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 :اٌّدٍخ ئداسح

 األػشج ٘شبَ ر. ــــ

 األػّبي ِٕبصػبد فٟ ثبزث

 (فبط اٌسمٛق و١ٍخ ) األػّبي ِٕبصػبد ِبعزش شٙبدح ػٍٝ زبطً

 اٌدبس ٠ٛعف ر. ـــ

 (ثبزث ثذوزٛساٖ ِٕبصػبد األػّبي ) و١ٍخ اٌسمٛق فبط 

  ٚاٌّب١ٌخ ئؽبس ثٛصاسح اإللزظبد 

 - ر.ػجذ اٌسك اٌؼّشرٟ

 زبطً ػٍٝ شٙبدح ِبعزش ِٕبصػبد األػّبي )و١ٍخ اٌسمٛق ثفبط( 

  ـــ ر. ٘شبَ ِغطفٝ

 (و١ٍخ اٌسمٛق فبط)ثبزث ثذوزٛساٖ ِٕبصػبد األػّبي 

  ئؽبس ثٛصاسح اإللزظبد ٚاٌّب١ٌخ 

 ــ ر. ػجذ إٌّؼُ ا١ٌضسٞ

  ثبزث ثّبعزش ِٕبصػبد اٌؼ١ِّٛخ ) و١ٍخ اٌسمٛق فبط (

 ــ ر. خؼفش ا٠ضٚغبس

 زبطً ػٍٝ شٙبدح ِبعزش ِٕبصػبد األػّبي ثبزث فٟ ِٕبصػبد األػّبي 

 (و١ٍخاٌسمٛق فبط )
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ِظب٘ش حّبٌخ حمٛق اٌضثٕبء فً حبٌخ رؼشض اٌجٕه 

 ٌصؼٛثبد فً ظً اٌمبْٔٛ اٌجٕىً اٌّغشثً

 

 ػّـش ثحجـٛ اٌجبحث

 (وٍٍخ اٌحمٛق اٌذاس اٌجٍعبء ) 

 

الحالة اهتمت مختلف التشرٌعات المقارنة فً المادة التجارٌة بتوفٌر حماٌة للمودعٌن فً 

التً ٌتعرض فٌها البنك لصعوبات وتخبطات على المستوى المالً، فأحدثت صنادٌق 

وأجهزة تختص من جهة بتقدٌم المساعدات المالٌة للمؤسسة البنكٌة التً تعترضها 

صعوبات لتمكٌنها من تقوٌم وضعٌتها لوقاٌة زبنائها من االضرار التً ٌمكن ان تنجر 

اخرى فً منح عمالء البنوك التعوٌضات المستحقة لهم فً الٌهم عند تصفٌتها، ومن جهة 

حالة ما اذا تمت تصفٌة احد البنوك ألي سبب من االسباب
1
. 

                                                           
 .196ص  –العقود البنكٌة بٌن مدونة التجارة والقانون البنكً  –محمد لفروجً  -28
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وقد ساٌر المشرع البنكً المغربً منهج القانون المصري، حٌنما احدث صندوق ٌمول 

بكٌفٌة منتظمة ودورٌة من قبل جمٌع البنوك المنخرطة فً المجموعة المهنٌة لبنوك 

 مغرب.ال

تنظٌم  مطلب اولولكً نحدد دور الصندوق الجماعً لضمان الودائع البنكٌة، نطرح فً 

 اوجه تدخله فً اطار ادائه لوظٌفته. مطلب ثانهذا الصندوق وفً 

 المطلب االول : تنظٌم الصندوق الجماعً لضمان الودائع:

ٌكون لها نفس ) دون االخالل باألنظمة التً على انه 2006من ظهٌر  105تنص المادة 

الغرض وٌمكن ان توجد على صعٌد بعض مؤسسات االئتمان، ٌحدث صندوق جماعً 

لضمان الودائع ٌعد بناءا على مقرر ٌصدره والً بنك المغرب بعد استطالع راي لجنة 

 مؤسسات االئتمان للقٌام بالمهام التالٌة:

 االموال االخرى  تعوٌض مودعً مؤسسات االئتمان فً حالة عدم توفر ودائعهم او جمٌع

 القابلة لإلرجاع؛

  تقدٌم مساعدات قابلة لإلرجاع على وجه االحتٌاط واالستثناء لفائدة عضو من اعضائها

ٌخشى ان تؤدي وضعٌته آجال الى عدم توفر الودائع او جمٌع االموال االخرى القابلة 

 لالرجاع، شرٌطة ان ٌقدم تدابٌر تقوٌم ٌقبلها بنك المغرب(.

المذكورة اعاله أن تسمٌة ))الصندوق الجماعً  105من خالل المادة  والذي نالحظه

لضمان الودائع(( قد ٌفهم منها القارئ ان هذا الجهاز قد تم احداثه لضمان الودائع البنكٌة 

المتلقاة من الجمهور، وانه ال عالقة له بتقدٌم الدعم المالً للمؤسسات البنكٌة التً تواجه 

 ادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الزبناء.صعوبات اصبحت معها غٌر ق

الذكورة اعاله ٌتمٌز  105والحال ان األمر لٌس كذلك فهذا الصندوق وفق المادة 

بوظٌفتٌن، فهو ٌمنح المساعدات المالٌة للبنوك حتى شركات التموٌل التً تعرف 

 ا.صعوبات، وٌقدم تعوٌضات ألصحاب الودائع الموضوعة بالبنوك التً تقع تصفٌته
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ومن هنا ٌظهر تمٌز الصندوق الجماعً لضمان الودائع عن غٌر من الصنادٌق المحدثة 

بمقتضى قوانٌن خاصة، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع التامٌن وقطاع البورصة، لكن الذي 

ٌالحظ من خالل القواعد التشرٌعٌة المطبقة على شركات التامٌن وشركات البورصة 

المساعدة المالٌة لشركات التامٌن او شركات البورصة التً بالمغرب ال تجمع بٌن وظٌفة 

تعترضها صعوبات، وبٌن وظٌفة منح تعوٌضات لعمالء احدى هاتٌن الشركتٌن التً قد تتم 

تضامن مؤسسات  صندوقذلك أن القانون المتعلق بقطاع التامٌن قد حصر دور  تصفٌتها،

تواجه ازمات مالٌة دون ان ٌلتفت  على منح معونات مالٌة لشركات التامٌن التًالتامٌن 

 الى الزبناء.

صندوق وتكملة للطرح السابق فان القانون المنظم لشركات البورصة قد حصر دور 

فً منح تعوٌضات لعمالء شركات البورصة التً تعلن افالسها غٌر مبال ألمر  الضمان

تقدٌم مساعدات مالٌة للنهوض بشركة البورصة التً تعترضها صعوبات
2. 

ناءا على ما سبق ٌبدو ان الصندوق الجماعً لضمان الودائع بالمقارنة مع الصندوقٌن وب

 المذكورٌن  ٌجمع بٌن وظٌفتٌن وهً:

 : تقدٌم مساعدات مالٌة لكل مؤسسة ائتمان تواجه صعوبات. وظٌفة وقائٌة .1

 : منح تعوٌضات ألصحاب الودائع الموضوعة بالبنك الذي تقع تصفٌته.وظٌفة عالجٌة .2

صدر عن الوزٌر المكلف بالمالٌة فٌما  2006ة ألحكام القانون البنكً الحالً ظهٌر و تكمل

 75بتارٌخ  7449-59رقم ٌتعلق بتنظٌم الصندوق الجماعً لضمان الودائع قرار تحت 

بتحدٌد االسس التً ٌتم على ضوئها دفع البنوك مساهماتها فً ٌقضً )  6551فبراٌر 

دائع مع تعٌٌىن الذي تدفع الٌه هذه تموٌل الصندوق الجماعً لضمان الو

(،وكذا كٌفٌات حصول المؤسسات البنكٌة التً تعترضها صعوبات على المساهمات

مساعدات مالٌة من هذا الصندوق، وكٌفٌات تعوٌض اصحاب الودائع الموضوعة بالبنوك 

 التً تقع تصفٌتها.

                                                           
 .1993شتنبر  21صادر فً من الظهٌر الشرٌف بمثابة قانون ٌتعلق ببورصة القٌم ال 66ٌراجع فً هذا الصدد المادة  -29
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اردة فٌه لوالً بنك وقد اوكل قرار وزٌر المالٌة امر السهر على تطبٌق المقتضٌات الو

  المغرب باعتباره السلطة المكلفة بإدارة وتسٌٌر الصندوق.

وإذا رجعنا الى المادة االولى من قرار الوزٌر المكلف بالمالٌة المتعلق بالصندوق الجماعً 

لضمان الودائع نجد انها اعتمدت الودائع النقدٌة فحسب فٌما ٌتعلق بأساس احتساب 

اجب على المؤسسات البنكٌة دفعها لتموٌل هذا الصندوق، وقد االشتراكات السنوٌة الو

الموضوعة  جعلت هذه المادة االمر ٌقتصر على الودائع لالطالع او ألجل المحررة او

بالدرهم او الدرهم القابل للتحوٌل او بالعمالت االجنبٌة والمودعة لدى البنك المعنً باألمر 

لمقٌمٌن به، فنسبة االشتراكات المذكورة تطبق من قبل الزبناء المقٌمٌن بالمغرب وغٌر ا

على المعدل الشهري للودائع النقدٌة التً تتلقاها كل مؤسسة بنكٌة خالل السنة المالٌة 

 السابقة للسنة التً برسمها ٌتم دفع هذه االشتراكات.

من القانون البنكً المغربً التً تنص على عدم جواز زٌادة مبلغ  106وأخذا بالمادة 

من مبلغ الودائع النقدٌة المودعة لدى البنك، حددت المدة % 0.25راك السنوي على االشت

 الثانٌة من القرار الوزاري المذكور سالفا نسبة االشتراك على النحو التالً:

 %0.10  ً1997الى  1996بالنسبة الى المساهمات عن سنت. 

 5.69 %  ً1999الى  1998بالنسبة الى المساهمات عن سنت. 

 5.75 %  1999بالنسبة الى المساهمات عن السنوات التالٌة لسنة. 

من القانون البنكً لسنة  106نالحظ ان هذه النسب لم تبلغ الحد االقصى المقرر فً المادة 

هذا الحد االقصى الذي ٌعتبره البعض جد مرتفع بالمقارنة مع النسب المطبقة فً   2006

تبقى  106باب ان النسبة التً حددتها المادة بعض الدول األجنبٌة، والذي نقوله فً هذا ال

المساعدات المالٌة   أوالمقبولة مع الموازاة بالوظائف التً ٌقدمها هذا الصندوق فهو ٌقدم 

تعوٌضات للمودعٌن بكل   ثانٌاالالزمة لمؤسسات االئتمان التً تعانً من ازمات وٌمنح 

اكات حٌث ٌظهر ان هناك حرص بنك تتم تصفٌته. وهذا ما ٌفسر ارتفاع سعر هذه االشتر

 شدٌد على تامٌن تغذٌة هذا الصندوق بالموارد المالٌة الكفٌلة التً تمكنه من اداء وظائفه.
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كما نشٌر فً كون هذا االشتراكات السنوٌة تدفع الى الجانب الدائن بالحساب المفتوح لدى 

من  3)الماد  بنك المغرب فً اسم الصندوق وذلك فً نهابة شهر مارس على ابعد تقدٌر

 قرار وزٌر المالٌة(.

أما فً حالة عدم دفع االشتراكات السنوٌة الواجبة، جاز لبنك المغرب ان ٌوقع على 

راس المال الدنى المطبق  5/1المؤسسة المعنٌة عقوبة مالٌة تساوي على االكثر خمس 

ن م 51و 58علٌها بصرف النظر عن التحذٌر و االنذار المنصوص علٌهما فً المادة 

المتعلق بمؤسسات االئتمان الهٌئات المعتبرة فً حكمها، وٌالحظ على  2006ظهٌر 

مستوى التشرٌع المقارن ان القانون البنكً المصري قد فضل بدوره اللجوء الى فرض 

عقوبات مالٌة على البنوك المخالفة ألحكام النظام االساسً لصندوق التامٌن على الودائع 

 بالبنوك العاملة فً مصر.

ومن المستجدات التً وردت فً المشروع تعدٌل القانون البنكً الحالً قانون رقم 

انه احدث الى جانب الصندوق الجماعً لضمان الودائع صندوقاً ثانٌا اطلق  103.12

ٌسٌر من قبل شركة مساهمة ٌشار ضمان ودائع البنوك التشاركٌة(( علٌه اسم صندوق ))

هذا المشروع ان الصندوق الجماعً لضمان الودائع  إلٌها بالشركة المسٌرة، والجدٌد فً

سٌخضع لتسٌٌر ذا الشركة المسٌرة
3

. 

 56بقً ان نشٌر ان الصندوق الجماعً لضمان الودائع احدث ألول مرة بموجب المادة 

 .1993القانون البنكً الملغى لسنة 

 المطلب الثانً : نطاق تدخل الصندوق الجماعً لضمان الودائع:

من القانون البنكً الى الغرض الذي من اجله تم احداث الصندوق  106 اشارت المادة

الجماعً لضمان الودائع, فهو ٌتدخل لتحقٌق هدفٌن ٌوفران حماٌة لمصالح عمالء 

مؤسسات االئتمان. ففً المرحلة االولى ٌقدم مساعدات ومعونات مالٌة للبنوك التً 

                                                           
 من المشروع. 132و  69عد الى المواد  -30
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ٌضات ألصحاب الودائع الموضوعة وفً مرحلة ثانٌة ٌقدم تعو  أوالتعترضها صعوبات  

 . ثانٌابالبنك الذي ٌعل عن تصفٌته 

 اوال: تقدٌم مساعدات للبنوك التً تعترضها صعوبات:

الذي ٌنبغً بٌانه فً هذا المضمار ان القانون البنكً المغربً لم ٌعمل سوى على اقرار 

اركا بذلك حق المؤسسات البنكٌة فً الحصول على مساعدات مالٌة من هذا الصندوق، ت

االمر للوزٌر المكلف بالمالٌة لٌتولى فٌما بعد بواسطة قرارات ٌصدرها لهذا الغرض 

تحدٌد مبالغ المساعدات الممكن تقدٌمها لكل بنك تعترضه صعوبات وكٌفٌات تقدٌم هذه 

المساعدات وشروط ذلك
4
. 

لصالحٌة فً من قرار الوزٌر المكلف بالمالٌة قد اكدت أن لهذا االخٌر كامل ا 4والمادة 

تحدٌد مبلغ المساعدات القابلة لإلرجاع التً ٌمكن ان ٌمنحها الصندوق لمؤسسات االئتمان 

التً تتخبط فً براثٌن االزمات وكذا كٌفٌات ارجاعها و نسبة الفائدة المترتبة علٌها، اذ 

ٌالحظ فً هذه المادة كونها تركت امر تحدٌد حجم المساعدات لقرارات تصدر عن الوزٌر 

 مكلف بالمالٌة بالنسبة لكل حالة على حدة.ال

وعلى ما ٌبدو ان ترك امر تحدٌد هذه المساعدات المالٌة لقررات فردٌة تصر عن وزٌر 

المالٌة ٌعد مقبوال الن حدة االزمة التً تتعرض لها مؤسسة بنكٌة مثال لٌست تلك التً 

مالٌة مع اختالف قٌمة تواجه مؤسسة أخرى لذا ٌكون المشرع قد تنبه الختالف االزمات ال

المساعدات التً تصلح للنهوض بها. وان التحدٌد المسبق لمبلغ وشروط تقدٌم المساعدات 

المالٌة التً ٌمكن ان توحد بٌن جمٌع البنوك من شانه ان ٌشكل عرقلة وعائق امام تحقٌق 

 الغاٌة التً وجد الصندوق من اجلها.

مبلغ وشروط تقدٌم المساعدات المالٌة لكل بنك إضافة الى الطرح السابق اذا ما تم تحدٌد ال

تعترضه صعوبات، قد تغل ٌد الوزٌر المكلف بالمالٌة وتجمد صالحٌاته بالرغم من كونه 

سلطة حكومٌة ٌعهد الٌه امر تطبٌق وصاٌة الدولة على القطاع البنكً واتخاذ مختلف 
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ظروف كل مؤسسة االجراءات التً تهدف الى احداث مالءمة مع المساعدات المالٌة و

 بنكٌة.

 ثبٍٔب: رؼٌٛط أصحبة اٌٛدائغ اٌّٛظٛػخ اٌجٕٛن اٌزً رمغ رصفٍزٙب:

من القرار الوزاري المتعلق بالصندوق الجماعً لضمن الودائع على انه  6نصت المادة 

 )ٌعتبر صاحب ودٌعة واحد وٌمنح التعوٌض المستحق له على اساس :

 بٌعتها واجلها والعملة االجنبٌة المحررة كل من له عدة حسابات كٌفما كان عددها وط

 بها؛

 .)اصحاب الحسابات المشتركة او حسابات التركة 

كان التعوبض ٌمنح فً حدود مبلغ  1993من القانون البنكً الملغى لسنة  60وفً المادة 

دهم مهما كان رصٌد حسابات الزبناء، أما اآلن وفً ظل القانون  50.000ال ٌزٌد عن 

مٌتم تعوٌض  108فالقانون لم ٌحدد مبلغ التعوٌض سلفاً بل قال فً المادة البنكً الحالً 

المودعٌن فً حدود مبلغ اقصى لكل مودع سواء اكان شخصا ام معنوٌا، إذن ٌالحظ ان 

 ربطت قٌمة التعوٌض الذي ٌحصل علٌه الزبون بالمبلغ االقصى لهذا االخٌر. 108المادة 

الحظ أن الدول اختلفت حول مقدار التعوٌض، أما على مستوى التشرٌعات المقارنة ٌ

فرنك  400.000جنٌه،  وفً فرنسا  10.000وٌصل هذا الحد فً مصر الى مبلغ 

 فرنسً.

وعند اعالن تصفٌة البنك ٌقع التحاص بٌن الزبناء فً مجموع المبالغ المتوفرة بصندوق 

كل حسب مبلغه ضمان الودائع، وهكذا فلو كانت المبالغ غٌر كافٌة لتعوٌض المودعٌن 

 االقصى فان التعوٌض ٌكون جزئً.

وقد ٌقع أال ٌحصل اصحاب الودائع على تعوٌض فً حدود المبلغ لكل مودع اذا لم تسمح 

ٌنقص شٌئا من الحماٌة التً ارٌد توفٌرها  الموارد المالٌة المتوفرة فً الصندوق، وهذا ال

 لعمالء مؤسسات االئتمان التً تعترضها صعوبات.
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ٌخص موارد الصندوق التً ٌمكن تخصٌصها لمنح التعوٌضات المستحقة  أما فٌما

 ألصحاب الودائع تحصر ٌوم تصفٌة مؤسسات االئتمان.

ومن وجهة نظرنا، نرى ان الصندوق الجماعً لضمان الودائع ٌعد من حسنات القانون 

البنكً المغربً، حٌث وان القارئ وهو ٌدرس تنظٌم هذا الصندوق ٌالحظ أن المواد 

" حماٌة عمالء مؤسسات االئتمانالمتعلقة به قد أدخلها القانون فً باب تحت عنوان "

وهذا ٌعكس رغبة التشرٌعات الحدٌثة فً تحقٌق حماٌة للمتعاملٌن مع البنوك باعتبارهم 

العجلة النشٌطة داخل الحقل البنكً وانه كلما علم الزبون انه سٌتم تعوٌضه اذ ما جوبهت 

ٌُقِبُل دون تردد لالستفادة من الخدمات المؤسسة المهنٌة ٌأ ٌة صعوبة تزداد ثقته و

 والتسهٌالت التً تقدمها البنوك فً هذا المجال.

 

اٌّجحث اٌثبًٔ: ظآٌخ اٌزؼٌٛط اٌّمشس ِٕحٗ ٌٍّٛدػٍٓ فً حبٌخ رصفٍخ 

 اٌّؤسسخ اٌجٕىٍخ:

رٌعات انه احدث ألول مرة على غرار التش 1993من ابرز ممٌزات القانون البنكً لسنة 

المقارنة و بهدف حماٌة اصحاب االموال المودعة صندوقا جماعٌا لضمان الودائع ٌعمل 

على منح تعوٌضات للمتضرر من تصفٌة احد المؤسسات البنكٌة الواقعة فً ازمة مالٌة، 

ببعض االصالحات على هذا الصندوق الى جانب قرار الوزٌر  2006وقد أتى ظهٌر 

لصندوق الجماعً لضمان الودائع والذي تناول هذا االخٌر المكلف بالمالٌة المتعلق با

بشًء من التفصٌل محددا موارده من اشتراكات سنوٌة وكٌفٌات دفعها وحدد من ٌستفٌد 

من التعوٌض وجاء بالحلول التً ٌمكن سلوكها عند عدم كفاٌة موارد الصندوق، ونظم 

حكام هذا القرار، وتكملة اختصاصات المصفً واسند الى والً بنك المغرب امر تنفٌذ ا

لهذه االصالحات التشرٌعٌة التشرٌعٌة اضاف مشروع تعدٌل القانون البنكً الحالً 

صندوقا جماعٌا اخر أطلق علٌه اسم  صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركٌة لحماٌة 

 المتعاملٌن مع هذا النوع من البنوك. 
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ٌتعلق بإحداث الصندوق هً حماٌة  والغاٌة كما اسلفنا الذكر فً المباحث السابقة فٌما

حقوق الزبناء بصورة غٌر مباشرة عن طرٌق تقدٌم مساعدات مالٌة للبنك المتعرض 

لصعوبات وذلك للحٌلولة دون تصفٌته، وبصورة مباشرة عن طرٌق صرف التعوٌضات 

 المستحقة للمودعٌن فً الحالة التً ٌصفى فٌها البنك بسبب استحالة تقوٌم وضعٌته.

نت الودائع النقدٌة هً التً تمكن المؤسسة البنكٌة من القٌام بعملٌاتها االئتمانٌة التً ولما كا

ال ٌمكن اجراؤها بمجرد االعتماد على اموالها الذاتٌة. كان لزاما على المشرع البنكً أن 

ٌحدث صندوقا ٌضمن هذه الودائع, لكن الذي ٌالحظ ان كٌفٌة تشغٌل هذا الصندوق 

ن التعوٌضات التً ٌصرفها، أن االمر ال ٌوحً الى التعوٌض بالمعنى وشروط االستفادة م

الصحٌح وهذا ٌرجع لهزالة التعوٌض.فالمودع ٌحصل على تعوٌض كٌفما كان عدد 

حساباته وطبٌعتها واجلها والعملة االجنبٌة المحررة بها، الشًء الذي تصبح معه الحماٌة 

مان هذا ناقصة ولها دور محدود كما التً أرادها القانون من خالل إحداث صندوق الض

 سنرى فٌما سٌأتً.

وبذلك فان المسطرة المتبعة من اجل تعوٌض اصحاب الودائع تتم وفق شكل خاص ٌخضع 

للعدٌد من المتغٌرات والشروط القاسٌة التً تؤدي فً اخر المطاف الى حصول المودعٌن 

 على تعوٌضات هزٌلة وقلٌلة.

مودعٌن من قبل الصندوق الجماعً لضمان الودائع إن التعوٌضات المقرر منحها لل

مشروطة فٌما ٌخص المعاٌٌر التً نعتبرها بالالمنطقٌة التً وضعها قرار وزٌر المالٌة 

فً المادة السادسة منه حٌنما حدد مفهوم المودع وطبٌعة الحساب البنكً الذي ٌجعله 

 6قد نصت المادة محقا فً االستفادة من التعوٌض المقدم من قبل هذا الصندوق و

بالحرف
5

 ٌعتبر صاحب ودٌعة واحد وٌمنح التعوٌض المستحق له على اساس :: )

  كل من له عدة حسابات كٌفما كان عددها وطبٌعتها واجلها والعملة االجنبٌة المحررة

 بها؛
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 اصحاب الحسابات المشتركة او حسابات التركة) 

بالمؤسسة البنكٌة التً تمت تصفٌتها نفهم من هذه المادة أن المودع الذي له عدة حسابات 

 un deul صاحب ودٌعة واحدةٌعتبر فٌما ٌخص حصوله على التعوٌض المستحق له "

déposant   ،بصرف النظر ما إذا كانت هذه الودائع ألجل أو لالطالع كلها او بعضها "

 وعما اذا كانت محررة بالعملة االجنبٌة او الوطنٌة.

) لو كانت الموارد التً قد تكون ترض المثال التالً ومن باب توضٌح الموضحات نف

متوفرة بالصندوق الجماعً لضمان الودائع ٌوم اعالن وضع المؤسسة البنكٌة فً حالة 

تصفٌة تكفً لمنح كل مودع التعوٌض المستحق له فً حدود مبلغ أقصى لكل مودع، فإن 

 احد(.ذلك ال ٌخدم سوى مصلحة المودع الصغٌر الذي له حساب ودٌعة و

وتأسٌسا على الطرح السابق، فان الشخص الطبٌعً او المعنوي، الذي له عدة حسابات 

بمثابة صاحب حساب واحد من شأنه أن ٌخل بمبدأ المساواة بٌن المودع الذي له حساب 

واحد وذلك الذي له عدة حسابات، وهذا ٌشكل إجحافا وإرهاقا لهذا االخٌر الذي ال ٌمكنه 

من القرار الوزاري  6هنا تكمن الخطورة التً تعتري المادة أن ٌعوض عدة مرات و

 الخاص بصندوق الضمان.

لكن على كل حال نقول ان الوضع تحسن على ما كان علٌه االمر فً التشرٌع البنكً 

درهم فحتى لو  500000الذي وضع حداً أقصى لمبلغ التعوٌض فً  1993الملغى لسنة 

د والذي ٌستفٌد  500000استحق صاحبها مبلغ الــ  كانت الحسابات مرتفعة عن هذا الرقم

من هذا المبلغ هو المودع الصغٌر صاحب الحساب الواحد الذي قد ٌساوي مبلغ الودائع، 

من القانون البنكً  108او ٌفوق بقلٌل مبلغ خمسون ألف درهم، اما اآلن وفً ظل المادة 

ٌض بل جعله ٌتم فً حدود مبلغ الحالً فالمشرع تفادى و تحاشى تحدٌد الحد االقصى للتعو

اقصى لكل مودع، ُهنا ٌكون المشرع قد أصاب وتنبه بخطورة ما ورد فً القانون البنكً 

الملغى لكن ٌبقى العائق هو التعامل مع الحسابات المتعددة او المشتركة فً حكم حساب 
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ؤسسة واحد، وهذا ٌخالف المنطق القانونً الذي ٌقضً بتوفٌر حماٌة لحقوق زبناء الم

 البنكٌة التً تقع تصفٌتها.

وفً نظر بعض الفقه المغربً
6

، فان حماٌة حقوق زبناء البنوك التً فرضت على  

المشرع المغربً إحداث الصندوق الجماعً لضمان الودائع الموضوعة بالمؤسسات 

البنكٌة التً تقع تصفٌتها تقتضً ان تتم معاملة المودعٌن اصحاب الحسابات المتعددة 

تمكنهم من الحصول على التعوٌض الذي ٌناسب الحجم االجمالً للودائع المدرجة  بطرٌقة

السٌما ان المودعٌن الذٌن ٌمكن ان ٌكونوا فً مثل هذا الوضع  فً مختلف حساباتهم هذه،

قد ٌتشكلون فً غالبٌتهم من االشخاص المعنوٌٌن كما هو الشأن بالنسبة للشركات التجارٌة 

تها فتح أكثر من حساب بنكً واحد، والتً تكون ودائعها بمبالغ التً تفرض علٌها معامال

 جد مهمة.

وٌرد بعض الفقه السبب الحقٌقً الذي قاد الى محدودٌة دور الصندوق الجماعً لضمان 

الودائع فً الطبٌعة القانونٌة لهذا الصندوق الذي ال ٌتمتع الشخصٌة المعنوٌة واالستقالل 

لصندوق التأمٌن على الودائع بالبنوك العالة فً مصر المالً، كما هو الحال بالنسبة 

 والمسجلة لدى البنك المركزي المصري الذي ٌتمتع بهاتٌن الخاصٌتٌن.
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 استعمالها وطرق التجاري القضاء امام المحاسبة حجٌة
 

 

 انعيمي أحمد

 باحث في القانون الخاص ) كمية الحقوق أكادير(

 

كرس المشرع المغربي مع باقي التشريعات المقارنة بحجية الوثائق المحاسبية في 
ىذه الحجية دليال تاما في بعض األحيان لصاحبيا أو عميو، وكما  اإلثبات، وقد تكون

تعد الوثائق في حاالت أخرى حجة عمى صاحبيا وال تكون حجة لفائدتو، وقد تكون 
أيضا ىذه الوثائق في حالة أخيرة مجرد قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس بكافة وسائل 

قرر صرف النظر عن ىذه اإلثبات، وبإمكان القاضي أن يذىب أبعد من ذلك، في
ذا  الوثائق المحاسبية، ويطمب دليال آخر وذلك تبعا لسمطتو التقديرية في ىذا المجال وا 
كانت القاعدة العامة في اإلثبات أنو ال يسوغ لمشخص أن يصنع دليال لنفسو ويحتج بو 
ضد الغير، كما ال يجبر الشخص مبدئيا عمى تقديم دليل ضد نفسو لصالح الغير فإنو 

ي القضايا التجارية يجوز اإلثبات بواسطة الوثائق المحاسبية سواء كان اإلثبات ف
 لمصمحة التاجر الذي يمسكيا أو ضده

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5418791382237538967#editor/target=post;postID=6620440890279164613;onPublishedMenu=posts;onClosedMenu=posts;postNum=5;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5418791382237538967#editor/target=post;postID=6620440890279164613;onPublishedMenu=posts;onClosedMenu=posts;postNum=5;src=postname
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من ق.ل.ع  المغربي عمى أنو "إذا  433وفي ىذا اإلطار ينص الفصل 
تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم اآلخر أو اعترافا مكتوبا منو أو إذا 

 وجودا في ىذا الخصم، فإنيا تكون دليال تاما لصاحبيا وعميو.طابقت نظيرا م

يتعمق بمدونة  15-95من القانون رقم  19وجاءت الفقرة الثانية من المادة 
التجارة باب القواعد المحاسبية والمحافظة عمى المراسالت لتنص عمى أنو إذا كانت 

اء كوسيمة إثبات بين تمك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنيا تكون مقبولة أمام القض
 التجار في األعمال المرتبطة بتجاريتيم

فظ أصول المراسالت الواردة ونسخ حإال أن ذلك مقرون بوجوب أن ترتب وت
من مدونة التجارة(  26المراسالت الصادرة مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخيا 'المادة 

وتيا الثبوتية ليست لو أىمية كما أن أثر مسك الوثائق المحاسبية وانتظاميا واالعتداد بق
 كبيرة.

ىذا عن حجية اإلثبات بالمحاسبة بالمادة التجارية،أما عن طرق استعماليا أمام 
من مدونة التجارة الجديدة، وبعد  25إلى  22القضاء فنظمو المشرع المغربي من المواد 

إلثبات أمام قراءتنا ليذه المواد يتبين أن ىناك طريقتين الستخدام محاسبة التاجر في ا
 .la communicationواالطالع  la représentation  القضاء، وىما: التقديم

بناء عمى ىذا المدخل سنقوم بتحميل ىذا الفصل الثاني انطالقا من مبحثين: 
حجية المحاسبة أمام القضاء )المبحث األول(، طرق استعماليا أمام القضاء )المبحث 

 الثاني(.
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 ٌّسبعجخ أِبَ اٌمؼبءاٌّجسث األٚي4 زد١خ ا

معموم أن المعامالت التجارية يحكميا مبدأ حرية اإلثبات، ذلك أن السرعة التي 
تتم بيا ىذه المعامالت وضيق الوقت ال يسمحان لمتاجر بالعمل عمى الحصول عمى 
مستند كتابي إلثبات حقو في كل عممية، لذلك فيو يكتفي بتدوين ما يجري من عمميات 

ىنا فان المشرع استجابة لذلك اوجب أن يتم تدوين تمك العمميات ، من 7في دفاتره
بانتظام في الدفاترالمحاسبية, ورتب عمى ذلك ان اعطى لتمك الدفاتر حجية لإلثبات 

 8سواء لصالح التاجر أو ضده

من المدونة الجديدة "إذا كانت تمك المحاسبة ممسوكة  19فقد جاء في المادة 
لقضاء كوسيمة إثبات بين التجار في األعمال المرتبطة بانتظام فإنيا تكون أمام ا

 بتجارتيم"

غير أنو لما كان مبدأ اإلثبات بواسطة المحاسبة يعتبر استثناء من قواعد 
اإلثبات العامة التي تقضي انو ال يجوز إجبار المدعى عميو عمى تقديم  دليل ضد 

لمشرع جعل قبول فإن ا 9نفسو، وأنو ال يجوز )لممدعي( أن يصطنع سندا لنفسو
 10المحاسبة في اإلثبات أمرا جوازيا لمقاضي وليس إلزاميا.

