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 ذ.  محمد بجرجً
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 ذ. عبد العزٌز العٌساوي 
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ًذ.عبد الحق العمرت 
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 :اٌّجٍخ ئزاضح

 األػطج ٘شبَ ش. ــــ

 األػّبي ِٕبظػبد فٟ ثبحث

 (فبغ اٌحمٛق و١ٍخ ) األػّبي ِٕبظػبد ِبؼزط شٙبزح ػٍٝ حبصً

 اٌجبض ٠ٛؼف ش. ـــ

 (ثبحث ثسوزٛضاٖ ِٕبظػبد األػّبي ) و١ٍخ اٌحمٛق فبغ 

  ٚاٌّب١ٌخ ئغبض ثٛظاضح اإللزصبز 

 - ش.ػجس اٌحك اٌؼّطرٟ

 حبصً ػٍٝ شٙبزح ِبؼزط ِٕبظػبد األػّبي )و١ٍخ اٌحمٛق ثفبغ( 

  ـــ ش. ٘شبَ ِؽطفٝ

 (و١ٍخ اٌحمٛق فبغ)ثبحث ثسوزٛضاٖ ِٕبظػبد األػّبي 

  ئغبض ثٛظاضح اإللزصبز ٚاٌّب١ٌخ 

 ــ ش. ػجس إٌّؼُ ا١ٌعضٞ

  ثبحث ثّبؼزط ِٕبظػبد اٌؼ١ِّٛخ ) و١ٍخ اٌحمٛق فبغ (

 ــ ش. جؼفط ا٠عٚغبض

 حبصً ػٍٝ شٙبزح ِبؼزط ِٕبظػبد األػّبي ثبحث فٟ ِٕبظػبد األػّبي 

 (و١ٍخاٌحمٛق فبغ )
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 االعتماد المستندي   أهم تعديالت ومستجدات قواعد

 (3991قواعد و  7002 )دراسة مقارنة بين قواعد سنة
 

 
 يوسف الجار

 باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق بفاس

 إطار بوزارة االقتصاد والمالية

 

نظرا دلا أدى إليو تواتر العمل بادلقتضيات القانونية اخلاصة باالعتماد ادلستندي 
، من كشف جملموعة من الثغرات 3991سنة  ذادلعتمدة من طرف غرفة التجارة الدولية من

أدى و ادلسطرية، اليت حالت دون حسن تطبيق ىذه اآللية القانونية،  تعقيداتالقانونية وال
 إىل تقلص عنصر الثقة يف مصداقية ىذه الوسيلة وأىليتها لتحقيق الغاية ادلنتظرة منها. 

غرفة   ىذا اطإطاريف عملتحيث كان البد من إجراء مراجعة شاملة ذلذه القواعد، 
التجارة الدولية على إعداد نشرة جديدة دلعاجلة الثغرات وللمساعدة يف التقليل من 
ادلستندات ادلرفوضة، ومواكبة دورىا على الصعيد الدويل لتخدم كل األطراف ادلتعاملة هبا 

الدولية وتضييق ىوة اخلالف بينها، وكنتيجة لذلك أعلنت دائرة النشر التابعة لغرفة التجارة 
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" لسنة 066ميالد القواعد اجلديدة لالعتماد ادلستندي وادلصطلح على تسميتها بنشرة "
ودخلت حيز التطبيق  7660شتنرب  72، وىي قواعد متت ادلصادقة عليها بتاريخ 7662

 .7662يف فاتح يوليوز 

هي أهم التعديالت والمستجدات التي  ما :ق نتساءل عنلمن هذا المنط
 .3991بالمقارنة مع قواعد  7002د جاءت بها قواع

ىذا ما سنتناولو من خالل التطرق لكل تعديل على حدة يف نقطة مستقلة مبينني 
، وذلك نظرا 3991 سنة قواعدمقارنة مع أىم ادلستجدات يف ضوء القواعد احلالية 

ألنو مت التقليص من عدد ادلواد  ،الستحالة وضع مقارنة عرب مقابلة ادلواد بعضها ببعض
حبذف بعضها ودمج بعضها ببعض، ولكي تكون ادلقارنة واضحة وتليب ادلطلوب فإننا 

 سنتبع ادلنهج التايل: 
 
 التقليص من عدد المواد وإعادة ترتيبها 

لقد مت نسخ رلموعة من ادلواد كما مت دمج رلموعة من ادلواد بشكل أدى إىل 
، ىذا اطإدماج 7662يف قواعد  19إىل  3991يف ظل قواعد  99تقليص عدد ادلواد من 

والًتتيب يهدف إىل دعم انسجام وتناسق قواعد االعتماد ادلستندي، وكمثال على ذلك 
ادلتعلقة مبعايري فحص ادلستندات عملت على جتميع رلموعة من  39صلد أن ادلادة 

 ادلضامني كانت متفرقة يف السابق على رلموعة من ادلواد.
 اث مادة خاصة بالتعاريف ومادة أخرى خاصة بالتفسيراتإحد 

، مت التنصيص على ىذه التعاريف بغية تفادي 7662من قواعد  1و  7ىي ادلواد 
التكرار، وكذلك من أجل ضمان الفهم اجليد لقواعد االعتماد ادلستندي وتفادي الغموض 

 ذلذا الغموض.الذي قد يلحق هبا، والتأويالت ادلختلفة اليت قد تنشأ كنتيجة 
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 3991كما مت من خالل مادة التفسريات مجع كافة التفسريات ادلتفرقة يف قواعد 
 من ىذه القواعد. 90و  76و  7مثل ادلواد 
  تحديد مكان التقديم 

على مقتضى جديد يتعلق مبكان التقدمي  7662من قواعد  0مت التنصيص يف ادلادة 
يكون مكان ادلصرف ادلتاح لديو االعتماد على أن:  7-حيث تنص ىذه ادلادة يف البند د

ىو مكان التقدمي ويكون مكان التقدمي  اخلاص باالعتماد ادلتاح لدى أي مصرف ىو 
 مكان أي مصرف...

 نسخ المقتضيات المتعلقة باالعتماد المستندي القابل لإللغاء 

و  0ادتني لقد مت نسخ القواعد ادلتعلقة باالعتماد ادلستندي القابل لإللغاء وخاصة ادل
ن ىذا النوع من االعتماد ألنو ليس لو أي فائدة، ع، مت االستغناء 3991من قواعد  8

حيث ديكن إلغائو يف أي وقت من طرف اآلمر )ادلشًتي( بشكل ال دينح أي ضمان للبائع 
 )ادلستفيد( وحىت يف الواقع العملي مل يكن يتم العمل بو.

 بداية نفاذ التزام البنك اتجاه المستفيد 

على مستجدات تتعلق بتحديد بداية نفاذ التزام البنك اجتاه  7662نصت قواعد 
ادلتعلقة مبسؤولية البنوك ادلنشئة وادلؤيدة من قواعد  9ادلستفيد مل تكن تنص عليها ادلادة 

3991. 

تنص يف الفقرة ب على أنو "يلتزم البنك  7662من قواعد  2حيث صلد أن ادلادة  
للنقض بالوفاء منذ وقت إصداره لالعتماد" وىذه ادلادة خاصة ادلصدر بشكل غري قابل 

فتنص ىي   7662من قواعد  8مبسؤولية البنك ادلصدر )ادلنشئ( أما بالنسبة للمادة 
كذلك يف الفقرة ب على أنو "يلتزم البنك ادلعزز بشكل غري قابل للنقض بالوفاء أو 

 خاصة مبسؤولية البنك ادلعزز.  بالتداول من وقت إضافة تعزيزه لالعتماد" وىذه ادلادة
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  تعديل االعتماد 

على مقتضى جديد مل تكن تنص عليو ادلادة  7662من قواعد  36نصت ادلادة 
، وذلك يف فقرهتا األخرية اليت جاء فيها "سيتم جتاىل أي نص 3991من قواعد سنة  2

ادلستفيد خالل  يف التعديل يشري إىل أن التعديل يصبح ساري ادلفعول ما مل يتم رفضو من
 .3991من  قواعد  2مدة معينة" ىذه اطإمكانية مل تكن متنعها ادلادة 

 ترتيبات التغطية بين المصاريف 

على مقتضى جديد حيث نصت يف فقرهتا  7662من قواعد  31نصت ادلادة 
أن يذكر االعتماد ما إذا كانت التغطية خاضعة لقواعد غرفة التجارة  األوىل أنو "... جيب

 الدولية، التغطية بني ادلصارف سارية ادلفعول يف تاريخ إصدار االعتماد".
 المادة الخاصة بعالقة االعتماد بالعقود 

على أنو: االعتماد بطبيعتو عملية مستقلة  7662من قواعد  9بعد تنصيص ادلادة 
عن عقد البيع أو غريه من العقود اليت قد يستند إليها ... مت باطإضافة إىل ذلك النص على 

من  9، حيث تنص ادلادة 3991من قواعد  1مقتضى جديد مل تكن تنص عليو ادلادة 
و "جيب على البنك ادلصدر أن ال يشجع أي زلاولة من يف فقرهتا ب على أن 7662قواعد 

قبل طالب اطإصدار بأن يضمن كجزء مكمل لالعتماد نسخا من العقد التحيت أو عن 
 الفاتورة ادلبدئية أو أي شيء شلاثل"

 مستجدات وتعديالت خاصة بعملية فحص المستندات 
  حذف مصطلح العناية المعقولة فيما يخص فحص المستندات 
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من قواعد  31عليو يف ادلادة  حذف لفظ العناية ادلعقولة الذي كان منصوصا لقد مت
من قواعد  39فيما خيص عملية فحص ادلستندات، حيث أصبحت ادلادة  3991
ال تنص على ىذا ادلقتضى، لكن ورغم ذلك ويف رأينا ال ديكن القول بأن التعديل  7662

 مجيع األحوال التزام ببذل عناية.اجلديد قد غري من طبيعة االلتزام الذي يبقى يف 
 آجال تقديم المستندات 

فيما خيص أجل تقدمي ادلستندات ومن أجل العمل على تفادي تأخر وصول 
على أن التقدمي الذي حيتوي  7662من قواعد  39ادلستندات الضرورية، نصت ادلادة 

دلستفيد أو على واحد أو أكثر من مستندات النقل األصلية ... جيب أن يقدم من قبل ا
ن كما مت شرحو حبالنيابة عنو خالل مدة أقصاىا واحد وعشرون يوما مشسيا بعد تاريخ الش

 وعلى أي حال أن ال يتجاوز تاريخ انتهاء االعتماد. ،يف ىذه القواعد

 مل تكن تنص على أي أجل. 31يف ادلادة  3991قواعد سنة 
 األجل الذي يجب في قبول أو رفض المستندات 

تنص على أنو جيب على البنوك داخل  3991من قواعد سنة  31كانت ادلادة 
مدة معقولة ال تتعدى سبعة أيام عمل بنكية تلي يوم التوصل بادلستندات وذلك للقيام 

 39بفحص ىذه ادلستندات وتقدير ما إذا كانت مقبولة أم مرفوضة ... يف حني أن ادلادة 
و أمام البنوك مدة أقصاىا مخسة أيام عمل أصبحت تنص على أن 7662من قواعد سنة 

 مصرفية تلي يوم التقدمي لتحديد ما إذا كان التقدمي مطابقا...
 المستندات المخالفة والموافقة واإلشعار 

أصبحت تنص على رلموعة من احللول البديلة بشأن  7662من قواعد  30ادلادة 
لبنك ادلصدر حيتفظ ادلستندات غري ادلطابقة، حيث نصت يف الفقرة ب على أن ا
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بادلستندات إىل حني حصولو على موافقة طالب اطإصدار ويوافق على قبوذلا، أو إىل حني 
 حصولو على تعليمات الحقة عن ادلقدم قبل موافقتو على قبول ادلوافقة.

  لم تكن تنص عليها  7002من قواعد  31مقتضيات جديدة في المادة
 .3991من قواعد  31المادة 

 

 أصبحت تنص 7662من قواعد  39األخرية وما قبل األخرية من ادلادة  الفقرة
 : على اآليت

من غري الضروري أن يكون الشاحن أو مرسل  :الفقرة ما قبل األخرية تنص على أنو
 البضائع الظاىر يف أي مستند ىو نفسو ادلستفيد عن االعتماد. 

وثيقة النقل عن أي من ادلمكن أن تصدر  على أنو: أما الفقرة األخرية فتنص
شخص آخر غري الناقل أو ادلالك أو ربان السفينة أو ادلؤخر شريطة أن تتوافق وثيقة النقل 

 من ىذه القواعد. 79أو  39،76،73،77،71مع متطلبات ادلواد 
 عدم المسؤولية عن اإلرسال والترجمة 

 12 أصبحت ادلادة 3991باطإضافة إىل ادلقتضيات اليت كانت تنص عليها قواعد 
تنص كذلك على أنو: ... سواء قام البنك ادلسمى بالوفاء أو بالتداول  7662من قواعد 

ادلعزر الوفاء أو التداول أو تغطية ذلك البنك  أم ال فإنو على البنك ادلصدر أو البنك
ادلسمى حىت لو ضاعت ادلستندات وىي يف طريقها من ادلصرف ادلسمى أو ادلصرف ادلعزز 

 ادلصرف ادلعزز وادلصرف ادلصدر.  أو يف طريقها بني

 مستجدات وتعديالت متعلقة بالمستندات 
 الفاتورة التجارية 
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إدخال تعديالت جديدة مل تكن تنص  7662من قواعد  38لقد مت يف ادلادة 
من قواعد  38صراحة بل ضمنا، حيث تنص ادلادة  3991من قواعد  12عليها ادلادة 

كن للبنك ادلسمى الذي يتصرف بناء على تسميتو أو يف فقرهتا الثانية على أنو دي 7662
البنك ادلعزز إن وجد أو البنك ادلصدر أن يقبل فاتورة جتارية صادرة مببلغ يزيد عن ادلبلغ 
ادلسموح بو يف االعتماد ويكون قراره ىذا ملزما جلميع األطراف شريطة أن ال يكون البنك 

 بلغ ادلسموح بو يف االعتماد.ادلعين قد أوىف أو تداول أي مبالغ تزيد عن ادل
 مستندات التأمين 

، 19يف ادلواد  3991فيما خيص مستندات التأمني واليت كانت تتطرق ذلا قواعد 
قد مت جتميع ادلقتضيات اليت كانت متفرقة يف ىذه  7662فإنو يف ظل قواعد  10و  12

ري على وذلك من دون إدخال أي تغيري جوى 78ادلواد يف مادة واحدة ىي ادلادة 
 مضموهنا.

 االعتماد القابل للتحويل 

قد قامت بالتوسع يف تنظيم ىذا النوع من االعتماد،  7662ادلالحظ أن قواعد 
  3991من قواعد  98على خالف ادلادة  7662من قواعد  18وذلك من خالل ادلادة 

 مبقتضى جديد ورد يف الفقرة التاسعة واليت جاء فيها. 18كما جاءت ادلادة 

طلب من ادلستفيد األول تقدمي فاتورتو وسحوباتو ولكنو مل يقم بذلك عند أول "إذا 
طلب أو يف حال أن الفواتري ادلقدمة من ادلستفيد األول أنشأت سلالفات مل تكن موجودة 
يف مستندات ادلستفيد الثاين ومل يقم ادلستفيد األول بتصحيح  ىذه ادلخالفات عند أول 

ل أن يقدم ادلستندات كما مت استالمها من ادلستفيد الثاين إىل طلب فإنو حيق للمصرف احملو 
 ادلصرف ادلصدر بدون أي مسؤولية إضافية جتاه ادلستفيد األول".

 االعتماد المسندي بدون ورق )االلكتروني(



2014 دجنبر-الثالث : نوفمبردد الع                                                                مجلة منازعات األعمال                    

 

مادة يتعلق بالتقدمي االلكًتوين، وىو  37على ملحق يتضمن  7662تشتمل قواعد 
3991مقتضى مل تكن تتضمنو قواعد   
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  : يذًذ ثجشجٍ 

 غبنت ثبدث ثغهك يبعتش قىاٍَُ انتجبسح و االعًبل  

 -وجذح –

 

 اإلهتًبو انذونٍ وانًذهٍ ثبنجشًَخ اإلنكتشوَُخ 

 

فمع انتشار  ، عرفت الجريمة بالمجتمع المغربي كما بباقي المجتمعات تطورا كبيرا
االنترنيت و استخداميا في المعامالت التجارية اضافة الى دخوؿ جميع فئات المجتمع الى 
قائمة المستخدميف ، ظيرت جرائـ عصرية يطمؽ عمييا اسـ الجرائـ االلكترونية ،جريمة تتخذ 

ترنيت ساحة نموذجية مسرحيا  افتراضي وابطاليا و ضحاياىا مف الواقع مف الحاسوب و االن
 وليا عدة اصناؼ مف قبيؿ  سرقة الحسابات البنكية و فبركة الصور و االشرطة الخ ...  

ومف ىنا يمكف القوؿ بأف العالـ أصبح أماـ ثورة حقيقية ىي ثورة المعمومات أو العالـ 
أحياف أخرى مضطريف لمتعامؿ مع ىذا العالـ الجديد الرقمي، وصار الناس مختاريف، وفي 

 أو مجتمع المعمومات، كما يحمو لمبعض أف يسميو.
وبعيدا عف االستخدامات الحميدة أو السممية لألجيزة اإللكترونية خاصة جياز 
الحاسوب، يمكف القوؿ بأف التطور في ىذا المجاؿ، قد ترتب عميو نشوء جرائـ ناتجة عف 

ما أف تقع بواسطة استخداماتو الم تعددة، وىذه الجرائـ إما أف تقع عمى الكمبيوتر ذاتو، وا 
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الكمبيوتر، حيث يصبح أداة في يد الجاني يستخدمو لتحقيؽ أغراضو اإلجرامية، وىو الشيء 
الذي أدى إلى ظيور نمط جديد مف اإلجراـ، تجسد في انتشار الجرائـ المعموماتية أو 

أكبر السمبيات التي خمفتيا الثورة المعموماتية لكوف ىذه الجرائـ اإللكترونية، والتي تعتبر مف 
تشمؿ في اعتداءاتيا قيما جوىرية تخص األفراد والمؤسسات وحتى الدوؿ في كافة نواحي 
الحياة، كما أف ىذه الجرائـ تركت في النفوس شعورا بعدـ الثقة بخصوص التعامؿ واالستفادة 

 مف ثمار ىذه الثورة الجديدة.
ا الزدياد الجرائـ المتعمقة بالحاسوب، فقد شرعت أغمب الدوؿ بوضع تشريعات ونظر 

جنائية خاصة لمكافحة جرائـ الكمبيوتر المستحدثة عمى عمـ اإلجراـ، ومف ىذه الدوؿ نجد: 
الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا وباقي دوؿ االتحاد األوروبي الذي وضع اتفاقية بودابست 

 .2001نوفمبر  23ر بتاريخ حوؿ جرائـ الكمبيوت
ىذا ولـ يكف المغرب بمعزؿ عف باقي الدوؿ حيث استفحمت الجريمة المعموماتية في 
المممكة المغربية، خالؿ العقود األخيرة، وأصبح القضاء المغربي في محؾ حقيقي، عندما 

لى سف الشيء الذي دفع المشرع المغربي إ 1وضعت أمامو قضايا تتعمؽ بالجرائـ المعموماتية،
تشريعات حديثة أو إضافة نصوص أخرى لمجموعة القانوف الجنائي المغربي تتالءـ 

وعميو فاف أىمية الموضوع تتمثؿ في تحديد االىتماـ  وخصوصية الجريمة المعموماتية.
الدولي والعربي بالجريمة اإللكترونية وفي تحديد مدى توفؽ المشرع المغربي في  وضع نظاـ 

ـ اإللكترونية مالئـ لممقتضيات المنصوص عمييا في االتفاقيات قانوني خاص بالجرائ
 الدولية.

