الالتٌنٌة التالٌى : 

موضوعة بنفس الترتٌب والتصنٌؾ، األمر الذي ٌعطٌها صبؽة متقاربة سواء على المستوى 

 .KIWI – KIKIالمربً أو النطق 

وبالتالً فإن الشارة موضوع النزاع ال ٌمكن اعتمادها كعالمة لتعٌٌن المنتجات 

المتطابقة وهً: علؾ الحٌوانات" دون المساس بالحقوق السابقة للشركة المتعرضة على 

 . KIKIعالمة 

 لهذه األسباب 

 تقرر ما ٌلً: 

لٌة "علؾ فٌما ٌخص المنتجات التا 2006-62: ٌقبل التعرض رقم 1المادة -

 الحٌوانات".
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فٌما ٌقضى المنتجات التالٌة:  102515: القبول الجزبً لطلب التسجٌل رقم 2المادة -

المنتجات الزراعٌة، والنباتٌة والؽابوٌة والحٌوي ؼٌر المدرجة فً فبات أخرى 

 والحٌوانات الحٌة...

وفً  قرار آخر
141

، بت المكتب فً تعرض على تسجٌل عالمة شركة سٌما فلٌكس. 

مبرر جزبٌا، وذلك بعدما تم إجراء مقارنة مزٌلة بٌن الشارتٌن،  78قرر أن التعرض رقم و

حٌث إن العالمتٌن ترمز إلى شكل الكؾ مطبوعة بلون أسود على خلفٌة بٌضاء، فالعالمة 

موضوع النزاع تشكل استنساخا للعالمة السابقة التسجٌل وٌعد ذلك نقال لتلك العالمة وكال 

كل  صورة كؾ ٌلتصق فٌه أصلع اإلبهام مع الخنصر بٌنما األصابع العالمتٌن على ش

 األخرى مرفوعة إلى األعلى.

حٌث على الرؼم من وجود خطوط الكؾ فً رسم العالمة المتنازع علٌها، فإن هذه 

 األخٌرة تعطً انطباعا عاما متقاربا ومتشابها مربٌا مع العالمة السابقة.

ن العالمة موضوع المنازعة لٌس من التً توجد ضم MAZAYAحٌث أن كلمة 

 شؤنها إزالة احتمال اللبس فً ذهن الجمهور الذي قد ٌعتقد أن المنتحٌن من مصدر واحد.

وبالتالً فإن طلب التسجٌل ال ٌمكن قبوله بالنسبة للمنتجات المتطابقة دون المساس 

 بالحقوق السابقة لعالمة الشركة المعترضة.

ذا كان ٌنبنً على أسباب مبررة رفض مكتب م ص هذا وٌترتب عن قبول التعرض إ

طلب تسجٌل العالمة وذلك بقرار معلل. ؼٌر أنه قد ٌقبل المكتب التعرض جزبٌا مع قبوله 

طلب التسجٌل بطرٌقة جزبٌة أٌضا، وهذا ما تم فً القرارٌن المشار إلٌهما سابقا )قرار 

 62فً التعرض رقم البات  24والقرار رقم  21/6/06فً التعرض رقم بتارٌخ  181

( حٌث أن المكتب رؼم قبوله للتعرض فإنه قبل جزبٌا طلب 06-6-12بتارٌخ  62بتارٌخ 

 التسجٌل فٌما ٌخص بعض المنتجات والخدمات .

 ثانٌا:قرار رفض التعرض

إذا تبٌن لمكتب الملكٌة الصناعٌة أن التعرض ؼٌر مبنً على أسباب مبررة فإنه 

بر التعرض مرفوضا كذلك إذا لم ٌتخذ المكتب قرارا ٌرفض التعرض بقرار معلل. وٌعت

بشؤنه داخل األجل القانونً، ومهما كان قرار المكتب فإنه ٌجب أن ٌنشر فً السجل الرسمً 

من المرسوم التطبٌقً( 5-66للعالمات )م 
142
. 

وٌترتب على رفض التعرض وعدم رفض مكتب الملكٌة الصناعٌة طلب تسجٌل 

( جعلت تارٌخ 149/2العالمة قٌامه بتسجٌل العالمة على تارٌخ إٌداعها ذلك أن )المادة 
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التسجٌل هو تارٌخ االٌداع. وبالتسجٌل ٌنشؤ حق االستبثار باالستؽالل الذي ٌخوله القانون 

ك الحق ال ٌنشؤ من تارٌخ التسجٌل بل من تارٌخ االٌداع )م على العالمة المسجلة ؼٌر أن ذل

149/2)143
. 

 35ومن القرارات التً رفض فٌها مكتب الملكٌة الصناعٌة التعرض، نجد القرار 

بٌن المتعرض امسوري محمد بن الحاج  2006-05-22بتارٌخ  45البات فً التعرض رقم 

ٌل اخالص اكستراكشن رقم )زٌت لوسرا( ضد طالب التسج 5+351حسن رقم العالمة 

)ٌسر( 103028طلب التسجٌل 
144

. وجاء فٌه: "حٌث إن طلب التسجٌل المتنازع بشؤنه 

ذات لون أخضر بالحرؾ  YOSRٌخص عالمة "ٌسر" المكتوبة بؤحرؾ التٌنٌة كبٌرة 

العربً أسفل رسم لقنٌنة زٌت وؼصن زٌتون. حٌث إن العالمة السابقة المكتوبة بوضوح 

بالحرؾ الالتٌنً والعربً مكتوبة فوق عبارة "زٌت المابدة، سعر لتر  بخط مطبعً أخضر

 واحد" بالعربٌة وبالفرنسٌة.

حٌث إن الشارتٌن ٌختلفان اختالفا جذرٌا مما ٌعطً لكل منهما، شكال منفصال عن 

اآلخر، حٌث إنه نظرا لالختالفات المربٌة بٌن الشارتٌن فً شكلهما العام، فإن الرمز 

 ال ٌمثل تقلٌدا للعالمة السابقة.موضوع النزاع 

لذلك فإن االختالفات المشار إلٌها بٌن إشارات من القوة بحٌث ٌظل على الرؼم من 

تطابق بعض المنتجات، ال ٌوجد خوؾ من احتمال إحداث لبس لدى المستهلكٌن فٌما ٌخص 

لبس مصدر العالمتٌن وبؤن الشارتٌن ٌمكن أن تتعاٌش بدون إمكانٌة خلق أي نوع من ال

" كعالمة لوصؾ منتجات مطابقة دون YOSRوبالتالً فإنه ٌمكن اعتماد رمز "ٌسر 

 المساس بحقوق الشركة المعترضة.

 .2006-40لهذه األسباب تقرر رفض التعرض رقم 

كما أن المعهد الوطنً للملكٌة الصناعٌة بفرنسا أصدر قرارا رفض فٌه 

التعرض
145

( ال ٌشكل V1موضوع النزاع ). وجاء فً بعض من حٌثٌاته حٌث إن الرمز 

( . "حٌث إنه بالرؼم من هوٌة بعض المنتجات المذكورةـ فعموما Vتقلٌدا للعالمة السابقة )

لٌس هناك احتمال وقوع لبس حول مصدر العالمتٌن بالنسبة للمستهلكٌن المعنٌٌن، وبالتالً 

دون  موضوع النزاع ٌمكن اعتماده كعالمة لوصؾ منتجات متشابهة V1فإن الرمز 

 .Vالمساس بالحقوق السابقة للشركة المعترضة على عالمتها 

وهكذا فإن القرارات الصادرة عن المكتب ٌإثر فٌها عنصرٌن اثنٌن، فمن جهة 

نضٌؾ المنتجات أو الخدمات التً ترتبط بها تلك العالمة، ومن جهة أخرى الشارة المعتمدة 
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عبرة عنهاكعالمة من حٌث الشكل واللون والعناصر األخرى الم
146

. فإذا تطابقت مواد كل 

 من طلب التسجٌل والتعرض ٌكون مبررا وبالتالً مقبوال.

أما إذا كانت المنتجات أو الخدمات مختلفة عن تلك التً ٌدعٌها المتعرض فإن 

 المكتب لٌس أمامه سوى رفض التعرض.

ط وإذا كان التطابق فً جزء فقط من المنتجات أو الخدمات فإن التعرض ٌقبل فق

 بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المتطابقة وٌرفض بالنسبة للباقً.

 ثالثا: الطعن فً قرار المكتب المغربً للملكٌة الصناعٌة والتجارٌة

مهما كان قرار مكتب الملكٌة الصناعٌة والتجارٌة، فإنه ٌمكن الطعن فٌه من قبل 

المعنً أمام محكمة االستبناؾ التجارٌة بالدار البٌضاء
147

تصر دور المحكمة حٌن بتها . وٌق

فً الطعن المقدم ضد قرار المكتب على مراقبة تعلٌالت الهٌبة المكلفة بالملكٌة الصناعٌة 

بحٌث أن المحكمة تحل محل الهٌبة فً دراسة التعرض ومراقبة مطابقته للقانون شكال 

ومضمونا فً حدود ما ٌتمسك به األطراؾ ذو المصلحة
148
. 

ٌمس االختصاصات المخولة بحكم القانون للقضاء للبت فً وإن هذا البت ٌجب أن ال 

جوانب أخرى ذات عالقة بالموضوع. وٌرجع السبب وراء إعطاء االختصاص لمحكمة 

أن التعرضات تعنً وجود نزاع موضوعً حول  إلى االستبناؾ التجارٌة بالدار البٌضاء،

ذلك النزاع الذي ٌرجع  العالمة المطلوب تسجٌلها بٌن متنافسٌن، وذلك من أجل الفصل فً

بداهة للمحكمة األصل المختصة بالنزاعات المتعلقة بالملكٌة الصناعٌة و هً المحاكم 

ق م ص( 15التجارٌة )م 
149
. 

عندما ٌتعلق األمر بقرار إداري صادر عن المكتب فإن الطعن فٌه ٌكون باإللؽاء  أما

( كما فً حالة رفض المكتب طلب تسجٌل 15أمام المحكمة اإلدارٌة للدار البٌضاء )م 

 العالمة الختالل أحد الشروط.

وٌطرح التساإل حول ما إذا كان قرار محكمة االستبناؾ التجارٌة الصادر 

ضد قرار المكتب، قرار نهابً ٌتمتع بقوة الشًء المقضً به ال ٌقبل بخصوص الطعن 

 الطعن بالنقض؟

وهل ٌمكن للطاعن المرفوض طلبة من قبل محكمة االستبناؾ التجارٌة أن ٌرفع من 

جدٌد دعوى البطالن أمام المحكمة التجارٌة طالبا من خالل الحكم ببطالن تسجٌل العالمة 

 ل؟الذي تعرض على تسجٌلها من قب

بالنسبة للتساإل األول ٌمكن القول بؤنه على الرؼم من أن المشرع اكتفى من خالل 

، بالنص على أن محكمة االستبناؾ التجارٌة بالدار 17-97من القانون رقم  148-5المادة 
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البٌضاء هً مختصة بالبت فً الطعون المقدمة ضد قرارات المكتب بخصوص التعرض 

ذلك، فإنه ٌبقى قابال للطعن بالنقض أمام محكمة النقض التً  دون أن ٌبٌن مآل المسطرة بعد

تختص بالبت فً الطعن بالنقض ضد األحكام االنتهابٌة التً تصدرها جمٌع محاكم المملكة 

 ق المسطرة المدنٌة(. 353)م 

أما الجواب عن التساإل الثانً، فإننا نقول بؤن من خصابص مسطرة التعرض أنها 

إن المحكمة المرفوع إلٌها طلب بطالن التسجٌل لن تستجٌب للدفع اختٌارٌة، وبالتالً ف

 بسبقٌة البت الختالؾ األطراؾ والسبب والموضوع.

 

 المبحث الثانً :   فوائد التعرض و معٌقاته 

بعد التطرق فً المبحث األول لمفهوم التعرض و إطاره المسطري، سنحاول من 

تً ٌحققها التعرض)المطلب األول( و كذا خالل هذا المبحث التطرق إلى أهم الفوابد ال

 استجالء مشاكله و معٌقاته)المطلب الثانً(.

 المطلب األول : فوائد نظام التعرض 

بنظام التسجٌل  31 – 05بعد تعدٌله وتتمٌمه بالقانون رقم  79/17أتى القانون الجدٌد 

كٌة ٌسمى شهادة الكتساب الحق فً ملكٌة العالمة. وٌترتب عن هذا التسجٌل إعداد سند مل

تسجٌل عالمة الصنع أو التجارة أو الخدمة، وأدخل القانون المذكور نظام التعرض على 

طلب إٌداع العالمة من أجل التسجٌل. والذي نجد له عدة فوابد، إذ أنه ٌقوم بدور الوقاٌة 

 )الفقرة األولى( كما أنه ٌخفؾ من المنازعات )الفقرة الثانٌة(. 

 ور الوقائً لمسطرة التعرض الفقرة األولى : الد

تلعب مسطرة التعرض دورا وقابٌا مهما لفابدة كل من ٌمكن أن ٌدعً حقا على إٌداع 

طلب تسجٌل عالمة، كما ٌحصن حق طالب إٌداع العالمة من آثار سلبٌة إن كان حسن 

النٌة، فالتعرض سٌنبهه إلى وجود أصحاب حقوق لم ٌكن على علم بها
150
. 

،نص المشرع على وجوب نشر  31 -05ذي جاء به ق رقم  ففً إطار التعدٌل ال

طلب تسجٌل العالمة من قبل مكتب الملكٌة الصناعٌة فً مجلة خاصة ٌصدرها المكتب )م 

( تسمى "مجلة العالمات" وهً خاصة بطلبات تسجٌل العالمات تصدر فً 1 – 148

األسبوع الثانً والرابع من كل شهر عبر األنترنٌت"
151
. 

من  1 – 66وٌجب نشر هذا الطلب خالل أجل ال ٌتعدى شهرا واحدا من اإلٌداع )م 

المرسوم التطبٌقً( وأن ٌتضمن حسب نفس المادة اإلشارة إلى هوٌة مالك أو مالكً الطلب 

ومراجع إٌداع الطلب وعند االقتضاء المراجع المتعلقة بؤولوٌة إٌداع سابق مطالب به بوجه 
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لعالمة المطلوب تسجٌلها باإلضافة إلى المنتجات او الخدمات صحٌح ومستنسخ لنموذج ا

 المعٌنة والتصنٌفات المتعلقة بها.

من المرسوم  2 -66وإذا تعلق األمر بالعالمة المودعة فً الخارج فنجد أن المادة   

توجب على المكتب بؤن ٌضع رهن إشارة العموم فهرس العالمات الدولٌة المنشور من قبل 

لمٌة للملكٌة الفكرٌة. وذلك كوسٌلة لتمكٌن األؼٌار من اإلطالع على العالمات المنظمة العا

المطلوب تسجٌلها ومن تم ممارسة تعرضاتهم بشؤنها
152
. 

وهكذا نجد أن نشر طلب تسجٌل العالمة ٌخول لكل من ٌدعً حقا على العالمة  

صوصا إذا المطلوب تسجٌلها أن ٌعترض على تسجٌل هذه العالمات التً تمس بحقوقه. خ

علمنا أن دراسة مكتب الملكٌة الصناعٌة لملؾ إٌداع الرسوم او النماذج الصناعٌة ٌؽلب 

( تقرر أنه "إذا لم ٌرفض 1/  149علٌها الطابع الشكلً كما سبقت اإلشارة إلى ذلك فالمادة )

 طلب تسجٌل العالمة ... قامت الهٌبة المكلفة بالملكٌة الصناعٌة بتسجٌل العالمة دون فحص

 سابق لها من حٌث الموضوع". 

أما بخصوص دور نظام التعرض فً تحصٌن حق طالب إٌداع العالمة، فٌتجلى فً 

أن تعرض كل من ٌدعً حقا على العالمة المطلوب تسجٌلها، لكون أن هذا التسجٌل ٌمس 

بحقوقه ٌؽنٌه من آثار سلبٌة قد تنشؤ عن قبول تسجٌل عالمته من قبل مكتب الملكٌة 

 . الصناعٌة

فالتعرض ٌنبه طالب تسجٌل عالمة على أن هذه األخٌرة ٌوجد من ٌملك حقوقا علٌها 

،وبالتالً العدول عن تسجٌل نفس العالمة فهو ٌساهم فً التعرؾ على المنازعٌن المحتملٌن 

فً طلب تسجٌل العالمة، قبل استعمالها بصورة فعلٌة، فال مصلحة للمستعمل فً تمٌٌز 

حمٌة تإدي إلى تعرضه للجزاءات القانونٌة إضافة إلى الخسابر معروضاته بشارة ؼٌر م

المادٌة. فالتعرض ٌإدي إلى تؤجٌل عملٌة تسجٌل العالمة أو استبعاد تسجٌلها نهابٌا. فهو 

 مرحلة ترو ووقاٌة بالنسبة للراؼب فً تسجٌل العالمة. 

 الفقرة الثانٌة : التخفٌف من المنازعات 

مكتب الملكٌة الصناعٌة، بقصد تحسٌن النظام  جاء تبنً مسطرة للتعرض أمام

الجاري به العمل فً المؽرب بشؤن العالمات، الذي ٌعد نظاما تسجٌلٌا، ٌكتفً فٌه مكتب 

الملكٌة الصناعٌة بفحص شكلً لطلبات تسجٌل العالمات دون فحص موضوعً لها. الشًء 

لبات الحقة لتسجٌل الذي ٌسفر عن بعض النزاعات بٌن عالمات محمٌة فً المؽرب وبٌن ط

العالمات، لذلك كان من شؤن العمل بهذا النظام تخفٌض عدد النزاعات المتعلقة بالعالمات  

المرفوعة على أنظار المحاكم المؽربٌة
153

 – 97.عكس ما كان علٌه األمر قبل تعدٌل  ق   

حٌث كانت المنازعة فً شؤن تسجٌل العالمة تؤتً فً زمن الحق للتسجٌل وأمام  17
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ضاء فقط، ففً الوضع القانونً الحالً ومع إدخال مسطرة للتعرض على طلب تسجٌل الق

العالمة فإن عملٌة تسجٌل العالمة ال تتم إال إذا لم ٌرفض مكتب الملكٌة الصناعٌة طلب 

من ق.م.ص. ومن بٌنها حالة التعرض  148التسجٌل ألحد األسباب التً حددتها المادة 

بذلك ٌكون المشرع قد استبق المنازعة القضابٌة، عندما خول المبرر على تسجٌل العالمة. و

لمكتب الملكٌة الصناعٌة مهام شبه قضابٌة بتخوٌله سلطة الحسم فً التسجٌل من عدمه، 

فٌتؤجل الحسم فً طلب تسجٌل العالمة إلى حٌن إجراء مسطرة إطالع األؼٌار على وجود 

الً تفادي المنازعات التً تتم بعد ( وبالت1 – 148الطلب مع حقهم فً االعتراض علٌه )

تسجٌل العالمة وبعد بذل مجهود مادي ومعنوي لٌتفاجؤ صاحبها بالؽٌر ٌنازعه باألحقٌة فً 

 العالمة التً اختارها. 

كما تسمح مسطرة التعرض بالتخفٌؾ من القضاٌا المعروضة على المحاكم
154

ومن  

مسطرة التعرض بما فً ذلك حدة المنازعات بالنظر للطابع التواجهً الذي تمر منه 

المشاركة فً صٌاؼة القرار النهابً من خالل المنازعة فً أحد األسباب التً ٌستند إلٌها 

القرار النهابً
155

. فاألطراؾ إذن ٌتم إشراكهم فً إصدار القرار من خالل عرض 

مدها المكتب تمشروعه المزمع اتخاذه علٌهم ومن خالله ٌتم اإلطالع على األسس التً سٌع

فً بناء قراره. لذلك من حق هإالء األطراؾ أن ٌنازعوا فً صحة أسس ذلك 

المشروع
156
. 

ومن مزاٌا نظام التعرض أٌضا أن هذا األخٌر ٌسمح بإمكانٌة تعلٌق أو تمدٌد مسطرة 

 التعرض من أجل إتاحة الفرصة أمام األطراؾ المعنٌة لتسوٌة النزاع بشكل ودي. 

عرض أي داخل أجل ال ٌتعدى ستة أشهر، هذا فضال عن قصر أجل البت فً الت

بقرار قابل للطعن أمام محكمة االستبناؾ التجارٌة بالدار البٌضاء، فإعطاء هذه األخٌرة 

االختصاص للطعن فً قرار المكتب المؽربً للملكٌة الصناعٌة بذل القضاء اإلداري فٌه من 

المطلوب تسجٌلها بٌن المزاٌا الكثٌر. فالتعرض ٌعنً وجود نزاع موضوعً حول العالمة 

متنافسٌن، وذلك من أجل الفصل فً ذلك النزاع الذي ٌرجع بداهة لمحكمة األصل المختصة 

بالنزاعات المتعلقة بالملكٌة الصناعٌة التً هً المحاكم التجارٌة. التً تتمٌز معظم القضاٌا 

 المعروضة علٌها بالطبٌعة التقنٌة. 
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 آلٌة التعرض المطلب الثانً: المشاكل التً تعترض

والذي ٌستهدؾ  2006للسنة  31-05فً إطار التعدٌل الذي جاء به القانون رقم 

األخذ بمسطرة للتعرض،أصبح بإمكان مالك عالمة محمٌة بؤن ٌتعرض على تسجٌالت 

 العالمات التً ٌرى أنها تشكل مسا بحقوقه.

منها أن  ؼٌر أن آلٌة التعرض هذه تعرؾ مجموعة من المشاكل تنقص من قٌمتها، 

أشهر من تارٌخ االعالن عن تقدٌم الطلب  3االعتراض ٌجب أن ٌتم خالل مدة تقدر بـ 

لتسجٌل العالمة أو خالل أٌة مدة تعٌن لهذا الؽرض وذلك بواسطة إشعار خطً ٌقدم إلى 

مكتب التسجٌل الوطنً داخل الدولة، وفق نموذج معٌن، ٌعترض فٌه على تسجٌل تلك 

سباب الموجبة لذلك، وٌقوم المسجل بإرسال نسخة عن ذلك العالمة وتوضح فٌه األ

االعتراض إلى طالب التسجٌل وعندبذ ٌكون لهذا األخٌر الحق فً تقدٌم بٌنة خطٌة لدحض 

أسباب االعتراض على طلبه، فله أن ٌقدم إلى مسجل الحقوق بٌانا خطٌا باألسباب التً 

ٌدات وطول اإلجراءات واالنتظار ٌستند علٌها. مما ٌزٌد على صاحب العالمة فً التعق

وزٌادة التكالٌؾ المادٌة والمعنوٌة
157

. فالحجج المقدمة سواء من طالب التسجٌل أو 

المعترض على التسجٌل ٌجب أن تقدم على نموذج معٌن وخالل المدة القانونٌة المقررة 

 لذلك.

من كما أن األصل هو أن ٌمنع مقدم طلب تسجٌل العالمة والمعترض على التسجٌل 

تقدٌم حجة أخرى ؼٌر الحجة التً سبق تقدٌمها ؼٌر أنه ٌجوز لمسجل العالمة أن ٌسمح 

للطالب أو المعترض فً آٌة إجراءات لدٌه بتقدٌم أٌة بٌنة وفق الشروط القانونٌة
158

. وفً 

هذا اإلطار قضت محكمة العدل العلٌا
159

"بؤنه ال ٌجوز إضافة أسباب جدٌدة باالستبناؾ  

 الذي ٌصدره المسجل فً اعتراض على تسجٌل عالمة تجارٌة".المقدم ضد القرار 

ومن مظاهر القصور أٌضا أن نظام تسجٌل العالمة وفقا للقانون ٌقوم على االٌداع 

قصد التسجٌل ثم اإلعالن عن هذا االٌداع ثم التعرض من طرؾ من له المصلحة، فإنه 

ت النشر الخاصة بالعالمات وعلى هذا األساس ٌقع على األطراؾ المعٌنة عبء تتبع عملٌا

المودعة بقصد التسجٌل حتى ٌحموا حقوقهم وٌعملوا على وقاٌتها
160

. وهذا ٌدل على نسبٌة 

 النشر، إذ أنه من الصعوبة أن ٌتم تتبع كل عملٌات النشر، وبالتالً ضٌاع حق التعرض.

هذا ولم ٌضع المشرع أجال محددا لتبلٌػ التعرض إلى مودع طلب التسجٌل، ذلك أن 

المكتب ؼٌر مقٌد بؤجل للتبلٌػ، اللهم ما ٌتعلق بوجوب البت داخل أجل سنة أشهر، فقد 

ٌحدث وأن ٌبلػ المودع فً األٌام األخٌرة من هذه المدة خصوصا عندما ال ٌتم تمدٌد مدة 

البت فٌضٌع حق المودع فً الرد، كما أنه فً الحالة التً ال ٌدلً المودع برده على 
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لمحدد فإن المشرع لم ٌحدد ما إذا كان المكتب ٌعتبر التعرض مقبوال التعرض داخل األجل ا

 وبالتالً ٌرفض التسجٌل.

وإذا كان المشرع قد نص على إمكانٌة الطعن فً القرار الصادر عن المكتب بالبت 

فً التعرض إال أنه لم ٌشر لشكلٌات هذا الطعن وأجله
161

ونحن نذهب مع رأي األستاذ  

"إدرٌس السماحً"
162

أن أجل الطعن ٌبقى هو األجل المنصوص علٌه فً قانون ، على 

 إحداث المحاكم التجارٌة.
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 :خـــاتـمـة

كان تبنً مسطرة التعرض جاء بقصد تحسٌن نظام التسجٌل الجاري به العمل فً  إذا

المؽرب، والذي عرؾ استجوابا واضحا تدل علٌه ذلك التقارٌر السنوٌة الصادرة عن مكتب 

الملكٌة الصناعٌة والتجارٌة. إذ بعد بداٌة العمل بهذا النظام توالت التعرضات على تسجٌل 

، وتطور 2006تعرض سنة  294تعرض مقابل  558، 2007العالمات، حٌث عرفت سنة 

سنة  530مقابل  2009سنة  593حٌث وصل العدد  2009و 2008العدد ما بٌن سنتً 

2008. 

قرار ما بٌن  430وفٌما ٌخص القرارات الصادرة عن المكتب، فقد وصل عددها إلى 

 .2007قرار بقبول التعرض ورفضه سنة 

ء من حٌث تخفٌؾ العبء على المحاكم ،وكذا تجنب وهذا ما كان له وقع كبٌر سوا 

الكثٌر من المشاكل المستقبلٌة لوال التعرض. إال أن هذا ال ٌعنً أن نظام التعرض ال ٌعرؾ 

 مشاكل وقد أشرنا إلى بعضها فٌما سبق، ونقدم كاقتراحات لمواجهتها المالحظات التالٌة: 

بفسح مجال التعرض لكل  توسٌع دابرة االشخاص المسموح لهم ممارسة التعرض، -

 من له مصلحة مباشرة أو ؼٌر مباشرة.

وجوب تدخل المشرع لوضع مسطرة خاصة تنظم كٌفٌة الطعن ضد قرارات المكتب  -

فً موضوع التعرض، لتفادي مجموعة من اإلشكاالت التً ٌثٌرها هذا الفراغ 

 التشرٌعً.

لطعن ضد قرارات إعادة النظر فً مسؤلة االختصاص المحلً والنص على إمكانٌة ا -

المكتب المؽربً للملكٌة، أمام باقً محاكم االستبناؾ التجارٌة بالمملكة لتقرٌب مرفق 

القضاء من المتقاضٌن وتخفٌؾ الضؽط على محكمة االستبناؾ التجارٌة بالدار 

 البٌضاء.

 النص على إمكانٌة ممارسة التعرض أمام باقً فروع المكتب. -

 العمل فً المؽرب لتفادي العدٌد من المنازعات.تحسٌن نظام التسجٌل الجاري به  -
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 قرا ة في كىم مستجدات نظام مراقبة عمليات التركيز االقتصادي

 (   20.13ومشروع القانون رقم  104.12  ) وفقا لمقتضيات مشروع القانون رقم

 
 جعفر ايزوغار

 باحث في قانون األعمال

  ملدمة:

أدى تزايد عدد وحجم عمليات الًتكيز إذل ظهور سلاوؼ لدى اجلهات ادلشرفة على السياسة 
االقتصادية الوطنية من آثار ىذه العمليات على بنيات السوؽ ادلغريب وحرية ادلنافسة فيو من جهة 

ة من جهة أوذل، و على القدرة التنافسية للمقاوالت ادلغربية يف مواجهة اجملموعات االقتصادية األوربي
ثانية، و على أمن ادلستهلك ادلغريب من جهة ثالثة، لذلك كاف البد من وضع نظاـ قانوين دلراقبة 
عمليات الًتكيز االقتصادي، يسمح يف نفس الوقت بتأطَت وسيلة عمل ضرورية للمقاوالت الوطنية، 

 وكذلك ؽلكن من ذبنب اآلثار السلبية ذلذه العمليات. 
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ماي  15بتاريخ  06.99ة عمليات الًتكيز االقتصادي يف القانوف رقم وىكذا، مت تنظيم مراقب
، الذي مت تبنيو يف إطار احلركة التشريعية اليت عرفتها ببلدنا 163ادلتعلق حبرية األسعار وادلنافسة 2000

يف أواخر التسعينات، واليت كاف من بُت أىدافها تأىيل السوؽ ادلغريب ودعم انفتاحو على األسواؽ 
فهذا القانوف واحد من الفروع  ،164ة وتطوير ادلناخ التشريعي وادلؤسسايت لعمل ادلقاولة ادلغربيةاخلارجي

القانونية اليت ذبسد تدخل السياسات العمومية يف توجيو ادليداف االقتصادي، وىذا ما يربز على وجو 
، الذي 165االقتصاديادلتعلق بعمليات الًتكيز  06.99اخلصوص يف الباب الرابع من القانوف رقم 

، كذلك نص ادلشرع على اإلجراءات ادلتبعة أماـ رللس ادلنافسة وادلتعلقة 13إذل  10يضم ادلواد من 
من  ادلرسـو  7، كما صلده ػلدد يف ادلادة 46إذل  42بعمليات الًتكيز االقتصادي  يف ادلواد من 

( 2001شتنرب  17يخ الصادر بتار  2-00-854) مرسـو رقم  06.99التطبيقي للقانوف رقم 
الوثائق اليت غلب أف يرفق هبا تبليغ مشروع الًتكيز، و التاريخ الذي يبتدئ فيو أجل البت يف ادلشروع 

 أو العملية ادلبلغة.

عمليات الًتكيز  06.99من ؽ.ح.أ.ـ. رقم  11و  10دل يعرؼ ادلشرع يف ادلادتُت 
اؿ باقي التشريعات ادلقارنة. فهم ادلشرع االقتصادي وال ادلقصود دبراقبة ىذه العمليات، وىذا ح

ادلغريب يف ىذه ادلواد دل يكن منصبا على تعريف عمليات الًتكيز بل على ربديد اآلليات اليت يتحقق 

                                                           
163
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، ثالٍ بـد 9177ًلَوز  91  فرويس ُو اذلي اكن امس باق مخيؼمي مراكبة معلَات امرتكزي وفلا ملاهونمدرشًـات الأوربَة جند أأن امدرشًؽ ام

ا املاهون رمق 9111دجٌرب  9ذكل أأمر  قشت  1بخارخي  8001-77، ومن ذكل احلني ضدرت ؿدت كواهني و ثـدًالت جرشًـَة اكن أ خُر

دجٌرب  9لأول مرة مراكبة معلَات امرتكزي امليجزة ؿىل ضـَد الاحتاد يف كاهون . أأما ابمًس بة مدرشًؽ الاحتاد الأوريب فٌجدٍ هؼم  8001

ًياٍر  ، ؿىل مس خوى امدرشًؽ امـريب وابخلطوص جرشًـات دول  80بخارخي  139/2004واذلي مث ثـدًهل مبوجب املاهون رمق  9111

لِا فٌجد أأن اجلارة امخووس َة اكهت امس باكة  مخيؼمي مراكبة معلَا فًر  .9111ت امرتكزي مٌذ س ية شامل ا 
164

 - Miloud ATMANI et Vladimir JORGE GOMEZ, «  les concentrations en droit de la concurrence », P. 

1, article publiée sur le site   de la Association des chercheures en droit des contentieux :  

http://www.acdc-ma.org/acdc-fr/pdf_docs/Concentrationncon.pdf 
165

ة الأسـار و امليافسة يف امدرشًؽ امللريب،رساةل ميَل دبلوم ادلراسات امـلَا يف املاهون اخلاص، جامـة  -  محمد الأول لكَة مفِد امفاريس، حًر

 .19، ص. 8000-9111امـلوم املاهوهَة و الاكذطادًة و الاجامتؾَة وجدة، امس ية اجلامـَة 

http://www.acdc-ma.org/acdc-fr/pdf_docs/Concentrationncon.pdf
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، كما أننا 166من خبلذلا الًتكيز واحلدود الكمية والشروط ادلوضوعية اليت يؤدي توفرىا إلعماؿ ادلراقبة
ادلعدودة اليت تطرقت لوضع تعريف للمقصود بعمليات الًتكيز ال صلد إال بعض اآلراء الفقهية 

االقتصادي أو للمقصود من مراقبة ىذه األخَتة، ومن بُت ىذه اآلراء صلد أستاذنا نور الدين 
التجكاين يعرؼ الًتكيز بأنو " ذبمع دلنشآت يتضمن تعديبل يف بنيات السوؽ، وفقدانا الستقبللية 

فهذا التعريف ػلدد  ،167بل تقوية السلطة االقتصادية للمجموعة "ىذه ادلنشآت ادلتجمعة يف مقا
بشكل دقيق جوىر عملية الًتكيز، وادلتمثل يف تقوية السلطة االقتصادية للمنشأة أو اجملموعة الناشئة 

 عن الًتكيز داخل السوؽ ادلعٍت.

از مشاريع أما مراقبة عمليات الًتكيز فيمكن تعريفها بأهنا مسطرة وقائية ال هتدؼ منع إصل
عمليات الًتكيز بل فحص تلك ادلشاريع اليت تصل إذل حجم معُت تثور معو شكوؾ حوؿ آثارىا  
التنافسية واالقتصادية ادلستقبلية على السوؽ ادلعٍت، وبناء على التحقق من إمكانية ترتب ىذه اآلثار 

 يتخذ القرار بشأف الًتخيص أو عدـ الًتخيص إلصلاز مشروع الًتكيز.