ف  19تكون المحاسبة حجة أو دليال بين التجار في معامالتيم التجارية )المادة 
من مدونة    21من مدونة التجارة(وقد تكون حجة او دليال لصاحبيا او عميو) المادة  1

تضيان التمييز في اإلثبات بين حجية المحاسبة  إال أن الضرورة و الوضوح يق التجارة(
                                                           

 152:ص,فؤاد معالل مرجع سابق -7
 152:ص,مرجع سابق. فؤاد معالل  -8

9-  livre :le droit de la preuve et les nouveaux moyens REV, Mar, de au et de d’eca, de 

développement N° 16-1988, p : 109. 
 .152: صفؤاد معالل مرجع سابق،  -10
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ضد التاجر )المطمب األول( وحجيتيا ضد غير التاجر )المطمب الثاني(، وحجية 
المراسالت الواردة ونسخ المراسالت  وأصول  المحاسبة غير المنظمة واالختيارية

 الصادرة )المطمب الثالث(.

خ اٌزبجش اٌّطٍت األٚي: حجٍخ اٌّحبسجخ فً اإلثجبد ٌّصٍح

 ٚظذٖ.

من المدونة شروط استعمال المحاسبة  19لقد وضعت الفقرة الثانية من المادة 
في اإلثبات بين التجار قائمة "إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنيا تكون مقبولة 

 21أمام القضاء كوسيمة إثبات بين التجار في األعمال المرتبطة بتجارتيم" أما المادة 
 « pleine preuve »قوة اإلثباتية ليذه المحاسبة والتي تشكل دليال تاما فقد حددت ال

 لصاحبيا التاجر وعميو.

وتأسيسا عمى ما سبق سنقوم بتقسيم ىذا المطمب إلى فقرتين: استعمال  
 (1المحاسبة في اإلثبات لمصمحة تاجر ضد تاجر آخر )القرة

 (2رة استعمال المحاسبة في اإلثبات ضد مصمحة التاجر )الفق

الفقرة األولى: استعمال المحاسبة في إثبات المصمحة تاجر ضد 
 تاجر آخر

تكون المحاسبة المنتظمة دليال تاما لمصمحة لمصمحة التاجر ضد تاجر آخر، 
فكل من التاجرين ممزم بمسك المحاسبة التجارية، وبمعنى آخر، أن كال من التاجرين 

سطتو حجج الطرف اآلخر أو خصمو يممك ذات السالح الذي يستطيع أن يقارع بوا
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التاجر وأن القاضي يستطيع أن يخرج الدليل أو الحجة القاطعة من قراءة وفحص 
 11محاسبة كل من التاجرين.

الفقرة الثانية لقبول المحاسبة أما  19ويمكن استخراج ثالثة شروط من المادة 
ة أو تامة وىي من المدونة لتكون الحجة قاطع 21القضاء، وشرطا رابعا من المادة 

 التالية: 

: أن يكون النزاع بين تاجرين أو أكثر والسبب في ذلك أن أوال: الشرط األول
تخويل الحق لمتاجر باستعمال محاسبتو إلثبات ما يدعيو يعتبر امتيازا يقرره لو 

 12القانون.

في ىذا الشرط ال يسوغ مبدئيا الدفع بالمحاسبة ضد غير تاجر )أو التاجر 
 13(2ف 19يمتزم بمسك المحاسبة )المادة  الصغير الذي

: أن تعمق النزاع بأعمال ترتبط بتجارة المتنازعين أو ثانيا: الشرط الثاني
، أما إذا كان النزاع مدنيا من الجانبين أي لو عالقة 14(2ف 19المتنازعين )المادة 

ن كان عمال مختمطا فيخ ضع بتجارتيما فيخضع لمدونة قانون االلتزامات والعقود، وا 
 15من مدونة التجارة. 4لممادة 

: أن تكون ىذه المحاسبة منتظمة أي بانتظام المحاسبة يعتبر ثالثا" الشرط الثالث
قرينة عمى عدم امتداد التالعب إلى القيود الواردة فييا، فإذا كانت محاسبة احد 

                                                           
 349:ص,مرجع سابق.أحمد شكري السباعي  -11

  .153: فؤاد معالل، مرجع سابٌق، ص -12
 350:  أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص -13

تخصص ماستر قانون األعمال والمقاولة، جامعة محمد الخامس " االلتزام المحاسبي'رسالة جامعية تحت عنوان  -14
 .2013/2012السويسي، الطبعة 

 .350:  د شكري السباعي، مرجع سابق، صأحم -15
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الخصوم منتظمة ومحاسبة اآلخر غير منتظمة، فإن القاضي سيرجع في الغالب إلى 
اسبة المنتظمة، ومع ذلك فإن القاضي حر في تكوين اعتقاده بالطريقة التي يطمئن المح
. اذ يمكنو بالرغم من انتظام محاسبة احد الخصوم ان ييمميا,كما يمكن لمخصم 16الييا

 أن يقيم الدليل عمى عكس ما ىو وارد فييا بكافة طريق اإلثبات.

نسبة لمخصمين، والسبب في ذلك  : أن يكون النزاع تجاريا بالرابعا: الشرط الرابع
 17أن القانون ال يوجب أن يقيد  في المحاسبة إال البيانات المتعمقة بالمعامالت التجارية

 18أي أن تكون الوثائق المحاسبية مطابقة مع نظير يوجد بين يدي الخصم

ونظم التشريع المقارن المصري النزاع التجاري بالنسبة لمخصمين حيث ورد 
تجاري وتجنبا لمتكرار فإننا نحيل لما  70االثبات و,م   2/17عام من  تنظيميا في كل

سبق وأن فصمنا في شان االستثناءات عمى عدم جواز اصطناع الشخص دليال 
 19لمصمحة نفسو.

إذا كانت الدعوى مرفوعة من تاجر ضد تاجر آخر بصدد منازعة تجارية, فإنو 
ذلك إلثبات صحة ما يدعيو، وىذا ما يكون لمتاجر أن يعتمد عمى وثائقو  المحاسبية و 

من مدونة التجارة من خالل قراءة متأنية ليذه المادة يتبين أن  19نجده في المادة 
المشرع المغربي اشترط شروطا سبق ذكررىا سابقا، وفي ىذا الصدد ألزم التجار باتباع 

يدل  شكميات وشروط موضوعية في الوثائق المحاسبية، وىذا إن دل عمى شيء، فإنما
عمى رغبة المشرع في أن تكون ىذه المحاسبة تعبيرا صادقا عن معامالتو، حتى يتسنى 

                                                           
16- L0Ruel quelques remarques sur l’article au juge et la preuve en avait commercial RTd0com  

 .153: فؤاد معالل، مرجع سابق، صفحة -17
 (35الصفحة )مرجع سابق " االلتزام المحاسبي"عرض   -18

جيز في اإلثبات في المواد المدنية والتجارية تشريع مقارن، كمية الحقوق، الو "الدكتور ىشام محمد و محمود زيدرات  -19
 .جامعة االسكندرية، دار الجامعة الجديدة
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لألغيار المتعاممين معو معرفة أصول  وخصوم منشأتو وبذلك يكونون  مطمئين  عمى 
مصيرالمعاممة التجارية,وحتى تكون ىذه الدفاتر المحاسبية وسائل إثبات مجدية أمام 

 20القضاء.

المنظم لمتاجر عمى  9088نية من المادة األولى من القانون  رقم تنص الفقرة الثا
أن التاجر يجب عميو أن يسجل في محاسبة جميع الحركات المتعمقة بأصول و خصوم 
منشاتو، مرتبة حسب تسمسميا الزمني، عممية بعممية ويوم بيوم ويجب أن يتضمن 

 المستند الذي يثبتيا.

تاجر التي يسجل فييا محمل عممياتو يتبين من خالل ما سبق ان دفاتر ال
التجارية بشكل متسمسل، تعتبر حجة عميو، ذلك أن ما ىو مدون بيذه الدفاتر أخذا 
لمقيام بيذه العممية تحت مراقبة، ويعتبر حجة لو وعميو سواء كان النزاع تجاريا أو مدنيا 

 ذو حدين.أو سواء كان خصمو تاجرا وبذلك فالدفاتر  الخاصة بالتاجر يعتبر سالح 

الفقرة الثانية: استعمال المحاسبة في اإلثبات ضد مصمحة 
 التاجر.

يجوز لخصم التاجر )أو الغير( سواء كان بدوره تاجرا او غير تاجر، كان تاجرا 
 21كبيرا أو متوسطا أو صغيرا، أن يتمسك ضد التاجر بمحتوى محاسبتو.

رار يعتبر حجة عمى فالقيود الواردة في ىذه الحجية ىي بمثابة إقرار، واإلق
من مدونة التجارة الجديدة التي نصت عمى أنو  20صاحبو وىذا ما اكدت عميو المادة 

)يجوز لمغير أن يحتج ضد التاجر بمحتوى محاسبتو، ولو لم تكن ممسوكة بصفة 
                                                           

20-  
 .335: مرجع سابق، ص"احمد شكر يالسباعي،  -21
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منتظمة(. ىذا المادة نصت عمى أنو يجوز لألغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى 
مسوكة بصفة منتظمة والمالحظ أن عبارة أغيار جاءت عامة محاسبتو، ولو لم تكن م

 22إذ يستوي أن يكون ىذا الغير تاجرا أو غير تاجر

 ويجوز استعمال الوثائق المحاسبتية ف اإلثبات لمصمحة تاجر ضد تاجر آخر.

حيث تكون لموثائق في ىذه الحالة حجية في اإلثبات، باعتبار أن لكل من 
و لمصمحتو وخاصة أن ليما السالح الذي يستطيع القاضي التاجرين أن يستعمل وثائق

بالمقارنة أن يستنتج منو الدليل القطعي، ويشترط في ىذه الحالة باإلضافة إلى كون 
النزاع بين التاجرين، أن يتعمق عمل تجاري وأن تكون لو وثائق محاساباتية ممسوكة 

 بانتظام.

 اٌزبجش. اٌّطٍت اٌثبًٔ: حجٍخ اإلثجبد ثبٌّحبسجخ ظذ غٍش

ال يصوغ في ىذه الحالة 'حجية الوثائق المحاسباتية ضد غير التاجر( الخروج 
عن القاعدة العامة التي تقتضي بأنو ال يجوز لمشخص أن ينشئ دليال لمصمحتو ضد 
غيره، وذلك ألن الخصم في ىذه الحالة غير تاجر وال يمتزم بمسك وثائق محاسباتية 

  23التاجر.حتى يستطيع أن يقارع بيا خصمو 

وعميو فإنو عند نشوء النزاع بين التاجر وشخص غير تاجر، فإن عمى التاجر 
أن يمتزم بمبدأ اإلثبات المقيد المنصوص عميو في القانون المدني، بالرجوع إلى 

من مدونة التجارة المغربية نجدىا تؤكد عمى أن المشرع المغربي  19المقتضيات المادة 
بمسك محاسبتو بانتظام، وأن يستفيد من محالة ويعامل أكد لمتاجر الغير أن يقوم 

                                                           
 .35: ، ص"االلتزام المحاسباتي: الصباري معين -22

 .243عز الدين بنستي ، مرجع سابق، ص:  - 23
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المشار إليو سابقا، وفي  9088معاممة أحسن من التاجر الذي تقيد بمقتضيات قانون 
ىذا اإلطار يستوي في ذلك أن يكون النزاع تجاريا أو مدنيا، ما دام أن قوة الدليل 

 24مستنبطة من اعتراف التاجر عمى نفسو بواقعو معينة.

ان دفاتر التاجر ال تكون ليا حجية في اإلثبات في مواجية شخص غير األصل 
تاجرا طبقا  لمقاعدة العامة القائمة ال يجوز لمشخص أن يصنع لنفسو، غير ان القانون 

أجاز استثناء من القاعدة المذكورة،  لمتجار االحتجاج بدفاترىم ضد  25التجاري اليمني
نفس األدوات القانونية في اإلثبات  خصوميم من غير التجار الذين ال يممكون

 ولممحكمة في حالة عرض الدفاتر عمييا االستئناس بيا لبيان وجو الحق في الدعوى.

دفاتر التجار ال تكون  : من القانون التجاري اليمن 41وفي ذلك تنص المادة 
حجية عمى غير التجار عمى أن البيانات عما أورده التجار تصمح أساسا يجيز لمقاضي 

 ن بوجو اليمين المتممة ألي من الطرفين فيما ال يجوز إثباتو بالبينة...(أ

ومن ىذا النص يتضح أن دفاتر التجار تعتبر دليال غير قضائي يجيز لممحكمة 
وذلك إلثبات حقوق التجار  قبل خصوميم  ,االستئناس بما جاء فييا إذا اطمأنت  إلييا

اليمين عمى أي طرف في الدعوى لتأييد من غير التجار، وفي ىذه الحالة يجب توجيو 
 .26ما يدعيو وذلك حتى في الدعاوى التي ال يجوز إثباتيا بالبينة

                                                           
مسك المحاسبة رجعيتيا في اإلثبات بحث نياية التدريب المعيد " لطالب سيدي عمر أمين العممي رسالة جامعية، -24

 .22الوطنية لمدراسات القضائية الفوج 
 .منو 41التشريع المقارن، القانون التجاري اليمني، المادة  -25

والمقاوالت لطالب الصباري معين،  تخصص ماستر قانون األعمال" رسالة جامعية حجية الدفاتر المحاسبية في اإلثبات -26
 .، جامعة محمد الخامس السويس، الرباط2013/2011السنة الجامعية 
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إذا كانت المبادئ العامة تقتضي انو ال يجوز لشخص أن ينشئ دليال بنفسو 
لمصمحتو ضد غيره ما لم يكن ىذا الغير تاجرا طبقا لما يستنتج من الفقرة الثانية من 

ىناك استثناء واردا بموجبو يجوز لمتاجر أن ينتج بمحاسبتو الشخصية ، فإن 19المادة 
ضد غير التاجر اذا كان ىناك اتفاق خطي بينيما كما ىو الشأن مثال لمعقد الذي يبرم 

 27بين الزبون والبنك.

من قانون البيانات  140وبالرجوع إلى التشريع المقارن السوري ينص في المادة 
لقانون المدني المصري الذين يتمسكان بمصطمح الدفاتر من ا 397السوري والمادة 

التي ىي أساس المحاسبة حتى في المغرب، التي جاء فييا: "دفاتر التاجر ال تكون 
 حجة عمى غير التاجر"

من مدونة التجارة حاالت تكون فييا الوثائق المحاسبية  24أضافت المادة 
 مشتركة بين األطراف.

 يمكن لمقاضي أن يأمر باالطالع عمى الوثائق وباستثناء ىذه الحاالت، فال
المحاسبية وذلك العتبارات تتعمق بالكتمان والسرية، إال أن ىذا ال يعني أن القاضي 
يعد مجردا من أية سمطة في ىذا المجال، حيث يكون االطالع بالكيفية التي يمكن 

ديم نسخة من لممحكمة  ان تنظر في النزاع، كما يمكن لمقاضي أن يأمر بأخذ أو تق
المحاسبة مجدية ونافعة لحل النزاع، إال أنو ال يجوز لمخصم الوصول إلى الوثائق 
ذا أمر القاضي التاجر بعرض محاسبة ورفض أو صرح بأنو ال  المحاسبية ذاتيا، وا 
يتوفر عمييا، جاز لو أن يوجو اليمين عمى الطرف اآلخر لتعزيز طمبو وىذا ما يتماشى 

 نة التجارة الجديدة.من مدو  25مع المادة 
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 28من الثابت أن الفقو والقضاء أكد عمى مؤاخذة  يمين التاجر شيادتو عمى نفسو
ىذه األخيرة مستجدة من وثائق التاجر المحاسبية باعتبارىا إقرارا منو عمى صحة 

من ق.ل.ع.  414عممياتو التجارية التي تقبل التجزئة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 
صفقة ما بين تاجرين ال يجوز ألحدىما التمسك بما ورد في محاسبة فمثال إذا أبرمت 

التاجر اآلخر عند تسمم البضاعة مثال واتيمال البيان الخاص بسداد تمنيا،وفي ىذا 
الصدد ذىب القضاء المصري إلى أن الخصم ال يستطيع اذا أراد أن يستخمص من 

كان مناقضا لدعواه، ذلك أن  الدفاتر دليال لنفسو وان يجزئ ما ورد فييا فيستبعد ما
 االتبات بالمحاسبة ليس قاطعا.

وبالتالي فان لمخصم ان يقيم الدليل العكسي،وذلك بأية وسيمة من وسائل 
االتبات، اخدا بعين االعتبار مبدا حرية االتبات في المادة التجارية، حيت يجوز نفي ما 

 فة طرق االتبات.يتبت بالدفاتر التجارية لمصمحة التمسك بيا ضد خصمو بكا

حجة  9-88كما تمعب الوثائق المحاسبية الممسوكة وفقا لمقتضيات القانون رقم 
أمام القضاء،لفض النزاعات التي قد تنشا بين التاجر وبين إدارة الضرائب، ذلك ان 

 22المحاسبة المنتظمة الخالية من كل اخالالت او اىمال وفق لما تنص عميو المادة 
المتعمق بالمحاسبة الواجب عمى التاجر مسكيا ،ونفس  9-88من القانون رقم 

لمفيوم المخالفة،تكون حجة لمصمحة  23المقتضى يستشف من المقتضيات المادة 
التاجر في مواجية ادارة الضرائب، وفي حالة ادعاء ىذا األخير  العكس يجب عميو 

 إثبات ذلك.
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ت ليا حجية مطمقة في وعموما ان الدفاتر التجارية منتظمة او غير منتظمة ليس
 اإلثبات، تجبر المحاكم عمى الوقوف عند البيانات الواردة فييا.

اٌّطٍت اٌثبًٔ: حجٍخ اٌّحبسجخ غٍش إٌّظّخ ٚاالخزٍبسٌخ ٚأصٛي 

 اٌّشاسالد اٌٛاسدح ٚٔسخ اٌّشاسالد اٌصبدسح.

إذا كانت المدونة الجديدة تشترط في األصل لقبول محاسبة التاجر في اإلثبات 
(، فان 2ف 19اجر آخر أو تجار  آخرين أن تكون ممسوكة بانتظام )المادة ضد ت
من المادة ذاتيا تجيز لألغيار أن يحتجوا ضد التاجر، بمحتوى محاسبتو ولو  20المادة 

بمعنى ولو  (même irrégulièrement tenue) 29لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة
التي يتطمبيا القانون والتي سبقت كانت غير مستوفية لمشروط الموضوعية  والشكمية، 

ذا كان من حق األغيار أن يحتجوا  ضد التاجر ولو لم تكن ممسوكة بصفة  دراستيا، وا 
منظمة، فان من حق القضاة أن يركنوا إلى ىذا المحاسبة غير المنتظمة استخراج 
الدليل ضد التاجر صاحبيا من طياتيا ألن ما يكتبو أو يسطره او يقيده التاجر في 

خاصة إذا أيدتو أدلة أخرى، وكانت خالية من الكشط  -حاسبتو يعد بمثابة اإلقرارم
 والمسح.

وتجري ىذه القاعدة حتى عمى المحاسبة االختيارية التي قد ينظميا التاجر عمى 
جانب المحاسبة اإللزامية، وبعبارة أوسع تشمل القاعدة سائر الدفاتر االختيارية المكونة 

رة، والتي ال تقع تحت حصر: كدفتر الصندوق ودفتر البيع ليذه المحاسبة األخي
والشراء، دفتر الوراق التجارية، دفتر التسوية ودفتر المقاصة وغيرىا من الدفاتر 
االختيارية التي يمكن لمتاجر أن يحدثيا إلى جانب الدفاتر اإللزامية الثالثة )دفتر 

 د، وكذا الدليل والقوائم التركيبية(.اليومية ودفتر األستاذ أو الدفتر الكبير ودفتر الجر 
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وتكون لبيانات األصول الموجودة بين يدي أحد األطراف نسخ ممسوكة من 
من المدونة( وىي  2ف 26طرف اآلخر نفس قوة اإلثبات في حالة تطابقيا  )المادة 

األسباب التي جعمت المشرع يوجب عمى التاجر أن يرتب ويحفظ أصول المراسالت 
من  1ف  26المراسالت الصادرة عشر سنوات ابتداء من تاريخيا )المادة الواردة ونسخ 
 مدونة التجارة(

وعموما فإن أىم خصوصيات المنازعات التجارية أمام المحاكم التجارية ىو 
حرية أطراف الدعوى، في إثبات حقوقيم بجميع وسائل اإلثبات السيما أن المشرع 

من مدونة التجارة،  وخول ألصحاب  334المغربي اكد عمى ىذا المبدا في المادة 
المصمحة إقامة الدليل بكل وسائل اإلثبات بما في ذلك اإلقرار، القرائن وشيادة الشيود 

 واليمين إلخ.
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 اٌّجحث اٌثبًٔ: غشق اسزؼّبي اٌّحبسجخ أِبَ اٌمعبء.

من مدونة التجارة الجديدة، يتبين لنا ان ىناك  25إلى  22انطالقا من المادة 
 ين، الستخدام محاسبة التاجر في اإلثبات أمام القضاء وىما التقديم واالطالع.طريقت

 إذن فما المقصود بالتقديم؟ وماذا عن االطالع؟

 اٌّطٍت األٚي: اٌزمذٌُ

يقصد بو وضع محاسبة التاجر تحت تصرف المحكمة لالطالع عمى البيانات  
التاجر أو بناء عمى طمب من الواردة بيا والمتعمقة بالنزاع، وذلك سواء تمقائيا من 

 30الخصم او بطمب من المحكمة من تمقاء نفسيا.

الذي يعينو الستخراج البيانات  31أي وضعيا رىن إشارة القاضي أو الخبير
 32من مدونة التجارة( 23والمحررات التي تيم النزاع المعروض عمى المحكمة )المادة 

ات فقط التي تيم النزاع ويقصد بالتقديم أيضا استخراج من المحاسبة المحرر 
 33المعروض

وفي حالة رفض التاجر تقديم محاسبتو فإن لممحكمة أن تجبره عمى ذلك عن 
طريق فرض غرامة تيديدية، كما انو يجوز ليا أن توجو اليمين لمطرف اآلخر لتعزيز 
طمبو بحيث يعتبر كل من رفض التاجر محاسبتو وأداء اليمين من قبل خصمو قرينة 

 اء ىذا األخير.عمى صفة ادع
                                                           

  .243: الدكتور عز الدين بنستمرجع سابق، ص -30
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 اٌّطٍت اٌثبًٔ: االغالع

يقصد بو وضع المحاسبة تحت تصرف أو إشارة الخصم )الخصوم( ليسخرج 
منيا البينات والمحررات المتعمقة بالنزاع المعروض عمى المحكمة وكذا العرض الكامل 

 34من المدونة( 1ف  24لموثائق المحاسبية )المادة 

ي تعريف االطالع وضع المحاسبة رىن ويرى األستاذ فؤاد معالل عمى أنو ف
إشارة الخصم ليطمع عمى كافة بياناتو، وىذا االطالع إما أن يتم بكيفية يتفق عمييا 
الطرفان.  أو أن يتم بأمر من المحكمة عن طريق إيداع الدفاتر لدى كتابة الضبط 
 حتى يتسنى لمخصم االطالع عمييا. وال يشترط أن يكون ىناك نزاع إمكانية حصول

وىو أيضا العرض الكامل لموثائق 35اطالع شريطة أن تكون ىناك ظروف تقتضيو
المحاسبية ووضعيا تحت تصرف الخصم، ليستخرج منيا البيانات المتعمقة بالنزاع، وىو 
إجراء خطير قد يترتب عنو إفشاء أسرار التاجر المتعمقة بأعمالو التجارية كأرباحو 

تقديم المشار إليو سابقا الذي يسمح لمقاضي أو وخسائره وأسماء زبنائو، وىذا عكس ال
 .36الخبير فقط باالطالع

فنرى ما ىي االعتبارات التي كانت وراء السماح باالطالع في الحاالت التي 
 نص عمييا المشرع:
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 قضايا التركة أو اإلرث: -
من مدونة األحوال الشخصية، نستخمص عمى أنو يتم نقل أموال  289حسب المادة 
وفاتو إلى ورثتو لذلك أباح التشريع في ىذه الحالة لمورثة أو لمن ييمو  الشخص بعد

األمر باالطالع عمى الدفاتر لمعرفة مركزه الحقيقي ونصيبو في التركة. ويذىب أغمب 
الفقو إلى أن حق االطالع في ىذه الحالة مقتصر عمى الورثة والموصي ليم دون 

قديم ىذه الوثائق أمام المحكمة إذا ما غيرىم من الدائنين ما دام ليؤالء حق طمب ت
بمعنى أن الحالة المشار إلييا أعاله يعتبر ورثتيا مالكين عمى  37عرض عمييا النزاع

الشيوع لدفاتر المتوفي وبالتالي، يجوز ليم االطالع عمييا لمعرفة حصتيم من التركة، 
 38بعد طمب )وارث أو الموصي لو( إذن من المحكمة التجارية

 القسمة: -
لمقصود بيا ىنا عندما تكون ىناك تجارة مشتركة بين شخصين أو أكثر مثال الممكية وا

المشتركة لألصل التجاري، حيث يجوز لكل واحد من الشركاء أو ورثتيم االطالع عمى 
الدفاتر والوثائق المتعمقة بيذه التجارة، وكذلك الشأن إذا انحمت الشركة ودخمت مرحمة 

شريك الحق في أن يطمع عمى محاسبتيا لمتعرف عمى التصفية أمواليا، فإن لكل 
 39وضعيتيا المالية، وعمى النصيب الذي سيؤول إليو نتيجة التصفية

ويرى الدكتور أحمد شكري السباعي أنو كي تكون القسمة عادلة يجب عمى المتقاسمين 
 معرفة وعاء القسمة. 
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مصفي أن من ق.ل.ع عمى أنو يجب عمى ال 1088وفي ىذا الصدد ينص الفصل 
يقدم لممالكين عمى الشياع او الشركاء بناء عمى طمب أي منيم البيانات الكاممة في 

 حالة التصفية، وأن يضع بين أيدىم الدفاتر والمستندات المتعمقة بأعمال الشركة.

 حالة التسوية أو التصفية القضائية: -
ت التي تعترض تعد التسوية القضائية أو التصفية القضائية من مساطر معالجة صعوبا

المقاولة، ومساطر جماعية يشترط فييا سائر الدائنين عمى اختالف أصنافيم وأنواعيم 
وال يمكن ألي دائن من الدائنين أن يعرف مركزه وحقوقو إال باالطالع عمى 

 .40المحاسبة

ويمعب السنديك في ىذه المرحمة دورا ميما، بحيث يقوم بإعداد تقرير عن الموازنة 
االجتماعية لممقاولة بمشاركة رئيسيا مع االستعانة بخبير أو أكثر إذا االقتصادية و 
 41اقتضى األمر

ويحق لممراقبين وممثمي الدائنين إذا تم تعيينيم أن يطمعوا عمى الوثائق المحاسبية  
من مدونة  645الخاصة بالمقاولة الموجودة في حالة صعوبة وفقا لمقتضيات المادة 

 42التجارة

 :ثائق المحاسبية بين األطرافحالة اشتراك الو  -
ىذه الحاالت متعددة ال يمكن حصرىا، فيي تشمل الشركات أو الممكية المشتركة 
لألصل التجاري، ونشير إلى أن المشرع منح حق االطالع عمى الوثائق المشتركة ولو 
دون نزاع معروض عمى المحكمة، فمن حق كل مساىم أو شريك ابتداء من دعوة 

                                                           
 .355: أحمدج شكري السباعي، مرجع سابق، ص -40
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يوما السابقة لتاريخ االجتماع  15العادية السنوية وعمى األقل خالل الجمعية العامة 
االطالع بنفسو، في المقر االجتماعي لمشركة عمى الجرد والقوائم التركيبية لمسنة المالية 

 43المنصرمة

ويرى  الدكتور أحمد شكري السباعي عمى أن ىذه الحالة تتميز بالشياع والعمومية، 
و )الممكية المشتركة( كممكية مقيى او فندق أو مقيى أو لتشمل الشركات والشياع أ

 مطبعة أو مكتبة عمى الشياع.

من مدونة التجارة المغربية نستنتج أن حالة اشتراك الوثائق  24ومن خالل تحميل المادة 
المحاسبة بين األطراف جاءت مبيمة ولم توضح المقصود بيا، ذلك أن المشرع 

المشرع الفرنسي، فإن ىذا األخير يعتمد عمى نظام  المغربي استقى ىذه القاعدة عن
من مدونة التجارة  49اختالط أموال الزوجين، أما بالنسبة لممغرب فقد ورد في المادة 

أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقمة عن ذمة اآلخر، غير أنو يجوز ليما في 
ق عمى  استثمارىا ويوزيعيا إطار تدبير األموال التي تكتسب أثنا قيام الزوجين واالتفا

دون تحديد إطار واضح المعالم في طريقة تدبير ىذه األموال خصوصا إذا كان كل من 
 44الزوجين تاجر

ونعتقد ان ىذه الحالة من باب الحسق إذ كان عمى المشرع االكتفاء بالحاالت المشار 
 إلييا سابقا.
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 خبرّخ4

صناه من خالل ىذا البحث نود في ىذه الخاتمة طرح تقييم عام لما استخم
المتواضع والذي حاولنا من خالل القدر المتيسر استجالء بعض ما يثيره اإلثبات 
بالمحاسبة عمى إشكاالت خاصة أمام المحاكم التجارية، وىكذا فقد عممنا في ىذا 
اإلطار عمى تبني مقاربة منيجية لمعالجة ىذا الموضوع، فاعتمدنا فيو عمى الخصوص 

تابات الفقيية، وبناء عمى ىذا ال يسعنا إلى أن نعترف بأن الوثائق التشريع والك
 المحاسبية بققدر ما ىي التزام عمى عاتق طائفة من التجار، بما ىي حامية ليم.

إذ ألقينا نظرة عمى قانون التجارة الممغاة نالحظ أن تنظيمو كان ال يمقي إلى 
 9088رقم  1992بمجيء  قانون حماية مصالح المقاولة أو الدولة او األغيار، لكن 

متعمق بالقواعد المحاسبية الواجب عمى التجار العمل بيا، والذي تحيل إليو مدونة 
، أصبحنا أمام نص تقني متكامل مطبقا ألحدث ما توصمت إليو 19التجارة في المادة 
 نظريات المحاسبة.
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 لطروش أمينة 

 

 

 

 علوم السياسية أستاذة مشاركة بكلية الحقوق وال

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 

 متحصلة على شهادة الماجيستر في قانون االعمال المقارن

 سنة اولى دكتوراه قانون االعمال المقارن 

 عضو في مخبر القانون االقتصادي و البيئة

 مقال تحت عنوان

 جريمتي الخداع و الغش في المواد االستهالكية

 مقدمة

اعبزائري اىل ضباية اؼبستهلك من اؼبنتوجات اليت سبس امنو وسالمتو ،عرب تطوير اليات الرقابة و سعى اؼبشرع 

الكشف عن جرائم الغش و التدليس يف اؼبواد االستهالكية  اليت ازدادت بتزايد حجم السلع و اػبدمات اؼبتداولة 

جات تنطوي على الغش و الغَت اؼبطابقة يف االسواؽ من طرؼ االعواف االقتصاديُت الذين قد يقوموف بتوزيع منت

 للمواصفات الفنية اؼبعروفة ،فبا هبعل اؼبستهلك ال يستطيع التمييز بُت اؼبنتوج السليم و اؼبزيف.

يف ىذا االطار وضع اؼبشرع اعبزائري ؾبموعة من النصوص القانونية اؼبتعلقة حبماية اؼبستهلك من ىذه اعبرائم 

اؼبتضمن قانوف العقوبات و اػباضع للتعديل فيما بعد  8/6/1966اؼبؤرخ يف  65/156،واليت تتمثل يف االمر 
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منو ،واليت تتضمن  435اىل 429الذي حافظ على اؼبواد  17/6/1975اؼبؤرخ يف  75/47دبوجب االمر رقم 

 تدابَت عقابية خبصوص جرائم الغش يف السلع.