لقد اىتـ المجتمع الدولي، بمسألة مكافحة الجريمة المعموماتية وفي ىذا الصدد نشير 
  بشأف اإلجراـ الكوني 2001نوفمبر  23إلى اتفاقية بودابست التي تـ التوقيع عمييا بتاريخ 

، وذلؾ إيمانا مف الدوؿ األعضاء في المجمس األوربي والدوؿ األخرى 2أو المعموماتي 
الموقعة عمى ىذه االتفاقية بضرورة مواجية ىذا النمط الجديد مف اإلجراـ. وتجدر اإلشارة أف 

                                                           
1
، ص 2011مواجهة الجرٌمة االلكترونٌة فً ضوء القانون الجنائً المغربً، مجلة الحقوق المغربٌة ، العدد الثانً عشر،  :االستاذ امٌن اعزان  

101 . 
2
 Convention sur la cybercriminalité, budapest, 23-11-2001 
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ىذه االتفاقية تتكوف مف ثماف وأربعيف مادة موزعة عمى أربعة أبواب، ففي مقدمة االتفاقية تـ 
 ومنطمقاتيا ومرجعياتيا السابقة. استعراض أىـ أىدافيا 

 أما الباب األوؿ مف ىذه االتفاقية فقد جاء لشرح المصطمحات األساسية .    
في حيف تـ تخصيص الباب الثاني مف ىذه االتفاقية لإلجراءات الواجب اتخاذىا عمى  

 المستوى الوطني، سواء مف الناحية الموضوعية أو اإلجرائية  .
لباب الثالث لمتعاوف الدولي ،في حيف تطرؽ الباب الرابع ىذا وقد تـ تخصيص ا 

 لمشروط الختامية.
ونشير ىنا إلى أف االنضماـ لالتفاقية متاح كذلؾ لمدوؿ غير األوربية، وىذا ما 
يوضح الطابع الدولي ليذه االتفاقية. ثـ إف ىذه األخيرة ىي أوؿ اتفاقية يتبناىا المجمس 

بالرغـ مف أف مصدرىا أوربي، ومف بيف الدوؿ غير األوربية  األوربي، وتتسـ بالطابع الدولي
  .  التي وقعت عمى ىذه االتفاقية نجد الواليات المتحدة األمريكية وكندا وجنوب إفريقيا

مف الدوؿ العربية، وفي ىذا  ةكما تـ االىتماـ بيذا الصنؼ مف الجرائـ في مجموع
ربية االسترشادي لمكافحة جرائـ تقنية اإلطار سنحاوؿ التعريج عمى قانوف اإلمارات الع

( والقانوف العربي االسترشادي لإلثبات بالتقنيات الحديثة 2003المعمومات وما في حكميا )
(2002.) 

  لبْٔٛ اإلِبضاد اٌؼطثٟ االؼزطشبزٞ ٌّىبفحخ جطائُ رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ِٚب

 َ(20034فٟ حىّٙب )

يتضمف ىذا القانوف الذي اعتمده مجمس وزراء العدؿ العرب ومجمس وزراء الداخمية 
 مادة، ويمكف تمخيص أىـ المقتضيات الواردة فيو فيما يمي:  22العرب 

التنصيص عمى مجموعة مف التعاريؼ ذات الصمة بميداف اإلجراـ اإللكتروني،  -
 3لمعموماتية... البرنامج المعموماتي، النظاـ المعموماتي، الشبكة ا

التنصيص عمى مجموعة مف الجرائـ المعموماتية، كالدخوؿ غير المشروع لألنظمة  -
المعموماتية، والتزوير في المستندات المعالجة في نظاـ معموماتي، والتصنت غير المشروع 

                                                           
3
 المادة االولى من قانون االمارات العربً االسترشادي لمكافحة جرائم تقنٌة المعلومات وما فً حكمها.   
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عبر اإلنترنيت، واستخداـ الحاسب اآللي لموصوؿ إلى بيانات بطاقة ائتمانية بقصد 
في الحصوؿ عمى بيانات الغير أو أموالو أو ما تتيحو مف خدمات إلى غير ذلؾ استخداميا 

 4.  مف الجرائـ اإللكترونية
التنصيص عمى أحكاـ المشاركة في جريمة مف الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا  -
 5.القانوف

 
التنصيص عمى المصادرة كعقوبة إلزامية في حالة ارتكاب جريمة مف الجرائـ  -
 6.في ىذا القانوفالواردة 
  

 ( 2002اٌمبْٔٛ اٌؼطثٟ االؼزطشبزٞ ٌإلثجبد ثبٌزم١ٕبد اٌحس٠ثخ)َ 

يتضمف ىذا القانوف الذي اعتمده وزراء العدؿ العرب سبعة فصؿ، غير أف الفصؿ 
إلى  33مواد )مف المادة  2الذي ييمنا في ىذا القانوف ىو الفصؿ السادس الذي يتضمف 

الجرائـ ذات الصمة بالتوقيع اإللكتروني، ومف أىـ ىذه (، الذي حدد لنا مجموعة مف 33
 الجرائـ نجد:

 جريمة تزوير التوقيع أو المحرر اإللكتروني. -
 7جريمة استعماؿ توقيع أو أداة أو محرر إلكتروني معيب أو مزور مع العمـ بذلؾ. -

                                                           
4
 من نفس القانون . 11-10-8-4المواد   

 
 

5
من حرض أو ساعد أو اتفق مع الغٌر على ارتكاب جرٌمة من الجرائم المنصوص علٌها فً هذا القانون ووقعت  كل  على  23تنص المادة 

رٌمة بناء على التحرٌض أو المساعدة أو االتفاق ٌعاقب بذات العقوبة المقررة لهاالج  .   
  

6
مع عدم االخالل بحقوق الغٌر الحسنً النٌة ٌحكم فً جمٌع االحوال بمصادرة االجهزة او  : من القانون  ذاته تنص على ما ٌلً  25المادة      

 البرامج او الوسائل المستخدمة فً ارتكاب اي من الجرائم المنصوص علٌها فً هذا القانون .
خالل بيي عقوبة أشد  منصوص مع عدم اإل : من القانون العربً االسترشادي لإلثبات بالتقنٌات الحدٌثة والتً تنص 33المادة     7

.............. وال تجاوز .................. أو بإحدى عن.علٌها فً أي قانون آخر ٌعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل  

د الغرامة بمعرفة المشرع الوطنً(.  هاتٌن العقوبتٌن كل من: )تحد 

-أ  أٚ اٌزؼس٠ً  االصطٕبعٛاء ثطط٠ك ظٚض أٚ ارٍف أٚ ػ١ت رٛل١ؼبً أٚ أزاح أٚ ِحطضاً ئٌىزط١ٔٚبً ؼ 

أٚ ثأٞ غط٠ك آذط ٠إّزٞ ئٌٝ رغ١١ط اٌحم١مخ فٟ ث١بٔبرٗ. ًأٚ اٌزح٠ٛ  

-ة   اؼزؼًّ رٛل١ؼبً أٚ أزاح أٚ ِحّطضاً ئٌىزط١ٔٚبً ِؼ١جبً أٚ ِعٚضاً ِغ ػٍّٗ ثصٌه. 
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جريمة اإلدالء ببيانات غير صحيحة لجية التوثيؽ بغرض استصدار أو إلغاء أو  -
 إيقاؼ شيادة توثيؽ إلكتروني.

تتضمف أو  جريمة إنشاء أو نشر أو توفير أو تقديـ أي شيادة توثيؽ إلكترونية -
 8تشير إلى بيانات غير صحيحة مع العمـ بذلؾ.

 . جريمة إصدار شيادة توثيؽ إلكتروني بصورة مخالفة لمقانوف -
العقود األخيرة الجريمة كما ىو الحاؿ في كؿ دوؿ العالـ، فقد استفحمت خالؿ        

اإللكترونية في المممكة المغربية، وأصبح القضاء المغربي في محؾ حقيقي، عندما وضعت 
أمامو قضايا تتعمؽ بالجرائـ المعموماتية، ومف أمثمة ىذه القضايا التي طرحت عمى المحاكـ 

تسييؿ  بشأف 1325المغربية نجد أوؿ قضية ذات عالقة باإلجراـ المعموماتي برزت سنة 
مستخدمي المكتب الوطني لمبريد والمواصالت لتحويالت ىاتفية لفائدة بعض المشتركيف 

 251و 242و 241و 202بصفة غير مشروعة، ولقد توبع المتيموف بمقتضى الفصوؿ 
مف مجموعة القانوف الجنائي المغربي، وقد تمت إدانتيـ في المرحمة االبتدائية في  123و

 9. مة االستئناؼحيف تمت تبرئتيـ في مرح

                                                                                                                                                                                     

-ج  ئٌىزطٟٚٔ، أٚ رٛصً ثأ٠خ ٚؼ١ٍخ ئٌٝ اٌحصٛي ثغ١ط حّك ػٍٝ رٛل١غ ئٌىزطٟٚٔ أٚ أزاح أٚ ِحّطض  

 اذزطق ٘صٖ األزاح أٚ اػزطظٗ أٚ ػطٍّٗ ػٓ أزاء ٚظ١فزٗ.

أفشى أو تواطي مع الغٌر إلفشاء بٌانات توقٌع أو أداة إنشاء التوقٌع اإللكترونً أو بٌانات أدلى بها المتعامل بتوقٌع  -د 
ح بها قانوناً.إلكترونً. أو استخدم هذه البٌانات أو المعلومات بغٌر الغرض الذي قدمت من أجله ف  ً غٌر األحوال المصر 

 ٌعاقب بالغرامة كل من ارتكب فعالً أو أكثر مما ٌلً: : من القانون ذاته و التً تنص 34المادة   8

إصدار شهادة توثٌق إلكترونً دون الحصول على ترخٌص أو بصورة مخالفة لقواعد وأحكام هذا القانون  - أ

 والقرارات التنفٌذٌة بشينه.

ء أو نشر أو توفٌر أو تقدٌم أي شهادة توثٌق إلكترونٌة تتضمن أو تشٌر إلى بٌانات غٌر صحٌحة مع علمه إنشا -ب 

 بذلك.

ة بيي تغٌٌر فً البٌانات التً حصل بمقتضاها على الترخٌص بمزاولة إصدار  -ج  عدم إخطار الجهة المختص 

 ترونً.شهادات التوثٌق اإللكترونً أو الخدمات المرتبطة بالتوقٌع اإللك

 )رحّسز اٌغطاِخ ثّؼطفخ اٌّشطع اٌٛغٕٟ(.

 
9
مشار الٌه لدى االستاذ امٌن اعزاز  7383-85،ملف جنحً تلبسً عدد  1985-11-13الصادر بتارٌخ  4-4236حكم ابتدائٌة البٌضاء بانفا رقم   

 فً المقال السالف الذكر.
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وأماـ الفراغ التشريعي في مجاؿ مكافحة الجرائـ اإللكترونية أو المعموماتية، اضطر 
المشرع المغربي إلى سف تشريعات حديثة أو إضافة نصوص أخرى لمجموعة القانوف 

 .   الجنائي المغربي تتالءـ وخصوصية الجريمة اإللكترونية
بشأف تتميـ مجموعة القانوف  07-03 القانوف رقـومف أىـ ىذه النصوص نذكر  

الجنائي فيما يتعمؽ باإلخالؿ بسير نظـ المعالجة اآللية لممعطيات، ويحتوي ىذا القانوف عمى 
مف مجموعة القانوف الجنائي  607-11إلى الفصؿ 607-3الفصؿ  تسعة فصوؿ)مف

   10.المغربي(
تجـر  607-3الفصؿ  فو بالرجوع إلى ىذا القانوف ، فإننا نجد  أف الفقرة األولى م

لممعطيات، لكف يجب أف يتـ ذلؾ عف  الدخوؿ إلى مجموع أو بعض نظاـ المعالجة اآللية
، عمديويعني أف الجريمة ىنا  ،طريؽ االحتياؿ، وعميو فإف اشتراط ىذا األخير لقياـ الجريمة

ولـ ثـ إف المشرع المغربي لـ يشترط في ىذا النص القانوني كوف النظاـ محميا أـ ال، 
يشترط حدوث النتيجة اإلجرامية. وعميو، فالمشرع يجـر كؿ حالة يدخؿ فييا شخص إلى 

 . نظاـ المعالجة اآللية لممعطيات، وبالتالي ففعؿ الدخوؿ وحده بدوف حؽ مجـر قانونًا 
فتعاقب عمى البقاء في النظاـ المعموماتي أو في  607-3أما الفقرة الثانية مف الفصؿ

وىو غير مخوؿ لو  ،دخوؿ الجاني ليذا النظاـ قد تـ عف طريؽ الخطأ إذا كاف ، جزء منو
قد حدد      607-4الفصؿ   بأف المشرع المغربي مف خالؿ  أيضانالحظ  و ،حؽ دخولو

عقوبة أشد مف تمؾ الواردة بالفصؿ السابؽ، وىذا طبيعي نظرًا لقيمة المعمومات محؿ الحماية 
الجنائية، حيث إنيا تتعمؽ باألمف الداخمي أو الخارجي لمدولة أو متعمقة بأسرار مرتبطة 
ة باالقتصاد الوطني، فمثؿ ىذه المعمومات يمثؿ االعتداء عمييا اعتداءا عمى مقومات الدول

 أو االقتصادية. مف الناحية السياسية أو االجتماعية
العقوبة في حالة ما إذا أدى فعؿ الدخوؿ أو البقاء غير المغربي وقد شدد المشرع 

ع داخؿ النظاـ، إلى تغيير أو حذؼ المعطيات أو اضطراب في سير النظاـ، وتشدد و المشر 
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مف  607-4رة األولى مف الفصؿ العقوبة كذلؾ في حالة ارتكاب األفعاؿ المذكورة في الفق
 . طرؼ موظؼ أو مستخدـ أثناء مزاولة ميامو أو بسببيا

عاقب عمى عرقمة سير نظاـ المعالجة اآللية  ويالحظ أنف 60711-5أما الفصؿ 
لممعطيات، والعرقمة قد تتخذ صورًا كثيرة منيا: إرساؿ الفيروسات المدمرة لممعطيات الموجودة 

 . داخؿ النظاـ
أخرى عاقب المشرع المغربي كذلؾ مف خالؿ ىذا الفصؿ عمى فعؿ  ومف ناحية

إحداث خمؿ في نظاـ لممعالجة اآللية لممعطيات، والخمؿ قد يتخذ صورًا متعددة مف بينيا 
بطئ عمؿ النظاـ المعموماتي أو توقؼ المعالجة اآللية لممعطيات، ويعاقب عمى ىذا الفعؿ 

 بنفس العقوبة المقررة لمعرقمة.
، عمى نيج المشرع الفرنسي يبدو أف المشرع المغربي  607-6الفصؿ  نا إلى وبرجوع 

لتجريـ إدخاؿ معطيات غشًا داخؿ نظاـ المعالجة اآللية  323-3والذي خصص المادة 
لكف المالحظ ىو  ،  لممعطيات أو حذؼ أو تعديؿ ىذه المعطيات الموجودة داخؿ ىذا النظاـ

جّرـ كذلؾ مسألة تغيير طريقة معالجة أو  607-6أف المشرع المغربي مف خالؿ الفصؿ 
 . إرساؿ المعطيات عف طريؽ االحتياؿ

ولمواجية ظاىرة التزوير المعموماتي جـر المشرع المغربي فعؿ تزوير أو تزييؼ الوثائؽ 
 .  607-7الفصؿ  الؿمف خ إذا أدى ذلؾ إلى إحداث ضرر بالغير ،المعموماتية
مشرع المغربي أف استغؿ فرصة إصدار لم يحسب وحسب االستاذ اميف اعزاز فانو  

تشريع معموماتي، ووضع نصًا قانونيا يجـر فيو التزوير االلكتروني أو المعموماتي، ألنو قبؿ 
صدور ىذا القانوف لـ يكف مف الممكف بالمغرب الحديث عف تزوير إال في ظؿ كتابة 

أما اآلف فإف القضاء المغربي يممؾ آلية قانونية يمكف بموجبيا متابعة الجاني الذي . تقميدية
 –بدوف شؾ –زور وثائؽ معموماتية، ثـ إف النص لـ يحدد شكؿ ىذه الوثائؽ، وبالتالي يمكف 

المتابعة عف فعؿ صنع بطاقات االئتماف المزورة, أو التزوير في مجاؿ العقود اإللكترونية 
 اإللكترونية. فكؿ ذلؾ يصب في إطار توفير حماية قانونية لممعامالت… ىا وغير 
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ما فيما يخص المحاولة أو الشروع في الجرائـ الواردة بيذا القانوف، فقد جعؿ أ
المغربي عقوبة المحاولة مماثمة لتمؾ المطبقة عمى الجريمة التامة، ويبدو ذلؾ     المشرع

 .607-8الفصؿ   جميًا مف خالؿ
أف االشتراؾ في عصابة أو اتفاؽ لإلعداد  تويبدو مف صياغف  607-9الفصؿ أما 

لجريمة أو أكثر مف الجرائـ الواردة في ىذا القانوف، يجب أف يظير مف خالؿ فعؿ أو أفعاؿ 
مادية، ومف بيف األمثمة الواقعية لذلؾ نجد مثال إعداد فيروس مخصص لتدمير نظاـ 

 .لمعالجة المعطيات
فينص عمى ما يمي )يعاقب بالحبس مف سنتيف إلى خمس  607-10أما الفصؿ 

درىـ كؿ مف صنع تجييزات أو أدوات أو  2000000إلى  50000سنوات والغرامة مف 
أعد برامج لممعموميات أو أية معطيات أعدت أو اعتمدت خصيصا ألجؿ ارتكاب الجرائـ 

لمغير أو عرضيا أو وضعيا  المعاقب عمييا في ىذا الباب أو تممكيا أو حازىا أو تخمي عنيا
 .رىف إشارة الغير(

وقد اختتـ المشرع المغربي الباب العاشر الخاص بالمس بنظـ المعالجة اآللية 
لممحكمة الحؽ في إمكانية الحكـ بمجموعة  والذي أعطى  ،  607-11لممعطيات بالفصؿ 

ئـ المشار إلييا في كمصادرة األدوات المستعممة في ارتكاب الجرا،   مف العقوبات التكميمية
ىذا القانوف أو األدوات المتحصؿ عمييا مف ىذه الجرائـ، ويمكف لممحكمة كذلؾ بموجب 

الحكـ عمى الجاني بالحرماف مف ممارسة الحقوؽ الواردة  607-11الفقرة الثانية مف الفصؿ 
    12 مف القانوف الجنائي المغربي لمدة تتراوح بيف سنتيف وعشر سنوات.    40في الفصؿ 

ويمكف لممحكمة كذلؾ الحكـ عمى الجاني بالحرماف مف مزاولة أية وظيفة عمومية 
لمدة تتراوح بيف سنتيف إلى عشر سنوات. وكذلؾ يمكف لممحكمة بعد صدور الحكـ أف تحكـ 

 بنشر أو تعميؽ الحكـ الصادر باإلدانة.
لؾ عمى امف فطف المشرع المغربي لخطورة انتشار اإلجراـ المعموماتي وأثر ذكما   

واستقرار المجتمع المغربي، وقد ظير ذلؾ مع عرض مشروع القانوف المتعمؽ باإلرىاب عمى 
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حيث وردت ألوؿ مرة اإلشارة إلى إمكانية ،   200313 يناير 16 مجمس الوزراء بتاريخ
  ارتكاب أفعاؿ إجرامية إرىابية عف طريؽ المعالجة اآللية لممعطيات.