كيز آلية قانونية نظمها ادلشرع حىت يضع  للمقاوالت الوطنية وسيلة عمل ضرورية سبكنها فالًت 
، بشكل يدعم 168من توسيع نشاطها واحلصوؿ على نشاطات جديدة و التخلي عن البعض اآلخر

، ولكوف عمليات الًتكيز االقتصادي قد تكوف ذلا منافع 169قدراهتا التنافسية احمللية و الدولية
 -ربسُت جودة ادلنتوجات وتنوعها و ربفيز التنافسية واالبتكار يف السوؽ الوطٍت... -اقتصادية 

 ( les champions  بشكل يدعم االقتصاد الوطٍت عن طريق خلق ما يسمى باألبطاؿ الوطنيُت
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الاكذطادًة ربَؽ شكري،املامرسات امليافِة نلميافسة،  ثلٍرر ميَل دبلوم ادلراسات امـلَا املـملة، جامـة احلسن امثاين لكَة امـلوم املاهوهَة و  - 

   901ص. .، 8001-8007ابدلار امبَضاء، امس ية اجلامـَة   -مشقؿني ا-و الاجامتؾَة
167

 - Nour-Eddine TOUJGANI, Guide pratique de la concurrence, série guides N
0 
2, 1

ére 
Éd., 2006, 

Imprimerie Oumyma, Fes, p. 42. : 

 « La concentration consiste dans un regroupement d’entreprises impliquant une modification des 

structures de marché, une perte de l’indépendance des entreprises regroupées et un renforcement du 

pouvoir économique de l’ensemble ».  
168

 - Francise BRUNET et Guy CANIVET, Le nouveau droit communautaire de la concurrence, LGDJ, 

Lextenso Éd., Paris 2008, P. 519. 
169

.، امـدد  -   .911،  ص. 8000، مس ية 91فؤاد مـالل، " ضوابط امليافسة وفق أأحاكم املاهون امخجاري امللريب اجلدًد"، م.ق.ا 
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nationaux)  كما قد تسهم ىذه العمليات يف توسيع دائرة اخليارات للمستهلك و يف ربسُت ،
 من جهةػ أوذل. رفاىو العاـ، ىذا

ومن جهة ثانية، يسمح تنظيم مراقبة ىذه العمليات بوضع آلية عملية وقائية ربوؿ دوف نشوء 
بنيات عالية الًتكيز قد تكوف ذلا آثار ضارة على ظروؼ ادلنافسة يف السوؽ الوطٍت، الذي يعرؼ 

ليات الًتكيز ، حبيث ال يهدؼ تنظيم مراقبة عم170أصبل مستويات تركيز عالية يف بعض القطاعات
إذل توقي نشوء أو تعزيز أوضاع ىيمنة اقتصادية فقط، بل كذلك ذبنب كافة ادلمارسات اليت قد تنتج 
عن ىذه العمليات وتؤدي إذل ادلس حبرية ادلنافسة، فهذا النظاـ يهدؼ إذل ضباية التنافسية داخل 

ؽ نتيجة عملية السوؽ وليس ضباية ادلتنافسُت الذين يتضرروف من فقداف حصصهم يف السو 
 .171الًتكيز

ويف ىذا اإلطار وقبل التطرؽ للكيفية اليت سنعرض فيها لبوادر مشروع كل من القانوف 
ادلتعلق دبجلس ادلنافسة، نرى أنو البد لنا من  20.13ادلتعلق حبرية األسعار وادلنافسة و   104.12

اشتغاؿ رللس ادلنافسة يف  التوقف عند اإلطار الزمٍت لظهور بوادر ىذه اإلصبلحات، فمع بداية
سرعاف ما انتبهت مكوناتو إذل الصعوبات اليت تطرحها النصوص التشريعية   2009172أواخر سنة 
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كذطادي اكهت والزامت ثـرف مس خوايت حركزي ؿامَة خاضة يف جمال امعاكة واملـادن، وجمال املالحغ أأن ؿدد همم من فروع امًشاط الا -

ة، وابمًس بة أأكل جمال اميلل، والزامت ُياك بـظ املعاؿات ختضؽ الحذاكر ادلوةل خاضة يف كعاع خدمات ثوزًؽ املاء  امطياؿات  امكاميًو

د أأهؼر :وامكِرابء وضياؿة امخبف  . نلمًز

- Mohamed MERNISSI, « Domine d’application du contrôle des concentrations et procédure applicable », 

participation au colloque organisée  par de L’institut IMADE le 7 mai 2002 sur le thème «  Droit de 

la concurrence », Éd. IMADE, 2002, P. 20. 
171

 -Nour-Eddine TOUJGANI, Guide pratique de la concurrence, op.cit., P. 41 et 42. 
172

ة امليطوص ؿلهيا يف كاهون امليافسة، معل اجمللس ؿىل بدل جمِودات  نلرتوجي مثلافة امليافسة من خال - ىل جاهب ممارس خَ همامَ الاسدشاًر ل فا 

ىل كاًة س ية  ة، بلف ؿددُا ا  ة،  8099ؾلد هدوات وملاءات ومٌاػرات وظيَة و هجًو زالث مٌاػرات دومَة، و ورشني ملأؾامل حتضرًي

جناز دراسات ثيافس َة يف بـظ املعاؿات وذكل هبدف حكوٍن  و مثان ملاءات وظيَة، و أأربـة ؾرش ملاء هجوي، كام معل اجمللس ؿىل ا 

مليافسة يف ُذٍ املعاؿات.  ُذٍ رضَد واثئلي هيم ُذٍ املعاؿات، مبا ٌسِم يف ثيوٍر امرأأي امـام وامفاؿلني الاكذطادًني بشأأن وضؽ ا

املـعَات أأوردُا الأس خاذ ُشام بوؾَاد ملرر مبجلس امليافسة يف ؾرض مللى ؿىل ظلبة ماسرت  مٌازؿات الأؾامل بـيوان " مساظر 

 .8099ًًِو  91اال حاةل ؿىل  جملس امليافسة وأ مَات امخدخل" ،بلكَة احللوق بفاس بخارخي 
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، األمر الذي دفع ىذه ادلكونات إذل التفكَت يف صياغة مقًتحات لتعديل تلك 173ادلؤطرة لصبلحياتو
ؿ هبا يف القوانُت ادلقارنة النصوص تساىم يف تدليل ىذه الصعوبات دبا يتناسب واحللوؿ ادلعمو 

، حيث مت بلورة مسودة مشروع إصبلح مؤسسايت للمجلس ومت 174وتوجيهات ادلنظمات الدولية
، وفيما بعد مت عرض زلاور التعديل من طرؼ 2009عرض زلاوره على الوزير األوؿ يف أواسط سنة 

، وبعد ىذا التاريخ 2011أبريل  10رئيس اجمللس على صاحب اجلبللة ادللك زلمد السادس بتاريخ 
بدأت مشاورات ماراطونية بُت رللس ادلنافسة وادلصاحل الوزارية التابعة للوزارة ادلكلفة بالشؤوف 
االقتصادية والعامة قصد التوافق بشأف سلتلف زلاور اإلصبلح، وبعد ربقق ىذا التوافق مت إدراج 

، وأخَتا مت نشر مشروع 175قوانُت مسودة مشروع التعديل يف القنوات الكبلسيكية لتبٍت مشاريع ال
ادلتعلق دبجلس  20.13ادلتعلق حبرية األسعار وادلنافسة و مشروع القانوف  104.12القانوف رقم 

 .176يف ادلوقع االلكًتوين لؤلمانة العامة للحكومة 2013ادلنافسة يف أواخر شهر يناير من سنة  

من الدستور الصادر  166لفصل حيث جاء ىذاف ادلشروعاف لتنزيل ادلقتضيات الدستورية ل
والذي نص على أف "  رللس ادلنافسة ىيئة مستقلة مكلفة يف إطار تنظيم  2011يونيو  12بتاريخ 

منافسة حرة و مشروعة بضماف الشفافية و اإلنصاؼ يف العبلقات االقتصادية وخاصة من خبلؿ 
ية للمنافسة وادلمارسات التجارية غَت ربليل وضبط وظيفة ادلنافسة يف األسواؽ ومراقبة ادلمارسات ادلناف

ادلشروعة وعمليات الًتكيز االقتصادي واالحتكار". وىكذا، نصت ادلادة األوذل والثانية من مشروع 
دبا يفيد أف رللس ادلنافسة سلطة إدارية مستقلة ذات اختصاص تقريري فيما   20.13 القانوف رقم

مراقبة عمليات الًتكيز االقتصادي، تتوفر على الشخصية يتعلق دبحاربة ادلمارسات ادلنافية للمنافسة و 

                                                           
173

-Nadila LAMLIL, «  Interview de Abelali BEANAMOUR président du conseil de la concurrence », 

magazine mensuel Economie/Entreprise, N
0
 du juin 2010, P. 37. 

174
 ، مًشور ابملوكؽ الاكرتوين جمللس امليافسة: 91، ص. 8001ثلٍرر جملس امليافسة مس ية  -

concurrence.ma/?page_id=227-http://conseil 
175

-Abdelali BENAMOUR, « Opinion et débats : A propos de la réforme prévisionnelle », article publiée 

par le journal quotidien LE MATIN du 13 juin 2011. 
176

ىل أأهَ ضدر ؾن الأماهة امـامة وسخة جدًدة من ُذٍ املرشوؿني يف مٌخطف شِر ًلَو ثضميت ثـدًالت ظفِفة خاضة فامي ٍرثبط  -  وشري ا 

  ابل جال.

http://conseil-concurrence.ma/?page_id=227
http://conseil-concurrence.ma/?page_id=227
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ادلعنوية واالستقبلؿ ادلارل، وحىت ال ضليد عن  حدود دراستنا سنقتصر على التطرؽ إذل أىم 
ادلستجدات اليت جاء هبا ىذاف ادلشروعاف، واليت سبس أساسا الفرع ادلتعلق دبراقبة عمليات الًتكيز 

 ه ادلستجدات وفقا خلطة حبث تتكوف من ادلبحثُت التاليُت:االقتصادي ونقًتح أف نتعرض ذلذ

 و ضامانت هؼام مراكبة معلَات امرتكزي املبحر الأول: املس خجدات املرثبعة بيعاق

املبحر امثاين: املس خجدات املخـللة بطالحِات امسلط وامَِئات املخدخةل يف مراكبة 

 معلَات امرتكزي 

ؿ مقاربة ربليلية نقدية هتدؼ إذل رصد أبرز ىذه سنعرض دلضامُت ىذين ادلبحثُت من خبل
ادلعموؿ بو حاليا،  06.99ادلستجدات مقارنة دبا عليو الوضع يف قانوف حرية األسعار وادلنافسة رقم 

 دوف إغفاؿ التطرؽ للنواقص أو االشكاالت اليت قد تعيق تطبيق ىذه ادلستجدات التشريعية مستقببل.

 

 و ضامانت هؼام مراكبة معلَات امرتكزي الأول: املس خجدات املرثبعة بيعاق املبحر

بإطار جديد لتنظيم  104.12جاءت مواد مشروع القانوف ادلتعلق حبرية األسعار وادلنافسة رقم 
نطاؽ مراقبة عمليات الًتكيز، يهدؼ لوضع ربديد دقيق ذلذا النطاؽ ) ادلطلب األوؿ(، كما تضمنت 

روع العديد من ادلقتضيات ادلتعلقة بضمانات كل من ادلنشآت األطراؼ يف مسطرة مواد ىذا ادلش
 ادلراقبة و الغَت الذي قد تتأثر مصاحلو بنتائج ىذه ادلسطرة) ادلطلب الثاين(.

 

 المطلب االول  : وضع تحديد دقيق لنطاق مراقبة عمليات التركيز االقتصادي
التحديد الدقيق لنطاؽ مراقبة عمليات الًتكيز االقتصادي يوجب تأطَت العمليات االقتصادية 
ادلعتربة دبثابة  تركيز اقتصادي، واليت تطبق بشأهنا مسطرة ادلراقبة إذا ما توفرت فيها شروط معينة، ذلذا 

مفهـو  دبستجدات ىامة يف ىذا الشأف، حيث مت اعتماد 104.12جاءت مواد مشروع القانوف 
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ادلراقبة لتأطَت سلتلف آليات الًتكيز ) الفقرة األوذل(، مع النص بشكل صريح على اعتبار ادلنشأة 
ادلشًتكة تعترب شكبل من أشكاؿ الًتكيز ) الفقرة الثانية(، وكذلك مت األخذ بكل من معيار رقم 

 لفقرة الثالثة(.األعماؿ و احلصة السوقية لتحديد نسب الًتكيز ادلوجبة لتطبيق ادلراقبة ) ا

 

 الفقرة األولى : التخلي عن تعداد آليات التركيز االقتصادي و االعتماد على مفهوم المراقبة
من قانوف حرية األسعار وادلنافسة احلارل على تعداد  11عمل ادلشرع ادلغريب من خبلؿ ادلادة 

ولعل الدافع وراء ذلك كاف اآلليات اليت يتحقق هبا الًتكيز االقتصادي دوف  أف يعرفو بشكل مباشر، 
، لكن يرى البعض أف تبٍت  ىذا 177ىو وضع إطار واسع دلفهـو الًتكيز يشمل كافة أشكاؿ الًتكيز 

بشكل يصعب معو تقدير  11ادلفهـو الواسع قد ؼللق بعض الغموض بشأف تأويل مقتضيات ادلادة 
 .178اجلهات ادلكلفة بادلراقبةمدى خضوع عملية الًتكيز للمراقبة من طرؼ ادلنشآت ادلعنية و 

، قد زبلى 104.12من مشروع القانوف اجلديد رقم  11لدى صلد ادلشرع ادلغريب يف ادلادة  
فيما ؼلص عمليات ربويل  06.99من القانوف رقم  11عن الصياغة اليت تبناىا يف بداية ادلادة 

راقبة اليت تكوف دلنشأة على ادللكية وادلنفعة، وعوضها بصياغة جديدة  تعتمد على مفهـو سلطة ادل
حينما يقـو شخص أو عدة  -2يف الفقرة الثانية منها على أنو: " 11أخرى، حيث نصت ادلادة 

أشخاص، يراقبوف منشأة واحدة على األقل، بتورل ادلراقبة، بشكل مباشر أو غَت مباشر، على رلموع 
بواسطة ادلساعلة يف الرأس ادلاؿ أو منشأة أو جزء منها أو على رلموع منشآت أو أجزاء منها، سواء 

 شراء األصوؿ أو عقد أو غَتىا من الوسائل."

                                                           
177

 - Nour-Eddine TOUJGANI, Guide pratique de la concurrence, op.cit., P. 44. 
178

 .79مفِد امفاريس، م.س.، ص.  -
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سيجعل نطاؽ مراقبة  179من مشروع القانوف مصطلح ادلراقبة 11إف تبٍت ادلشرع يف ادلادة  
عمليات الًتكيز أكثر مرونة شلا ىو عليو األمر يف الصيغة احلالية ذلذه ادلادة، اليت كانت تقتصر على 

، على اعتبار أف ما يهم يف ربديد نطاؽ 180ؿ مصطلح عمليات نقل ادللكية أو ادلنفعةاستعما
عمليات الًتكيز  ليس آليات  الًتكيز يف حد ذاهتا بل اذلدؼ الذي ينتج عنها، وىو مراقبة منشأة 

من مشروع القانوف اجلديد ىو على  11من ادلادة  2ألخرى، لذلك فالتعداد الوارد يف آخر الفقرة 
ادلثاؿ ال احلصر، وىكذا تكوف الصيغة اجلديدة قد ذباوزت ادلنظور الذي كاف قائما على تعداد  سبيل

اليت تسمح بالتحكم   آليات الًتكيز، باعتبار أف صبيعها يدخل ربت مظلة مفهـو ادلراقبة، ىذه ادلراقبة
 أة ادلمارسة ذلا.يف توجيو القرارات اإلسًتاتيجية للمنشأة ادلمارسة عليها دبا ؼلدـ مصاحل ادلنش

من مشروع القانوف اجلديد صياغة مصطلح  11كذلك عوض ادلشرع ادلغريب يف نص ادلادة 
النفوذ احلاسم دبصطلح التأثَت احلاسم، حيث صلد الفقرة الثالثة من ىذه ادلادة تنص على أنو " ألجل 

ليت زبوؿ وحدىا أو تطبيق ىذا القسم، تنتج ادلراقبة عن احلقوؽ أو العقود أو أي وسيلة أخرى ا
رلتمعة، اعتبارا لظروؼ الواقع أو فحوى القانوف، إمكانية شلارسة تأثَت حاسم على نشاط منشأة،... 
". وضلن نرى بأف صياغة ىذه الفقرة توجب النظر دلصطلح التأثَت احلاسم يف ظل مفهـو ادلراقبة الذي 

كن القوؿ أنو أىم عنصر فيو، ألف أي يعترب التأثَت احلاسم عنصرا من العناصر ادلشكلة لو، بل ؽل
مراقبة يكوف ىدفها التأثَت على نشاط ادلنشأة، لكن وجب أف يكوف ىذا التأثَت حامسا حىت يعتد بو 
، ومن ناحية أخرى فإف ىذه الصيغة ىي أكثر وضوحا  ألهنا تبنت مصطلحا أكثر دقة من سابقو 

وجود التأثَت احلاسم، وىذا من شأنو  وتضمنت كذلك النص على بعض ادلؤشرات اليت قد تدؿ على
، شلا يسهل لسلطات ادلراقبة تقرير أف األمر يتعلق  181إزالة الغموض الناتج عن مصطلح النفوذ 

 بعملية تركيز وذلك دبجرد التوصل إذل أف ىناؾ إمكانية لوجود التأثَت احلاسم.
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 اقتصاديا الفقرة الثانية: التنصيص على كون إحداث منشأة مشتركة يعد تركيزا

تعد ادلنشأة ادلشًتكة وسيلة فعالة تسمح للشركات الكبَتة بتخفيض التكلفة وضماف الفعالية 
االقتصادية، إال أف ىذه الوسيلة قد سبكن ادلنشآت األـ من هنج سياسة ال تنافسية هبدؼ توزيع 

نتج عنو األسواؽ فيما بينها و التحكم يف ربديد األسعار، ىذا التناقض يف أدوار ادلنشأة ادلشًتكة ي
إشكاؿ جد دقيق على مستوى تقدير ما إذا كاف إحداث ىذه  ادلنشأة يشكل اتفاقا منافيا 
للمنافسة، وبالتارل تكوف اجلهة ادلختصة بادلراقبة يف ىذه احلالة ىي رللس ادلنافسة، أو أف إحداث 

وزير األوؿ، ويف ادلنشأة ادلشًتكة يعترب شكبل من أشكاؿ الًتكيز االقتصادي اخلاضع لسلطة مراقبة ال
ىذا اإلطار كذلك ال شك أف عدـ ربديد اجلهة ادلكلفة دبراقبة العمليات ادلتعلقة بإحداث ادلنشأة 

 .182ادلشًتكة سيؤدي إذل ادلس باألمن القانوين للمنشآت ادلعنية هبذه العمليات 
شأة إذل إحداث ادلن 06.99من القانوف  11ادلبلحظ أف ادلشرع ادلغريب دل يشر يف ادلادة 
 1986شتنرب  1الصادر بتاريخ  86-1243ادلشًتكة، و ذلك على اعتبار أف األمر الفرنسي رقم 

الذي أخد ادلشرع ادلغريب دبقتضياتو يف ىذه ادلادة دل يشر ىو كذلك إلحداث  ادلنشأة ادلشًتكة، 
لعمليات ،  تؤدي إذل القوؿ بأف ا06.99من من القانوف  11وبالتارل فإف القراءة الضيقة للمادة 

 ادلرتبطة بإنشاء ىذه النوع من  ادلنشآت زبرج عن نطاؽ تطبيق مراقبة عمليات الًتكيز.
لكننا وجدنا قرارات و آراء للمفوضية األوربية و للهيئات اليت كانت مكلفة بادلراقبة يف ظل 
القانوف الفرنسي) رللس ادلنافسة، وزير االقتصاد( صدرت يف ظل غياب نص صريح، حاولت من 

بلذلا ىذه اذليئات أف ذبد حبل يسمح بإدخاؿ العمليات ادلرتبطة بإحداث ادلنشأة ادلشًتكة يف نطاؽ خ
مراقبة عمليات الًتكيز االقتصادي، وىكذا ارتأى رللس ادلنافسة الفرنسي) ىيئة ادلنافسة الفرنسية 

شأة أف إحداث من 1997183أكتوبر  15بتاريخ   A-23-97حاليا( يف الرأي الصادر عنو رقم 
مشًتكة يشكل تركيزا اقتصاديا مادامت ىذه ادلنشأة تقـو دبهامها كوحدة اقتصادية مستقلة  تعمل 
بشكل دائم، وأف إنشائها دل يكن فقط بغرض تنسيق التصرفات التنافسية للمنشآت األـ يف السوؽ 
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أهنا تشكل اتفاقا ادلعٍت، وبالتارل فادلنشأة ادلشًتكة اليت ال تتوفر فيها أحد ىذه الشروط تكيف على 
، ويف ىذا السياؽ صلد أنو قد مت تبٍت ما ذىب إليو ىذا 184منافيا للمنافسة وليس تركيزا اقتصاديا

 2001ماي  15بتاريخ  420-2001االجتهاد فيما بعد بشكل صريح يف مواد القانوف رقم 
 من مدونة التجارة الفرنسية. L403-1الذي عدؿ مقتضيات ادلادة 
من القانوف التنظيمي رقم  4و  3ادلفوضية األوربية يف ادلادتُت نفس الشيء أقرتو 

اليت ؽلارس عليها   –، حيث اعتربت أف ادلنشأة ادلشًتكة ىي تلك  ادلنشأة ادلراقبة 2004/139
من قبل منشأتُت على األقل، و اليت سبارس مهامها بشكل مستقل ودائم وتعتمد يف   -النفوذ احلاسم 

لية والبشرية اخلاصة هبا، وتشتغل وفق نفس الظروؼ اليت تشتغل فيها باقي ذلك على مواردىا ادلا
 .185ادلنشآت داخل السوؽ، وبالتارل  ال غلب أف تكوف ادلنشأة ادلشًتكة رلرد امتداد للمنشآت األـ

إذل أنو ال يتوجب  c/2009 09/43لكن ادلفوضية األوربية نبهت يف الرسالة التوضيحية رقم 
دلشًتكة مستقلة بشكل تاـ عن  ادلنشآت األـ، خاصة فيما يتعلق بازباذىا للقرارات أف تكوف ادلنشأة ا

اإلسًتاتيجية، ألف أي فرع ؼلضع للمراقبة ادلشًتكة دلنشأتاف أو أكثر ال ؽلكن أف يكوف مستقبل بشكل  
شًتكة كامل عن ىذه األخَتة، ذلذا يكفي النطباؽ ادلراقبة على العمليات ادلتعلقة بإحداث ادلنشأة ادل

 .186عن ادلنشآت األـ)   fonctionnelleأف تكوف ىذه ادلنشأة مستقلة على ادلستوى العملي )
جاءت  لتنص  104.12من مشروع القانوف رقم  11ذبب اإلشارة يف األخَت إذل أف ادلادة 

بشكل صريح  يف الفقرة الثانية منها على أنو " يشكل تركيزا يف مفهـو ىذه ادلادة، إحداث منشأة 
فمقتضيات ىذه الفقرة  ستمكن مشًتكة  تقـو بشكل مستمر بكافة مهاـ كياف اقتصادي مستقل"، 

من سد الثغرة اليت قد ػلدثها التأويل الضيق للنص احلارل يف نطاؽ مراقبة عمليات الًتكيز، شلا يسمح 
 ادلشًتكة.لسلطات ادلراقبة بتمديد نطاؽ مراقبتها لتشمل  العمليات ادلرتبطة بإحداث ادلنشأة 
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بكل من معيار رقم األعمال و الحصة السوقية لتحديد نسب التركيز         الفقرة الثالثة : األرخذ
 الموجبة لتطبيق المراقبة 

السقف الواجب بلوغو من طرؼ ادلنشآت  06.99من القانوف رقم  10لقد حددت ادلادة 
الذي بوصولو تطبق ادلراقبة على  ىذه  األطراؼ يف عملية الًتكيز و ادلنشآت ادلرتبطة هبا اقتصاديا

من ادلبيعات و الشراءات و ادلعامبلت األخرى ادلنجزة خبلؿ السنة التقريرية  40العمليات يف %
 السابقة. 

إف تبٍت معيار احلصة السوقية لتحديد نسب الًتكيز ادلوجبة لتطبيق ادلراقبة يطرح رلموعة من 
يت يطرحها استعماؿ ىذا ادلعيار، من بينها ضرورة التحديد السلبيات ترجع باألساس إذل الصعوبات ال

القبلي للسوؽ ادلعٍت الذي يصبح يف بعض احلاالت أمرا جد معقد، وخاصة يف حالة ما إذا كاف ىذا 
التحديد يهم عملية تركيز ذبميعي تكوف فيها نشاطات ادلنشآت ادلعنية غَت متجانسة و تشمل 

وره إذل صعوبة تقدير ادلنشآت حلصصها السوقية، وبالتارل معرفة ، وىذا ما يؤدي بد187رلاالت سلتلفة
 ما إذا كاف مشروع الًتكيز يتوجب تبليغو إذل سلطة ادلراقبة أـ ال.

كذلك األمر بالنسبة لسلطة ادلراقبة اليت يؤدي استعماذلا دلعيار احلصة السوقية إذل جعل عملها 
ربديدا مسبقا للسوؽ ادلعٍت، وىي عملية ال تكوف معقدا ويأخذ وقتا ليس باذلُت، خاصة وأنو يتطلب 

سهلة بادلرة خاصة إذا تعلق األمر بسوؽ مثل السوؽ ادلغريب، الذي يتميز بكونو ذو بنية ضبابية 
 ادلعادل مكونة من نسيج اقتصادي ىش يغلب عليو طابع الشركات العائلية.

اؽ تطبيق نظاـ مراقبة كما أف تبٍت معيار احلصة السوقية من شأنو إحداث ثغرات يف نط
عمليات الًتكيز االقتصادي، تنتج أساسا عن كوف تبٍت ىذا ادلعيار يؤدي إذل انفبلت فرع مهم من 

من نطاؽ ادلراقبة، وإف كانت ىذه ادلنشآت ال ربقق من  النشاطات اليت سبارسها بعض ادلنشآت
ورائها رقم أعماؿ جد  خبلؿ ىذه النشاطات حصص سوقية مهمة، إال أهنا يف مقابل ذلك ربقق من
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. فإذا أخدنا مثبل عمليات التوزيع، فنجد أف أكرب ادلوزعُت يف سوؽ السلع االستهبلكية ال 188مهم
ؽلتلكوف حصص مهمة من سوؽ سلعة معينة، لذلك فاألعلية االقتصادية لعمليات الًتكيز اليت تقـو 

ختلف السلع على صعيد السوؽ هبا منشآت التوزيع غلب أف تقدر بناء على معامبلهتا ادلرتبطة دب
، وبالتارل معيار احلصة السوقية قد ال يسمح بإخضاع عمليات الًتكيز ادلتعلقة 189احمللي أو الوطٍت

 لنظاـ ادلراقبة. -التوزيع  –هبذا النوع من النشاطات 
وحىت يتم ذباوز الصعوبات و اإلشكاالت اليت يطرحها تبٍت معيار احلصة السوقية، نبو العديد 

ادلهتمُت والباحثُت يف قانوف ادلنافسة ادلغريب، إذل ضرورة زبلي  ادلشرع ادلغريب عن معيار احلصة من 
السوقية وتبٍت معيار رقم األعماؿ لتعيُت احلدود الكمية ادلوجبة للمراقبة، و يف ىذا السياؽ جاء 

روع على من ادلش 11دبستجد يهم ىذه النقطة، حيث نصت ادلادة  104.02مشروع القانوف رقم 
و أبقت على معيار   190تطبيق كل من معيار رقم األعماؿ اإلصبارل العادلي ورقم األعماؿ اإلصبارل، 

 . 06.99من القانوف رقم  10احلصة السوقية بنفس الصيغة ادلعتمدة يف ادلادة  
وىكذا، يكوف ادلشرع قد تبٌت من خبلؿ ىذا التعديل منطق التطبيق االختياري للمعايَت 

-1843اجملسدة حلدود الكمية ادلوجبة للمراقبة، الذي كاف معموال بو يف ظل القانوف الفرنسي رقم 
، والذي تراجع عنو ادلشرع الفرنسي دبوجب  القانوف رقم 1986دجنرب  1الصادر بتاريخ  86

، حيث زبلى عن معيار احلصة السوقية و أبقى 2001ماي  15الصادر بتاريخ  420-2001
على معيار رقم األعماؿ كمعيار وحيد واجب التطبيق، ولعل ما جعل ادلشرع يبقي على معيار احلصة 
السوقية، ىو أنو يف بعض احلاالت قد ال يصل فيها رلموع رقم أعماؿ ادلنشآت أطراؼ عملية الًتكيز 
                                                           
188

 - Miloud ATMANI et Vladimir JORGE GOMEZ,  op.cit., P. 13. 
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ألدىن ادلوجب للمراقبة، لكن يف مقابل ذلك تتحقق فيها نسبة احلصة السوقية ادلوجبة إذل احلد ا
للمراقبة، وبالتارل يف ىذه احلالة ؽلكن إخضاع عملية الًتكيز للمراقبة بناءا على ربقق احلد الكمي 

ألعماؿ ادلبٍت على معيار احلصة السوقية، رغم عدـ ربقيق ادلنشآت أطراؼ عملية الًتكيز رلموع رقم ا
 ادلوجب للمراقبة.

وعموما، ؽلكن القوؿ أف كل من معيار احلصة السوقية ومعيار رقم األعماؿ ذلما جوانب  
سلبية وإغلابية، حيث يعاب على معيار رقم األعماؿ كوف تطبيقو قد يؤدي إذل احتساب قيمة بعض 

حلصة السوقية والذي ، عكس معيار ا191األعماؿ اليت ال يكوف ذلا أي أثر على ادلنافسة يف السوؽ
، لكن دلعيار احلصة السوقية ىو اآلخر 192يعترب األنسب لقياس درجة تأثَت عملية الًتكيز على السوؽ
 سلبيات تتمثل أساسا فيما سبق لنا عرضو يف ىذه الفقرة.

من مشرع  11وىكذا، طللص إذل أف األخذ بكل من ىذين ادلعيارين يف مقتضيات ادلادة  
شيء زلمود، ألنو سيسمح بتجاوز الصعوبات و ادلشاكل اليت قد يطرحها  104.12القانوف رقم 

من  10تطبيق معيار وحيد يف ربديد السقف ادلوجب للمراقبة وفقا دلا تنص عليو مقتضيات ادلادة 
، الشيء الذي سيؤدي إذل ضماف األمن القانوين للمنشآت ادلعنية بعملية 06.99القانوف رقم 

ادلراقبة، كما أف األخذ دبعيار رقم األعماؿ إذل جانب معيار احلصة  الًتكيز ويسهل عمل سلطة
السوقية من شأنو سد الثغرات اليت قد تنتج عن التطبيق احلصري ألحد ىذين ادلعيارين، وال شك أف 
ىذا احلل سيخدـ مصاحل احلفاظ على منافسة كافية يف السوؽ اليت قد تتأثر بتبعات العمليات اليت 

 راقبة نتيجة وجود ثغرات يف نطاؽ التطبيق.قد تنفلت من ادل
رقم ادلعامبلت  104.12من مشروع القانوف رقم  11كما أف تبٍت ادلشرع ادلغريب يف ادلادة 

األجنيب العادلي كمعيار من بُت ادلعايَت اليت ؽلكن اللجوء إليها للتثبت من بلوغ احلدود الكمية 
سلطة ادلراقبة الوطنية أثناء ربققها من ثبوت إمكانية  ادلوجبة للمراقبة، سيؤدي حتما إذل تسهيل عمل
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op.cit., P.
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 - LAMY Droit Economique ( Concurrence, Distribution, Consommation) ,  Éd. LAMY, 2003, Paris, P. 
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تأثر ادلنافسة يف السوؽ الوطنية بعمليات الًتكيز الدولية، ألف تبٍت ىذا ادلعيار ؽلكن من تفادي 
الصعوبات اليت ؽلكن أف يثَتىا تطبيق معيار احلصة السوقية للتحقق من بلوغ عملية الًتكيز الدولية 

 للمراقبة. احلدود الكمية ادلوجبة

 

 المطلب الثاني: ضمانات المنشآت األطراف و الغير في نظام المراقبة

باعتبار مراقبة عملية الًتكيز ترتبط دبسطرة يكوف للقرارات ادلتخذة يف إطارىا وقع مباشر على  
مصاحل متنافرة غالبا ما يصعب التوفيق بينها، منها مصاحل ادلنشآت ادلقبلة على عملية الًتكيز، 

احل ادلنشآت ادلنافسة ذلذه األخَتة، ومصاحل ادلستهلكُت، جاء مشروع القانوف دبقتضيات ىامة ومص
هتم تعزيز ضمانات ادلنشآت األطراؼ والغَت يف ادلساطر ادلتبعة أماـ رللس ادلنافسة بشكل عاـ، 

ض بشكل  ودبسطرة مراقبة عملية الًتكيز بشكل خاص )الفقرة األوذل(، لكن يبدو أف ادلشروع دل يتعر 
 بعد صدور القرار النهائي بشأف مسطرة ادلراقبة )الفقرة الثانية(. كاؼ ذلذه الضمانات يف مرحلة ما

 

 الفقرة األولى: تحسين وضع ضمانات المنشآت األطراف و الغير في مسطرة المراقبة 
ادلبلحظ أف ىناؾ ضعف يف تأطَت ضمانات ادلنشآت األطراؼ و الغَت يف صبيع مراحل مسطرة 

فادلقتضيات القانونية ادلؤطرة لتبليغ  ،06.99دلراقبة ادلنظمة يف قانوف حرية األسعار وادلنافسة رقم ا
عمليات الًتكيز صلدىا ثارة تقرر التزامات قانونية لكنها ال ربدد األجل الواجب داخلو تنفيذ ىذه 

، 194اليت تطبق يف حالة عدـ احًتاـ ىذه االلتزامات ، و ثارة أخرى ال تضم اجلزاءات193االلتزامات
بل ال تتطرؽ بادلرة إذل وجوب نشر  التبليغات اليت تتوصل هبا سلطة ادلراقبة، نفس الشيء بالنسبة 
للمقتضيات ادلنظمة لباقي مراحل ادلسطرة ادلتبعة أماـ الوزير األوؿ بشأف عمليات الًتكيز، واليت زبضع 
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 .احلاةل اميت حكون فهيا امبَاانت أأو امواثئق املضمية مبلف امخبلَف انكطة أأو كري حصَحة - 
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اد ادلنظمة للمسطرة أماـ رللس ادلنافسة،دل تتطرؽ أو تطرقت بشكل غَت كاؼ دلنطق اإلحالة على ادلو 
 للضمانات القانونية الواجب توفرىا  لؤلطراؼ و الغَت   يف ىذه النوع من ادلساطر.

