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 مقدمة

يقول أحد الفقهاء إن القواعد الذي تحكم مادة تنازع القوانين هي عبارة عن 
مستنقع كئيب يسكنه علماء غريبوا األطوار، يدرسون مسائل غامضة، مستخدمين 

وللخروج من هذا المستنقع  تعبيرات ومصطلحات تستعصي على الفهم واالستيعاب،
ضوئها الخلوص والركون إلى الحالك المستشكل إلى بيئة سليمة آمنة يستساغ على 

حلول ودية بشأن مختلف المنازعات القانونية، يفضل االستعانة بوسائل وتقنيات أو 
ما بات يدعى بالبدائل القضائية لتسوية الخالفات، قصد تحاشي اإلكراهات العديدة 
التي تنجم عادة بسلوك مسطرة قضاء الدولة من طول المساطر القضائية و كثرة 

مالية المرتبطة بالتنقل إلى المحاكم وحجم الجهد والوقت المبذوالن في التحمالت ال
 سبيل ذلك...

ففي السابق لم تكن عقود االستثمارات األجنبية تحظى بحماية قانونية في حالة 
نشوب نزاع بين المستثمر والدولة المضيفة، فكان األمر ال يخلو من فرضية اللجوء 

هذه الخطوة من شكوك حول مدى احترام هذه إلى المحاكم الوطنية وما تثيره 
 المحاكم لمبدأ الحياد واالستقاللية.

ومما ال مراء فيه، أن إرادة األطراف في عقود االستثمار، يعود لها الدور 
الكبير في تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة نشوب نزاع معين، وبيان الجهة 

فقد أبان التطبيق العملي لهاته اإلحالة القضائية المختصة، لكن و بالرغم  من ذلك 
عن مجموعة من الصعوبات التي تثار بشأن تطبيق القانون الوارد تعيينه، ومن ذلك 
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والنقص الذي يعتري هذا القانون في المسألة المراد الفصل 1مشكالت تنفيذ األحكام

قود بشأنها، وعدم إلمام المحاكم الوطنية بالقواعد الفنية التي تنطوي عليها ع
االستثمار بوجه عام، فالرأسمال جبان كما يقال ال يحتمل اإلختالالت القضائية وال 
يطيق كثرة المساطر اإلدارية والقانونية وبعدها عن البساطة والتليين السبب الكامن 
وراء عزوف المقاولين األجانب لإلستثمار في المغرب خشية مجابهتهم بتلكم 

الرتيبة، ليبقى االقتصاد الوطني في نهاية المطاف هو  اإلجراءات والتطبيقات القضائية
 المتضرر المباشر بافتقاره لحصص مهمة من االستثمارات الدولية.

لهذا فقد درج األطراف في هذه العقود على االستعانة بوسائل وآليات ودية 
لفض النزاع القائم أو تجنب وقوعه مستقبال، هذه الوسائل تأخذ أشكاال متعددة فقد 

ون تحكيم أو وساطة أو توفيق كما قد تكون صلحا أو تقييما محايدا، وإن كان في تك
التحكيم والوساطة من الخصائص ما يجعلها تأتي على صدارة هذه التقنيات، وقد 
لجأت بعض المؤسسات الدولية التي تعنى بتحسين العالقة التعاقدية بين 

عات المتعلقة بمصالح التجارة المستثمرين إلى إعداد اتفاقيات بخصوص تسوية النزا
يونيو  10، وإتفاقية نيويورك بتاريخ 1941الدولية، كإتفاقية هافانا لسنة 

، وإتفاقية األونسترال للتحكيم التجاري الدولي الموضوعة من قبل لجنة 1958
و التي أحدثت  1965مارس  18األمم المتحدة، وإتفاقية واشنطن المؤرخة في 

، هذا المركز أسند إليه  CRIDIزاعات المتعلقة باالستثمار المركز الدولي لحل الن
مهام التحكيم فيما يخص المنازعات التي قد تثار بشأن إتفاقية التبادل الحر بين 
المغرب والواليات المتحدة األمريكية و إتفاقية التبادل الحر بين المغرب والجمهورية 

 .2اإليطالية

 ود االستثمار.أوال: دور التحكيم في فض منازعات عق

يعد التحكيم القضاء المناسب والفضاء المالئم الحتواء وتأبي مختلف النزاعات 
والخالفات ذات الصلة بعقود االستثمارات الوطنية و األجنبية، هذه األخيرة التي 
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تشهد تعدد األطراف والمصالح بين المستثمرين والدول المستقبلة لتلك المشاريع 
 مراكزها بفعل نواقص القوانين الوطنية في هذا المجال.االقتصادية، فقد تتأثر 