المتعمؽ باإلرىاب يعد أوؿ  03-03وما يمفت النظر ىو أف القانوف المغربي رقـ  
تشريع مغربي يشير بشكؿ صريح لإلجراـ المعموماتي كوسيمة لمقياـ بأفعاؿ إرىابية ليا عالقة 

بمشروع فردي أو جماعي ييدؼ إلى المس الخطير بالنظاـ العاـ بواسطة التخويؼ أو  عمديو
حدد بعض األفعاؿ المجرمة عمى سبيؿ الحصر، مف  218-1لفصؿ الترىيب أو العنؼ، فا

وذلؾ بعد محاولة تحديد مفيـو  ،بينيا الجرائـ المتعمقة بنظـ المعالجة اآللية لممعطيات
  اإلرىاب في مستيؿ ىذا الفصؿ.

ستقراء القانوف المغربي المتعمؽ بمكافحة اإلرىاب نستشؼ أف المشرع عاقب مف إب و  
عمى كؿ تزوير أو تزييؼ لمشيكات أو أي وسيمة أداء  1-218مف الفصؿ  8 خالؿ الفقرة

 مف مدونة التجارة المغربية. 331و316أخرى تمت اإلشارة إلييا في المادتيف
مف المدونة المذكورة نجدىا متعمقة بموضوع الدراسة، بحيث  331لممادة  إسقرائنابو  

لة تزوير أو تزييؼ وسيمة أداء، في حا 316فرضت العقوبات المنصوص عمييا في المادة 
 بوسيمة أداء مزيفة أو مزورة.-عف عمـ-أو استعماليا أو محاولة ذلؾ، وحتى قبوؿ األداء

وبطبيعة الحاؿ يدخؿ ضمف وسائؿ األداء المشار إلييا وسائؿ األداء الحديثة مثؿ بطاقات 
 الدفع االلكتروني.

المتعمؽ  03-03مغربي رقـ ومما تجدر اإلشارة إليو عند الحديث عف القانوف ال
منو عاقب عمى استعماؿ وسائؿ اإلعالـ ومنيا  218-2بمكافحة اإلرىاب أف الفصؿ

االلكترونية في اإلشادة باألعماؿ اإلرىابية، وقد حدد الفصؿ المذكور العقوبة في الحبس مف 
ـ ألؼ درىـ. ومعموـ أف وسائؿ اإلعال 200أالؼ و 10ست سنوات وبغرامة بيف  إلىسنتيف 

 .-االنترنت-االلكترونية متعددة مف أبرزىا الشبكة الدولية لممعمومات
مصادفة محطة زمنية لالىتماـ باإلجراـ المعموماتي  2003شكمت سنة  كما  

لترسانة التشريعية المغربية فيما يخص مكافحة ىذا النمط الجديد ا تعزيزبالمغرب، بحيث تـ 
المتعمؽ بتعزيز الحماية  24-03مف الجرائـ، بحيث صدر في نفس السنة القانوف رقـ 
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الجنائية لمطفؿ والمرأة، وقد عمؿ ىذا التشريع عمى تغيير وتتميـ بعض نصوص مجموعة 
  ئـ الماسة بنظاـ األسرة واألخالؽ العامة.القانوف الجنائي المغربي خصوصا فيما يخص الجرا

ىناؾ فصميف مرتبطيف بموضوع ىذه  أفستقراء مقتضيات ىذا التشريع، نالحظ بإو   
مف المجموعة الجنائية 50314-1، فالفصؿ 503-2والفصؿ 503-1الدراسة، وىما الفصؿ

جاء ىذا  قد و المغربية مأل فراغا تشريعيا، بحيث عاقب عمى جريمة التحرش الجنسي.
النص بصيغة تسمح لمقاضي بتطبيقو عمى كؿ صور التحرش الجنسي التي تقع عبر وسائؿ 

 االتصاؿ الحديثة كاالنترنت.
سنتيف حبسا والغرامة مف خمسة أالؼ إلى  إلىوقد حدد ىذا الفصؿ العقوبة مف سنة 

 . درىـ ألؼخمسيف 
ـ كؿ صور التحريض مف المجموعة الجنائية المغربية فقد جر  503-2أما الفصؿ   

، وىو إباحيةأو التشجيع أو تسييؿ استغالؿ أطفاؿ تقؿ سنيـ عف ثماف عشرة سنة في مواد 
التي تستخدـ فييا  ما يصطمح عميو في مجاؿ القانوف المعموماتي بالبورنوغرافية الطفولية

دار الوسائؿ المعموماتية بشكؿ مكثؼ، والحقيقة يحسب لممشرع المغربي انو استغؿ فرصة إص
بإضافة ىذا الفصؿ الميـ بعقوبات مشددة، والذي يحقؽ بدوف شؾ  24-03القانوف رقـ 

حماية فعالة لمطفؿ المغربي مف مخاطر المواد اإلباحية الطفولية الموجودة في مواقع 
االنترنت عمى وجو الخصوص، وبالتالي يمأل فراغا تشريعيا في مجموعة القانوف الجنائية 

  المغربي.
لقد حاولنا مف خالؿ ىذه الدراسة توضيح مدى االىتماـ الدولي والمحمي بالجريمة 
اإللكترونية، واتضح جميا أف ىناؾ العديد مف االتفاقيات التي أطرت ىذه الجريمة لعؿ أىميا 
اتفاقية بودابست، كما اتضح أف مجموعة القانوف الجنائي المغربي تتضمف فصوال تشكؿ 

فحة ىذا النمط الجديد مف اإلجراـ. الى درجة اف اصبح لمقاضي اليات األداة األساسية لمكا
لمبث في قضايا مف ىذا النوع الحديث ، متأثرا بذلؾ بالقانوف الفرنسي المتعمؽ بالغش 

.ومع ذلؾ البد مف التنبيو الى اف الترسانة القانونية المغربية 1322بالمعموماتي الصادر سنة 
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ة كل من استعمل ضد الغٌر أوامر أو تهدٌدات أو وسائل لإلكراه أو أٌة وسٌلة أخرى مستغال السلطة التً تخولها له مهامه، ألغراض ذات طبٌع
 (.جنسٌة
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ـ غير كافية ، بؿ البد مف العمؿ عمى تكتيفيا وتحسيس لمكافحة ىذا النوع مف الجرائ
المجتمع المغربي بخطورة الجرائـ االلكترونية التي تعتبر مف مسؤوليات االعالـ بشراكة مع 
النسيج الجمعوي، وفي ىذا الصدد البد مف االشارة الى انو قد احدثت الجمعية المغربية 

والتي ساىمت في حذؼ ازيد مف  2002سنة  وعدـ المس بالممكية الفكرية ـلضحايا الوب كا
 شريط فيديو..  100

ومف االشكاالت التي تواجو مكافحة ىذا النمط مف االجراـ قمة االمكانات فمحاربة 
الجريمة اإللكترونية يتطمب فترة ال يستياف بيا مف التكويف، فالمتصدي ليا يجب اف يكوف 

ميع المتدخميف)القضاء ،الشرطة العممية.. عمى عمـ بكؿ كبيرة و صغيرة  بالمجاؿ، فتكويف ج
وتوفير ادوات لوجستيكية و تنظيـ ندوات و طنية ودولية تعتبر مف العناصر االساسية  )

لمكافحة الجريمة المعموماتية. وفي االخير البد مف التأكيد عمى ضرورة استثمار ممكات 
 ه االجراـ.االفراد لتقوية االمف المعموماتي حتى ال ينزاح عمميـ في اتجا
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قراءة فً جرٌمة عدم قسمة رؤوس األموال الذاتٌة المتبقٌة بعد دفع 

من القانون  424قٌمة األسمم االسمٌة بٌن المساهمٌن من خالل المادة 

 -55رقم 

 

 الفضيمي توفيؽ
، األعماؿطالب باحث بسمؾ ماستر قوانيف التجارة و   

وجدة–كمية الحقوؽ   
 

 مقدمة 
المتعمؽ   05.9616  بمعية القانوف رقـ بشركات المساىمة المتعمؽ15 17-95ٌشكل القانون رقم 

إنيائيا بالمممكة المغربية . و  ـثبباقي الشركات اإلطار القانوني الذي ينظـ تأسيس الشركات و تسييرىا 

                                                           
ج. ) بشركات المساهمة المتعلق 17-95)قم ر القانون بتنفٌذ 1417من ربٌع اآلخر  14صادر فً  1-96-124ظهٌر شرٌف رقم  -15

 1996أكتوبر  17 - 1417جمادى اآلخرة  4ر. بتارٌخ 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/126771.htm
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مف خالؿ ىاتو المنظومة القانونية قاـ المشرع بتحديد دائرة التجريـ عمى جميع المستويات السابقة الذكر 
ناىجا في ذلؾ نيج كؿ تشريعات العالـ بيدؼ حماية الشركة و الشركاء و المتعامميف مع الشركة و كذا 

جرٌمة عدم قسمة رؤوس األموال الذاتٌة  يا في دائرة التجريـ نجداألغيار. و مف بيف األفعاؿ التي أدخم

بعد دفع قيـ األسيـ االسمية بيف المساىميف  بنفس نسبة مشاركتيـ في رأس الماؿ. وىي جريمة المتبقٌة 
و نوف شركات المساىمة، مف قا 370تترتب عف إخالؿ المصفي بالتزاـ ممقى عمى عاتقو بمقتضى المادة 

مف القانوف  105. و نثير االنتباه ىنا إلى أف المادة مف نفس القانوف 424بمقتضى المادة معاقب عمييا 
 .المنظـ لباقي الشركات قد أحاؿ عمى مقتضيات القانوف األوؿ في الخصوص

التطرؽ ألركانيا المتطمبة  عبرسنقوـ مف خالؿ ىذا الموضوع بدراسة ىذه الجريمة مف عميو  و 
 (ب األوؿ(، ثـ لمعقوبة المقررة ليا)المطمب الثانيلكي تكوف مكتممة )المطم

  

                                                                                                                                                                                     
المتعلق بشركة   05996)  ( بتنفٌذ القانون رقم1997فبراٌر  13)1417شوال  5صادر فً  1997949ظهٌر شرٌف رقم  - 16

 4478ج. ر. عدد ( المسؤولٌة المحدودة وشركة المحاصة البسٌطة وشركة التوصٌة باألُسهم والشركة ذات التضامن وشركة التوصٌة

  الصفحة 01/05/1997بتارٌخ 
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 جط٠ّخ ػسَ لؽّخ ضؤٚغ األِٛاي اٌصار١خ اٌّزجم١خأركاف المطمب األوؿ: 
سنعمد في معرض تحميمنا ألركاف جريمة عدـ قسمة رؤوس األمواؿ الذاتية المتبقية الوقوؼ عمى 

مف قانوف  424القانوني المقرر في المادة مف خالؿ استقراء ركنيا  ركنيا المادي ، ثـ ركنيا المعنوي
 شركات المساىمة.

حسب المادة  جرٌمة عدم قسمة رؤوس األموال الذاتٌة المتبقٌةالركف المادي في  الركن المادي:
عف  االمتناع، تتحقؽ بمجرد االمتناعيقوـ بسموؾ سمبي ، فيي مف جرائـ  17.95مف القانوف رقـ  424

المتبقية بيف المساىميف بنفس نسبة مشاركتيـ في رأس الماؿ، بعد أف يكوف  قسمة رؤوس األمواؿ الذاتية
فمتى تـ دفع قيـ األسيـ االسمية، و لـ يقـ المصفي بقسمة رؤوس األمواؿ  .االسميةقد تـ دفع قيـ األسيـ 

جريمة. الذاتية المتبقية بيف المساىميف بنفس نسبة مشاركتيـ في رأس الماؿ، إال و تحقؽ الركف المادي لم
و ىي كذلؾ مف جرائـ الخطر و ليس مف جرائـ النتيجة، عمى أف المشرع أوقؼ قياميا، عمى عدـ وجود 
ما ينص في النظاـ األساسي لمشركة عمى خالؼ ذلؾ، فإف قرر مثال النظاـ األساسي عدـ قسمة رؤوس 

ر، فال جريمة قائمة في حؽ األمواؿ الذاتية المتبقية بعد دفع قيمة األسيـ أو قرر ربط القسمة بإجراء آخ
 .17المصفي إذ التـز بما ىو مضمف في النظاـ األساسي و القانوف يخولو ذلؾ

و التي تتضمف نص الجريمة  17.95مف القانوف رقـ  424بالرجوع إلى منطوؽ المادة لكف 
"يعاقب...كل مصف... لم يقم ما لم ينص النظام األساسي عمى خالف ذلك، نجدىا تنص عمى أنو 

سمة رؤوس األموال الذاتية المتبقية بعد دفع قيم األسهم االسمية بين المساهمين  بنفس نسبة بق
"، فإف التساؤؿ الذي يطرح نفسو أمامنا ىو ماذا لو قاـ المصفي بقسمة رؤوس مشاركتهم في رأس المال

اركتيـ في رأس الماؿ األمواؿ الذاتية المتبقية بعد دفع قيـ األسيـ االسمية بيف المساىميف  بنفس نسبة مش
و خالفا لما ىو منصوص عميو في النظاـ األساسي ؟ أو قاـ بقسمة تمؾ الرؤوس  424وفقا لنص المادة 

السالفة الذكر، و خالفا لما ىو  424األمواؿ المتبقية وفؽ طريقة غير المنصوص عمييا في المادة 
قب المصفي  بنفس العقوبة المقررة منصوص عميو في النظاـ األساسي ؟ ىؿ يعتبر سموكا مجرما و يعا

                                                           
التعدٌالت، مطبعة دار السالم وفق أخر  -تيصٌل و تفصٌل–ضى، محاولة فً القانون الجنائً للشركات التجارٌة رابن خدة  - 17

 .548،ص: 2012الرباط، الطبعة الثانٌة، -اعة و النشر و التوزٌعللطب
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أـ ماذا؟، إف األجابة عمى ىذا السؤاؿ في نظرنا متعذرة مف خالؿ  18موضوع التحميؿ 424في المادة 
 غموض ىذه المادة و باستحضار المبدأ الشيير في المجاؿ الجنائي " ال جريمة و ال عقوبة إال بنص"

جرٌمة عدم قسمة رؤوس في  صراحة القصد الجنائي المغربي لـ يشترط المشرع الركن المعنوي:

لذلؾ فإنو قد تجاوز البحث في اإلسناد  19.55من القانون رقم  424األموال الذاتٌة المتبقٌة وفقا للمادة 
بؿ وقد تعتبر جنحة إىماؿ مادية، فمو لـ يقـ  امتناعالمعنوي ككؿ، و عمى ذلؾ تكوف ىذه الجنحة جنحة 

بيف المساىميف بنفس نسبة  االسميةواؿ الذاتية المتبقية بعد دفع قيمة األسيـ المصفي بقسمة رؤوس الم
 .19مشاركتيـ في رأس الماؿ، بسبب إىمالو، فالجريمة متحققة بالنسبة إليو

و يبدو أف المشرع قد كاف موفقا في عدـ اشتراط الركف المعنوي بالنسبة ليذه الجريمة عمى اعتبار 
ذ يعمـ كافة االلتزامات الممقاة عمى عاتقو. كما أنو و بافتراض اشتراط أنو مفترض في جانب المصفي إ

ضرورة وجود الركف المعنوي فإف ذلؾ يعني وجوب إثبات النية اإلجرامية و ىي مف الصعوبة بمكاف 
خصوصا و أف إثباتيا يتطمب المرور مف العالـ المادي إلى العالـ النفسي و ىو ما قد ال يتأتى إلى 

 و قد تحتمؿ الدحض أو اإلنكار. بدالئؿ قوية

  

                                                           
علٌه فإنه سٌتحول إلى سلوك إجرامً إٌجابً ٌتحقق عن  انه فً حالة لو كان هذا السلوك معاقبأنرٌد أن نشٌر فً هذا الصدد  - 18

 طرٌق الفعل و لٌس االمتناع.
 549ضى، نفس المرجع، ص: رابن خدة  19
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 نجشًَخ عذو قغًخ سؤوط األيىال انزاتُخ انًتجقُخ المطمب الثاني: العقوبة المقرر 
لقد نص المشرع المغربي عمى عقوبة جريمة عدـ  قسمة رؤوس األمواؿ الذاتية المتبقية بعد دفع 
قيمة األسيـ االسمية بيف المساىميف بنفس نسبة مشاركتيـ في رأس الماؿ مف طرؼ المصفي و ذلؾ ما 

إلى  4.000لـ ينص النظاـ األساسي عمى خالؼ ذلؾ، بالحبس مف شير إلى ستة أشير و بغرامة مف 
 درىـ أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط. 20.000

 42120و المالحظ عند مقارنة ىذه العقوبة بالعقوبة المنصوص عمييا في الفقرة الثانية مف المادة 
و التي تجمع بيف عقوبة مالية و عقوبة سالبة لمحرية و التي تعتبر مف جرائـ  17.95مف القانوف رقـ 

رتفعة عمى األولى في الشؽ المتعمؽ بالعقوبة المالية، حيث تتراوح بيف التصفية ، ىو أف ىذه األخيرة م
و منخفضة عنيا في الشؽ السالب لمحرية حيث يمكف أف تكوف مف شير إلى  25.000إلى  5.000

 ثالثة أشير.