على ربسُت وضع   104.12لذلك صلد أف ادلشرع ادلغريب قد عمل يف ادلشروع القانوف رقم 
 كافة مراحل ادلسطرة، حيث عمل على ربديد الوقت الذي ضمانات ادلنشآت األطراؼ والغَت يف

، كما نص بشكل صريح على اجلزاءات ادلمكن النطق هبا يف 195غلب ابتداء منو تبليغ مشروع الًتكيز
حالة التبليغات الناقصة أو غَت الصحيحة، وكذلك اجلزاءات ادلمكن ازباذىا يف حالة عدـ احًتاـ 

، ويتيح النص اجلديد اإلمكانية للمنشآت ادلنافسة و لبعض 196األثر الواقف الناتج عن التبليغ
اجلهات األخرى إمكانية التبليغ بشكل مباشر عن العملية، كما أوجبت مقتضيات مواد ادلشروع 

 .197اجلديد على اجلهة ادلختصة بتلقي التبليغات أف تنشر ببلغا بشأف تسلم ىذه التبليغات 

اليت  14يف الفقرة الثانية من ادلادة  104.12رقم  ىناؾ مستجد ىاـ جاء بو مشروع القانوف
تنص دبا يفيد أنو يف حالة الضرورة اخلاصة ادلعللة ؽلكن للمنشآت األطراؼ اليت قامت بالتبليغ أف 
تقدـ طلبا جمللس ادلنافسة من أجل احلصوؿ على استثناء يسمح ذلا باإلصلاز الفعلي جملموع عملية 

وف انتظار صدور قرار ادلوافقة بشأهنا، وتظهر أعلية ىذا ادلستجد خاصة الًتكيز أو جلزء من العملية د
يف بعض حاالت الًتكيز مثل تلك ادلرتبطة بطلبات عروض عمومية للشراء وطلبات العروض يف إطار 
مساطر التفويت القضائي للمقاوالت اليت تعاين من صعوبات، حيث تتيح ىذه اإلمكانية دلقدـ 

لعروض العمومية أف يلجأ جمللس ادلنافسة لطلب ترخيص استثنائي من أجل العرض يف إطار طلبات ا
إسباـ اإلجراءات ادلسطرية يف حالة رسو ادلناقصة على عرضو، نفس الشيء بالنسبة لصاحب العرض 
ادلقدـ يف إطار مساطر التفويت القضائي الذي غلب عليو قبل تقدًن عرضو، احلصوؿ على ترخيص 

افسة، حبيث إذا صدر حكم قضائي بقبوؿ ذلك العرض فإنو ال يكوف صاحبو استثنائي من رللس ادلن
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سلالفا لبللتزاـ بعدـ إسباـ العملية خبلؿ مرحلة الفحص، و ىذا الًتخيص االستثنائي يوجب على 
األطراؼ ادلعنية عدـ القياـ بأي تصرؼ من شأنو تعديل شكل عملية الًتكيز، مثل القياـ بتفويت 

 .198هدفة أو السَت قدما يف مراحل االندماج بشكل ال يقبل الًتاجع عنوأصوؿ ادلنشأة ادلست

من شأهنا أف  104.12ونرى بأف رلموع ىذه ادلستجدات اليت جاء هبا مشروع القانوف رقم 
تؤدي إذل ذباوز الوضع احلارل للمقتضيات ادلؤطرة دلرحلة التبليغ، وىذا ما سيعزز فعالية آلية التبليغ 

من الضمانات الواجبة لكل من ادلنشآت ادلبلغة و الغَت يف ىذه ادلرحلة، لكن ربقق  ويوفر احلد األدىن
ذلك ليس مشروطا فقط حبرص اجلهات ادلكلفة بتلقي ىذا التبليغ على فرض احًتاـ ادلقتضيات 
القانونية ادلؤطرة لو، بل يرتبط كذلك دبدى وعي ادلنشآت ادلقبلة على الًتكيز بوجوب القياـ بالتبليغ 

كل تلقائي يف إطار التعاوف مع سلطة ادلراقبة، الشيء الذي يقي ىذه ادلنشآت من عواقب عدـ بش
 التبليغ.

يضاؼ إذل ما سبق رلموعة من ادلستجدات هتم تعزيز ضمانات ادلنشآت األطراؼ يف مسطرة 
 ادلراقبة ؽلكن حصر أعلها يف اآليت:

 (؛ 17و  15ادلادة  إمكانية طلب وقف أجل البت لغاية استكماؿ التعهدات )  -
يف حالة عدـ ازباذ اجمللس قرارا بشأف العملية و مرور األجل ادلتاح لئلدارة للتصدي،  -

 ؛ (15فإف العملية تعترب مرخص ذلا ) ادلادة 
غلب على اإلدارة يف إطار مسطرة التصدي االستماع دلبلحظات أطراؼ عملية الًتكيز     -

 ؛ (18) ادلادة 
صلحة ادلشروعة لؤلطراؼ اليت قامت بالتبليغ أو األشخاص يؤخذ بعُت االعتبار ادل -

 ؛ (21الذاتيُت أو ادلعنويُت على أساس عدـ ادلساس بأسرار أعماذلم ) ادلادة 
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نصت أف  29أف اجللسات غَت علنية، ويف ادلقابل فإف ادلادة  33نصت ادلادة  -
 ؛ اؼالتحقيق و ادلسطرة حضوريُت، الشيء الذي يعزز من ضمانات دفاع األطر 

 ؛ (33غلوز لؤلطراؼ طلب االستماع إليهم من طرؼ رللس ادلنافسة ) ادلادة  -
 ؛ (17أياـ لتقدًن مبلحظاهتم حوؿ مشروع قرار اجمللس )ادلادة  10لؤلطراؼ مدة  -

تتيح للغَت  104.12أما بالنسبة للغَت فوجب التأكيد على أف مقتضيات مشروع القانوف رقم 
، وىذا ناتج عن التوسيع من اجلهات ادلمكن أف تلجأ للمجلس للتبليغ إمكانية ربريك مسطرة ادلراقبة

عن مشروع أو عملية الًتكيز اليت ذباىل أطرافها تبليغها، حيث ؽلكن للغَت أي ادلنشآت ادلنافسة أو 
 16صبعيات ضباية ادلستهلك، اللجوء مباشرة للمجلس لئلببلغ عن العملية ادلخالفة، كما أف ادلواد 

 الستماع لؤلغيار سواء من قبل رللس ادلنافسة أو من قبل اإلدارة.توجب ا 21و 

 

 الفقرة الثانية: عدم التطرق لضمانات األطراف والغير بعد صدور القرار بشأن مسطرة المراقبة
خلصنا يف الفقرة السابقة إذل أف ادلشرع حاوؿ جاىدا تعزيز ضمانات ادلنشآت األطراؼ والغَت 
يف كافة مراحل مسطرة ادلراقبة، لكننا الحظنا أف ىذا اجملهود ال يكاد يظهر يف ادلرحلة ما بعد صدور 

القانوف سواء  القرار عن رللس ادلنافسة بشأف مراقبتو لعمليات الًتكيز، فادلشرع دل يشر يف مشروع
ال من قريب وال من بعيد ألساس تدخل القضاء اإلداري يف شلارسة الرقابة  20.13أو  104.12

على القرارات الصادرة بشأف ادلراقبة، الشيء الذي ال يسهل ولوج ادلنشآت األطراؼ والغَت ادلتضرر 
 من ىذه القرارات إذل القضاء.

ؿ أثناء مناقشة مشروع القانوف ذىبوا إذل القوؿ بأف بل األكثر من ذلك صلد أف شلثلو وزارة العد
قرارات اجمللس ال تكوف قابلة للتنفيذ كما ال ؽلكن لؤلطراؼ الطعن فيها إال بعد مرور اآلجاؿ ادلعطاة 

، وضلن نرى بأف منع األطراؼ من الطعن يف قرارات 199لئلدارة لتمارس داخلها سلطة التصدي
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قضي يكوف مربرا بالنسبة للقرارات السلبية اليت تتضمن عدـ اجمللس ما دامت آجاؿ التصدي دل تن
الًتخيص بإصلاز مشروع عملية الًتكيز، ألنو قد ينتج عن إعماؿ  اإلدارة سلطة التصدي قرار تصرح 
فيو بإمكانية إصلاز مشروع الًتكيز االقتصادي، وبالتارل ال تبقى أي جدوى من سَت ادلنشآت 

داـ قد حصل ىؤالء على الًتخيص بإصلاز ادلشروع، أما القرارات األطراؼ يف إجراءات الطعن ما 
االغلابية الصادرة عن اجمللس فنرى بأنو ال رلاؿ للقوؿ بوقف تنفيذىا حىت انتهاء آجاؿ التصدي، 
انسجاما مع ما ذىبنا إليو سابقا فيما ؼلص أف سلطة التصدي لئلدارة ال تكوف إال للقرارات السلبية 

 غلابية اليت يرخص فيها بإصلاز مشروع الًتكيز.وليس القرارات اإل

يبقى ىناؾ تساؤؿ مهم وجب علينا التطرؽ إليو أال وىو التساؤؿ ادلتعلق باإلمكانية ادلتاحة 
لؤلطراؼ أو الغَت  أثناء سرياف الدعوى القضائية  لطلب االطبلع أو احلصوؿ على وثائق ادللف ادلعد 

ة عمليات الًتكيز أو الوثائق ادلشمولة بسرية األعماؿ، و ذلك يف إطار مساطر الفحص ادلتعلقة دبراقب
أخدا بعُت االعتبار طابع السرية وعدـ العلنية اليت سبيز إجراءات التحقيق ادلتبعة أماـ ىيئات ادلراقبة، 

لس وااللتزاـ الواقع على ىيئة ادلراقبة حبماية سرية الوثائق ادلقدمة ذلا من قبل األطراؼ، وبالتارل فهل جمل
ادلنافسة رفض االطبلع أو توفَت ىذا النوع من الوثائق إذا طالب بذلك أحد األطراؼ ادلعنية أو الغَت  

أال وىو صعوبة التوفيق بُت مبدأ سرية اإلجراءات أو  أماـ القضاء؟ ىذا التساؤؿ يرتبط بإشكاؿ عاـ
 سرية األعماؿ و مبادئ حقوؽ الدفاع يف إطار قوانُت ادلنافسة.

ورغم أف ىذا اإلشكاؿ أثَت أساسا يف ظل التشريع الفرنسي يف رلاؿ الدعوى ادلدنية ادلرتبطة  
بطلبات التعويض عن األضرار الناذبة عن ادلمارسات ادلنافية للمنافسة، لكنو ليس من ادلستبعد وقوعو 

 اخلاص بقانوف حىت بالنسبة للدعاوى ادلرتبطة بعمليات الًتكيز االقتصادي، فالتشريع ادلغريب احلارل
قد تطرؽ ذلذا   104.12ادلنافسة دل يتعرض بشكل دقيق ذلذه النقطة، كما أف مشروع القانوف  رقم 

على أنو  31اإلشكاؿ بشكل غَت مباشر فيما ؼلص أطراؼ القضية دوف الغَت، حيث أكد يف ادلادة 
حقوؽ دفاع طرؼ معُت يف يف غَت احلالة اليت يكوف فيها تبليغ الوثائق و االطبلع ضروريا دلمارسة 

القضية، فإنو للمجلس رفض تبليغ أو إطبلع طرؼ على الوثائق تفشي أسرار أعماؿ أشخاص 
 آخرين، وال يبقى ذلذا الطرؼ سوى اإلطبلع على الصيغة غَت السرية ذلذه الوثائق. 
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 1270/ 2012وعلى العكس من ذلك، صلد ادلشرع الفرنسي قاـ من خبلؿ القانوف رقم 
من مدونة التجارة الفرنسية اليت  L462-3، بإضافة فقرة للمادة 2012نونرب  20بتاريخ الصادر 

يعاقب فيها عن اإلفصاح عن ادلعلومات ادلشمولة بسرية اإلجراءات، بالنص بشكل صريح دبا يفيد 
تثناء أف ذليئة ادلنافسة إحالة صبيع العناصر ادلرتبطة بالفحص الذي تنجزه بشأف ادلمارسات ادلنافية باس

إذل صبيع اذليئات القضائية اليت تطلب رأيها، أو  L464-2الوثائق اليت يتم تداوذلا يف إطار ادلادة 
 اليت تطلب منها توفَت الوثائق اليت ال يتوفر عليها األطراؼ.

 

املبحر امثاين: املس خجدات املخـللة بطالحِات امسلط وامَِئات املخدخةل يف مراكبة 

 معلَات امرتكزي 

يف الباب ادلتعلق هبيئات التقنُت   2011يونيو  12ادلبلحظ أف التوجهات اليت جاء هبا دستور 
ادلتعلق ، خاصة  20.13و  104.12و احلكامة، انعكست على صياغة كل من مشروعي القانوف 

فيما يرتبط بصبلحيات ضبط و نظامة ادلنافسة يف السوؽ ادلغربية بشكل عاـ وصبلحية مراقبة 
لًتكيز بشكل خاص، انطبلقا شلا سبق سنحاوؿ يف البدء التطرؽ للمستجدات ادلرتبطة بكل عمليات ا

من صبلحيات السلطة االدارية و رللس ادلنافسة يف إعماؿ ادلراقبة على عمليات الًتكيز ) ادلطلب 
ة األوؿ(، مث ننتقل دلعاجلة ادلستجدات ادلتعلقة بتدخل اذليئات القطاعية والقضاء يف نظاـ مراقب

 عمليات الًتكيز ) ادلطلب الثاين(.
 

المطلب االول : حصر صالحيات السلطة االدارية مق ابل التوسيع من صالحيات مجلس  
 المنافسة

على حصر  20.13و  104.12عمل ادلشرع ادلغريب يف كل من مشروعي القانوف 
ة األوذل(، مقابل صبلحيات السلطة االدارية دبا يتناسب وموجبات تدخلها يف ىذه ادلراقبة )الفقر 

التوسيع من صبلحيات رللس ادلنافسة شلا غلعلو اذليئة ادلختصة دبراقبة عمليات الًتكيز )الفقرة الثانية(، 
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وذلك لضماف كوف ىذا التوزيع اجلديد لصبلحية إعماؿ ادلراقبة سيضمن فعالية نظاـ مراقبة عمليات 
 الًتكيز ككل.

 

 

االدارية بما يتناسب وموجبات تدرخلها في مراقبة حصر صالحيات السلطة  : الفقرة األولى
 عمليات التركيز

 

ادلنظمة دلراقبة  06.99إف نظرة سريعة للمقتضيات التشريعية ادلنصوص عليها يف القانوف رقم 
عمليات الًتكيز، تكفي للتوصل إذل مبلحظة مبدئية ىي أف ىذه ادلقتضيات تركز صبلحيات إعماؿ 

(، وىذا ما 2011دارية شلثلة يف الوزير األوؿ ) رئيس احلكومة وفقا لدستور ادلراقبة يف يد السلطة اال
يظهر يف كافة ادلراحل اليت سبر هبا مسطرة ادلراقبة، وىذا يعكس اقتناع ادلشرع ادلغريب بضرورة أف تتم 

راقبة مراقبة عمليات الًتكيز االقتصادي وفق مسطرة خاصة، تًتؾ اجملاؿ واسعا أماـ السلطة ادلكلفة بادل
لؤلخذ بكافة االعتبارات السياسة واالقتصادية اليت قد ال تتماشى يف بعض األحياف مع اعتبارات 
سياسة ادلنافسة، وىذا ما غلعل نظاـ مراقبة الًتكيز ال يفعل فقط وفقا للتطبيق الطبيعي للنصوص 

اآلراء الفقهية بل ؼلضع كذلك لبلعتبارات السابقة الذكر، ذلذا صلد أحد 200القانونية ادلنظمة لو
تذىب إذل القوؿ بعدـ إمكانية تفعيل نظاـ مراقبة الًتكيز يف ظل ىذا التوجو احملتشم الذي ينكر 

 .201منطق ربرير األسواؽ ويرسي ىيمنة اإلدارة على السوؽ

                                                           
200-Mohamed AZZEDDINE-BENCHIR, « rapport introductive », participation au Colloque «  Les Prix Et 

La Concurrence Entre La Liberté De L’entreprise Et La Protection De Consommateur », publiée 

au RMDED, Numéro Spécial, N
0
 49, 2004, P. 20. 

، امـدد  -201  . 981و  981ص.  ، 8000، 91فؤاد مـالل، " ضوابط امليافسة وفق أأحاكم املاهون امخجاري امللريب اجلدًد"، م.ق.ا 
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واليت  104.12لذا ؽلكن القوؿ بأف التعديبلت العميقة اليت جاء هبا مشروع القانوف رقم 
ات الًتكيز االقتصادي، أبانت عن توجو جديد للمشرع ادلغريب خبصوص تأطَت علت نظاـ مراقبة عملي

تدخل اإلدارة يف إعماؿ نظاـ ادلراقبة، ينبٍت على منطق جديد للتوزيع سلطة ادلراقبة بُت ىذه اإلدارة 
ورللس ادلنافسة، حيث دل تعد سلطة القرار بيد اإلدارة لكن أصبح ذلا سلطة التصدي تبعا العتبارات 

 صلحة العامة من غَت تلك ادلتعلقة بادلنافسة.ادل

من مشروع القانوف اجلديد بعد تبليغها بقرار رللس  18وفقا دلقتضيات ادلادة  202فلئلدارة
ادلنافسة داخل األجل احملدد يف ادلادة أعبله، إما أف تطلب  إجراء فحص معمق وذلك بالنسبة 

وذلا فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن اجمللس لقرارات اجمللس الصادرة عن مرحلة الفحص البسيط، 
يف مرحلة الفحص ادلعمق إمكانية التصدي للقضية والبت فيها لبلعتبارات ادلتعلقة بادلصلحة العامة 
من غَت تلك ادلتعلقة باحلفاظ على ادلنافسة، وىكذا يكوف ادلشرع ادلغريب قد تبٌت يف ادلشروع اجلديد 

 2008-77اجلديدة تتطابق و مقتضيات القانوف رقم  18ادلادة هنج ادلشرع الفرنسي حيث صلد 
والذي عدؿ مقتضيات مواد مدونة التجارة الفرنسة اخلاصة بالباب ادلتعلق  2008غشت  4بتاريخ 

 دبراقبة عمليات الًتكيز.

  104.12لكننا ننبو يف نفس السياؽ، إذل أف ادلشرع هبذا التوجو يف مشروع القانوف رقم  
كاف قد تبناه يف ادلسودة األوذل دلشروع القانوف ادلعدؿ   مبدئيا عن النهج الذياجع يكوف قد تر 

دبا يفيد أف حق التصدي ؽلكن  18،  حيث كانت تنص ىذه ادلسودة يف ادلادة 06.99للقانوف 
إعمالو سواء فيما يتعلق بالقرارات الصادرة يف مرحلة الفحص البسيط أو مرحلة الفحص ادلعمق على 

الًتاجع الذي نرى بأنو سيضيع على ادلشرع فرصة االستفادة من السواء، وال نعرؼ السبب وراء ىذا 

                                                           
202

نلفغ "اال دارة" ندلالةل ؿىل امسلعة اميت متكل سلعة امخطدي نللرارات امطادرة ؾن جملس  901.98 ثبىن املرشع يف مرشوع املاهون رمق - 

دارة يف امليافسة بشان مراكبة معلَات امرتكزي، مكٌَ مل ًوحض يف أأي من مواد ُذا املرشوع من ُذٍ اال دارة، وحنىن ىرى أأهَ حبذا مو حتدد ُذٍ ال  

ة الأسـار  وزارة امشؤون امـامة واحلكومة، هؼرا نلخربات اميت ثخوفر لأهجزة ُذٍ اموزارة يف جمال مراكبة معلَات امرتكزي وخنص ابذلكر ُيا مدًٍر

ؽ امرتكزي يف ػل مجود وشاط جملس امليافسة. ة يه اميت اكهت ثخوىل حفص مشاًر  وامليافسة، فِذٍ املدًٍر
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اجلدؿ الفقهي الذي احتدـ يف فرنسا حوؿ اإلشكاالت اليت تطرحها إمكانية وزير االقتصاد طلب 
 إجراء فحص معمق من طرؼ ىيئة ادلنافسة.

 حيث عابت بعض آراء الفقو الفرنسي على ىذا ادلقتضى كونو قد ال يكوف اذلدؼ منو يف 
بعض احلاالت سوى إتاحة الفرصة أماـ الوزير دلمارسة إمكانية التصدي ذباه القرار الصادر بناء على 

،  203ىذا الفحص، وىذا ما سيجعل عمل رللس ادلنافسة يف مرحلة الفحص ادلعمق دوف أي جدوى
 كما يذىب رأي آخر من ىذا الفقو إذل القوؿ بأنو ليس ىناؾ ما يفرض على ىيئة ادلنافسة قبوؿ

طلب الفحص ادلعمق ادلوجو إليو من طرؼ وزير االقتصاد، على اعتبار أف ىيئة ادلنافسة ىيئة مستقلة 
عن السلطة التنفيذية، وىذا ما قد يؤدي إذل تعطيل صبلحية التصدي واليت تتوقف على صدور قرار 

لفحص ، كما أف طلب الفحص ادلعمق الذي يأيت بعد قياـ اذليئة  با204عن مرحلة الفحص ادلعمق
التنافسي لعملية الًتكيز من شأنو أف ؽلس دببدأ فصل السلط الذي قاـ عليو ربديد نظاـ ادلراقبة وفق 

، كل ىذا جعل ىذه اآلراء الفقهية تقًتح إعطاء  2008غشت  4بتاريخ  2008-77القانوف رقم 
. وضلن 205وزير االقتصاد إمكانية التصدي منذ ادلرحلة األوذل عوض إعطاءه إمكانية طلب الفحص

نرى أنو كاف على ادلشرع ادلغريب أف يتجنب اخلوض يف مثل ىذه اإلشكاالت، وأف يستفيد من 
نقاشات الفقو الفرنسي اليت علت ادلقتضيات ادلؤطرة لسلطة وزير االقتصاد يف مراقبة عمليات الًتكيز، 

ة منذ مرحلة ويبقي يف مشروع القانوف اجلديد على احلل القاضي دبنح إمكانية التصدي لئلدار 
 الفحص ادلبسط والذي كاف قد تبناه يف ادلسودة اليت سبقت صدور ادلشروع.

كذلك صلد أف بعض مقتضيات مشروع القانوف اجلديد طرحت نقاشا بُت مكونات رللس   
ادلنافسة وادلصاحل اإلدارية شلثلة أساسا بوزارة الشؤوف العامة و احلكامة، وطلص بالذكر  مقتضيات 
                                                           
203 - Frédéric de BURE et Lanis CIRGENSON, «  Le Pouvoir D’intervention Du Ministre De L’économie 

En Matière De Contrôle Des Concentrations », RLC, N
0
 18 Janvier/Mars 2009. P. 12. 

204
-Michel GALIS Michel GALIS, Concentration des entreprise & Droit de la concurrence, Éd.   

Economica, Paris, 2010,  919 . 
205

- Frédéric de BURE et Lanis CIRGENSON, op.cit., P. 13. 
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للقرارات الصادرة عن رللس ادلنافسة  206يت نظم فيها ادلشرع ادلغريب سلطة تصدي اإلدارةال 18ادلادة 
خبصوص مراقبة عملية الًتكيز، حيث دار النقاش حوؿ نطاؽ ىذه احلق، أي ىل يشمل حق 
التصدي قرارات رللس ادلنافسة بشأف التصريح بإصلاز مشروع أو عملية الًتكيز وكذلك القرارات 

لتصريح، أـ أف حق التصدي يشمل فقط إمكانية التصدي لقرارات الرفض دوف قرارات الرافضة ذلذا ل
من ادلشروع تتيح  18التصريح. ويذىب شلثلو اإلدارة إذل القوؿ بأف الصياغة العامة لنص ادلادة 

إمكانية التصدي يف كبل احلالتُت، أما مكونات رللس ادلنافسة فًتى بأف سلطة التصدي غلب أف 
يف القرارات الصادرة عن اجمللس برفض التصريح إلصلاز العملية، ألف القوؿ بعكس ذلك تنحصر فقط 

من شأنو ادلس بسلطة و استقبللية قرارات اجمللس حيث أف التصدي لقرارات التصريح ال ؽلكن أف 
يتأسس إال على كوف العملية ذلا آثار ماسة بادلنافسة، يف ىذه احلالة تكوف اإلدارة قد ذباوزت 

اصها الذي يلزمها بالتصدي بناءا على ادلصاحل العامة من غَت تلك ادلرتبطة دبصلحة ادلنافسة، اختص
 وألف رللس ادلنافسة يعترب دبثابة اخلبَت ادلختص بكل ما يهم ادلنافسة.

ىذا اإلشكاؿ كاف قد أثَت من قبل يف ظل التشريع الفرنسي أثناء مناقشة تعديل مواد مدونة  
راقبة عملية الًتكيز حيث خلص أعضاء رللس الشيوخ الفرنسي يف الصياغة النهائية التجارة ادلتعلقة دب

من مشروع التعديل إذل القوؿ بإمكانية التصدي يف كبل احلالتُت، وذلك حىت يسمح لئلدارة هبامش 
 .207واسع للتحرؾ يف ظل الطابع االستثنائي دلسطرة التصدي

ت رللس ادلنافسة، ألنو من الصعب أف نتصور وضلن من جانبنا ظليل إذل األخذ برأي مكونا 
تصدي اإلدارة لقرارات التصريح بإصلاز مشاريع أو عمليات الًتكيز واليت غالبا ما يكوف ذلا نتائج 
إغلابية على ادلستوى االقتصادي تتقاطع مع أىداؼ وسياسات ىذه اإلدارة، وبالتارل فإمكانية 

إال على وجود آثار ماسة بادلنافسة دلشروع الًتكيز، التصدي لقرارات التصريح ال ؽلكن أف تتأسس 
توجب أف  104.12من مشروع القانوف   18واإلدارة ال غلوز ذلا التمسك هبذا األساس ألف ادلادة 

                                                           
206

 من ُذٍ اال دارة. 901.98مل حيدد املرشع يف أأي من مواد املرشوع املاهون  - 
207

 - Michel GALIS, Concentration des entreprise& Droit de la concurrence,  op.cit., p .913. 
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تتصدى اإلدارة بناءا على ادلصاحل العامة من غَت تلك ادلرتبطة بادلنافسة، وما يؤكد ىذا الطرح ىو 
عمليات الًتكيز يف ظل التشريع احلارل، نفس الشيء بالنسبة دلا ىو ندرة احلاالت اليت مت يف رفض 

عليو األمر يف التشريع الفرنسي الذي دل ػلدث فيو أف تصدى وزير االقتصاد لقرار ىيئة ادلنافسة 
بالتصريح بإصلاز عملية تركيز، كما أف توجو رللس الشيوخ الفرنسي يف ىذه النقطة صلده ال يتماشى 

ات األوربية ومنها التشريع االسباين و االيطارل و األدلاين، اليت  قصرت إمكانية مع أغلب التشريع
 .208التصدي على قرارات رفض الًتخيص لعملية الًتكيز

وعموما، يرى السيد ىشاـ بوعياد وىو مقرر دبجلس ادلنافسة أنو من خبلؿ دراسة التجارب  
دلانية اليت كانت السباقة إلقرار ىذه ادلقارنة يف رلاؿ إعماؿ سلطة التصدي وخاصة التجربة األ

السلطة، فإنو حىت وإف مت األخذ بإطبلؽ سلطة التصدي لئلدارة إال أنو ؽلكن من جهة أخرى آللية 
التعليل ونشر قرارات التصدي إذل جانب قرار رللس ادلنافسة أف ربد بشكل غَت مباشر من استعماؿ 

 مطوال قبل اللجوء إذل قرار التصدي ألف ىذا ىذه السلطة، الشيء الذي سيدفع اإلدارة للتفكَت
القرار سيكوف متاحا لكافة مكونات الرأي العاـ والذي ال شك أنو غلب أف  تراعي تطلعاتو وردود 

 .209أفعالو ذباه ىذا القرار

نشَت يف األخَت إذل أف ىذا التوجو اجلديد الذي اتبعو ادلشرع ادلغريب يف مشروع القانوف اجلديد 
، يف ربديد سلطة تدخل اإلدارة يف مراقبة عمليات الًتكيز، ىو توجو مربر انطبلقا من  104.12رقم 

كوف مبدأ حرية ادلنافسة ال غلب أف يربر سلالفة أىداؼ ادلصلحة العامة، فنظاـ مراقبة الًتكيز باعتباره 
اظ على فرعا من فروع قانوف ادلنافسة ىو كذلك تتجاذبو مصاحل عامة من غَت تلك ادلتعلقة باحلف

" إف اذليئة ادلكلفة بادلنافسة تبقى ىي احلارسة لرفاه ادلستهلك  s.martinادلنافسة، ويف ىذا يقوؿ"
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أما اإلدارة فهي تتدخل من أجل ضباية الرفاه العاـ والذي يأخذ بعُت االعتبار فيو كل من مصاحل 
 .210ادلستهلكُت و الفاعلُت االقتصاديُت"

 

 الحيات مجلس المنافسة تفعيال لدوره في مراقبة عمليات التركيزالفقرة الثانية : التوسيع من ص
تشوهبا عدة  06.99يظهر بشكل واضح أف مقتضيات قانوف حرية األسعار وادلنافسة رقم 

س ادلنافسة يف مراقبة عمليات الًتكيز بشكل يؤثر على فعالية نظاـ صبلحيات رلل نواقص ربد من
ادلراقبة ككل، ىذه النواقص تتوزع بُت نواقص مرتبطة بشكل عاـ بطبيعة التوجو التشريعي ادلنتهج يف 
ربديد ىيكلة رللس ادلنافسة و صبلحياتو وادلساطر ادلتبعة أمامو، واليت ذلا انعكاسات سلبية على 

لس ادلرتبطة دبراقبة عمليات الًتكيز، و نواقص مرتبطة بشكل خاص بتأطَت ادلشرع صبلحيات اجمل
ادلغريب لدور اجمللس يف مراقبة عمليات الًتكيز، ذلذا جاءت مستجدات مشروع القانوف رقم 

ادلتعلق دبجلس ادلنافسة لتدارؾ  20.13ادلتعلق حبرية األسعار و ادلنافسة  و ادلشروع رقم  104.12
 من النواقص. ىذا النوع

قد  20.13ىكذا و فيما يتعلق هبيكلة رللس ادلنافسة صلد ادلشرع يف مشروع القانوف رقم 
زبلى عن الطابع اإلداري الذي كاف يطغى على تركيبة اجمللس حيث أصبحت اإلدارة شلثلة دبندوب 

مشروع من  11، كما أف ادلشرع ألـز تبعا دلقتضيات للمادة 211حكومي واحد ليس لو صوت تقريري
كل من رئيس اجمللس ونوابو دبمارسة مهامهم بشكل دائم، لكن البد أف نشَت    20.13القانوف رقم 

إذل أف ادلشرع قرر أف تعيُت أعضاء اجمللس يتم بناء على اقًتاح السلطة احلكومية عوض أف يتم ذلك 
األمر يف مسودة  بناء على اقًتاح رئيس اجمللس وبتشاور مع السلطة احلكومية وفقا دلا كاف عليو
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التعديل اليت سبقت صدور مشروع القانوف، و ىذا يشكل تراجعا عن جهود تعزيز استقبللية اآلراء 
 والقرارات الصادرة عن رللس ادلنافسة.

وفيما يتعلق بالتعديبلت ادلرتبطة بادلساطر ادلتبعة أماـ رللس ادلنافسة، صلد مشروع القانوف رقم 
سلطة اإلحالة الذاتية اليت تشمل احلاالت ادلرتبطة بعمليات الًتكيز يعطي جمللس ادلنافسة  20.13

من جهتو على توسيع اجلهات اليت ؽلكنها  104.12ادلنجزة دوف تبليغ، كما عمل مشروع القانوف 
، وىذا 212اإلخبار عن عمليات الًتكيز ادلنجزة دوف تبليغ إذل رللس ادلنافسة لتشمل ادلنشآت ادلنافسة

و وقع إغلايب على تعزيز الدور الوقائي جمللس ادلنافسة يف ما يتعلق دبشاريع و التعديل سيكوف ل
عمليات الًتكيز غَت ادلبلغة، حيث سيمكن اجمللس من التحريك التلقائي دلسطرة مراقبة  ادلشروع أو 
العملية بعد أف يعلم هبا من مصادره اخلاصة أو بعد إببلغو من طرؼ أحد ادلنشآت ادلنافسة العاملة 

 يف نفس السوؽ.

غلب أف ننبو إذل أنو خبلفا لباقي أبواب قانوف حرية األسعار و ادلنافسة فإف الباب ادلتعلق 
بعمليات الًتكيز االقتصادي مت تعديلو بشكل كامل وشامل ومت ذبديد كل مواده،  حبيث مشل 

ة الفحص التعديل مسطرة الفحص اليت أصبحت تنقسم إذل مرحلتُت مرحلة الفحص ادلبسط و مرحل
ادلعمق، حيث يقتصر دور رللس ادلنافسة يف مرحلة الفحص ادلبسط يف البحث عن ما إذا كاف 

، ويف 213دلشروع الًتكيز آثار سلبية على ادلنافسة يف السوؽ ادلرجعية، و ذلك داخل أجل ستُت يوما
ز ألثر سليب احلالة اليت ؼللص فيها اجمللس إذل عدـ وجود شكوؾ بشأف إمكانية ترتيب مشروع الًتكي

على ادلنافسة يقف الفحص عند ىذا احلد، أما إذا مت التوصل إذل وجود مثل ىذه الشكوؾ فإنو يتم 
ادلرور إذل مرحلة الفحص ادلعمق، اليت يتم فيها ربديد حجم و نوع اآلثار السلبية دلشروع الًتكيز 

داخل أجل تسعُت  والبحث عن مدى كفاية النتائج االقتصادية للتعويض عن ىذه اآلثار وذلك
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، و ىذا التقسيم من شأنو تبسيط ادلسطرة وتسريعها دبا ينعكس إغلابا على انتظارات أطراؼ 214يوما
عملية الًتكيز ادلفتحصة، خاصة وأنو يف احلالة اليت ال تطرح فيها أي شكوؾ حوؿ آثار إسباـ مشروع 

صريح  دوف البحث عن اآلثار الًتكيز على الوضع ادلستقبلي للمنافسة، فإنو يتم إصدار قرار الت
 االقتصادية االغلابية للمشروع اليت ال يكوف للبحث عنها أي جدوى يف ىذه احلالة.

وادلبلحظ أف آجاؿ البت يف عملية الًتكيز بقيت ىي نفسها ادلنصوص عليها يف ادلقتضيات  
اـ عوض احلالية حيث دل ؽلسها أي تغيَت سوى يف طريقة احتساب اآلجاؿ اليت أصبحت باألي

، 215الشهور، بل أكثر من ذلك صلد أف التعديل اجلديد يقرر إمكانية توقف ىذه اآلجاؿ وسبديدىا
ولئلدارة أجل عشرين يوما من تاريخ التوصل أو اإلخبار إلعماؿ سلطة التصدي فيما يتعلق 

رات بالقرارات الصادرة عن اجمللس يف  مرحلة الفحص ادلبسط، و ثبلثُت يوما فيما يتعلق بالقرا
 الصادرة عن مرحلة الفحص ادلعمق. 

اليت أصبح يف ظلو   104.12كما أف ادلشرع ادلغريب تطرؽ يف مواد مشروع القانوف رقم  
رللس ادلنافسة ىو الذي ؽللك سلطة ازباذ سلتلف القرارات والتدابَت اليت هتم مراقبة عمليات الًتكيز 
االقتصادي، إذل مسألة فرض احًتاـ األطراؼ اللتزاماهتم و تعهداهتم وتنفيذ القرارات و األوامر 

خبلؿ منح اجمللس سلطة توقيع اجلزاءات الصادرة عن اجمللس بشيء من التفصيل و الدقة، وذلك من 
، أما بالنسبة آلليات تتبع تنفيذ القرارات و األوامر فإنو وإف دل 216ادلناسبة يف كل حالة على حدة 

يتم اإلشارة إليها قي مواد ادلشروع اجلديد، إال أننا نرى أف من شأف منح رللس ادلنافسة الشخصية 
ذل سلطة اإلثارة التلقائية و إمكانية تعيُت موظفُت مكلفُت ادلعنوية واالستقبلؿ ادلارل باإلضافة إ

باألحباث تابعُت لو، سبكُت اجمللس من اعتماد آليات تضمن تتبع احًتاـ األطراؼ  لتعهداهتم وتنفيذ 
 قراراتو وأوامره.
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 القضاء في مراقبة عمليات التركيز المطلب الثاني : تدخل هيئات النظامة القطاعية و
عمل ادلشرع يف مشروع القانوف اجلديد على تقليص رلاؿ تدخل القضاء وحصره يف الرقابة على 
القرارات الصادرة بشأف مسطرة ادلراقبة )الفقرة الثانية( سباشيا والتوجهات الدستورية اليت عززت من 

جهات  صبلحيات رللس ادلنافسة يف  ضباية ادلنافسة يف السوؽ الوطنية،  لكن مع ذلك ىذه التو 
الدستورية تبقى عاجزة عن جبلء عدـ احلسم والغموض الذي  ؽليز والزاؿ تدخل اذليئات القطاعية يف 

 مراقبة عمليات الًتكيز )الفقرة األوذل(. 