ماية اؼبستهلك وقمع الغش ،فاف اؼبشرع اعبزائري اؼبتعلق حب 25/2/2009اؼبؤرخ يف  03-09اما دبوجب القانوف 

ازبذ تدابَت قانونية غبماية اؼبستهلك من جرائم الغش و التدليس يف اؼبنتوجات ،وتعترب ىذه التدابَت وقائية اكثر 

ة  منها عقابية . ومن مث فاف االشكالية تتحدد ببياف االطار القانوين عبريبيت اػبداع و الغش يف اؼبواد االستهالكي

 ومدى ذبريبها يف النظاـ القانوين اعبزائري؟

وبغية االجابة على ىذه االشكالية  نلتمس خطة موزعة اىل مبحثُت ،تناولنا يف اؼببحث االوؿ : االطار القانوين 

 عبريبيت اػبداع و الغش ،اما اؼببحث الثاين فتطرقت اىل :اليات قمع جريبيت اػبداع و الغش 

 قانوني لجريمتي الخداع و الغش في المواد االستهالكية المبحث االول :االطار ال

جرائم الغش و اػبداع حسب كل جريبة على حدى ومدى  45لقد صنف اؼبشرع اعبزائري دبوجب قانوف العقوبات

 االضرار اعبنائية اؼباسة باؼبستهلك ،وىذا ما سوؼ نتطرؽ اليو يف ىذا اؼببحث .

 الستهالكيةالمطلب االول :جريمة الخداع في المواد ا

اف اظهار الشيء او اؼبنتوج دبظهر ىبالف اغبقيقة و الواقع يؤدي ال ؿبالة اىل ايقاع اؼبستهلك يف الغلط حوؿ طبيعة 

اؼبنتوج فبا يشكل جريبة اػبداع من قبل العوف االقتصادي ،وبالتايل يتحقق اػبداع بايهاـ اؼبتعاقد اؼبستهلك باف 

لصفات وىو يف اغبقيقة عكس ذلك كأف يكوف اؼبنتوج مقلد او بو عيب من اؼبنتوج يتوفر على بعض اؼبزايا و ا

 .46شانو التأثَت على امن وسالمة اؼبستهلك

                                                           
45

 من قانون العقوبات الجزائري 435و429انظر المواد   
46

احمد محمود علً خلف ،الحماٌة الجنائٌة للمستهلك فً القانون المصري و الفرنسً و الشرٌعة االسالمٌة ،دار الجامعة الجدٌدة للنشر   

 .165،ص 2005،االسكندرٌة ،مصر 
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 اوال الركن المادي لجريمة الخداع في المواد االستهالكية

  لسلوؾا أو النشاط أف أي ملموس، مادي سلوؾ صورة يف اإلجرامية للفكرة اعباين ترصبة للجريبة اؼبادي بالركن يقصد

 أو اؼبصاحل، و اغبقوؽ على اعتدت قد بذلك فتكوف اػبارجي، العامل إىل اعبريبة بو تربزه الذي السليب أو اإلهبايب،

 اإلجرامي، السلوؾ وىي :عناصر ثالث على الركن ىذا ويقـو ضبايتها، أو صيانتها، على الشارع وبرص اليت القيم

 أدى سواء القانوف وبميها اليت اؼبصلحة على االعتداء وىي اإلجرامية ةوالنتيج اعباين، يأتيو اع امنت أو فعل، وىو

 القانوين البناء الكتماؿ بد ال سببية وعالقة باػبطر، ديدىاهت أـ عليها اؼبعتدي باؼبصلحة اإلضرار إىل االعتداء ىذا

 أو إهبابيا فعال كاف سواء النتيجة حدوث سبب ىو يكوف أف أي اعباين قبل من اؼبرتكب الفعل يكوف أف للجريبة

 تكوف أف وهبب الضارة، والنتيجة ـ جملرا السلوؾ بُت سببية رابطة أو بعالقة تسميتو على الفقو اتفق ما وىو سلبيا،

 تامة، اعبريبة وأصبحت اؼبادي الركن اكتمل صبيعا، العناصر ىذه ربققت فإذا الفعل، ذلك عن ناشئة النتيجة ىذه

 أساسا اؼبادي الركن ويعتمد اعبريبة بإرتكاب شروعا اعباين سلوؾ يعد أف يبكن عندىا ناقصة تكوف اعبريبة فإف وإال

 .اغباؿ قضية على وتطبيقا اعبريبة قياـ يف وحده كافيا العنصر ىذا يكوف وأحيانا اإلجرامي، السلوؾ عنصر على

 وباوؿ أو ىبدع من كل..." عقاب على العقوبات قانوف من 429 اؼبادة تنص :اػبداع جريبة :األوؿ الفرع

 "...اؼبتعاقد اع خد 

 .السلع ىذه لكل الالزمة اؼبقومات نسبة يف أو الًتكيب، يف أو اعبوىرية، الصفات يف أو الطبيعة، يف سواء - 

 .مصدرىا أو نوعها يف سواء-

 "..ىويتها يف أو السملمة األشياء كمية يف سواء -

 :يلي ما النص ىذا خالؿ من يتضح
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 بأي اػبداع يكوف وبالتايل اؼبتعاقد، ػبداع اهب القياـ اعباين على يشًتط اليت والوسائل األفعاؿ رعاؼبش وبدد مل .1

 أنفا، اؼبذكورة اؼبادة فقرات حددتو ما حوؿ تكوف أف بشرط اؼبتعاقد ؼبغالطة سبيال اعباين يتخذىا تدليسية وسيلة

 .اعبريبة يف التشديد بظروؼ تتعلق واليت لعقوباتا قانوف من 430 اؼبادة اهتحدد اليت والطرؽ الوسائل باستثناء

 نطاؽ بذلك ؿبددا اغبصر سبيل على العقوبات قانوف من 429 اؼبادة يف اػبداع لصور اؼبشرع ربديد جاء .2

 ىذا أف القوؿ يبكن ىذا ومع فيو، التوسع يبكن ال وبالتايل حصرا، اؼبذكورة الصور بأحد اػبداع ولة ؿبا أو اػبداع،

 اؼبادة نص حسب اػبداع ووبدث ، 47عمليا اؼبعروفة اػبداع فرضيات صبيع يغطي يكاد اؼبشرع أورده الذي التعداد

 :األيت النحو على سنبينو ما على العقوبات قانوف من 429

 غَت أخرى طبيعة من العقد ؿبل السلعة على اؼبتعاقد حصوؿ يف الطبيعة يف اػبداع يتمثل :الطبيعة في الخداع .1

 ويستوي عادي، جبلي منبع ماء على وحصولو معدين، ماء شراء على عليوجملٍت ا تعاقد مثل 48يها،عل اؼبتفق

 وقمع اؼبستهلك حبماية اؼبتعلق 03-09 القانوفمن  68 اؼبادة بنصعليو  اؼبعاقب اػبداع مع العنصر ىذا تعريف

 .مسبقا اؼبعينة تلك غَت اؼبنتوجات بتسليم الغش

 أبـر ؼبا اهببغيا اؼبتعاقد علم لو اليت الصفات تلك ىي اعبوىرية الصفات :يةالجوىر  الصفات في الخداع -

 قبل استعمالو مت اغبقيقة يف لكنو جديد أنو على نقاؿ ىاتف اؼبتعاقد يشًتي كأف التعاقد، إىل الدافع فتعترب العقد،

 49.شرائو

 التنظيمية النصوص من ؾبموعة ربإصدا تقـو اؼبختصة اؼبصاحل إف :المقاومات نسبة أو التركيب في الخداع -

 .توفرىا الواجب اؼبقومات ونسبة السلع، تركيب يف الداخلة والعناصر اؼبوصفات ربدد اليت رات والقرا واللوائح

 أف أو اغبقيقة، يف موجودة غَت لكنها الالزمة اؼبقومات أو معينة عناصر بوجود اؼبتعاقد إيهاـ إىل اؼبتدخل فيلجأ

 اؼبتعاقد، تظليل طريق عن الفعل ىذا يكوف ما وعادة اؼبتدخل، بو صرح فبا أقل سببن ولكن موجودة تكوف
                                                           

47
 312 ص 2006 ؽ اٌسذ٠ث اٌىزبة داس اٌدضائش اٌّمبسْ، اٌمبْٔٛ فٟ ٍهاٌّغزٙ زّب٠خ ثٛداٌٟ، ِسّذ  

48
 .175احمد محمد محمود علً خلف ،الحماٌة الجنائٌة للمستهلك ،المرجع السابق ،ص - 

49
 Crim.décembre1993,J.C.Péd 1994Pen P.468.26 
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 نسبة أو تركيبتو، ـبتلف منتوج على اؼبتعاقد فحصوؿ وبالتايل .السلعة دليل يف خاطئة بيانات بوجود وذلك

 اػبداع جريبة عتربي التنظيمية النصوص أو القرارات أو اللوائح ىاتو يف ؿبدد ىو ما عن فيو الداخلة اؼبقومات

 .قائمة

 إىل السلعة أو بضاعتو، بإنساب اؼبتدخل بقياـ وذلك النوع يف اػبداع يكوف :المصدر أو النوع في الخداع -

 يف إليقاعو معينة ووسائل أسباب على معتمدا أو جهلو، ذلك يف مستغال للزبوف تصريفها يف رغبة نوعها غَت

 .القطن من مصنوعة اهناأ على فيتضح اغبرير نوعية من مالبس على تعاقداؼب مع اؼبتدخل يتعاقد كأف مثاؿ اػبطأ،

 البلد أي مصدرىا، غَت إىل بضاعتو بإنساب اؼبتدخل بقياـ اعبريبة ىاتو فتقـو اؼبصدر يف للخداع بالنسبة أما

 ؿبل ارةالسي بأف التعاقد عند للمتعاقد يصرح كأف وذلك صنعها، مكاف أو منشأىا أو فيو صنعت الذي األصلي

 .بأؼبانيا صنعت اهنأ مع بريطاين أصل ذات العقد

 وذلك العدد أو الكيل، أو الوزف، بواسطة سواء اعبريبة ىذه تتحقق :المسلمة االشياء كمية في الخداع -

 وعدد حجم أو الوزف، عملية يف اػبداع هبدؼ  مطابقة غَت مكاييل أو خاطئة، موازين أو أدوات باستعماؿ

 السلعة بتسليم يقـو من بفعل يكوف اغبالة ىذه يف اػبداع أف مالحظتو يبكن وما .القياس أو ل،الكي أو السلع،

 فالح من يشًتي كتاجر اؼبنتوج أو السلعة يتلقى من بفعل وإما   الكيل أو الوزف، رفع إىل منو خداعا ترمي وسيلة وبكل

 قياـ دبجرد اعبريبة يف الشروع ويتحقق .ما عدادا يزور كمستهلك أو الوزف، يف خطأ ارتكاب ويتعمد الزراعية منتجاتو

 الوزف بُت اختالؼ كوجود صحيحة، غَت الكيل أو الوزف، بيانات على ربتوى سلعا -البيع بغرض- بعرض البائع

 لعادات وفقا عليو يكوف أف هبب كاف عما أقل يوزف خباز، وكعرض الغالؼ على اؼببُت والوزف للمنتوج اغبقيقي

 50.اؼبكاف

 التعاقد مت عما زبتلف العقد ؿبل السلعة اؼبتعاقد بتسليم الصورة ذههب  اػبداع يتم :األشياء ىوية في خداعال -

 يف اؼبستهلك صفة توافر حالة ويف18 عيار من أنو على 24 عيار من ذىب طاقم تسليمو . ذلك ومثاؿ عليو
                                                           

50
 176صاحمد محمد محمود علً خلف ،الحماٌة الجنائٌة للمستهلك ،المرجع السابق ، -  
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 اؼبستهلك حبمايةاؼبتعلق  09/03 القانوف عليها نص اليت اغباالت حوؿ اػبداع يكوف أف يبكن فإنو عليو، ٍتجملا

 :كاآليت وىي 68 اؼبادة يف

 ىذه يف اػبداع جريبة تتحقق :مسبقا المعينة تلك غير منتوجات تسليم أو المسلمة المنتوجات كمية - أ

 اؼبكاييلو  اؼبوازيُت اؼبتدخل استعماؿ مثل طريقة، بأي التعاقد ؿبل السلعة وقياس وعدد وكيل وزف يف باػبداع اغبالة

 مع تعاقد اليت تلك غَت بضاعة اؼبستهلك تسليم حالة يف كذلك اػبداع ويكوف اؼبطابقة، غَت أو اػباطئة،

 .عليها اختياره ووقع الشراء عند حوؽبا اؼبستهلك

 صحيحة غَت معلومات بتقدمي اؼبتدخل قياـ حالة يف للجريبة اؼبادي الركن يتحقق :المنتوج استعمال قابلية .2

 قابلية مثل أجلو، من السلع اعداد مت الذي اؽبدؼ أو فيها، يرغب اليت الشروط وفق اؼبنتوج استعماؿ بليةقا حوؿ

 على هبب وعليو التحمل، على قدرة أكثر ذبعلو اليت التقنية السمات أو معينة حرارة درجة يف اؼبنتوج استعماؿ

 .عادة بو يقصد قيما لالستعماؿ اؼبنتوج غباصا يكوف بأف العقد لشروط طبقا العقد ؿبل الشيء تسليم اؼبتدخل

 وبقق اؼبنتوج بأف وإيهامو غلط، يف اؼبستهلك بإيقاع اغبالة ىذه يف اػبداع يكوف :المنتوج من المنتظرة النتائج -

 ىو للمستهلك بالنسبة التعاقد من الدافع أف حبيث اغبقيقة، يف عليو ىو ما خالؼ على معينا غرض أو نتيجة،

 ىبص فيما اؼبشروعة رغباتو لو وبقق وأف أجلو، من اشًتاه الذي الغرض يف لالستعماؿ . اؼبنتوج حيةصال يف رغبتو

 ؼبثل عرضة بدورىا األخَتة ىذه فإف واػبدمات السلع يشمل اؼبنتوج أف ودبا 51اؼبنتوج طبيعة حسب منو النتائج

 خدمات بنوعية عادة اؼبستهلك يتفاجأ اليت حيةالسيا بالوكاالت اؼبتعلقة اػبدمات يف قبدىا ما كثَتاً  اليت اعبرائم

 .السياحية الرحلة على التعاقد مت عندما اؼبعتمدة للمقاييس احًتامها لعدـ للوكالة، التابعة واؼبطاعم الفندؽ

 صالحية خدمة أو سلعة، كاف سواء اؼبنتوج، يف تتوافر أف هبب حيث :المنتوج صالحية مدد أو تاريخ -

 من وخصائصو، ظباتو حسب آخر إىل منتوج من اؼبدة ىذه وزبتلف معينة، زمنية ؼبدة عماؿاالست أو االستهالؾ،

                                                           
51

 أْ ٠دت وّب' ِٕٙب اٌثب١ٔخ اٌفمشح ٔظذ ز١ث ،المتعلق بحماٌة المستهلك وقمع الغش  03-09من القانون  11هذا ما نصت علٌه المادة   

 "..ِٕٗ اٌّشخٛح ٚإٌزبئح ِظذسٖ ز١ث ِٓ ٌٍّغزٍٙه اٌّششٚػخ ٌٍشغجبد إٌّزٛج  ٠غزد١ت
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 وجود حالة يف اعبريبة ىذه فتحقق وعليو استعمالو، أو الستهالكو، األقصى والتاريخ صنعو تاريخ ربديد خالؿ

 .مالوس أو الغالؼ على اؼببُت والتاريخ لالستهالؾ اغبقيقي األقصى التاريخ بُت اختالؼ

 09-03القانوف من 17 اؼبادة إىل بالرجوع :المنتوج الستعمال الالزمة االحتياطات أو االستعمال طرق -

 بكل اؼبستهلك يعلم أف متدخل كل على هبب..." يلي ما على تنص اليت والغش اؼبستهلك حبماية اؼبتعلق

 .مناسبة أخرى وسيلة أية أو لعالمات،ا ووضع الوسم بواسطة لالستهالؾ يضعو الذي باؼبنتوج اؼبتعلقة اؼبعلومات

 ودليل االستخداـ، وطريقة الوسم، بيانات ربرر أف هبب " أنو على القانوف نفس من 18 اؼبادة ونصت

 أساسا، العربية باللغة اؼبفعوؿ الساري التنظيم يف عليها منصوص.أخرى معلومة وكل اؼبنتوج، ضماف وشروط االستعماؿ،

 وءة ومقر مرئية وبطريقة اؼبستهلكُت، من الفهم سهلة أخرى لغات عدة أو لغة، ستعماؿا يبكن اإلضافة سبيل وعلى

 اؼبعلومات بكل اؼبستهلك بإعالـ اؼبتدخل ألـز اؼبشرع أف قبد اؼبادتُت ىاتُت ربليل خالؿ من "ؿبوىا ومتعذر

 اػبدمة يف وضعو سوء عن اصبةالن اعبانبية األعراض  52لألخطار تفاديا االستعماؿ كيفية وبياف باؼبنتوج، اؼبتعلقة

 أضرار، وقوع لتجنب االستعماؿ عند ازباذىا الواجب االحتياطات إىل تنبيهو إىل باإلضافة صحيحة، غَت بطريقة

 تعقيد من يرافقها وما اؼبختلفة التكنولوجية واآلالت للمنتجات واسع انتشار من اغبايل العصر يشهده ما خاصة

 .وسالمتو أمنو تضمن بطريقة استعمالو عن ورائو من اؼبستهلك يعجز قد استعماؽبا طريقة يف إلكًتوين

 الذي اعبنائي بالقصد للجريبة اؼبعنوي الركن يتمثل:ثانيا:الركن المعنوي لجريمة الخداع في المواد االستهالكية

 يكوف أف وهبب مية،اإلجرا النتيجة ربقيق بقصد اهنبأركا العلم مع اعبريبة ارتكاب إىل اعباين إرادة باذباه يتجسد

 اؼبشرع، عليو يعاقب إجرامي عمل حدوث إىل سيؤدي فعلو بأف جهالة بأي يقًتف ال يقنا علما عاؼبا اعباين

،جملا الفعل ارتكاب إىل توجهو حرة بإرادة اعباين يتمتع أف اؼبعنوي الركن يكتمل لكي أيضا ويشًتط  تصده أو ـر

 .التصرفات من عنو يصدر ما بو يبيزه إدراؾ أيضا ول وكاف القانوف، عليو أوجبو دبا القياـ عن

                                                           
 ٚرزٛفش ِظٕٛػخ ٌالعزٙالن اٌّؼشٚػخ إٌّزٛخبد رىْٛ أْ ٠دت اٌّغزٍٙه ثسّب٠خ اٌّزؼٍك اٌمبْٔٛ ِٓ 9 اٌّبدح ٔظذ  52

 ِٚظبٌسٗ ٚإِٔٗ اٌّغزٍٙه ثظسخ ػشس رٍسك ال ٚأْ ِٕٙب إٌّزظش اٌّششٚع ئٌٝ االعزؼّبي ثبٌٕظش األِٓ ػٍٝ
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 أساس على الوصف ىذا اإلرادة وتكتسب آشبة أو جانية، اإلرادة ىذه كانت إذا عما البحث عندئذ وجب

 إحدى اآلشبة أو اعبانية اإلرادة وتتخذ إليها يفضي اليت والنتيجة اؼبرتكب الفعل وبُت، بينها تقـو اليت العالقة

 .اػبطأ وىي والثانية القصد وىي وىلاأل :الصورتُت

 النتيجة إحداث وإىل اإلجرامي، بالنشاط القياـ إىل اعباين إرادة إذباه ىو اعبرمي القصد يعٍت :الجنائي القصد .1

 أجل من القانوف يتطلبها اليت والشروط العناصر بكافة لديو العلم توافر مع بو، قاـ الذي النشاط على ىذا اؼبًتتبة

 من نستنتج اعبنائية، عناصرىا بكافة لديو العلم توفر مع اعبريبة ارتكاب إىل اعباين تنصرؼ إرادة أي يبة،اعبر  قياـ

 .واإلرادة العلم عنصري يتكوف من اعبنائي القصد أف السابق التعريف

 قاـ لذا د،اؼبقصو  غَت للخطأ ومباذج صورا أوردت وإمبا اػبطأ، تعرؼ مل اعبزائية التشريعات غالبية إف :الخطأ .2

 بواجبات الشخص إخالؿ" بأنو ماين اغبق عبد الدكتور فعرفو ود، اؼبقص غَت اػبطأ بتعريف القانوف اعبنائي فقهاء

 اػبطأ يفًتض إذ مراعاة عدة أـ االحًتاز، قلة أـ اإلنباؿ، صورة ازبذت وسواء يفرضها القانوف، اليت واغبذر اغبيطة

 .الفعل ىذا عن قبمت اليت الضارة النتيجة إحداث إىل اذباىها وعدـ الفعل ارتكاب إىل اإلرادة اذباه

 انتقاء وىذا يعٍت للمتهم اعبنائي القصد ثبوت أركاهنا لتوافر يستلـز اليت العمدية اعبرائم من اػبداع جريبة عتربكما ت

 .بانتقائو اعبريبة

 التضليلية الطرؽ بأف وإرادة علم عن بقيامو وذلك واإلرادة العلم عنصري بتوافر للمتهم اعبنائي القصد ويتحقق

 اليت األمور من أمر أي أو مصدرىا، أو السلع، طبيعة يف غش وجود أو خداع، على تنطوي الصادرة منو والوسائل

 .الغش وقمع اؼبستهلك حبماية اؼبتعلق 03/09القانوف  من 68 اؼبادة حددهتا

 الغلط أو اعبهل على يعاقب ال كما مشروعة، بطريقة عيق الذي اػبداع على يعاقب ال اعبزائري اؼبشرع أف نستنتج

 فيها النية حسن وأف عمدية جريبة اػبداع ألف اآلخر، اؼبتعاقد إزاء التاجر أو البائع سواء فيو اؼبتدخل يقع الذي
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 يف الغلط وليس الواقعة يف الغلط ىو اؼبتهم لدى اعبنائي القصد ينفي الذي أنو الغلط إال ،53اػبداع نية ينفي

 التزاـ على ينص القانوف كاف فإذا مفًتض، بالقانوف العلم أف يف حُت مفًتض، ليس بالوقائع العلم ألف القانوف،

 ؾبـر غَت االلتزاـ ىذا أف اؼبتدخل اعتقاد نتيجة ىذا االلتزاـ ـبالفة فإف بيعها، قبل السلعة ومراقبة بفحص احملًتؼ

 54.عنو يةاعبزائ اؼبسؤولية ينفي ال ىذا فإف القانوف بنص

  :الغش جريمة :المطلب الثاني

من قعج على ىذه اعبريبة "التدليس يف اؼبواد الغذائية و الطبية ،وىي تعترب نقل عن اؼبادة  423لقد نصت اؼبادة 

من قانوف االستهالؾ ،كما نص  3-213و اؼبادة  1905الثالثة من قانوف قمع الغش الفرنسي السابق لسنة 

على  1994لسنة  281اؼبعدؿ و اؼبتمم بالقانوف رقم 1941لسنة  48ش اؼبصري رقم قانوف قمع التدليس والغ

جريبة الغش يف اؼبنتجات دبختلف انواعها ،ومل تورد النصوص القانونية تعريفا دقيقا عبريبة الغش ،على عكس 

اؼبعاعبة غَت القضاء الفرنسي وربديدا ؿبكمة النقض الفرنسية عرفت الغش بانو "كل اللجوء اىل التالعب،او 

 . 55اؼبشروعة ،اليت تتفق مع التنظيم وتؤدي بطبيعتها اىل التحريف يف تركيب اؼبنتوج ماديا

 قانوف من 431 اؼبادة فقرات استقراء خالؿ من:اوال: الركن المادي لجريمة الغش في المواد االستهالكية

 الركن قياـ عليها يًتتب اليت اؼبادية فعاؿاأل وىي الغش جبريبة اؼبادي النشاط حددت اهنأ قبذ اعبزائري العقوبات

 : كاآليت وىي للجريبة اؼبادي

 فالحية منتوجات أو مشروبات أو طبية مواد أو الحيوانات أو اإلنسان لتغذية صالحة المواد في الغش .1

 خالؿ من وذلك اؼبتدخل، طرؼ من عمديا إهبايب تدخل على بناءا الغش يتم:لالستهالك مخصصة طبيعية أو

 يظهر كما كانت وسيلة وبأي عليها، يقع اليت اؼبواد خصائص أو طبيعة من يغَت أف شأنو من فعل بكل قيامو
                                                           

53
 Crim-4Janvier 1977,DALLOZ,1977 :J.P.336 ?Note Fourgoux(J-C). 

54
ٚاٌطج١خ ،اٌطجؼخ االٌٚٝ ،داس اٌفدش ٌٍٕشش ٚ  اٌغزائ١خ اٌّٛاد فٟ ٚاٌزذ١ٌظ ٌغٍغا ث١غ فٟ اٌغش خشائُ ششذ ِسّذ، ثٛداٌٟ  - 

 52،ص.5002اٌزٛص٠غ ،اٌمب٘شح ،ِظش ،
55

 « La Falsification implique le recours à une manipulation ou à un traitement illicite ou non conforme à la 
réglementation de nature à altérer la constitution physique du produit.. »Crime ,15-12-
1993.J.C.P.Ed.G.1994.IV.P.103 



2014 غشت -ٌولٌوز الثانً :العدد                                                                جلة منازعات األعمال                  م  

 

 أو التغيَت ىذا على ويًتتب الطبيعي، تكوينها أو السلعة أو اؼبادة جوىر على يقع وتشويو تعديل خالؿ من الغش

 أو اؼبسلوبة، اػبواص من االستفادة دؼهب وذلك اهبعيو  إخفاء أو األساسية، خواصها من النيل أو التأثَت، التعديل

 الطرح ىذا عن ىبرج أنو وقبد الثمن، فارؽ طريق عن مادي كسب على للحصوؿ اؼبستخلصة بالفائدة االنتفاع

 لكن الوقت، دبرور أو طبيعية، عوامل نتيجة اؼبنتوج فساد أو كتلف فيها، لإلنساف يد ال ألسباب اؼبواد تلك فساد

  حيازة يف ىا ودوج حالة ويف 431 اؼبادة من 02 الفقرة بنص قائمة جريبة تعترب بيعت أو للبيع ضهاعر  حالة يف

 من 433 اؼبادة نص حسب فاسدة أو مغشوشة مواد حيازة جريبة بصدد كنا بيعت أو للبيع، عرضها دوف اعباين

 قامت لالستهالؾ، وصالحيتو اؼبنتوج بسالمة اؼبتعاقد بتضليل البائع أو التاجر قياـ حالة ويف .العقوبات قانوف

 يف عليها اؼبنصوص اغباالت يف الغش ويقع العقوبات، قانوف من  429 اؼبادة يف عليها اؼبنصوص اػبداع جريبة

 :56اآلتية الوسائل بإحدى العقوبات قانوف من 431 اؼبادة من األوىل الفقرة

 الطبيعة، نفس من دبادة أو ـبتلفة، أخرى دبادة السلعة خبلط فيها الغش ويتحقق :الخلط أو باإلضافة الغش .أ

 أوؿ نوعها رداءة إخفاء بغرض أو خالصة، السلعة بأف االعتقاد زرع بغية وذلك جودة، أقل نوعية ذات ولكن

 ال أف بشرط الصناعي اغبليب من لًت الطبيعي، اغبليب من لًت إضافة مثل عالية، جودة ذات بوصفها إظهارىا

 العادات تقتضيو ؼبا وموافقا مطابقا أو وتنظيمية قانونية بنصوص ترخيصو مت اإلضافة أو اػبلط ىذا يكوف

 الغش جريبة وتقـو .اإلنتاج ربسُت ىدفو يكوف أو اؼبنتوجات بعض غبفظ ضروريا يكوف كأف التجارية، واألعراؼ

 ال اؼبضافة اؼبادة كانت إذا باإلضافة الغش ويثبت بالصحة، اإلضرار عليو يًتتب مل ولو اإلضافة، أو اػبلط، دبجرد

 عنصر أو طعاما دبفردىا تكوف ال مادة كل :اؼبضافة اؼبادة وتعرؼ األصلية، للمادة الطبيعي التكوين يف تدخل

 حفظ يف تستعمل اليت اؼبواد ذلك ويشمل تداوؽبا أو األطعمة صناعة يف فنية ألغراض تضاؼ ولكنها للطعاـ أساسيا

                                                           
56

 320 ص عبثك، ِشخغ اٌّمبسْ، اٌمبْٔٛ فٟ اٌّغزٍٙه زّب٠خ ثٛداٌٟ، ِسّذ -  



2014 غشت -ٌولٌوز الثانً :العدد                                                                جلة منازعات األعمال                  م  

 

 يشكل ال وبالتايل اؼبلونة اؼبادة إضافة ذلك مثاؿ 57.مباشرة غَت أو مباشرة بطريقة الطعاـ من جزء علهاوب فبا  تغليفها أو األطعمة،

 .58بذلك يسمح القانوف . داـ ما غشا الفعل ىذا

 طريق عن وذلك األصلي، اؼبنتوج تكوين يف الداخلة العناصر من جزء بإنقاص الغش من النوع ىذا يتم :باإلنقاص الغش .ب

 ذلك يف ويشًتط سلبو، مت الذي العنصر من االستفادة بغرض وذلك اهتمكونا أو ا،هنوز  على اعباين يدخلو الذي التعديل وأ التغيَت

 والغش اػبلط أو باإلضافة، الغش بُت مبيز أف بنا وهبدر األصلية، السلعة باعتبارىا يوحي الذي اػبارجي اؼبظهر للسلعة يًتؾ أف

 الغش أف حُت يف حقيقتها، غَت على وإظهاره السلعة، يف عيب إحداث :نبا أمرين ىلإ يؤدي األوؿ أف حيث باإلنقاص،

 .بطبيعتها احتفاظها مع السلعة يف عيب إحداث إىل يؤدي باإلنقاص

 اؼبهنية العادات أو والتنظيمية، القانونية للنصوص ـبالفة سلعة صناعة طريق عن الوسيلة ىذه تتحقق :بالصناعة الغش .ج

 للقوانُت مطابقة الصنع يف الداخلة ونات واؼبك اؼبواد تكوف أف أو وتركيبها، صنعها يف الداخلة اؼبكونات حيث نم والتجارية

 59الوسم بوضع اؼبتدخل الصدد ىذا يف اؼبشرع ألـز فقد وعليو القانوف، دبوجب احملددة النسبة من أقل تكوف ولكنها والتنظيمات،

 60. تركيبو يف الداخلة اصروالعن اؼبكونات نسبة ربدد اؼبنتوج على

 يف العقوبات قانوف من 431 اؼبادة نصت :مسمومة أو فاسدة أو مغشوشة مواد بيع أو للبيع وضع أو العرض تركيبو-2

 اهنبأ علمو مع فالحية منتوجات أو مشروبات أو طبية أو غذائية مواد بيع أو للبيع الوضع أو العرض فعل ذبرمي على الثانية الفقرة

 والبيع، للبيع، الوضع للبيع، العرض وىي اؼبادية، األفعاؿ من أنواع ثالثة من اؼبادي الركن ويتكوف مسمومة، أو فاسدة وأ مغشوشة

 اؼبادة يف احملددة اؼبواد على العقد انصب طاؼبا الذكر السابقة 2 القفرة نص يف اغبصر سبيل على ؿبددة األفعاؿ ىذه وجاءت

 اغباؿ ىو كما اعبمهور، يصلو مكاف يف وجودىا للبيع موضوعة أو معروضة، سلعة العتبار ويكفي .العقوبات قانوف من 2/431

 يعترب ال بينما إليها، بالدخوؿ للجمهور، يسمح ال اليت األمكنة يف اؼبوجودة البضاعة عكس على احملل، يف اؼبوجودة البضائع يف

 الوضع أو العرض ؾبرد اعبريبة ىذه لقياـ إذف فيكفي لسيارات،ا أو اغبديدة السكك عربات يف البضاعة نقل للبيع وضعا أو عرضا
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 ص ، 2007 ٌجٕبْ، ،1 ؽ اٌسمٛل١خ، اٌسٍجٟ ِٕشٛساد ،"ِمبسٔخ دساعخ" اٌّغزٍٙه زّب٠خ ئثشا١ُ٘، ِٛعٝ إٌّؼُ ػجذ  

154 
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 اٌغزائ١خ اٌّؼبفبد ئدِبج ٠ّىٓ" أٔٗ ػٍٝ اٌغش ٚلّغ اٌّغزٍٙه ثسّب٠خ اٌّزؼٍك 00-03ِٓ اٌمبْٔٛ 02ٔظذ اٌّبدح 03  

 االعزغالي اٌجششٞ اٚ اٌس١ٛأٟ" ئٌٝ ِٛخٗ اٌغزائ١خ اٌّٛاد فٟ
59

 ثىً اٌّغزٍٙه ٠ؼٍُ أْ ذخًِز وً ػٍٝ ٠دت" أٔٗ ػٍٝالمتعلق بحماٌة المستهلك وقمع الغش  03-09من القانون  17نصت المادة   