و التي ىي أيضا مف  423أما عندما نقارف نفس العقوبة بالعقوبة المنصوص عمييا في المادة 
و تجمع بيف الجزاء المالي و الجزاء السالب لمحرية نالحظ أف األخيرة مرتفعة في شقيا جرائـ التصفية 

و مساوية لألولى فما يتعمؽ بالعقوبة السالبة لمحرية أي  40.000إلى  8.000المالي و الذي يقدر مف 
 مف شير إلى ستة أشير.

ي يعاني مف عدـ انسجاـ و ما يمكف أف نستنتج مف المقارنتيف السابقتيف ىو أف المشرع المغرب
عمى مستوى موقفو بالنظر إلى الجرائـ المرتكبة و العقوبات المستحقة، حيث ينظر إلى جريمتيف مختمفتيف 
نظرتيف مختمفتيف مف زاوية العقوبة المستحقة فيجعؿ العقوبة في واحدة أكبر مف األخرى في الجانب 

ة مالية أكبر منخفضة العقوبة في الجانب السالب المالي، ثـ يقمب اآلية فيجعؿ تمؾ التي جعؿ ليا عقوب
لمحرة و بالمقابؿ يجعؿ تمؾ التي قرر ليا عقوبة مالية أصغر، أكبر في الجانب المتعمؽ بالعقوبة السالبة 

 424، و المادة 421لمحرية، و ىو حاؿ الجريمتيف المنصوص عمييما و عمى عقوبتيما في المادة 
 موضوع المقارنة األولى أعاله.

                                                           
(، 259000إلى  59000على أنه" ٌمكن باإلضافة إلى ذلك ) أي غرامة مالٌة من  17995تنص الفقرة لثانٌة من القانون رقم  - 20

الحساب الحكم بالحبس لمدة من شهر إلى ثالثة أشهر، إذا لم ٌقم مصفً الشركة بدعوة المساهمٌن عند انتهاء التصفٌة، للبث فً 
النهائً و إبراء ذمته من التسٌٌر الذي أشرف علٌه و إعفائه من ميمورٌته و إثبات قفل التصفٌة، أو لم ٌقم فً الحالة المنصوص علٌها 

 بإٌداع حساباته بكتابة ضبط المحكمة و ال تقدم بطلب إلى القضاء ألجل المصادقة علٌها." 369فً المادة 
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كما أنو و في نفس السياؽ و تأكيدا الستنتاجنا السابؽ نالحظ أف المشرع يجعؿ لجريمتيف 
مختمفتيف نفس العقوبة السالبة لمحرية إال أنو يفرد عقوبتييما المالية و ىو حاؿ الجريمتيف المنصوص 

قارنة موضوع الم 17.95مف القانوف رقـ  424و المادة 42321عمييما و عمى عقوبتيما في المادتيف 
 الثانية أعاله. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 409000إلى  89000على أنه" ٌعاقب بالحبس من شهر إلى ستة ألشهر و بغرامة من  17995رقم من القانون  423تنص المادة  - 21

 درهم أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن فقط، المصفً الذي قام عن سوؤ نٌة: 
 باستعمال أموال الشركة الجارٌة تصفٌتها استعماال ٌعلم تعارضه مع المصالح االقتصادٌة لهده األخٌرة و ذلك بغٌة تحقٌق .1

 ، فقط أو لتفضٌل شركة أو مقاولة أخرى له بها مصلحة مباشرة أو غٌر مباشر ةأغراض شخصٌ
 "366و  365بٌع بعض أو كل أصول الشركة الجارٌة تصفٌتها خرقا ألحكام المادتٌن  .2
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 خاتمة
، نرى أف المشرع لـ يستحضر جميع صور إخالؿ المصفي بقسمة الرؤوس بناءا عمى ما سبؽ

المواؿ المتبقية بعد دفع قيمة األسيـ االسمية و التي قد تشكؿ ركنا ماديا يمحؽ ضررا بالشركاء، و ىذا 
بقسمة رؤوس األمواؿ الذاتية المتبقية بعد دفع قيـ المصفي  قصور يستدرؾ بوضع الحالة التي يقوـ فييا

و خالفا لما  424األسيـ االسمية بيف المساىميف  بنفس نسبة مشاركتيـ في رأس الماؿ وفقا لنص المادة 
ـ بقسمة تمؾ الرؤوس األمواؿ المتبقية وفؽ طريقة غير يقو أو منصوص عميو في النظاـ األساسي  ىو

  السالفة الذكر، و خالفا لما ىو منصوص عميو في النظاـ األساسي 424المنصوص عمييا في المادة 
 محؿ تجريـ .

المشرع أف يوحد العقوبات بيف كؿ الجرائـ المتعمقة بالتصفية خصوصا إذا عمى  ونرى أن كما 
درىـ و أقصى عقوبة   4000أؼ درىـ و أدناىا ىي  40.000استحضرنا أف أقصى عقوبة مالية ىي 

، و عميو ال نرى مانعا مف جعميا موحدة و تطبؽ عمى جميع 22ستة أشير و أدناىا شير سالبة لمحرية ىي
 42123الجرائـ المتعمقة بالتصفية، عمى أف تبقى الجريمة المنصوص عمييا في الفقرة األولى مف المادة 
 .مفردة الجزاء المالي و لكف موحدة مف حيث المقدار مع الجرائـ األخرى و التي ىي مف نفس النوع

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

درهم مصفً  259000إلى  59000على أنه" ٌعاقب بغرامة من  17995من القانون رقم  421تنص الفقرة األولى من المادة  - 23

الشركة الذي لم ٌقم داخل أجل ثالثٌن ٌوما من تعٌٌنه، بنشر قرار تعٌٌنه مصفٌا فً صحٌفة مخول لها نشر اإلعالنات القانونٌة و فً 
الجرٌدة الرسمٌة كذلك إن كانت الشركة قد دعت الجمهور لالكتتاب و بإٌداع القرارات القاضٌة بالحل فً كتابة ضبط المحكمة و 

 السجل التجاري. تقٌٌدها فً
".... 
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 الئحة المراجع: 

 الكتب:

وفؽ أخر  -تأصيؿ و تفصيؿ–ابف خدة ضى، محاولة في القانوف الجنائي لمشركات التجارية  -

 2012الرباط، الطبعة الثانية، -التعديالت، مطبعة دار السالـ لمطناعة و النشر و التوزيع

 القوانين

  ( بتنفيذ القانوف رقـ1997فبراير  13)1417شواؿ  5صادر في  1.97.49شريؼ رقـ  ظيير -
 والشركة ذاتالبسيطة وشركة التوصية باأُلسيـ  المتعمؽ بشركة التضامف وشركة التوصية  05.96)

  الصفحة 01/05/1997بتاريخ  4478ج. ر. عدد ( المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة

 17-95)رقـ  القانوف بتنفيذ 1417مف ربيع اآلخر  14صادر في  1-96-124ظيير شريؼ رقـ   -

 1996أكتوبر  17 - 1417جمادى اآلخرة  4ج. ر. بتاريخ ) بشركات المساىمة المتعمؽ
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مدى نجاعة نظرٌة الغبن اإلستغاللً فً مواجمة الشروط التعسفٌة 

 لتحقٌق التوازن العقدي.

 

 عبد العزٌز العٌساوي                                                    

 باحث فً القانون الخاص                                                    

 

عررن فقرردان التعررادل بررٌن قٌمررة مررا ٌعطٌرره المتعاقررد وقٌمررة مررا ٌعرررف الغرربن بينرره " عبررارة 

ٌيخذه" ، األمر الذي ٌترتب علٌه اختالل التوازن االقتصادي للعقرد عنرد تكوٌنره
24

، والغربن
25
 

 ال ٌعتد به إال إستثناءا وٌخص عقود معٌنة وأشخاص معٌنٌن.

                                                           
 :لف التعرٌفات الفقهٌة للغبن أنظر مخت 24

 .101، ص:1996مصادر اإللتزام ، النظرٌة العامة لإللتزام ،مكتبة الشعبٌة  : الطٌب الفصاٌلً * 

اإلرادة المنفردة، مطبعة -2العقد-1، الجزء األول المصادر اإلرادٌة، : النظرٌة العامة لإللتزامات عبد الرحمان أسامة *

 .151،ص:2001الطبعة  وجدة، 40دار النشر الجسور 

نظرٌة اإللتزامات فً ضوء قانون اإللتزامات والعقود ،الجزء األول ،مصادر اإللتزمات،دار :  ميمون الكزبري *

 . 125،ص:1972القلم،بٌروت،الطبعة الثانٌة ،

فاس الطبعة -اللٌدو ،برانت-: الوجٌز فً نظرٌة العقد فً ضوء القانون المدنً المغربً،مطبعة أنفومد المهديمح *

 .80ص:،2005األولى

مطبعة النجاح –الكتاب األول الإللتزامات بوجه عام  -الشافً فً شرح قانون اإللتزامات والعقود :عبد الكرٌم شهبون  *

 .268،ص:1999لبٌضاء،الجدٌدة ،الطبعة األولى، الدار ا
الغبن ٌخول اإلبطال إذا كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص األهلٌة  ولو تعاقد بمعونة وصٌة أو مساعدة القاضً  25

وفقا لألوضاع التً ٌحددها القانون ولو لم ٌكن ثمة تدلٌس من الطرف األخر وٌعتبر غبنا كل فرق ٌرٌد على الثلث بٌن 
 لقٌمة الحقٌقة للشًء.الثمن المذكور فً العقد وا

 :ًوهنا ٌقول ابن عاصم الغرناط 
 ومن ٌغبن فً مبٌع قاما      ***  فشرطه أن ال ٌجوز العاما       
 وأن ٌكون جاهال بما صنع   ***  والغبن فً الثلث فما زاد وقع      

 .153، مرجع سابق ،ص: أستاذنا عبد الرحمان أسامة : النظرٌة العامة لإللتزامات البٌتٌن أوردهم 
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جمٌرررع وعرردم التعرررادل المقصررود لرررٌس هررو عررردم التعررادل العرررادي الررذي  ال تخلرررو منرره 

المعامالت تقرٌبا، والذي ٌصعب تجنبه فً كل العقود،إنما عردم التعرادل هنرا ٌقصرد بره معنرى 

خاص، وال ٌدخل فً االعتبار إال إذا كان خارجا عن الميلوف
26
 . 

إذن ففكرة الغبن تتمثل فً ذلك التفراوت الصرارب برٌن األداءات المتقابلرة حٌرث ٌحصرل 

د أما المراكز القانونٌة فتبقى سلٌمة ال عٌب فٌها.االختالل فً المراكز االقتصادٌة للعق
27

 

غٌر أن المشرع المغربً ربط الغربن باالسرتغالل ، واالسرتغالل هرو أن ٌسرتغل شرخص 

طٌشا بٌنا فً أخر أو هوى جامحا فٌه أو حاجته ، أو عدم خبرتره ، لكرً ٌبررم تصررفا ٌرؤدي 

إلى غبن فادح به
28
التعاقدٌرة والحاجرة الضررورٌة ، بمعنى أن ٌستغل أحد األطرراف العالقرة  

للطرف األخر للدفع به إلى إبرام تصرف قانونً، وبالتالً عدم تخوٌلره الفرصرة الكافٌرة مرن 

 أجل التعبٌر عن حقوقه.

وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع المغربً من خالل اإلقرار بهرذه النظرٌرة أو األخرذ بهرا 

مرررن ق.ل.ع.م 54ولرررو ضرررمنٌا مرررن خرررالل الفصرررل 
29
شررركل جررردل عنرررد الفقررره، الرررذي ٌ 

30
 

والباحثٌن
31
فإن القضاء 

32
علرى أنره ٌتضرمن  54لم ٌتردد بدوره فً تيوٌل مقتضٌات الفصل  

عناصر اإلستغالل
33
. 

                                                           
، نظرٌة العقد ، الجزء األول،مطبعة النجاح  إدرٌس العالوي العبدالوي : شرح القانون المدنً  النظرٌة العامة لإللتزام، 26

 .398،ص:.1996الجدٌدة، الطبعة األولً 

 ، 31-08القانون رقم  نظرٌة العقد، دراسة مقارنة على ضوء التعدٌالت الجدٌدة الواردة فًعبد القادر العرعاري:  27

-09المتعلق بتبادل المعطٌات القانونٌة بشكل الكترونً، و القانون رقم  53-05التعلق بحماٌة المستهلك و القانون رقم 

 .168،ص:.2013المتعلق بسالمة المنتجات والخدمات، الطبعة الثالثة 24
 .10،ص:1986لعدد السادس المجلة المغربٌة للقانون المقارن، ا : إدرٌس العالوي العبدالوي 28
أعجبة اإلثطبل انًجُُخ عهً دبنخ انًشض وانذبالد األخشي انًشبثهخ من ق.ل.ع.م. على أنه :"  54تنص المادة  29

 ". يتشوكخ نتقذَش انقعبح
 منهم:  30

أجمد شكري السباعً: نظرٌة بطالن العقود فً القانون المدنى المغربً والفقه اإلسالمً والقانون  *       

 .292و  291،ص:1987لمقارن،منشورات عكاظ، الطبعة    ا
 منهم : 31

حماٌة رضا المستهلك فً ضوء القواعد العامة والخاصة، رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة أحمد أبران:  *     

 89،ص:.2000قانون األعمال ، جامعة محمد األول، السنة الجامعة  –فً 

حماٌة المستهلك ضد مخاطر القروض اإلستهالكٌة ، رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة ، حسنة الرحمونً :  *    

 .52،ص:1999-1998جامعة محمد الخامس،كلٌة العلوم القانونٌة واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة ،أكدال ، الرباط، السنة، 
     ضة على القضاء منها:من ق.ل.ع.م، تطبٌقا له فً العدٌد من النوازل المعرو 54وجد الفصل  32
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أنره " ال  1980أبرٌرل  4وهكذا جاء فً أحد قرارات المجلرس األعلرى الصرادر بترارٌخ 

الروعً  أن ٌكرون الشرخص فاقرد 54ٌشترط إلبطال العقد للسبب المنصوص علٌره فرً الفصرل

بررل ٌكفررً أن تكررون إرادترره معٌبررة بسرربب المرررض الررذي نررزل برره ، وأن المتعاقررد معرره اسررتغل 

وضعٌته هذه فحصل منه إبرام عقرد مرا كران سرلٌما معرافى، وأن المحكمرة لمرا لهرا مرن سرلطة 

اعتبرت أن الهالرك لرم ٌكرن حررا فرً  تصررفه وأن  54التقدٌر الممنوحة لها بمقتضى الفصل 

لمرض الخطٌرر الرذي نرزل بره فيحضرر الموثرق للمصرلحة الترً كران ٌعرالج المشتري استغل ا

فٌها وأشهد بالبٌع"
34
. 

فمللل بالفعللل ٌمكللن لمللذة النظرٌللة مللن خللالل عناصللرها أن تسللعف فللً الحللد مللن البنللود     

 التعسفىة؟.

 

مررادام أن العقررود بصررفة عامررة تتمٌررز برراختالل الترروازن العقرردي بررٌن أطررراف العالقررة 

عتبررار  التفرروق االقتصررادي  والقرروة االحتكارٌررة  للمهنٌررٌن، و نظرررا لمررا تعرفرره التعاقدٌررة، و با

الصناعة من تطور متسارع ٌصعب علرى المسرتهلكٌن مواكبرة المتغٌررات مرن أجرل اإلطرالع 

والتعرررف علررى المنتوجررات والسررلع...،ومن ثررم ٌسررتغل المهنررً جهررل وقلررة تجررربتهم ، وعرردم 

، إضررافة إلررى ضررعفهم االقتصررادي والحاجررة الضرررورٌة دراٌررتهم برراألمور القانونٌررة والتقنٌررة

 الماسة إلى الخدمة مما ٌؤدي به إلى إقحام شروط ال ٌمكن للمستهلك إال القبول بها .

                                                                                                                                                                                     

من ق ل ع  54قرار محكمة اإلستئناف بالرباط جاء فٌه " لكن حٌث أسس لدعوى اإلبطال على مقتضٌات الفصل  *    

أؼجبة اإلثطبي اٌّج١ٕخ ػٍٝ حبٌخ اٌّطض ٚاٌحبالد األذطٜ اٌّشبثٙخ ِزطٚوخ ٌزمس٠ط الذي تنص حرفٌة مقتضٌاته على أن 

 ِشطٚػب إلثطبي اٌزصطفبد..."ػٍٝ ئػزجبضٖ ؼٕسا  اٌمعبح

 ، غ١ط ِٕشٛض.18/5/2004،صبزض ثزبض٠د 106/2003/13، ٍِف ضلُ 38لطاض ِحىّخ اإلؼزئٕبف ثبٌطثبغ ضلُ  *   

، صبزض ثزبض٠د 64/2007/13ٍِف ضلُ  124فٟ ٔفػ اٌزٛجٗ لطاض ِحىّخ اإلؼزئٕبف  ثبٌطثبغ ضلُ  *   

 ،غ١ط ِٕشٛض.   11/6/2008
 25إلى  11،ص: من1986المجلة المغربٌة للقانون المقارن، العدد السادس  : العبدالويإدرٌس العالوي  33
 وما ٌلٌها. 139، ص:11، منشور بمجلة اإلشعاع،العدد 1980أبرٌل  4قرار المجلس األعلى صادر بتارٌخ  34

 ،13/6/1986الصادر بتارٌخ  1625وفً نفس التوجه : قرار المجلس األعلى رقم 

حماٌة المستهلك من الشروط التعسفٌة ،منشور بمجلة طنجٌس، مرجع سابق فً مقال  الفاخوري :أورده إدرٌس  -

 .73،ص:
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ٌستشررف ممررا تقرردم أن المررذعن الررذي أبرررم العقررد تحررت وطررية هررذه الظررروف وأضررر 

صرفاتهبمصالحه البد وأن ٌكون فً حالة ضعف تجعله ال ٌتحكم فً مسار إرادته وت
35
 . 