 

الفقرة األولى: عدم الحسم في حدود تدرخل ىيئات النظامة القطاعية في مراقبة عمليات 
 التركيز

ة احملتكرة من طرؼ الدولة اليت انطلقت يف أواسط أدت موجة ربرير النشاطات االقتصادي
سبعينيات القرف ادلاضي، إذل ضرورة التفكَت يف خلق ىيئات نظامة قطاعية تشرؼ على عملية انتقاؿ 
ىذه القطاعات من وضعية االحتكار إذل وضعية التحرير وترسي أسس ادلنافسة فيها، وىكذا مت خلق 

دؼ العمل على إعادة تقنُت القطاعات احملررة عن طريق رلموعة من ىيئات النظامة القطاعية هب
، 217قواعد قانونية أكثر مبلئمة لفلسفة التحرير تنظم ولوج الفاعلُت االقتصاديُت ذلذه القطاعات

، اجمللس األعلى لبلتصاؿ السمعي 218ومن أىم ىذه اذليئات صلد الوكالة الوطنية لتقنُت ادلواصبلت
 ستشارية للتأمينات التابعة لوزير االقتصاد وادلالية.البصري، بنك ادلغرب، اذليئة اال

ادلبلحظ أف صدور القوانُت ادلنظمة الختصاص بعض ىذه اذليئات ادلتعلق بنظامة وتقنُت 
ادلنافسة يف القطاعات ادلكلفة هبا تزامن مع غياب نشاط رللس ادلنافسة، الذي دل ينطلق حىت حدود 

شكل دقيق دلبادئ توزيع االختصاص و آليات التعاوف بُت  ، كما أف عدـ تنظيم ادلشرع ب2009سنة 
                                                           

217
ظار ماد - ة مٌازؿات امليافسة، بلكَة احللوق بفاس شفاء املودن، وػائف اميؼامة، حمارضة أأملِت ؿىل ظلبة ماسرت مٌازؿات الأؾامل يف ا 

 .81/01/8099بخارخي 
ثبين املرشع جسمَة امواكةل اموظيَة مخلٌني املواضالت مُس يف حمهل اكن من الاحسن مو ثبىن مفظ االثطاالت ؾوض املوضالت يف ُذٍ  -218

 امدسمَة
 



2014ٌونٌو  –العدد األول : ماي                                                                  مجلة منازعات األعمال                    

 

كل من ىذه اذليئات وىيئات النظامة العامة شلثلة بالوزير األوؿ و رللس ادلنافسة، أدى إذل ظهور 
إشكاؿ حدود اختصاص ىذه اذليئات بنظامة ادلنافسة بشكل عاـ، وتدخلها يف مراقبة عمليات 

 الًتكيز بشكل خاص. 
ق بشكل خاص على الوكالة الوطنية لتقنُت ادلواصبلت، فالقانوف احملدث للهيئة وىذا األمر ينطب

الذي صدر قبل صدور قانوف حرية األسعار ادلنافسة دل يكن يضم أي اختصاصات للوكالة فيما 
يرتبط بنظامة ادلنافسة يف قطاع االتصاالت، لكنو سرعاف ما مت تعزيز صبلحية الوكالة بعد صدور 

ادلغَت  2004نوفمرب  4الصادر بتاريخ  55-01سعار وادلنافسة دبوجب القانوف رقم قانوف حرية األ
، حيث مت  1997غشت  7ادلتعلق بالربيد و ادلواصبلت الصادر ب  24-96و ادلتمم للقانوف رقم 

احلفاظ على مهاـ الوكالة ادلتعلقة بالنظامة القانونية والتقنية واالقتصادية إذل جانب تعزيز مهامها 
مكرر على أنو " تناط بالوكالة  8تعلقة بالنظامة التنافسية لقطاع االتصاالت، حيث نصت ادلادة ادل

الوطنية لتقنُت ادلواصبلت مهمة السهر على احًتاـ ادلنافسة ادلشروعة يف قطاع ادلواصبلت وتبت يف 
ادلتعلق  06.99 من القانوف 10و  7و  6النزاعات اخلاصة هبا والسيما تلك ادلتعلقة باحًتاـ ادلواد 

 219حبرية األسعار وادلنافسة".
يتضح من خبلؿ ىذه ادلادة أف للوكالة اختصاص النظر يف ادلمارسات ادلنافية للمنافسة  

، و كذلك مراقبة عمليات الًتكيز يف قطاع 06.99من القانوف رقم  7و  6ادلنظمة يف ادلادة 
ىذه ادلادة بصدور ادلرسـو التطبيقي رقم  من نفس القانوف، ولقد تعززت 10االتصاالت وفقا للمادة 

ادلتعلق باإلجراءات ادلتبعة أماـ الوكالة الوطنية لتقنُت  2005يوليوز  13بتاريخ  2005.772
ادلواصبلت فيما يتعلق بالنزاعات وادلمارسات ادلنافية لقواعد ادلنافسة وعمليات الًتكيز االقتصادي، 

ثاين من ىذا ادلرسـو التطبيقي لئلجراءات ادلتعلقة بتسوية حيث مت زبصيص الباب الثاين من القسم ال
(، وادلبلحظ أف ىذه ادلواد 35إذل  31النزاعات ادلرتبطة بعمليات الًتكيز االقتصادي ) ادلواد من 
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تعطي صبلحيات للوكالة تعادؿ الصبلحيات ادلعطاة للوزير األوؿ يف رلاؿ مراقبة ىذه العمليات وفقا 
، حيث أف الوكالة ىي ادلكلفة بتلقي التبليغات وىي اليت تصدر القرارات 06.99دلقتضيات القانوف 

 بشأف مشروع عملية الًتكيز.
من الواضح أف ىذه النصوص التشريعية من شأهنا أف تؤدي لوقوع تنازع يف االختصاص بُت 

اريع عمليات الوكالة و ىيئة النظامة العامة أي الوزير األوؿ و رللس ادلنافسة يف ما ؼلص مراقبة مش
من  10الًتكيز اليت يتم إصلازىا يف سوؽ االتصاالت، على اعتبار أف كل من ادلادة األوذل وادلادة 

ربدداف اختصاصا عاما ذليئة النظامة العامة يف ما يتعلق دبراقبة عمليات الًتكيز   06.99القانوف 
 فيو ىذه النشاطات.  كيفما كاف شكل النشاط االقتصادي، وبغض النظر عن القطاع الذي سبارس

، 2011ولعل وعي اجلهات الرمسية حبجم ىذا اإلشكاؿ، وبضرورة تنزيل مقتضيات دستور 
رللس ادلنافسة اختصاصا عاما و رلردا يف كل ما يتعلق بادلمارسات ادلنافية  166الذي منح يف فصلو 

فقط للتأكيد على  ليس 06.99وعمليات الًتكيز، مث أتت مسودة مشروع القانوف ادلعدؿ للقانوف 
على أنو " تنسخ أحكاـ  126الطبيعة العامة الختصاص اجمللس بل و لتنص بشكل صريح يف ادلادة 

ادلتعلق بالربيد وادلواصبلت البلسلكية كما مت تغَته وتتميمو  24.96مكرر من القانوف رقم  8ادلادة 
يغة يف مشروع القانوف "، لكنو سرعاف ما مت الًتاجع عن ىذه الص55.01دبوجب القانوف رقم 

على أنو " ما عدا احلاالت اليت  109ادلتعلق حبرية األسعار وادلنافسة بالنص يف ادلادة  104.12
تكوف فيها العبلقات بُت رللس ادلنافسة خاضعة للنصوص احملدثة للهيئة ادلذكورة، يتم الشروع يف 

انوف، إزاء القطاعات التابعة ذليئات تطبيق اختصاص رللس ادلنافسة كما مت التنصيص عليو يف ىذا الق
 التقنُت األخرى، يف تاريخ ػلدد دبرسـو ". 

فهذه ادلادة سبيز بُت احلالة اليت تكوف فيها العبلقة بُت رللس ادلنافسة واذليئة القطاعية زلددة 
د سلفا يف إطار النصوص اخلاصة هبذه اذليئات فهذه احلالة تبقي ىذه النصوص سارية ادلفعوؿ حىت بع

من ادلشروع فهي ادلتعلقة  109، أما احلالة الثانية اليت نظمتها ادلادة 220دخوؿ ادلشروع حيز التطبيق
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بالقطاعات األخرى اليت ال ؽلكن للمجلس حسب نص ىذه ادلادة تطبيق اختصاصاتو بشأهنا إال 
عدة  بعد صدور مراسيم تطبيقية بشأف ذلك، فحسب رأي األستاذ ىشاـ بوعياد ىذه احلاالت تطرح

من الدستور اليت منحت اختصاص  166إشكاالت من أبرزىا تناقضها مع مقتضيات نص ادلادة 
عاـ للمجلس بكل ما يتعلق بادلنافسة، واليت دل تستثٍت أي قطاع اقتصادي و دل ربل على أي 

 . 221استثناءات تقيد ىذ االختصاص العاـ

شأهنا أف تعمق اذلوة بُت كل  من 104.12من مشروع القانوف رقم   109ادلبلحظ أف ادلادة 
من رللس ادلنافسة وباقي اذليئات القطاعية، فعوض أف تكوف العبلقة بُت اجمللس و اذليئات القطاعية 
مبنية على أسس العمل ادلشًتؾ و التنسيق و تبادؿ اخلربات، ستصبح ىذه العبلقة مبنية على تنافس 

تج عنو عدـ تفعيل للمقتضيات ، شلا سين  ( rivalité de compétence  )االختصاص 
 ادلتعلقة حبماية ادلنافسة بشكل عاـ و دبراقبة عمليات الًتكيز بشكل خاص.

وإف كانت لن ربل االشكاالت  -لكن يبقى أف نشَت يف آخر ىذه الفقرة إذل مسألة إغلابية 
نو، حيث م 8يف ادلادة  12.13أتى هبا مشروع القانوف رقم  -السابقة لكنها قد زبفف من وطئتها 

تتيح ىذه ادلادة اإلمكانية جمللس ادلنافسة لطلب رأي ىيئات النظامة القطاعية ادلعنية بقضايا ادلنافسة 
ادلتعلقة بقطاعات النشاط الذي تتحمل مسؤوليتو، كما أجاز للمجلس أف يستأنس بكفاءات 

وهبذا يكوف  وخربات ىذه اذليئات لتلبية حاجيات البحث و التحقيق كلما اقتضت الضرورة ذلك،
ادلشرع قد  حاوؿ مد جسور قانونية ؽلكن من خبلذلا ضماف التنسيق والتعاوف بُت ىيئات ادلنافسة 

 القطاعية ورللس ادلنافسة. 

 الفقرة الثانية: تقليص مجال تدرخل القضا  في مراقبة عمليات التركيز
فروعو، لكن ىذا يتمتع القاضي الوطٍت بدور جد ىاـ يف تطبيق قانوف ادلنافسة دبختلف 

قد يتسع أو يتقلص يف كل فرع من ىذه الفروع، فإف كاف الدور القضائي يتسع يف تطبيق  التدخل
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قواعد ادلنافسة ادلرتبطة بادلمارسات ادلقيدة للمنافسة فإنو يقل فيما يرتبط بقواعد ادلمارسات ادلنافية 
اقبة على عمليات الًتكيز للمنافسة، ويصبح ىذا التدخل جد زلدود فيما يتعلق بإعماؿ ادلر 

االقتصادي، نظرا خلصوصيات السياسات التشريعية ذلذا الفرع وادلرتبط أساسا بكونو يتعلق بسياسات 
اقتصادية ربرص ىيئات إدارية خاصة على تطبيقها، لعل ىذا ما دفع ادلشرع ادلغريب يف مشروع القانوف 

مسطرة مراقبة عمليات الًتكيز، خاصة يف إذل إعادة النظر يف رلاؿ تدخل القضاء يف  104.12رقم 
الشق ادلتعلق بسلطة إيقاعو للجزاءات يف حالة سلالفة األطراؼ ادلعنية دلقتضيات ادلراقبة ) أ(، لكنو يف 
ادلقابل دل ػلسم  يف أساس تدخل القضاء يف إعماؿ الرقابة على القرارات الصادرة  بشأف مراقبة 

 عمليات الًتكيز )ب(.

 ة توقيع اجلزاءات بشأف مسطرة ادلراقبة من القضاء إذل رللس ادلنافسةربويل سلط -أ-
إف تعدد اإلشكاالت اليت ربد من تدخل القضاء على مستوى توقيع اجلزاء يف حالة سلالفة 

الفقهية زبلص إذل القوؿ بأف  اآلراء مقتضيات وقرارات ادلراقبة ادلتعلقة بعمليات الًتكيز، جعل أحد
دل يكن موفقا عندما اختار أف تكوف اجلهة اليت ذلا سلطة  66.09ادلشرع ادلغريب يف القانوف رقم 

مراقبة عمليات الًتكيز ليست ىي نفس اجلهة اليت سبلك سلطة اجلزاء يف حالة خرؽ القواعد والقرارات 
ضرورة إعطاء سلطة اجلزاء للجهة ادلختصة  الصادرة بشأف ادلراقبة، وذىب نفس الرأي السابق إذل

أصبل دبراقبة عمليات الًتكيز ضمانا لتفعيل مقتضيات ىذه ادلراقبة، مع إعادة النظر يف مقدار ونوعية 
 .222اجلزاءات ادلمكن تقريرىا يف حالة سلالفة األطراؼ ادلعنية للقواعد والقرارات الناذبة عن ادلراقبة

ادلتعلق حبرية األسعار وادلنافسة أتى دبستجدات  104.12قم وىكذا صلد أف مشروع القانوف ر 
تتماشى مع ادلقًتحات السابقة، حيث بعد أف أصبحت مراقبة عمليات الًتكيز االقتصادي بناء على 
مقتضيات القسم الرابع من ىذا ادلشروع بيد رللس ادلنافسة مع حفظ إمكانية التصدي لقراراتو 

على منح اجمللس سلطة  19شرع يف ىذا ادلشروع من خبلؿ ادلادة لئلدارة يف حدود معينة، عمل ادل
ازباذ اجلزاءات يف حالة خرؽ ادلنشآت أطراؼ عملية الًتكيز دلقتضيات ادلراقبة، حيث مت التنصيص 
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على العقوبة ادلالية اليت ؽلكن للمجلس فرضها على ادلنشآت ادلعنية أو األشخاص الذاتيُت حسب 
بليغ العملية، أو تضمُت ىذا التبليغ معلومات غَت صحيحة، أو عدـ القياـ األحواؿ، يف حالة عدـ ت

بتنفيذ عملية الًتكيز قبل صدور قرار اجمللس، أو عدـ احًتاـ تنفيذ ىذه القرارات، وىذه الغرامة 
%  و 2% من رقم األعماؿ فيما يتعلق بادلنشآت ادلعنية، وتًتاوح بُت 5أصبحت تتمثل يف نسبة 

من ؽ.ح.أ.ـ. احلارل، أما بالنسبة للعقوبة ادلالية اليت ؽلكن أف تفرض على  70ادة % وفق لنص ادل5
درىم عوض  5.000.000األشخاص الذاتيُت فقد مت الرفع منها يف مشروع القانوف لتصل 

درىم وفقا لنص ادلادة  2.000.0000درىم و  200.000العقوبة ادلالية اليت كانت تًتاوح بُت 
70. 

ع يف نفس ادلادة على آليات أخرى لدعم سلطة اجلزاء اليت ؽللكها اجمللس كذلك نص ادلشر   
خاصة يف احلالة اليت ال تنفذ فيها ادلنشآت واألطراؼ ادلعنية تعهداهتا أو األوامر أو التعليمات 
ادلضمنة يف قرارات اجمللس أو يف قرارات اإلدارة، حيث ؽلكن للمجلس يف ىذه احلالة اللجوء إلجبار 

نشآت على التنفيذ ربت طائلة الغرامة التهديدية، كما ؽلكنو أف يقرر سحب الًتخيص مع تلك ادل
ضرورة الرجوع إذل احلالة السابقة، وىذه التعديبلت من شأهنا أف تشكل إضافة نوعية على مستوى 

 تفعيل نظاـ مراقبة عمليات الًتكيز.

زباذ اجلزاءات ادلناسبة إعماال وبالرغم من أف توجو ادلشرع ضلو إعطاء رللس ادلنافسة سلطة ا
لنظاـ مراقبة عمليات الًتكيز، قد يقرأ على أنو ربجيم لدور القضاء اجلنائي يف نظاـ مراقبة عمليات 
الًتكيز، لكننا نراه مربرا ليس من زاوية عدـ وجود تكوين مناسب للقاضي يف ىذا الفرع من قانوف 

كنو مربر من ناحية أنو يتوجب  منح سلطة اجلزاء ادلنافسة ألنو يفًتض بدؿ رلهود يف ىذا الشق، ل
للجهة اليت تعمل ادلراقبة واليت تكوف أكثر إطبلعا على ادلخالفات اليت سبس نظاـ ادلراقبة وتربر اللجوء 
إذل إيقاع اجلزاءات ادلناسبة يف كل حالة على حدة، إضافة إذل ذلك فإف ىذا التوجو يضمن ازباذ 

وبالتارل ذبنب تفاقم اآلثار اخلطَتة الناذبة على سلالفة ادلقتضيات  اجلزاءات يف أسرع وقت شلكن
 ادلؤطرة ذلذه  النوع من العمليات.
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عدـ احلسم يف أساس تدخل القضاء يف إعماؿ الرقابة على القرارات الصادرة  بشأف مراقبة  -ب-
  عمليات الًتكيز

ائية اليت ذلا حق النظر يف دبستجد ىاـ يتعلق باجلهة القض 104.12جاء مشروع القانوف رقم 
منو على أنو ترفع الطعوف ضد قرارات رللس  44الطعوف ادلتعلقة بتلك القرارات، فقد نصت ادلادة 

ادلنافسة بشأف مراقبة عمليات الًتكيز االقتصادي وقرارات اإلدارة يف إطار مسطرة التصدي  أماـ 
ادلشرع يف ادلادة السابقة الذكر على أف  احملكمة اإلدارية بالرباط اليت تبت فيها هنائيا، وتنصيص

احملكمة اإلدارية تبت بصفة هنائية يف الطعن ادلوجو ضد القرارات الصادرة بشأف عمليات الًتكيز 
يوجب القوؿ بأهنا تنظر يف ىذه الطعوف بصفتها جهة نقض وليس بصفتها جهة استئناؼ، ولعل 

أمد النزاع، الذي قد ينتج عن تعدد مراحل  التنصيص على ذلك يرجع لرغبة ادلشرع يف ذبنب إطالة
الطعن، وىذا ما  يسعى كل من األطراؼ ادلعنية واجلهات ادلكلفة بادلراقبة لتفاديو بالنظر حلجم اآلثار 

 السلبية اليت قد تنتج عن تأخر احلسم يف مشروعية القرارات ادلتعلقة هبذه العمليات.

حو عمومية وعدـ دقة  النصوص ادلرتبطة ما سبق غلرنا كذلك إذل احلديث عن إشكاؿ تطر 
بتحديد أساس تدخل القضاء للرقابة على القرارات الصادرة بشأف عمليات الًتكيز، فسواء النص 

، ال 104.12من مشروع القانوف رقم  44أو ادلادة  06.99من القانوف  46احلارل للمادة 
اري ذلذه القرارات، دبعٌت ىل ىذه ربدداف بشكل دقيق األساس الذي تقـو عليو رقابة القضاء اإلد

الرقابة تتم بناء على أساس دعوى اإللغاء أـ دعوى القضاء الشامل أـ علا معا ؟ اإلجابة عن ىذا 
 السؤاؿ ضرورية وجد ىامة نظرا لتفاوت حجم صبلحيات القاضي يف كل من ىاتُت الدعوتُت. 

طرة ادلتعلقة بعملية الًتكيز االقتصادي فإذ قلنا بأف رقابة القضاء للقرارات الصادرة دبناسبة ادلس
تتم بناء على أساس دعوى اإللغاء، فإنو سيكتفي القضاء دبراقبة مشروعية قرار منح أو عدـ منح 
الًتخيص إلصلاز العملية، فإذا تبت عدـ مشروعية ىذا القرار يتم إلغائو دوف النطق  بالقرار الصحيح، 

لى دعوى القضاء الشامل فإنو يف ىذه احلالة يكوف لو بعد أما إذا قلنا بأف القضاء سيتدخل بناء ع
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أف يلغي قرار اذليئة ادلختصة أف ػلكم بالقرار الذي كاف غلب ازباذه أي دبعٌت أف يصرح بإمكانية 
 إصلاز عملية الًتكيز أو بعدـ إصلازىا.

ت وحىت صليب عن إشكاؿ أساس رقابة القضاء اإلداري على القرارات ادلتخذة بشأف عمليا
الًتكيز وجب علينا البحث يف الفقو قبل االنفتاح على مواقف الفقو والقضاء ادلقارنُت من ىذه 
النقطة، بالنسبة للفقو ادلغريب ال صلد سوى األستاذ زلمد اذليٍت الذي تطرؽ ذلذه النقطة يف سياؽ عاـ 

تاذنا اذليٍت أف ىذه أال وىو طبيعة الرقابة القضائية على أعماؿ ىيئات النظامة بشكل عاـ، ويرى أس
الرقابة تكوف أساسا عن طريق دعوى القضاء الشامل حيث يذىب إذل القوؿ بأف : " من وجهة 
نظرنا نعتقد أف مراقبة القاضي ال تقتصر عند إلغاء ادلقرر اإلداري ادلطعوف فيو إذا تبتت عدـ 

س الدستوري الفرنسي مشروعيتو إظلا إصبلحو وتعويضو" ويؤسس لرأيو ىذا بناء على اجتهاد اجملل
الذي صدر دبناسبة تناولو دلوضوع الضمانات ادلمنوحة ألصحاب رخص استغبلؿ مرافق االتصاؿ 
السمعي البصري وذىب فيو إذل أف  كل قرار إداري يوقع عقوبة ؽلكن أف يكوف موضوع طعن أماـ 

 .223رللس الدولة دبوجب دعوى القضاء الشامل

ا لئلجابة عن اإلشكاؿ اخلاص ادلتعلق بعمليات الًتكيز دوف ىذا الرأي العاـ قد ال يكوف كافي 
تعطي سلطة اجلزاء للمحاكم  06.99غَتىا و خاصة إذا كانت النصوص احلالية للقانوف رقم 

الزجرية وليس للجهة اليت تعمل ادلراقبة على عمليات الًتكيز، إال أنو قد يشكل جزءا من ىذه اإلجابة 
ا ادلشرع يف مسودة القانوف ادلعدؿ اليت أصبحت فيها سلطة ادلراقبة بالنظر للمستجدات اليت أتى هب

واجلزاء مًتكزة يف يد واحدة، وبالتارل ؽلكننا القوؿ أنو إذا كاف القرار الصادر بشأف عمليات الًتكيز 
يتضمن جزاء ماليا فإنو يف ىذه احلالة يبت يف الطعن ادلوجو ضد ىذا النوع من القرارات بناء على 

 لقضاء الشامل.دعوى ا
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.L.P.A.,  N8, 1/1/1990, P. 145.    
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أما فيما ؼلص التشريع الفرنسي فهو كذلك دل يتطرؽ بشكل صريح لنوع الدعوى الذي ؽلارس 
من خبلذلا رللس الدولة الفرنسي رقابتو على قرارات ىيئة ادلنافسة بشأف عمليات الًتكيز االقتصادي، 

عن طريق دعوى لكننا صلد الفقو الفرنسي غلمع على كوف الطعن يف ىذه القرارات يتم أساسا 
، وصلد االجتهادات القضائية جمللس الدولة الفرنسي تذىب يف نفس التوجو لكنها تقرر 224اإللغاء

مالية فإنو يتم النظر يف طلب النقض بناء على دعوى  استثناء مفاده أنو يف حالة تعلق القرار جبزاءات
القضاء الشامل، وىذا ما ظلثل لو بأحد القرارات احلديثة جمللس الدولة الفرنسي، ففي قرار لو صادر 

يف قضية تتعلق بعملية تركيز استحوذت دبوجبها رلموعة  353856رقم  2012دجنرب  21بتاريخ 
"CANALPLUSعلى رلموع مساعلة شركة " "TPS " يف شركة "

CANALSAT"225 كاف قد رخص ذلا من طرؼ ىيئة ادلنافسة ربت شرط احًتاـ اجملموعة ؿ ،
التزاـ، وبعدما تبت للهيئة عدـ احًتاـ اجملموعة دلعظم تلك االلتزامات أصدرت قرارا يضم ربمل  59

 صدر قرار اجملموعة جزاءات مالية إضافة إذل سحب الًتخيص ووجوب إعادة ادلسطرة من جديد، مث
ثاف عن اذليئة بعدما سبت إعادة ادلسطرة بالتصريح للمجموعة مرة أخرى إلصلاز العملية لكن ربت 

التزاـ، قامت اجملموعة بالطعن يف كل من القرار ادلتضمن للجزاءات ادلالية وقرار  33شرط احًتاـ 
فيو مت وفقا للتدابَت ادلتخذة  الًتخيص األخَت، فقرر اجمللس الدستوري أنو بناء على أف القرار ادلطعوف

من مدونة التجارة واليت ذلا طابع اجلزاء، فإف اجمللس سيبت يف الطلبات  430-8يف إطار ادلادة 
 ادلثارة أمامو بناء على دعوى القضاء الشامل.

وىكذا ؽلكن أف طللص يف األخَت إذل أف القضاء اإلداري يبت يف الطعوف بشأف القرارات 
الصادرة عن عمليات الًتكيز كقاعدة عامة على أساس دعوى اإللغاء، لكن ىذه القاعدة ذلا استثناء 

زامات خاص فيما يتعلق بالقرارات اليت تضم جزاءات مالية يف حق ادلنشآت ادلعنية واليت دل تنفذ االلت
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- Voir : Michel GALIS, op.cit., P. 519., Française BRUNET et Guy CANIVET, op.cit., P. 131., Marie 

MALOURIE-VIGNAL, Droit de la concurrence interne et européen, 5
éme

 Éd., SIREY, 2011, P. 

335. 
225

 لمجلس :، واملًشور ابموكؽ امكرتوين ن8098دجٌرب 89،  وامطادر بخارخي 111111كرار جملس ادلوةل امفرويس رمق  -

http://cutt.us/vivendi  

http://cutt.us/vivendi
http://cutt.us/vivendi
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واألوامر أو القرارات الصادرة عن اذليئة ادلختصة دبناسبة مسطرة مراقبة عمليات الًتكيز، حيث يف ىذه 
 احلالة يتوجب البت يف الطلبات بناء على دعوى القضاء الشامل.

إف اخلبلصة اليت سبق أف توصلنا إليها بشأف اإلشكاؿ ادلرتبط بطبيعة الرقابة اليت ؽلارسها 
لقرارات الصادرة بشأف عمليات الًتكيز االقتصادي، ال غلب  أف يفهم على أهنا تفيد القضاء على ا

دبحدودية الرقابة اليت قد تكوف للقضاء اإلداري على القرارات الصادرة بشأف عمليات الًتكيز  بناء 
، حيث يظهر من خبلؿ االجتهاد القضائي الفرنسي عكس ذلك، 226على دعوى اإللغاء
دولة الفرنسي أظهرت أف القضاء لو سلطة جد واسعة ال تقتصر فقط على فاجتهادات رللس ال

مراقبة مشروعية القرار يف ضوء حالة الواقع أو القانوف وقت صدور القرار بشأف عملية الًتكيز عن 
اذليئة ادلختصة، بل بالنظر كذلك للوقائع ادلستجدة أثناء نظر القضاء يف الدعوى مثل دخوؿ منافس 

، وللقضاء كذلك شلارسة سلطة الرقابة بناء على 227ذي ستجرى فيو عملية الًتكيزجديد للسوؽ ال
اآلثار ادلًتتبة أو احملتملة لعملية الًتكيز، وكذلك تتسع ىذه الرقابة لتشمل مدى توفق اذليئة ادلختصة 

، وكذلك يف تقدير حجم اآلثار السلبية للعملية يف حالة ما مت 228يف عملية ربديد السوؽ ادلعٍت
ازىا، وكذا مدى صلاعة التدابَت وااللتزامات ادلفروضة من أجل ذبنب ىذا اآلثار، بل إف القضاء إصل

الفرنسي كاف لو دور كبَت يف ربديد العمليات ادلعتربة دبثابة تركيز اقتصادي، وخاصة منها العمليات 
لقضاء سبكن تدرغليا ادلتعلقة بادلنشآت ادلشًتكة، كل ىذا جعل الفقو الفرنسي يذىب إذل القوؿ بأف  ا

من إرساء رلاؿ واسع للتدخل برقابة معمقة جملموع جوانب منطق التفكَت القانوين واالقتصادي ادلتبع 
 .229من طرؼ اذليئات ادلختصة أثناء مراحل فحص عملية الًتكيز

يبقى أف نشَت أف الطعن باإللغاء ضد القرارات الصادرة يف إطار عمليات الًتكيز االقتصادية 
كافة القرارات و األوامر سواء منها ذات الصيغة االغلابية اليت ترخص بالعملية أو السلبية اليت يشمل  

سبنع إجراء العملية، وكذلك القرارات اليت تتضمن األمر باحًتاـ أو تنفيذ االلتزامات والقرارات الصادرة 
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ملاء ًمت من خالل مراكبة املرشوؾَة اخلارجِة نللرار املرثبعة أأساس مبراكبة احرتام املواؿد  ثدخل - املضاء اال داري بياء ؿىل دؾوى اال 

ة اخملخطة، وكذكل املرشوؾَة ادلاخلَة واميت ثضم ؿدم الاحنراف يف ثعبَق املاه داًر ون أأو الاخذطاص و امشلكَة احملددة ال ضدار كرار اجلِة اال 

  خـامل امسلعة.يف اس  
227

 - Autorité de la concurrence, op.cit., P .62. 
228

-L'AMY DROIT ECONOMIQUE, op.cit., P. 316. 
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-Michel GALIS, op.cit., P. 525. 
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مشروع   44ادلادة  عن اذليئة أو تتضمن جزاءات عدـ احًتاـ ىذه األخَتة، وقد حدد ادلشرع يف 
يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ،  30األجل الذي يتوجب داخلو رفع الطعن يف  104.12رقم  القانوف

خبلفا دلا  صلده يف التشريع الفرنسي بالنسبة لآلجاؿ اليت يتوجب داخلها رفع الطعن ضد قرارات 
ف ىذا األجل ؼلتلف حسب ىيئة ادلنافسة أو وزير االقتصاد، وىو شهراف لكن تاريخ ابتداء سريا

صفة رافعو، فإذا كاف رافع الطعن طرؼ يف ادلسطرة أماـ رللس ادلنافسة فإف األجل يبتدئ من تاريخ 
تبليغو بالقرار، أما إذا كاف من الغَت  فإف ىذا األجل يسري من تاريخ نشر القرار يف ادلوقع اإللكًتوين 

م إلغاء قرار اذليئة فيما يتعلق دبراقبة عمليات الًتكيز ذليئة ادلنافسة، أما بالنسبة لؤلثر الناتج عن حك
،  عكس ادلشرع 104.12فنجد بأف ادلشرع ادلغريب دل يتعرض ذلذه النقطة يف مشروع القانوف 

من القانوف التنظيمي دلدونة التجارة اليت أدخلت  R.430-9الفرنسي الذي حدده يف امادة 
فرباير  10الصادر بتاريخ  139-2009رقم   نة التجارةمن ادلرسـو التطبيقي دلدو  1دبوجب ادلادة 

تنص دبا يفيد أنو إذا مت اإللغاء الكلي أو اجلزئي لقرار ىيئة ادلنافسة أو قرار وزير  ، اليت 2009
االقتصاد الصادر يف إطار مسطرة التدخل، و إذا كاف ىناؾ رلاؿ إلعادة فحص ادللف، فإنو يتوجب 

 بليغ العملية  داخل أجل شهرين من تاريخ تبليغها بقرار اإللغاء.على ادلنشآت ادلعنية إعادة ت

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2014ٌونٌو  –العدد األول : ماي                                                                  مجلة منازعات األعمال                    

 

 مقال  تح  عنوان

 تأثير قانون حماية المستهلك و قمع الغش على العقد الطبي

 

 لطروش كمينة

 كستاذة مشاركة بكلية الحقوق والعلوم السياسية

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 االعماؿ ادلقارفدكتوراه زبصص قانوف 

 مقدمة 

إف ضباية ادلستهلك ضرورة أقرهتا احلاجة و ادلصلحة وتبنتها التشريعات الوضعية يف كل اجملاالت بشكل عاـ ، ويف رلاؿ عقود 
االستهبلؾ و اخلدمات بشكل خاص . و اجلزائر على غرار بلداف العادل أصبح من البلـز عليها البحث عن احلماية الفعالة لكل 

ادلتعلق حبماية  2009فرباير 25ادلؤرخ يف  03-09عرب نصوص قانونية متنوعة ومتكاملة لذلك صدر القانوف رقم  مستهلك
أحكاما خاصة تضمن ضباية صحة و أمن وسبلمة ادلستهلك ، وقبل صدور ىذا القانوف وادلراسيم  230ادلستهلك وقمع الغش 

ادلعدؿ و ادلتمم دبوجب  231ادلتعلق حبماية الصحة وترقيتها 1958اير فرب  16ادلؤرخ يف  05-58التطبيقية لو ، كاف القانوف رقم 
قد وفر ضباية خاصة لصحة ادلواطن بصفة عامة ، وىو يهدؼ إذل ربديد األحكاـ األساسية يف رلاؿ 232 13-08القانوف رقم 

 233الصحة و ضباية اإلنساف من األمراض عن طريق تطور الوقاية وتوفَت العبلج.

تعترب العبلقات الطبية شلثلة يف عبلقة األطباء بادلرضى و ىؤالء بادلستشفيات العمومية و اخلاصة  وكذا اخلدمات الصحية من 
تشخيص و عبلج ومتابعة طبية  ، وبيع األدوية الصيدالنية وغَتىا من أبرز اجملاالت اليت شهدت تطورا ملموسا وتغَتا واضحا ، 

تجدات العلمية  و التطورات التكنولوجية ، حيث كاف ذلذه األخَتة تأثَت واضح يف وضع معادل وىذا نتيجة للمعطيات و ادلس
لتوجو تعاقدي جديد يف عبلقة الطبيب بادلريض أو عبلقة الصيدرل بادلريض ، فربزت مظاىر التعاقد بُت األطباء               و 

كما ساعد على تأثَت قواعد عاقدية بشأف عبلقة الطبيب بادلريض    ادلرضى ، األمر الذي ساعد على تثبيت قواعد ادلسؤولية الت
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 .2009مارس8، 15يتعمق بحماية المستهمك وقمع الغش ،ج.ر.عدد 2009فبراير 25مؤرخ في  03-09قانون رقم - 
،يتعمق بحماية الصحة 1985فبراير  16الموافق ل 1405جمادى االولى عام  26مؤرخ في 05-85قانون رقم  - 231

 ، معدل ومتمم. 1985فبراير 17الصادرة في  8وترقيتها،ج .رعدد
232

 26مؤرخ في 05-85نون رقم ٌعدل وٌتمم القا  2008ٌولٌو سنة 20الموافق  1429رجب عام  17مإرخ فً  13-08قانون رقم - 
فبراير 17الصادرة في  8،يتعمق بحماية الصحة وترقيتها،ج .رعدد1985فبراير  16الموافق ل 1405جمادى االولى عام 

 ، معدل ومتمم. 1985

4"يحدد هذا القانون األحكام االساسية في مجال الصحة وتجسيد الحقوق و 05-85المادة االولى من القانون رقم - 233
 السكان وترقيتها".الواجبات المتعمقة بحماية صحة 
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قانوف ادلستهلك على العقد الطيب. فما ىي ابرز معادل أو مظاىر ىذا التأثَت؟ إجابة على ىذه اإلشكالية قسمنا موضوع حبثنا إذل 
الطيب  ، وطلصص ادلبحث الثاين  دلدى تأثَت  مبحثُت ، نتناوؿ يف ادلبحث األوؿ مدى تأثَت قانوف ضباية ادلستهلك على إبراـ العقد

 قانوف ضباية ادلستهلك على تنفيذ العقد الطيب .