وقد وجدت الدول الراغبة في تقوية عالقاتها اإلقتصادية مع نظيراتها نفسها 
ملزمة باالنضمام إلى إتفاقيات دولية متعددة أو ثنائية األطراف الرامية إلى إيجاد 

لبسط ما يثار من  وسيلة توافقية يلجأ إليها قبل طرق باب القضاء الرسمي للدولة
 نزاعات وخصومات.

من أجل ذلك، تدخل المشرع المغربي منظما التحكيم التجاري الدولي بموجب 

وعيا منه بما قد تذهب إليه  3المتمم لقانون المسطرة المدنية 05/08القانون رقم 

إرادة المستثمرين في اإلحالة على قواعد التحكيم وفق الشكل المسطر له في هذا 
فضال على كون هذه المقتضيات الجديدة كرست حق الدولة في اللجوء إلى  التشريع،

التحكيم بخصوص النزاعات المالية الناتجة عن تصرفاتها ومعامالتها، ماعدا في 
 من ق.م.م. 310النزاعات المتعلقة بتطبيق قانون جبائي  وهو نص الفصل 

ت هذا من القانون أكد على كون مقتضيا 39-327والمالحظ أن الفصل 
الباب تطبق على التحكيم الدولي الذي يكون ألحد أطرافه على األقل موطن أو مقر 
بالخارج، دون اإلخالل بما ورد في اإلتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب 
والمنشورة في الجريدة الرسمية، فإذا اتفق األطراف على إعمال قواعد التحكيم 

ن المغربي، فإنهم يلتزمون بهذه المسطرة لتسوية الدولي المنصوص عليها في القانو
تلك المنازعات، ونفس الحكم ينطبق في اإلحالة على تطبيق مقتضيات إتفاقية 

حيث يتقيد األطراف بالمسطرة كما وردت في اإلتفاقية المحال عليها، ما لم  4دولية

ل ضمن يتفق األطراف على غير ذلك، إذ التحكيم وغيرها من الوسائل البديلة تدخ

 .5المسائل المبنية على مطلق مبدأ سلطان اإلرادة

في نفس اإلطار، و في سبيل ضمان نجاح مسطرة التحكيم في تسوية نزاعات  
من ق.م.م كلما  41-327االستثمار، أتاح المشرع لألطرف من خالل الفصل 

إعترضتهم صعوبة في تشكيل الهيئة التحكيمية أن يرفع الطرف األكثر إستعجاال 
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مر إلى رئيس المحكمة المختصة الذي سيتولى تخويل الصيغة التنفيذية للحكم األ
التحكيمي إذا كان التحكيم جاريا بالمغرب، أما إذا كان التحكيم بالخارج واتفق 
األطراف على تطبيق ق.م.م المغربي كان رئيس المحكمة التجارية بالرباط هو 

 المختص.

للتحكيم الدولي أن المشرع يأخذ والمستشف من خالل المقتضيات المؤطرة 
بعين االعتبار الحالة التي يغفل فيها المستثمر والدولة المستقبلة لالستثمار، اإلشارة 
إلى بعض الجوانب المسطرية في إتفاق التحكيم، فيعمل على سد هذا الفراغ اإلرادي، 

من ق.م.م فقد  44-327و  42-327وهو ما أكدت عليه كل من الفصول 
يحدد األطراف المسطرة القانونية لسير نشاط التحكيم، فتقوم الهيئة يحصل أال 

التحكيمية بتحديد القاعدة المسطرية الواجبة اإلتباع، زيادة عليه قد يتجاهل أطراف 
التحكيم تحديد القانون الواجب التطبيق على جوهر النزاع، حينئذ يثبت للهيئة 

نزاع، مع إمكانية اإلنفتاح على قواعد التحكيمية صالحية تحديد القانون الذي يحكم ال
العرف والعادات التجارية التي يعود لها الفضل البالغ  في تنظيم العقود االقتصادية 

 .6بوجه عام وعقود االستثمار بوجه خاص

قد يتم   -أي الذي له صلة بعقود االستثمار  –إن التحكيم التجاري الدولي 
بالتالي لقواعد القانون الخاص بضابط وفق إجراءات قانون دولة أجنبية فيخضع 