وللتيكٌد على نظرٌة الغبن االستغاللً ،نجد المشرع المغربً قد أعطرى تطبٌقرا للفصرل 

ِنٓ ٠ؽنزغً حبجنخ  من ق.ل.ع.م بحٌث ٌنص على أنره: " 878، وٌكمن أساسا فً الفصل 54

شرص آذط أٚ ظؼف ئزضاوٗ أٚ ػسَ رجطثزٗ ف١جؼٍٗ ٠طرعٟ ِٓ أجً اٌحصنٛي ػٍنٝ لنطض 

ٍننٛي أجٍننٗ فٛائننس أٚ ِٕننبفغ أذننطٜ رزجننبٚظ ئٌننٝ حننس وج١ننط اٌؽننؼط أٚ ٌزجس٠ننس لننطض لننس٠ُ ػٕننس ح

، ٚفمننب ٌّمزعنن١بد اٌّىننبْ ٚظننطٚف اٌزؼبِننً، ٠ّىننٓ أْ  اٌؼننبزٞ ٌٍفٛائننس ٚل١ّننخ اٌرسِننخ اٌّننإزاح

 .٠ىْٛ ِحال ٌٍّزبثؼخ اٌجٕبئ١خ

٠ٚؽٛؽ ئثطبي اٌشطٚغ ٚاالرفبلبد اٌّؼمنٛزح ثّربٌفنخ حىنُ ٘نصا اٌفصنً ثٕنبء ػٍنٝ غٍنت  

اٌرصننُ، ثننً حزننٝ ِننٓ رٍمننبء ٔفننػ اٌّحىّننخ. ٠ٚجننٛظ ئٔمننبي اٌؽننؼط اٌّشننزطغ، ٠ٚحننك ٌٍّننس٠ٓ 

اؼزطزاز ِب زفؼٗ ظ٠بزح ػٍٝ اٌؽؼط اٌصٞ رحسزٖ اٌّحىّخ ػٍٝ أؼنبغ أٔنٗ زفنغ ِنب ٌن١ػ ِؽنزحمب 

 " .وبٔٛا ِؽإ١ٌٚٓ ػٍٝ ؼج١ً اٌزعبِٓ ػ١ٍٗ ٚئشا رؼسز اٌسائْٕٛ،

القاضً بتحدٌد تدابٌر حماٌة المسرتهلك   31-08من قانون رقم  59باإلضافة إلى المادة 

التً تنص على أنه : " ٌقع باطال بقوة القانون كل إلرزام نشري بفعرل اسرتغالل ضرعف أو جهرل 

عوٌضره عرن االضررار المستهلك ، مع حفظ حقه فً استرجاع المبالغ المؤداة مرن طرفره ، وت

 الالحقة ".

ٌستشررف أن المشرررع حرراول أن ٌعٌررد الترروازن فررً العالقررات  878فمررن خررالل الفصررل 

الرذي تدفعره  -المسرتهلك –التعاقدٌة واالقتصادٌة، وذلك من خالل مراعاة وضرعٌة المقتررض 

، لررذلك فإنرره قررد أعطررى -المهنررً -ظروفرره إلررى االقتررراض فٌقبررل بمررا ٌملٌرره علٌرره المقترررض

كمررة السررلطة التقدٌرٌررة لمتتبعررة المقترررض بمررا ارتكبرره مررن أفعررال، وتمكررٌن المقترررض أن للمح

ٌطالب بإبطال الشروط التً طالت حقه، ومنح للمحكمة إعادة سعر القرض إلى الحدود الترً 

ترفع الحٌف على المقترض
36
. 

                                                           
دراسة مقارنة، مكتبة دار السالم للطباعة والنشر والتوزٌع، الرباط،الطبعة األولى  عقود اإلذعان ،العربً مٌاد،  35

 .538،ص:.2004

 131،ص:1999والعقود مصادر اإللتزامات ،الطبعة الثانٌة، قانون اإللتزامات:  المخطار العطار  36
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القاضرً بتحدٌرد تردابٌر  31-08مرن قرانون رقرم  59وٌتضح من خالل مضرمون المرادة 

المستهلك أن الشخص الذي ٌتعاقد بدافع الضعف أو الجهل ٌكون العقد الذي أبرمه مرع  حماٌة

المهنً باطال بقوة القانون، بالرغم من منطوق هذه المادة فإنها تضل منتقردة مرن قبرل األسرتاذ 

عبد القادر العرعاري ، الذي ٌرى بين تخصٌص المشرع لهذه النظرٌة مرادة وحٌردة معرزول 

كان ذلك دلٌال على الرغبة فً تهمرٌش هرذه النظرٌرة ، وٌررى أن الصرٌاغة عن غٌرها فرٌدة 

المقتضبة لهذه المادة ال تستجٌب للطموحات واآلمال التً كانت معلقة على قانون اإلسرتهالك 

فررً إطررار تطرروٌر نظرٌررة اإلسررتغالل والرقررً بهررا إلررى الحررد الررذي ٌضررمن حماٌررة المسررتهلك 

ن على قدر من الجهل الذي ٌسرهل علرى المهنرً ميمورٌرة المحتاج قلٌل الخبرة ، أو الذي ٌكو

إستغالله بسهولة ، وكما أن هذه النظرٌة لم تصل إلى الحد الرذي وصرلته النصروص المتعلقرة 

بنظرٌة اإلستغالل الواردة فً ق.ل.ع.م
37
. 

تررنص علررى سررببٌن همررا الجهررل والضررعف ، و الررذي مررن  59ٌالحررظ أن منطرروق المررادة 

المتعاقردٌن براطال، وبالترالً فبردونهم ال ٌمكرن إبطرال العقرد ،لكرن ٌمكرن  خاللهما ٌقع العقد بٌن

القٌاس على السببٌن من خالل السلطة التقدٌرٌة للقضاء من أجل إبطال العقد ، ونشاطر رأي 

األستاذ عبد القادر العرعاري فً االنتقراد الموجره للمشررع فرً إطرار هرذه المرادة، ونررى أنره 

ٌنص على ما ٌلً : " ٌقع باطال بقوة القانون كرل  59وق المادة كان من األفضل لو كان منط

التزام نشي بفعل اسرتغالل ضرعف أو جهرل  المسرتهلك ، أو لألسرباب األخررى، مرع حفرظ حقره 

فرً اسرترجاع  المبررالغ المرؤداة مررن طرفره ، وتعوٌضره عررن االضررار الالحقررة " حترً ٌررزول 

هرً تروفٌر حماٌرة فعالرة للمسرتهلكٌن أمرام الغموض بصفة نهائٌة وتحقق الغاٌة المرجروة أال و

 –التفوق اإلقتصادي والتقنً والفنً للمهنٌٌن، ألن اإلبقاء على هذه المادة على مرا هرً علٌره 

نررى أنهرا ال تحقرق الحماٌرة المنشرودة المسرتهلكٌن بقردرما  تروفر حماٌرة  -تحدٌد السببٌن فقط 

                                                           
 : أنظر عبد القادر العرعاري  37

 .204-203،ص: مرجع سابق نظرٌة العقد، دراسة مقارنة على ضوء التعدٌالت الجدٌدة ، -     

وأبحاث"، منشورات سلسلة " دراسات المتعلق بحماٌة المستهلك،  31-08قراءة انطباعٌة أولٌة بخصوص القانون رقم  -   

 .            18،ص:2014الرباط السنة  -مجلة القضاء المدنً،مطبعة المعارف الجدٌدة
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للقضراء بوابرة مرن أجرل تروفٌر حماٌرة للمهنٌٌن، ألن إضافة عبارة " األسباب األخررى" تفرتح 

 فعالة للفئة الضعٌفة،أمام المهنٌٌن.

٠ٚالحع أْ اٌّشطع اٌّغطثٟ لس أػطٝ رطج١مب ٌٍغجٓ اإلؼنزغالٌٟ فنٟ ِجنبي اٌمنطض ِنٓ 

، وّب ذنٛي رطج١نك ٘نصا اٌّجنسأ ػٍنٝ ج١ّنغ اٌؼمنٛز ِنٓ  ِٓ ق.ي.ع.َ 878ذالي ِٕطٛق اٌّبزح 

، ِٓ ذنالي ػجنبضح " ونً ئٌزنعاَ " ٠ٚؽزشنف ِنٓ  31-08ِٓ لبْٔٛ  59ذالي ِعّْٛ اٌّبزح 

٘صٖ اٌؼجبضح  أٔٙب  رشًّ وً اٌؼمٛز ، ٚثبٌزبٌٟ رحمك حّب٠خ فؼبٌخ فٟ اٌؼاللخ اٌزؼبلس٠نخ فنٟ ثنبلٟ 

 ػمٛز اإلشػبْ .

ِٚٓ ٕ٘ب ٠الحع أْ اٌزّؽه ثٕظط٠خ اٌغجٓ اإلؼزغالٌٟ لنس رشنىً  فنٟ اٌٛالنغ ٚؼن١ٍخ فؼبٌنخ 

ٌّؼبٌجننخ ِشننىٍخ اٌزننٛاظْ اٌؼمننسٞ ِٚٛاجٙننخ اٌشننطٚغ اٌزؼؽننف١خ ذبصننخ ٚأٔٙننب رؽننّ  ٌٍطننطف 

اٌّغجْٛ ثبٌّطبٌجخ ثاػبزح اٌزٛاظْ ٌٍؼمنس ٔز١جنخ ػنسَ رؼنبزي ثن١ٓ اٌطنطف١ٓ ِنٓ ح١نث األزاءاد ، 

ِٓ ق.ي.ع ف١ّب ٠رص ثبٌغجٓ اإلؼزغالٌٟ ، ثبإلظنبفخ  878شطع ثحبٌخ اٌّبزح ئال أْ ئػزساز اٌّ

، رإوننساْ ػٍننٝ ػننسَ ٔجبػننخ ٘ننصٖ إٌظط٠ننخ ثشننىً ٠زٕبؼننت  31-08ِننٓ لننبْٔٛ 59ئٌننٝ اٌّننبزح 

ٚٚظؼ١خ اٌّؽزٍٙى١ٓ ِٓ أجً اٌزٛاظْ اٌؼمسٞ ، ألْ ٚظغ اٌجٕٛز اٌزؼؽف١خ ٠أذص أّٔنبغ ِزؼنسزح 

ٕظط٠نخ اٌغنجٓ، ٚثٙنصا فناْ ٔطنبق اٌغنجٓ اإلؼنزغالٌٟ اٌزشنط٠غ ٠صؼت رمس٠ط٘ب ِٚٛاجٙزٙب ٚفمنب ٌ

اٌّغطثٟ ٘ٛ ٔطبق ظ١ك ِٚحسٚز ٠زج١ٓ شٌه ِٓ ذالي ِٕطٛق اٌّنٛاز ل١نس اٌزح١ٍنً ظنّٓ ٘نصٖ 

 إٌظط٠خ  ٚثبٌزبٌٟ ال رؽّ  ٘صٖ إٌظط٠خ فٟ رحم١ك اٌزٛاظْ اٌؼمسٞ ث١ٓ اٌّزؼبلس٠ٓ .

ٙننصٖ إٌظط٠ننخ ظننّٓ ثٕننٛز لننبْٔٛ ِٚننٓ ٕ٘ننب ٔزّٕننٝ أْ  ٠زننسذً اٌّشننطع اٌّغطثننٟ ٌ ذننص ث

اإلٌزعاِبد ٚاٌؼمٛز وٕظط٠خ لبئّخ اٌصاد ئٌٝ جبٔت إٌظط٠بد األذنطٞ اٌزنٟ ِنٓ ذالٌٙنب رّىنٓ 

اٌّزؼبلنننس اٌعنننؼ١ف ِنننٓ ئثطنننبي رصنننطفبرٗ أٚ ئٔمنننبي ئٌزعاِبرنننٗ ،ٌىنننْٛ ٘نننصٖ إٌظط٠نننخ رجنننطظ 

س٠ٓ ، ٚشٌنه ثبٌرصٛي  فٟ اٌؼمٛز اإلؼزٙالو١خ ثىثطح ، ٚشٌه ِنٓ ذنالي اٌزفنبٚد ثن١ٓ اٌّزؼبلن

ثننبٌطغُ ِننٓ فننطض  اإلٌزننعاَ ثننبإلػالَ اٌٍّمننٝ ػٍننٝ ػننبرك إٌّٙننٝ اٌننصٞ ٠ٕجغننٝ أْ ٠جنن١ٓ وننً 

 اٌج١بٔبد ٚاٌّؼط١بد ٌٍّؽزٍٙى١ٓ غجمب ٌّب ٘ٛ ِحسز فٟ إٌص اٌزٕظ١ّٟ.

 

ٚٔبفٍخ اٌمٛي فٟ ئغبض ٘صٖ إٌمطخ، ٔطٜ أٔٗ ثبٌطغُ ِٓ ٚجنٛز ِجّٛػنخ ِنٓ اٌّمزعن١بد 

ْٔٛ اإلٌزعاِنبد ٚاٌؼمنٛز اٌّغطثنٟ ،فأنٗ الثنس ِنٓ اإلػزنطاف ػٍنٝ اٌمب١ٔٛٔخ ٚإٌظط٠نبد فنٟ لنب
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لصٛض ٚػسَ وفب٠خ ٘صٖ اٌمٛاػس ٚوصٌه ػجع٘ب فٟ رمنس٠ط اٌحّب٠نخ اٌعنطٚض٠خ ٌٍّؽنزٍٙى١ٓ فنٟ 

 ِٛاجٙخ اٌجٕٛز اٌزؼؽف١خ.

ٌٚىٓ ثبٌطغُ ِٓ لصٛض٘ب فٙنٟ رؼنس األؼنبغ اٌنصٞ ٠ٕجغنٟ ػٍنٝ اٌمعنبء األذنص ثٙنب  ِنٓ 

اٌؼمٛز ثبٌطغُ ِب ٠شٛثٙب ِٓ ٔمص ٚظؼف ، ٚأِبَ ٘صا اٌٛظغ ٠ٕجغنٝ  أجً ئػبزح اٌزٛاظْ ئٌٝ

ػٍٝ اٌمعبء اٌفُٙ اٌؽ١ٍُ ٌّٕطٛق إٌصٛي اٌمب١ٔٛٔخ ِٓ أجً رٛف١ط حّب٠خ فؼبٌخ  ٌٍّؽنزٍٙى١ٓ 

،ذبصخ ِنغ اٌزطنٛض اٌزىٌٕٛنٛجٟ ٚاإللزصنبزٞ  ٚاإلجزّنبػٟ اٌنصٞ ٠نأثط ثشنىً ؼنٍجٟ ػٍن١ُٙ ، 

ِّب ٠شىً ٌس٠ُٙ اٌعؼف ٚػسَ اٌسضا٠خ ٚٔمص اٌرجطح فنٟ ٌىْٛ ٘صٖ اٌزطٛضاد ال ٠ؽزٛػجٛٔٙب 

 ِجبي اٌزؼبلس، اٌصٞ ٠ؽزغٍٗ ا١١ٌّٕٙٓ .
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 مقدمة :

االعتراف للمساهمٌن بدورهم الرقابً داخل الجمعٌة العامة، ٌعتبر مقدمة أساسٌة إن 

لتحقٌق حكامة تسٌٌر الشركة
38

فعال فً أشغال مداوالت ، نتٌجة إشراك هإالء بشكل 

الجموع العامة
39

فهذه  .سواء على مستوى اتخاذ القرار أو على مستوى متابعة حسن تنفٌذه ،

معادلة تهٌمن على التصور العام لتنظٌم اآللٌات الممنوحة للمساهمٌن من الالمزاوجة هً 

 أجل ممارسة الرقابة الجماعٌة على أعمال التسٌٌر.

الرقابة القبلٌة التً أراد بها المشرع تحقٌق ل عنى تتم من خالبهذا الم لمساهمٌنرقابة او

حماٌة قبلٌة لمصالح الشركة، من خالل إشراف المساهمٌن على تتبع شإون الشركة 

المشاركة فً صنع القرار لتفادي فرضه من طرف ب ومصالحهم عن طرٌق ممارسة حقهم 

 .  األغلبٌة داخل الشركة

شاركة فً الجمعٌات العامة بالنسبة للمساهمٌن والشركة على أهمٌة الم والجدٌر بالذكر أن 

حد سواء، فً كونها تفتح الطرٌق أمامهم لولوج هذه الجموع التً تعتبر المنفذ القانونً 

والعادي والطبٌعً للدفاع عن مصالحهم
40

، وفً نفس الوقت تعتبر أداة رقابٌة بالدرجة 

وعلٌه تعد هذه اآللٌة أداة مهمة إلضفاء  األولى على اتخاذ القرار خالل مراحله األولى،

المصداقٌة والشفافٌة على القرار المتخذ
41
. 

فضمان فعالٌة المشاركة فً الجمعٌات العامة، ٌتوقف بداٌة على تسهٌل تلك المشاركة        

 ( وثانٌا على ضمان التداول الفعال خالل انعقاد تلك الجموعالمطلب األولوتنوٌع صورها )

 .(انًالمطلب الث)

                                                           
38 Voir en ce sens : A. Couret :<< loi NRE : la régulation des pouvoirs dans 

l'entreprise , JCP, année 2001, ed. E, n :42 du oct 2001. 
أبرٌل  17، اإلشكالٌة التمثٌلٌة للجمعٌات العامة لشركة المساهمة ، مجلة القانون المغربً ، العدد عزٌز إطوبان   39

 .185، ص2011
 مطبعة األولى، الطبعة الرابع، الجزء االقتصادي، النفع ذات ومجموعات الشركات فً الوسٌطأحمد شكري السباعً،  -40

 .232، ص.2004 الرباط المعارف

 .185، المرجع السابق ، ص عزٌز إطوبان  -41
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 ضمان المشاركة فً الجموع العامة  :  آلٌاتالمطلب األول

تعد المشاركة فً صنع القرار أداة لتوضٌح حقٌقة التسٌٌر للمساهمٌن داخل الجموع 

العامة، وهو ما ٌعنً توفرهم على صالحٌات واسعة تمكنهم من الدفاع عن مصالحهم. غٌر 

أنه لما كان البعض منهم قد ال ٌستطٌع الحضور
42

تحول دون تفعٌل  واقعٌة ونفسٌة ألسباب 

حقوقهم السٌاسٌة، فإن ذلك قد استلزم تطوٌر حق المساهم فً الحضور من أجل تعزٌز 

رقابته على عملٌات التسٌٌر
43
 لضمان حكامة تسٌٌر الشركة.  