 المبحث األول :مد  تأثير قانون حماية  المستهلك وقمع الغش على إبرام العقد الطبي

تعلقة بإبراـ عقد االستهبلؾ سنتوذل يف ىذا ادلبحث دراسة مدى إمكانية تطبيق رلموعة القواعد اخلاصة بقانوف ضباية ادلستهلك ادل
 على العقد الطيب ،سواء من حيث االلتزاـ باإلعبلـ قبل التعاقدي أو من حيث ربقيق الرضائية يف ىذه العقود.

 المطلب األول: االلتزام باإلعالم قبل التعاقدي في العقد الطبي:

ملة من اجل تكريس احلماية الفعالة للمستهلك إف االلتزاـ باإلعبلـ قبل التعاقدي ؽلثل أىم اآلليات القانونية ادلستع
ادلتعلق حبماية ادلستهلك وقمع الغش بإعبلـ  90-93من القانوف  71،حيث ألـز ادلشرّع على العوف االقتصادي يف ادلادة 

ى ادلستهلك بكل ادلعلومات ادلتعلقة بادلنتوج الذي يضعو لبلستهبلؾ بواسطة الوسم ووضع العبلمات أو بأية وسيلة أخر 
ادلتعلق بادلمارسات التجارية الذي يهدؼ إذل  90234-90مناسبة،كما أورد ىذا االلتزاـ كذلك  يف ادلادة الرابعة من القانوف رقم 

ذبسيد شفافية ادلمارسات التجارية و يف نفس الوقت إذل ضباية ادلستهلك ، حيث فرض على العوف االقتصادي إعبلـ الزبوف 
دمات وشروط البيع يف مرحلة سابقة على التعاقد وىذا من اجل فرض الشفافية قبل أي اتفاؽ بُت بأسعار و تعريفات السلع و اخل

من قانوف ضباية ادلستهلك وقمع الغش  شروط وكيفيات  71،  كما  اقر ادلشرّع يف ادلادة  235طريف عملية البيع أو تأدية اخلدمة
ادلتعلق بالقواعد ادلطبقة على ادلمارسات  90-90القانوف رقم  تطبيق ادلادة عن طريق التنظيم، ووضح يف ادلادة اخلامسة من

 التجارية ، الطريقة اليت تشهر هبا األسعار أي بواسطة وضع عبلمات أو وسم أو معلقات. 

ادلتعلق بالقواعد ادلطبقة على ادلمارسات التجارية و قانوف ضباية ادلستهلك وقمع  90-90وعلى غرار قانوف 
تزاـ معموؿ بو بكثرة يف قانوف ضباية الصحة وترقيتها ،ذلك أف حق اإلنساف يف سبلمة جسده ىو من أىم الغش   صلد ىذا االل

احلقوؽ العامة ادلرتبطة بشخصو ،كما تعد األعماؿ الطبية من ادلباحات بالرغم من مساسها جبسم اإلنساف ،ألهنا تستند إلذف 
على مصلحة اجلسم ،إال انو اخضع ىذه اإلباحة لشرط التزاـ الطبيب بإعبلـ  ادلشرع و ترخيص القانوف دلا يهدفوف إليو من احملافظة

ادلريض أو من ؽلثلو قانونا،و احلصوؿ على رضائو بالعمل الطيب ،فالعمل الطيب الذي يتم دوف ربقيق ىذا الشرط يفتقد صفة 
 ادلشروعية ألنو ؼلرؽ مبدأ احًتاـ إرادة ادلريض.

                                                           
 .2004سنة  41ػلدد القواعد ادلطبقة على ادلمارسات التجارية ج.ر عدد 2004يونيو سنة  23ادلؤرخ يف  02-04قانوف رقم - 234

،دار بغدادي للطباعة و النشر  02-04والقانوف 03-03قانوف ادلنافسة و ادلمارسات التجارية وفقا لبلمركتوزلمد الشريف ،-- 235
 79والتوزيع،اجلزائر،ص.
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ود بُت الطبيب و مريضو ألقى على عاتق الطبيب التزاـ بإعبلـ ادلريض و ادلتمثل يف إفادتو فالتفاوت العلمي و النفسي ادلوج
دبعلومات واضحة حوؿ مرضو الذي يعاين منو و بوسائل عبلجو،وكذلك سلاطر عبلجو و البدائل و االختيارات العبلجية األخرى 

 : أنو تنص على 236الطب أخبلقيات مدونة نم40 فادلادة ،باإلضافة إذل أثار رفض العبلج أو البقاء من دونو ،
 بشأن صادقة و واضحة بمعلومات مريضو إلفادة يجتهد كن األسنان جراح كو الطبيب على يجب "

 قبل لدى مصَته، تقرير يف احلق وحده لو مث من و شخصو يف حر فالفرد " طبي عمل كل كسباب
 يوصل كي وسعو يف ما بكل جاىدا يعمل أف الطبيب على غلب العبلج ادلريض على يوافق أف

 طيب عمل أو تصرؼ أي عن و الصحي بوضعو يتعلق مل كل عن مريضو، إذل مستنَتة معلومات
 مدونة ادلرجع نفس من 47 كذلك ادلادة و جراحيا، أو عبلجيا كاف سواء حيالو بو سيقـو

 كن و وضوح بكل وصفاتو كن يحرر األسنان جراح كو الطبيب على يجب " : بأنو تقضي الطب حيث أخبلقيات
 فهما جيدا". وصفاتو فهم من محيطو المريض كو تمكين يحرص على

 التوعية و بالتبصَت ملـز الطبيب أف على تأكيدا فأكثر أكثر أخبلقيات الطب اليت تزيد مدونة من 48 ادلادة أيضا ىناؾ و 
 كسرة لد  لتقديم عالج المدعو األسنان جراح كو الطبيب على يجب " : بأنو يقضي أسرهتم،فنص ادلادة أو ادلرضى ذباه
 المريض و يبصر كن األمراض و من والوقاية الصحية الرعاية قواعد احترام على للحصول جاىدا يسعى كن مجموعة كو
 أف على ترغمو اليت الصحية الًتبية الطبيب واجبات فمن " وجوارىم كنفسهم تجاه الصدد ىذا في بمسؤولياتهم حولو من

 باحلفاظ زليطهم وذباه أجسامهم ذباه مسؤولياهتم عن و الصحية أحواذلم عن الكافية ادلعلومات و النصائح للمرضى يعطي
 .األمراض من الوقاية و الصحة على

حوؿ ادلستحضرات اليت يقـو بًتكيبها داخل صيدلتو من اجل اعبلـ  على غرار الطبيب فاف الصيدرل ىو األخر ملـز باالعبلـ
ىذا االلتزاـ  237من القانون المدني 253ادلريض بادلخاطر الكامنة أثناء استعمالو للمستحضر فقد تضمنت  أحكاـ ادلادة 

ن المبيع و كوصافو يجب كن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيا"
 األساسية  بحيث يمكن التعرف عليو.."

كما ينبثق ىذا االلتزاـ من خبلؿ قانوف ضباية ادلستهلك وقمع الغش أين ألـز ادلشرع اجلزائري كل متدخل يف عملية وضع ادلنتوج  
بحماية المستهلك وقمع المتعلق  90/92من القانون  رقم  71لبلستهبلؾ باإلعبلـ عنو ،وىذا منظم دبوجب ادلادة 

 ويشتمل االلتزاـ باإلعبلـ عنصرين ىامُت ،وعلا بياف طريقة استعماؿ ادلستحضر وكذا التحذير من ادلخاطر الكامنة فيو. 238.الغش
من خبلؿ استقرائنا لكل ىذه األحكاـ القانونية  ؽلكننا القوؿ اف كل من قانوين ضباية ادلستهلك وقمع الغش وقانوف ضباية الصحة 

ترقيتها يتشاركاف يف ىذا االلتزاـ ،اال أننا ال ؽلكن أف ننكر االختبلؼ ادلوجود بينهما ،حيث اف ادلشرع اجلزائري يف مدونة و 
اخبلقيات الطب دل يبُت طريقة اعبلـ الطبيب بل نص فقط على وجوبية الوضوح يف االعبلـ دوف اف يفرض اللغة ادلستعملة يف 
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الصادرة 52، يتضمن مدونة اخبلقيات الطب ،ج.ر عدد1992يوليو  06ادلوافق ؿ  1413زلـر  5مؤرخ يف  276-92مرسـو تنفيذي  رقم- 

 .1992يوليو 08يف 
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رمضاف  24صادرة يف ،ال 78يتضمن القانوف ادلدين ،ج .ر عدد  1975سبتمرب  26ادلوافق ؿ   1395رمضاف 20مؤرخ يف  58-75امر رقم - 
 ، معدؿ ومتمم.1975سبتمرب  30ادلوافق ؿ1395

ادلتعلق حبماية ادلستهلك وقمع الغش على مايلي:"غلب على كل متدخل اف يعلم  ادلستهلك بكل  03-09من القانوف  17تنص ادلادة - 238
  او باية  وسيلة اخرى مناسبة"ادلعلومات  ادلتعلقة  بادلنتوج الذي يضعو  لبلستهبلؾ بواسطة  الوسم ووضع العبلمات 



2014ٌونٌو  –العدد األول : ماي                                                                  مجلة منازعات األعمال                    

 

 5الذي وضح دبوجب ادلادة  93-90العلمي الذي يتمتع بو الطبيب ،على خبلؼ القانوف  ىذا االعبلـ مثبل نظرا للمستوى
منو طريقة استعماؿ ىذا االلتزاـ سواء بالنسبة االسعار او التعريفات ،وبُت وجوبية استعماؿ اللغة العربية العبلـ ادلستهلك ،وعلى 

ادلتعلق حبماية  90-93من قانوف  72وىذا ماورد يف ادلادة  سبيل االضافة ؽلكن استعماؿ لغة او عدة لغات اخرى سهلة الفهم
ادلستهلك وقمع الغش ،غَت اننا نرى بوجوبية اتباع الطبيب لقاعدة استعماؿ اللغة العربية  البسيطة البعيدة عن كل ادلصطلحات 

على اعتبار اف الطبيب يعترب عوف اقتصادي و ادلريض ىو مستهلك. غَت أف ادلشرع اجلزائري دبوجب  ،العلمية اثناء اعبلـ ادلريض
من القرار ادلتعلق بدفًت الشروط  التقنية  اخلاصة باستَتاد  ادلنتجات الصيدالنية  و ادلستلزمات الطبية  ادلوجهة  70239ادلادة 

اف يكوف االعبلـ  مكتوبا باللغة العربية  او باي لغة اخرى يفهمها للطب البشري قد تدارؾ االمر حيث أوجب على الصيدرل 
ادلريض واف يكوف لصيقا بالدواء، اال اننا ما نكتشفو يف الواقع العملي للصيادلة ىو وضعهم على غبلؼ االدوية رلرد مؤشرات 

 الكتابة  .  فقط تدؿ على اوقات تناوؿ الدواء  اليت من شاهنا اف زبلط االمر على ادلريض  بدال من
 

 المطلب الثاني: رفض ابرام العقد الطبي
 90-90من القانوف  75لقد سعى ادلشرع اجلزائري من خبلؿ حظر رفض البيع ورفض اداء اخلدمات ادلنصوص عليها يف ادلادة

عن رفض ابراـ ، اذل ضماف نزاىة ادلمارسات التجارية يف السوؽ وضباية ادلستهلك كذلك ، حىت يسعنا احلديث 240السابق الذكر
و الرفض الغَت ادلشروع من قبل "مقدـ اخلدمة."  وما  "الخدمة" العقد الطيب البد  من توفر شرطُت أال وعلا ،اقتضاء وجود طلب

 .يهمنا يف ىذا االطار ىو موضوع الطلب مىت كاف موجو للطبيب او الصيدرل 

زلدودة التطور دلا لو من دور يف إنقاذ اجلسم سواء ا كاف بشريا أو يعترب الطب من أىم العلـو من حيث قدراتو الفائقة و الغَت     
 حىت حيوانيا و إسعافو،إذ انو ال يوجد كائن على وجو األرض يف غٌت عن اخلدمات الطبية مند النشأة األوذل .

فرض التزاـ العبلج على األطباء فقد اذبهت الكثَت من التشريعات احلديثة  إذل ، ونظرا ألعلية الرسالة ادلثلى اليت ضبلها الطبيب   
 و ىذا االذباه تبناه ادلشرع اجلزائري متخذا إياه كأرضية خصبة  يف التوسع من نطاؽ التزامات و  واجبات األطباء .

 90/93من قانوف  25غَت أف السؤاؿ ادلطروح ىو مدى جواز متابعة الطبيب بالعقوبات اجلزائية  ادلنصوص يف ادلادة      
من قانوف  75السالف الذكر يف حالة رفض تقدًن العبلج ومدى تشابو ىده ادلخالفة مع تلك ادلنصوص عليها يف ادلادة 

على اعتبار أف ىده ادلهنة النبيلة اليت يقـو الطبيب هبا على وجو اخلصوص فرضت عليو أف يكوف يف خدمة الفرد و  90/93
على نشاطات اإلنتاج و التوزيع و اخلدمات اليت ؽلارسها أي عوف اقتصادي مهما   الصحة العمومية ،نظرا الف ىدا القانوف يطبق
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من القرار الذي ػلدد دفًت الشروط  التقنية اخلاصة  باستَتاد  ادلنتجات الصيدالنية"غلب اف ػلمل  غبلؼ التوظيف  الداخلي و  12ادلادة - 
لة  القراءة  وغَت قابلة للمحو اخلارجي  وجوب البيانات  االتية باللغة العربية ،وكل لغة اجنبية  مستعملة يف اجلزائر حبروؼ واضحة  وسه

 .14/12/2008الصادرة يف  70"،ج.ر،عدد
تعتبر كل سلعة معروضة على نظر  المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارٌة على ان :" 02-04من القانون رقم  15تنص المادة  240

عً ،إذا كانت هذه السلعة معروضة للبٌع أو كانت الخدمة الجمهور معروضة  للبٌع .ٌمنع رفض بٌع سلعة أو تأدٌة خدمة بدون مبرر شر

 متوفرة."
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كانت طبيعتو  االقتصادية و بالتارل من ادلمكن القوؿ بإمكانية  إدراج مهنة الطبيب ضمن اإلطار القانوين للممارسة ادلمنوعة 
 دي باعتباره مقدـ خدمات والف ادلريض يعترب مستهلك.لرفض البيع ورفض أداء اخلدمة ،باعتبار أف ىذا األخَت يعترب عونا اقتصا

الفقرة الثانية من القانوف السالف الذكر فانو ػلظر كل رفض بيع أو أداء اخلدمة مادامت ىذه  75فبمقتضى أحكاـ ادلادة      
 السلعة جاىزة للبيع أو اخلدمة متوفرة دوف سبب مشروع،      

لتزاـ ادلنصوص يف ىذه ادلادة ىو التزاـ ذو طابع عاـ مفروض على كل شخص مقدـ خدمة وما يظهر جليا من خبلذلا أف اال      
 السالف الذكر. 90/90من القانوف  75/0وىذا ما نلتمسو من حرفية نص ادلادة 

ىذه العمومية جعلت نص ادلادة وبصفة غامضة تعاقب أي شخص مقدـ خدمة شلا يدعونا للقوؿ بإمكانية متابعة الطبيب      
جزائيا من خبلذلا ،وبادلقارنة مع الفقو الفرنسي صلده اقر بإمكانية تطبيق حظر رفض البيع وأداء اخلدمات على أعضاء السلك 

 الطيب أو الشبو الطيب ،دوف األخذ باالعتبار القوانُت اخلاصة بكل مهنة. 

ذات طابع عاـ  بالتارل ال رلاؿ  09/90/7305ادلؤرخ  7020-05إف رللس الدولة الفرنسي اعترب أف أحكاـ  القانوف      
ادلؤرخ يف  7000-20من استبعاد الطبيب من حظر رفض البيع ورفض أداء اخلدمات  ونفس الوضعية بالنسبة للقانوف 

وقد مسحت احد احملاكم الفرنسية  دبحاكمة احد الصيادلة يشغل سلرب ربليل طيب رفض أخد عينات من دـ  7/70/7320
مىت كاف الضحية مستهلك  بسبب رفض  7320من قانوف  00بإمكانية تطبيق ادلادة  بوأقرت زلكمة دلريض للتحليل،كما 

  241  منتجع صحي العبلج دلرضى ؼلضعوف للعبلج من طرؼ أطباء ليسوا ضمن ىده ادلؤسسة .

 رفض بيع األدوية الصيدالنية-3

لطبيب سبتاز خبصوصية سبيزىا عن ادلهن احلرة و عن ادلهن إف النشاط الصيدرل كمهنة ذلا عبلقة وطيدة بالصحة ،شأهنا شأف ا     
التجارية  ،ألهنا تأخذ من االثنُت دوف أف تفقد ذاتيتها كنشاط إنساين  فهو يقـو خبدمة نبيلة ادلتمثلة يف خدمة الصحة العمومية و 

وية موجو إذل صيدرل يعترب دبثابة طلب من ادلدونة ،إف ادلشكل ادلطروح ىنا ىو معرفة إذا كاف طلب أد 790ىذا ما كرستو ادلادة 
السالف الذكر  على  90/90قفرة الثانية من قانوف  75عادي للسلعة  و بالتارل معرفة مدى خضوع الصيدرل ألحكاـ ادلادة 

  242الصيدرل يف حالة رفضو بيع األدوية أـ احليلولة دوف ذلك .

من قانوف األسعار الفرنسي السالف  00وؿ تطبيق أحكاـ ادلادة لقد عرؼ كبل من الفقو و القضاء الفرنسي جدال واسعا ح    
الذكر على الصيدرل.وقد أتيحت للمحاكم اجلنائية الفرنسية الفرصة إلبداء رأيها يف ىذه اإلشكالية ، إذ قاـ قضاة ادلوضوع بإدانة 

رارين حملكمة النقض الفرنسي عدلت صيدرل لرفضو بيع أدوية حبوب منع احلمل،غَت أف ىذا الرأي دل يدـ طويبل حيث أف بعد ق
من موقفها شلا سبب ارتياح لدى الصيادلة، إذ أقرت بصبلحية الصيدرل رفض بيع األدوية  بسبب النية السيئة لطالبها أو  لعدـ 

 انتظاـ الوصفة الطبية بادلقارنة مع أحكاـ الصحة العامة .
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- CA ,9

e
 ch.A,21mai1991 cité par :G. CAS, R BOUTE, E. PETIT, Lamy droit économique, concurrence, 

distribution, consommation, refus de vente
 
,éd. Lamy, Paris, 1997, n°971. 

242
،رفض البيع ورفض اداء اخلدمات دراسة مقارنة ،مذكرة شهادة ادلاجيسًت يف قانوف  األعماؿ ادلقارف،كلية احلقوؽ ،جامعة نقبل عن لطروش امينة- 

 30،ص.2012-2011وىراف،السنة اجلامعية
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يقع على عاتقهم التزاـ رفض منح األدوية  يف حالة الشك يف مصداقية  وما يدعم ىذا ادلوقف أف الصيادلة يف بعض األحياف    
الوصفة الطبية ، الف من الواجب التحقق أوال من أصل و زلتوى الوصفة الطبية و طلب توضيحها من الطبيب ادلعاجل يف بعض 

ذلك أف ىذه األخَت هتدؼ دلنع  عناصرىا دلعرفة حقيقتها شلا غلعل أحكاـ ادلادة اليت ربظر رفض البيع غَت قابلة للتطبيق،
ادلمارسات ادلقيدة للمنافسة  واليت من غَت ادلمكن احلديث عن إمكانية شلارستها من قبل الصيدرل نظرا لوضعيتو،كما أننا ال ؽلكننا 

ؽلكننا كذلك أف نتجاىل أف ادلنافسة بُت الصيادلة ال ؽلكن أف سبارس مثلما سبارس بُت األعواف االقتصاديُت أو التجار،كما ال 
 احلديث عن حرية ربديد األسعار.   

من دوف شك أف الصيدرل يعترب قانونيا تاجر غَت أف الواجبات ادلهنية تفرض أف ذبعلو بعيدا عن أي عقوبات وضعت ألجل      
ن أف تفرض على أىداؼ أخرى ،ذلك أف األىداؼ االقتصادية ادلراد ربقيقها و ضبايتها عن طريق ىذه العقوبات ادلوضوعة ال ؽلك

 الصيدرل  التخلي عن إلزامية احملافظة على الصحة العامة  خصوصا بالنسبة لؤلدوية اخلطَتة .

وما استقر عليو الفقو الفرنسي ىو االكتفاء يف حالة امتناع الصيدرل عن بيع األدوية بالعقوبات التأديبية أو اجلزائية ادلتعلقة      
 .243بالنصوص اخلاصة دبهنة الصيدرل 

ال يسلم اي دوا  اال بتقديم وصفة من قانوف ضباية الصحة وترقيتها " 727أما بالنسبة للتشريع اجلزائري فنجده اقر يف ادلادة     
"، شلا يعطي ادلربر الشرعي لكل صيدرل رفض بيع أي طبية ،ماعدا بعض المواد الصيدلية التي تضبط قائمتها عن طريق التنظيم

من مدونة أخبلقيات الطب الطبيب أو جراح األسناف بتقدًن العبلج للمريض  93كما ألزمت ادلادة 244دواء بدوف وصفة طبية .
 مىت كاف يف حالة خطرة أو أف يتأكد من تقدًن العبلج الضروري لو.

اية من خبلؿ رلموعة العناصر اليت سبت دراستها نستنتج أف ىناؾ تداخل بُت القوانُت اليت وضعها ادلشرع اجلزائري من اجل ضب
ادلستهلك والقوانُت األخرى ادلتعلقة حبماية الصحة العمومية ،حيث أف ادلبتغى منها  واحد وىو ربقيق سبلمة الطرؼ الضعيف 
سواء أكاف مستهلك أو مريض ،غَت انو ال غلب أف ننكر أف ىناؾ اختبلؼ دقيق بينهما  نظرا خلصوصية القطاع الصحي و 

اجلزائري مثبل أعطى للطبيب احلق برفض العبلج مىت توفر ادلربر الشرعي لرفضو لكنو بادلقابل  اتصالو حبياة الفرد ،حيث اف ادلشرع
اقر بوجوب تقدًن العبلج للمريض مىت كاف يف حالة خطرة ا واف يتاكد من تقدًن العبلج الضروري لو حىت ولو توفر لديو ادلربر 

 الشرعي لرفضو أداء خدمة العبلج.

 نون حماية المستهلك وقمع الغش على تنفيذ العقد الطبيالمبحث الثاني :تأثير قا

لقد أدى تعاظم عدـ التكافؤ بُت ادلستهلكُت و احملًتفُت إذل ضرورة ضباية ادلستهلكُت عند تنفيذ عقود نتيجة 
ف مدى لتعسف العوف االقتصادي بفرض شروط تعسفية آو عدـ ربقيق امن وسبلمة ادلنتوج ادلرغوب فيو،واف السؤاؿ يتحدد ببيا

إمكانية تطبيق القواعد القانونية ادلتعلقة بقانوف ادلستهلك وقمع الغش الرامية حلماية ادلستهلك من الشروط التعسفية وضماف امن 
 وسبلمة ادلنتوج على العقد الطيب؟ 
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-Cass .crim.,10juill.1978 cité par : G. CAS, R. BOUTE, E.PETIT, Lamy droit économique, concurrence, 
distribution, consommation, refus de vente, op.cit., n°689. 
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المتعلق بحماٌة المستهلك وقمع الغش الى رفض البٌع او رفض اداء الخدمات للمستهلك ،لذا  03-09لم ٌتطرق المشرع الجزائري فً القانون - 

 رٌة طالما ان من اهداف هذا االخٌر كذلك حماٌة المستهلكالمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجا 02-04من القانون  15تناولنا المادة 
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 المطلب األول:مد  رخضوع العقد الطبي للشروط التعسفية

رلاال واسعا الستغبلؿ ادلهنيُت لوضعيتهم ادلتميزة على ادلستهلكُت من خبلؿ الشروط اليت  تعترب عقود اإلستهبلؾ
ينضمنوىا يف عقودىم حيث ال ؽللك ادلستهلك إال اخلضوع ذلذه الشروط اليت تغلب بشكل غَت معقوؿ مصاحل ادلهنيُت على 

ادلنتجات وعقود أداء أو تقدًن اخلدمات وعقود النقل مصاحل ادلستهلكُت. كما ىو احلاؿ يف عقود بيع وشراء السلع واخلدمات و 
بوجو عاـ ،ىذه الوضعية برزت من خبلؿ التحوالت االقتصادية واالجتماعية اليت ازدادت حدهتا منذ بداية القرف العشرين الذي 

 –ذل ضباية الطرؼ الضعيف ميزتو ثورة يف إنتاج السلع واخلدمات شلا أفرز فجوة بُت ادلهنيُت وادلستهلكُت فظهرت بذلك احلاجة إ
 .-ادلستهلك 

إف طبيعة اخلدمات اليت يشملها نطاؽ االستهبلؾ سلتلفة، فهناؾ بعض اخلدمات ذات طبيعة مادية ، واألخرى 
ذلا طبيعية مالية، والبعض اآلخر ذات طبيعية فكرية أو ذىنية مثل العبلج الطيب. وتعد كل ىذه اخلدمات صاحلة ألف تكوف زلبل 

،بادلقارنة إذل ما يتمتع بو الشخص )ادلستهلك( االستهبلؾ )أي قابلة لبلستهبلؾ( ماداـ أهنا مقدمة لشخص غَت زلًتؼلعقد 
احملًتؼ من معرفة فنية وتقنية متخصصة و ىكذا تنعكس القوة االقتصادية و الكفاءة ادلهنية للمحًتؼ على قدرتو يف فرض إرادتو 

 ى ادلستهلك، اليت غالبا ما تكوف تعسفية.و شروطو التعاقدية )شروط تعسفية( عل

كل بند كو شرط بمفرده كو مشتركا مع بند واحد كو عدة بنود على أنو : "  245ولقد عرؼ ادلشرع اجلزائري الشرط التعسفي 
، و يستخلص من ىذا التعريف أف كو شروط كرخر  من شأنو اإلرخالل الظاىر بالتوازن بين حقوق و واجبات كطراف العقد "

رع قد عرؼ الشرط التعسفي من خبلؿ اآلثار ادلًتتبة عنو، أال و ىي إحداث اختبلؿ  ظاىر يف التوازف بُت حقوؽ و التزامات ادلش
 األطراؼ.

التي يكون ىدفها كو كثرىا على اهنا تلك الشروط : " 7L 246-700أما ادلشرع الفرنسي فقد عرؼ الشروط التعسفية يف ادلادة
 ضرر لغير المحترف كو المستهلك نتيجة االرختالل الظاىر بين التزامات و حقوق كطراف العقد ". إحداث

إف مسألة إغلاد الوسائل الكفيلة للحد من عدـ تكافؤ العبلقات العقدية،  و ربقيق قدر معُت من التوازف العقدي بُت أطرافو قد 
فعدـ التوازف يف ىذه العقود يعكسو يف الوقت   دلستهلك و احملًتؼ،أصبحت ذات أعلية بارزة خاصة يف العقود اليت ذبمع بُت ا

الراىن، وجود متعاقد على قدر من القوة االقتصادية، و كذا توفره أو امتبلكو للعديد من اآلليات القانونية اليت تساعد على تكريس 

                                                           
 سالف الذكر.  02-04من القانوف رقم  6الفقرة  3ادلادة  -245

246 - Art. L.132-1 al. 1 c. consom. f. modi. par  loi n° 95-96 du 01 février 1995 : « Dans les 
contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les 

clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du 
consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. ». 
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ب  شخص جاىل بادلبادئ التقنية أو و على النقيض من ذلك يكوف ادلستهلك يف الغال، 247عدـ ادلساواة بُت أطراؼ العقد
  القانونية لعقد االستهبلؾ.

أما بالنسبة دلدى خضوع العقد الطيب حلظر الشروط التعسفية فاف قانوف ضباية الصحة وترقيتها وكذا قواعد أخبلقيات مهنة الطب 
من مدونة أخبلقيات مهنة  1 ادلادة دل تتعرض ذلذه اإلشكالية يف عبلقة الطبيب بادلريض صراحة فقد اكتفى ادلشرع اجلزائري يف

تتمثل رسالة الطبيب وجراح األسنان في الدفاع عن صحة اإلنسان البدنية و العقلية ،وفي التخفيف الطب بالنص على أف " 
من المعاناة ،ضمن احترام حياة الفرد و كرامتو اإلنسانية دون تمييز من حيث الجنس و السن و العرف و الدين و 

 ".لوضع االجتماعي و العقيدة السياسية كو كي سبب آرخر في السلم و الحربالجنسية و ا

نبلحظ من خبلؿ ىذا النص القانوين أف ادلشرع اجلزائري سعى إذل خلق ادلساواة يف ادلعاملة بُت ادلرضى، ومنع التمييز و التفرقة  
 بينهم.

ىو يف مركز تعاقدي ناشيء عن توافق إرادتُت، غَت أف ىذا  إال أننا نرى أف ادلريض ادلنتفع آو ادلستفيد من عبلقتو مع الطبيب
التعاقد يبقى صوريا ، إذا ما فرض الطبيب شروط سبس كرامة ادلريض اإلنسانية أو تتضمن سلالفة ادلريض ألعرافو أو عقيدتو 

طبية يف سلرب معُت وىذا ما السياسية أو مثبل مىت فرض الطبيب على ادلريض اجراء ذبارب طبية عليو ،اوفرض عليو اجراء رباليل 
 أصبح ػلدث يف واقعنا العملي كثَتا.

 المطلب الثاني :تأثير قانون حماية المستهلك وقمع الغش على التزام الطبيب والصيدلي بضمان سالمة المريض

حرص ادلنتجُت على الوصوؿ إذل أعلى  إزاء التحوالت اليت تشهدىا السوؽ الوطنية اجلزائرية نتيجة لغزارة اإلنتاج،وبسبب
نسب من التسويق دوف االىتماـ دبصلحة ادلستهلكُت االقتصادية وسبلمتهم الصحية ،وباإلضافة إذل زيادة معدالت االستهبلؾ  

 دوف وعي ادلستهلك دبدى مبلءمة السلع و اخلدمات ادلطروحة للتداوؿ لصحتو و سبلمتو.

ادلتعلق حبماية ادلستهلك وقمع الغش من اجل توضيح تدابَت ضباية صحة  90-93 اصدر ادلشرع اجلزائري القانوف رقم
منو على ضرورة أف  93ادلستهلكُت و سبلمتهم ،من خبلؿ إقرار التزاـ ادلتدخل بضماف سبلمة ادلستهلك ،حيث نصت ادلادة 

ادلنتوجات اخلطَتة أو غَت اخلطَتة ،إذ ،دوف التمييز فيما إذا كانت ىذه 248تكوف ادلنتوجات ادلعروضة كلها لبلستهبلؾ مضمونة
يشتمل التزاـ ادلتدخل بضماف سبلمة ادلستهلك كل ادلنتوجات ادلعروضة على السوؽ مهما كانت طبيعتها ،كما ألـز ادلشرع 

                                                           
 .05، ص. 2007بودارل زلمد، مكافحة الشروط التعسفية يف العقود، دراسة مقارنة، دار الفجر، الطبعة األوذل، القاىرة،  -247
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غلب أف تكوف ادلنتوجات ادلوضوعة لبلستهبلؾ مضمونة وتتوفر على االمن من قانوف ضباية  ادلستهلك وقمع الغش على مايلي:" 09تنص ادلادة - 
الشروط  بالنظر إذل االستعماؿ ادلشروع ادلنتظر منها ،واف ال تلحق ضررا بصحة ادلستهلك وأمنو ومصاحلو ،وذلك ضمن الشروط العادية لبلستعماؿ او

 االخرى ادلمكن توقعها من قبل ادلتدخلُت"
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،كما فرض  249اجلزائري على العوف االقتصادي  تقيده بشروط النظافة الصحية يف عملية عرض ادلنتوجات الغذائية لبلستهبلؾ
،ادلتعلق  50-37ليو ضماف نظافة ىذه ادلواد أثناء جٍت و إعداد ادلواد األولية فقد نص يف ادلادة الثالثة من ادلرسـو التنفيذي رقمع

"يمنع استعمال المواد األولية التي ال تكون عمليات بالشروط الصحية ادلطلوبة عند عملية عرض األغذية لبلستهبلؾ ،على انو
واستعمالها مطابقة للمقاييس المصادق عليها و لألحكام القانونية و التنظيمية ،كو توجيهها  جنيها وتحضيرىا ونقلها

،كما غلب مراعاة شروط النظافة 251ونظافة ادلستخدمُت وأماكن تواجدىم ،250لالستعمال في الصناعات الغذائية كو تسويقها"
 252أثناء نقلها وعرضها يف اذلواء الطلق .