 ِٕبعجخ أخشٜ ٚع١ٍخ أ٠خ أٚ اٌؼالِبد ٚٚػغ اٌٛعُ ثٛاعطخ ٌالعزٙالن ٠ؼؼٗ اٌزٞ ثبٌّٕزٛج اٌّزؼٍمخ اٌّؼٍِٛبد
 أٚ اٌؼالِبد أٚ اإلشبساد أٚ اٌىزبثبد أٚ اٌج١بٔبد وً" ثأٔٗ اٌٛعُ ِٕٗ 04 ٌفمشح فٟ اٌمبْٔٛ ٔفظ ِٓ 03 اٌّبدح ػشفذ  60
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2014 غشت -ٌولٌوز الثانً :العدد                                                                جلة منازعات األعمال                  م  

 

 .وتامة قائمة العرض جريبة كانت لالستهالؾ صالحيتها عدـ وثبت

 العقوبات قانوف من 431 اؼبادة من 03 الفقرة يف اؼبشرع نص :الغش في تستعمل مواد بيع أو للبيع الموضوع أو العرض 3

 اؼبشروبات، أو واغبيوانات، اإلنساف، لتغذية صاغبة مواد لغش تستعمل خاصة مواد يبيع أو للبيع، يضع أو يعرض، من كل "على

 التجرمي استتبع ولكن اؼبغشوشة، اؼبواد يف التعامل أو الغش أفعاؿ بتجرمي اؼبشرع يكتف فلم"،... طبيعية أو فالحية، منتوجات أو

 الصحة حبماية الوقاية مبدأ تكريس ىو التجرمي ذلك من والغاية لغشا يف اػباصة األجهزة أو واألشياء اؼبواد يف التعامل إىل ذلك

 .اإلجرامي فعلو ارتكاب للجاين تيسر اليت الوسائل على بالقضاء وذلك التجارة حرية ضباية قبل للمستهلكُت العامة

 

 أفعاؿ على لعقوباتا قانوف من 431 اؼبادة من الثالثة الفقرة تنص :للغش تستعمل خاصة مواد استعمال على التحريض-4

 عليها ويعاقب اهتبذا قائمة جريبة وىي مباشرة، غَت بطريقة يقع الذي بالغش يسمى ما أو الغش، يف اؼبواد استعماؿ على اغبث

 استعماؽبا على وبث أو..." بنصها وذلك .آثر أي التحريض على ينجر مل ولو وحىت أصال، الغش جريبة تقع مل ولو حىت القانوف،

 من كل بأنو احملرض ويعرؼ ."..كانت مهما تعليمات أو إعالنات، أو معلقات، أو نشرات أو منشورات، أو باتكتي بواسطة

 الوسائل بعض ذكر اؼبشرع أف قبد أنو إال، 61هباارتكا على التصميم إىل فيدفعو آخر شخص ذىن يف اعبريبة فكرة ىبلق أو يبعث،

 النص تعداد يف يدخل ال والذي بالكالـ، يقع الذي الشفهي التحريض مسألة التعداد ىذا ويطرح التحريض، بواسطتها يتم اليت

 يتطلب فإنو عاـ ويوجو.فقط الكتايب التحريض إىل ينصرؼ السابق التعداد فإف اعبنائية للنصوص الضيق للتفسَت ووفقا القانوين،

 -:اآلتية عناصر ثالثة توافر اعبريبة ىذه لقياـ

 .التحريض بو ققيتح مادي فعل :األول العنصر -

 أو الكتيبات.."العقوبات قانوف من 431 كاؼبادة نص يف احملددة الوسائل بإحدى التحريض يتحقق وأف :الثاني العنصر-

 ."..التعليمات أو اإلعالنات أو اؼبعلقات أو ريات النش أو اؼبنشورات

 على التحريض ونية مسمومة أو فاسدة، أو مغشوشة، اؼبواد بأف اعباين لدى العلم بتوافر وذلك اعبنائي القصد :الثالث العنصر -

 62 استعماؽبا

                                                           
 291 ص ، 2009 طبعة للنشر، موفم دار العاـ، القسم اعبزائري، العقوبات قانوف شرح أٚ٘ب٠ج١خ، هللا ػجذ   61
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 20ص عبثك، ِشخغ ٚاٌطج١خ، اٌغزائ١خ اٌّٛاد فٟ ٚاٌزذ١ٌظ اٌغٍغ ث١غ فٟ اٌغش خشائُ ششذ ِسّذ، ثٛداٌٟ 
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 434 اؼبادة للنص طبقا احملاسب أو اؼبتصرؼ قياـ عند اعبريبة ىذه ربقق :مغشوشة وىي عمدا توزيعها أو المواد في الغش -

 اؼبذكورة اؼبواد أحد على الغش ينصب أف بشرط الصناعة، أو باإلنقاص، أو اإلضافة، أو باػبلط، سواء بالغش العقوبات قانوف من

 يف فتتمثل اعبريبة ؽبذه الثانية الصورة أما.رقابتو ربت وضعت قد اؼبواد ىذه تكوف وأف العقوبات قانوف من 443 اؼبادة نص يف

 طرؼ من وتالفة فاسدة وسائل أو معدية بأمراض مصابة حيوانات غبـو أو غذائية مواد أو األشياء أو للمواد العمدي التوزيع

 العاملة األشخاص بعض ومسؤولية اؼبعنوي الشخص ولية مسؤ بُت اعبمع إىل اؼبشرع إرادة ىو نالحظو وما .اؼبتصرؼ أو احملاسب

 .احملاسب أو للمتصرؼ بالنسبة اغباؿ ىو كما فيو

 ثب١ٔب 4اٌشوٓ اٌّؼٕٛٞ ٌدش٠ّخ  اٌغش فٟ اٌّٛاد االعزٙالو١خ4

 هبب أي :العلم واإلرادة عنصري توافر بدروه يتطلب الذي اعبنائي قصدال ثبوت أركاهنا لتوافر يستلـز الغش جريبة

 عملو باعتباره عليها دخل اليت اؼبواد خصائص أو طبيعة من يغَت أف شأنو من الفعل ىذا بأف عاؼبا اعباين يكوف أف

 العلم أو مغشوشة، أو مسمومة، اؼبباعة أو للبيع اؼبعروضة السلع بأف علم على يكوف أف أو .السلع يف غشا

 من اؼبرتكبة للجرائم بالنسبة اغباؿ ىو اؼبستهلك،كذلك لغش إرادتو واذباه الغش يف تستعمل اليت اؼبواد بطبيعة

 الفعل بأف يعلم أف دبعٌت اإلرادة العلم أي بعنصريو اعبنائي القصد تتوافر تستوجب اليت احملاسب أو اؼبتصرؼ،

 واؼبواد اغبيوانات، غبـو أف يعلم وأف عليو، ٍتجملا لغش إرادتو ،وانصراؼاؼبواد طبيعة من يغَت إتيانو على يقدـ الذي

 يف واؼبتمثل اإلجرامي، السلوؾ إىل وبالنظر عليو جملٍتا غش وغايتو االستهالؾ، الصالحية منتهية بتوزيعها قاـ اليت

 أف يلـز أي الغش؛ فعل ارتكاب جرددب تقع اهنأل الوقتية، اعبرائم من األخَتة ىذه تعترب الغش، عبريبة اؼبادية األفعاؿ

 بالفعل، القياـ غبظة تتحقق اليت اعبرائم ىي الوقتية واعبرائم ،الفعل وقوع لوقت معاصرا اعبنائي القصد يكوف

 مواد بيع أو للبيع، الوضع أو العرض، جريبة أما. 63اؼبعُت الزمن ذاا هبؿبدد اعبريبة ىذه ارتكاب وقت فيكوف

 اعباين بارتكاب تتحقق اليت اعبرائم تلك وىي اؼبستمرة، اعبرائم من تعترب اهنفإ لغش،ا يف تستعمل أو مغشوشة،

                                                                                                                                                                                     
 

63 Gaston Stefani, Gearges levasseur et bernard bouloc, droit pénal général, dallos , paris 16eme édition 1997, 

P189. 
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 يتوافر وبذلك،األوؿ الفعل بعد اؼبدة ىذه طيلة وتكراره اعباين فعل استمرار مع الزمن يف يبتد امتناعا أو فعال،

 ما وقت أي يف الغش، يف تعملتس أو مغشوشة، مواد بيع أو للبيع، الوضع أو العرض، جريبة يف اعبنائي القصد

 .قائمة االستمرار حالة دامت

 المبحث الثاني :قمع جريمتي الغش و الخداع في المواد االستهالكية

االعواف االقتصاديُت اؼبرتكبُت عبرائم الغش و اػبداع إف السماح للسلطات العمومية من الكشف و معاقبة     

سمح بإثبات اؼبخالفات ومتابعتها ،دبا وبفظ حقوؽ الدفاع ،وقد ،يقتضي إتباع صبلة من اإلجراءات الصارمة ت

،خصوصيات ىذا النوع من اؼبخالفات ،حيث أهنا صدرت الغش و اػبداع راعى اؼبشرع عندما قرر عقوبة  جريبيت 

قررة دبناسبة فبارسة النشاط االقتصادي ومرتبطة دبحيط اغبياة االقتصادية ،فكاف من اؼبالئم أف تكوف العقوبات اؼب

 ؽبا ،مناسبة ؽبذا النشاط ،وذات طبيعة اقتصادية .

 المطلب االول: اثبات جريمتي الغش و الخداع في المواد االستهالكية 

 03-09من قانوف  25إف إثبات جريبيت الغش و اػبداع ، يتم بواسطة األعواف اؼبذكورين يف كل من اؼبادة      

باالضافة اىل ضباط الشرطة القضائية و االعواف االخرين اؼبرخص ؽبم  اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك اليت تنص عى انو"

دبوجب النصوص اػباصة هبم ،يؤىل للبحث ومعاينة ـبالفات احكاـ ىذا القانوف اعواف قمع الغش التابعُت للوزارة 

ت التجارية  اؼبتعلق بالقواعد اؼبطبقة على اؼبمارسا 02-04من القانوف  49اؼبكلفة حبماية اؼبستهلك"،واؼبادة 

الذين هبب عليهم تبياف وظيفتهم واف يقدموا تفويضهم بالعمل ،خالؿ القياـ دبهامهم، كما فرض اؼبشرع على 

اؼبوظفُت التابعُت لإلدارة اؼبكلفة بالتجارة و اإلدارة اؼبكلفة باؼبالية،تأدية اليمُت واف يفوضوا بالعمل طبقا 

كما خوؿ ؽبم ؾبموعة من الصالحيات اليت تسمح ؽبم بالقياـ دبهاـ  ا.لإلجراءات التشريعية و التنظيمية اؼبعموؿ هب

اؼبادة   سلطة فحص الوثائق و اؼبستندات وحجزىا وسلطة التفتيش ،وىذا دبوجب كل من التحقيق اليت تتمثل  يف

ة حىت للموظفُت ، وزبتتم تقارير التحقيق و تثبت اؼبخالفات يف ؿباضر اليت تعترب حجة قانوني 52واؼبادة 50
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يطعن فيها بالتزوير. وتبلغ احملاضر اؼبثبتة للممارسة الغَت الشرعية لرفض البيع ورفض أداء اػبدمات إىل اؼبدير 

 .02-04من القانوف  55ألوالئي للتجارة دبقتضى اؼبادة 

 المطلب الثاني :العقوبات المقررة في حالة اكتشاف جريمتي الغش و الخداع في المواد االستهالكية

 يعطي مل فهو اػبداع جريبة عليها تنصب اليت العناصر إىل أشار اؼبشرع أف قبد العقوبات قانوف من 429 اؼبادة لنص جوعبالر 

 مظهرا إلباسو أو حقيقتو، غَت على الشيء إظهار اهنشأ من أكاذيب أو بأعماؿ قياـ بأنو ويعرؼ للخداع، تعريف

  64.والواقع اغبقيقة يف عليو ىو ما ىبالف

 من وبغرامة سنوات ثالث إىل شهرين من باغببس يعاقب" أنو على العقوبات قانوف من 429 دةاؼبا تنص

 سواء اؼبتعاقد خدع وباوؿ أو ىبدع من كل فقط العقوبتُت ىاتُت بإحدى أو دج 100.000 إىل دج 20.000

 يف سواء -.السلع ىذه لكل الالزمة اؼبقومات نسبة يف أو الًتكيب، يف أو اعبوىرية، الصفات يف أو الطبيعة، يف

 .ىويتها أو اؼبسلمة األشياء كمية يف سواء - مصدرىا أو نوعها

 ىذه اقًتاف حالة ويف ."حق بدوف عليها حصل اليت األرباح إعادة اؼبخالفة مرتكب على فإف اغباالت صبيع ويف

 إذا دج 500.000 إىل والغرامة حبس سنوات 5 إىل 430 للمادة طبقا العقوبة ترفع فإنو مشددة بظروؼ اعبريبة

 سنوات 5 اػبمس إىل اغببس مدة ترفع :اآليت نصها حسب وذلك مشددة بظروؼ اعبريبة أو احملاولة ارتكب

 .ارتكبا قد أعاله عليهما اؼبنصوص فيها الشروع أو اعبريبة كانت إذا دج 500.000 إىل والغرامة

 .مطابقة غَت أو خاطئة، أخرى بأدوات أو الكيل، أو الوزف بواسطة سواء -

 عن التغيَت أو الكيل، أو الوزف، أو اؼبقدار، أو التحليل، عمليات تغليط إىل ترمي وسائل أو احتيالية، طرؽ بواسطة سواء -

 أو السلع، حجم أو وزف، أو تركيب، يف الغش طريق عن التغيَت أو كيل، أو وزف، أو تركيب، يف الغش طريق

 .اتالعملي ىذه يف البدء قبل ولو اؼبنتجات،

 .توجد مل رظبية مراقبة إىل أو وصحيحة، سابقة عملية بوجود االعتقاد إىل ترمي كاذبة بيانات بواسطة سواء -
                                                           

64
 261 ص ، 2009 ؽجؼخ ٌٍٕشش، ِٛفُ داس اٌؼبَ، اٌمغُ اٌدضائشٞ، اٌؼمٛثبد لبْٔٛ ششذ أٚ٘ب٠ج١خ، هللا ػجذ  
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 معظم للخداع ذبريبو يف ساير قد اؼبشرع أف قبد العقوبات قانوف من 430 و 429 اؼبادتُت نص خالؿ ومن

 كما  اػبداع جريبة على 1-213 يف اؼبادة  سيالفرن االستهالؾ القانوف نص حيث اؼبقارف القانوف يف التشريعات

اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك وقمع الغش العقاب اىل قانوف العقوبات بنصها  03-09 قانوف من 68 اؼبادة أحالت

 ىبدع أف وباوؿ أو ىبدع من كل العقوبات، قانوف من 429 اؼبادة يف عليها اؼبنصوص بالعقوباتيعاقب 

 :حوؿ كانت قةطري أو وسيلة بأية اؼبستهلك

 اؼبسلمة؛ اؼبنتوجات كمية-

 مسبقا؛ اؼبعنية تلك غَت اؼبنتوجات تسليم -

 اؼبنتوج؛ استعماؿ قابلية-

 اؼبنتوج؛ صالحية مدد أو تاريخ-

 اؼبنتوج؛ من اؼبنتظرة النتائج-

 .اؼبنتوج الستعماؿ الالزمة االحتياطات أو االستعماؿ طرؽ-

 قانوف ف 431 اؼبادة يف عليها اؼبنصوص للغش تعريفا يعط مل اعبزائري اؼبشرع إفستهالكية فاما بالنسبة عبريبة الغش يف اؼبواد اال

 إىل بطبيعتها وتؤدي التنظيم مع تتفق ال اليت اؼبشروعة غَت اؼبعاعبة أو التالعب إىل عبوء كل" بأنو ويعرؼ العقوبات

 بعض إضافة أو منها، التقليل أو الًتكيب، رعناص أحد بانتزاع الغش جريبة تتحقق أف يبكن ومنو،  "اؼبنتوج ربريف

 اؼبواد خصائص أو طبيعة يف التشويو أو التغيَت إحداث شأنو من فعل بكل القياـ أو أخرى، إنقاص أو اؼبواد،

 .65هبا  اػباصة اؼبتطلبات أو اؼبادة بنص اؼبذكورة،

 من وبغرامة سنوات، طبس إىل سنتُت من باغببس يعاقب" أنو على العقوبات قانوف من 431 اؼبادة تنص

 :من كل دج 100.000 إىل دج 20.000
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 اٌخظبئض 4ِدّٛع ٟ٘ اٌغش ٚلّغ اٌّغزٍٙه ثسّب٠خ اٌّزؼٍك 00-03 اٌمبْٔٛ ِٓ 3 اٌّبدح زغت اٌخبطخ اٌّزطٍجبد  

 اززشاِٙب. ٠دت اٌزٟ اٌزٕظ١ُ ٠سذد٘ب اٌزٟ اٌّجبدالد ٚٔضا٘خ اٌّغزٍٙه ٚعالِخ ثظسخٚاٌّشرجطخ  ٌٍّٕزٛج اٌزم١ٕخ
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 ـبصصة طبيعية أو فالحية، منتوجات أو وبات، ر مش أو طبية، مواد أو اغبيوانات، أو اإلنساف، لتغذية صاغبة مواد يغش-1

 .لالستهالؾ

 أو مشروبات، أو ية،طب مواد أو اغبيوانات، أو اإلنساف، للتغذية صاغبة مواد يبيع أو للبيع يضع أو يعرض .2

 .مسمومة أو فاسدة، أو مغشوشة، اهنأ يعلم طبيعية، أو فالحية، منتوجات

 أو اغبيوانات، أو اإلنساف، لتغذية صاغبة مواد لغش تستعمل خاصة مواد يبيع أو للبيع، يضع أو يعرض .3

 أو نشرات، أو رات، شومن أو كتيبات، بواسطة استعماؽبا على وبث أو طبية أو فالحية، منتوجات أو مشروبات

 .كانت مهما تعليمات أو إعالنات أو معلقات

 الطبية أو الغذائية اؼبادة أغبقت إذا" بنصو العقوبات قانوف من 432 اؼبادة نص حسب العقاب اؼبشرع شدد ولقد

 الغش مرتكب يعاقب العمل عن عجزا أو مرضا لو سببت الذي أو تناوؽبا الذي بالشخص الفاسدة أو اؼبغشوشة

 إىل سنوات 5 من باغببس مسمومة أو مغشوشة اهنأ يعلم وىو اؼبادة تلك باع أو للبيع وضع أو عرض الذي وكذا

 .دج 1000.000 إىل دج500.000 من وبغرامة سنوات، 10

 إىل دج 1.000.000 من وبغرامة وبغرامة سنة، عشرين إىل عشر من اؼبؤقت بالسجن اعبناة ويعاقب

 عاىة يف أو عضو، استعماؿ فقد يف أو للشفاء، قابل غَت مرض يف اؼبادة لكت تسببت إذا دج 000.0002

 66"إنساف موت يف اؼبادة تلك تسببت إذا اؼبؤبد، بالسجن اعبناة ويعاقب مستديبة

 السلعة ؿبلها يكوف اليت األفعاؿ جـر اؼبشرع أف العقوبات قانوف من 432-431 اؼبادتُت نص خالؿ من يتضح

 اؼبغشوشة، اؼبواد بيع أو العقوبات، قانوف من 431 اؼبادة نص يف اؼبذكورة اؼبواد غش مثل نفسها التعاقد موضوع

 مشل حبيث اغبيواف، تغذية مواد او اإلنساف تغذية مواد بُت يفرؽ مل اؼبشرع أف كما الغش، يف تستعمل اليت أو

 اؼبادة بنص العقاب اؼبشرع شدد وقد تالعقوبا قانوف من 432 اؼبادة يف رة اؼبقر اعبزائية باغبماية اغبالتُت كلتا

 اليت األضرار عبسامة نظرا اعبناية عقوبة تقرير حد إىل يصل حيث الغش، جريبة على العقوبات قانوف من 432
                                                           

66
 261 ص ، 2009 ؽجؼخ ٌٍٕشش، ِٛفُ داس اٌؼبَ، اٌمغُ اٌدضائشٞ، اٌؼمٛثبد لبْٔٛ ششذ أٚ٘ب٠ج١خ، هللا ػجذ  
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 لصحة ضباية ؽبا اؼبقرر اعبزاء ضاعف قد بذلك ويكوف اؼبغشوشة، اؼبواد تلك استهالؾ أو تداوؿ، عن تنجم

 .واغبياة اعبسم سالمة يف غبقو اوضمان الغش جريبة من اؼبستهلك

يعترب يف حد ذاتو موضوعا حديثا جريبيت اػبداع و الغش يف اؼبواد االستهالكية ،إف ذبرمي كل من   الخاتمة 

من تأثَتات سلبية على تدعيم وجود منافسة  اعبريبتُت نسبيا،وقد دعا االىتماـ بو أكثر ىو ما يصاحب ىذين 

حة اؼبستهلك يف اغبصوؿ على السلعة،حيث أف اؼبشرع يف أي دولة،عادة ما كافية يف السوؽ وعلى ضباية مصل

جبودة يسعى إىل ربقيق ىذه الوفرة يف السلع و اؼبنتجات عن طريق ذبرمي بعض األفعاؿ اليت من شاهنا اإلخالؿ 

 كُت.اؼبطروحة يف األسواؽ لضماف سبوين البالد ولتحقيق العدالة يف التوزيع تيسَتا على اؼبستهلالسلع 

أما بالنسبة لقمع ىاتُت اؼبمارستُت فبالرغم من توفر كل من النصوص القانونية اليت تبُت اغبدود القانونية اؼبوضوعة 

من قبل اؼبشرع ؼبراقبة السوؽ واؼبمارسات التجارية و كذا األجهزة اؼبكلفة دبتابعة ورقابة النشاط االقتصادي ،فال 

القانونية السليمة ؼبواجهة ىذه اؼبخالفات اليت أصبحت هتدد التوازف يف  يزاؿ إىل غاية اآلف البحث عن اآلليات

السوؽ من اجل ضباية اؼبصاحل االقتصادية لكل من العوف االقتصادي واؼبستهلك ،والعمل على إهباد طرؽ القمع 

قضائية اؼبكلفة اؼبثلى من اجل القضاء على الظاىرة من خالؿ ربقيق االحًتافية على مستوى اؽبيئات اإلدارية و ال

حبماية السوؽ،وتفعيل دورىا يف ؿباربة ىذه اعبريبة االقتصادية وذلك بالقياـ بالتحقيقات اؼبعمقة واكتشافها 

والسرعة يف تنفيذىا،حيث غبد اآلف مل تفتح الدولة على مستوى ىذه اعبهات القضائية أقساـ تتوىل الفصل و 

رافها.  ىذا ومت التوصل إىل أف ضباية اؼبستهلك مرىوف بتوعيتو البحث يف النزاعات اليت يكوف اؼبستهلك احد أط

خبطورة ىذه اعبرائم والضرر الذي قد يصيبو من جرائها ،ذلك أف مسؤولية ضباية اؼبستهلك تقع بالدرجة األوىل 

ى على اؼبستهلك ،كما ىو مرىوف بكفاءة و نزاىة األعواف ا اؼبكلفُت بقمع ىذه اؼبمارسات الغَت الشرعية ومد

جدية اؼبشرع اعبزائري يف إصدار نصوص قانونية جديدة  تتضمن تطوير مهمة الرقابة و التصدي ؽبذه اؼبخالفات 

  خاصة مع تطور أساليب اغبيل و الغش اليت قد يستخدمها العوف االقتصادي .
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 المنازعات البيئية في إطار النظام التجاري المتعدد األطراف

 

 

 

 

 بن قطاط خدهبة

 لقانوف العاـباحثة يف ا

 متحصلة على ماجستَت يف القانوف الدويل و العالقات السياسية الدولية

 عضو دبخرب القانوف العقاري والبيئة

 -اعبزائر –كلية اغبقوؽ و العلـو السياسية جامعة مستغاًل 

 مقدمة

ى، كما يهدؼ النظاـ التجاري الدويل إىل زبفيض اغبواجز أماـ التجارة ومنع ظهور حواجز جديدة أخر 

وتكافؤ فرص الوصوؿ إىل األسواؽ، والقدرة  (Une concurrence équitable)يهدؼ إىل ضماف اؼبنافسة العادلة 

على التنبؤ بالوصوؿ إىل صبيع السلع واػبدمات اؼبتداولة، يف الوقت اليت تتطلب ضباية البيئة وجود قيود على أنواع 

وجود جهاز غبل النزاعات، إذ أف عدـ االمتثاؿ للمعاىدات  يشهد اجملاؿ البيئي غيابو  معينة من اؼببادالت.

إال أنو وبالرجوع إىل النظاـ التجاري اؼبتعدد األطراؼ، قبد أف الدولية اؼبتعلقة بالبيئة ال يًتتب عنو أي جزاء، 

 جهاز تسوية اؼبنازعات ىو من أبرز فبيزات ىذا النظاـ. 

موال بو يف إطار اعبات القديبة، ولكن دوف أي جدوؿ مع كاف  إجراء تسوية النزاعاتأف ذبب اإلشارة، 

استمرت دوف التوصل إىل  ،زمٍت، وبالتايل كاف من األسهل ذبميد القرارات، كما أف العديد من األعماؿ التجارية
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حوؿ مفهـو وإجراءات تسوية  ،نشأة منظمة التجارة العاؼبية، صدر اتفاؽ التفاىم )مذكرة تفاىم(حل. ومنذ 

ؼبا لو من أنبية يف ربقيق  ،نظاـ قانوين خاص حبسم اؼبنازعات، يبثل جزءا أساسيا من تكوينها افأصبح ؽبالنزاعات، 

فعالية القواعد اليت ربكم التجارة الدولية، إضافة إىل ضماف أمانة تطبيق االتفاقيات اليت تُنظم التجارة العاؼبية بُت 

يف النزاعات البيئية ذات الصلة بالتجارة الدولية، سواء يف  ،يئةقواعد ضباية الب تطبيقمدى  وؼبعرفة .الدوؿ األعضاء

كيف تمت تسوية المنازعات البيئية في إطار اعبات أو يف إطار منظمة التجارة العاؼبية، نطرح اإلشكالية التالية: 

از إطار النظام التجاري المتعدد األطراف؟ وىل تم األخذ بالبعد البيئي في القرارات  الصادرة عن جه

 تسوية المنازعات؟

لإلجابة على ىذه اإلشكالية، قسمنا ىذه الدراسة إىل مبحثُت، نتناوؿ يف ااؼببحث األوؿ تأثَت التجارة 

 .مدى االىتماـ بالبعد البيئي خالؿ تسوية اؼبنازعات البيئية التجاريةالدولية على البيئة، ولبصص اؼببحث الثاين 

 على البيئةالمبحث األول:تأثير التجارة الدولية 

سنتطرؽ يف اؼبطلب األوؿ من ىذا اؼببحث إىل  تكريس النظاـ التجاري اؼبتعدد األطراؼ، لنتناوؿ يف 

 اؼبطلب الثاين دور ىذا النظاـ يف بروز اؼبشكلة البيئية.

 المطلب األول: تكريس النظام التجاري المتعدد األطراف

اعد واالتفاقيات واإلجراءات واؼبؤسبرات والقرارات ؾبموعة القو النظاـ التجاري اؼبتعدد األطراؼ، يقصد ب

واؼبنظمات اليت تشرؼ على اذباه تدفق السلع واػبدمات بُت الدوؿ العامل ، إضافة إىل توجيو وتقييم السياسات 

التجارية ؽبذه الدوؿ دبا يكفل ربقيق استقرارا مناسبا ومبّوا مقبوال حبجم التجارة الدولية، كما يقصد بو "ؾبموعة 

القواعد والًتتيبات اليت وضعت يف أعقاب اغبرب العاؼبية الثانية لضبط قواعد السلوؾ يف العالقات التجارية بُت 

 67الدوؿ اؼبختلفة".

                                                           
67 .40، ص 2001سيد عابد: التجارة الدولية، مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، طبع سنة ؿبمد     
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على أنقاض األزمة االقتصادية عاـ  النظاـ الدويل االقتصادي، الذي ُشيد اغبر، ترصبتقواعد التبادؿ إف 

عامل تطورات سريعة ومتالحقة، خاصة بعد اغبرب العاؼبية الثانية، إذ يف الواليات اؼبتحدة. و لقد شهد ال 1929

حاولت ؾبموعة من الدوؿ، غداة انتهاء اغبرب العاؼبية الثانية مباشرة، إهباد سبل كفيلة بتنظيم الشؤوف االقتصادية 

ين من أزمات مالية،  العاؼبية، ومن أجل حل مشاكل ربويل العملة و تقييمها و كذا توفَت التمويل للدوؿ، اليت تعا

والبنك الدويل  (FMI، على إنشاء كل من صندوؽ النقد الدويل )1944مت االتفاؽ من خالؿ مؤسبر بريتوف  وودز

، وبالتايل فإف التوقيع على اتفاقيات (Banque Mondiale)اؼبعروؼ بالبنك العاؼبي  (BIRD)لإلنشاء والتعمَت 

 ر اقتصادي دويل جديد.بريتوف وودز، اعترب بداية طريق لوضع إطا

إف اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم اؼبتحدة، كاف لو اؼبنظور نفسو، لضماف حرية اؼببادالت 

التجارية، واالستقرار النقدي، ومبو االستثمارات الدولية، ونظم اغبوار اغبكومي الدويل، اؼبالئمة لتحقيق العمالة 

 .7321 يف عاـ (GATT) جاري الدويل من خالؿ إبراـ اتفاقية اعباتوقد مت تعزيز النظاـ الت 68الكاملة.

 General Agreement of Tariffs and" األحػرؼ األولػى مػن الػتسمػيػة اإلنػجػليزية ىػي( GATT) عبػاتا

Trade" ،دة االتفاقية العامة للتعريفات اعبمركية والتجارة، ومن اعبانب االقتصادي، ىي اتفاقية دولية متعد أي

و تتضمن ىذه  69األطراؼ، تنظم اؼببادالت التجارية بُت الدوؿ اليت تنضم إليها ربت اسم األطراؼ اؼبتعاقدة.

مادة،  35االتفاقية نظاما شامال للقواعد العامة اليت ربكم العالقات التجارية بُت الدوؿ األعضاء، وتقع يف 

ويتمثل اإلطار العاـ لالتفاقية  (PED) الدوؿ النامية( مواد جديدة لتلبية مطالب 3ثالثة ) 1965أضيفت ؽبا عاـ 

  70يف النقاط األساسية اآلتية:

                                                           
68 .125، ص1996اد الدويل، الطبعة الثانية، دار اؼبعرفة اعبامعية، اإلسكندرية، طبع سنة ؾبدي ؿبمود شهاب: االقتص    

69
  Otmane BEKENNICHE : L’Algérie, le GATT et l’OMC, office des publications universitaires, Algérie, 

2006, p 25. 
70 .223، ص 2003اعة و النشر، اإلسكندرية، طبع سنة الفتح للطبزينب حسُت عوض اهلل: العالقات االقتصادية الدولية،     
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 .71ربرير التجارة الدولية من كل القيود التعريفية وغَت التعريفية 

  .عدـ التمييز بُت الدوؿ اؼبختلفة يف اؼبعامالت التجارية 

  أساسية على االعتماد على  اغبماية من خالؿ التعريفة اعبمركية، حيث نصت االتفاقية كقاعدة

 72التعريفة اعبمركية بدؿ اللجوء إىل اغبواجز غَت التعريفية، إال يف حاالت استثنائية نصت عليها االتفاقية صراحة.

اتفاقية اعبات ؾبموعة من اؼببادئ اليت هبب مراعاهتا و االلتزاـ هبا من  تضمنت أىدافو، ربقيق ومن أجل

ة مبادئ منها، وىي شرط الدولة األوىل بالرعاية، شرط اؼبعاملة الوطنية وحظر قبل الدوؿ األطراؼ، نذكر ثالث

 القيود الكمية.