وبناء على هذا فإن المشرع المغربً أقر مجموعة من  اآللٌات من أجل  تفعٌل الدور 

ٌن غٌر المسٌرٌن، نذكر على سبٌل المثال تسهٌل حقهم فً المشاركة عن الرقابً للمساهم

( أو عن طرٌق الوسائل الحدٌثة تماشٌا مع متطلبات الواقع فً الفقرة األولىطرٌق التوكٌل )

 (.الفقرة الثانٌة) التجارٌة مجال الشركات

 : نظام التوكٌالتالفقرة األولى 

إن العائق األساسً
44

الذي ٌحول دون قٌام الجمعٌة العامة بدورها العادي بصورة  

طبٌعٌة هو عدم إقبال المساهمٌن على الحضور
45

، واكتفاإهم بإرسال توكٌالت على بٌاض 

إلى المجلس اإلداري من أجل تكوٌن أغلبٌة داعمة
46

. وٌرجع الغٌاب إما النشغاالت 

                                                           
أطروحة لنٌل دكتوراه الدولة فً  المساهمة، شركة تدبٌر فً المسٌر غٌر المساهم تدخل آلٌات عبد الرحٌم شمعٌة ،   -42

-2010 الجامعٌة السنة فاس، العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌةالقانون الخاص، جامعة محمد بن عبد هللا، كلٌة 

 وما بعدها. 490، ص  2011

الخاص، جامعة موالي  القانون فً ماستر رسالة الشركات، قانون فً الداخلٌة الرقابةفاطمة الزهراء المرٌزق،  -43

 .187،   186، ص2010/2011  سنة ، مكناس العلوم القانونٌة و االقتصادٌة واالجتماعٌةاسماعٌل، كلٌة 

أمنار الحسٌن ،التعسف فً استعمال حق التصوٌت داخل الجموع العامة لشركات المساهمة ،أطروحة لنٌل دكتوراه فً   44

مراكش، السنة الجامعٌة جامعة القاضً عٌاض،كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة القانون الخاص ،

 . 109و 108، ص2000/2001،
 . 236، ص4أحمد شكري السباعً، المرجع السابق ،ج   45
طروحة لنٌل الدكتوراه فً أسلطة األغلبٌة فً قانون شركة المساهمة فً القانون المغربً،   عبد الواهب المرٌنً،   46

، 1997-1996أكدال الرباط  العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، كلٌة جامعة محمد الخامس، القانون الخاص،

 .306ص
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ر بشكل سلبً على توفر النصاب المساهمٌن أو اعتبار أن حضورهم ال قٌمة له، وهذا ٌإث

القانونً وتتبع شإون الشركة
47
. 

لذلك، ومن أجل ضمان مشاركة مكثفة للمساهمٌن تتحقق معها الرقابة  القبلٌة على 

اتخاذ القرار، عمل المشرع على تطوٌر نظام التوكٌل الذي كان معموال به فً السابق سواء 

 (.ثانٌاالتوكٌل على  بٌاض ) ( أو)أوالعلى مستوى التوكٌل االتفاقً 

 التفاقً االتوكٌل  -أوال        

"أنه ٌمكن التً تنص على  17.95من القانون رقم  131انطالقا من منطوق المادة 

"، ٌتبٌن أن  موقف للمساهم أن ٌمثله مساهم آخر أو أن ٌمثله زوجه أو أصوله أو فروعه

ممثل الذي ٌمكن تعٌٌنه لكً ٌنوب عن المشرع المغربً ٌتسم بنوع من التشدد فٌما ٌخص ال

المساهم فً ممارسة حق التصوٌت، إذ هو ٌحصره فً مساهم آخر والزوج والفروع 

واألصول، علما أنه بالنسبة لهإالء األخٌرٌن لم ٌحدد المشرع ما إذا كانوا ٌنحصرون فً 

حرص المباشرٌن أو ٌشملون حتى غٌر المباشرٌن. ولعل هذا التضٌٌق جاء من منطلق ال

 على حفظ أسرار الشركة.

والتنصٌص على التمثٌلٌة بمساهم آخر من نفس الشركة، ٌؤتً لكونه أكثر دراٌة 

ومعرفة بؤمور وواقع هذه األخٌرة. أما بالنسبة لألصول والفروع فهو اجتهاد من المشرع 

المغربً عكس التشرٌع الفرنسً الذي قصر ذلك على الزوج فقط
48

، استشعارا منه على ما 

 دو بخطورة منح هذه اإلمكانٌة لألصول و الفروع.ٌب

والجدٌر بالذكر أن هذا االتفاق تحكمه القواعد العامة المنصوص علٌها فً قانون  

االلتزامات والعقود
49

، وكذلك األحكام الخاصة المإطرة بالقانون المنظم لشركات المساهمة. 

                                                           
 .490عبد الرحٌم شمٌعة، المرجع السابق، ص   47

48 L’article ‘’l225 – 106 ;al 1 : (un actionnaire peut se faire représenter par un autre 

actionnaire ou par son conjoint ) . 

 من قانون وااللتزامات المغربً.   889إلى  879الفصول من  49 
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لمعٌن أن ٌنٌب عنه شخصا ال ٌحق للوكٌل اق.ش.م تنص على أنه " 132علما أن المادة 

 آخر".

وٌتسم التوكٌل االتفاقً بطابعه المإقت، ألنه ٌمنح من أجل جمعٌة واحدة فقط وٌنتهً 

بقوة القانون بانتهائها، غٌر أنه ٌمكن منحه من أجل جمعٌتٌن، األولى عادٌة واألخرى غٌر 

ٌوما 15عادٌة منعقدتٌن فً نفس الٌوم أو داخل أجل 
50

 .  

التوكٌل الممنوح من أجل جمعٌة واحدة ٌسري بالنسبة للجمعٌات المتتابعة كذلك فإن 

التً تستدعى للتداول بشؤن نفس جدول األعمال
51

، أي نفس النقط المحددة فً هذا األخٌر، 

بما فً ذلك إذا تمت إعادة صٌاغتها، أو ظلت الجمعٌة مفتوحة ألجل تصفٌة الحسابات  

بالتالً نستنتج أن التوكٌل ، و تصفٌة الحسابات لعدة سنواتالمتعلقة بنفس السنة المحاسبٌة، أ

االتفاقً  توكٌال خاصا مقرر ألجل القٌام بإجراء محدد ٌتمثل فً المشاركة فً التصوٌت 

 .  داخل الجموع العامة 

 التوكٌل على بٌاض -ثانٌا      

تتم هذه الوكالة حٌنما ٌرسل المساهم هذه األخٌرة دون أن ٌبٌن فٌها اسم الوكٌل،         

حٌث ٌفوض فٌها لمجلس اإلدارة مهمة اختٌار وكٌل
52

، و هذا ما ٌعبر عن ثقة المساهم فً 

مجلس اإلدارة. وفً هذه الحالة ٌتولى رئٌس الجلسة أو الجمع العام التصوٌت لصالح 
                                                           

محمد مومن، حق المساهمٌن فً التصوٌت داخل الجمعٌة الجموع العامة لشركات المساهمة فً القانون المغربً،       50

 .36، ص. 2004مجلة الحقوق المغربٌة، العدد الثامن، أكتوبر 

51
ًثُهه فٍ َىقع انًغبهى انتىكُم انًًُىح يٍ أجم ت ثشأْ وً شٌه ػٍٝ أٔٗ" 35-12مبْٔٛ ضلُ آٌِ  132رٕص اٌّبزح   

ئدذي انجًعُبد يٍ نذٌ أدذ انًغبهًٍُ وَشُش فُه ئنً اعًه انشخصٍ وانعبئهٍ ويىغُه. وال َذق نهىكُم انًعٍُ أٌ 

 َُُت عُه شخصب آخش.

ًَُخ انتىكُم يٍ أجم جًعُخ وادذح فقػ. غُش أَه ًَكٍ يُذه يٍ أجم جًعُتٍُ، ا  ألونً عبدَخ واألخشي غُش عبدَخ، 

 و أو داخم أجم خًغخ عشش َىيب. يُعقذتٍُ فٍ َفظ انُى

 ."َعذ انتىكُم انًًُىح يٍ أجم جًعُخ وادذح جبئضا ثبنُغجخ نهجًعُبد انتٍ تذعً نهتذاول ثشأٌ َفظ جذول األعًبل

فً حالة توجٌه المساهم  توكٌال للشركة دون تحدٌد المتعلق ب ش.م. " 95-17من القانون رقم  131تنص المادة    52

ت االجمعٌة العامة، ما لم ٌنص النظام األساسً على خالف ذلك، بالتصوٌت لصالح مشارٌع القرارالوكٌل ٌقوم رئٌس 

المقدمة لمجلس اإلدارة أو التً قبلما مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة، وٌصوت ضد اعتماد كل مشارٌع القرارات 

بل التصوٌت حسب االتجاة الذي ٌشٌر األخرى. ومن أجل اإلدالء بأي صوت آخر، ٌتعٌن على المساهم اختٌار وكٌل ٌق

 "إلٌه الموكل
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لصادرة عن مجلس اإلدارة أو تلك التً ٌساندها هذا األخٌر، إال أنه ال مشارٌع القرارات ا

ٌتصرف بوصفه وكٌال بل نائبا قانونٌا، مما ٌخول له القٌام بهذا اإلجراء حتى ولو كان 

 ممنوعا علٌه المشاركة فً التصوٌت شخصٌا أو بوصفه وكٌال.

دم مصالح األغلبٌة على وتجدر اإلشارة أنه إذا أمعنا النظر فً هذا التوكٌل فإنه ٌخ

حساب صغار المساهمٌن، ألن استفادة المسٌرٌن من الوكالة على بٌاض تسهل التحكم فً 

أعمال الجمعٌة العامة، وبذلك فالرقابة القبلٌة على القرار المتخذ تصبح وهمٌة، كما أن 

فعال،  التكرٌس التشرٌعً لهذا النمط ٌجعلنا نمر من إشراك المساهمٌن غٌر المسٌرٌن بشكل

مما ٌساهم فً تحقٌق حكامة تسٌٌر شركة المساهمة، إلى تركٌز السلطات فً ٌد المسٌرٌن 

 وإنفرادهم بحٌاة الشركة، وهو ما ٌمس بتلك الحكامة.  

هذا دون إغفال أنه إذا ما استحضرنا إمكانٌة استعمال وسائل االتصال الحدٌثة التً 

بعد، بنوع من التدقٌق والتفصٌل، فإنه ال  تساعد المساهم على تتبع شإون الشركة، وإن عن

 ٌعود للتوكٌل على بٌاض أي مبرر.

 المشاركة عبر وسائل االتصال الحدٌثة   الفقرة الثانٌة : 

لقد فرض الواقع االقتصادي على المشرع المغربً تطوٌر وسائل المشاركة فً 

ٌثة بموجب القانون رقم الجموع العامة، حٌث تم إقرار إمكانٌة استخدام وسائل االتصال الحد

 . 17.95المغٌر والمتمم للقانون رقم  20.05

من القانون السالف الذكر إمكانٌة نص النظام األساسً  110وهكذا فقد أتاحت المادة 

للشركة، منغلقة كانت أو مفتوحة، على حق المشاركة عبر وسائل االتصال الحدٌثة
.

 

وٌشترط فً هذه الوسائل
53

صفة مسبقة على األشخاص التعرف ب أن تمكن من 

المشاركٌن فً االجتماع، وأن تتٌح إمكانٌة توثٌق المشاركة بسهولة عن طرٌق وضع 

تسجٌل للمناقشات والمداوالت من أجل الرجوع إلٌه فً حالة حدوث منازعة لالستعانة به 

                                                           

و ٌقصد بهذه الوسائل: االنترنٌت أو ما شابه ذلك من التقنٌات الحدٌثة المستعملة على مستوى االتصاالت السمعٌة   53 

 البصرٌة.
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كوسٌلة لإلثبات، أو فً حالة حدوث طارئ تقنً متعلق بوسائل االتصال عبر الصوت 

أو فً حالة حدوث اضطرابات فً سٌر االجتماع أو المداوالت حٌث ٌستلزم  والصورة،

 األمر اإلشارة إلٌه فً هذه المحاضر أو التسجٌالت. 

وغنً عن التؤكٌد األهمٌة القصوى التً أضحت تمثلها وسائل االتصال الحدٌثة فً 

تٌسٌر مشاركة المساهمٌن فً مداوالت الجموع العامة لشركة المساهمة، مما ٌدعم حكامة 

تسٌٌر هذه الشركة، لما تتٌحه من إمكانٌة تفادي ظاهرة الغٌاب والتً تحد من المشاركة 

تٌح إشراكهم فً حٌاة الشركة، ومن ثم، تعزٌز رقابتهم على أعمال الفعالة للمساهمٌن، فهً ت

 المسٌرٌن.

 : آلٌات ضمان التداول الفعال خالل انعقاد الجموع العامة المطلب األول

على الرغم من وجود آلٌات تسهٌل المشاركة المشار إلٌها سابقا
54

، فإنها ستكون دون جدوى 

ال خالل انعقاد الجموع العامة، حرصا على فعالٌة إن لم تواكبها آلٌات لضمان التداول الفع

الرقابة القبلٌة للمساهمٌن على اتخاذ القرار، لذا استلزم ضمان التداول الفعال خالل انعقاد 

الفقرة  هذه الجموع اشتراط نصاب النعقادها بصفة قانونٌة مع تحدٌد جدول أعمالها )

ٌر المسٌرٌن، لالستعالم حول أحوال ضمان الحق للمساهمٌن، خاصة غ  إضافة إلى األولى(

 الفقرة الثانٌة()الشركة سواء بشكل مباشر أو غٌر مباشر 

 النصاب وجدول أعمال الجموع العامة  الفقرة األولى:     

  النصابأوال:  

"ٌحسب النصاب القانونً فً كل الجمعٌات 17/95من قانون رقم  128تطبٌقا لمادة 

تبعا لمجموع األسهم المكونة لرأسمال الشركة أو لفئة األسهم المعٌنة وتطرح عند 

ومن االقتضاء األسهم المحرومة من حق التصوٌت بموجب أحكام قانونٌة أو نظامٌة"

 خالل هذا  فاحتساب النصاب الزم تحققه لصحة مداوالت الجموع العامة.   

                                                           
 آلٌة المشاركة وآلٌة التصوٌت.  54
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كانت تنقص المساهم معلومات قبل انعقاد الجمعٌة العامة، فإن من شؤن المشاركة فً  ذافإ  

المداوالت والنقاشات أن تمنحه الفرصة للتعرف أكثر على عمل الشركة من خالل طرح 

األسئلة حول العملٌات التً تكون محل التصوٌت، ولهذا حاول المشرع المغربً إٌجاد 

 اول صحٌح وسلٌم.ضمانة النصاب لكً ٌكون التد

فاحترام النصاب هو شرط ضروري لصحة التداول، بل ٌحتل أهمٌة جوهرٌة قصوى   

تتمثل فً ضمان تمثٌلٌة لكل المساهمٌن، وٌضفً الشرعٌة على القرارات المتخذة من 

 طرف الجمعٌة العامة.

 كٌفما كانت الجموع العامةوٌقصد بالنصاب نسبة رأس المال المستلزمة لحضور       

طبٌعة هذا الحضور إما مادٌا أو عبر وسائل االتصال الحدٌثة، وحسب طبٌعة الجمعٌة 

العامة
55

. كما ٌجب تحقق هذا النصاب طٌلة مدة التداول، ألنه ٌعد معٌار ومحدد صحة 

 تداول الجموع العامة.

والجدٌر بالذكر أن النصاب ال ٌضمن انعقاد مداولة ٌسودها نقاش ذو طابع تواجهً        

حتى ولو كان المشرع المغربً ٌشٌر إلى مصطلح التداول ضمن المواد التً تفرض 

النصاب تاركا االعتقاد أنه بمجرد احترامه فإن الجموع العامة تفسح المجال للنقاش 

التواجهً
56

ضمان التداول الفعال خالل انعقاد الجموع ى آلٌة ضعٌفة ل، وبالتالً فهو ٌبق

العامة، مما ٌجعل جدول األعمال أهم األشٌاء التً ٌجب االعتماد علٌها من طرف المساهم 

 إلعمال رقابته على الجمع العام المنعقد.

 جدول األعمال  -ثانٌا 

                                                           
ال تكون المداوالت الجمعٌة صحٌحة فً الدعوة المتعلق بشركات المساهمة "" 17/95من قانون رقم  111/2الفصل   55

األولى النعقادها إال إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون ٌملكون ما ال ٌقل عن ربع األسمم المالكة لحق 

 "". التصوٌت ،أما فً الدعوة الثانٌة النعقادها فال ٌفرض بلوغ أي النصاب

ال تكون مداوالت الجمعٌة صحٌحة إال إذا كان كات المساهمة ""المتعلق بشر 17/95من قانون رقم  110/2الفصل 

المساهمون الحاضرون أو الممثلون ٌملكون فً الدعوة األولى لالنعقاد ما ال ٌقل عن نصف األسمم المالكة لحق 

 "" التصوٌت وفً الدعوة الثانٌة ربع تلك األسمم
 .94،ص2011 األولى، سنة الرباط، الطبعة األمنٌة ةمطبع المساهمة، شركة فً المساهمٌن تعسفأمٌنة غمٌزة ،   56
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""ال ٌمكن للجمعٌة العامة أن تتداول  17/95من قانون رقم  118فحسب منطوق  المادة  

""، ومن خالل هذا المقتضً ٌظهر لنا أن كل بشؤن موضوع غٌر مدرج فً جدول األعمال 

اجتماع ٌنبغً لجدٌته أن ٌكون له موضوع معٌن ٌتم بٌانه وتحدٌده من قبل، وحصر النقط 

الذي ٌرغب فً مناقشتها
57

نعقاد الجمع العام . ولهذا ٌنظر أوال للنصاب القانونً الالزم ال

العادي، فإذا كان مكتمال فإنه ٌمكن البدء فً مناقشة أو تداول األمور الواردة فً جدول 

األعمال. وتتجلى أهمٌة تحدٌد جدول األعمال وااللتزام به، من ناحٌة، أن فً ذلك ضمانا 

لمصالح المساهمٌن
58

 ، إذ ٌلفت أنظارهم إلى المسائل التً ٌجب أن تطرح للنقاش حتى

ٌستعدوا لها بما فً ذلك من خالل االستعالم بشؤنها، ومن ناحٌة أخرى، أن فً ذلك  ضمانا 

 .  لمجلس اإلدارة، حتى ال ٌفاجؤ بطرح مسؤلة للتصوٌت، لم ٌكن لدٌه متسع من الوقت لبحثها

فلجدول األعمال أهمٌة بالغة، إذ بناء على النقط المدرجة به ٌمكن التهٌإ لمناقشة       

بما فً ذلك من خالل االطالع على الوثائق وربط االتصاالت بٌن المساهمٌن،  فعالة،

 وإجراء نقاش مسبق ألجل تشكٌل تصور مبدئً بشؤن التداول فً نقطه.