الصدد ىو ما مدى انعكاس ىذه ادلواد القانونية اخلاصة بقانوف ضباية ادلستهلك وقمع الغش  واف السؤاؿ ادلطروح يف ىذا
 على التزاـ الطبيب أو الصيدرل بضماف سبلمة ادلريض ؟

يعترب الطبيب يف العبلقة اليت تربطو بادلريض مدينا ذلذا األخَت يف نطاؽ تدخلو دلباشرة العمل الطيب ،وبالتارل تقع عليو 
،ويتفق الفقو و القضاء على أف التزاـ الطبيب ضلو مريضو يف األصل ىو التزاـ ببذؿ عناية ،حيث أف العقد الذي يتم بُت  التزامات

الطبيب و ادلريض يوجب على األوؿ أف دل يكن بطبيعة احلاؿ االلتزاـ بشفاء ادلريض  فعلى األقل أف يبذؿ عناية،والعناية ادلطلوبة 
من مدونة  05لتخفيف أالـ ادلريض وفقا للقواعد ادلستقرة يف مهنة الطب، وىذا ما تبنتو ادلادةمنو تقضي ببذؿ جهود صادقة 

،ويف حاالت استثنائية يكوف فيها التزاـ بتحقيق نتيجة ويتعلق األمر ىنا بااللتزامات اليت تتصل ببعض   253أخبلقيات مهنة الطب
والتزامو باحلفاظ على السر ادلهٍت ...اخل او حاالت نقل الدـ ،فالطبيب األعماؿ الفنية للطبيب ،كالتزاـ الطبيب بإعبلـ ادلريض ،

ملـز اف يكوف الدـ الذي ينقلو اليو نظيفا من كل مرض او اف يكوف من نفس فصيلة دـ ادلريض وينصرؼ االلتزاـ بتحقيق نتيجة 
 254و من ادوات وما يستخدمو من اجهزةاذل االلتزاـ بالسبلمة، أي سبلمة ادلريض من كل ما يعرضو الي اذى جراء ما يستعمل

                                                           
قانوف ضباية ادلستهلك وقمع الغش على "غلب على كل متدخل يف عملية وضع ادلواد الغذائية لبلستهبلؾ  أف يسهر على احًتاـ من  6تنص ادلادة  249

اد وضماف شروط النظافة و النظافة  الصحية  للمستخدمُت ،والماكن وزلبلت التصنيع أو ادلعاجلة  أو التحويل أو التخزين ،كذا وسائل نقل ىذه ادلو 
 لئلتبلؼ بواسطة  عوامل بيولوجية او كيميائية او فيزيائية .  عدـ تعرضها

 ربدد شروط عرض ادلواد الغذائية لبلستهبلؾ  عن طريق التنظيم
،يتعلق بالشروط الصحية ادلطلوبة عند عملية عرض األغذية لبلستهبلؾ ،ج.ر عدد 1991-02-23مؤرخ يف  53-91مرسـو تنفيذي رقم  250-

 .1991فيفري  27،صادرة يف 09
،يتعلق بالشروط الصحية ادلطلوبة عند عملية عرض 1991-02-23مؤرخ يف  53-91رسـو تنفيذي رقم من ادل 24و ادلادة 23انظر ادلادة  - 251

 األغذية لبلستهبلؾ،السالف الذكر.
بة عند عملية عرض ،يتعلق بالشروط الصحية ادلطلو 1991-02-23مؤرخ يف  53-91رسـو تنفيذي رقم من ادل 24ادلادة 07راجع ادلادة- 252

 األغذية لبلستهبلؾ ،السالف الذكر.
- 

من مدونة أخبلقيات مهنة الطب"يلتـز الطبيب أو جراح األسناف دبجرد موافقتو على أي طلب معاجلة بضماف تقدًن عبلج دلرضاه  45ادلادة - 253
 ة بالزمبلء ادلختصيُت و ادلؤىلُت".يتسم باإلخبلص و التفاين و ادلطابقة دلعطيات العلم احلديثة،واالستعانة عند الضرور 

من قانوف ضباية الصحة وترقيتها"تشتمل االجهزة الطبية  التقنية على االجهزة ادلستعملة  يف الفحوص و العبلجات الطبية  و  173ادلادة - 254
و السممية  وكذلك االجهزة ادلساعدة على  االعماؿ االخرى ادلرتبطة  بالعبلج الطيب واجهزة ترميم االسناف وتقوًن االعضاء و ادلعينات  البصرية

 التحرؾ" 
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من 70تنص ادلادة ، حيث  255وما يعطيو من ادوية وتلقيحات فهو ملـز بسبلمة ادلريض من عدوى قد تنقل اليو مرضا اخر 
"كن الطبيب كو جراح األسنان مسؤول عن كل ،ادلتضمن مدونة أخبلقيات الطب على  010 – 30ادلرسـو التنفيذي رقم 
يجب على الطبيب كو جراح األسنان كن يمتنع عن من نفس ادلرسـو على أنو " 71كما تنص ادلادة   بو"،عمل مهني يقوم 

 ".تعريض المريض لخطر ال مبرر لو رخالل فحوصو الطبية كو العالجية

ملية على أما بالنسبة للصيدرل فانو ملـز بتقدًن أدوية صاحلة لبلستعماؿ غَت ضارة و غَت فاسدة ،ألنو قادر من الناحية الع
من قانوف ضباية الصحة وترقيتها ،أين  723أف يتحقق من سبلمة وصحة األدوية اليت تسلم إليو لبيعها ،وىذا ما أكدتو ادلادة

رتبت التزاما على عاتق الصيادلة بإجراء رباليل على األدوية اليت تورد لو  من قبل مصانع األدوية للتأكد من سبلمتها ،أو خلوىا 
من مدونة أخبلقيات مهنة الطب على وجوبية قياـ الصيدرل بتحليل الوصفات الطبية نوعا  700قضت ادلادة  من أي عيب ،كما

وكما لتدارؾ كل خطا زلتمل فيها ،وكذا التاكد من تاريخ صبلحية الدواء فهو من يلتـز بتحديد صبلحية الدواء وذلك بطريقة 
او على الزجاجة ،ويكوف ربديده باليـو و الشهر والسنة ،إضافة إذل ذلك واضحة ويتم االشارة اليو يف الغبلؼ البلصق بالدواء 

من مدونة أخبلقيات مهنة الطب فرضت عليو اليقظة أثناء ربضَته لؤلدوية يف صيدليتو  بناء  755فاف الصيدرل دبوجب ادلادة 
ة الدواء واف يضمن سبلمتها ،كما منعت على وصفة طبية ،لذا غلب عليو أف يكوف حذرا عند اختياره للمواد اليت تدخل يف تركيب

 من قانوف ضباية الصحة وترقيتها استعماؿ مواد التغليف و التعليب اليت تثبت خطورهتا .  00عليو ادلادة 

بالرغم من التشابو ادلوجود بُت  كل من قانوف ضباية الصحة وترقيتها ومدونة أخبلقيات مهنة الطب و قانوف ضباية 
من حيث االلتزاـ بضماف سبلمة الطرؼ الضعيف سواء أكاف مستهلك أو مريض  أثناء تنفيذ العقد ادلستهلك وقمع الغش 

االستهبلكي أو الطيب من حيث نطاؽ ىذا االلتزاـ أو من حيث مضمونو ،إال أف ىذا  ال ؽلنعنا من القوؿ باف ادلنتجات 
طرحو يف السوؽ الذي ال يكوف اال بعد اجراء التحاليل  الصيدالنية ربضى بتأطَت قانوين أكثر صرامة وذلك من نشأة الدواء حىت

البلزمة يف سلابر الرقابة و اصدار التقارير اليت تثبت اهنا تطابق ادلواصفات الدستورية الدولية.حيث أف نص ادلادة من ادلرسـو 
صة مؤسسات التوزيع تفرض على مؤسسات االنتاج رخصة القياـ باالنتاج ؽلنحها وزير الصحة ورخ 025/30التنفيذي رقم 

ؽلنحها وارل والية مقر ادلؤسسة.كما ال تتم عملية طرح الدواء يف السوؽ اال اذا رخص للمنتج من وكالة االدوية بذلك،ويصدر قرار 
من ادلرسـو التنفيذي رقم  1وضع الدواء يف السوؽ من وزير الصحة اذا استوى الدواء الشروط ادلنصوص عليها يف ادلادة 

اليت تشًتط دلنح قرار التسجيل للمنتج او من  256علق بتسجيل ادلنتجات الصيدالنية ادلستعملة يف الطب البشريادلت 30/020
ادلستورد اال اذا تاكد كل منهما بسبلمة ادلنتوج يف ظروؼ استعمالو العادية و للمنتوج اعلية طبية فعلية وسبت عملية التحليل البلزمة 

                                                           
مسؤولية  ادلستشفيات يف اجملاؿ الطيب،مذكرة لنيل شهادة ادلاجيسًت يف القانوف "فرع قانوف ادلسؤولية ادلهنية"،السنة -عمَتي فريدة- 255

 .23،ص2011-2010اجلامعية
،يتعلق بتسجيل ادلنتجات  الصيدالنية  ادلستعملة يف  1992يوليو  6ادلوافق ؿ  1413زلـر  5مؤرخ يف  284-92ادلرسـو التنفيذي رقم  - 256

 .53الطب البشري،ج.ر.عدد 
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ج و البائع و ادلوزع ؽلتلك كل منهم زلبلت مطابقة ذلذا الغرض حىت تضمن جودة ادلنتوج عند النوعية و الكمية ،واف يكوف ادلنت
 . 257انتاجو

 رخاتمة

ال شك أف اجلزائر عملت على وضع مبادي أساسية تقـو عليها كل من السياسة الصحية  للمواطن وسياسة ضباية 
 . سبلمة ادلستهلكادلستهلك ،وذلك سعيا منها لتجسيد حق ادلواطن يف العبلج وضماف 

اف التخطيط الفعاؿ للتنمية يف ىذا اجملاؿ يفرض ربقيق التطابق و التكامل بُت سلتلف القوانُت يف التشريع اجلزائري الذي 
يعد ادلطلب الرئيسي لتحقيق احلماية الفعالة لكل مواطن )مريض او مستهلك(.و أف التداخل ادلوجود بُت القواعد القانونية ادلتعلقة 

ة الطرؼ الضعيف سواء يف العقد االستهبلكي أو العقد الطيب ىو الذي ػلدد معادل تأثَت قانوف ضباية ادلستهلك و قمع الغش حبماي
على العقد الطيب ،اال اف ىذا ال يغنينا عن القوؿ بوجود  حدود ذلذا التأثَت نظرا خلصوصية قانوف ضباية الصحة وترقيتها وكذا قانوف 

 . -كما سبق واف رأينا-لطب باعتبارىا تتعلق حبياة االنسافمدونة أخبلقيات مهنة ا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
بة الرشاد للطباعة و النشر ناصر فتيحة،القواعد الوقائية لتحقيق امن ادلنتوجات الغذائية و الصيدالنية،رللة العلـو القانونية و االدارية،مكت- 257

 .131والتوزيع،اجلزائر،عدد خاص،ص
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 تطبيقات نظرية اإلثرا  بال سبب
 في العقود اإلدارية  " العقود الباطلة نموذجا"

 
 

 عبد المنعم اليزري                                     
 باحث في المنازعات العمومية                                                 

 
 

البطبلف ىو اجلزاء ادلًتتب على سلالفة شرط من شروط شرعية العقد اإلداري، وػلظى البطبلف 
دبفهـو عميق ومتميز يف القانوف اإلداري عن القانوف ادلدين، إذ أف مفهـو الشروط البلزمة لشرعية 

قد اإلداري ىو مفهـو واسع وفضفاض، ويرجع ذلك إذل تعدد اإلجراءات اليت ؽلر هبا العقد الع
ختصاص وما سبلكو اإلدارة من سلطة اإلداري ليخرج إذل حيز الوجود، ناىيك عن ذبزئة قواعد اإل

 داري.التأثَت يف مستقبل العقد بإرادهتا ادلنفردة، ولعل ذلك ما عمق فكرة البطبلف يف نطاؽ العقد اإل
سا إذل التفرقة بُت نوعُت من البطبلف علا البطبلف نولقد اذبهت غالبية الفقو ادلدين يف فر 

أما  ،ادلطلق، والبطبلف النسيب، بينما اذبو بعض الفقو إذل وجود نوع ثالث من البطبلف ىو االنعداـ
ط من شروط الغالبية فقد شبهت العقد باجلسم فإذا ما أصابو ادلرض فإف ذلك يقابل إصابة شر 
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شرعية العقد بالعيب أو اخللل وىو ما غلعلو مشوبا بالبطبلف النسيب الذي يستلـز دعوى قضائية دلن 
تقرر البطبلف دلصلحتو، وػلمى ىذا النوع إما باإلقرار أو اإلجازة أو بالتقادـ، أما إذا كاف ما أصاب 

شروط تكوينو وتزوؿ كينونتو، وىو اجلسم ىو الوفاة، فإف ذلك يقابل والدة العقد ميتا، حيث تتبلشى 
ما يعرؼ بالبطبلف ادلطلق الذي ال يستلـز وجود دعوى قضائية بل يقع بقوة القانوف، ويكوف 

 للمحكمة أف تقضي بو من تلقاء نفسها وال ػلمى باإلجازة.
ؼلل  ،وإذا كاف ىذا ادلعيار يعكس درجة جسامة العيب، وما إذا كاف يقتصر على رلرد ادلرض

أحد أركاف العقد أو يتخذ مبلغا من اجلسامة حبيث يؤدي إذل العصف بأحد أركانو، فإف بكفاءة 
التطور قد عكس لنا استناد الفقو إذل معيار آخر جديد ىو معيار طبيعة ادلصلحة زلل احلماية، فإذا  

القواعد اليت ربميها البطبلف النسيب، وإذا كانت تلك  ةكانت مصلحة خاصة ترتب على سلالف
 لعقد باطبل بطبلنا مطلقا.اعد تنصب على ضباية مصلحة عامة ترتب على سلالفتها صَتورة القوا

ادلنظم لشروط (258)2013مارس 20 ادلعدؿ بتاريخ رسـوادل من 13ادلادة  وحسب مقتضيات
وأشكاؿ الصفقات العمومية، أنو من الضروري أف ترـب الصفقات يف شكل عقود مكتوبة وأف تتضمن 

البيانات منها على وجو اخلصوص طريقة إبراـ عقد الصفقة وبياف األطراؼ ادلتعاقدة رلموعة من 
 وموضوع الصفقة والثمن وأجل التنفيذ وتاريخ انتهاء الصفقة وادلصادقة عليها.

غَت أف اإلدارة قد تلجأ يف حاالت الضرورة إذل إبراـ عقد بالًتاضي من أجل إضافة أشغاؿ 
ادلنصوص عليها بنظاـ الصفقات لعمومية، وعند عرض النزاع على بالشكليات  دأخرى دوف التقي

 القضاء تتمسك ببطبلف العقد وانعدامو، أي بصفة عامة تتمسك باختبلؿ لشروط انعقاده.
ومن ادلعروؼ أف إهناء الرابطة التعاقدية، يكوف ذلا أثر رجعي، حيث يفًتض أف العقد دل يرـب 

 ،قانوين، دبعٌت أف تعود األمور إذل ما كانت عليو قبل التعاقدعلى اإلطبلؽ، فيكوف رلردا من كل أثر 
، مىت مت تنفيذ صدديف ىذا ال مهما ويف حالة إلغاء العقد، ؽلكن لنظرية إلثراء ببل سبب أف تلعب دورا

العقد ادللغي بشكل جزئي، حيث ؼلوؿ للشريك ادلتعاقد مع اإلدارة احلق يف طلب تعويض منها، 
 .(259)األعماؿ أو من الدراسات ادلنجزة عن طريقو حيث أهنا استفادت من

                                                           
258
 من، ـ.ص.ع. 88وادلادة 16خصوصا ادلادة  -

 .157عبد الرؤوؼ ىاشم بسيوين، ـ.س.، ص:  -259
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إذف ما ىو حكم األعماؿ اليت يقـو هبا ادلتعاقد مع اإلدارة خارج نطاؽ العقد؟ وما مدى جواز 
؟ وما ىو حكم األعماؿ  مطالبة ادلتعاقد بقيمتها خصوصا إذا ما عادت بالفائدة والنفع على اإلدارة

 ا ىو نطاؽ تطبيق نظرية اإلثراء ببل سبب يف حالة البطبلف ؟.ادلنجزة يف حالة تقرير البطبلف ؟ وم
دور نظرية اإلثراء ببل سبب يف احلد من اآلثار الرجعية ادلًتتبة عن بطبلف العقد و كذلك 

 .؟اإلداري
 

 المبحث األول: تطبيقات القضا  اإلداري
 

القضائية اعتبارا للدور الذي يلعبو كقضاء قانوين  جتهاداتيعترب القضاء اإلداري قضاء اإل
يسعى إذل خلق القواعد القانونية يف إطار ادلبادئ العامة للقانوف وقواعد العدؿ واإلنصاؼ وإحقاؽ 
التوازف بُت ادلصلحة العامة وادلصلحة اخلاصة، وضماف حقوؽ ادلتعاقد مع اإلدارة، لذلك نتساءؿ ىل 

اؿ الباطلة ادلنجزة خارج الضوابط القانونية اليت ربكم العقود عما لؤلاستطاع أف غلد سلرجا قانوني
اإلدارية وتعويض منجزىا يف إطار نظرية اإلثراء ببل سبب؟ ولئلجابة عن ىذا التساؤؿ سنتطرؽ يف 

تطبيقات القضاء اإلداري ادلقارف  إذل تطبيقات القضاء اإلداري ادلغريب مث إذل )ادلطلب األوؿ( 
 (.)ادلطلب الثاين

  
 ول: تطبيقات القضا  اإلداري المغربيالمطلب األ

 
ؿ عماإف القضاء اإلداري ادلغريب اعًتؼ ويف حاالت معدودة بإمكانية التعويض عن األ

اإلضافية ادلنجزة على أساس اإلثراء ببل سبب حيث تبقى ىذه األخَتة ىي احلل العادؿ لتعويض 
من شأف ىذا العمل أف يعود بالنفع والفائدة لصاحل  ادلقاوؿ عن األعماؿ اليت نفذىا خاصة إذا كاف

فتقار ادلرفق العاـ، وأف تثري بو اإلدارة حيث يتعُت عليها واحلالة ىذه أف تعوض ادلقاوؿ عن اإل
 .(260)احلاصل لو دبقدار ما أثرت بو

                                                           
 .51ص:  إذلاـ السمغوين، توجهات القضاء اإلداري يف رلاؿ الصفقات العمومية، ـ.س.، -260



2014ٌونٌو  –العدد األول : ماي                                                                  مجلة منازعات األعمال                    

 

الذي جاء فيو: "حيث أف عدـ توفر عقد يف حكمها الشهَت  ة فاسيإدار أكدتو وىذا ما 
 30ادلؤرخ يف  2-98-482الصفقة على أحد الشروط اجلوىرية ادلنصوص عليها دبوجب مرسـو 

غلعلو باطبل وغَت منتج ألي أثر قانوين ناتج عن العقد وينأى بالتارل دبثل ىذا العقد  1998دجنرب 
ليت ؼلوذلا ا غلرده من الضمانات مثإلطار، ومن عن رلاؿ العقود اإلدارية وادلنازعة القضائية يف ىذا ا

 .(261)للمتقاضي ادلرسـو ادلذكور"
وحيث إذا كاف األمر كذلك للعقود ادلربمة بُت ادلتعاقدين واليت اختل أحد شروط انعقادىا 
فاألوذل أف يكوف من احلتمي استبعاد ادلرسـو ادلذكور عند انعداـ عنصر التعاقد من أساسو كما ىو 

 نازلة احلاؿ.األمر يف 
وأضاؼ احلكم ادلذكور أنو اعتبارا لكوف إصلاز األشغاؿ ترتب عنها ربمل ادلدعي بنفقات 
أثبتتها الوثائق ادلدذل هبا وتقرير اخلربة ويف ادلقابل حققت جهة اإلدارة ادلنجزة ذلذه األشغاؿ لفائدهتا 

ربت شغاؿ إال دبوافقة جهة اإلدارة انتفاعا ثابتا، واعتبارا لكوف ادلدعي دل يكن ليقـو بإصلاز تلك األ
إشراؼ موظفيها فإف مثل ىذه الوضعية تشكل إثراء ذلذه اإلدارة على حساب ادلدعي دبا أنفقو يف 
إصلاز تلك األشغاؿ، وخلصت يف النهاية إذل القوؿ بأنو ال يقضي يف إطار مبدأ اإلثراء على حساب 

 جزة رلردة عن أي ربح.الغَت إال  برد قيمة تكلفة األشغاؿ واخلدمات ادلن
بأنو  قياـ ادلتعاقد بإصلاز أشغاؿ  ى:"الذي قض (262)وجدة إداريةيف نفس اإلذباه صلد حكم 

إضافية يستحق عنها مقابل القياـ هبا رغم أف كيفية إبراـ ادللحق قد سبت دوف احًتاـ ادلسطرة القانونية 
 ."الواجبة التطبيق

أف توافق الطرفُت حوؿ عملية مسح األشغاؿ مايلي:"(263)كما جاء يف حكم إلدارية مكناس
اإلضافية دوف أي ربفظ واعتماد ناتج ذلذه العملية من طرؼ ادلدعى عليها وفق ما ىو متفق عليو بُت 

 ."الطرفُت شلا يتعُت معو احلكم بقيمة ىذه األشغاؿ وفق ما حددتو اخلربة ادلنجزة
الذي ليس لو  -ق ادلتعاقدحلفما يبلحظ من خبلؿ ىذه األحكاـ اليت أوردناىا أهنا تؤسس 

لتعويض عن إصلاز األشغاؿ اإلضافية على أساس نظرية امع اإلدارة يف احلصوؿ على  -مرجعية تعاقدية

                                                           
زلمد األعرج وعبد اهلل الركالة الوزاين، "حق التعويض عن االفتقار الناشئ عن إثراء اإلدارة ببل سبب"، ، أورده 2002أبريل  30بتاريخ صادر  239عدد حكم إدارية فاس  -261

 .95ص:، 2007لسنة  ،58ػ-57مزدوج دد، عـ.ـ.إ.ـ.ت.
 .52أوردتو إذلاـ السمغوين، ـ.س.، ص:  ،2004دجنرب 7بتاريخ صادر  315عدد م إدارية وجدة ػػػػحك -262
 .53أوردتو إذلاـ السمغوين، ـ.س.، ص:  ،2000نونرب  16بتاريخ صادر  61عدد حكم إدارية مكناس  -263
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اإلثراء ببل سبب، وبالتارل فالتأسيس الصحيح ىو حق ادلتعاقد يف طلب التعويض وذلك يف إطار 
 احملدث للمحاكم اإلدارية. 90/41، من القانوف رقم (264)دلادة الثامنةا

بقوذلا: "وحيث درج القضاء اإلداري على  وىذا ما أكدتو احملكمة اإلدارية بالدار البيضاء
مستوى احملاكم اإلدارية ادلغربية على أف عدـ توفر عقد الصفقة على أحد الشروط اجلوىرية غلعلو 

أثر قانوين ناتج عن العقد وينأى بالتارل... ىذا العقد عن رلاؿ ادلنازعة باطبل وغَت منتج ألي 
وحيث إنو دلا كاف األمر كذلك يف ىذه النازلة وأماـ استبعاد أي  .القضائية يف إطار العقود اإلدارية..

لعقد اإلداري بشأف األشغاؿ ادلنجزة  من طرؼ ادلدعي لفائدة اجلماعة ادلدعى عنها ويف إطار لرلاؿ 
سلطة احملكمة اإلدارية يف تكييف طلبات اخلصـو وفقا للقانوف الواجب التطبيق دوف ربريف للوقائع، 
وذلذه الطلبات ومراعاة لقواعد القانوف العاـ هبدؼ ربقيق التوازف بُت ادلصلحة العامة ادلتمثلة يف ضباية 

دارة، واستنادا إذل مقتضيات ادلاؿ العاـ وادلصلحة اخلاصة ادلتمثلة يف ضباية حقوؽ ادلتعامل مع اإل
فتتاحي واإلضايف للمطالبة وأماـ سبسك ادلدعي دبقالو اإل 90/41الفصل الثامن من القانوف رقم 

دبستحقاتو عن األشغاؿ اليت أصلزىا لفائدة جهة اإلدارة ارتأت احملكمة تأطَت الدعوى ضمن دعاوى 
 .(265)قانوف العاـ"التعويض عن األضرار اليت تسببها أعماؿ ونشاطات أشخاص ال

"إف القضاء يف سبيل إغلاد حل قانوين  نما قضتحي وىو نفس ادلوقف الذي تبنتو إدارية الرباط
لتسوية الوضعية احلسابية ألشغاؿ إضافية أصلزت دوف احًتاـ ادلساطر التنظيمية الواردة يف اجملاؿ 

 .(266)ع".ؿ. ؽ من 79األشغاؿ يف إطار مقتضيات الفصل  هالتعاقدي دأب على زلاكمة ىذ
على ىذا الرأي ادلتبٌت من طرؼ  (267)باجمللس األعلى اإلدارية ةغرفاإلطار أكدت الويف ىذا  

تعويض ادلقاوؿ على األشغاؿ اإلضافية لعلى نظرية اإلثراء ببل سبب  دتعتمااحملاكم اإلدارية حيث 
حيث جاء يف أعبله  بالرباط أيدت فيو حكم احملكمة اإلداريةإذ  ،اخلارجة عن القواعد القانونية

حيثياتو: "لكن حيث أنو بالرجوع إذل وثائق ادللف وإذل فحوى احلكم ادلستأنف يتضح أف األشغاؿ 
ادلطالب هبا قد مت إصلازىا فعبل وىو ما أكده احلكم ادلستأنف، وأف شكليات ومواصفات إصلاز تلك 

ؽلكن مواجهة ادلقاوؿ هبا مىت كاف  األشغاؿ كما ربدثت عنها النصوص التشريعية والتنظيمية، ال
                                                           

على أنو "زبتص احملاكم اإلدارية... بالتعويض عن األضرار اليت تسببها أعماؿ ونشاطات أشخاص القانوف  41/90من القانوف ادلنظم للمحاكم اإلداية  8تنص ادلادة  -264
 العاـ...".

 .53أوردتو إذلاـ السمغوين، ـ.س.، ص: ، 2005شتنرب 9بتاريخ صادر  139عدد  إدارية الدار البيضاء محك -265
 .54أوردتو إذلاـ السمغوين، ـ.س.، ص: ، 2007أبريل  23بتاريخ  صادر 818عدد  إدارية الرباط حكم -266

قضية مقاولة ادلدغَتي، أوردتو إذلاـ السمغوين، ـ.س.، ص:  ،2195/4/1/06ملف عدد ، 11/07/2007بتاريخ  صادر 609قرار الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى عدد  267 -
54. 
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لتزاـ دبا إلحسن النية، ومىت ثبت أف اإلدارة أمرت بإصلاز تلك األشغاؿ يف ظروؼ خاصة ودوف ا
تفرضو تلك النصوص ومسؤوليتها يف ىذا الباب ال غبار عليها، شلا تكوف معو من البلـز على اإلدارة 

ف تؤدي مقابل تلك األشغاؿ ماليا، حىت ال تكوف اليت أصلزت األشغاؿ لفائدهتا ووقع تسليمها ذلا أ
أماـ حالة اإلثراء ببل سبب على حساب الغَت وأف احلكم ادلستأنف دلا قضى باإلستجابة للطلب 

 ناحيا نفس ادلنحى ادلشار إليو أعبله يكوف واجب التأييد".
كم على ف اعتماد احلإحيث  ى كذلك:"علدارية باجمللس األوىذا ما أكدت عليو الغرفة اإل

تشًتط  لقيامها عدـ خطأ   -بالرغم من عدـ اعتمادىا من الطالب -ثراء ببل سبب نظرية اإل
درىم  يف  100.000ادلتضرر ويف نازلة احلاؿ  فإف الطالب بقبولو القياـ بأشغاؿ تفوؽ قيمتها 

يشكل مبدئيا   (14/10/1976من مرسـو  51براـ صفقة  عمومية )حسبما يوجبو الفصل إغياب 
 خطأ  من جانبو.

وسبسكها ، من ؽ.ؿ.ع. 79حيث قبلت احملكمة النظر يف الطلب باعتماد الفصل 
 يناقضو اعتمادىا الفصل ،90/41من  قانوف  8ذل ذلك و عمبل بادلادة إباختصاص النظر  استنادا 

 رباح منجزىا.أشغاؿ ادلنجزة دوف لتحدد  التعويض  عن قيمة األمن ؽ.ؿ.ع   75
شغاؿ صلاز األإمر العامل بأدل ػلقق قضاة احملكمة  يف الظروؼ و ادلبلبسات  اليت صدر فيها و 

براـ صفقة  إشغاؿ بتغاضيو عن يف غياب عقد صفقة  عمومية سابق ويف مدى مساعلة منجز تلك األ
شغاؿ العمومية اليت تستلـز عقد صفقة  عمومية  مسبقا عمبل عمومية  و قبوؿ القياـ بتلك األ

 .(268)"14/10/1976من مرسـو   51الفصل ب
بأف القضاء  لنا جليا  يتضح ادلشار إليها أعبله، اإلداريةو القرارات  فمن خبلؿ ىاتو األحكاـ

اإلداري ادلغريب يعتمد يف العديد من أحكامو على القواعد ونظريات القانوف ادلدين، باإلضافة إذل 
ادلادة الوحيدة يف قانوف احملاكم اإلدارية اليت دل تشمل صبيع جزيئاتو، لذا فادلطلوب التأسيس ألساس 

 قانوين سلصص لنظاـ الصفقات لسد ىذا اإلشكاؿ.
ذل مبلحظة أخرى فيما ؼلص موقف قاضي القضاء الشامل من ظاىرة التعامل وذبدر اإلشارة إ

ألف  ةيف إطار سندات طلب دوف مراعاة شرط عدـ ذباوز قيمة األعماؿ ادلنجزة مبلغ مائ
 .درىم (100.000)

                                                           
حكم منشور من عمل القضاء يف ادلنازعات اإلدارية، منشورات صبعية نشر ادلعلومة القانونية و ، 04/07/2007 بتاريخ صادر  588عدد باجمللس األعلى  الغرفة اإلدارية قرار -268

 .135/136، ص:2010القضائية، يوليوز 
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أف عقد توريد ينتج أثره القانوين دبجرد  " ىصلد هبذا الصدد حكم  إدارية أكادير الذي قض
ادلتفق عليها مع منح وصل مطبوع خبامت اإلدارة، وبالتارل تصرح احملكمة باحلكم لفائدة تسليم البضاعة 

 .(269)ادلورد باستحقاؽ قيمة البضائع ادلسلمة لئلدارة"
صيلية دلفمـو أسس التسهاـ قاضي القضاء الشامل يف وضع األإنو رغم أواحلاصل من ذلك     

ثار ادلتعلقة هبا كجزاء مطابق بطبلف التصرفات و األذل حد احلكم بإنو دل يذىب إف العقود الباطلة،
قد ، و (270)براـ عقود وصفقات الدولة و دلا شكلو ذلك من مساس بالنظاـ العاـإخبلؿ بشكليات لئل

تتجلى يف توفَت احلماية  ذل مفارقة صارخة،إفضى التوجو العاـ لقضاء التعويض يف ىذا اجملاؿ أ
    .(271)حبسب وصف  قاضي القضاء الشامل نفسو ت يف ظل تصرؼ غَت مشروعأدلستحقات نش

وادلبلحظ من خبلؿ ىذا احلكم أف إدارية أكادير دل تكًتث باألسباب الكامنة وراء تسليم       
لتنظيم ادلنافسة وإبراـ عقد مكتوب طبقا لنظاـ  توريدات تفوؽ قيمتها احلدود القانونية ادلوجبة

 صفقات الدولة.
اعتربت بأف غياب شكلية العقد ادلكتوب غَت إذ  باجمللس األعلىفة اإلدارية وىذا ما أكدتو الغر       

لتزاـ التعاقدي القائم على أساس معايَت العقد اإلداري، وعليو فمن خبلؿ ذات أثر على صحة اإل
للمتعاقدين  اإلداري ىاتو األحكاـ يبدو أف ىناؾ ضمانات قضائية حقيقية ضبائية ؼلوذلا القضاء

 .(272)ادلستثمرين سواء كانوا مغاربة أـ أجانب
أعماؿ ادلناظرة الوطنية األوذل  وكما جاء على لساف السيد عبد الرضباف اليوسفي دبناسبة "      

ستثمار سيما إذا علمنا ف يوطد اللبنة األساسية لئلألئلصبلح اإلداري" بأف بإمكاف القاضي اإلداري 
فعالية يف التعامل مع الصفقات العمومية الكربى وضبط مقاييس شفافة أف ضماف الشفافية وال

وموضوعية لتهذيب حرية التعاقد لدى ادلسؤولُت عن الصفقات العمومية، والنهوض بثقافة ادلنافسة 
اليت تضمن تساوي الفرص واحلظوظ يف حلبة ادلنافسة الشريفة، تعد إحدى اآلليات اجلوىرية لتأىيل 

 .(273)ستثمارقاولة واإلادلناخ العاـ للم

                                                           
 .55أوردتو إذلاـ السمغوين، ـ.س.، ص:  ،1999أكتوبر 4بتاريخ ، صادر 221/29عدد حكم إدارية أكادير  -269
 ة القانونية. مبدئيا يكوف العقد اإلداري باطبل كلما مت إبرامو حيادا على القواعد اجلوىرية ادلرتبطة  بالنظاـ العاـ، أيا كانت مرجعيتها بادلنظوم -270
 .150ص: ،2000 ،79ددع ، سلسلة مؤلفات و أعماؿ جامعية،ـ.ـ.إ.ـ.ت.اجلبلرل أمزيد، احلماية القانونية و القضائية للمنافسة يف صفقات الدولة،  -271

272
 .152، ـ.س.، ص:اجلبلرل أمزيد، أورده 2003دجنرب  11بتاريخ صادر 904عدد  الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى  قرار -

273
 ،2002 ماي  8و7داري يومي،كلمة السيد عبد الرضباف اليوسفي، دبناسبة أعماؿ ادلناظرة األوذل لئلصبلح اإلداري، ادلنظمة من طرؼ الوظيفة العمومية  و اإلصبلح اإل -

 .21، ص:2004، 6، سلسلة نصوص و مؤلفات ع.ـ.ـ.إ.ـ.ت.
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يف فرض ضوابط إبراـ مهم  دور يلعب لقضاء الشاملابأف سبق يتضح لنا جليا من خبلؿ ما 
الصفقات العمومية حبيث أنو غلوز لو إلغاء قرارات جهة اإلدارة إذا اعتربت غَت مشروعة واحلكم 

ت أو اإلعبلف عن عليها بتقدًن تعويضات عن األضرار اليت ؽلكن أف تكوف قد نتجت عن القرارا
اإلجراء الصحيح، باإلضافة إذل ذلك يشهد لو بدوره الفعاؿ يف ضباية ادلستثمرين مع اإلدارة خصوصا 

جتهادا خالصا لقاضي القضاء اثراء ببل سبب يف األشغاؿ اإلضافية، حيث يعترب بعد اعتماد نظرية اإل
 .(274)الشاملفي ىذا الشأف

دارية ادلصادفة يف رلاؿ صفقات األشغاؿ الباطلة يسجل أف ويف سياؽ التطبيقات القضائية اإل
ستعجالية طراؼ إذل الطريقة التفاوضية يكتفي بالصبغة اإلتجاء األلداري يف معرض تربيره إلالقضاء اإل

ستعجاؿ ادلمبلة من اعتبارات الدفاع عن حوزة لؤلشغاؿ موضوع النزاع بدوف إبرازه لصور ىذا اإل
وسبلمة السَت الطرقي أو ادلبلحة اجلوية وصبعو يف نفس القضايا بُت ألسكاف من اأالًتاب الوطٍت أو 

سبب اليت ببل ثراء مسؤولية الدولة بناء على اخلطأ وادلسؤولية شبو العقدية يف ذبلياهتا ادلتعلقة بنظرية اإل
دارية دلا ية اإليعد قيامها سببا الستبعاد ادلسؤولية األخرى ومربرا كافيا العتمادىا يف التطبيقات القضائ

تقدمو من مزايا عملية وكفيلة بدفع اإلدارة إذل التطبيق السليم للقانوف يف إطار الشفافية وفعالية 
 النفقات العمومية على حد سواء.