واليت تعرؼ باسم اعبوالت  73عرفت اعبات شبانية جوالت، حيث سبيزت اعبوالت اػبمس األوىل،

اؿ، أما اعبوالت الصغرى، بالًتكيز على ربرير التجارة من القيود اعبمركية، وقد حققت تقدما كبَتا يف ىذا اجمل

فإهنا ربتل مكانا متميزا لطبيعة النتائج احملققة فيها، إضافة لطوؿ  74الثالثة اؼبتبقية واؼبعروفة باسم اعبوالت الكربى،

مدة اعبولة وكذا طبيعة اؼبواضيع اليت مت التطرؽ إليها، على غرار اعبوالت الصغرى اليت سبقتها.  ىذا وقد أسفرت 

                                                           
71 .36، ص 2003: اعبات و العامل الثالث، الطبعة األوىل، ؾبموعة النيل العربية، مصر، طبع سنة عاطف سيد    
72 .127، ص نفسوؾبدي ؿبمود شهاب: اؼبرجع     

دولة، جولة  13بلغ عدد الدوؿ اؼبشاركة فيها  1949اـ دولة، جولة آنسي بفرنسا و قد عقدت ع 32حبضور  1947جولة جنيف بسويسرا عاـ  73
دولة بعد أف ازدادت درجة الوعي و الرغبة يف  38، وقد ضمت 1951إىل غاية أفريل عاـ  1950توركاي بإقبلًتا استمرت ىذه اعبولة من سبتمرب 

دولة،  جولة ديلوف جبنيف بسويسرا بلغ عدد  26فيها  واشًتؾ 1956ربرير التجارة الدولية، جولة جنيف بسويسرا عقدت جبنيف بُت جانفي و ماي 
و ظبيت على شرؼ نائب وزير اػبارجية األمريكية دوجالس ديلوف الذي اقًتح انعقاد  1961و1960دولة و عقدت خالؿ الفًتة  26الدوؿ اؼبشاركة 

يز على ربرير التجارة من القيود اعبمركية، وقد حققت تقدما  اعبولة. وقد سبيزت ىذه اعبوالت اػبمس األوىل واليت تعرؼ باسم اعبوالت الصغرى بالًتك
عن زعباط عبد اغبميد: اؼببادالت الدولية من االتفاقية العامة حوؿ التعريفة و التجارة إىل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، ؾبلة الباحث،  كبَتا يف ىذا اجملاؿ.
 .61، ص 2007اعبزائر، طبعت سنة 

يف جولة كنيدي، جولة طوكيو و جولة األوروغواي، ربتل  ىذه اعبوالت مكانا متميزا لطبيعة النتائج احملققة فيها، إضافة تتمثل اعبوالت الكربى   74
 زعباط عبد اغبميد: اؼبرجع و اؼبوضع السابقاف. لطوؿ مدة اعبولة وكذا طبيعة اؼبواضيع اليت مت التطرؽ إليها على غرار اعبوالت الصغرى السابقة ؽبا.
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 117، وبعد التوقيع عليها من قبل 1994اي(، بعد عقد مؤسبر مراكش باؼبغرب يف أفريل اعبولة األخَتة )ألورغو 

 1995.75دولة، عن إنشاء اؼبنظمة العاؼبية للتجارة وبدء عملها مع مطلع سنة 

لقد ربقق انتصار إيديولوجية التبادؿ اغبر بإنشاء منظمة التجارة العاؼبية، اليت يبلغ عدد الدوؿ فيها يف 

النظاـ التجاري اؼبتعدد األطراؼ بإنشاء ىذه اؼبنظمة وإعادة التأكيد  وقد تعززدولة عضو.  159ايل الوقت اغب

، ونظرا ألنبية ىذه )اعبات(على اؼببادئ األساسية اليت أكدت عليها االتفاقية العامة للتعريفة اعبمركية و التجارة 

 اؼببادئ سنتطرؽ إليها باختصار.

 شرط األمة األكثر تفضيال - أ

76شرط  األمة األكثر تفضيالد يع
 ( La clause de la nation la plus favorisée)  الدعامة األساسية

والعمود الفقري لفلسفة ربرير التجارة الدولية، وقد وردت القاعدة اػباصة دببدأ الدولة األوىل بالرعاية يف اؼبادة 

لكية الفكرية اؼبتعلقة بالتجارة، وكذا الفقرة األوىل من األوىل من اتفاقية اعبات، واؼبادة الرابعة من اتفاقية حقوؽ اؼب

اؼبادة الثانية من االتفاقية العامة للتجارة يف اػبدمات، و طبقا ؽبذه اؼبادة هبب منح كل طرؼ من األطراؼ 

، اؼبتعاقدة، نفس اؼبعاملة من مزايا و إعفاءات يتمتع هبا أي طرؼ آخر يف سوؽ الدولة دوف قيد أو شرط أو سبييز

وعلى الرغم من ذلك، تضمنت االتفاقية العامة عددا من االستثناءات وبق للدوؿ األعضاء دبوجبها التمتع بإعفاء 

بناء على اعتبارات موضوعية توافق عليها األطراؼ األخرى و تشمل  77من االلتزاـ بشرط الدولة األوىل بالرعاية،

 ما يلي:

                                                           
75 .25، ص 2010ظ لعشب: اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، الطبعة الثانية، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، طبع سنة ؿبفو     
76  ت اعبمركيةبشأف التعريفا االتفاؽ العاـ عن من الناحية القانونية ىبتلف "1994اعبات اؼبشار إليها باسم " 1994التجارة لعاـ بشأف التعريفات اعبمركية و  االتفاؽ العاـإف   

يشار إليو و  يف وقت الحق أو اؼبعدلة، بصيغتو اؼبصححة اؼبتحدة للتجارة و العمالة ؼبؤسبر األمم التحضَتية الدورة الثانية للجنة هنايةالذي اعتمد يف و  1947 أكتوبر 30 والتجارة
هبب  1947يف جات  ليسوا أطرافا متعاقدة الذين، اؼبشاركُت منظمة التجارة العاؼبية شاءاتفاقية إن على اؼبوافقة، ذلك أنو قبل متصالف يف تأسيسهما ولكنهما. "1947ات باسم "ج

منظمة التجارة العاؼبية، دار اعبامعة اعبديدة، . عن مصطفى سالمة: أطرافا متعاقدينصبحوا لي 1947 اتفاقية اعبات االنضماـ إىل مفاوضاهتم من أجل أوال إكماؿ عليهم
.21، ص 2006 بع سنةاإلسكندرية، ط  

77 .19، اؼبرجع السابق، ص اعبات و العامل الثالث عاطف السيد:    
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 يت تقـو الدوؿ اؼبنظمة إليها بإلغاء الرسـو اعبمركية االتفاقيات التجارية ذات الطابع اإلقليمي ال

 وبقية اغبواجز فيما بينها و اعتماد تعريفة صبركية موحدة تطبق على الدوؿ األخرى.

    منطقة التبادؿ اغبر اليت تقـو الدوؿ األعضاء فيها بإلغاء الرسـو اعبمركية وبقية اغبواجز

 يفاهتا اعبمركية اػباصة مع الدوؿ األخرى.التجارية فيما بينها وتبقي كل دولة على تعر 

  االمتيازات و األفضليات التجارية اليت سبنحها بعض الدوؿ اؼبتقدمة للدوؿ النامية دبوجب اؼبعاملة

.(TSD)اػباصة والتفضيلية
78

 

 شرط المعاملة الوطنية  - ب

ت األجنبية ومورديها منح اؼبنتجا ،(La clause du traitement national) شرط اؼبعاملة الوطنيةاؼبقصود ب

 من الدوؿ األعضاء ميزات ال تقل عن اؼبعاملة اليت ربظى هبا اؼبنتجات الوطنية، أي هبب معاملة اؼبنتج اؼبستورد

(produit importé) نفس اؼبعاملة اليت يلقاىا اؼبنتج الوطٍت (produit national)  اؼبماثل. دبعٌت أنو ينبغي عدـ

دبوجب اؼبادة الثالثة من  79بُت السلع اؼبستوردة و السلع اؼبماثلة اؼبنتجة ؿبليا. -عند فرض الرسـو مثال -التمييز

اتفاؽ اعبات )جاء النص على ىذا اؼببدأ يف اؼبادة الثالثة من اتفاقية حقوؽ اؼبلكية الفكرية اؼبتعلقة بالتجارة تريبس( 

تجات يف السوؽ احمللية. ومن شبة، وجب عدـ يهدؼ شرط اؼبعاملة الوطنية إىل ضماف اؼبساواة يف اؼبعاملة بُت اؼبن

التمييز يف فرض القيود. دبعٌت أف تطبق ىذه األخَتة على كافة اؼبنتجات، سواء احمللية أو اؼبستوردة، شريطة أف 

تكوف ىذه اؼبنتجات مثيلة. وبالتايل، فإف أي إجراء أو تدبَت ال يقـو على أساس اؼبساواة يعد انتهاكا لشرط 

 80طنية.اؼبعاملة الو 

 :  مبدأ حظر القيود الكمية  - ج

                                                           
78 .95ص  ،2006سهيل حسُت الفتالوي: منظمة التجارة العاؼبية، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عماف،     
.102اؼبرجع السابق، ص  اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، ؿبفوظ لعشب:   79  
.17 ، ص1997 ، طبع سنةالنظاـ اعبديد للتجارة الدولية ومستقبل التنمية العربية، الطبعة الثانية، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتوت -الغات و أخواهتاوي: عيساابراىيم   80  
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أف يتم امتناع كل  (La prohibition des restrictions quantitatives) يقصد دببدأ حظر القيود الكمية

الدوؿ األعضاء عن استخداـ القيد الكمي ) أي: ربديد الواردات بكمية معينة( يف أساليب التعامل التجاري فيما 

 التفاقية األساسية النصوص من واحًدا اؼبستوردات على التقييدية الكمية جراءاتاإل استخداـ حظر ويعد بينها.

   مدفوعاهتا ميزاف يف مشاكل من تعاين اليت للدوؿ يتيح (12اغبظر)اؼبادة  ؽبذا ىناؾ استثناء أف إال 81اعبات،

(La balance de paiement) ىذا انتفاء غاؤىا بعدإل ويتم الكمية، التقييدية اإلجراءات ىذه مثل إىل اللجوء 

( ألي بلد ضباية نفسو وبشكل مؤقت، يف حاؿ أحدثت الواردات خطرا حقيقيا 19رخصت )اؼبادة  كما،  السبب

 82على إنتاجو احمللي.

ىذه أىم اؼببادئ اليت أكدت عليها منظمة التجارة العاؼبية، من أجل تنظيم التجارة الدولية، وقد سبيز قياـ 

ء جهاز تسوية اؼبنازعات، وإذا كاف معموال بنظاـ تسوية اؼبنازعات يف إطار اعبات، فإف ىذه اؼبنظمة كذلك بإنشا

ىذا النظاـ شابتو العديد من العيوب، أنبها عدـ اإللتزاـ باعبدوؿ الزمٍت. ونظرا لدور جهاز تسوية اؼبنازعات يف 

 حل اؼبنازعات البيئية، سنتطرؽ إليو ىو اآلخر باختصار.

فهو ابتكار ىاـ يف النظاـ التجاري  83ازعات من أبرز فبيزات منظمة التجارة العاؼبية،إف جهاز تسوية اؼبن

اؼبتعدد األطراؼ، يتألف من فبثلي صبيع الدوؿ األعضاء. يعمل اعبهاز على مراقبة تنفيذ وفعالية إجراءات التسوية 

عن منظمة التجارة العاؼبية ضمن ىذا  يف صبيع اتفاقيات منظمة التجارة العاؼبية إضافة إىل تنفيذ القرارات الصادرة

اإلطار، و يتم الطعن أماـ ىيئة االستئناؼ، حيث تعترب القرارات الصادرة عنو إجبارية و ملزمة للدوؿ األعضاء، 

 فال يبكن إلغاء أي قرار يصدر عن ىيئة االستئناؼ إال بقرار باإلصباع من ىيئة تسوية اؼبنازعات. 

                                                           
81

 Vincent Thierry BOUANGUI : La protection de l'environnement et l'OMC : nature des rapports et 

perspectives d'harmonisation , thèse doctorat, université de Reims, Atelier national de reproduction des thèses, 

2001, p 52. 
.60زعباط عبد اغبميد: اؼبرجع السابق، ص   82  
83

  Patrick lOVE, Ralph LATTIMORE: Le commerce international libre, équitable et ouvert ? , les essentiels de 

l’OCDE, OCDE, paris, 2009, p 99. 
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من مذكرة التفاىم يشكل عنصرا أساسيا لتوفَت األمن يف  2.3ا للمادة إف جهاز تسوية اؼبنازعات وفق

إطار النظاـ التجاري اؼبتعدد األطراؼ، إال أنو يبثل واحدة من االختالفات على مستوى القواعد العامة بُت ربرير 

 التجارة الدولية وضباية البيئة.

 المطلب الثاني: بروز المشكلة البيئية 

االرتباط الوثيق بُت النشاط التجاري والبيئة يفسره قياـ واعتماد كافة األنشطة االقتصادية عليها، باعتبارىا 

اؼبصدر الرئيسي لكل مستلزمات اإلنتاج. كما يؤثر يف االذباه العكسي، وبشكل مباشر، كل ما ينتج عن العملية 

ولية بالقواعد اليت تضمنتها العديد من االتفاقيات، اليت اإلنتاجية من ملوثات و نفايات. وتتأثر حركة التجارة الد

 84.تنادي بتطبيق معايَت ؿبددة على إنتاج السلع وتروهبها يف األسواؽ العاؼبية

 من تزيد التجارية اغبرية أف من األثار اؼبفًتضة للتجارة الدولية على البيئة آثار االقتصاد السلمي دبا

 الواسع االستعماؿ بسبب البيئة على ضغطا آلية بصفة يشكل ذلك فإف عموما، االقتصادي األداء مستويات

 اؼبياه. وىي اػبشب، الطاقة، :مثل 85وسيطة كمواد اإلنتاجية العملية يف متجددة( وغَت )متجددة الطبيعية للموارد

 لصلبةا النفايات حجم زيادة يف أخرى جهة من يساىم ما ىذا اإلنتاج، لتعظيم عملية أية يف ضرورية عناصر

 ىبلقو الذي السلمي االقتصاد أثر أف الواضح من وعليو .للهواء اؼبلوثة السامة الغازية واإلفرازات واؼبياه، للًتبة اؼبلوثة

 عن اإلنتاجية اؼبوارد زبصيص إعادة يف ويسهم التلوث، أشكاؿ ـبتلف من يزيد اؼببادالت التجارية يف التسارع

 86السلمي. واالقتصاد التخصص طريق

دت قوانُت التجارة الدولية والبيئة تطورا مستقال، فبعد اغبرب العاؼبية  الثانية، حُت أعيد بناء النظاـ وشه

على البيئة من  (L'intégration économique) التجاري اؼبتعدد األطراؼ، مل تكن آثار التكامل االقتصادي

                                                           
.38، ص 2011دردور آماؿ: التنمية اؼبستدامة و ربرير التجارة الدولية، مذكرة ماجستَت، جامعة مستغاًل،   84  
85

  Alfredo SUAREZ : commerce international et environnement, hachette, Paris, 2010, p 68. 
ف بن عبد العزيز: إشكاليةالسالـ ـبلويف، سفياعبد   86 اعبزائري، اؼبؤسبر العلمي الدويل حوؿ سلوؾ  الوطٍت االقتصاد تنافسية على وتأثَتىا الدولية التجارة يف البيئية اؼبعايَت ضبط 

.56، ص 2012اؼبؤسسة االقتصادية يف ظل رىانات التنمية اؼبستدامة و العدالة االجتماعية، جامعة ورقلة، نوفمرب   
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ي، و أوضحت فقط إشارات غَت مباشرة االىتمامات األولوية، كما توضحو أيضا صياغة قواعد النظاـ التجار 

كما مل يذكر موضوع البيئة خالؿ العقود   1947،87من بند االستثناء التفاقية اعبات  20خصوصا يف اؼبادة 

 األوىل من اتفاقية اعبات، سواء يف مناقشات األطراؼ اؼبتعاقدة، أو يف أي نزاع ذباري.

اكل ونقاط تثَت القلق، حوؿ إجراءات التحرير الكلي و يف ىذا اإلطار، وبدد أنصار ضباية البيئة عدة مش

التجارة الدولية ومبوىا اؼبتسارع بعد ربريرىا، ترتب عنو زيادة ف للتجارة وما سينجم عنو من آثار سلبية على البيئة.

مستمرة غَت مرغوبة يف إنتاج منتجات تؤدي إىل تلوث شديد للبيئة، يف تلك الدوؿ اليت ال تلتـز بشروط 

 88ءات بيئية مناسبة.وإجرا

ليس ىناؾ وصف أصدؽ على ربوالت التجارة الدولية، يف القرف الواحد والعشرين، من كوهنا تستند على 

فكر ليربايل جديد، قائم على قرصنة الطبيعة وعلى االستنزاؼ اؼبتواصل للموارد الطبيعية، بدوف حساب وبدوف 

، كل ذلك وفق ما تتطلبو السوؽ الدولية، ىذه األخَتة اليت حدود منطقية االستهالؾ، خاصة موارد الدوؿ النامية

قد تتعرض إلخفاقات تكوف ؽبا آثار سلبية على البيئة. كما تقـو القرصنة الطبيعية، اليت تتزعمها الشركات عرب 

لدى  يف األساس، على السعي وراء زيادة اؼبؤشرات االقتصادية الرئيسية، اليت أصبحت تعد دبثابة عقيدة 89الوطنية،

 90معظم الدوؿ الصناعية يف العامل.

                                                           
)ب( و )ز(، حيث ذكرت العامة للتعريفة اعبمركية و التجارة ربت عنواف استثناءات عامة )على ربرير التجارة الدولية(، ومن اإلستثناءات، ما جاء يف الفقرتُت  20ؼبادة وردت ا  87

وارد الطبيعية". عن مصطفى رشدي شيحة: اتفاقية التجارة العاؼبية يف األوىل "ضباية اإلنساف و اغبيواف و النبات من حيث اغبياة و الصحة"، أما الثانية فأشارت إىل" اغبفاظ على اؼب
.106، ص 2004عصر العوؼبة، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية،   

88 ، السعودية، 4تصاد، اجمللد الثاين، العدد منظومة عاؼبية و بعض االعتبارات للدوؿ النامية، السلسلة العلمية عبمعية االقجالؿ عبد الفتاح اؼبالح: التجارة الدولية و البيئة يف إطار  
.15، ص 2000طبعت سنة   

89 وكل واحدة من ىذه اؼبصطلحات يبكن استخدامها للتعبَت عرب الوطنية". أو "عاؼبية" "، "دولية"، "متعددة اعبنسيات" توصف ىذه الشركات بعدة مصطلحات يبكن حصرىا يف 
قامت األمم اؼبتحدة بإنشاء عبنة بغية تعريف الشركات متعددة اعبنسيات، وقد أطلقت  قبل األمم اؼبتحدة. و الذي مت تكريسو منىشركة عرب وطنية" مصطلح " ولكن عن ىذا اؼبفهـو

أيا كاف الشكل القانوين بلدين أو أكثر، عليها تسمية "شركة عرب وطنية " وعرفتها على أهنا :" أي كياف اقتصادي يعمل يف أكثر من بلد واحد أو ؾبموعة كيانات اقتصادية تعمل يف 
عبنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا: الشركات عرب الوطنية يف الدوؿ عن ا وسواء نُظر إليها منفردة أو ؾبتمعة"الذي تتخذه سواء يف موطنها أو يف البلد الذي سبارس فيو نشاطها 

.3، ص 2005األعضاء يف اإلسكوا، األمم اؼبتحدة، نيويورؾ،   
.283، ص 2008 بع سنةمشكالت التنمية و البيئة و العالقات الدولية، الطبعة األوىل، دار اػبلدونية، اعبزائر، طزاؽ مقري: عبد الر   90  
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تعترب الشركات عرب الوطنية من أكرب اؼبتسببُت يف ظاىرة االحتباس اغبراري، تآكل طبقة األوزوف، ظاىرة 

التصحر، ظاىرة االنقراض اغبيواين والنبايت، مشكلة النفايات الصناعية اؼبشعة والكيماوية وطمرىا يف باطن األرض 

 91ضافة إىل تلوث اؽبواء واالستهالؾ اؼبفرط ؼبصادر الطاقة غَت اؼبتجددة.أو قعر احمليطات، إ

يف إشارة إىل  92ووبتل موضوع تلوث اؽبواء مكانة مركزية عند اغبديث عن ظاىرة االحتباس اغبراري،

لى درجات مئوية. ويبثل ىذا هتديدا واضحا ع 3االرتفاع اؼبتواصل لدرجة حرارة األرض، ويُقَدر أف ترتفع دبعدؿ 

اآلالؼ من األنواع      البيولوجية، وعلى خصوبة الًتبة واألراضي الصاغبة للزراعة، إضافة إىل تسارع ذوباف ثلوج 

القطبُت، وبالتايل ارتفاع مستوى اؼبياه يف احمليطات، فبا قد يضع بلداف بأكملها مثل بنغالدش وىولندا وأقساـ من 

تعترب الواليات اؼبتحدة األمَتكية وشركاهتا ومصانعها مسؤولة عن و   93دلتا النيل وسواىا ربت هتديد االكبراؼ.

 % من إصبايل االنبعاث يف العامل، وتليها الصُت اؼبسؤولة عن حوايل نصف ىذه النسبة، رغم أهنا تعد33حوايل 

دى دورا بناء قوة ىامة يف التعاوف البيئي الدويل. فقد ظلت تشارؾ دبوقف إهبايب يف النشاطات البيئية العاؼبية، وتؤ 

 يف الشؤوف البيئية الدولية.

أف الشركات اؼبتعددة اعبنسية  (،La désertification)ويشَت الدكتور زيغلر خبصوص ظاىرة التصحر

مسؤولة عن تدمَت الغابات البكر يف إفريقيا وأمَتكا الالتينية، خاصة تلك الشركات اليت تنشط يف ؾباؿ صناعة 

لزراعية الصناعية الضخمة، اليت ال تنفك باحثة عن أراض جديدة، من أجل إضافة إىل التجمعات ا اػبشب.

توسيع مساحات استثماراهتا، أو تكثيف نشاطها يف ؾباؿ تربية األبقار. وتتسبب كل سنة يف حرؽ آالؼ 

                                                           
، ص 2001وىبة صاحل: قضايا عاؼبية معاصرة، الطبعة األوىل، دار الفكر، دمشق، طبع سنة   91 97. 
ة ما نتيجة تغيَت يف تدفق الطاقة اغبرارية من البيئة وإليها. وعادة ما يطلق ىذا االسم على ظاىرة ارتفاع درجات حرارة االحتباس اغبراري ىو ظاىرة ارتفاع درجة اغبرارة يف بيئ  92

عية و أف أف ىذه الظاىرة طبي األرض يف معدؽبا. و عن مسببات ىذه الظاىرة على اؼبستوى األرضي أي عن سبب ظاىرة ارتفاع حرارة كوكب األرض ينقسم العلماء إال من يقوؿ
يف أوروبا، وفريق آخر يعزوف تلك الظاىرة إىل  18و  17نوعا ما بُت القرف  مناخ األرض يشهد طبيعيا فًتات ساخنة و فًتت باردة مستشهدين بذلك عن طريق فًتة جليدية أو باردة

وي.تراكم غازات الدفيئة يف الغالؼ اعب  
93 ، مطابع السياسة، الكويت، طبع سنة 285لة عامل اؼبعرفة، العدد سامة اػبويل: البيئة وقضايا التنمية والتصنيع، سلس  2002 30،  28، ص  . 
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 350وخالؿ أربعُت سنة تقلصت مساحة الغابات البكر يف العامل دبقدار  94اؽبكتارات من الغابات العذراء.

باؼبائة يف  18باؼبائة يف آسيا، و 30باؼبائة من الغابات يف   إفريقيا، و 18ف ىكتار، وكاف ذلك نتيجة تدمَت مليو 

كما أصابت ظاىرة   95ماليُت ىكتار كل سنة، 3أمَتكا الالتينية والكارييب. ويقّدر ما يُدمر اليـو بأكثر من 

، حيث ٌحولت ثلثي مساحة إفريقيا إىل أراض التصحر كذلك مناطق عديدة يف العامل، خاصة يف سهوؿ أفريقيا

ما أدى إىل القضاء على التنوع  96مليوف ىكتار، 104صحراوية ومناطق جافة، وأصابت يف آسيا ما يقارب 

 1990نوع بيػن العامػُت  50000اغبيوي، ويقدر ما ُدمر من أنواع زراعية وحيوانية تدمَتا كامال أكثر من 

.وال اػبسائر مستمرة  2000،97و  إىل اليـو

اؼبوارد يبكن القوؿ بأف السرعة اؼبذىلة اليت يتم هبا استهالؾ ؼبصادر الطاقة،  الستهالؾ اؼبفرطو خبصوص ا

تتعدى القدرة على ذبديدىا، ىذا من جهة. من جهة أخرى، يتم   (Ressources renouvelables)اؼبتجددة

بوتَتة ال تكًتث باحتياجات األجياؿ اؼبقبلة.  (Ressources non renouvelables) ؼبتجددةااستهالؾ اؼبواد غَت 

وىذا األسلوب التقليدي للتنمية الذي يستند إىل اؼبفاىيم الليربالية، يشكل خطرا على اإلنساف وعلى اؼبوارد 

 98الطبيعية وعلى البيئة.

نادرة و أي سرقة الكائنات ال ،(Biopiraterie) تتسبب الشركات عرب الوطنية كذلك يف القرصنة اغبيوية

خاصة النباتات الطبية، حيث تتعرض كثَت من الدوؿ النامية إىل مثل ىذه القرصنة من قبل الشركات عرب الوطنية 

بتوظيف موارد نادرة إنتاج أدوية مثال واغبصوؿ على براءات اخًتاع دوف تقدمي نسبة إىل دولة اؼبنشأ، بل أف ىذه 

تفاقية حقوؽ جوانب حقوؽ اؼبلكية الفكرية اؼبتصلة بالتجارة سبنح األدوية تباع يف أسواؽ دوؿ اؼبنشأ، علما أف ا

                                                           
94 .105، ص 2003ؿبمد زكريا إظباعيل(: سادة العامل اعبدد، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتوت، طبع سنة جاف زيغلر )ترصبة     
12، 10، ص ص 2001ّحر، نيويورؾ، حوؿ مكافحة التص تقرير السكرتَت التنفيذي ؼبعاىدة األمم اؼبتحدة  95 . 
111، 109، ص ص نفسوجاف زيغلر:  اؼبرجع   96 . 
.286، 285عبد الرزاؽ مقري: اؼبرجع السابق، ص ص   97  
2003كويف أناف: التنمية البشرية اؼبستدامة، تقرير أعماؿ اؼبنظمة السنوي، األمم اؼبتحدة، نيويورؾ،   98 8، ص  . 
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حق اؼبلكية الفكرية للشركة صانعة الدواء أو اؼبستحضر سواء لطريقة تصنيع اؼبنتج أو للمنتج نفسو وكأهنا ال تعطي 

فيها ىذه اؼبواد أية حقوؽ للمادة اػباـ اليت صنع منها اؼبنتج و ال حىت للسكاف األصليُت يف اؼبنطقة اليت توجد 

كل ذلك من أجل توسيع انتشارىا وبناء قدراهتا على اؽبيمنة على الصعيد الدويل، من خالؿ نظاـ معقد   99اػباـ.

ينطوي على مصاحل متباينة، ومن خالؿ قواعد ذبارية تضّمنها النظاـ التجاري اؼبتعدد األطراؼ، ىذه القواعد اليت 

البيئية، يف العديد من النزاعات اؼبطروحة يف إطار النظاـ التجاري اؼبتعدد طاؼبا كاف ؽبا اجملاؿ إلقصاء القواعد 

 األطراؼ من اعبات إىل منظمة التجارة العاؼبية.

 المبحث الثاني: مدى االىتمام بالبعد البيئي خالل تسوية المنازعات البيئية التجارية 

وع فيها إىل القضاء التجاري الدويل فبثال لقد طرحت العديد من النزاعات البيئية التجارية و اليت مت الرج

 .يف نظاـ تسوية اؼبنازعات سابقا )اعبات( وجهاز تسوية اؼبنازعات الحقا )منظمة التجارة العاؼبية(

 

 

 

 المطلب األول: تسوية المنازعات البيئية في ظل اتفاقية الجات

(، فيما يتعلق 1994 -1945لقد مت عرض ستة قضايا أماـ الفرؽ اػباصة، العاملة يف إطار جات )

دبراجعة التدابَت البيئية أو ذات الصلة بصحة االنساف،وسنتعرض فيما يلي إىل إحدى أىم ىذه القضايا وىي قضية 

 التونة و الدالفُت.

                                                           
.292، ص سابقالعبد الرزاؽ مقري: اؼبرجع   99  
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حُت مت حظر  100اؼبكسيك خبصوص استَتاد التونة اؼبكسيكية،و  ىو خالؼ وقع بُت الواليات اؼبتحدة 

إىل الواليات اؼبتحدة، باعتبار أف التقنيات اؼبستخدمة يف صيدىا، تسببت يف أسر واردات التونة من اؼبكسيك 

 أحد األنواع احملمية من الثدييات البحرية )الدالفُت(.

، تتهمها فيها بأف اغبظر الذي 1991سبتمرب  3ورفعت اؼبكسيك قضية ضد الواليات اؼبتحدة يف 

نوف ضباية اغبيوانات البحرية )الذي سبنع دبقتضاه الواليات اؼبتحدة تفرضو الواليات اؼبتحدة األمريكية، بناء على قا

األمريكية استَتاد التونة ومنتجاهتا، اليت يتم اصطيادىا بشبكات صيد حريرية، أو بطريقة تؤثر على حياة الدالفُت، 

تحدة بقانوهنا خاصة من مياه احمليط اؽبادي االستوائية( متعارض مع اعبات. ومن جانبها، احتجت الواليات اؼب

بشأف ضباية اغبياة البحرية، والذي يبنع استَتاد التونة من دوؿ الشرؽ االستوائي للمحيط  1988الصادر يف عاـ 

اؽبادي، اليت ال تتوافق طرؽ صيدىا مع معايَت ضباية الدالفُت، اليت تطبقها الواليات اؼبتحدة على صياديها 

 20تدابَتىا كانت جزءا من اؼبتطلبات الواردة يف الفقرة )ز( من اؼبادة  احملليُت. وقد دفعت الواليات اؼبتحدة بأف

 101من اعبات، أي أهنا تتعلق بصيانة اؼبوارد الطبيعية القابلة للنفاذ.

اؼبكسيك على أساس أف قواعد  –اليت تشكلت يف إطار اعبات  –لقد ساندت ؿبكمة تسوية النزاع 

فقا لطرؽ اإلنتاج. كما مل تأخذ احملكمة دبا أثارتو الواليات اؼبتحدة من اعبات ىنا سبنع وضع قيود على االستَتاد و 

فال يبكن تطبيق أحكاـ اتفاقية التجارة  معرفة اؼبوردين السابقة بقواعد ضباية الدرافيل يف الواليات األمريكية،

اؼبوقف األمريكي دبوجب  الدولية باألنواع اؼبهددة باالنقراض من اغبيوانات والنباتات الربية، كما اليبكن تربير

فحسب احملكمة، الفقرتُت )ب( و)ز( ال تنطبقاف على اؼبوارد  102من اعبات. 20الفقرة )ب( أو )ز( من اؼبادة 

، ال تطبق إال على تقييد التجارة 20الطبيعية اؼبوجودة خارج اختصاص الطرؼ الذي سن القيود التجارية، فاؼبادة 

                                                           
100

 Etats-Unis – Restrictions à l’importation de thon, Rapports distribués les 3 septembre 1991 et 16 juin 1994 

non adoptés, WT/DS21/R ; WT/DS29/R. 
101

 OMC: Comprendre  l’OMC, 4
ème

 éd, Genève, juillet, 2008, p 69. 
.21، 20، ص ص 2006لقانوين للبيئة يف العامل، الطبعة األوىل، منشورات اغبليب اغبقوقية، لبناف، ؿبمد خالد صباؿ رستم: التنظيم ا  102  
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لية، األمر الذي وبد من تطبيق اتفاقية التجارة الدولية باألنواع اؼبهددة باالنقراض يف األنواع اؼبهددة باالنقراض احمل

 103من اغبيوانات والنباتات الربية.

ىذه إحدى القضايا اؼبطروحة أماـ احملكمة اؼبشكلة يف إطار اعبات، واليت الحظنا من خالؽبا أسبقية 

لنسبة لباقي القضايا اليت مت فيها استبعاد البعد البيئي غبساب القواعد التجارية عن القواعد البيئية، و اغباؿ ذاتو با

 اؼبصاحل التجارية للدوؿ.