وقد حرص المشرع المغربً على ضمان مبدأ الشفافٌة فٌما ٌتعلق بالمعطٌات المتعلقة       

"ٌكلف داخل على أنه  17/95من قانون رقم  76ً المادة بالمناقشة من خالل تنصصٌه ف

المجلس المتصرفون غٌر المسٌرٌن خصوصا بمهام مراقبة التسٌٌر ومتابعة تدقٌق 

الحسابات الداخلٌة والخارجٌة، وٌمكنهم أن ٌكونوا فٌما بٌنهم لجنة لالستثمار وأخرى 

 ".لألجور والمكافآت

المشرع المغربً لمبدأ الشفافٌة الذي ال ٌقف  فمن خالل هذا المقتضى نسجل تكرٌس      

عند االعتراف بحق اإلطالع فقط، بل ٌصل إلى منح المتصرفٌن غٌر المسٌرٌن من أعضاء 

مجلس اإلدارة مهمة مراقبة التسٌٌر ومتابعة تدقٌق الحسابات وتشكٌل لجان لالستثمار 

لومات التً تبلور واقع ولألجور والمكافآت، وهو ما ٌساهم فً ضمان الشفافٌة ودقة المع

الشركة، حتى تكون المناقشة التً ٌشارك فٌها المساهم مجدٌة ومبنٌة على معطٌات 
                                                           

 .17/95من قانون رقم  117الفقرة األولى من المادة   57
عبد الواحد حمداوي ، تعسف األغلبٌة فً شركات المساهمة ،أطروحة لنٌل الدكتوراه فً القانون الخاص ،جامعة   58

 .288،ص 2000/2001ة وجدة ، سنة محمد األول كلٌة العلوم القانونٌة و االقتصادٌة واالجتماعٌ
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صحٌحة، ضمانا لمناقشة فعالة عن طرٌق ضمان صحة المعلومات والمعطٌات التً تشكل 

الحجج األساسٌة عند المناقشة
59
 .  

 : طرق إبداء الرأي الفقرة الثانٌة 

نصاب القانونً الالزم النعقاد الجمع العام العادي، فإنه ٌمكن البدء فً عندما ٌكتمل ال      

المناقشة أو تداول األمور الواردة فً جدول األعمال وٌدار هذا الجمع بواسطة مكتب 

من قانون  3ف 134الجمعٌة العامة والذي ٌتؤلف من الرئٌس و فاحصٌن وكاتب )المادة 

 ( .17/95رقم 

 17/95""فً عدة مواد من قانون رقم  المداولةالمغربً عبارة " وفقد ذكر المشرع       

، وكما هو معروف فً أي مداولة هناك طرق للمناقشة، وفً غالب 111و 110منها المادة 

األحٌان ما ٌستعمل النقاش الشفوي من أجل عرض المعطٌات المتعلقة بالجمع المنعقد، لكن 

لة كتابٌة على رئٌس الجلسة من أجل ربح فً بعض الحاالت ٌتطلب األمر أن تطرح األسئ

الوقت أو عرض بعض المعطٌات الحسابٌة التً تستلزم كتابتها، ونفس الشًء فً حالة 

مشاركة المساهم عبر الوسائل الحدٌثة كما هو منصوص علٌه فً الفقرة األخٌرة من المادة 

 .17/95من قانون رقم 110

 الشفوٌة والكتابٌة. وبناء على هذا فما هً أوجه المناقشة      

 ـ المناقشة الشفوٌة أوال 

أن المشرع  17/95المكررة من ق.ش.م.م رقم  50المالحظ من خالل منطوق المادة 

"التمكٌن من وضع تسجٌل   المغربً  ٌشترط فً وسائل اإلتصال عبر الصوت والصورة

ن خالل هذا وبالتالً نستنتج مموثوق للمناقشات والمداوالت ،من أجل وسائل اإلثبات" 

                                                           
المتعلق بشركات المساهمة ""ٌكون المتصرفون والمدٌر العام وإن اقتضى الحال  17/95من قانون رقم  352الفصل  59

المدٌر العام المنتدب أو أعضاء مجلس اإلدارة الجماعٌة مسئولٌن فرادى أو متضامنٌن حسب الحالة تجاه الشركة أو 

فة األحكام التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المطبقة على شركات المساهمة أو عن خروقات النظام األساسً األغٌار سواء عن مخال

 للشركة أو عن األخطاء التً ٌرتكبنها فً التسٌٌر "".
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التنصٌص الضمنً على أهمٌة المناقشة الشفوٌة ألن تسجٌل المناقشات و وقائع المداولة  

 من أجل االحتفاظ بها ٌفٌد المساهمٌن على مستوى اإلثبات فً وجه الجمٌع.

وتجدر اإلشارة أن المناقشة الشفوٌة هً األصل نظرا لفعالٌتها فً االستعالم بشإون   

للدٌنامٌكٌة التً توفرها، والمواجهة بٌن اآلراء الموجودة واألفكار التً الشركة، ونظرا 

لذا ٌجب على كل  تطرح، والتً تكون دائما غاٌتها هً المصلحة االجتماعٌة للشركة،

مساهم أن ٌناقش وٌبرز موقفه من أجل المساهمة فً وجهة نظر جماعٌة حتى تتوصل 

مصالح المساهمٌن ومصلحة الشركة الجمعٌة العامة إلى خالصات أو توصٌات تفٌد
60

 .

فمن خالل هذه المناقشة ٌتم إعمال الرقابة بصورة مباشرة عن طرٌق إبراز نقط الضعف 

لبعض االقتراحات أو تبٌان حقٌقة األغلبٌة المسٌرة، مما ٌساهم فً تحقٌق نوع من التوازن 

 بٌن المصالح داخل الشركة بما ٌخدم مصالح المساهمٌن .

قشة الشفوٌة تكون بقٌادة شخص موجه وموزع للكلمة بشكل ٌضمن كما أن المنا

النزاهة والحٌاد اللذٌن ٌعتبران من بٌن الضمانات الضرورٌة لتحقٌق نقاش تواجهً ٌتسم 

بنوع من الدٌمقراطٌة، أثناء مسلسل اتخاذ القرار
61

، ألن المزاوجة بٌن المساواة فً النقاش 

بة القبلٌة بشكل فعال ومجدي، مما ٌنعكس على وحرٌة حق التصوٌت هما أساس نجاح الرقا

مصالح المساهمٌن خالل صنع القرار. لكن تظهر الفائدة فً بعض الوسائل األخرى مع 

   احترام مبدأ المشاركة الشفوٌة كما هو الشؤن باألساس  بالنسبة للمشاركة الكتابٌة.

 ـ األسئلة الكتابٌة ثانٌا

طة عكس التشرٌعات العربٌةفلم ٌتطرق المشرع المغربً لهذه النق
62

، التً نستنتج 

من مقتضٌاتها أن المشاركة الكتابٌة هً توجٌه أسئلة كتابٌة خالل انعقاد الجمعٌة العامة 

                                                           

 .97أمٌنة غمٌزة ،المرجع السابق ، ص 60 
 .197و 196عبد الوهاب المرٌنً، المرجع السابق ،  61

َكىٌ نكم يغبهى دق يُبقشخ " وتعدٌالته 1984لسنة  8رقم  اإلماراتً التجارٌة قانون الشركاتمن  130المادة 62 

انًىظىعبد انًذسجخ فٍ جذول أعًبل انجًعُخ انعًىيُخ وتىجُه االعئهخ انً أععبء يجهظ اإلداسح وَهتضو أععبء 

ئنً انجًعُخ انعًىيُخ  انًجهظ ثبإلجبثخ عهً االعئهخ ثبنقذس انزٌ ال َعشض يصهذخ انششكخ نهعشس. ونهًغبهى أٌ َذتكى

 "ارا سأي اٌ انشد عهً عإانه غُش كبف وَكىٌ قشاس انجًعُخ انعًىيُخ واجت انتُفُز
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حٌث تعد وسٌلة ناجعة بالنسبة لكل مساهم للحصول على معلومات إضافٌة أو تبٌانها 

ور أو ضعف فً وظٌفة لحاضرٌن، كما تتمٌز المشاركة الكتابٌة، بدور فعال عند وجود قص

المناقشة الشفوٌة، حٌنما ٌعجز الحوار على  توضٌح بعض التعقٌدات 
 

التً تتعلق بعملٌات 

التسٌٌر وعلى الخصوص المعطٌات الحسابٌة أو البٌانٌة الخاصة بالتسٌٌر، كما أن 

فً بعض األحٌان، فمن هنا تظهر أهمٌة وضع   االنحرافات الخطابٌة تبقى دون جدوى

كتابٌة  تستلزم جوابا شفهٌا مقنعا لجمٌع المساهمٌنأسئلة 
63
. 

كما أن اإلجابة عن هذه األخٌرة تكون إما كتابة أو شفاهة خالل المناقشة، لكن فً  

نظرنا، فالجواب الشفهً وسٌلة ناجعة فً االستعالم وإغناء النقاش عن طرٌق معطٌات 

ثٌرا من الجواب الكتابً حٌث موضوعٌة تكون أكثر إقناعا للمناقشٌن، كما ٌكون أكثر تؤ

ٌغنى النقاش
64

، وٌمكن أن ٌسفر عن مالحظات واقتراحات وانتقادات جدٌدة سواء  

للمساهمٌن غٌر المسٌرٌن أو األغلبٌة، غٌر أنه قد تتعطل هذه المناقشة فً بعض األحٌان 

قٌف نتٌجة وجود صعوبة فً فهم بعض المعطٌات الحسابٌة أو البٌانٌة، مما قد ٌإدي إلى تو

 المناقشات أو تؤجٌلها الجتماع ثانً  قصد االستعانة بخبٌر لشرح ذلك. 

و تبقى هذه الوسٌلة آلٌة من أجل تكوٌن قناعة تجاه القرار المتخذ والذي ٌمكن للمساهمٌن 

  غٌر المسٌرٌن االعتراض علٌه خالل التصوٌت، و الذي ٌعد من أهم آلٌات الرقابة القبلٌة. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

"لكل مساهم حق مناقشة  مع تعدٌالته 1965لسنة  6الصادر بالمرسوم رقم  الشركات السعودي نظام من 94المادة

بشأنما إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات، الموضوعات المدرجة فً جدول أعمال الجمعٌة وتوجٌه األسئلة 

 وكل نص فً النظام األساسً للشركة ٌحرم المساهم من هذا الحق ٌكون باطالً..."قوانٌن منشورة بالعنوان التالً:

pdf قانون الشركات السعودي 

https://www.google.com/#q=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84

%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8

D8%AF%D9%8A+pdf  15/11/2013بتارٌخ. 
 . 100أمٌنة غمٌزة ، المرجع السابق ، ص   63
 ، الفقرة األولى. 198عبد الواهب المرٌنً، المرجع السابق، ص   64

https://www.google.com/#q=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A+pdf
https://www.google.com/#q=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A+pdf
https://www.google.com/#q=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A+pdf
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 اجتمادات قضائٌة
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 قشاس نًذكًخ انُقط خبص ثبنتالعت ثأيىال انششكخ يهف جُذٍ
 

 3/463 رقـ النقض محكمةالقرار

 1999/3/17 في المؤرخ

 98/12972 رقـ جنحي ممؼ

  55 العدد األعمى المجمس مجمة مف منقوؿ
 بالتعويض. المطالبة - ضرر  - مساىـ - مشترؾ ماؿ في التصرؼ

 
 

 مال في الشريك صفة عميه وتنطبق شريكا يعتبر األموال شركة في المساهم -
 الجنائي. القانون من 325 الفصل مشترك

 لمشركة يخول أحدهم تصرف من المساهمين باقي لحق الذي الضرر إن -
 باعتبارها ككل الشركة لحق الذي الضرر عن بالتعويض المطالبة حق المساهمة
 معنوية. شخصية

 

 

 الممؾ اللةج باسـ

 

 األعمى المجمس إف

  لمقانوف طبقا المداولة وبعد
 بوشتى صبور األستاذ بواسطة النقض طالب لدف مف بيا المدلى لممذكرة نظرا

 الجامعي.

 مف 523 الفصؿ مقتضيات خرؽ مف المتخذة األولى النقض وسيمة شأف في
 الطاعف أدانت فيو المطعوف القرار مصدرة المحكمة أف ذلؾ الجنائي القانوف
 أف رغـ المذكور لمفصؿ طبقا مشترؾ ماؿ في نية بسوء التصرؼ جنحة منأجؿ

 صفة عمى وفرالت يتطمب تطبيقو ألف النازلة عمى تنطبؽ ال الفصؿ ىذا مقتضيات
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 منيما واحدة أية يمتمؾ ال والطاعف معيف، ماؿ في شريكا أو الشياع عمى مالؾ
نما لو شريكة ليست المدني بالحؽ المطالبة الشركة أف باعتبار  فييا مساىـ ىو وا 
 محدودة شركة ىي الشركة ىذه واف خصوصا معيف ماؿ في معيا شريكا وليس

 في حصصيـ سوى يممكوف ال فييا والمساىموف أمواؿ، شركة أي المسؤولية
 ال فانو ولذلؾ األرباح واقتساـ التسيير كحؽ معينة حقوقا تخوليـ التي الشركة
 أف يمكف ال 523 الفصؿ فاف وبالتالي الجنائي القانوف تفسير في التوسع يجوز
 عندما فيو المطعوف القرار مصدرة والمحكمة األمواؿ شركات في المساىـ يطاؿ
 الجنائي القانوف )تقدير( في توسعت قد تكوف المذكور الفصؿ مقتضيات طبقت

 لمنقض. قرارىا وعرضت تطبيقو وأساءت

 مف وخاصة الممؼ وثائؽ مف يتجمى فإنو الوسيمة، في جاء لما وخالفا أنو حيث
 مكنيؼ شريكيو مف واحد كؿ لحصة مساوية حصة يممؾ الطاعف أف الشركة عقد
 إضافة الشريؾ بصفة يتمتع فيو وبذلؾ، ريمونفمو  شركة في لبنى ومكنيؼ أحمد
 صفتو بيف لمتمييز مجاؿ ال انو عف فضال ىذا : مسيرييا أحد كاف أنو إلى

 وأف الجنائي، القانوف مف 523 الفصؿ مقتضيات لتطبيؽ شريؾ أو  كمساىـ
 عف يتنازؿ أف قبؿ الصفة بيذه بالشركة وجوده أثناء ارتكبت إليو المنسوبة األفعاؿ
 اعتبرتو عندما صواب عمى كانت المحكمة فاف ولذلؾ الشركاء، قيلبا  حصتو
 عمى الوسيمة معو تكوف مما مقتضياتو عميو وطبقت المذكور الفصؿ بمفيـو شريكا
 القانوف. مف أساس غير

 القرار مصدرة المحكمة أف ذلؾ التعميؿ فساد مف المتخذة الثانية الوسيمة شأف وفي
 المبالغ صرؼ إلثبات الطاعف طرؼ مف بيا المدلى الوثائؽ تعتبر لـ فيو المطعوف
نما لمبناء مونفمورى بشركة تتعمؽ ال بأنيا قرارىا وعممت النزاع موضوع  أبو شركة وا 
 ديونا كاف تـ الذي األداء ولكف مونفموري شركة إلى اسميا حولت التي وىي ميدي
 باالسـ التعامؿ يعقؿ ال بأنو قرارىا عممت حيف والمحكمة االسـ. تحويؿ قبؿ مترتبة
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 أال عمييا كاف وأنو قانوني غير أمر يعقؿ ال وبكممة تغييره عمى االتفاؽ رغـ القديـ
 ذلؾ، بمثؿ لمتعميؿ المعتمد القانوني األساس تبرز أف عمييا التعميؿ بيذا تكتفي

 ما التجاري القانوف في حتى وال الجنائي القانوف في ىناؾ ليس وأنو خصوصا
 فاسد القرار جاء ولذلؾ قديما، المترتبة لمديوف بالنسبة القديـ سـباال التعامؿ يمنع

 النعدامو، الموازي التعميؿ

 ما عمى األداء إثبات ؛ بخصوص قرارىا تعميؿ في تقتصر لـ المحكمة أف حيث
 بحجية تقتنع لـ الحجج لقيمة التقديرية سمطتيا نطاؽ وفي أنيا بؿ الوسيمة أوردتو
 وقد ادعاءاتو إلثبات كافية غير واعتبرتيا الطاعف رؼط مف بيا المدلى الوثائؽ
 أنفؽ انو مف المتيـ ادعاه ما إف وحيث " : فيو فجاء الكفاية فيو بما قرارىا عممت
 التي والمصاريؼ الديوف مف مجموعة أدى أنو أي الشركة مصالح عمى المبمغ ىذا

 ىي بيا دلىالم الفواتير أف باعتبار مؤسس وغير مجرد ادعاء ىو عمييا كانت
 ميدي أبو بشركة تتعمؽ فإنيا بيا التسميـ فرض عمى وحتى شمسية صور مجرد
 ال الفواتير بتمؾ المضمنة المبالغ أف كما وجود ليا يبؽ لـ والتي إخواف الحسف
 االطالع خالؿ مف ويظير اسميا تحويؿ قبؿ الشركة عمى كانت بديوف تتعمؽ
 شركة اسـ إلى الشركة اسـ تحويؿ تاريخ عمى الحقة تواريخ تحمؿ أنيا عمييا

 غير الوسيمة معو تكوف مما بالشركة" تتعمؽ ال الفواتير تمؾ أف يفيد مما سوموكو
 أساس. عمى مرتكزة

 ذلؾ المدني بالحؽ المطالبة ىذه انعداـ مف المتخذة الثالثة النقض وسيمة شأف وفي
 عمى شريكا ليس شخصيا ىو داـ ما أنو وىو جدا وجييا دفعا أبدى الطاعف أف

 في نية بسوء التصرؼ جريمة في المتضرر ألف لمبناء مونفموري شركة مع الشياع
 بطمب التقدـ في الصفة وصاحب الشياع عمى الشريؾ ىو يكوف المشترؾ الماؿ