 
 المطلب الثاني: تطبيقات القضا  اإلداري المقارن

  
 قراربوضوح يف الإف الصلة القائمة بُت بطبلف العقد  ومباشرة دعوى اإلثراء ببل سبب ظهرت 

تفاؽ ادلرـب بُت اجلمعية أف اإل قرار، حيث جاء يف ىذا ال(275)لصادر عن رللس الدولة الفرنسيا
وإحدى النقابات البلدية هبدؼ بناء وإدارة دار للمسنُت فوؽ أرض مستأجرة دلدة طويلة بنظاـ 

 احلكر.
ر بطبلهنما لتعارضهما مع تفاؽ ادلتعلق بطرؽ اإلغلار وادلتضمن رىنا عقاريا، تقر فضبل عن اإل

ئتمانية دل يكن يف مبادئ نظاـ األمبلؾ العامة ومع ضروريات سَت ادلرفق العاـ. ونظرا ألف ادلنشأة اإل

                                                           
274
، السنة اجلامعية -فاس -نيل دبلـو ادلاسًت يف القانوف العاـ،كليةالعلـو القانونية و اإلقتصادية و اإلجتماعية  زلمد الرضباين، منازعات إبراـ الصفقات العمومية، رسالة ل -

 .59، ص:2008/2009
275
 .111، أورده منصف احلسناوي، ـ.س.، ص:بنك التسليف الفرنسي" و   EUROLA ة"يف قضية صبعي 1985ماي  6  رللس الدولة الفرنسي صادر بتاريخقرار  -
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ستعادة دينها ادلستحق من اجلمعية اليت أصبحت عاجزة وغَت قادرة على تنفيذ الشروط ادلتفق إوسعها 
نقابة البلدية ادلالكة لؤلشغاؿ ادلقامة فوؽ لإذل إقامة دعوى ضد ا ئتمانيةفقد سعت ادلنشأة اإل ،عليها

 تفاؽ زلل النزاع.أرض األمبلؾ العامة، وذلك استنادا لبطبلف اإل
ة" وكاف ىذا الطلب قد مت قبولو من حيث ادلبدأ بسبب أف "العقارات اليت شيدهتا صبعي

ذكورة" وأف اجلهة اليت شيدت العقارات أدرجت بقوة القانوف يف الذمة ادلالية للنقابة ادل أوروالط"
بدوف مقابل –أسست دعواىا على اإلثراء ببل سبب الذي استفادت منو كذلك النقابة اليت أصبحت 

 "  رتضت أف سبنحها ادلؤسسة ادلالية جلمعيةإحائزة لعقارات مشيدة بفضل القروض اليت  -مارل
ابة ادلبالغ اليت مازالت مستحقة ذلا، أو إذا رغبت ، واليت طالب يف دعواىا بأف تسدد ذلا النقأوروالط "

لتزامات الواقعة على عاتقها من خبلؿ العقد النقابة البلدية ادلذكورة يف احللوؿ زلل اجلمعية يف اإل
 الذي كانت قد أبرمتو مع بنك التسليف العقاري.

ة احملددة لكيفية إبراـ اعترب فيو أف القواعد القانوني لس الدولة الفرنسيجمل آخر وحسب قرار      
 .(276)الصفقات هتدؼ إذل ربقيق ادلصلحة العامة

أية سلالفة لشروط وأشكاؿ إبراـ صفقات األشغاؿ يؤدي إذل بطبلف فإف  ومن ىذا ادلنطلق
ما أكد عليو رللس الدولة حينما اعترب أف التعاقد بواسطة ادلسطرة التفاوضية وىذا صفقة األشغاؿ، 

 .(277) الذي يشًتط القانوف إبراـ الصفقة يف إطاره، يعد عملية غَت مشروعةبدال من طلب العروض 
أما عدـ حظي صفقة األشغاؿ دبصادقة السلطة ادلختصة، فيؤدي إذل بطبلف العقد وىذا ما 

أف رللس الدولة لئن طبق جزاء  من خبلؿ ما سبق وادلبلحظ ،(278)أكده رللس الدولة الفرنسي
فإف جانبا من الفقو  ،صفقة األشغاؿ من طرؼ سلطة غَت سلتصة البطبلف على حالة التوقيع على

ي د" اعترب أف توقيع العقد من طرؼ سلطة إدارية غَت سلتصة غلعلو عقدا معدوما خبلؼ "جيزومنو "
ال ؽلكن تطبيقو إال يف احلاالت اليت يكوف فيها قرار إبراـ العقد  نعداـ" الذي اعترب مفهـو اإللوبادير

زباذ أي قرار مستندا إذل قرار جمللس الدولة إيف الظاىر فقط دوف الناحية العملية ادلتميزة بعدـ 
ازباذ اجمللس اجلماعي لقرار بإبراـ صفقة وبعدـ توقيع رئيس اجمللس ادلذكور إذ اعترب أف  (279)الفرنسي

                                                           
 "ادلنازعات العقدية على ضوء اإلجتهاد القضائي اإلداري، زلمد صقلي حسيٍت، ورده"، أ BARLA "  قضية 9/2/1909تاريخ بصادر قرار رللس الدولة الفرنسي  -276
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الصفقة اليت فصل فيها اجمللس دبداوالتو وبادلقابل، فإف التوقيع على العقد من طرؼ موظف على ىذه 
ختصاص من النظاـ العاـ غَت سلتص، غلعل البطبلف حليف ىذا العقد انطبلقا من كوف قواعد اإل

 ويًتتب عن اإلخبلؿ هبما بطبلف الصفقة ادلربمة.
صفقة األشغاؿ لقواعد  ةادلًتتب عن سلالفوبتجاوز اخلبلؼ الفقهي القائم حوؿ األثر 

ختصاص والذي يؤوؿ يف صبيع األحواؿ إذل ذبريد العقد الباطل من أي أثر قانوين، فإف ادلبلحظ أف اإل
عدـ إبراـ اإلدارة ألي عقد يدؿ على أف الرابطة العقدية معدومة حىت لو مت إصلاز أشغاؿ ذات صبغة 

 . عقارية صرفة لفائدة اإلدارة
جتهاد القضائي اإلداري الصادر بشأف صفقات األشغاؿ الباطلة سيبلحظ أخذه لئل تبعالػمتو 

" يعترب أف بيكنوبالقواعد ادلطبقة على عقود القانوف اخلاص إذل حد جعل الفقو اإلداري ومنو "
كما تتجلى مع نظرية   ،القاضي اإلداري يعتمد على النظريات ادلذكورة وال يستبعدىا يف قضائو

ديدا إذ على الرغم من اعتبار القضاء اإلداري أف القواعد ادلقررة إلبراـ الصفقات تتعلق البطبلف رب
أوجد حيزا من تطبيقاتو لنظرية  وبالصاحل لعاـ وكل سلالفة يًتتب عنها جزاء البطبلف ادلطلق، فإن

توب البطبلف النسيب ادلنصوص عليها يف القانوف اخلاص، باعتبار أف صفقة األشغاؿ أيضا عقد مك
، إذ للمتعاقد وعلى غرار عقود القانوف ادلذكور تقـو على أركاف ثبلثة تتمثل يف الرضا والسبب واحملل

 ،أما زلل ىذا العقد فيجب أف يكوف زلددا ،ادلطالبة بإبطاؿ العقدحق الذي دل تكن إرادتو سليمة 
بلية ىاتو احلالة ادلتصلة ع قا، م(280) وىذا ما أكده رللس الدولة ربت طائلة القضاء بإبطاؿ ىذا العقد

ويف  ،دبحل العقد، الحتضاف صور أخرى مقًتنة بالتغيَت الكلي حملل الصفقة أو باستبدالو دبحل آخر
اليت قضى فيها رللس الدولة بإلغاء   حالة زبلف مربر إبراـ الصفقة، تطبيق أيضا نظرية البطبلف النسيب

 .(281)عقد صفقة لتخلف سبب إبرامها
الصفقة باطبل نتيجة سلالفتو لشروط وأشكاؿ إبراـ الصفقات العمومية ونتيجة وإذا كاف عقد 

شغاؿ من  نصاؼ تقتضي بأف ال ػلـر منجز تلك األعدـ ادلصادقة عليو فإف قواعد العدؿ و اإل
التعويض على أساس أمر غَت العقد ادلذكور، يف حالة إذا ما عادت ىذه األشغاؿ بالفائدة والنفع 
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و عدـ أاإلضافية سواء مت الطعن يف قانونيتها  األعماؿ دبعٌت إذا ثبت إصلاز، (282) رةالعاـ على اإلدا
 .(283)الطعن فيها فإف وجوب التعويض يكوف ساري ادلفعوؿ تطبيقا لقاعدة اإلثراء ببل سبب

يوضح يف إحدى قراراتو بأف تطبيق نظرية اإلثراء ببل سبب رللس الدولة الفرنسي كذلك وصلده 
األشغاؿ ادلنجزة دبناسبة تنفيذ الصفقة الباطلة غَت معًتض عليها من طرؼ اإلدارة  رىُت بأف تكوف

 .(284)وأف تعود عليها بفائدة حقيقية
إذف فالقضاء الفرنسي أقر هبذه النظرية شريطة قياـ عبلقة مباشرة بُت اغتناء اجلهة اإلدارية 

 متسلمة تلك األشغاؿ وافتقار منجز تلك األشغاؿ.
اؿ ىو مدى جواز تطبيق قواعد القانوف ادلدين يف رلاؿ الصفقات العمومية، شكوما يعمق اإل

علما بأف نظرية اإلثراء ببل سبب يف ظل القانوف ادلدين تقتضي أف ال يكوف الطرؼ ادلفتقر قد ارتكب 
د باطل أو بدوف عقد يكوف قد ساىم خبطئو يف قخطأ معُت واحلاؿ أف مقيم تلك األشغاؿ بع

 شكاؿ ادلطروح.اإل
مث إف ما يبلحظ ىو أف التعويض ادلمنوح على أساس نظرية اإلثراء ببل سبب يعادؿ فقط مبلغ 

ري دوف الربح  الذي ضاع منو وبالتارل ال يعوض إال عن تكلفة ثاإلثراء الفعلي الذي حصل عليو ادل
 األشغاؿ.

بل سبب مجلس الدولة الفرنسي يف ىذا الشأف دل يكتف بنظرية اإلثراء بفبل أكثر من ذلك 
بل ذىب أيضا إذل تطبيق نظرية ادلسؤولية اإلدارية واخلطأ ادلشًتؾ لئلدارة وادلقاولة وكذا نظرية الدفع 

 .(285)غَت ادلستحق الواجب اسًتاده
فأما نظرية ادلسؤولية اإلدارية واخلطأ ادلشًتؾ لئلدارة وادلقاولة تظهر من خبلؿ قرار جمللس الدولة 

عن األشغاؿ الباطلة يف ظل تلك النظرية وذلك لتغاضي اإلدارة عن إبراـ الذي أقر بالتعويض  الفرنسي
صفقة قانونية يف ظل القواعد ادلنظمة ذلا، وخطأ ادلقاوؿ ادلتمثل يف إصلاز تلك األشغاؿ بدوف صفقة، 

 .(286)إال أنو قضى بتخفيض التعويض  بسبب اخلطأ ادلشًتؾ
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الذي  (287)د تطبيقها يف قرار آخر ذلذا اجمللسأما نظرية الدفع غَت ادلستحق الواجب اسًتداده صل 
قضى بأف احتفاظ اإلدارة بأشغاؿ منجزة يف ظل صفقة باطلة دبا يًتتب عنها مقابل يعد من قبيل دفع 

 سًتداد.غَت ادلستحق الواجب اإل
وعليو فإف القضاء اإلداري الفرنسي كاف لو موقف إغلايب بالنسبة للصفقات اإلضافية اخلارجة 

عد القانونية ادلنظمة للصفقات العمومية حيث أنو دل يذىب إذل حد احلكم ببطبلف تلك عن القوا
األشغاؿ الباطلة ادلخالفة للقانوف بل أقر بالتعويض عنها من خبلؿ اعتماده لقواعد ونظريات القانوف 

 ادلدين.
 

الثاني: دور نظرية اإلثرا  بال سبب في الحد من اآلثار الرجعية المترتبة عن بطالن  المبحث
 العقد اإلداري

     
سوؼ نتعرض من خبلؿ ىذا ادلبحث إذل الدور الذي تلعبو نظرية اإلثراء ببل سبب عبلجا لآلثار   

وؿ( حالة الرجعية ادلًتتبة ادلًتتبة عن رجعية البطبلف يف العقد اإلداري، على أف نتناوؿ يف )ادلطلب األ
 على البطبلف مث يف )ادلطلب الثاين( نطاؽ تطبيق نظرية اإلثراء ببل سبب.

 
 المطلب األول: حالة الرجعية المترتبة على البطالن       

    
يف حالة ما إذا تقرر بطبلف العقد اإلداري فإنو يًتتب تبلشي كافة آثاره وال يقتصر ىذا التبلشي       
واؿ أثر العقد بالنسبة للمستقبل بل يزوؿ كافة ما رتبو العقد من آثار بالنسبة للماضي، ويعٍت على ز 

ذلك أف للبطبلف أثر رجعي وىو ما يعرؼ بالصفة الرجعية للبطبلف وعلى ذلك ال يرتب ىذا العقد 
 أي التزاـ على عاتق طرفية وال يصلح كأساس الستفادة أي من طرفيو بأي حق عقدي.

على سبيل التبادؿ فيما  -لتزاـ كل من الطرفُت بأف يرد للطرؼ اآلخر إتب عن ىذه الرجعية ويًت     
 ما تلقاه أو جناه دبقتضى العقد الباطل. -بينهما
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 د،وبعبارة أخرى فمىت كاف العقد باطبل تعُت إعادة الطرفُت إذل احلالة اليت كانا عليها قبل  التعاق    
ثار ادلًتتبة وتستقر القاعدة السابقة كأثر من األ، توازف ادلراكز القانونية ويبدو ذلك بدوره متوازنا ومبدأ

 قد أخذ هبا. اإلداري بيد أف القاضي ،عن البطبلف ادلدين
والواقع أف الرجعية ترتبط بالطبيعة الكاشفة أو التقريرية لقضاء البطبلف، فقاضي العقد إذ يقرر       

قاضي العقد ينتمي للقضاء الشامل، ولذلك يكوف قاضي العقد  أف العقد باطل فإنو ال يلغيو، إذ إف
لغاء ولعل ذلك ما يثَت مشكلة  أقل اىتماما باستنتاج النتائج النظرية لرجعية البطبلف من قاضي اإل

 كيفية إعادة احلاؿ إذل ما كاف عليو قبل التعاقد.
لتزاـ ادلتبادؿ بُت طريف ويًتتب على األثر الرجعي للبطبلف إشكالية رد األعماؿ ادلنجزة، إذ أف اإل    

العقد بأف يرد كبلعلا لآلخر ما تسلمو أو جناه دبقتضى العقد الباطل ىو نتيجة منطقية لرجعية 
ولكن يثور اإلشكاؿ  البطبلف، فإذا كاف العقد دل يدخل بعد إذل حيز التنفيذ، فبل تكوف شبة صعوبة،

عندما يأخذ العقد سبيلو إذل حيز التنفيذ، وىنا يفتقر ىذا التنفيذ إذل األساس العقدي الذي يربره 
وػلميو، وتكوف الرابطة العقدية قد زليت من الوجود، وزاؿ بأثر رجعي، ولن يكوف أماـ الطرفُت يف 

ولكنو قد يكوف من النظرية ناحية لتزاـ بالرد، وقد يكوف ذلك شلكنا من التلك احلالة سوى اإل
 .العملية ناحيةالالصعوبة دبكاف أو من قبيل ادلستحيل عمبل من 

طبلؽ فيكوف رلردا من كل أثر قانوين، دبعٌت أف تعود حيث يفًتض أف العقد دل يرـب على اإل    
أف تلعب دورا  ثراء ببل سببمور إذل ما كانت عليو قبل التعاقد، ويف ىذه احلالة ؽلكن لنظرية اإلاأل

 بُت الطرفُت. ادلختل  مهما يف ربقيق التوازف
قياـ البائع بتسليم الشيء  مثل:مثلة هبذا الصدد منها ولقد أعطى القانوف ادلدين العديد من األ   

ادلبيع للمشًتي الذي دفع الثمن، مث ىبلؾ الشيء ادلبيع بعد التسليم، وىنا تكوف ىناؾ استحالة يف 
صلاز أعماؿ لصاحل إو أداري قد يقـو أحد ادلقاولُت دبقتضى عقد باطل بتنفيذ لعقد اإلويف إطار ا ،الرد
دارة وتكوف ىذه األعماؿ حبسب طبيعتها شلا يستحيل رده للمقاوؿ ادلنفذ، وال يستطيع البطبلف اإل

تعاقد، عادة الطرفُت إذل ما كاف عليو قبل الإىنا أف ػلمي آثار تلك األعماؿ ادلنفذة. وإزاء استحالة 
ستحالة بتعويض الطرؼ ادلختل، حيث أشارت زلكمة النقض جلأ القضاء ادلدين إذل موازنة تلك اإل

ستحالة رد كل طرؼ ما تسلمو إذل الطرؼ اآلخر بسبب طبيعة األعماؿ ادلنفذة، ال إالفرنسية إذل 
 ػلوؿ دوف تقدير قيمة تلك األعماؿ وما حققتو من غنم وتعويض الطرؼ اآلخر عنها.
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دارية تلك اليت يتم والواقع أف إشكالية رد األعماؿ ادلنفذة أكثر ظهورا على مستوى العقود اإل    
عماؿ دلصلحة أإبرامها على فًتات متعاقبة ومتبلحقة، فقد يبادر ادلتعاقد مع اإلدارة بعقد باطل بتنفيذ 

سي على القضاء وىنا تفوؽ رللس الدولة الفرن ،اإلدارة دوف أف ػلصل على مقابل تلك األعماؿ
من احلماية سلوال لو التعويض عما قاـ بو من أعماؿ نافعة لصاحل نوعا ادلدين ليحقق للطرؼ ادلختل 

ستئناؼ اإلدارية ىذا ىو التوجو الذي سلكتو زلكمة اإل، و اإلدارة مستندا إذل نظرية اإلثراء ببل سبب
دارة لؤلعماؿ ادلطلوبة منو حصل تنفيذ ادلتعامل مع اإل اإشكالية التعويض إذ تإذ أثار ، (288)دبراكش

 .يًتؾ دوف تعويض؟سفهل  ،دبقتضى صفقة باطلة
ما على إبالتأكيد ال، حيث ؽلكن أف يكوف لو احلق يف التعويض اعتمادا، حسب احلالة،       

 طلب يف ادلوضوع ادلسؤولية الشبو التعاقدية أو استنادا إذل ادلسؤولية التقصَتية لئلدارة شريطة تقدًن
 يؤطره حسب قناعتو يف إحدى ادلسؤوليتُت ادلذكورتُت أعبله أو فيهما معا.

 
 المطلب الثاني: نطاق تطبيق نظرية اإلثرا  بال سبب. 
 

أي صعوبة ال سيما وأف الرابطة العقدية قد  دل يعد تطبيق نظرية اإلثراء ببل سبب يكتنفو       
تبلشت وبأثر رجعي شلا جعل التطبيق يتماشى وفقا دلا استقرت عليو القواعد العامة هبذا الصدد، 
حيث اعًتاؼ القاضي اإلداري حبق ادلقاوؿ يف التعويض عما قدمو من أعماؿ نافعة أثرت جهة 

يض ألهنا حققت فائدة لئلدارة، ويف ىذا اإلطار قضى اإلدارة يف عقد األشغاؿ العامة وادلطالبة بالتعو 
بالرجوع إذل وثائق ادللف، وإذل فحوى احلكم ادلستأنف، والبحث اجملرى "قرار للغرفة اإلدارية ما يلي: 

يف القضية من طرؼ القاضي ادلقرر، يتضح أف األشغاؿ ادلطالب بأدائها قد مت إصلازىا فعبل، وىو ما 
أف شكليات ومواصفات إصلاز تلك األشغاؿ كما تتحدث عنها النصوص أكده احلكم ادلستأنف، و 

التشريعية والتنظيمية، ال ؽلكن مواجهة ادلقاوؿ هبا مىت كاف حسن النية، ومىت ثبت أف اإلدارة أمرت 
لتزاـ دبا تفرضو تلك النصوص، ومسؤوليتها يف ىذا اإلبإصلاز تلك األشغاؿ يف ظروؼ خاصة، ودوف 

ها، شلا يكوف معو من البلـز على اإلدارة اليت أصلزت األشغاؿ لفائدهتا ووقع الباب ال غبار علي
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تسليمها ذلا أف تؤدي مقابل تلك األشغاؿ ماليا، حىت ال تكوف أماـ حالة اإلثراء ببل سبب على 
 .(289)"حساب الغَت

اإلدارة إذل القاضي اإلداري قد استخدـ ىذه النظرية يف احلاالت اليت تلجأ أف  يتبُت لنا جليا     
إبراـ عقد بالًتاضي من أجل تنفيذ أشغاؿ أو تسليم توريدات أو إضافة أشغاؿ أخرى دوف التقيد 

تتمسك اإلدارة اإلداري  بالضوابط اليت يفرضها القانوف يف ىذا اجملاؿ، وعند عرض النزاع على القضاء
ؿ لشروط انعقاده، فكيف إما ببطبلف العقد أو انعدامو أو عدـ ادلصادقة عليو وبصفة عامة اختبل

 تعامل القضاء اإلداري ادلغريب مع ىذه األشكاؿ؟.
شكاؿ ويضفي ضباية خاصة على ادلتعاقد مع ، وىو يبت يف اإل(290)لقد ذىب القضاء اإلداري       

اإلدارة إذل القوؿ بأف عقد الصفقة وإف دل يضبط باتفاؽ مكتوب فهو يأخذ أحكاـ الصفقة األصلية 
ما مضمونو استنتج من وثائق ادللف   دارية مراكشإلوىذا ما أكده حكم  طة بو،باعتبارىا مرتب

كاألوامر باخلدمة الصادرة عن ادلهندس وتقارير مكتب الدراسات ادلكلف بادلشروع وأعماؿ التمتَت 
اخلاصة بتلك األشغاؿ قياـ ادلقاولة بأعماؿ إضافية وقضى ذلا بالتعويضات ادلستحقة دوف اشًتاط 

 .(291)98طبقا دلرسـو عقد ملحق 
ولقد اعًتؼ رللس الدولة الفرنسي بدوره حبق الطاعن يف التعويض عما قدمو من أعماؿ نافعة      

 - أثرت جهة اإلدارة فاعترب قياـ إحدى البلديات بإبراـ عقد عن طريق إتباع أسلوب ادلناقصة
سببا غلعل العقد مشوبا بالبطبلف، وال يستطيع معو  - بادلخالفة لؤلسلوب الذي حدده القانوف

ستفادة من أي وضع عقدي، ولكن ذلك ال يقدح يف إلاادلقاوؿ الذي ارتبط مع اإلدارة هبذا العقد 
حصولو على مقابل ما قدمو من أعماؿ يف إطار ما حققتو تلك األعماؿ من منفعة لصاحل 

الطاعن ادلخالف لقواعد األخبلؽ من اسًتداد ما أداه وإذا كاف القانوف ادلدين قد حـر  ،(292)اإلدارة
 ر،لو، فإف القضاء اإلداري دل يكن بعيدا عن ىذا ادلضماعقابا لتزامات دبقتضى العقد الباطل من اإل

تخلص وقائعها يف تو و الذي  )293(مواحكأ أحد فقد كاف ذلك مسلك رللس الدولة الفرنسي بصدد
                                                           

زلمد األعرج، نظاـ العقود اإلدارية والصفقات العمومية وفق قرارات وأحكاـ القضاء  ، أورده2007يوليوز 11صادر بتاريخ  609عدد قرار الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى  -289
 .101اإلداري ادلغريب، ـ.س.، ص: 

 ـ.س.، العمومية"، فقاتأورده زلمد قصري، "القاضي اإلداري ومنازعات للص ،42/98ملف رقم  69/00ربت عدد  24/7/2000بتاريخ  صادر حكم إدارية وجدة -290
 .38ص: 

291
 .39ـ.س.،ص: العمومية"، أورده زلمد قصري، "القاضي اإلداري ومنازعات للصفقات ،259/3/05ملف رقم  8/4/2000بتاريخ صادر  143عدد حكم إدارية مراكش  -

292 -  C.E. 15 juillet 1959, sieur Vauzelle, Rec.p: 466 ; A.J.D.A, 1959 p: 267 ; 
C.E : 19 avril 1974, Sté Louissergrette, Rec. Tab, p: 1057 
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 -C.E. , nov 1921, Savonneries Henri Olive,p :114.in. voir Abouskina,op.cit,p :270. 
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وبادلخالفة للقانوف الذي ػلظر استَتاد بضائع أجنبية  1914سنة أنو إباف احلرب العادلية األوذل يف 
برميل من  540" وكاف يعمل صاحب زلل صابوف عدد  أوليػػػػػػػف إذل فرنسا استورد السيد "

 األضباض الذىنية لشحـو حيوانية.
وافقت اإلدارة اليت رضخت لؤلمر الواقع على إبراـ عقد يلتـز دبقتضاه ادلستورد بأف يدفع خلزانة        

" قد طعن أماـ رللس الدولة أوليػػػػػػػػػػف  إال أف السيد " ،الدولة ضريبة تعويضية دل يفرضها القانوف
لس الدولة رفض التعويض مستندا مطالبا اسًتداد ادلبلغ الذي سدده دبقتضى العقد الباطل، بيد أف رل

إذل توافر علم الطاعن بالعيب الذي يشوب العقد الذي قاـ بتنفيذه عندما دفع خلزانة الدولة ادلبلغ 
نو اإلخبلؿ بادلساواة الواجبة بُت الطاعن وبُت ادلتنافسُت أادلتفق عليو، وإذل أف ىذا التنفيذ كاف من ش

 اد.ستَت اآلخرين الذين حرمهم القانوف من اإل
تفاقات اليت ربظر أنو إباف احلرب الكورية وبادلخالفة لئلإذ   (294)نفس اإلذباه أكده  اجمللس       

يف غَت أغراض عمليات  - حتبلؿستخداـ األمواؿ ادلخصصة من السلطات األدلانية جليوش اإلإ
أراد اجليش الفرنسي احلصوؿ على بعض التوريدات، اليت تستطيع الواليات  –الشراء اليت تتم يف أدلانيا 

ادلتحدة دوف غَتىا توفَتىا. وللتخلص من القيد ادلفروض، أبـر سلسلة من العقود الصورية  مع بعض 
تقـو تلك ادلؤسسات دبمارسة لعبة التمرير، مؤسسات أدلانية قامت بالتوقيع على العقود، على أف 

حيث قامت بتمرير العملية ليقـو بالتوريد مورد أمريكي، حل زلل الشركات األدلانية، وعندما التمس 
ادلورد من الدولة تسوية التوريدات، اليت قاـ هبا، وبالرغم من بطبلف العقد وعدـ وجود أية رابطة 

ستنادا للرابطة الفعلية اليت إقضى رللس الدولة الفرنسي بالتعويض قانونية تربط بُت اإلدارة والطاعن، 
 تربط ادلورد باإلدارة مستندا إذل نظرية اإلثراء ببل سبب مادامت األعماؿ قد حققت منفعة اإلدارة.

وػلرص اجمللس على تأكيد استخداـ نظرية اإلثراء ببل سبب دلصلحة الغَت الذي ال تربطو عبلقة جبهة 
 ة اجلمعيةحملو عدـ التوازف الناتج عن بطبلف العقد اإلداري، وكاف ذلك بصدد حكمو يف قضياإلدارة، 

عًتؼ اجمللس إبالرغم من بطبلف العقد وعدـ وجود أي رابطة قانونية بُت ادلصرؼ والنقابة،  ،(295)
ويف -بة" على األرض اليت زبص النقاأوروالط  لؤلوؿ بالتعويض، إذ أف العقارات اليت شيدهتا صبعية "

قد دخلت سباما يف ذمة النقابة وىو ما يعد إثراء ببل سبب، حيث إف ىذه -غياب اإلجارة ادلشروعة
تلك األعماؿ تكوف العقارات قد شيدت بناء على ما منحو ادلصرؼ من قروض للجمعية، وبذلك 
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ليت تعهدت هبا لتزامات اقد أثرت النقابة دوف مقابل مارل، وعلى ذلك ربل النقابة زلل اجلمعية يف اإل
 اذباه ادلصرؼ.

ىذا احلكم أف اجمللس قد أخذ بفكرة اإلثراء غَت ادلباشر الذي يقـو ويتبُت لنا جليا من خبلؿ     
على انتقاؿ القيمة من ذمة ألخرى عن طريق وسيط، حيث أثرت النقابة على حساب ادلصرؼ من 

 دلمنوحة من ادلصرؼ.جراء ما شيدتو اجلمعية من مباين وعقارات، مستخدمة القروض ا
 والواقع أف رللس الدولة الفرنسي بتطبيقو لنظرية اإلثراء ببل سبب يف تلك القضية يكوف قد أخذ    

" الذي أشار يف تقريره إذل أف النقابة اليت أصبحت Genevoisبوجهة نظر مفوض احلكومة "
للمصرؼ العقاري  مالكة للمنشآت اليت شيدت على األرض اليت زبصها، يتعُت عليها أف تدفع

مقابل اإلثراء ادلعترب ىنا دوف سبب نتيجة للتبلشي الرجعي ألي رابطة عقدية بُت النقابة واجلمعية 
 .(296)ادلنفذة
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جو الثسرو 
 
مظاًمّن غّص المظّصِن  فُ جٌاز مصالبُ الدظابات من ا

                                                                                                                             عمان خنامة ثظّّص شصهة المظاًمة

               
                                                                                          

                                                                                             عبد الحق العمرتً   

 باحث فً منازعات األعمال   

 ش.م: شركة المساهمة 

 ص: الصفحة 

 ط: الطبعة 

فقرةالف:   

 ق.ش.م: قانون الشركات المساهمة

 م.س: المرجع السابق

 م: المادة 

 

Cass :cour de cassation français 

Cass.com :Arrêt de la chambre commerciale  de la cour de la cassation française 

éd :édition 

JCP :jurisclasseur périodique(la semaine( édition commerce 

N° : Numéro 

 op.cit :ouvrage précité. 

P :page 

Rev :revue 

RTD com :revue Trimestrielle de droit commercial 

S :suivant 

Soc :société 
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 مكسمة :

جو ثدكّق 
 
عدَ إشصاك المظاًمّن غّص المظّصِن فُ ثظّّص شصهة المظاًمة، من ا

 
لكس ا

جو ثدطّن 
 
ملجٌا الـصوف الدالّة من ا

 
لة ا

 
الدنامة الجّسة للجظّّص قن ؼصِق رلابة ًؤالء، مظا

فغو قلَ اإلؼار الصلابُ للشصهة قن 
 
لّات ثظجدمص فُ ًشا الجاهب، وثكٍد بشنو ا

 
ؼصِق ثٍفّص ا

 فكالّة ًشى الصلابة

لّة قلَ ِكجمس ال المظّص غّص للمظاًم الصلابُ فالسور إلشارة لو
 
 لٌشا هص  فكػ ، اإلقالم ا

لّات قلَ المغصبُ المشصع 
 
جو من جسِسة ا

 
 ثنمّلُ دور  ًٍ الشي للمظاًم، الصلابُ السور  ثٍعّف ا

لّات جاهب إلَ
 
رصى  المصالبة ا

 
 .اال

ن 
 
عاعٌا الكٍل، ضح إذا الجنمّلّة، الصلابة هما ا

 
 المظاًمّن مطلدة خماِة المشصع  إرادة فُ ا

 ومجبطصة، فكالة رلابة ممارعة من المظاًمّن ثمنّن رالل من راضة الشصهة، مطلدة وخماِة
 .المجظمة بالجككّس المظاًمة شصهة ثظّّص لزطٍضّة بالوـص

لّات وجٍد ثجؽلب الفصدِة الجُ ِمارعٌا المظاًم  الصلابة فإن ًوا من 
 
ه دص داقمة ا

 
 خنامة، وا

 الدظابات     مصالبُ جٌاز لصلابة المظاًمّن ثسرو مدو

جو من و
 
، 297المظاًمة شصهة ثظّّص مظجٍى قلَ خنامة ثدكّق لغمان الفصدِة الصلابة إهجاح ا

لّات
 
 جٌاز بالجسرو لصلابة  للمظاًم الظماح فُ ثججلَ الغاِة، ًشى لجدكّق ه فّلة وعف المشصع ا

 ثكظف إلَ اعجكمالي ِجدٍل ال خجَ الجسرو ًشا ثوـّم المشصع  خاول لشا، 298الدظابات  مصالبُ
رصى  المطالح وجي فُ

 
 .299 اال

 الدظابات مصالبُ جٌاز لصلابة المظاًم ثسرو المغصبُ المشصع  هـم الكٍامو ًشى من واهؽاللا
ول( )المؽلب وإقفائٌم الدظابات مصالبُ ثكّّن مظجٍى قلَ مظجٍِّن، قلَ

 
 مودٌم رالل ومن اال

 .الداهُ( الدظابات )المؽلب مصالبُ ثجصِح خق

ول المؽلب
 
 الدظابات مصالبُ وإقفاء لجكّّن المظاًمّن ثسرو :اال
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 ترجع أسباب االنهٌارات المالٌة وحاالت اإلفالس التً لحقت الشركات، والتً كانت سببا فً ظهور نظام حكامة الشركات، إلى عدم استقاللٌة - 

، ص 2005ب التدقٌق المالً ومراقبً الحسابات. راجع طارق عبد العالً حماد، حوكمة الشركات، الدار الجامعٌة، دون ذكر مكان الطبع، مكات

2 ،5. 
298

 - J6 Richard, La comparaison du représentant d’une société commercial J6C6P 1980, éd ci II 13203, n° 44, 
« intérêt social est une notion économique qui commence et ou finit l’intérêt social ». 