اإلسناد الذي يحدد القانون الواجب التطبيق، ليحدد أطراف إتفاق التحكيم طريقة سير 

 7المسطرة بناءا على نظام مركز دولي متخصص في التحكيم، حينها يمكن للمستثمر

الذي صدر الحكم التحكيمي لصالحه، وحتى يكون حجة على من صدر عليه داخل 
رب، أن يطلب اإلعتراف به بعد ثبوت عدم مخالفته للنظام العام الوطني أو المغ

الدولي، و من تم يسوغ التقدم بطلب لرئيس المحكمة التجارية التابع لها مكان 
التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج، بطلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة 

 لمسطرة المدنية.من قانون ا 46-327التنفيذية طبقا لمضمون الفصل 
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عالوة على شرط عدم مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام الوطني والدولي 
ليقبل تذييله بالصيغة التنفيذية، ينبغي على الطرف المعني باألمر أن يدلي بأصل 
الحكم التحكيمي مرفقا بإتفاق التحكيم، وإذا كانت هاتين الوثيقتين غير محررتين 

دالء بترجمة مشهود لها من لدن مترجم مقبول لدى المحاكم، باللغة العربية وجب اإل
من ق.م.م يحيل بنحو غير مباشر على إحترام  47-327ذلك أن الفصل 
من القانون الذي ينص بدوره على كون األصل في  13-327مقتضيات الفصل 

 التحكيم أن يجرى باللغة العربية.

اإلعتراف بالحكم وقد يقضي رئيس المحكمة المختصة في أمره برفض 

، فال يكون أمام الطرف الذي يهمه األمر إال 8التحكيمي أو إصباغه بالصيغة التنفيذية

الطعن فيه باإلستئناف أمام محكمة اإلستئاف المنعقد لها اإلختصاص مكانيا، وذلك 
يوم من تاريخ تبليغ األمر المذكور، على أن محكمة اإلستئناف في  15داخل أجل 

تبت طبقا لمساطر اإلستعجال وفي هذا تكريس لحماية المراكز  مثل هذه الحالة
 اإلقتصادية ألطراف عقد االستثمار.

هذا، و إذا كان األمر الرافض اإلعتراف بالحكم التحكيمي وبتذييله بالصيغة 
التنفيذية يقبل الطعن باإلستئناف، فإن األمر القاضي باإلعتراف ومنح الصيغة 

بدوره الطعن باإلستئناف في حاالت حددها الشارع على  التنفيذية لهذا الحكم يقبل
كما إذا بتت الهيئة التحكيمية دون إتفاق  49-327سبيل الحصر في الفصل 

 تحكيم أو عند تهاونها في التقيد بالمهمة المسندة إليها...

عليه، وإذا كان األمر بتخويل الحكم التحكيمي الصادر في شأن منازعات عقود 

، فإنه يسوغ التقدم بطعن ببطالن  9غة التنفيذية ال يقبل أي طعناالستثمار الصي

يوم من تاريخ تبليغ الحكم  15األمر الصادر عن رئيس المحكمة وذلك داخل أجل 
 المذكور.

وتبعا لما سلف، نشير بكون عقود االستثمار أضحت في مجملها تتضمن شرط 
ومفصل وذلك قبل  تحكيم أو تحيل على ملحق عقد يرسم إلجراءاته بشكل دقيق
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سلوك طريق القضاء الرسمي، هذا األخير يصعب عليه التوصل إلى حلول ناجعة 
لمعامالت متشابكة تتداخل فيها دول وشركات عمالقة تقوم في عالقاتها على 
تقنيات وفنيات تتجاوز بكثير التكوين المهني واألكاديمي للقاضي الوطني، بخالف 

ضم كبار الخبراء في عالم المال واألعمال و اإلقتصاد التي ت 10مراكز التحكيم الدولية

وغيرها من العلوم الحديثة حتى تستطيع إيجاد وسيلة توافقية تنهي النزاع المطروح 
دون أن يتأثر االستثمار الذي يعد حجر الزاوية في النهوض باألوضاع اإلقتصادية 

 واالجتماعية ألي بلد.