 لكف الشركاء شخصية عف القانوف بقوة تماما مستقمة الشركة فشخصية التعويض
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 وبطبيعة بالشركاء الحؽ ضرر ىو بالشركة الالحؽ الضرر اعتبرت المحكمة
 عنو. المنوب مع شريكة ليست باعتبارىا إطالًقا لمشركة ليست الصفة فإف الحاؿ

 حجة انعداـ أماـ وفاسد ناقص تعميؿ الدفع ىذا بشأف لممحكمة التعميؿ فكاف
 المدني. بالحؽ المطالبة

 فةص بانعداـ الدفع ردت عندما فيو المطعوف القرار مصدرة المحكمة إف حيث
 فيو جاء إذ وسميما كافيا تعميال قرارىا عممت المدني بالحؽ المطالبة في الشركة
 مونفموري شركة أف في والمتمثؿ المتيـ دفاع طرؼ مف المثار الدفع أف )...(
 مف المتيـ بو قاـ ما أف أساس عمى ليا صفة ال المدني بالحؽ المطالبة لمبناء
 ألحؽ وبالتبعية مستقمة اعتبارية يةكشخص بالشركة مادية أضرارا ألحؽ أفعاؿ

 فيو يعمؿ الذي اإلطار ىي االخيرة ىذه أف داـ وما الشركاء، بكافة الضرر
 صفتيا وتكوف المدنية بالطمبات التقدـ في الصفة صاحبة تكوف فإنيا الشركاء
 يعاقب الذي الجنائي القانوف مف 523 الفصؿ مقتضيات مع تماماً  منسجمة
 معو تكوف مما الماؿ رأس أي المشترؾ الماؿ في نية سوءب يتصرؼ الذي الشريؾ
 أساس. غير عمى الوسيمة

 األسباب ليذه

 المودع القدر وبأف عمي الحسف ابو ميدي ابو مف المقدـ الطمب برفض قضى
 العامة. لمخزينة ممكا اصبح

 

 بقاعة أعاله المذكور بالتاريخ المنعقدة العمنية بالجمسة وتمي القرار صدر وبو 
 السادة مف متركبة الحاكمة الييئة وكانت بالرباط األعمى بالمجمس العادية الجمسات

 عبد السفريوي، محمد الصنياجي، عزيزة والمستشاريف رئيسا المزدغي إدريس :
 التي أمينة الجيراري السيدة العامة ميةالمحا وبحضور مقتاد محمد مرحبا، الحؽ
 المغراوي. جميمة الضبط كاتبة وبمساعدة العامة النيابة تمثؿ كانت
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 ثزبض٠د 3838 ضلُ ثبٌساضاٌج١عبء اٌزجبض٠خ  اٌّحىّخ حىُ

  اٌشطوخ ثأِٛاي ثبٌزالػت ٠زؼٍك 41/82/8884

 
 

 ػٍٝ اؼز١الء- اٌّحسٚزح اٌّؽإ١ٌٚخ شاد شطوخ اٌّؽ١طفٟ ػعي

 ِؽ١طا ٠ىْٛ أْ لجً -األِٛاي

 
 

 
 

 الوقائــع:

 عنو أديت أف بعد 15/10/2008 بتاريخ المحكمة ىذه ضبط بكتابة المسجؿ المقاؿ عمى بناء
 عميو المدعى بمعية أسس 25/7/2003 بتاريخ أنو نائبو بواسطػة المدعي فيػو يعرض القضائية الرسوـ

 الشركة اكتسبت وقد البناء، بأشغاؿ القياـ ىو اجتماعي بغرض المسؤولية المحدودة إيطرو كةشر 
 وبمقتضى ،125203 رقـ تحت 15/8/2003 بتاريخ التجاري السجؿ في بتقييدىا المعنوية شخصيتيا

 يايبرم التي بالتصرفات األغيار تجاه ممزما لمشركة وحيدا مسيرا العارض تعييف تـ األساسي النظاـ
 حسابيا بفتح قامت التي لمشركة، وحيدا مسيرا عميو المدعى تعييف تـ 30/9/2004 وبتاريخ لصالحيا،

 إطار في أبرمت وقد ،2121156895200011 رقـ تحت جميمة وكالة الشعبي البنؾ عند البنكي
 4/4/2004 بتاريخ المبرمة الشراكة اتفاقية مثؿ األطراؼ بعض مع العقود مف عددا االجتماعي غرضيا

 شارع بزاوية الكائنة األرضية البقعة الشركة إشارة رىف وضعت التي بالدارالبيضاء الحضرية الجماعة مع
 نموذجي كسوؽ وتسييرىا الستغالليا بالدارالبيضاء( القديمة المدينة ) العموي طاىر وزنقة الممكي الجيش
 كما بالسوؽ، والحراسة والنظافة الصيانة شغاؿبأ بالقياـ بمقتضاىا الشركة وتكفمت المتجوليف، الباعة إليواء
 مف رئيسيا شخص في ممثمة الشؽ عيف جماعة مع اتفاقية 28/5/2003 بتاريخ أبرمت أف لمشركة سبؽ
 شريفة، حي الشؽ عيف جماعة بتراب المتجوليف الباعة إليواء لمتجارة معدة محالت بناء أشغاؿ إنجاز أجؿ
 أنو إال التجاري، بالسجؿ وتقييدىا تأسيسيا بعد الشركة تحممتيا تفاقيةاال ىذه عف الناشئة االلتزامات وأف
 نطاؽ في المحققة تمؾ سواء الشركة مداخيؿ مف ىاـ جزء عمى استحوذ عميو المدعى أف مؤخرا تبيف

 الشخصي البنكي حسابو إلى المحققة المداخيؿ تحويؿ عبر االتفاقات مف غيرىا أو المذكورتيف االتفاقيتيف
 وكالة البنؾ نفس عند 26/5/2003 بتاريخ فتحو أف سبؽ الذي 2121156895200004 ددع تحت
 كإسـ لمشركة التجارية التسمية نفس اتخذ التضميؿ أجؿ ومف لمشركة، البنكي الحساب بيا المفتوح جميمة
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 تمؼمخ مع المبرمة االتفاقيات نطاؽ في معيـ المتعاقد األشخاص إيياـ مف وتمكف بمقاولتو خاص تجاري
 لتمؾ تنفيذا استخالصيا تـ التعاقد موضوع الغايات لتحقيؽ المقدمة أمواليـ أف الحضرية الجماعات
 الذكر سالؼ الشريؾ أف يفيد األمر واقع بينما بالشركة، الخاص الحساب إلى تحويميا وتـ االتفاقات
 حؽ وجو بدوف المذكورة تاالتفاقيا نطاؽ في المتحصمة المبالغ لتحويؿ االحتيالية الوسائؿ تمؾ استعمؿ

 بتحويؿ قاـ فقد وبيذا إيطرو، لشركة أي الطبيعية الوجية إلى تحويميا مف بدال الشخصي حسابو إلى
 السالـ عبد السيد عف الصادر التحويؿ المثاؿ سبيؿ وعمى المتجوليف، الباعة طرؼ مف المدفوعة األمواؿ
 المصمحة عمى ويحافظ سميـ بشكؿ يتصرؼ ال أنو ثبت شريكو فإف وعميو درىـ، 5500 بمبمغ فاضؿ
 بو الالحؽ الضرر جبر أجؿ مف الحالية بالدعوى يتقدـ أف حقو مف أصبح فقد وبالتالي  لمشركة العامة

 مسبؽ كتعويض درىـ 20.000 مبمغ لو وأدائو عميو المدعى بعزؿ الحكـ يمتمس فيو ألجمو وبالشركة،
 وكذا وثائؽ مف األطراؼ عميو يتوفر وما القضية ستنداتم عمى لالطالع حسابية خبرة بإجراء وتمييديا

 المتعاقديف طرؼ مف الحساب ليذا والمحولة المدفوعة المبالغ تحديد ألجؿ لمشركة البنكي الحساب عمى
 الخبرة بعد التعقيب في حقو وحفظ الشركة مف بدال ايطرو مقاولة لفائدة المتحصمة المبالغ وتحديد معيا

 الصائر. عميو المدعى وتحميؿ

 وقبؿ 30/9/2004 منذ لمشركة الوحيد المسير ىو أنو عميو المدعى جواب عمى وبناء
 الشركة، عف كميا مسؤوؿ ذاتي كشخص لوحده العارض ويسيرىا الذات قائمة الشركة كانت 25/7/2003
 كاف الصفة وبيذه أرباحيا، مف %15 إليو يضاؼ شيري بمرتب مستخدـ مجرد كاف عميو المدعى وأف

 مف كؿ مع المبرمة الشراكة اتفاقيات وأف بالمحكمة، المحاسبية الوثائؽ يضع مف وىو الشركة يسير
 ألف فييا، لو دخؿ ال و بيا لممدعي عالقة ال الشؽ عيف وجماعة لمدارالبيضاء الحضرية الجماعة
 عمى بمفرده والحصوؿ العموـ تضميؿ أجؿ مف حسابا فتح العارض بأف الزعـ أما أبرميا، مف ىو العارض
 فاضؿ السالـ وعبد ايطرو شركة بيف طرفو مف بو المدلى االلتزاـ إلى الرجوع ويكفي مردود، فيو مداخيؿ
ال آنذاؾ، المسؤوؿ وىو لمشركة الوحيد المسير ىو تامرا الحسف كاف آنذاؾ، بأنو تاريخو مف ليثبت  فما وا 
 لممس الشخصي العارض بحساب ويودعيا لألشخاص "البونات" يسمـ كاف مف وىو التسيير في ميامو ىي

 وأف ذلؾ، األمر استدعى إف إلحضارىـ مستعد الموضوع في شيودا لو وأف الخمؼ، مف وضربو بالعارض
 أف ثابتا أضحى فقد وىكذا الشركة، بحساب لو ليس درىـ لكؿ التحويؿ بعممية قاـ ذؾ ثبوت بعد العارض
 إلى المجوء وبعد ،30/9/2004 وبتاريخ الشفافة، القانونية بالكيفية الشركة مع تصرؼي يكف لـ المدعي
 في التجارية بسمعتو لممساس زائفة باتيامات  العارض يتيـ ذلؾ ومع قانونيا،  المدعي عزؿ تـ المحكمة
 شيود بحضور بحث إجراء جدا واحتياطا الطمب برفض أساسا الحكـ ،ممتمسا بعزلو ليطالب السوؽ

 العارض.

 بتعقيبو المدعي يدؿ ولـ الطرفيف نائبا فحضر 16/6/2009 بجمسة القضية إدراج عمى وبناء
 .14/7/2009 يومو جمسة في بالحكـ النطؽ قصد لممداولة الممؼ حجز فتقرر مرتيف إميالو رغـ



2014 دجنبر-الثالث : نوفمبردد الع                                                                مجلة منازعات األعمال                    

 

 التعميػػػؿ

 لمقانػػػوف. طبقا المداولة بعد و الممؼ وثائؽ  جميع عمى االطالع بعد

 الشكؿ: في

 فيتعيف القضائية الرسوـ عنو وأديت قانونا المطموبة الشكمية لمشروط مستوؼ المقاؿ إف حيث
 شكال. بقبولو التصريح

 الموضوع: في

 أعاله. سطر بما الحكـ إلى ييدؼ الطمب إف حيث

 صدره. إلييا المشار بالدفوع عميو المدعى أجاب وحيث

 بتاريخ إال الشركة تسيير بمياـ يكمؼ لـ ميوع المدعى أف الطرفيف بيف خالؼ ال إنو وحيث
30/9/2004. 

 مقاولتو، بحساب أو الشخصي بحسابو المبالغ بتحويؿ والمتعمقة لو، المنسوبة األفعاؿ إف وحيث
 عبد فاضؿ المسمى مع العقد تاريخ إلى بالرجوع إذ المذكور، التعييف تاريخ عمى التاريخ حيث مف سابقة
 يبيف ولـ ،16/6/2004 يوـ تـ البنكي بالحساب واإليداع 29/7/2004 ـوي أبـر أنو يتبيف السالـ
 الشركة. حساب غير بحساب مبمغ بإيداع الخدمة مف المستفيد بإرغاـ المدعي قياـ كيفية المدعي

 وقت أف كما جية، مف الواقعية الناحية مف ثابت غير يبقى لممدعي المنسوب الخطأ إف وحيث
 ثبوتو، فرض عمى ولو يجعمو، مما التسيير مياـ المدعي فيو يتسمـ لـ وقت في ـت المالي باإليداع القياـ
 التعويض. مع العزؿ طمب تستوجب التي التسيير أخطاء دائر عف خارجا

 الطمب. برفض الحكـ لذلؾ تبعا تعيف وحيث

 الصائر. يتحمؿ الخاسر إف وحيث

 لمقانوف. وتطبيقا

 األسبػػػػػاب ليذه

 وحضوريا ابتدائيا عمنيا  المحكمة حكمت

 الشكؿ: في

 الدعوى. قبوؿ

 الصائر. رافعو وتحميؿ الطمب رفض الموضوع: في

 اله.ػػػػأع ةػػػوالسن رػػػوالشي  ـوػػػالي يػػف الحكـ درػػػص ذاوبي
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 ثفبغ ٠خ اٌزجبض االؼزئٕبف ِحىّخ لطاض

 02/20/0222 ثزبض٠د اٌصبزض "513" ضلُ

 1141/20   ػسز ٍِف

 

 

 

 4 اٌمبػسح

 اغالق اٌٝ ازد ٚاٌزٟ رجبض٠خ شطوخ فٟ اٌشطوبء ث١ٓ اٌمبئّخ اٌرط١طح اٌرالفبد -

 اٌزصطف جٕحخ اجً ِٓ اٌعجطٞ اٌمعبء ػٍٝ اٌشطوبء ثؼط ٚاحبٌخ اٌشطوخ

 ٚفك شإٚٔٙب ٚرؽ١١ط اٌشطوخ رؼط١ً اٌٝ ٚازد اٌّشزطن اٌّبي فٟ ١ٔخ ثؽٛء

 ق ِٓ 4801 ٌّبزحا ٚفك حٍٙب ٌطٍت االؼزجبثخ ٠حزُ اجٍٗ ِٓ أشئذ اٌصٞ اٌغطض

 . ي ع

  

 اٌؼبِخ ا١ٌٕبثخ ث١ٓ اٌطائجخ اٌجٕح١خ اٌسػٜٛ ِص١ط ػٍٝ ٠زٛلف ال اٌشطوخ حً -

 اٌجذ ا٠مبف غٍت ثطفط اٌمبظٟ اٌحىُ ٠ىْٛ ٚثبٌزبٌٟ اٌشطوبء احس ف١ٙب ٚاٌّزبثغ

 .  ٌٍصٛاة ِصبزفب اٌشطوخ ٚحً ِحٍٗ فٟ
 

 : التعميؿ
 اػالٖ. اٌّصوٛضح االؼجبة حٛي االؼزئٕبف ال١ُ ح١ث

ٌىٓ ح١ث اْ اٌحىُ اٌّؽزبٔف اؼزٕس فٟ لعبئٗ ٚػٓ صٛاة اْ اٌرالفبد اٌمبئّخ 

ث١ٓ اٌشطوبء حٛي اغالق ِمط اٌشطوخ ٚاٌّزّثٍخ فٟ رجبزي اٌزُٙ ف١ّب ث١ُٕٙ 

حٛي اٌّؽإٚي ػٓ االغالق ٚؼطلخ اٌجعبئغ ٚاال١ٌبد اٌّزٛاجسحثبٌّحً  ٚػطض 

إٌعاع ػٍٝ اٌّحىّخ اٌعجط٠خ ثٕبء ػٍٝ ِزبثؼخ ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ ٌجؼعُٙ )اٌّؽزبٔف 

ػ١ٍّٙب( ِٓ اجً جٕحخ اٌزصطف ثؽٛء ١ٔخ  فٟ ِبي ِشزطن حؽجّب ٘ٛ ثبثذ ِٓ 

صٛضح ِحعط اٌعبثطخ اٌمعبئ١خ ضغُ 201 اٌّإضخ فٟ 1 ِبٞ 8881 ٟ٘ 

ذالفبد حبٌذ زْٚ ازاضح اٌشطوخ ٚرؽ١١ط شإٚٔٙب ٚفك اٌغطض اٌصٞ أشئذ ِٓ 

اجٍٗ ٚثبٌزبٌٟ اػزجط٘ب اٌحىُ اٌّؽزبٔف ٚ٘ٛ ػٍٝ حك ذالفبد ذط١طح ِجطضح ٌحً 

ِٓ لبْٔٛ االٌزعاِبد ٚاٌؼمٛز فجبء اٌحىُ  1056 اٌشطوخ ػّال ثّمزع١بد اٌفصً

اٌّطؼْٛ ف١ٗ ِؼٍال رؼ١ٍال ؼ١ٍّب ِٚج١ٕب ػٍٝ اؼبغ لبٟٔٛٔ ؼ١ٍُ ِّب اؼزٛجت 

 .رب١٠سٖ

 ٓح١ اٌٝ إٌبظٌخ فٟ اٌجذ ا٠مبف ظطٚضح ِٓ اٌّؽزبٔفخ ثٗ رّؽىذ ف١ّب ٚح١ث

 الْ ِحٍٗ غ١ط فٟ اٌعجط٠خ اٌّحىّخ اِبَ اٌطائجخ اٌجٕح١خ اٌسػٜٛ فٟ  اٌجذ

 اضرجبغ ٚجٛز ٌؼسَ اٌجٕح١خ اٌسػٜٛ ِص١ط ػٍٝ ٠زٛلف ال اٌسػٜٛ ٘صٖ فٟ اٌفصً
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 ثجذ اش ػ١ٍّٙب اٌّؽزبٔف شط٠ى١ٙب اٌٝ اٌطجٛع ٌٙب ٠حك اٌّؽزبٔفخ اْ ٚغبٌّب ث١ّٕٙب

 اٌمبْٔٛ. ٌٙب ٠رٛي ِب ٚفك ١ٔخ ثؽإ اٌشطوخ اِٛاي فٟ رصطفّٙب

 ِّب اٌىفب٠خ ف١ٗ ثّب ِٚؼٍال اٌصٛاة صبزق لس اٌّؽزبٔف اٌحىُ ٠ىْٛ ثصٌه ٚح١ث

 ثزب١٠سٖ. اٌزصط٠  ػٍٝ رؼ١ٓ

 ٚح١ث ِٓ ذؽط اٌسػٜٛ ٠زحًّ صبئط٘ب.

 