 المطلب الثاني: تسوية المنازعات البيئية في إطار منظمة التجارة العالمية

لقد سبيزت منظمة التجارة العاؼبية ،كما أشرنا سابقا، بإنشاء جهاز تسوية اؼبنازعات، ىذا األخَت الذي 

بُت فنزويال ثالث قضايا ذات أبعاد بيئية، تقيد من التجارة الدولية، ومن بُت ىذه القضايا قضية البنزين  نظر يف

والربازيل من جهة )كطرؼ( والواليات اؼبتحدة األمريكية من جهة أخرى )كطرؼ ثاين(. وكاف األمر خبصوص 

سلطات اعبات، من اؼبعاملة األقل تفضيال حُت  اشتكت فنزويال إىل  104اإلجراءات األمريكية اؼبتعلقة بالبنزين،

للبنزين اؼبصدر إىل الواليات اؼبتحدة، مقارنة بالبنزين احمللي ؽبذه األخَتة. وينحصر السبب يف القانوف األمريكي 

، من قبل الوكالة األمريكية ألجل ضباية البيئة، الذي نتجت أحكامو من تعديل  1993ديسمرب  15اؼبعتمد يف 

وقد أثار القانوف اؼبذكور، سخط فنزويال والربازيل، ؼبا   105ت اؼبتحدة لقانوف مكافحة تلوث اؽبواء.كونغرس الواليا

وبملو من معاملة سبييزية بُت اؼبنتجات من اؼبصايف الوطنية األمريكية واؼبنتجات اؼبستوردة، إىل درجة أف األوىل 

، يف حُت الثانية عليها أف ترضخ (Des niveaux de base individuels)يبكنها االمتثاؿ ؼبستويات قاعدية فردية 

منتظما، وأكثر تقييدا.  مستوى قاعديا،، أي (Un niveau de base réglementaire)قانوين  مستوى قاعديإىل 

وعمليا، نذكر بأف البنزين األمريكي الذي لديو نفس اػبصائص الفيزيائية، يباع حبرية من قبل الشركة األمريكية، 

                                                           
103

 Vincent Thierry BOUANGUI : Op.Cit., p 291. 
104

 États-Unis, Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, rapports adoptés le 20 mai 1996, 

WT/DS2/9 (rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial). 
.288عبد الرزاؽ مقري: مشكالت التنمية و البيئة و العالقات الدولية، اؼبرجع السابق، ص   105  
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إىل خط األساس الفردي اػباص بو. يف حُت ال يسمح للمستورد األمريكي بذلك، اللتزامو باالمتثاؿ ألنو يبتثل 

إىل خط األساس القانوين. واعتربت فنزويال والربازيل أف ىذا االلتزاـ، يفرض معاملة أقل تفضيال للبنزين اؼبستورد، 

نزينها، وذلك من خالؿ القياـ باستثمارات إىل درجة أف اؼبصايف اػبارجية ذبد نفسها مضطرة لتحسُت نوعية ب

ىامة، أو خبفض أسعاره يف حالة اغبفاظ على نفس النوعية، وأكدوا أف القانوف األمريكي ال يتفق مع شرط 

 106اؼبعاملة الوطنية.

الواليات اؼبتحدة على ىذه اغبجج، خبصوص عدـ توافق اإلجراءات التنظيمية األمريكية ولقد اعًتضت 

منها  4لة الوطنية. إذ أوضحت بأف شرط اؼبعاملة اؼبنصوص عليو يف اؼبادة الثالثة، وخاصة الفقرة مع شرط اؼبعام

، يبكن أف وبًـت فقط، إذا مت التوصل إىل أف (Les produits similaires) اؼبتعلقة دبعاملة اؼبنتجات اؼبثيلة

أنو سيتم باؼبوازاة، وأشارت أيضا، ب 107يقة.طر نفس الكليا بت معاعبتها  اؼبنتجات اؼبستوردة واؼبنتجات الوطنية سبَ 

تعويض اؼبعاملة األقل تفضيال للبنزين األجنيب دبعاملة أقل تفضيال عبزء من البنزين األمريكي.  وقد اعترب 

األمريكيوف أيضا أنو يبكن استبداؿ شرط اؼبعاملة الوطنية بُت اؼبنتجات اؼبثيلة، دبفهـو اؼبعاملة اؼبماثلة بُت أطراؼ 

ع فباثل، فهي تعمل على ضباية البيئة من خالؿ ىذا اإلجراء، على عكس فنزويال و الربازيل، وىنا يكمن يف وض

 عدـ التماثل يف الوضع.

اؼبعروض عليو النزاع، أف أحكاـ القانوف األمريكي اليت  (Le Groupe spécial)وأشار الفريق اػباص 

، ال تتفق مع اؼبادة الثالثة يف الواقع فيما  -، والحظ الفريق اػباص أيضا 4، دبا يف ذلك الفقرة  تعرضت للهجـو

بأف البنزين اؼبستورد ىبضع ؼبعاملة أقل رعاية من البنزين احمللي،  –يتعلق دبعاملة ىذين النوعُت من اؼبنتجات اؼبثيلة 
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 Abraham Yao GADJI4 Op.Cit, p 88 
107 Eric ROBERT 4 L’affaire des normes américaines relatives à l’essence, le premier différend commercial 
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اؼبمنوحة  وأف أساليب وضع خطوط األساس سبنع البنزين اؼبستورد من االستفادة من شروط البيع اؼبالئمة لتلك

 للبنزين احمللي.

 من جهة أخرى، َتدّخل شرط اؼبعاملة الوطنية يف ؾباؿ ضباية البيئة، يف قضية سابقة تسمى

"superfund."
108
تطبيق حكم من القانوف األمريكي اؼبتعلق باالستجابة البيئية إىل ترجع أحداث ىذه القضية  

ة أكرب على النفط اؼبستورد مقارنة بالضريبة اؼبفروضة على العاؼبية، التعويض واؼبسؤولية، فقد فرض القانوف ضريبي

٪ من قيمة اؼبنتج، إذا مل يوفر اؼبستورد اؼبعلومات 5اؼبنتجات النفطية احمللية. وسبثل ىذه الضريبة العقابية نسبة 

التمييز   الواليات اؼبتحدة أف نتائج ادعتالضرورية خبصوص مقدار الضريبة على اؼبنتج. ومن خالؿ ىذه الضريبة، 

 109كانت ضعيفة، وال يعتد هبا يف مواجهة التنافسية.

و مع ذلك، فإف فريق تسوية اؼبنازعات يف اعبات، وجد أف شرط اؼبعاملة الوطنية كاف مطبقا على صبيع 

الضرائب، بغض النظر عن أىدافها السياسية، فاالمتثاؿ إىل ضريبة داخلية على سلع مستوردة ؼبتطلبات اؼبعاملة 

الضريبة على اؼبنتجات احمللية، بشكل مباشر أو غَت مباشر، بنفس النسبة أو  فرض يعتمد على كيفية الوطنية

 110بنسبة أعلى.

، فَتم 2الفريق أف الضريبة النفطية انتهكت أحكاـ اؼبادة الثالثة الفقرة  أكدبناء على ىذا التحليل، 

ضريبة النفطية كانت ـبالفة لشرط هذه الة، فسحب ضرائب عالية كانت مفروضة على اؼبنتجات النفطية اؼبستورد

اؼبعاملة الوطنية. ويف نفس القرار، أيد الفريق فيما يتعلق بالضريبة على اؼبواد الكيميائية، أف اؼبنتجات اؼبستوردة مثل 

ه ، وعليو ظبح الفريق يف ىذ2اؼبنتجات الوطنية، تتحمل تكاليف معادلة، استيفاء ألحكاـ اؼبادة الثالثة الفقرة 

النقطة للواليات اؼبتحدة، بتحصيل اغبقوؽ )الضرائب( على بعض اؼبنتجات اؼبستوردة اليت ربتوي على مكونات  
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كيميائية، من أجل تزويد الصندوؽ اػباص بالبيئة اؼبخصص لتمويل برنامج القضاء على رواسب النفايات اػبطَتة 

 111يف الواليات اؼبتحدة.

ىذه القضية، يدؿ على أف مبادئ التجارة الدولية، ال سبنع أي  من الواضح، أف قرار الفريق اػباص يف

دولة عضو يف منظمة التجارة العاؼبية أف تطبق القواعد الداخلية اؼبتعلقة بالبيئة على اؼبنتجات اؼبستوردة، إذا كانت 

التدابَت  تكوف ، وأفىذه القواعد تنظم بصورة مباشرة بيع اؼبنتجات احمللية اليت زبضع لنفس االستخداـ النهائي

اؼبتخذة من طرؼ الدولة موجهة إىل ربقيق ىدفها البيئي فقط، على أف تعتمد الدولة على نفس القواعد اؼبقبولة 

.دوليا
112

 

النقاش حوؿ مدى توافق التدابَت  الوطنية غبماية البيئة، مع  توقفيظهر لنا، أف ىذه الشروط التقييدية ال 

عندما تسعى الدولة اؼبستوردة إىل فرض  ط  اؼبعاملة الوطنية كسياسة ضبائية،حرية التجارة الدولية. وقد يظهر شر 

ويبدو أف ىذا التحوؿ للمتطلبات اإليكولوجية كبو األىداؼ االقتصادية، ال يبكن العثور  معايَتىا غبماية البيئة. 

ية يف البلداف والتوافق مع لو على عالج إال بتنسيق دويل للمعايَت البيئية، مع األخذ يف االعتبار، مستوى التنم

 اؼبمارسات التجارية الدولية.

 الخاتمة:

إف القواعد العامة للتجارة الدولية زبتلف اختالفا جوىريا عن اليت ربكم ضباية البيئة، باعتبار أف اؼببادئ 

قد تولت مهمة ف (OMC)منظمة التجارة العاؼبية أمااليت تقـو عليها أعماؿ اجملالُت زبتلف يف مفاىيمها وتنفيذىا. 

الفقرة األوىل، إىل تسهيل تنفيذ، إدارة و عمل االتفاقيات التجارية متعددة  3عامة، إذ قبدىا هتدؼ دبوجب اؼبادة 

األطراؼ وتصبو إىل ربقيق أىدافها، كما تكوف أيضا دبثابة إطار إلدارة وتنفيذ وسَت االتفاقيات متعددة األطراؼ، 

قوة القواعد التجارية الدولية. من جانب آخر، يتضح أف القواعد القانونية  وىذا إف دؿ على شيء فإمبا يدؿ على
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 Abraham Yao GADJI4 Ibid, p p89, 90. 
.60، ص 1999ربرير التجارة العاؼبية وأثرىا احملتملة على البيئة والتنمية، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل، القاىرة، طبع سنة السالـ عوض اهلل: صفوت عبد   112  
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الدولية اؼبطبقة يف ؾباؿ البيئة، ليست قسرية، وىذا بسبب غياب الطابع اإللزامي للنصوص اؼبعتمدة يف ىذا اجملاؿ، 

(" ليت ىي أكثر صبودا واليت يتم قواعد التجارة الدولية ا على عكس ،(Soft lawأو ما يطلق عليو "القػانوف غَت اؼبلـز

وبالرجوع إىل بعض السوابق القضائية، سواء يف إطار اعبات أو يف  .(hard law) تصنيفها ضمن "القانوف الثابت"

إطار منظمة التجارة العاؼبية، واليت تضمنت مراجعة التدابَت اؼبتعلقة بالبيئة، أو تلك التدابَت اؼبتعلقة بصحة 

 ، قبد أف قوانُت اؼبنظمة ؽبا األولوية على القواعد البيئية.(XX) 20األشخاص، دبوجب اؼبادة 

من مذكرة التفاىم يشكل عنصرا أساسيا لتوفَت األمن يف  2.3إف جهاز تسوية اؼبنازعات وفقا للمادة  

ربرير إطار النظاـ التجاري اؼبتعدد األطراؼ، إال أنو يبثل واحدة من االختالفات على مستوى القواعد العامة بُت 

 التجارة الدولية وضباية البيئة. 
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مظاهر الدور اإلٌجابً للقاضً المدنً المغربً فً مرحلة 

 التحقٌق من خالل قانون المسطرة المدنٌة الحالً

 



2014 غشت -ٌولٌوز الثانً :العدد                                                                جلة منازعات األعمال                  م  

 

 إػذاد أٔٛاس ثٛ٘الي

 غبٌت ثبحث ثّبسزش اٌذساسخ اٌٍّزٛدٌٚٛجٍخ ٌمبْٔٛ اإلٌزضاَ اٌزؼبلذي ٚاٌؼمبس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِخ4ِمذ

عبس لبْٔٛ اٌّغطشح اٌّذ١ٔخ ِٕٚز أٚي لبْٔٛ عٓ ثبٌّغشة ثّثبثخ لبْٔٛ اٌّغطشح 

اٌّذ١ٔخ ػٍٝ رخ٠ًٛ اٌمبػٟ ئ٠دبث١خ أٚفش ٚٔشبؽب أوثش فٟ اٌذػٜٛ، ٚخبطخ فٟ ِشزٍزٙب 

اٌشئ١غ١خ اٌّزّثٍخ فٟ ِشزٍخ اٌزسم١ك، ػٍٝ اػزجبس أْ لٕبػخ اٌمبػٟ اٌزٟ ع١ىشعٙب اٌسىُ أٚ 

 .زٖ اٌّشزٍخاٌمشاس رجٕٝ فٟ ٘

ٚئرا وبْ وً خظُ ٠غؼٝ أثٕبء اٌزسم١ك ئٌٝ ئلٕبع اٌمبػٟ ثظسخ ادػبءارٗ أٚ ثؼذَ  

طسخ ادػبءاد خظّٗ فاْ اٌذٚس اإل٠دبثٟ ٌٍمبػٟ اٌّىشط فٟ اٌفشع اٌّزؼٍك ثاخشاءاد 

اٌزسم١ك اٌؼبد٠خ ٚاٌفشع اٌّزؼٍك ثاخشاءاد اٌزسم١ك اٌّغطش٠خ ِٓ لبْٔٛ اٌّغطشح اٌّذ١ٔخ 
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(، ٠غّر ٌٗ ثبٌزسشن ٚػذَ اإلوزفبء ثّب ٠مذِٗ 336ٚ  334طخ اٌفظ١ٍٓ )خب اٌّغشثٟ

اٌخظَٛ ٌإلٌّبَ ثٛلبئغ إٌضاع ٚاٌزأوذ ِٓ ِذٜ ِطبثمزٙب ٌٍسم١مخ رغ١ٙال ٌّّٙخ اٌفظً فٟ 

 إٌضاع.

ٚعٕؼًّ ِٓ خالي ٘زٖ اٌذساعخ ػٍٝ اٌزفظ١ً فٟ ِظب٘ش ٘زا اٌذٚس اإل٠دبثٟ 

 والمتمثلة فً: ٌٍمبػٟ

بس٠خ ٌٍمبػٟ فٟ رج١ٍغ ٚرجبدي اٌّزوشاد اٌّذٌٝ ثٙب ِٓ ؽشف اٌٛعبؽخ اإلخج 

 اٌخظَٛ )اٌّطٍت األٚي( 

 اٌظالز١خ اٌّخٌٛخ ٌٍمبػٟ اٌّذٟٔ فٟ اٌزٕم١ت ػٓ اٌسم١مخ )اٌّطٍت اٌثبٟٔ(.

 

 

 

اٌّطٍت األٚي: اٌٛسبغخ اإلججبسٌخ ٌٍمبظً فً رجٍٍغ ٚ رجبدي اٌّزوشاد اٌّذٌى ثٙب ِٓ غشف 

 اٌخصَٛ

ا٠شاد ِمطغ خبء فٟ ِٕشٛس ٌٛص٠ش اٌؼذي زٛي اٌزج١ٍغ ثزبس٠خ ٚٔغزًٙ اٌسذ٠ث ث

ال ٠خفٝ ػ١ٍىُ أْ اٌزج١ٍغ ٠ىزغٟ أ١ّ٘خ لظٜٛ ثبٌٕغجخ ٌٍزمبػٟ ئر ال ورد فٌه " 26/10/94

"٠ّىٓ أْ رغ١ش اٌذػٜٛ ع١ش٘ب اٌؼبدٞ ثذٚٔٗ فٙٛ ٠شرجؾ ِٕز اٌجذا٠خ ززٝ إٌٙب٠خ
113

، فؼال 

شٛس، فاْ اٌزج١ٍغ فٟ اٌٛالغ دٚسٖ ٠ىْٛ خٛ٘ش٠ب ز١ّٕب ػٓ دٚس اٌزج١ٍغ اٌّشبس ئ١ٌٗ فٟ ٘زا إٌّ

رىْٛ اٌذػٜٛ فٟ ِشزٍخ اٌزسم١ك، فف١ٙب ٠ٍؼت اٌمبػٟ دٚس اٌٛع١ؾ ث١ٓ اٌّزٕبصػ١ٓ ٚرٌه ِٓ 

 :أخً رسم١ك غب٠ز١ٓ

                                                           

منشورات الدراسات  2012وارد ضمن مؤلف: محمد بفقٌر: قانون المسرة المدنٌة و العمل القضائً، الطبعة الثالثة 113

 .106القضائٌة ص
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ٟ٘ رّى١ٓ اٌمبػٟ ػٓ ؽش٠ك ٘زٖ اٌٛعبؽخ ِٓ اإلؽالع ػٍٝ : اٌغب٠خ األٌٚٝ

ٓ ؽشف اٌخظَٛ، ٚرجؼب ٌزٌه ٠ّىٕٗ أْ ٠سمك اٌّمبالد ٚاٌّزوشاد ٚاٌٛثبئك اٌّذٌٝ ثٙب ِ

ئٌّبِب أوثش ثٛلبئغ إٌضاع ٘زا ِٓ ٔبز١خ، ِٓ ٔبز١خ أخشٜ ٘زا اإلؽالع ٠ّىٕٗ ِٓ رسذ٠ذ 

اٌج١بٔبد غ١ش اٌزبِخ ٚرمذ٠ُ اٌٛثبئك اٌالصِخ ٚاٌّثجخ ٌٍذػٜٛ ٚوزٌه سفغ اٌغّٛع ٚاإلثٙبَ 

اٌزٞ لذ ٠ىْٛ زبطال فٟ ِٛػٛػٙب
114

إلٌضاَ اٌّزمبػ١١ٓ  ، خبطخ ٚأْ رذخً اٌمبػٟ

ثزسذ٠ذ اٌج١ٕبد غ١ش اٌزبِخ أٚ رمذ٠ُ اٌٛثبئك اٌّثجخ أٚ اٌزذخً ٌشفغ اإلثٙبَ أٚ اٌغّٛع اٌسبطً 

فٟ ٘زٖ اٌٛثبئك اٌّذٌٝ ثٙب ِٓ ؽشف اٌخظَٛ، ٠شىً أثشص ِظب٘ش اٌذٚس اإل٠دبثٟ ٌٍمبػٟ، 

اد اٌظبدسح ٚ لذ عبس اٌؼًّ اٌمؼبئٟ فٟ ٘زا اٌزٛخٗ ٠ٚغزشف رٌه ِٓ ِدّٛػخ ِٓ اٌمشاس

من   23إن مقتضيات الفقرة األخيرة من الفصل  ( "اٌّدٍظ األػٍٝ عبثمب)ػٓ ِسىّخ إٌمغ 

ق.م.م تعطي للق اضي أن يطلب عند اإلقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع إغف اليا، وأن  

مستأنف  المحكمة حينما صرحت بعدم قبول اإلستئناف بعلة عدم توقيع المق ال دون أن تطالب ال

بتدارك ىذا اإلغف ال و تذره بتوقيعو قبل أن تبت في القضية تكون قد عرضت قرارىا  

ٚ ٔفظ ٘زا اٌزٛخٗ اٌّىشط ٌٍذٚس اإل٠دبثٟ فٟ رسذ٠ذ اٌج١بٔبد غ١ش اٌزبِخ ٚرٕج١ٗ ، 115للنقض"

إن الفقرة األخيرة من  "اٌّزمبػٟ ئ١ٌٙب ٠غزخٍض ِٓ لشاس آخش طبدس ػٓ ٔفظ اٌّسىّخ 

نون المسطرة المدنية أعطت الحق للمحكمة عند اإلقتضاء أن تطلب تحديد  من ق ا 23الفصل  

البيانات غير التامة او التي وقع إغف اليا في المق ال. وبذلك ف إن محكمة اإلستئناف عندما صرحت  

بعدم قبول اإلستئاف بمجرد ما الحظت بأن المق ال اإلستئنافي قد أغف ل ذكر اإلسم الشخصي للطرف  

                                                           
مكتبة  2002المعطً الجبوجً: القواعد الموضوعٌة والشكلٌة لإلثبات وأسباب الترجٌح بٌن الحجج الطبعة األولى 114

 .22الرشاد ص 

و  160ص  22منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 7/6/2000صادر بتارٌخ  64/99فً الملف عدد  2404قرار عدد 115

 ما ٌلٌها.
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المستأنف برفع ىذا اإلغف ال و بيان اإلسم الشخصي لموكلو تكون قد جانبت  و لم تطالب دف اع  

116الصواب"
. 

حق ا إن ما بني عليو    "ٚف١ّب ٠زؼٍك ثشفغ اإلثٙبَ ٚاٌغّٛع ر٘جذ ٔفظ اٌّسىّخ ئٌٝ أْ

القرار المطعون فيو من اإلجمال و الغموض و إن كان حاصال في موضوع الدعوى ف إنو ال يوجب  

يف المدعي برفعو و بيانو و إغف ال المحكمة عن ىذا اإلجراء نتج عنو ضرر  إلغاءىا إال بعد تكل

للطرف الطاعن ماديا و زمانيا مما جعل ق انون المسطرة المدنية يتحاشاه و ينيط بالمقرر اتخاذ جميع  

اإلجراءات لجعل القضية جاىزة، و ال شك أن من بين اإلجراءات رفع اإلجمال و اإلبيام ليحصل الفيم و  

"موضوع النزاع  و تصبح القضية جاىزة  يتضح
117

، ٚ ٔفظ ٘زا اٌزٛخٗ ٠غزفبد ِٓ لشاس آخش سغُ 

من ق انون المسطرة المدنية إذا بين   23ال يعد خرق ا لمقتضيات الفصل  "أٔٗ خبء ثظ١غخ أخشٜ

الخصوم بإيجاز في مق الو موضوع الدعوى و الوق ائع  و الوسائل المثارة بأف اظ تعبر تعبيرا كامال عن  

صاحبيا و تساعد على فيم موضوع الطلب و تمكن المحكمة من استخالص العناصر الضرورية  قصد  

118للبت في النزاع"
. 

 Leاٌّغزٙذفخ ِٓ ٘زٖ اٌٛعبؽخ ٟ٘ ئػّبي ِجذأ اٌّٛاخٙخ أٚ اٌٛخب١٘خ  :اٌغب٠خ اٌثب١ٔخ

principe contradictoire
119

ث١ٓ اٌخظَٛ فٙزا اٌّجذأ ٠شىً أثشص ػّبٔبد طسخ  

                                                           
: قانون  مشار إلٌه بمؤلف محمد بفقٌر 20/6/2001صادر بتارٌخ  1001/99فً الملف عدد  1263قرار عدد 116

 .95المسطرة المدنٌة و العمل القضائً المغربً: م.س ص

 .22مشار إلٌه بمؤلف المعطً الجبوجً: م.س ص 31/1/89صادر بتارٌخ  196قرار عدد  117

منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى  12/1/2005صادر بتارٌخ  3710/03فً الملف المدنً عدد   110قرار عدد 118

 و ما ٌلٌها 66ص  63عدد 

 :15تجدر اإلشارة إلى أن المشرع المسطري الفرنسً نص صراحة على هذا المبدأ فً المادة 119

Arti 15 du c. pro.civ.fr :  
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شاَ زمٛق اٌذفبع، ٚرزّسٛس اٌفٍغفخ اٌزٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙب ػٍٝ أٔٗ ِٓ زك اٌخظَٛ اٌزمبػٟ ٚازز

فٟ اٌذػٜٛ اٌّذ١ٔخ ِؼشفخ وً ِب ٠مذَ فٟ اٌذػٜٛ ِٓ أدٌخ ٚزمُٙ فٟ ِٕبلشزٙب أ٠ؼب
120

 ،

ٚدٚس اٌمبػٟ فٟ رسم١ك اٌزٛاخ١ٙخ ٚاٌّدبثٙخ ثبٌذ١ًٌ ث١ٓ اٌّزٕبصػ١ٓ ٠شىً زغت األعزبر 

Legeais
121

بشش فٟ رٛخ١ٗ اٌذػٜٛ ٠ٚغبػذٖ وث١شا فٟ ئ٠ؼبذ ِظٙشا ٌزذخٍٗ اٌّج  

ِٛػٛػٙب، ٚ٘ٛ رشخّخ ٌّجذأ اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌخظَٛ أِبَ اٌمؼبء، ٚلذ اػزجش اٌفمٗ اٌفشٔغٟ 

٘زا اٌّجذأ ِٓ إٌظبَ اٌؼبَ ٍِزّغب رٕظ١ّٗ ثٛاعطخ ٔض دعزٛس٠ؼٛع اإلوزفبء ثّشاع١ُ أٚ 

لٛا١ٔٓ ػبد٠خ
122

اٌسك فٟ ِٕبلشخ أدٌخ ثؼؼُٙ  ، ٌزٌه فبٌّٛاخٙخ ث١ٓ اٌخظَٛ ٚئػطبئُٙ 

٠شىً ٚاخجب ٠ٍمٝ ػٍٝ ػبرك اٌمبػٟ، ٚ ٠جشص أٔٗ ٘ٛ اٌّزسىُ ٚ اٌّغ١طش فٟ رغ١١ش اٌذػٜٛ 

غ١ش ِب ِشح ئٌٝ اٌزأو١ذ ػٍٝ ٘زٖ اٌّغأٌخ وّب ( ط.أ.َ) ٚلذ ر٘جذ ِسىّخ إٌمغ اٌّغشث١خ 

ا للقضاء يجب عرضيا  كل حجة تتعلق بالمدعى فيو أدلي بي: "٘ٛ اٌسبي فٟ اٌمشاس اٌزٞ ٚسد ف١ٗ

"على الخصم ليقول كلمتو فييا
123

كان على المحكمة أن تناقش  " ، ٚٔفظ األِش فٟ لشاس آخش 

                                                                                                                                                                                     

"Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de 

fait sur Lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles 

produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même 

d'organiser sa défense.  "  

منه والتً ورد فٌها حسب  56المقتضى صراحة فً الفصل  قانون المسطرة المدنٌة السوٌسري أٌضا نص على هذا

 نسخته الفرنسٌة كاآلتً:

Art. 56 du c.proc.civ.sui : 

" Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, 

contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de 

les clarifier et de les compléter. " 

 .315منشأة المعارف اإلسكندرٌة ص 1997جالل علً العدوي: أصول أحكام اإللتزام واإلثبات طبعة 120

 2001مشار إلٌه فً مؤلف األستاذ آدم وهٌب النداوي : دور الحاكم المدنً فً اإلثبات دراسة مقارنة الطبعة األولى 121

 .173لعلمٌة الدولٌة ودار الثقافة  عمان األردن ص الدار ا

مطبعة  1996محمد المجدوبً اإلدرٌسً: إجراءات التحقٌق فً الدعوى فً قانون المسطرة المدنٌة، الطبعة األولى 122

 .260الكاتب العربً دمشق ص

جراءات التحقٌق فً صادر عن الغرفة الشرعٌة مشار إلٌه فً مؤلف محمد المجدوبً اإلدرٌسً : إ 689قرار عدد 123

 261مطبعة الكاتب العربً دمشق ص 1996الدعوى المدنٌة فً قانون المسطرة المدنٌة المغربً، الطبعة األولى 
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"حجج الطاعن و خاصة منيا اللفيف الذي لم تناقشو وفق قواعد الفقو .. 
124

، ٚ أ٠ؼب ٠غزشف ِٓ 

بانذاره لإلدالء    تصريح المحكمة بأن الطاعن لم يدلي بالحكم المحتج بو دون أن تتقوم" لشاس آخش 

"من ق انون المسطرة المدنية   23بمناقشتو تكون قد خرقت الفصل  
125

، ٚٔفظ اٌزٛخٗ فٟ لشاس 

لطلب إجراء بحث و الرد عليو يجعل قرارىا المطعون فيو    عدم مناقشة محكمة اإلستئناف"آخش 

"ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامو  
126
. 

 فً اٌزٕمٍت ػٓ اٌزٕمٍت ػٓ اٌحمٍمخ اٌّطٍت اٌثبًٔ: اٌصالحٍخ اٌّخٌٛخ ٌٍمبظً

خٛي لبْٔٛ اٌّغطشح اٌّذ١ٔخ ٌٍمبػٟ عٍطبد زم١مخ أثٕبء ِشزٍخ اٌزسم١ك فٟ 

اٌذػٜٛ رّىٕٗ ِٓ ئثشاص دٚسٖ اٌزٕم١جٟ خالٌٙب
127

، ٚعٕسبٚي رٛػ١ر رٌه ثبٌزطشق ٌظالز١خ 

ِٚٓ خالي اٌزطشق ( اٌفمشح األٌٚٝ)اٌمبػٟ فٟ األِش ثاخشاءاد اٌزسم١ك ثظفخ ػبِخ 

ٌظالز١زٗ فٟ األِش ثبٌّؼب٠ٕخ ٚاٌخجشح وّٕٛرخ١ٓ رطج١م١١ٓ ِٓ لبْٔٛ اٌّغطشح اٌّذ١ٔخ ػٍٝ 

٘زا اٌذٚس اإل٠دبثٟ ٌٍمبػٟ، ػٍٝ اػزجبس أْ األٌٚٝ ٟ٘ أُ٘ ؽش٠ك ٌٍٛطٛي ٌٍسم١مخ ئر ٠مف 

اٌمبػٟ ثٕفغٗ ػٍٝ اٌٛلبئغ اٌّزٕبصع ػ١ٍٙب ٚاعزخالص ٚخٗ اٌسك ف١ٙب ف١ىْٛ لٕبػزٗ ِٓ 

بئغ رارٙب ال ِّب ٠مذِٗ اٌخظَٛ ِٓ ألٛاي ٚ ِغزٕذادِالِغزٗ ٌٍٛل
128

، ٚاٌثب١ٔخ ٟ٘ ٚع١ٍخ 

٠غزششذ ثٙب اٌمبػٟ ٌز٠ٕٛش ِؼبسفٗ فٟ أِٛس ف١ٕخ
129

ثٛاعطخ خج١ش  ٌإلٌّبَ ثبٌدٛأت اٌزم١ٕخ  

                                                           
و  99ص 34-33مشور بمجلة قضاء المجلس األعلى العدد المزدوج  26/7/1983صادر بتارٌخ  1110قرار عدد  124

 ما بعدها

 92منشور بمجلة المحاكم المغربٌة عدد  22/12/2000صادر بتارٌخ  2200/98فً الملف عدد   4998قرار عدد  125

 و ما ٌلٌها. 135ص 

 و ما ٌلٌها 325ص  4منشور بمجلة الحقوق المغربٌة عدد  22/12/2004صادر بتارٌخ  1322قرار عدد 126

 50المجدوبً اإلدرٌسً: م.س ص127

 .89مطابع شتات مصر ص 2012ة، طبعة أوان عبد هللا الفٌضً: المعاٌنة فً الدعوى المدنٌة دراسة مقارن128

خالد الشرقاوي السمونً: الخبرة القضائٌة فً ضوء قانون المسطرة المدنٌة و اإلجتهاد القضائً منشورات المجلة 129

 17ص 1998السنة  7المغربً لإلدارة المحلٌة و التنمٌة العدد 
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ٌٍٕضاع ٚرٌه ٌإلؽالع ػٍٝ زم١مزٗ وٟ ٠غزط١غ  اٌسىُ ف١ٗ ثبسر١بذ
130

، ٚ٘ز٠ٓ اإلخشاء٠ٓ 

بس ٚ ٟ٘ ثزٌه رخزٍف ػٓ ئخشاءاد اٌزسم١ك األخشٜ اٌّشرجطخ اٌجؼغ ٠ؼزجش٘ب ئخشاءاد ئخج

ثٛعبئً اإلثجبد ألٔٙب رٙذف ئٌٝ ئؽالع ٚ ئخجبس اٌمبػٟ ثٛلبئغ إٌضاع ٚرّىٕٗ َ ػٕبطش 

اإللزٕبع
131

 (.اٌفمشح اٌثب١ٔخ)

 :اٌفمشح األٌٚى: صالحٍخ اٌمبظً فً األِش ثئجشاءاد اٌزحمٍك ثصف ػبِخ

اٌزسم١ك رظٙش ِٓ خالي اٌظالز١بد اٌّخٌٛخ ٌٗ ئْ فؼب١ٌخ دٚس اٌمبػٟ فٟ ِشزٍخ 

ٌألِش ثاخشاءاد ٘زٖ اٌّشزٍخ، فبٌمبػذح اٌؼبِخ فٟ لبْٔٛ اٌّغطشح اٌّذ١ٔخ اٌّغشثٟ ػٍٝ ٘زا 