 طروحة لنٌل الدكتوراه فً القانون الخاص،أسلطة األغلبٌة فً قانون شركة المساهمة فً القانون المغربً،   راجع عبد الوهاب المرٌنً،    

 ٌوما بعده. 594،  . 6991-6991أكدال الرباط  ة،العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌ كلٌة جامعة محمد الخامس،
299
 .69، ص 2011فاطمة الدهوز، دور األقلٌة فً الشركات التجارٌة ، رسالة ماستر، كلٌة الحقوق طنجة، ٌونٌو  -
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 فُ الدظابات مصالبُ خّاد لغمان الغٍابػ من مجمٍقة وعف قلَ المغصبُ المشصع   قمو لكس
دائٌم

 
 عمان فُ بٌم الموٍؼة المٌمة ِدككٍا وخجَ الشصهة، مداعبة مصالبة فُ لٍؿّفجٌم المجمدلة ا

لّات وعف ًٍ الؽصح  ًشا ِنصس وما . هضاًجٌا
 
جو من للمظاًم ا

 
قمال قلَ رلابجي ا

 
 مصالبُ ا

 .الدظابات

قؽَ فالمشصع 
 
خكّة للمظاًم ا

 
 الجمكّة من ثكّّوٌم قسم خالة فُ الدظابات مصالبُ ثكّّن ا

لّات ًشى إلَ امة. والداجةالك
 
ا اال ملجٌا الجُ الغاِة ثبصًز

 
 إلَ الشصهة خاجة فُ ثججلَ قسة، قٍامو ا

ولَ( )الفكصة المصالبّن  ًؤالء
 
 فُ الدظابات مصالبُ إقفاء إمناهّة للمظاًم المشصع  رٍل . هشلم اال

ٍهٍلة 300بالمٌام الجضامٌم قسم خالة  الداهّة(. .)الفكصة لٌم الم

ولَ  الفكصة
 
 .الدظابات مصالبُ لجكّّن المظاًمّن ثسرو :اال

 هـصا للشصهة المالّة المصالبة دقم إلَ الشصهات لاهٍن رالل من المغصبُ المشصع  عكَ لكس
ًمّجٌا،

 
 شصهات إلضام إلَ فكمس ،301الشصهة مداعبة مظم فُ والفكالّة السلة عمان مظجٍى قلَ ال

 من الجكّّن ذلم إجصاء ؼلب فُ الدق للمظاًمّن ورٍل للدظابات، مصالبّن بجكّّن المظاًمة
وال(، الجكّّن ذلم إجصاء قن الكامة الجمكّة ثكاقط خالة فُ الكغاء لبو

 
 المظاًم ثسرو لنن )ا

لّات قبص ًشى
 
مام عكّفا ِبكَ لي المجاخة اال

 
 )خاهّا(. إقمالٌا ضكٍبة ا

وال
 
 الدظابات مصالبُ ثكّّن ؼلب  :ا

وهو
 
ضو الدظابات مصالب بجكّّن االرجطاص الكادِة الكامة للجمكّة المغصبُ المشصع  ا

 
 ها

المدنمة  لصئّط ؼلب ثكسِم خق للمظاًمّن المشصع  رٍل اعجدوائّة خاالت فُ لنن 302 .قام
 واخس مصالب قلَ المظاًمة شصهات ثٍفص عصورة موؽلق من الدظابات، مصالبُ بجكّّن الججارِة

لو قلَ للدظابات
 
 (.17-95 لاهٍن من 165 )المادة اال
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 الرباط المعارف مطبعة األولى، الطبعة الرابع، الجزء االقتصادي، النفع ذات ومجموعات الشركات فً الوسٌط احمد شكري السباعً، - 

 سنة ، للنشر والتوزٌع اآلفاق المغربٌة دار الثالثة، الطبعة الشركات، 2 ج المغربً الجدٌد، التجاري القانون شرح. فإاد معالل 289، ص 2004

 .18، ص 2008.عثمان الصطً، القضاء اإلستعجالً فً قانون الشركات، رسالة ماستر، كلٌة الحقوق مكناس، سنة 315،  2009

301
أطروحة لنٌل دكتوراه الدولة فً القانون الخاص، جامعة  المساهمة، شركة تدبٌر فً المسٌر غٌر المساهم تدخل عبد الرحٌم شمٌعة، آلٌات - 

 .262.، ص 2011-2010 الجامعٌة السنة فاس، العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌةمحمد بن عبد هللا، كلٌة 
302

 العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة،جامعة عبد المالك السعدي، كلٌة  ماستر، رسالة التجارٌة، الشركات فً ةاألقلٌ دورفاطمة الدهوز،  - 

 .6، 5، ص .2011 ٌونٌو طنجة،



2014ٌونٌو  –العدد األول : ماي                                                                  مجلة منازعات األعمال                    

 

ؼلب ثكّّن مصالب الدظابات بٍاعؽة الكاعُ االعجكجالُ، فُ خالة إغفال الجمكّة  وخق
س مال 

 
و بوظبجٌا فُ را

 
عٌم الجُ ِملنٌا ا

 
الكامة ذلم، مكصر لنو مظاًم، وال قبصة فُ ذلم بكسد اال

 .الشصهة، هما ال ِلضم ثٍفص شصط خالة االعجكجال

ٍح قلَ  ن ًشا االثجاى ِكبص بنو وع
 
ثٍجي المشصع المغصبُ إلَ ثنصِط الصلابة وثجسر اإلشارة ا

الفصدِة للمظاًمّن غّص المظّصِن قلَ ًشى المصخلة الجُ ِجكدص فٌّا ثكّّن مصالبُ الدظابات 
عباب مزجلفة

 
 .ال

ن  ثكظف  
 
ًمّة، وهدن هكصف ا

 
لّة فُ غاِة اال

 
لشا فجمجّف المظاًمّن غّص المظّصِن بٌشى اال

غلبّة المججمكة فُ الجمكّة الكامة
 
، لس ِؤدي إلَ خصمان الشصهة من مصالبُ الدظابات، وًٍ اال

ن ِؤخص علبا قلَ مطالح المظاًمّن والشصهة قلَ الظٍاء
 
هي ا

 
  .الشي من شا

مص بجكّّن مصالبُ الدظابات مشصوط
 
 :واعجطسار اال

 .بكسم ثكّّن الجمكّة الكامة لمصالبُ الدظابات •

خس المظاًمّن غّص المظّصِ •
 
 .ن وفق الشنلّة المجبكةبغصورة ثكسِم ؼلب من ؼصف ا

 .بسقٍة المجطصفّن بطفة لاهٍهّة لٌشا الجكّّن •

عباب مزجلفة، فما ًٍ الدو 
 
ي مظاًم ؼلب الجكّّن ال

 
لنن ِدار اإلشنال فُ خالة قسم ثكسِم ا

ن ثكّّوي إلضامُ بالوظبة  .فُ ًشى الدالة؟
 
وًو ثبكَ الشصهة بسون مصالب للدظابات، فُ خّن ا

 .لنو شصهة المظاًمة

لّات الكاهٍهّة الموطٍص قلٌّا فُ المادة  ففُ
 
ًشى الدالة ال إمناهّة للمظاًمّن إال اعجدمار اال

من لاهٍن شصهات المظاًمة، والجُ ثكص ببؽالن هو الكصارات المجزشة فُ غّاب مصالبّن   178
 .للدظابات مكّوّن بطفة ضدّدة

 مدسودِة ثسرو المظاًم فُ ثكّّن  مصالبُ الدظابات :خاهّا

لّة ؼلب ثكّّن مصالبُ الدظابات بٍاعؽة الكاعُ االعجكجالُ، فُ إن ث
 
سرو المظاًم قبص ا

لّات
 
مام ضكٍبة إقمال ًشى اال

 
 .خالة إغفال الجمكّة الكامة ذلم، ِبكَ عكّفا ا

فكلَ مظجٍى الجكّّن هالخؾ غّاب السور الصلابُ للمظاًم رالل ثكّّن مصالبُ الدظابات من 
خواء

 
غلبّة الداهمة ا

 
عاعُ للشصهة ؼصف اال

 
، فال ِبكَ للمظاًمّن عٍى  إمناهّة 303وعف الوـام اال
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و ؼلب قضلٌم )م 164ثجصِدٌم )م 
 
و 179(، ا

 
عباب الججصِح ا

 
(، وبالجالُ ثٍاجٌٌم مشنلة إخبات ا

 الكضل.

عّظا قلَ ما عبق فإن الصلابة قلَ ثكّّن مصالبُ الدظابات من ؼصف المظاًمّن غّص       
 
وثا

لّة ه فّلة 
 
ًمّة لشا ِظجٍجب ثمجّف المظاًمّن با

 
لة فُ غاِة اال

 
ثمنوٌم من ثسارك  المظّصِن  مظا

 ثكّّن مصالبُ الدظابات الشِن ال ثجٍفص فٌّم الشصوط الغصورِة.

شزاص المظم 
 
ًم شُء ِظجلضم الٍلٍف قلّي و ِكس هؽاق اال

 
ٍح ثكّّوٌم همصالبُ الدظابات ا

 .هـصا للمناهة الدظاعة لٌؤالء قلَ ثظّّص الشصهة

لٌشا هظجو مداولة المشصع المغصبُ االرثكاء بشصهات المظاًمة من  ًشى الضاوِة، خّح خاول 
شزاص من مضاولة مٌمة مصالبُ الدظابات مدو ما جاءت بي الفكصة الد

 
الدة من المادة موف بكظ اال

شزاص المشار إلٌّم فُ البوس  11/59من لاهٍن رلم   161
 
قالى 1"اال

 
و الشصهات  ا

 
لفائسة الشصهة ا

و مٌام موافّة مف 
 
جصا قن اخسًا قن وؿائ ف ا

 
و ِجكاعٍن ا

 
الجابكة لٌا وؿائ ف لس ثمط باعجكاللٌم ا

 ".مٌام مصالبُ الدظابات لٍ ثجدس ثلم الٍؿائ ف والمٌام بوص ثوـّمُ

ِوا إن اقجماد ًشا المكجغَ ِمنن المظاًم غّص المظّص من الؽكن فُ الجكّّوات  ففُ
 
را

ٍع من الجٍازن بّن المطالح غلبّة وبالجالُ ِجدكق ه
 
 .المدسدة من ؼصف اال

 

  .ثس رو المظاًم إلقفاء مصالبُ الدظابات :الفكصة الداهّة 

جلٌا ثم إلصار هـام مصالبُ الدظابات ًُ المصالبة الكامة         
 
عاعّة الجُ من ا

 
إن المٌمة اال

 ؿصوف ثجكو من 
 
للدظابات، وًشا ال ِجم إال وفق مسة مدسدة خظب ؼبّكة الجكّّن، لنن لس ثؽصا

شصوط مطلدة المظاًمّن قضل مصالبّن للدظابات لبو اهجٌاء مسة اهجسابٌم، وًشا ال ِجم إال وفق 
 .179موطٍص قلٌّا فُ المادة  

وال         
 
 .الجٌة المزٍل لٌا إقفاء مصالبُ الدظابات :ا

من لاهٍن الشصهات المظاًمة فإهي ِمنن ثكسِم ؼلب إلَ رئّط   179خظب مكجغّات المادة 
جو إقفاء مصالبُ الدظابات

 
. وًشا الؽلب ِمنن  المدنمة الججارِة بطفجي لاعّا للمظجكجالت من ا

عمال الشصهة  %5ثكسِمي من ؼصف المظاًمّن الشِن ِجٍفصون قلَ هظبة ال ثكو قن 
 
 .من را



2014ٌونٌو  –العدد األول : ماي                                                                  مجلة منازعات األعمال                    

 

، هان مجدفا فُ خق 20-05وإذا هان لاهٍن شصهات المظاًمة لبو ثكسِلي ؼبكا لكاهٍن 
عمال هشصط العجطسار ؼلب الكضل، فإن لاهٍن 

 
-05المظاًمّن من خّح ثدسِسى عكف قشص الصا

فغو لدكٍق المظاًمّن بجزفّظ ًشى الوظبة إلَج 20
 
ن ، %5اء بجدطّن ا

 
ن من شا

 
وال شم ا

ن 
 
مام قكبة ِكف هان الشي الوظبة خاجض ثجاوز  قلَ المظاًمّن بكظ ِظاقسًشا الجكسِو ا

 
 بكظ ا

 المظاًمّن لجكسِم ؼلب قضل مصالبُ الدظابات.

عمال من %5 هظبة ِملم ممن الدظابات مصالبُ قضل ؼلب ثكسِم لنن
 
 ِكوُ ال الشصهة، را

ن بالغصورة
 
عباب قلَ مبوُ الؽلب ًشا هان إذا إال ِكبلي المدنمة رئّط ا

 
 .وجٌّة ا

عباب :خاهّا
 
 .الدظابات مصالبُ إلقفاء المٍجبة اال

هي المغصبُ المشصع  اعجكمو
 
ن شا

 
 الكضل مطؽلح بشل اإلقفاء مطؽلح الفصهظُ المشصع  شا

ن رغم وذلم
 
 .304مكا الدالجّن فُ واخسة ثبكَ الوجّجة ا

و إقفاء مصالبُ الدظابات فُ  179ولكس خسدت المادة 
 
عباب المٍجبة لكضل ا

 
من ق. ش. م اال

و الدّلٍلة دون لّام المصالب بمٌامي. فٍفق موؽٍق المادة "
 
 ا
 
و قسة الزؽا

 
ِمنن إقفاء مصالب ا

و قالٌم قائق مٌما هان عببي
 
 ا
 
". وِالخؾ قلَ  مصالبُ للدظابات من مٌامٌم فُ خالة ارثنابٌم رؽا

 والكائق جاءا قامّن وغّص 
 
هٌا ال ثظكف فُ ثدسِس هو خاالت الكضل.  فمفٌٍمُ الزؽا

 
ًشى المادة ا

مص الشي ِجصثب قلّي موح الكاعُ االعجكجالُ علؽة ثكسِصِة خظب هو خالة 305مدسدِن
 
، اال

عباب الكضل.
 
 لجٍعّح ا

  إخبات من بس ال بو مضاجُ بشنو ِنٍن ال واإلقفاء
 
و الدظابات مصالب ثجاى رؽا

 
 فُ قائق ا

دائي
 
 لمٌامي. ا

 
 
ن D.Vidal .ذ اقجبص مصالبُ الدظابات، فكس فبالوظبة لزؽا

 
  ا

 
  ًٍ  لإلقفاء المبصر  الزؽا

 
 الزؽا

 مٌمة فكالّة فُ ِدكٍن ال مكٌا والمجكاملّن الشصهة فّجكو الزؽٍرة، من هظبة قلَ ِنٍن الشي
 .هجاقجٌا و المصالب

 الطادر الكصار هشهص الدظابات لزؽئي، مصالبُ بإقفاء ِجكلق فّما الفصهظُ الكغاء ثؽبّكات ومن     
 الجكصِص وعف لصفغي الدظابات مصالب بكضل الكاعُ للكصار  المؤِس306 الفصهظّة الوكظ مدنمة قن
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 - J. Hémard. F Terré. P Mabilat. Op. cit n° 954 p  755. et Dominique vidal droit des sociétés édition LGDJ paris 
4 édition 2003 n° 2259 p 681. 

305
 محدودٌة  ألسباب، حٌث اقتصر المشرع على الخطؤ دون تحدٌد نوعه وطبٌعته. - 

.
306

رسالة لنٌل ـ قرارمحكمة النقض الفرنسٌة، ذكرته زكٌة الشعٌبً، دور مراقب الحسابات داخل شركات المساهمة فً إطار القانون المغربً،  

  147، ص2007/ 2006دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة،الرباط 
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 الكاهٍن خّن فُ الشصهة  خظابات فُ ارجالالت وجٍد بدجة الكامة الجمكّة اهككاد وثكؽّو الكام
 .307الكامة للجمكّة عّكسمي الشي الجكصِص فُ االرجالالت ًشى ثكّّن قلّي ٍِجب

جو  
 
لة للكغاء من ا

 
و شنلي فجصك المظا

 
ما بالوظبة للكائق فالمشصع المغصبُ لم ِدسد ؼبّكجي ا

 
ا

ن الكائق ًٍ ثٍاجس 
 
م ال، لنن بكظ الفكي اقجبص ا

 
مص، ًو ًشا الكائق ِظجلضم الكضل ا

 
ثٍعّح اال

قؽَ داللة مصالب الدظابات فُ خالة من خاال
 
ن المشصع ا

 
و الجوافُ، لنن هالخؾ ا

 
ًلّة ا

 
ت قسم اال

إذا قالٌم "قلَ 11/59من لاهٍن رلم  115واعكة للكائق خّن ثوطّطي بطصِح الكبارة فُ  المادة 
 ".قائق مٌما هان عببي

عباب اإلقفاء فُ الظبب غّص  
 
ن ًواك ثشصِكات ذًبت قنط ذلم خّح ارجضلت ا

 
ولإلشارة ا

ضاب 308(462و الجشصِف الجٍهظُ )المادة المشصوع فكػ مد
 
ن المشصع  المغصبُ ا

 
، ولنن فُ هـصها ا

ٍح الكاقسة  من الكاهٍهُ هجّجة وع
 
عباب اإلقفاء وًٍ ما ِظاًم فُ ثدكّق اال

 
من رالل ثدسِس ا

 الكاهٍهّة ودلجٌا فُ الجطسي للٍلائف المظجدسخة.

 .الدظابات لمصالبُ المظاًمّن ثجصِح :الداهُ المؽلب

لّة الججصِح إن
 
جو من الشصهات لاهٍن فُ قلٌّا الجوطّص ثم جسِسة لاهٍهّة ا

 
 الجطادِة غاِة ا

ولَ .ولاهٍهّة
 
 للشصهة  االلجطادِة المطلدة قلَ والدفاظ بصمجي الكام االدرار خماِة فُ ثججلَ فاال

ما
 
 .واعجكاللٌم المصالبّن خّاد عمان فُ فجججلَ الداهّة، ا

داة فٌُ
 
للّة لدماِة ا

 
 الن فاءة فٌّم ِوكسم خظابات لمصالبُ الكامة الجمكّة ثكّّن من اال

 .309والدّاد

جو ومن
 
 ثجصِح ؼلب ثؤؼص شصوط   قسة ثٍفص ِجب المظاًمّن ؼصف من الدق ًشا ممارعة ا

ولَ( )فكصة راضة مظؽصة إثباع مف الدظابات مصالبُ
 
 ًشى فكالّة خٍل اإلشنال ِؽصح  لنن ا

 .خاهّة( )فكصة الفصدِة الصلابة إقمال فُ الغٍابػ

ولَ الفكصة
 
 الدظابات مصالبُ لججصِح المؤؼصة الغٍابػ :اال
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  ٌزؼٍك ثبٌشغوبد اٌزجبعٌخ 2000ٔٛفجغٌـٕخ  3ِؤعر فً  2000ٌـٕخ  93ِٓ لبْٔٛ  264اٌّبصح    

http://abdallah.ayari.voila.net/magistrature/code_societes_commerciales/codsocomarabe.html                                                                          
 20/08/2013ثزبعٌز 

309
، .2004 الرباط المعارف مطبعة األولى، الطبعة الرابع، الجزء االقتصادي، النفع ذات ومجموعات الشركات فً الوسٌطشكري السباعً،  - 

 .69، وكذلك فاطمة الدهوز، مرجع سابق، ص 299ص 

http://abdallah.ayari.voila.net/magistrature/code_societes_commerciales/codsocomarabe.html
http://abdallah.ayari.voila.net/magistrature/code_societes_commerciales/codsocomarabe.html
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جو فمن
 
 مجكلق ًٍ ما موٌا الغٍابػ، من مجمٍقة ثٍفص ِظجلضم الدظابات مصالبُ ثجصِح ا
 .311إثباقٌا الٍاجب بالمظؽصة مجكلق ًٍ ما وموٌا ،310الدظابات مصالبُ لججصِح الالزمة بالشصوط

وال
 
 الدظابات مصالبُ ثجصِح شصوط : ا

 الشِن الدظابات بمصالبُ ِجكلق ما وموٌا (،1الججصِح) بؽالب ِجكلق ما موٌا الشصوط ًشى         
 .(4ثجصِدٌم) ِجصي 

 الججصِح بؽالب المجكلكة الشصوط  1

جو من قامة بكاقسة جاءت312 م ش ق من 164 المادة إن
 
مام الٍلٍف ا

 
ي ا

 
غلبّة بّن ثٍاؼؤ ا

 
 ا

و قسة مظاًمّن  ومصالبُ المظّصِن
 
الدظابات، واهؽاللا من ًشى المادة، فإهي ِدق لمظاًم ا

و مصالبُ  5ِمدلٍن ما ال ِكو قن 
 
عمال الشصهة ، ثٍجّي ؼلب ثجصِح مصالب ا

 
فُ المائة من را

 الدظابات الشِن قّوجٌم الجمكّة الكامة إلَ رئّط المدنمة الججارِة بطفجي لاعّا للمظجكجالت.

عمال المجؽلبة لجكسِم  ًشى قلَ ِالخؾ ما لنن
 
ن المشصع قمو قلَ ثكلّص هظبة الصا

 
المادة ا

جصاى بمكجغَ الكاهٍن رلم ؼلب الججصِح وذلم
 
فُ  10، إذ هضل بٌا من  05-20فُ الجكسِو الشي ا

 فُ المائة مف ًشا الجكسِو.  5إلَ   95/ 17المائة فُ عٍء لاهٍن  

ن ِجب 164 المادة فدظب
 
و واخس ثجصِح ِصِس الشي المظاًم ِجٍفص ا

 
ه دص ا

 
 مصالبُ من ا

عمال من  5 %هظبة قلَ الدظابات
 
 رئّط إلَ الججصِح ؼلب ثكسِم ِمنوي خجَ الشصهة فكػ، را

ن . وِبسو للشصهة الصئّظُ المصهض دائصثٌا فُ ِكف الجُ الججارِة المدنمة
 
ًمّة لي الجكسِو ًشا ا

 
 ا

ن لطٍى
 
عمال من %10 هظبة ملنّة اشجصاط ال

 
فّي  هان الججصِح ؼلب العجطسار هشصط الشصهة را

ٍع من   المظاًمّن. لبكظ الجكجّض ه

ن المشصع ومن رالل المادة 
 
 الجٌة خّح من ًامة من ق. ش. م جاء بجكسِالت  164هما ا
ٍهٍل لدم مجلط الكّم الموكٍلة بالوظبة  ، خّح هجسىالدظابات مصالبُ ثجصِح ؼلب إلٌّا الم

 
ا

شزاص الشِن ِدق لٌم ثكسِم ؼلب ثجصِح 
 
للشصهات الجُ ثسقٍ الجمٌٍر لاله ججاب، فُ هؽاق اال
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وهً على سبٌل الحصر ال ٌمكن االتفاق على  17675فً قانون رقم  164الفصل بالمستلزمات الضرورٌة لتجرٌح مراقبً الحسابات منظمة  - 

 مخالفتها، فعند عدم توفرها تعطل مإسسة التجرٌح بصفة كاملة.
+ أما الشروط المتعلقة بمسطرة التجرٌح المنصوص علٌها فً نفً الفصل السالف الذكر فهً قابلة للتصحٌح إذا غاب أحد الشرط فتبقى مإسسة 

 ع قابلة لإلعمال حٌن تصحٌح مسطرة مع مراعاة اآلجال المحددة قانونا. التجرٌ
311

 .194عبد الرحٌم شمٌعة، مرجع سابق، ص  - 

- Y6 Cuyon6 L’indépendances des commissaires aux comptes6 J6C6P  années 19776  I6  2831 

 .21، ص 1993،سنة  20غربٌة لالقتصاد والقانون المقارن، العدد كذلك فائق ادرٌس، مراقبً الحسابات فً شركات المساهمة، المجلة الم
312

فً المائة من رأسمال الشركة توجٌه طلب  5""ٌمكن لمساهم أو عدة مساهمٌن ٌمثلون ما ال ٌقل عن  17/95من قانون رقم  164المادة    

ٌنمتهم الجمعٌة العامة على أن ٌكون هذا التجرٌح لسباب لرئٌس المحكمة بصفته قاضً المستعجالت بتجرٌح مراقب أو مراقبً الحسابات الذٌن ع
 صحٌحة ""
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 313المكارهة الجشصِكاتمصالبُ الدظابات. ومف ذلم ِبكَ الكاهٍن المغصبُ لاضصا بالمكارهة مف بكظ 
 المكاولة لجوة لجشمو الججصِح ؼلب خق لٌا الجُ الجٌات ثكسد مظالة إقمال إلَ ذًبت والجُ

و الكامة والوّابة
 
عٍاق المنلفة الظلؽة ا

 
شزاص بالوظبة المالّة باال

 
   .المكوٍِة لال

 بالججصِح المكوّّن بالمصالبّن المجكلكة الشصوط  2

خس مصالبُ الدظابات ثم بطٍرة  من 164اهؽاللا من المادة
 
ن ثكّّن ا

 
ق. ش. م،  فإهي مجَ ؿٌص ا

منن للمظاًمّن 
 
هي ثوكسم فّي الن فاءة والدّاد، ا

 
و ا

 
غّص ضدّدة من لسن الجمكّة الكامة، ا

 اعجطسار ؼلب ثجصِدي.

ن
 
ن ِجب ال الدظابات مصالب ثجصِح ؼلب ًشا ِكوُ  ا

 
 المكّن الدظابات مصالب عس إال ِكسم ا

 الدظابات مصالب الججصِح مظؽصة من ِظجدوَ وبالجالُ ،314الكادِة الكامة مكّةالج ؼصف من
عاعُ الوـام فُ المكّن

 
وفُ قكس موفطو 315اال

 
و المكّن  ا

 
 .316الكغاء لبو من ِشنو جضءا موي ا

لصثٌا المادة       
 
عباب الجُ ا

 
من لاهٍن رلم  162إن عمان خق الججصِح  للمظاًمّن عمن اال

ِكنط ثٍجٌا ثشصِكّا ِصوم ثٍفّص عماهات ًامة للمصالب ومن راللي خماِة خكٍق  11/59
عباب ضدّدة" 162المظاًمّن ، فدظب موؽٍق المادة 

 
"، إذن رفف ؼلب  ِنٍن الججصِح ال

ٍهٍل للظلؽة الجكسِصِة لصئّط المدنمة  الججصِح ِظجلضم جسِة مص م
 
عباب، وًٍ ما ِجكو اال

 
اال

مص ِمط الدّاد واالعجكاللّة لمصالب الدظابات .
 
 الججارِة بطفجي لاعُ المظجكجالت هلما هان اال

عباب المكجمسة للججصِح ًُ المجكلكة باعجكاللّة المصالب عٍاء 
 
غلب اال

 
ن ا

 
وثجسر اإلشارة ا
ت المبوّة قلَ الداالت 

 
و ما اعجدسث من الواخّة الٍالكّة لٌشا فنلما ؼصا

 
المجكلكة بالجوافُ والموف ا

ولائف ومكؽّات ثمط وثشنم فُ اعجكاللّة المصالب هان بإمنان المظاًمّن رفف الؽلب  لصئّط 
                                                  المدنمة الججارِة.                  

 317ثجصِح مصالبُ الدظابات مظؽصة :خاهّا

                                                           
من مدونة التجارة الفرنسٌة.1823ـ المادة 

313
  

314
من قانون شركات المساهمات ٌمكن للمساهم أو عدة مساهمٌن ٌمثلون ما ال ٌقل عن عشر رأس المال الشركة، توجٌه طلب  164نصت المادة  -

للمستعجالت بتجرٌح مراقب أو مراقب للحسابات التً عٌنتهم الجمعٌة العامة على أن ٌكون هذا التجرٌح ألسباب لرئٌس المحكمة بصفته قاضٌا 
 صحٌحة وبتعٌٌن مراقب أو عدة مراقبٌن ٌتولون القٌام مكانهم بالمهام التً كانت موكلة إلٌهم.

315
من ق.ش.م تقصر مدة تعٌٌن هإالء فً  163لتجرٌح ألن المادة ففً نظرنا أن هذا االستثناء لٌس له دور أو خصوصٌة تعرقل إعمال آلٌة ا -

 نسبة مالٌة واحدة.
316
 رٌح. أما التعٌٌن الواقع من طرف القضاء فله نفس الخصوصٌة لباقً التعٌٌنات السالفة الذكر وبالتالً فال مجال الستثناء هذه الحالة من التج -

317
 ات السرعة من أجل تحقٌق الغاٌة التً نظمت من أجلها.فمسطرة التجرٌح آلٌة استعجالٌة تتطلب وجود خصوصٌ -
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ق ش م، من رالل ثكسِم  164ِجم ثجصِح مصالبُ الدظابات ؼبكا للفكصة الداهّة من المادة 
جو

 
ٍِما ِبجسئ  30ؼلب إلَ رئّط المدنمة الججارِة بطفجي لاعّا للمظجكجالت، وذلم رالل ا

عباب ضدّدة .من ثارِذ الجكّّن
 
ن ِنٍن الججصِح مظجوسا ال

 
 .318وِجب ا

ن ِنٍن ًشا ِكوُ 
 
ن ثكسِم ؼلب الججصِح رالل الفجصة الجُ خسدًا المشصع ال ِكوُ بالغصورة ا

 
ا

عباب جسِة ثبصرى.
 
ن ثنٍن ًواك ا

 
 مكبٍال ، بو البس ا

ن المصالبّن المداعبّّن المكّوّن من لبو 
 
فلكس شنو عمان خق الججصِح للمظاًمّن بشا

لصثٌا المادة 
 
، ثٍجٌا ثشصِكّا ِصوم ضٍن خكٍق ق ش م 164الجمكّة الكامة، عمن الشصوط الجُ ا

المظاًمّن مف ثٍفّص الغماهات الالزمة لمصالبُ الدظابات عماها لكسم اللجٍء إلَ ثجصِدٌم بشنو 
عباب ضدّدة

 
ن المشصع اعجلضم لشلم اعجواد الججصِح إلَ ا

 
 .اقجباؼُ، من موؽلق ا

لّة رلابّة فُ ِس مظاًمُ
 
للّة الشِن ِك لٌشا ثكجبص مظؽصة الججصِح ا

 
جصعٍن قلَ ثكّّن اال

ن الجكّّن ثم بطٍرة غّص ضدّدة من لسن 
 
مصالبُ الدظابات لكسم خّادًم واعجكاللٌم، مجَ ؿٌص ا

 .319الجمكّة الكامة

لّة رلابّة :الفكصة الداهّة
 
لّة الججصِح ها

 
 مدسودِة ا

عباب 
 
 الدّاد واالعجكاللّة من اال

 
قغاء الجظّّص وارجالل مبسا

 
ِكس ثكصب مصالبُ الدظابات من ا

غلبّة الداهمةال
 
للّة واال

 
 .جُ ثكطف بدّاة الشصهة وثٌسم الجٍازن بّن مطالح اال

للّة فُ ثدكّق 
 
لّة الججصِح، هٍعّلة ثظجدمص من ؼصف مظاًم اال

 
وجس المشصع المغصبُ ا

 
لٌشا ا

 .الجٍازن الظالف الشهص، مف ثكضِض مناهجي دارو الشصهة قلَ المظجٍى الصلابُ

رض  والمالخؾ
 
لّة فٌُ ثبكَ مكؽلة هـصا لطكٍبة إقمالٌا قلَ ا

 
هي رغم الجوطّص قلَ ًشى اال

 
ا

 .الٍالف

لشلم فإن عمان الٍؿّفة الصلابّة للمظاًم قلَ ًشا المظجٍى ِظجلضم عمان عٌٍلة اللجٍء إلَ 
عباب المبصرة لٌا 

 
لّة الججصِح من هاخّة الشصوط الموطٍص قلٌّا، واال

 
 .320ا

                                                           
318
وٌستشف من هذه  L 823.6هً نفس العبارة المعتمدة من القانون التجاري الفرنسً من خالل مادة  pour juste motifاألسباب الصحٌحة  -

دٌرٌة للقاضً، راجع فً هذا الصدد عبد الرحٌم العبارة أن ٌكون طلب معلال تعلٌال منطقٌا سلٌما ومشروعا وهذه العناصر راجعة للسلطة التق

 .198شمٌعة ، مرجع سابق ، ص 
319

-  Colmar 23 Février 1983 Rev, Soc, 1983 p 583, note J.G.  
320
، وادرٌس فائق، مراقب الحسابات فً شركات المساهمة، المجلة المغربٌة لالقتصاد والقانون 197عبد الرحٌم شمٌعة، مرجع سابق، ص  -

 .30. وعثمان الصطً، مرجع سابق، ص 30، ص 1993سنة  20ن ، عدد المقار
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لّة الججصِح هما ًُ موطٍص قلٌّا فُ الجشصِف المغصبُ ال ثزسم السور وبالجالُ فإهوا هالخؾ 
 
ن ا

 
ا

 :الصلابُ للمظاًم وًشا راجف للكٍامو الجالّة

للّة فُ  
 
ن المشصع المغصبُ لس لّس خق اال

 
لّة الججصِح، هالخؾ ا

 
فكلَ مظجٍى اللجٍء إلَ ا

جو
 
ب الدظابات الشي ِصاد ٍِما من ثارِذ ثكّّن مصال  30ؼلب الججصِح، بغصورة الجكسم دارو ا

جو مزالف للموؽق 321ثجصِدي بؽلب الججصِح
 
، وفُ اقجكادها فإن ربػ الججصِح بٌشا اال

ن الضمن 322الكاهٍهُ
 
هي إذا هاهت ثفجكس فُ المصالب شصوط الدّاد واالعجكاللّة، فإهي لّط من شا

 
، ال

ي
 
مام المظاًم للجكسم فُ ا

 
ٍح ا ن ِطدح ذلم، لشلم هان ِفجصض ثصك المجال مفج

 
ولت بؽلب  ا

 .ثجصِح مصالبُ الدظابات ما دام ِجٍفص قلَ ضفة المظاًمة وقلَ عبب مكوف للججصِح

ن ِجـاًص 
 
عباب الججصِح ِجؽلب بكظ الٍلت، هما ِمنن ا

 
ن اه جشاف ا

 
ًشا دون إغفال ا

 .ٍِما 30المصالب بالوضاًة والدّاد رِدما ثوكغُ مسة 

عباب الججصِحوإذا ثجاوزها إشنالّة المسة فإن المشصع المغصبُ  
 
فجصك  .لم ِجؽصق بالسلة ال

عباب الججصِح 
 
ن ثنٍن ا

 
ِوا ِجب ا

 
لة لجكسِص رئّط المدنمة بطفجي ًٍ المزجص. وخظب را

 
المظا

هسثي مدنمة 
 
والشي جاء  1983فبصاِص   23فُ خنم ضادر قوٌا بجارِذ colmar323 جسِة، وًشا ما ا

ن شغو مصالب الدظابات عابكا لموطب مظجشار للشصهةفّي"" 
 
ومظاقسثي لصئّط الشصهة فُ خو  ا

هي ال ٍِجس 
 
للّة، ال ِشنو عببا هافّا لججصِدي ال

 
خس مظاًمُ اال

 
رّص وا

 
الزالف الشي هان بّن ًشا اال

 المظاواة 
 
هي لم ِدافؾ قلَ مبسا

 
و ا
 
ي دلّو مٍعٍقُ ِفّس الشم فُ هضاًجي وخّادى واعجكاللّجي، ا

 
ا

 "".بّن الشصهاء

لّ
 
ما فّما ِزص هؽاق إقمال ًشى ا

 
ن المشصع الجطص قلَ ثجصِح المصالبّن ا

 
ة، فإهوا هالخؾ ا

و فُ 
 
لطَ المصالبّن المكّوّن من ؼصف الكغاء، ا

 
المكّوّن من لبو الجمكّة الكامة فكػ، وا

عاعُ
 
 .الوـام اال

                                                           
321
أن هذا األجل ٌبدأ من تارٌخ اجتماع الجمعٌة العامة التً عٌنته ولٌس من تارٌخ  J. Hémard et P. Mabilat et F.Terréٌرى كل من  -

 األساسٌة الحقوق حماٌةراجع فً هذا الصدد عزٌز أطوبان،  شهر هذا التعٌٌن بالسجل التجاري ألن المساهمٌن ال ٌعدون أغٌار بالنسبة للشركة. 
العلوم القانونٌة و  كلٌة الخامس، محمد جامعة الخاص، القانون فً الدكتوراه لنٌل أطروحة المغربً، القانون فً المساهمة شركة فً للمساهمٌن

 413 ، ص 2005-2004 السنة الرباط، أكدالاالقتصادٌة واالجتماعٌة 
415 D. Schmidt, op, cit n° 139 et Y. Guyoun, droit des affaires, op.cit n° 376 p 397.  

322
، 5محمد آٌت موح، مقال أقلٌة المساهمٌن ومظاهر حماٌتها خارج  الجمعٌات العامة فً شركات المساهمة، مجلة القانون المغربً ،العدد  - 

 . 51، ص 2003أكتوبر 

.
323

،ذكره فالً عالل،مفهوم رأس المال فً شركة 23/02/1983كولمار بتارٌخ ـ  حكم صادر عن محكمة 

 182، ص2006/2007المساهمة،أطروحة،الرباط،
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ن هجظاءل قن المكّار الشي اقجمسى المشصع المغصبُ فُ الجمّّض بّن ًؤالء، ما دام 
 
فّجٍز لوا ا

لّة ال
 
ن الغاِة من ا

 
ججصِح ًُ ثؽٌّص جٌاز مصالبُ الدظابات من الفظاد والمداباة، وثكٍِة الصلابة ا

 .المداعبّة للشصهة

عف 
 
 مصالب واعجكاللّة خّاد قسم قلَ ثسل الجُ والمكؽّات الٍلائف إخبات ضكٍبة ذلم إلَ ا

ٍع الدظابات غلبّة لظّؽصة هـصا الججصِح، مٍع
 
ن بٌشا المصثبؽة المكؽّات جمّف قلَ اال

 
 الشا

لّة الججصِحإقمال  هؽاق لدطص مبصر  فال لشلم 
 
و  من عٍاء ا

 
خّح المسة المدسدة لممارعجٌا، ا

عباب المبصرة للججصِح،
 
و من خّح اال

 
شزاص خّح من ا

 
  .بالججصِح المشمٍلّن اال

ن الكٍل ورالضة
 
 إقمال مدسودِة هجّجة المظجٍى، ًشا قلَ مدسود جس للمظاًم الصلابُ السور  ا

لّة
 
عباب بظبب الججصِح ا

 
 .الشهص الظالفة اال
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Centres d’intérêt :  
 
   lecture, voyages et découvertes, 
  le travail associatif ;musique 

 

 

 

 