اٌّغزٜٛ ٟ٘ أْ ئخشاءاد اٌزسم١ك ٠شخغ اٌسك فٟ ئطذاس٘ب ئٌٝ اٌمبػٟ، فال ٠دجشٖ أزذ ِٓ 

٠غزغٕٟ ػٕٙب ززٝ فٟ زبي طذٚس اٌخظَٛ ػٍٝ األِش ثٙب ثً أوثش ِٓ ٘زا  ٌٗ ٠ؼذي  أٚ 

 .زىّٗ ثٙب

فجبٌٕغجخ ٌؼذَ ئخجبس اٌخظَٛ ٌٍمبػٟ ػٍٝ األِش ثاخشاءاد اٌزسم١ك فأٙب رغزخٍض 

ز١ث خبء " ٠ّىٓ"ِٓ لبْٔٛ اٌّغطشح اٌّذ١ٔخ اٌزٞ اعزٍٙٗ اٌّششع ثؼجبسح  55ِٓ اٌفظً 

ذ فٟ اٌدٛ٘ش ثاخشاء أْ رأِش لجً اٌج رٍمبئٍب ٌٍّسىّخ  ثٕبء ػٍٝ ؽٍت األؽشاف اٚ ٌّىٓ"ف١ٗ 

خجشح أٚ ٚلٛف ػٍٝ ػ١ٓ اٌّىبْ أٚ ثسث أٚ رسم١ك خطٛؽ أٚ أٞ ئخشاء آخش ِٓ ئخشاءاد 

، فّٓ ٘زا اٌفظً اٌزٞ ٠ؼزجش ثّثبثخ دعزٛس ئخشاءاد اٌزسم١ك  ٠زؼر أٔٗ ِٓ .."اٌزسم١ك

اٌّّىٓ ٌٍمبػٟ أْ ٠ّزٕغ ػٓ األِش ثاخشاء رسم١مٟ ؽٍجٗ اٌخظَٛ ئرا لذس أٔٗ ٠زٛفش ػٍٝ 

١غ اٌؼٕبطش اٌٛالؼ١خ ٌٍجذ فٟ اٌطٍتخّ
132

، ٚ ال ٠ىْٛ ٍِضِب ػٍٝ األِش ثاخشاء رسم١مٟ 

ِؼ١ٓ ئال ئرا وبْ اٌفظً فٟ إٌبصٌخ اٌّؼشٚػخ ػ١ٍٗ ِزٛلفب ػ١ٍٗ، ٚ ػٍٝ ٘زا األعبط ؽٍجبد 

اٌخظَٛ ال رٍضِٗ فبٌىٍّخ األٌٚٝ ٚ األخ١شح فٟ اإلخشاء رشخغ ٌٍّمشس ػٍٝ اػزجبس أٔٗ ٘ٛ 

ء األوثش فبئذح فٟ إٌضاع اٌّؼشٚع ػ١ٍٗ، ٚ ٘زا ِب أوذٖ اٌؼًّ اٌمؼبئٟ األدسٜ ثبإلخشا

                                                           
ن هدف تحقٌق العدالة و مشكلة إطالة التقاضً قراءة مقالة محمد برحلً: إشكالٌة الخبرة القضائٌة فً المادة المدنٌة ب130ٌ

 39ص  2تحلٌلٌة للنصوص المنظمة للخبرة منشورة بالمجلة المغربٌة للمنازعات القانونٌة العدد 

131Cornu Gerard et Foyer Tean Procédure civile p 497 press Universitaires de France 1958 

 51المجدوبً: م.س ص 132
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اٌّغشثٟ ِٓ خالي ِدّٛػخ ِٓ اٌمشاساد اٌظبدسح ػٓ أػٍٝ ١٘ئخ لؼبئ١خ فٟ اٌجالد وبٌمشاس 

األمر بإجراء من إجراءات التحقيق مخول لسلطة المحكمة و ىي غير ملزمة بذلك  : " اٌزٞ خبء ف١ٗ

" اصر الكافية للبت في النزاعما دام توفرت ليا العن
133

إجراء بحث أو  "، ٚ اٌمشاس اٌزٞ خبء ف١ٗ 

" معاينة أمر موكول لمحكمة الموضوع و ال تقوم بو إال إذا كان ضروريا للفصل في النزاع
134

 ٚ ،

"إجراء بحث أو معاينة أمر موكول لمحكمة الموضوع و ال   وبٌمشاس اٌظبدس ػٓ اعزئٕبف١خ اٌشثبؽ

"ان ضروريا للفصل في النزاع  تقوم بو إال إذا ك
135

، ٚ ثّب أْ اٌمبػٟ غ١ش ِدجش ػٍٝ األِش 

ثاخشاءاد اٌزسم١ك فٙزا ٠ؼٕٟ أْ ٌٗ ثظفخ رٍمبئ١خ األِش ثٙب ٚ لذ أشبس لبْٔٛ اٌّغطشح اٌّذ١ٔخ 

، ٚ ئػطبء اٌظالز١خ ٌٍمبػٟ ٌىٟ ٠أِش رٍمبئ١ب ثاخشاءاد اٌزسم١ك  55ئٌٝ رٌه فٟ اٌفظً 

اٌزٕم١جٟ ٌذٚسٖ فٟ لبْٔٛ اٌّغطشح اٌّذ١ٔخ، فٙٛ ٠غؼٝ أ٠ؼب ٌٍجسث  ٟ٘ رؼج١ش ٚ ردغ١ذ ٌٍطبثغ

ػٓ األدٌخ ثٛاعطخ ٘زٖ اٌظالز١خ اٌّخٌٛخ ٌٗ
136

، ٚ ئرا وبْ ٕ٘بن ِٓ ٠مٛي ثأْ اٌمبػٟ 

ػٕذِب ٠أِش ثاخشاءاد اٌزسم١ك فٙٛ ٠خفف ػتء اإلثجبد ػٓ أزذ اٌخظَٛ ٠ٚزس١ض ٌدبٔجٗ، 

ءاد ِشد٘ب رس١ضٖ ئٌٝ اٌسم١مخفاْ األِش ٘ٛ خالف رٌه فسىّٗ ثٙزٖ اإلخشا
137
. 

اٌذٚس اإل٠دبثٟ ٌٍمبػٟ ٠جشص ِٓ ٔبز١خ أخشٜ فٟ ِشزٍخ اٌزسم١ك ِٓ خالي أْ ٌٗ 

ئِىب١ٔخ رؼذ٠ً األِش اٌزٞ طذس ػٕٗ ثاخشاء اٌزسم١ك، ِٓ لج١ً رٌه ِثال اإللزظبس ػٍٝ 

شٙبدح شخض ٚازذ ثذي شب٘ذ٠ٓ اث١ٕٓ، أٚ وأْ ٠ض٠ذ ِٓ ٔطبق ِّٙبد اٌخج١ش أٚ رم١ٍض 

ٔطبلٙب
138

، دْٚ أْ ًّٔٙ ئِىب١ٔخ اٌؼذٚي أٚ اإلعزغٕبء ػّب أِش ثٗ ِٓ ئخشاءاد رسم١ك ؽبٌّب 

                                                           
مشار إلٌه بمؤلف محمد بفقٌر: قانون المسطرة المدنٌة و العمل القضائً  29/3/2011صادر بتارٌخ  1463قرار عدد 133

 141المغربً ص

ص  11منشور بمجلة الحقوق المغربٌة عدد  13/5/2009صادر بتارٌخ  1413/06فً الملف عدد   595قرار عدد 134

 و ما بعدها 216

مشار إلٌه فً محمد بفقٌر : قانون  23/1/2009بتارٌخ  689د قرار صادر عن المحكمة االستئنافٌة بالرباط عد135

 141المسطرة المدنٌة و العمل القضائً المغربً ص 

136 Vicent  Jean:  Procédure civil. Dalloz 18 édit. 1976 p562. 

 .51المجدوبً: م.س ص  137

 .52المجدوبً اإلدرٌسً محمد: م.س ص 138
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أْ رمذ٠شٖ لذ أزٙٝ ٌؼذَ خذٜٚ ارخبر ِثً ٘زا اإلخشاء، ٚ ٘زا ِب أوذٖ اٌؼًّ اٌمؼبئٟ 

ال ضير على المحكمة التي   "اٌّغشثٟ فٟ اٌمشاس اٌظبدس ػٓ ِسىّخ إٌمغ اٌزٞ خبء ف١ٗ 

ىا التمييدي بإجراء خبرة إذا تأكدت بعد ذلك بأن ملكية المدعي غير  تراجعت عن قرار 

"كاملة
139
. 

ٚ ِب ردذس اإلشبسح ئ١ٌٗ أٔٗ ئرا وبٔذ وً ئخشاءاد اٌزسم١ك ٠ّىٓ األِش ثٙب ثظفخ 

رٍمبئ١خ، ثس١ث ٠مذس اٌمبػٟ ِذٜ زبخزٗ ئ١ٌٙب فارا وبٔذ ػشٚس٠خ ٌٍفظً فٟ إٌضاع فال ِفش 

ِٓ األِش ثٙب
140

ألِش غ١ش رٌه فٍٗ اٌظالز١خ فٟ ػذَ األِش ثٙب فأٗ ثبٌٕغجخ ، ٚ ئرا وبْ ا

١ّ١ٌٍٓ اٌسبعّخ األِش ٠خزٍف فٟٙ ٍِه ألؽشاف ٚ ال عٍطخ ٌٍمبػٟ فٟ رٌه ٌىٓ ِب ردذس 

ٔشٜ ( ط.أ.َ)ئثبسرٗ ٕ٘ب ٘ٛ أْ ٕ٘بن ثؼغ  اٌمشاساد اٌظبدسح ػٓ ِسىّخ إٌمغ اٌّغشث١خ 

ٟ ٚخٗ وً ِٓ رؼغف فٟ رٛخ١ٗ ا١ّ١ٌٓ ف١ٗ ِب ٠شىً رأع١غب ٌزٛخٗ ٔسٛ ٚلٛف اٌمبػٟ ف

المحكمة غير ملزمة بتوجيو طلب اليمين    "اٌسبعّخ، ٚ ٠زؼٍك األِش ثبٌمشاس اٌزٞ خبء ف١ٗ 

" الحاسمة إذا ما ظير ليا بأن صاحبو يتعسف فيو
141

كان على المحكمة قبل أن   "ٚ ثبٌمشاس  

بيا ليس متعسف ا في توجيييا  تقبل توجيو اليمين الحاسمة أن تتأكد بأنيا ليست كيدية و ان طال

"
142
. 

                                                           
منشور بمؤلف عبد العزٌز توفٌق: قضاء المجلس  3/1/2001بتارٌخ  صادر 623/96فً الملف عدد   7قرار عدد 139

 وما ٌلٌها . 393األعلى فً األحوال الشخصٌة و العقار ص 

 .140مطبعة األمٌنة الرباط ص 2012نور الدٌن لبرٌس: نظرات فً قانون المسطرة المدنٌة، الطبعة األولى 140

لف محمد بفقٌر: قانون المسطرة المدنٌة و العمل القضائً مشار إلٌه بمؤ 28/7/1998صادر بتارٌخ  75قرار عدد 141

 .181المغربً: مرجع سابق ص

 222ص  40منشور بمجلة المعٌار عدد 31/1/2007صادر بتارٌخ  3156/05فً الملف المدنً عدد  339قرار عدد 142

 و ما بعدها.
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 اٌفمشح اٌثبٍٔخ:  اٌّؼبٌٕخ ٚ اٌخجشح ثبػزجبسّ٘ب ّٔٛرجب رطجٍمٍب ٌٍذٚس اٌزٕمٍجً ٌٍمبظً:

ٔجذأ ثبٌسذ٠ث ػٓ ّٔٛرج اٌّؼب٠ٕخ ثبػزجبسٖ رطج١مب ٌٍذٚس اٌزٕم١جٟ ٌٍمبػٟ فٟ لبْٔٛ 

 (.2)ثُ ثؼذ٘ب ٕٔزمً ٌٍّٕٛرج اٌثبٟٔ اٌخجشح( 1)اٌّغطشح اٌّذٟٔ

 اٌّؼبٌٕخ   -1

٠ّىٓ رؼش٠ف اٌّؼب٠ٕخ ثأٔٙب ِشب٘ذح اٌّسىّخ ٌٍشٟء اٌّبدٞ اٌزٞ ٘ٛ ِسً إٌضاع ٚ 

رٌه ثٙذف اٌزسمك ِٓ زبٌزٗ ٚ أٚطبفٗ ٚ وٍّب ٠س١ؾ ثٗ رٛطال إل٠دبد اٌسً
143

، ٚلذ ػشفٙب 

األعزبر ِسّذ اٌّدذٚثٟ اإلدس٠غٟ ثأٔٙب اٌّمبسثخ اٌسغ١خ ٌٍشٟء اٌّزٕبصع ػ١ٍٗ ٚ لذ ٚسد 

ىب١ٔخ اٌٍدٛء ٌٍّؼب٠ٕخ ِٓ ؽشف اٌمبػٟ فٟ لبْٔٛ اٌّغطشح اٌّذ١ٔخ فٟ اٌفظً إٌض ػٍٝ ئِ

 .70ئٌٝ  67ٚ فٟ اٌفظٛي  55

ٚ رز١ّض اٌّؼب٠ٕخ ثأٔٙب رزُ ثغ١ش ٚاعطخ ٚ٘زا ِب ٠دؼٍٙب ٚع١ٍخ ٔبخؼخ رّىٓ اٌمبػٟ 

ِٓ اٌٛلٛف ػٍٝ زم١مخ إٌضاع وّب ٟ٘ فٟ اٌّغبئً اٌّبد٠خ ف١زىْٛ اػزمبدٖ اٌظس١ر  زٛي 

ضاع ٚ ثبٌزبٌٟ رظٙش اٌسم١مخ فٟ ألظش ٚلذ ٚ ثأ٠غش اٌزىب١ٌفإٌ
144
. 

المعاٌنة فٌها ضرب لذلك المبدأ القائل بعدم استناد القاضً فً أن  ٌظهر وإذا كان

فإن الرد على هذا اإلعتقاد ٌكمن من جهة فً أن قاعدة عدم  حكمه إلى علمه الشخصً،

ضً السابق على وقائع النزاع، أما علمه القضاء بالعلم الشخصً ال تنطبق إال على علم القا

الذي اشتقه من وقائع التداعً وما حصل علٌه من فهم فٌها فهو أمر جائز القضاء به وهذا 

ٌعد استثناء على أصل القاعدة التً ال تجٌز للقاضً أن ٌحكم بعلمه الشخصً
145

 ، وقد تبنى

كثر للقاضً فً مجال فاعلٌة أ ه منتحقق لما المعاٌنة بهذا المفهوم المشرع المسطري

اإلثبات ولما تتٌحه من تنوٌر له فً فهمه للقضٌة المعروضة علٌه، وألنها وسٌلة فعالة فً 

                                                           
  2المدنٌة فً ضوء القانون المغربً جمأمون الكزبري والعلوي العبدالوي: شرح قانون التنظٌم القضائً و المسطرة 143

 .277ص 

 .89أوان عبد هللا الفٌضً: المعانٌة فً الدعوى المدنٌة م.س ص144

 : لتفاصٌل أكثر حول هذا الموضوع راجع 145

 .111إلى  109الفٌضً عبد هللا ، أوان: م.س ص -
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. أ. )المجمح.ن.م توفٌر الدلٌل المادي  للقاضً فً ما ٌعرض علٌه من نزاعات، وهكذا نجد 

ادية بالرغم من  المعاينة تعتبر من األدلة في المسائل الم  " ( ذهبت فً قرار لها إلى القول:س

من ق.ل.ع كوسيلة من وسائل اإلثبات ويعمل بيا في   404عدم التنصيص علييا في الفصل  

"المسائل التي يحتاج اإلثبات فييا إلى الدليل المادي إلثبات الحال
146
. 

ِٓ لبْٔٛ اٌّغطشح اٌّذ١ٔخ ٠ّىٓ اٌمٛي أْ اٌمبػٟ  76ٚ  55ٚأطاللب ِٓ اٌفظ١ٍٓ 

خشاء اٌّؼب٠ٕخ زغت دسخخ ٌضَٚ ٘زا اإلخشاء فٟ رمذ٠شٖ، ٚ ٔدذ ٌٗ اٌغٍطخ اٌزمذ٠ش٠خ فٟ ئ

ِسىّخ إٌمغ فٟ ِدّٛػخ ِٓ لشاسارٙب رز٘ت ئٌٝ ػشٚسح اٌم١بَ ثٙزا اإلخشاء ِٓ ؽشف 

اٌمبػٟ خبطخ فٟ اٌّغبئً اٌزٟ رسزبج ئٌٝ د١ًٌ ِبدٞ وّب ٘ٛ اٌسبي ثبٌٕغجخ ٌٍمشاس اٌزٞ 

مرة الثانية بعد التنفيذ و ما دام إن الترامي  الترامي لل  م أن موضوع الدعوىاماد" ٚسد ف١ٗ 

واقعة مادية يمكن إثباتيا بجميع وسائل اإلثبات و منيا المعاينة فقد كان حريا بالمحكمة لكي  

"تتوفر على العناصر الالزمة للبت في ىذا النزاع أن تأمر بإجراء المعاينة
147

ٚ ٔفظ األِش فٟ   

ند اختالف الطرفين حول محل النزاع المتعلق  يجب الوقوف على عين المكان ع" لشاس آخش 

" بقطعتين مختلفتي األسماء
148

ئرْ ٌدٛء اٌمبػٟ ئٌٝ اٌّؼب٠ٕخ ٠ىْٛ ػٍٝ ٚخٗ اٌخظٛص  

فٟ إٌضاػبد اٌزٟ ٠ىْٛ ِسٍٙب اٌٛلبئغ اٌّبد٠خ ٚ ٘ٛ ال ٠ىزفٟ ثّب ٠مذِٗ اٌخظَٛ ِٓ زدح ثً 

ٚعبؽخ أزذ ٚ فؼال ػٓ ٘زا ٠خشج ِٓ عٍج١زٗ ٚ ٠ٕذفغ ئٌٝ اٌجسث ػٓ اٌسم١مخ ثٕفغٗ دْٚ 

فٟٙ رز١ر ٌٗ اإلرظبي اٌّجبشش ثبٌخظَٛ ٌزٌه ٚ ثشٙبدح اٌّغزشبس اٌّؼطٟ اٌدجٛخٟ وث١شا ِب 

                                                           

 وما ٌلٌها. 341ص  63ع.ق.م.أ،  .منشور بمج 3320/2 .اإلداري ع .فً الم 18/2/2004 صاد. بتا. 110 ق. ع.146

منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى عدد  27/10/1987صادر بتارٌخ  5293/84فً الملف عدد  1124قرار عدد 147

 و ما بعدها 71ص  45

 2013مشار إلٌه فً مؤلف محمد األزهر: إجراءات التحقٌق طبعة  20/12/1994صادر بتارٌخ  1761قرار عدد 148

 .149لبٌضاء المغرب  ص مطبعة دار القروٌٌن الدار ا
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رٕزٟٙ ثاخشاء طٍر ث١ٓ اٌّزذاػ١١ٓ
149

،ٚ ثبٌزبٌٟ فٟٙ ػٓ زك ّٔٛرج رطج١مٟ ٌٍذٚس اٌزٕم١جٟ  

 .ٌٍمبػٟ

اٌّذ١ٔخ ٚ رُ  أِب ػٓ اٌششٚؽ اإلخشائ١خ ٌٍّؼب٠ٕخ فٟٙ ِسذدح فٟ لبْٔٛ اٌّغطشح

اٌزفظ١ً ف١ٙب ٚ اٌزأو١ذ ػ١ٍٙب فٟ اٌؼًّ اٌمؼبئٟ اٌّغشثٟ  ئر ر٘جذ ِسىّخ إٌمغ فٟ لشاس 

إذا أمر الق اضي بالمعاينة وجب أن يقف بنفسو على عين المكان و لو وحده حق  : " ٌٙب ئٌٝ أٔٗ

و يحرر محضر    اإلستماع إلى األشخاص الذي يعينيم و يقوم بمحضرىم بالعمليات التي يراىا مفيدة

150اإلنتق ال و يوقع من طرف الق اضي و كاتب الضبط "
إذا أمر الق اضي تلق ائيا  "ٚ فٟ لشاس آخش 

أو بناء على طلب األطراف الوقوف على عين المكان ف إنو يحدد في حكمو اليوم و الساعة التي  

ن ق انون  م 76تتم فييا بحضور األطراف الذين يقع استدعاؤىم بصفة ق انونية حسب أحكام الفصل  

"المسطرة المدنية
151

َ .َ.ِٓ ق 68، ٚ ٠دٛص ٌٍمبػٟ أْ ٠غزؼ١ٓ ثأً٘ اٌخجشح زغت اٌفظً 

ئرا وبْ ِٛػٛع اإلٔزمبي ٠زطٍت ِؼٍِٛبد ال ٠زٛفش ػ١ٍٙب اٌمبػٟ ٚ فٟ ٘زٖ اٌسبٌخ ال ٠سزبج 

ئٌٝ ئطذاس زىُ ِغزمً ثبٌخجشح ثً ٠أِش ثٙب فٟ ٔفظ اٌسىُ ا٢ِش ثبٌّؼب٠ٕخ ٚ فٟ رٌه رخف١ف 

تء ػٓ اٌمبػٌٍٟؼ
152

، ٚ لذ أٌضِذ ِسىّخ إٌمغ ثؼشٚسح اإلعزؼبٔخ ثخج١ش فٟ زبٌخ 

ال يغني الوقوف على عين المكان من ضرورة اللجوء إلى خبراء مختصين  "َ .َ.ِٓ ق 68اٌفظً 

تسترشد برأييم وتستعين بخبرتيم. إن المحكمة لما اكتفت بوقوفيا شخصيا على عين المكان و  

"الوقوف قد عرضت قرارىا للنقض  استخلصت النتائج من ىذا
153
. 

                                                           
 .24المعطً الجبوجً: مرجع سابق ص 149

 26منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى عدد  23/1/1980صادر بتارٌخ  7873/89فً الملف عدد  25قرار عدد 150

 و ما بعدها. 108ص 

 .و ما ٌلٌها 106ص  67منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى عدد  9/2/2005صادر بتارٌخ  408قرار عدد 151

 134المجدوبً اإلدرٌسً محمد : م.س ص 152

 و ما ٌلٌها 156ص  2منشور بمجلة الدفاع العدد  6/3/1991صادر بتارٌخ  618قرار عدد153
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 اٌخجشح  -2

رؼزجش اٌخجشح أُ٘ ئخشاءاد اٌزسم١ك فٟ اٌذػٜٛ ٠ٍدئ ِٓ خالٌٙب اٌمبػٟ ٌٍخجشاء 

ٌٍجسث فٟ ِغبئً رم١ٕخ ٚ ف١ٕخ ِٓ شأٔٙب ِغبػذرٗ ػٍٝ رٛػ١ر ثؼغ ػٕبطش إٌضاع ِٓ أخً 

اٌٛطٛي ئٌٝ اٌسم١مخ
154

١ِخ  ٚرٛػ٠ٛخ ٚ ، ٚ ٕ٘بن ِٓ ٠ؼزجش اٌخجشح اٌمؼبئ١خ خذِخ ػّٛ

ر٠ٕٛش٠خ ٌٍمؼبء
155

، ٚ لذ ٔض اٌّششع اٌّغشثٟ ػٍٝ اٌخجشح فٟ لبْٔٛ اٌّغطشح اٌّذ١ٔخ 

 .اٌّزؼٍك ثبٌخجشاء اٌمؼبئ١١ٓ 45-00ٚ اٌمبْٔٛ سلُ  66ئٌٝ  59اٌفظٛي 

ٚاٌذافغ ثبٌمبػٟ ٌٍدٛء ئٌٝ اٌخجشح ٘ٛ اعزظٙبس ثؼغ خٛأت إٌضاع اٌزٟ  

ئٌٝ ِؼٍِٛبرٗ اٌشخظ١خ ٚ ١ٌظ فٟ أٚساق اٌذػٜٛ ٚ  ٠غزؼظٟ ػ١ٍٗ ئدساوٙب ثٕفغٗ اعزٕبدا

أدٌزٙب اٌّزذاٌٚخ ِب ٠ؼ١ٓ ػٍٝ فّٙٙب، ٚ ٘زٖ اٌدٛأت ٠ىْٛ رٛػ١سٙب خٛ٘ش٠ب فٟ رى٠ٛٓ 

ػم١ذح اٌّسىّخ
156

ِٓ أخً اٌفظً فٟ إٌضاع ، ٠زؼر ئرْ أْ اٌٙبخظ فٟ اٌسىُ ثبٌخجشح ٘ٛ  

اع فظال ٠ش٠ر ػ١ّشٖاٌٛطٛي ئٌٝ اٌسم١مخ اٌزٟ رّىٓ اٌمبػٟ ِٓ اٌفظً فٟ إٌض
157

ٚ ٘زا  

٘ٛ ِب ٠دؼً  فٟ اٌٛالغ اٌخجشح ّٔٛرج رطج١مٟ ٌٍذٚس اٌزٕم١جٟ ٌٍمبػٟ فٟ ِشزٍخ اٌزسم١ك 

٠ٚجشص أوثش ٘زا اٌذٚس اٌزٕم١جٟ ئرا ػٍّٕب أْ ٌدٛؤٖ ئٌٝ اٌخجشح لذ ٠ىْٛ رٍمبئ١ب ٚ ٘زا ِب ر٘جذ 

" طلب األطرافمن حق المحكمة أن تقرر إجراء الخبرة بدون   "ئ١ٌٗ ِسىّخ إٌمغ 
158

،  ٚ ئْ 

ٌدٛؤ٘ب اٌزٍمبئٟ ٌٍخجشح ال ٠زٕبفٝ ِغ اٌس١بد اٌّفشٚع فٟ اٌمبػٟ ٚ فٟ ٘زا رمٛي ِسىّخ 

يمكن للمحكمة حتى في حالة كون دعوى المدعي مجردة من اإلثبات أن تأمر بإجراء  "إٌمغ 

                                                           
منشور فً مؤلف محمد بفقٌر: قانون المسطرة المدنٌة  1996نونبر 5مقطع من منشور صادر عن وزٌر العدل بتارٌخ 154

 146و العمل القضائً المغربً مرجع سابق ص 

مقالة محمد برحٌلً حول إشكالٌة الخبرة القضائٌة فً المادة المدنٌة بٌن هدف تحقٌق العدالة و مشكلة إطالة التقاضً 155

 40ص  2قراءة تحلٌلٌة للنصوص المنظمة للخبرة منشورة بالمجلة المغربٌة للمنازعات القانونٌة العدد 

دار الجامعة الجدٌدة للنشر  2002ة و التجارٌة، طبعةهمام محمد محمود زهران: أصول اإلثبات فً المواد المدن156ٌ

 516اإلسكندرٌة مصر ص 

 376آدم وهٌب النداوي : م.س ص 157

مشار إلٌه فً مؤلف محمد بفقٌر: قانون المسطرة المدنٌة و العمل القضائً  2/7/1975صادر بتارٌخ  363قرار عدد 158

 . 139المغربً ص



2014 غشت -ٌولٌوز الثانً :العدد                                                                جلة منازعات األعمال                  م  

 

مواجية    خبرة دون أن يشكل ذلك إخالال بمبدأ الحياد و ال أن يشكل إق امة للحجة لطرف في

"اآلخر
159
. 

أِب ػٓ ئخشاءاد اٌخجشح فزجذأ ثبٔزذاة اٌخج١ش ثسىُ ر١ّٙذٞ ٠أِش ثاخشاء خجشح ٚ 

ٚ ( 59/2اٌفظً)ثزؼ١١ٓ اٌخج١ش ٚ ٠سذد إٌمبؽ اٌزٟ ردشٞ ف١ٙب اٌخجشح فٟ شىً أعئٍخ ف١ٕخ

، ٚ (59/3اٌفظً)٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌخج١ش أْ ٠مذَ خٛاثب ٚاػسب ٚ ِسذدا ػٓ وً عإاي فٕٟ

ؼ١ٓ اٌخج١ش ِٓ ث١ٓ اٌخجشاء اٌّذسخخ أعّبؤُ٘ فٟ خذٚي سعّٟ رسذدٖ ٚصاسح األطً أْ ٠

اٌؼذي ع٠ٕٛب فاْ ٌُ ٠ٛخذ خج١ش ِخزض ثبٌّبدح اٌزٟ ٠دت أْ ردشٜ ف١ٙب اٌخجشح خبص ٌٍمبػٟ 

أْ ٠ؼ١ٓ خج١شا خبسخب ػٕٗ ٚ فٟ ٘زٖ اٌسبٌخ ٠دت ػٍٝ اٌخج١ش أداء ا١ّ١ٌٓ ػٍٝ أْ ٠مَٛ 

ٚ فٟ ٘زا اٌغ١بق ر٘جذ ِسىّخ ( 59/2)ٚ أِبٔخ ثبٌّّٙخ اٌّغٕذح ئ١ٌٗ ثاخالص 

اعتماد  المحكمة على تقرير خبير لم يكن مسجال بجدول الخبراء المقبولين لدى المحاكم و  "إٌمغ

ال دليل بالملف على أدائو اليمين الق انونية أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيو يعد خرق ا  

" للق انون
160

ج١شا ٚازذا أٚ ػذح خجشاء ئرا رج١ٓ ٌٗ أْ اٌخجشح ال ، وّب ٠ّىٓ ٌٍمبػٟ أْ ٠ؼ١ٓ خ

، ٠ٚسذد اٌمبػٟ أخال ٌٍخج١ش ١ٌذٌٟ ثزمش٠شٖ اٌشفٛٞ (66/1اٌفظً)٠ّىٓ ئرّبِٙب ثخج١ش ٚازذ

ئرا ٌُ ٠سزشَ ٘زا األخً ػ١ٓ اٌمبػٟ ثذْٚ اعزذػبء األؽشاف خج١شا ( 60)أٚ اٌّىزٛة خالٌٗ

ٚ فٟ ٘زا رمٛي ِسىّخ إٌمغ ( 61/1)ئُٙآخش ثذال ػٕٗ ٚ أشؼش األؽشاف ثزٌه دْٚ اعزذػب

ليس من الالزم لكي استبدال الخبير الذي لم يقم بميمتو بآخر أن يتم ذلك بحضور   "اٌّغشث١خ 

"األطراف و ال في جلسة علنية
161

أ٠بَ ِٓ  5ٚ ٌىً ِٓ اٌطشف١ٓ ردش٠ر اٌخج١ش داخً أخً  

                                                           
و ما  228ص  16منشور بمجلة الملف عدد  13/9/2006بتارٌخ  صادر 1769/05فً الملف عدد 2622قرار عدد159

 ٌلٌها. 

و ما  215ص  3و  2منشور بمجلة المجلة القانونٌة العدد المزدوج  21/4/2004صادر بتارٌخ  795القرار عدد 160

 بعدها

ا و م 88ص  41منشور مجلة ق.م.أ عدد  14/3/1988صادر بتارٌخ  3332/86فً الملف عدد   699قرار عدد 161

 ٌلٌها. 
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أعجبة اٌزدش٠ر( 62اٌفظً )رج١ٍغُٙ ثزؼ١١ٕٗ ٚ لذ زذد 
162

راد اٌفظً ٚسدد ٚ ػّٓ  

اإلشبسح ئٌٝ أْ اٌزدش٠ر ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ِٓ رٍمبئ١ب ِٓ اٌمبػٟ ٚ فٟ ع١بق اٌفظً عبٌف 

يبتدئ أجل الطعن بتجريح الخبير من يوم التبليغ و ليس من يوم  "اٌزوش رمٛي ِسىّخ إٌمغ 

" التعيين  
163

في  تجريح الخبير ال يتم إال في إطار المسطرة المنوص علييا  " ٚ فٟ لشاس آخش  

" من ق انون المسطرة المدنية 73الفصل  
164

، ٚ ٠مَٛ اٌخج١ش ثؼٍّٗ ثبعزذػبء األؽشاف ٚ  

القرار الذي اعتمد على  " ٕ٘ب ٚ رمٛي ِسىّخ إٌمغ ( 63)ٚوالئُٙ رسذ ؽبئٍخ اٌجطالْ 

 72تقرير الخبرة دون قيام الخبير باستدعاء دف اع األطراف لحضور اجراءاتيا يشك خرق ا للفصل  

"سطرة المدنية يكون قرار ف اسد التعليل و يتعين نقضو  من ق انون الم
165

ٚػٕذ أزٙبء اٌخجشح  

فاْ اٌخج١ش ٠ؼغ رمش٠شٖ ثىزبثخ ػجؾ اٌّسىّخ فٟ األخً اٌّسذد ئرا وبْ اٌزمش٠ش وزبث١ب، أِب ئرا 

 (.60اٌفظً )وبْ شف١ٙب فأٗ ٠ذٌٟ ثٗ فٟ اٌدٍغخ اٌزٟ زذد٘ب اٌّمشس

 خاتمة:

                                                           
من قانون المسطرة المدنٌة على ما ٌلً: ٌمكن تجرٌح الخبٌر الذي عٌنه القاضً تلقائٌا للقرابة أو  62ٌنص الفصل 162

 المصاهرة بٌنه و بٌن أحد األطراف إلى درجة ابن العم المباشر مع إدخال الغاٌة:

 إذا كان هناك نزاع بٌنه و بٌن أحد األطراف-

 ً مجال غٌر اختصاصهإذا عٌن إلنجاز الخبرة ف-

 إذا سبق له أن أبدى رأٌا أو أدلى بشهادة فً موضوع النزاع-

 إذا كان مستشارا ألحد األطراف -

 ألي سبب خطٌر آخر-

 ٌمكن للخبٌر أن ٌثٌر أسباب التجرٌح من تلقاء نفسه 

ٌر : م.س مشار إلٌه فً مؤلف محمد بفق 14/3/1988صادر بتارٌخ  3332/86فً الملف عدد  699قرار عدد 163

 152ص

منشور بمجلة المناهج القانونٌة العدد المزدوج  27/2/2008صادر بتارٌخ  3942/06فً الملف عدد   736قرار عدد 164

 و ما ٌلٌها 227ص  14و  13

و ما  218ص  44منشور بمجلة المعٌار عدد  6/5/2009صادر بتارٌخ  1974/08فً الملف عدد 1666قرار عدد 165

 بعدها
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مدنً المكرس من خالل قانون المسطرة المدنٌة تترتب عنه إن الدور اإلٌجابً للقاضً ال

نتٌجتان هامتان وهما تسرٌع وثٌرة الفصل فً المنازعات وتقرٌب الحقٌقة القضائٌة من 

 الحقٌقة الواقعٌة.

لكن هذا الدور الذي حاونا أن نسلط الضوء على بعض من مظاهر إٌجابٌته نعتقد أن 

ر خاصة وأن التوجه الجدٌد للمسطرة المدنٌة ٌقوم المشرع المغربً مدعو إلى تقوٌته أكث

على تعزٌز صالحٌة القاضً فً تسٌٌر الخصومة وفً التنقٌب عن الحقٌقة وعدم تركها بٌد 

الخصوم ومن قبٌل تقوٌة هذا الدور التنظٌم المفصل إلجراء األمر بتقدٌم المستندات واألمر 

 بالحضور الشخصً. 
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تعلٌق على 

 لقرارات القضائٌةا
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رؼٍٍك ػٍى لشاس ِحىّخ اإلسزئٕبف اٌزجبسٌخ ثبٌذاس اٌجٍعبء 

ثثبسٌخ  60/5103102 حول الرهن المنصب على المواد 

 .والمنتجات
 

 
 

 أسامة بن جلون
 باحث في القانون الخاص

 ) كلية الحقوق الدار البيضاء (
 

 

 

 

بثاريخ    5070/5201تجارية بالدار البيضاء رقمقرار صادر عن ؿبكمة اإلستئناؼ ال: القرار المدروس
5070/02/00 

 غَت منشور

 

 تمهـــــيـــد:

يتعلق األمر بقرار استئنايف صادر عن احملكمة اؼبذكورة أعاله يف خصومة بُت كل من شركة البنك الشعيب الرباط  
ذلك يف شخص فبثليهما كمستأنف,وشركة صوماروز كمستأنف عليها  الكائن مقرىا اإلجتماعي بالقنيطرة ,و 

 القانونيُت

جدير بالذكر أف ىذا النزاع قد عرؼ عدة مراحل على مستوى التقاضي,ذلك أنو مر من اؼبرحلة 
اإلبتدائية,,اإلستئنافية للطعن باإلستئناؼ يف اغبكم,مث مرحلة النقض لتتدخل يف النضر يف النزاع ؿبكمة 

ق جديٌر بالدراسة و حرٌي باؼبتابعة,فنعرض إذف صورة و القانوف,لذلك فهذا القرار موضوع البحث و التعلي
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 اجراءات الدعوى تباعا يف دراستنا ىذه

   

 

 مقــــدمـــــة:

قػػدـ البنك اؼبذكور )البنك الشعيب بالرباط( لشركة صومازور اؼبوجود مقرىا اإلجتماعي بالقنيطرة تسهيالت و 
و عقد رىن من الدرجة الثانية انصب على سلع فبلوكة قروض,فأبـر معها على سبيل ضماف الوفاء بالدين ذباى

 للشركة اؼبدينة

لكن الشركة توقفت عن أداء األقساط اؼبستحقة و الثابتة يف ذمتها ما دفع البنك إىل التقدـ إىل احملكمة التجارية 
 الفتتاح دعوى  يف  مواجهة الشركة اؼبدينة مطالبة باسًتجاع دينها موضوع الرىن

من مدونة التجارة الذي هبيز للمقرض يف حالة توقف اؼبدين عن اداء  020ذا استند إىل الفصلو يف طلبو ى  
أياـ من حلوؿ أجل أداء القسط,  70لدين موضوع الرىن أف يقدـ مقاال إىل قاضي اؼبستعجالت داخل أجل 

اؼبنصوص عليها يف الفصل دبوجبو وبصل على أمر ببيع السلع اؼبرىونة باؼبزاد العلٍت وفق الشكليات و اإلجراءات 
 اؼبذكور

لكن احملكمة التجارية قضت برفض طلب اؼبدعية,فلم تسمح لو بتحقيق الرىن و اغبصوؿ على مبلغ الدين 
 لتخلف شروط سيأيت ذكرىا

استأنف البنك اؼبدعي اغبكم,قائال دبجانبتو للصواب,و كاف سنده أف اؼبشرع مل يرتب أي جزاء على زبلف قيد 
اؼبخصص ؽبذه اتقييدات بكتابة ضبط احملكمة التجارية,وكذلك ىو اغباؿ بالنسبة لرىن األصل الرىن بالسجل 

التجاري و رىن معدات و أدوات التجهيز,معتربا ىذا القيد ؾبرد مسطرة إشهارية لعقد الرىن و ضامنة الستحقاؽ 
 األولوية عن باقي الدائنُت يف استخالص الدين

ناؼ التجارية و دفعها إىل اإلعتداد هبذا اإلستئناؼ و قبوؿ الطلب أي األمر الشيئ الذي أقنع ؿبكمة اإلستئ  
ببيع السلع اؼبرىونة باؼبزاد العلٍت من طرؼ كتابة الضبط بواسطة رئيس كتابة الضبط باحملكمة التجارية بالرباط مع 

 اؼبذكورة 020ادة ربديد ثاريخ البيع و إنذار اؼبدين مع إعالـ العمـو بالوسائل اؼبقررة قانونا يف اؼب

لكن الطعن يف ىذا القرار من طرؼ اؼبتضرر منو و ىو شركة صوماروز اؼبستأنف عليها نقل والية النضر يف النزاع 
إىل  ؿبكمة النقض اليت أصدرت قرارا بنقض القرار اإلستئنايف و إحالة القضية على ؿبكمة اإلستئناؼ للنضر فيو 

 من جديد هبيئة مكونة من قضاة آخرين

 و ىنا تقدـ كل من اػبصمُت دبلتمساتو و آراءه

,يف شخص موكلو "ع,غ"قد عارض بعد النقض و اإلحالة ما انتهت إليو ؿبكمة النقض يف قرارىا ,إذ قاؿ فالبنك
أهنا ـبطأة يف تصورىا لشروط صحة ربقيق الرىن اؼبنصب على السلع اؼبستمدة من ـ,ت,حينما اشًتطت على 

مكتوب باإلضافة إىل قيد الرىن بسجل ـبصص لذلك بكتابة ضبط احملكمة  وجو الوجوب وجود عقد رىن
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من ـ.,ت اليت تنص على إمكانية بيع اؼبنثجات أو  020مع مدلوؿ اؼبادة  متناقضالتجارية,و ىذا حسب رأيو 
الدائن السلع اؼبرىونة باؼبزاد العلٍت بطلب موحو إىل قاضي اؼبستعجالت دبجرد رفض اؼبدين  للوفاء بدينو ذباه 

 اؼبرهتن عن طريق التماس ذلك من قاضي اؼبستعجالت

من مدونة التجارة اليت تسمح  772كذلك دعم رأيو و مطلبو حباالت فباثلة يف التشريع اؼبغريب و بالضبط اؼبادة 
أياـ على ثاريخ توجيو اإلندار 2بتحقيق الرىن اؼبنصب على األصل التجاري بال اشًتاط ألي إجراء غَت مرور 

 مدين الراىن دوف استجابة من ىذا االخَت,كذلك ىو اغباؿ يف رىن أدوات و معدات التجهيزالل

,فقد سبسك موكلها,بأف الرىن يف ىذه النازلة منصب على سلع دوف نقل غبيازهتا,و اؼبشرع ىنا أما شركة صوماروز
ما شدد على دور قيد عقد من اؼبدونة اؼبذكورة,ك 013ينص صراحة على ضرورة كتابة عقد الرىن,عمال باؼبادة 

الرىن و أنبيتو كمنشئ لألولوية يف استخالص الدين عن باقي الدائنُت و كشرط صحة يف ربقيق الرىن اؼبنصب 
,و مل يغفل اإلشارة إىل اعبزاء اؼبرصود لعدـ ذبديد القيد يف أجل 027على السلع و اؼبنثجات كما جاء باؼبادة 

و اغبالة ىذه و اليت تكوف فيها -ائي على عقد الرىن,لينتهي يف قولو بأنوشهرا من قيده و ىو التشطيب التلق 72
,ال يبكن اغبياد عن -العالقة التعاقدية بُت طريف اػبصومة ال تنم على تقييد عقد الرىن و بالتبعية عدـ ذبديده

 اؼبطالب األساس و ىو إلغاء اغبكم اإلستئنايف و اغبكم من جديد برفض طلب البنك كطرؼ مستأنف

يف القضية و كاف ىو رفض طلب البنك اؼبستأنف,وذلك لعدـ  قرارىاو بعد اؼبػػػداولة أصدرت ؿبكمة اإلستئناؼ 
 5070/02/70تقييد عقد الرىن بالسجل اؼبخصص ؽبذه العملية بكتابة ضبط احملكمة التجارية,وذلك يـو 

 

بة و القيد(,ليصح ربقيق الرىن و يضمن فضاىر تنصيص اؼبدونة على أنبية القياـ باإلجرائُت اؼبذكورين )الكتا
 اؼبستفيد منو امتبازه منو

 الشيئ الذي يبكننا من صياغة اإلشكاؿ الثايل

1- 

 ما ىي إذف شروط صحة و جواز ربقيق الرىن اؼبنصب على اؼبواد و اؼبنثجات؟

2- 

 و ما اآلثار اؼبًتتبة عن توافرىا من زبلفها؟

 

 الــعــــــــرض:

  ؼ تعارضا بُت وجهيت نضر قانونيتُتأمامنا نازلة  تعر :

طلب ربقيق  الرىن اؼبنصب على اؼبواد و اؼبثجات دوف اشًتاط ألي قيد يف ذلك,غَت حلوؿ أجل األول:   
 اإلستحقاؽ و رفض

 اؼبذكورة 020الراىن أداء دينو,و ىو طلب استند اؼبتمسك بو إىل اؼبادة 

يق الرىن يف اغبالة اؼبدروسة,لوجوب القياـ باإلجراءات :حكم القضاء برفض ىدا الطلب,لعدـ جواز ربقالثاني
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الالزمة لصحتو,و إذ ذاؾ يصح بيع السلع اؼبرىونة قصد حصوؿ اؼبدين على مبلغ الدين اؼبقدـ للشركة ,و احملكمة 
اليت اشًتطت القيد بسجالت كتابة  027اؼبوجبة للكتابة, 013يف ما ذىبت إليو مؤازرة باؼبواد 

 ؼبرتبة عبزاء التشطيب التلقائي على الرىن اؼبقيد عند عدـ التجديدا 020الضبط....,و

 فنناقش إذف إشكالية القضية بعد أف تبينت من وجهُت أو مبحثُت على النحو الثايل:

 المبحث األول: شروط تحقيق الرىن المنصب على المواد و المنثجات في التشرع المغربي:

 012ؼبدونة التجارة اؼبنضمة لعقد رىن اؼبواد و اؼبنثجات من اؼبوادبالعودة إىل النصوص القانونية و بالضبط 
 035إىل

يلـز اؼبتعاقدين بإثبات الرىن بعقد رظبي أو عريف و ذلك وفق البيانات الواردة باؼبادةو ىو  013قبد أف الفصل  
بة الضبط اؼبوجودة إجراء متوافر يف النازلة اؼبدروسة ,كما قبد تنصيصا على ضرورة قيد الرىن بسجل خاص بكتا

,و قد أغفل البنك القياـ هبذا اإلجراء,ىناؾ أيضا جزاء 027بدائرة نفوذىا السلع اؼبرىونة و لذلك حسب اؼبادة 
 022التشطيب على القيد من السجل اؼبقيد بو إف مل هبدد قبل عاـ و ثالتة أشهر من قيده و ذلك حسب اؼبادة

تؤطر شروط ربقيق الرىن,هبب على العاقدين أف يلتزما هبا خالؿ إبرامهما إذف يتبُت لنا أنو شبة اجراءاف قانونياف 
 ؽبذا العقد,أو كضماف عيٍت تبعي

فعلى أساس اؼبقتضيات التشريعية اؼبذكورة انبٌت اغبكم اإلبتدائي  الذي قضى  برفض طلب البنك,والذي تأيَد  
ض...بناء على الطعن بالنقض,فإتياف ىذه كذلك بالقرار اإلستئنايف الصادر بعد اإلحالة من طرؼ ؿبكمة النق

 اإلجراءات وبدد إمكانية ربقيق الرىن من عدمها

و أما ما ازبذه البنك يف ادعاءه أوؿ األمر اماـ احملكمة التجارية,و سبسك بو أماـ ؿبكمة اإلستئناؼ,و ىو خلو    
اع الراىن عن أداء الدين و سنده يف ربقيق الرىن كتدبَت من أي ضوابط قانونية باستثناء حلوؿ أجل الدين و امتن

 بالطبع 020ذلك اؼبادة 

اليت سبنح للدائن اغبق يف اؼبطالبة قضائيا ببيع السلع اؼبرىونة قصد اسًتداد مبلغ الدين,عن طريق مقاؿ موجو 
 72أياـ من امتناعو عن الوفاء ليصدر القاضي أمره يف اجل  70لقاضي اؼبستعجالت كما سبق البياف داخل 

 منثاريخ إيداع اؼبقاؿ يوما

اليثبتإال -أي اغبق يف ربقيق الرىن-(,ألنو020,و013,025و اغبق أف ىذا اغبق ال يتناقض مع اؼبواد اؼبدكورة )
عند القياـ باإلجرائُت اؼبذكورف أكثر من مرة يف دراستنا ؼبالبسات اؼبلف,أي ابراـ عقد الرىن يف شكل مكتوب,مث 

يدات بكتابة ضبط اغبكمة التجارية,فإف غاب ىذاف الشرطاف,وخصوصا القيد قيده بالسجل اؼبخصص ؽبذه التقي
 فال حديث عن بيع للسلع اؼبرىونة باؼبزاد العلٍت,لكوهنما شرطا صحة يف ىذا اإلجراء

   المبحث الثاني:اآلثار المترتبة عن توافر شروط تحقيق الرىن بهذا العقد,أو تخلفها:

ل مكتوب سواء كاف رظبيا أو عرفيا بسجل فبسوؾ من طرؼ كتابة ضبط احملكمة إذا ما مث قيد الرىن اؼبرـب يف شك
التجارية فإف ذلك القيد ,يبكن الدائن اؼبرهتن من ضماف استحقاقو للمطالبة القضائية بتحقيق الرىن كلما قوبل 
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 قي الدائنُتبرفض اؼبدين الراىن ألداء قسط أو مبلغ الدين كما ينشئ حقو يف استيفاء حقو باألولوية عن با

أما لو زبلف القياـ بأحد اإلجرائُت فإف اغبق يف اسًتجاع الدين من شبن بيع السلع باؼبزاد يسقط,كأف يكوف قد 
 أبـر عقدا بالرىن و مل يقيده بالسجل,كما ىو اغباؿ بالنازلة اؼبدروسة

الكتابة,كذلك القيد  فبعض النضر عن صحة التصرؼ,فإف اؼبشرع قد اشًتط إتياف شكليات معينة و ؿبددة و ىي
 فلو مث اإلخالؿ هبا ال اعتداد بصحة التصرؼ  أو العقد

فهذه حاالت يسقط فيها اغبق يف اؼبطالبة بتحقيق الرىن من القضاء ؼبا للمقتضيات القانونية اؼبنضمو ؽبذا العقد 
 من إلزامية على طرفيو

  ــــقالــتـــــــعـــــــــــــــــلــــــــــــــــــيـــــــــ:

نشير أوال إلى أن القضاء ىو السلطة المخول لها تطبيق القانون و السعي إلى تحقيق العدالة بين 
المتنازعين التي يكون تطبيق النص القاوني مرجعا فيها دون نكران ألثر و درو السلطة التقديرية,بما ال 

 يعارض النص,و اإلجتهاد القضائي كذلك

ي إلثرائو الساحة القضائية و تحقيقو لتطلعات المجتمع و تماشيو مع محمود و جوىري في العمل القضائ
 مصالحو

 

و أما عن موقفي الخاص كطالب باحث في ما انتهى إليو القضاء اإلستئنافي في النازلة المدروسة,فهو 
 موقف

الحق  مؤازرة و تأييد,ألن المحكمة بنباىتها لم تنطل عليها ادعاءات المدعي)البنك الشعبي(,إذ أن خلو 
في تحقيق الرىن من أي قيد غير امتناع المدين عن الوفاء,و من أي جزاء لم يكن كفيال بتوىيمها و 
إبعادىا عن الحقيقة و القاعدة العامة التي تحكم تحقيق الرىن المنصب على السلع,فكتابة العقد إلزامية 

ىل بخصوصها,و القيد كذلك ال لدواعي استقرار المعامالت و ال ينبغي للمحكمة أن تحيد عنها  و تتسا
يقل أىمية عنو,ألنو يفيد عدم وجود أي رىن سابق مقيد على ىذه السلع أو المنثجات,من أجل خلق 
ضمانة حقيقية لمال الدائن المرتهن,وبالتالي فإن المحكمة تكون مع ما سبق توضيحو على امتداد قفرات 

ارات الموضوعية التي يقتضيها البحث الدراسة على صواب في نضرنا المتواضع فالتزاما باعتب
العلمي,نذىب إلى تدعيم قرار محكمة اإلستئناف,و نأكد صحة األساس القانوني الذي انبنلى عليو,على 
الرغم من الصعوبة التي قد تعتري أي قاض ناضر في مثل ىذا النوع من النزاعات,فقد يغيب النص الصريح 

العقل عند القاضي و التوسع و التأمل الشامل في القواعد  المحدد ألثر غياب إجراء ما....لكن إعمال
المنضمة للنازلة في شموليتها قد يحيل على الكثير المستنثج من وراء طيات النصوص و ىو ما نقف عليو 
في القرار موضوع البحث و التعليق,و ىو أمر مطلوب في كل قضاة الحكم لتحقيق العدالة في أبهى 
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ألصح,فالقواعد القانونية ليست شاملة لكل نواحي و أشكال الروابط و صورىا,و التبصر للحكم ا
العالقات القانونية,و بالتالي فال غنى عن المرونة في التعامل مع النص و بالتبعية مع الوقائع محل البث من 

 طرف القاضي

 

   

 

 

 تم بعون اهلل
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 البٌضاء بالدار التجارٌة االستئناف محكمة قرار على تعلٌق

 الشٌك أداء البنك امتناع حول 22/11/2001

 

 

 
 

 

 بحو عمر الباحث

  الخاص القانون فً باحث

 البٌضاء الدار الحقوق كلٌة

 

 1398/2001حكم قرار 

 28/11/2001بتارٌخ 

 11101/200/1ملف تجاري رقم 

حٌث ٌهدف الطلب الى التصرٌح بمسؤولٌة البنك المدعى علٌه عن االضرار الالحقة 

 بالمدعٌة.

رها على اعتماد السحب اوال: بسبب امتناع البنك عن وفاء الشٌك قامت بسحبه رغم توف

 المكشوف.

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5418791382237538967#editor/target=post;postID=6914868294318007877;onPublishedMenu=posts;onClosedMenu=posts;postNum=7;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5418791382237538967#editor/target=post;postID=6914868294318007877;onPublishedMenu=posts;onClosedMenu=posts;postNum=7;src=postname
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ثانٌا: بسبب عدم اشعار البنك للعارضة برجوع اوراق تجارٌة قدمتها له فً اطار الخصم 

دون االداء كما ٌهدف الطلب الى اجراء الخبرة لتحدٌد التعوٌض المستحق عن االضرار 

 المذكورة.

خبرة دفع مردود  وحٌث ان دفع المدعى علٌه بعدم قبول الطلب لكونه ٌرمً الى اجراء

ذلك ان طلب المدعٌة ٌهدف الى تقرٌر مسؤولٌة البنك المدعى علٌه عن االضرار الالحقة 

بها من جراء عدم وفائه بالشٌك المسحوب علٌه من جراء احتفاظه باألوراق المخصومة 

 بعد رجوعها بدون اداء.

بنك المدعى علٌه وحٌث من التابث من وثائق الملف ان المدعٌة سبق ان بادرت بتسلٌم ال

اوراق تجارٌة من اجل استخالص وتقٌٌد قٌمتها فً الجانب الدائن للمدعٌة ولم ٌتم 

فً حٌن  6/8/1998استخالص قٌمتها ولم ٌتم تسجٌلها فً الجانب المدٌن للمدعٌة إال فً 

ان المدعٌة سبق ان اعلمت وأخبرت المدعى علٌه بواسطة رسالة تحمل خاتمه بتوصله فً 

23/12/1996. 

وحٌث وانه والحالة هذه فان عدم قٌام البنك بإخبار المدعٌة داخل االجال القانونٌة 

من مدونة التجارة بعد استخالص قٌمة االوراق  228المنصوص علٌها فً الفصل 

درهم لفائدة...  402,647,99التجارٌة كما ان عدم قٌامه بوفائه بالشٌك الحامل لمبلغ 

من قبل مدٌر المدعٌة وبالرغم من  2,000,000,00مبلغ بالرغم من الكفالة الشخصٌة ب

اعتماد البنك على اداء الشٌكات على المكشوف مما ٌشكل انهاءا تعسفٌا من قبله لالعتماد 

الغٌر المحدد الممنوح للمدعٌة وبالتالً ٌكون البنك المدعى علٌه مسئوال عن االضرار 

 االحقة بالمدعٌة من جراء صفاته اتجاهها.

المحكمة ال تتوفر على العناصر الضرورٌة لتقدٌر مبلغ التعوٌض عن االضرار  وحٌث ان

الالحقة بالمدعٌة من جراء تصرفات البنك المدعى علٌه المذكورة اعاله مما ٌتعٌن اجراء 

 خبرة محاسبٌة.

 حٌث ٌنبغً حفظ الحق للطرفٌن للتعقٌب على الخبرة.
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 لهذه االسباب:

 بتدائٌا.حكمت المحكمة بجلستها العلنٌة ا

بتقرٌر مسؤولٌة المدعى علٌه عن االضرار الالحقة بالمدعٌة من جراء عدم وفائه  .1

درهم وعدم اشعار المدعٌة بذلك داخل االجل القانونً وكذا  402,647,99بالشٌك بمبلغ 

من اجرا احتفاظه باألوراق التجارٌة المخصومة بعد رجوعها بدون اداء وعدم اشعار 

 المدعٌة.

خبرة محاسبٌة نعٌن القٌام بها الخبٌر السٌدة فتحً السعدٌة وذلك قصد تأمر بإجراء  .2

استدعاء الطرفٌن بواسطة البرٌد المضمون مع االشعار بالتوصل وإجراء محاولة صلح 

بٌنهما فً حالة فشلها اجراء محاسبة ذلك من اجل تحدٌد مبلغ االضرار الالحقة بالمدعٌة 

 المدعٌة.من جراء االخطاء المذكورة فً مواجهة 

ٌوما من تارٌخ  15درهم تؤدٌها المدعٌة داخل اجل  1500,00تحدد اجرة الخبٌر  -

 توصلها بالقرار.

 نحدد اجل شهرٌن للخبٌر من اجل انجاز مهمته. -

 ٌحتفظ للطرف الحق فً التعقٌب على الخبرة  -

 11/12/2001ٌعٌن الملف لجلسة 

 الهٌئة التً شاركت فً المنافسة.وبهذا صدر الحكم فً الٌوم والشهر والسنة اعاله بنفس 

 اٌـــــــزــــؼـــــٍــــٍـــــك:

 أٚال :  صٛسح اٌمعٍخ: 

تتلخص وقائع هذه الدعوى فً كون المدعٌة صاحبة الطلب االصلً تقدمت بدعوى فً 

مواجهة البنك المدعى علٌه مطالبة بتقرٌر مسؤولٌة هذا االخٌر بسبب امتناع البنك عن 

ه سحبا صحٌحا وبسبب عدم اشعار البنك للمدعٌة برجوع االوراق وفاء شٌك قامت بسحب

التجارٌة التً سحبتها على البنك فً اطار الخصم دون األداء وقد حدث ان البنك المدعى 
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علٌه لم ٌقبل الطلب ورأى ان المدعٌة تهدف من ورائه الى اجراء خبرة، لكن المحكمة 

نما ٌرمً الى تقرٌر مسؤولٌة البنك حكمت برد هذا الدفع وأوضحت ان طلب المدعٌة ا

المدعى علٌه عن الضرر االحق بها من جراء عدم الوفاء بالشٌك المسحوب علٌه 

 واالحتفاظ باألوراق التجارٌة بدون اي اداء.

كما أتبتث المحكمة ان وثائق ملف المدعٌة ٌفهم من خاللها انها سلمت البنك المدعى علٌه 

ٌد قٌمتها فً الجانب الدائن للمدعٌة ، لكن هذا اوراق تجارٌة قصد استخالص وتقٌ

والحال ان المدعٌة قد اعلمت البنك بذلك فً  6/8/1998االستخالص والقٌد لم ٌتم إال فً 

عن طرٌق البرٌد المضمون ، وهذا ٌشكل تأخٌرا بالغا ٌمس بائتمان  23/12/1996

 الزبون.

اعتبرت البنك المدعى علٌه  وبالرجوع لحٌثٌات الحكم ٌالحظ ان المحكمة المذكورة قد

مسؤوال عن كل االضرار التً لحقت المدعٌة من جراء عدم قٌام البنك بإخبار المدعٌة 

داخل االجال القانونٌة المنصوص علٌها فً مدونة التجارة وذلك بعد استخالص االوراق 

دة درهم لفائ 402,647,99التجارٌة ، كما ان عدم قٌامه بوفائه بالشٌك الحامل لمبلغ 

درهم مقدمة من قبل  2,000,000,00المعنً باألمر بالرغم من الكفالة الشخصٌة بقٌمة 

مدٌر المدعٌة والكفالة من ضمانات تنفٌذ االلتزامات ، وبالرغم من اعتماد البنك على 

المكشوف مما ٌشكل فً نظر المحكمة إنهاءا تعسفٌا من قبل البنك لالعتماد الغٌر المحدد 

 الممنوح للمدعٌة.

وقد اكدت المحكمة فً حكمها انها ال تتوفر على العناصر الالزمة التً تمكنها من تقدٌر 

 التعوٌض عن االضرار الالحقة بالمدعٌة ،ولهذا اختارت ان تجرى خبرة حسابٌة.

 ثانٌا : ما ذهبت الٌه المحكمة المختصة: 

 وقد خلصت المحكمة فً حكمها بناءا على االسباب المذكورة الى:
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مسؤولٌة البنك عن ما سببه من اضرار للمدعٌة جراء عدم وفائه بالشٌك  بتقرٌر .1

وعدم اشعار المدعٌة بذلك داخل االجل القانونً باإلضافة الى  402,647,99بمبلغ 

 احتفاظه باألوراق التجارٌة المخصومة بعد رجوعها بدون اداء وعدم اشعار المدعٌة.

ٌن المتنازعٌن بواسطة البرٌد تأمر بإجراء خبرة حسابٌة قصد استدعاء الطرف .2

المضمون وجر محاولة صلح وفً حالة فشلها ٌحدد الخبٌر حجم االضرار الالحقة 

 بالمدعٌة.

ٌوم من تارٌخ  15درهم ستدفعه المدعٌة داخل اجل  1500,00كما ٌالحظ ان اجر الخبٌر

قت على توصلها بالقرار، وقد حددت المحكمة مدة انجاز الخبٌر لمهمته فً شهر كامل وأب

 حق كل طرف فً التعقٌب على الخبرة.

 ثالثا : التعلٌق على الحكم:

والذي ٌستفاد من الحكم موضوع التعلٌق أن البنك لم ٌفً بالتزاماته القانونٌة تجاه زبونها 

لفائدة المعنٌة باألمر  402,647,99حٌنما لم ٌعمل على الوفاء بالشٌك المقدم الٌه بمبلغ 

قدمة من قبل مدٌر المدعٌة والكفالة من ضمانات تنفٌذ االلتزامات ، بالرغم من الكفالة الم

من مدونة التجارة فً  309وبالتالً فتصرف المؤسسة البنكٌة ٌكون قد خالف نص المادة 

شٌك سحب على  وفاء مؤسسة بنكٌة ترفض كلالفقرة الثاٌنة منها حٌث جاء فٌها)

تعتبر  ،تعرض ن ٌكون هناك أيصنادٌقها سحبا صحٌحا، وكانت لدٌها مؤونة ودون أ

( ومن .بائتمانه مسؤولة عن الضرر الحاصل للساحب عن عدم تنفٌذ أمره وعن المساس

 تم كان المبدأ المسلم به فً باب المسؤولٌة أن من أضر بغٌره التزم بتعوٌضه.

ا ومن بٌن التزامات البنك عموما االلتزام باإلعالم اي اعالم الزبون بكل العملٌات التً له

صلة بحساب العمٌل، وهكذا فان إخالل المؤسسة البنكٌة وتقاعسها عن إعالم العارضة 

برجوع اوراق التجارٌة قدمتها له فً إطار الخصم ٌوجب مسائلتها وجبر الضرر الحاصل 

لها بفعل هذا التصرف، ولو تم اعالمها برجوع هذه االوراق فً اجل معقول إلتخذت 
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اظ على مركزها مع المتعاقد معها. وهذا بالطبع تكرٌسا لمبدأ المدعٌة ما تراه مناسبا للحف

 استقرار المعامالت.

والمالحظ بخصوص تعٌٌن المحكمة للخبٌر من اجل القٌام بخبرة حسابٌة على امتداد شهر 

كامل من شانه ان ٌعطً صورة شفافة عن حجم االضرار التً تعرضت لها المدعٌة و 

 ٌض المناسب.البحث فٌها ثم تقدٌر مبلغ التعو

كما ٌستشف من هذا الحكم ان المحكمة لجأت الى امكانٌة اجراء الصلح بٌن اطراف 

الخصومة الن من شان نجاح الصلح بٌنهم تفادي طول المساطر واإلجراءات التً تلزم 

 للقٌام بخبرة حسابٌة كاملة وان لم تفلح مسطرة الصلح استمرت الخبرة.

تقدٌر مبلغ التعوٌض عن طرٌق معاٌنته لحجم االضرار و التابث من خالل تعٌٌن الخبٌر ل

 التعوٌض موكول الى القضاءالالحقة بالمدعٌة أن المحكمة لم ُتعِمل المبدأ الذي ٌقضً بان 

لكن االمر ٌقتضً خالف ذلك حٌث انه لما لم تتوفر المحكمة على كل العناصر 

هامه فً اجراء خبرة الضرورٌة لتقدٌر مبلغ التعوٌض إرتأت ان تعٌن خبٌر تنحصر م

 حسابٌة دقٌقة للخروج بالمبلغ المناسب كتعوٌض لفائدة المدعٌة.

 1398/2001وفً األخٌر نقول ان المحكمة التجارٌة بالدار البٌضاء فً حكمها عدد 

قد كانت صائبة حٌن تقرٌرها للمسؤولٌة المدنٌة للبنك المدعى   28/11/2001بتارٌخ 

خذت شكل تعوٌضات ٌدفعها هذا االخٌر للمدعٌة بعد تقدٌر علٌه وهاته المسؤولٌة التً إت

مبلغ التعوٌضات من طرف الخبٌر سٌما وان الزبون ٌشكل المركز الضعٌف داخل عالقته 

مع البنك وفً ذات الوقت الحلقة المهمة فٌها ، وهذا ما ٌفسر ذهاب القضاء المغربً فً 

ماٌة الطرف الضعٌف فً العقد دون كثٌر من احكامه وقراراته الى التأكٌد على واجبٌة ح

 االضرار بباقً المتعاقدٌن لتحقٌق التوازن بٌن المراكز القانونٌة لألشخاص.

 

 