 نازعات عقود االستثمار.ثانيا: الوساطة كآلية بديلة لتسوية م

تكاد ال تخلو عقود االستثمار من شرط إحالة البت في منازعاتها على التحكيم 
التجاري، فالمستثمر ُيِصر على سلوك مسطرة التحكيم بدل قضاء الدولة لما توفره 

، 11هذه الوسيلة من ربح للوقت والجهد وضمان نسبة دنيا من االستقاللية والحياد

 ع ال تجد الدولة المضيفة لالستثمار ُبدا إال القبول بشرط التحكيم.وأمام هذا الوض

وإلى جانب تضمين عقود االستثمارات األجنبية شرط التحكيم فإنها قد تشير 
في حالة فشل هذه الوسيلة في تسوية النزاع إلى نظام وساطة أو توفيق، هكذا 

البديلة من وسائل  َدواليك حتى يستنفذ أطراف العقد أجود ما في ساحة اآلليات
وتقنيات، قد تشكل القضاء األول للمنازعات االستثمارية، فالمحكمون والوسطاء قد 
يكونون تجارا والمتنازعون تجارا والنزاع تجاريا يحاك لحله في سرية تامة بعيدا 

 عن صخب الجلسات وعالنية المحاكمات.

ل إبرام صلح عليه، تنطلق مسطرة الوساطة على يد وسيط محايد يكلف بتسهي

وقد يكتفي بتقديم مقترحات ومالحظات ال غير، فوظيفته تنحصر في  12ينهي النزاع

محاولته للتقريب بين وجهات نظر األطراف وال يفرض عليهم حكما ذي حجية ال 
يعتد بإرادة الخصوم كما هو الشأن بالنسبة لألحكام القضائية الصادرة عن قضاء 

ذيلة بالصيغة التنفيذية، هذه الصيغة تجعل الحكم الدولة واألحكام التحكيمية الم
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، الشيء الذي 13التحكيمي في موضع قريب إلى حد بعيد من أحكام القضاء الوطني

دعا المستثمرين إلى البحث عن وسائل أخرى يكون فيها لألطراف سيد الموقف في 
 صياغة تفاصيل الصلح.

وجب قانون المسطرة وقد سعى المشرع المغربي إلى تنظيم آلية الوساطة بم
حتى يتيح  69-327إلى الفصل  55-327المدينة وذلك من خالل الفصول من 

ألطراف العقود االقتصادية بما فيها عقود االستثمار، األرضية اإلجرائية والسند 
القانوني المدعم لهذه الوسيلة، عند اعتمادهم القانون المغربي بمثابة القانون الذي 

مركز الوساطة إلنهاء النزاع، وعلى العكس من ذلك قد يكتفي يسير عليه الوسيط أو 
المتعلق  08-05الوسيط بتطبيق نظام مركزه الخاص مع التقيد بأحكام القانون 

بالتحكيم والوساطة اإلتفاقية، فمثال نجد أن نظام الوساطة للمركز الدولي للوساطة 
هد بها للمركز تتم والتحكيم بالرباط ينص في فصله األول على أن أية وساطة يع

بشكل يالئم مقتضيات قانون المسطرة المدنية في شقه المتعلق بالتحكيم والوساطة 
 االتفاقية.

كما أنه من المميزات التي تستند عليها الوساطة كون األطراف فيها ال يقيدون 
بأي شكليات أو مراسيم ماعدا بعض الوثائق والبيانات التي يضمونها طلب الوساطة، 

،  14يعود ألطراف تفعيال لهذه الوسيلة الدور الحاسم في صنع قرار التسويةكما 

وذلك عن طريق منح الوسيط لألطراف هامش حرية أكبر للتعبير عن آرائهم وبسط 
مواقفهم، التي قد تنتهي بتقديم بعض التنازالت تمهيدا لتسوية النزاع، ضف على 

 15ة جديدة تتمثل في استمراريةذلك أن التطور الذي عرفته الوساطة أكسبها خاصي
 العمل بها تحت شرط التمديد والتجديد الضمني لها في العقد.

والجدير بالذكر، أن الوسيط كما يكون شخصا طبيعيا قد يكون شخصا معنويا 
من  320على خالف التحكيم الذي إشترط فيه المشرع المغربي بموجب الفصل 

أن يعهد به إلى شخص طبيعي، وفي حالة اإلتفاق على تعيين شخص معنوي  ق.م.م
فإن مهامه تنحصر في تنظيم التحكيم وضمان حسن سيره ال غير، لهذا فإن تخويل 
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الشخص المعنوي صفة وسيط من شأنه أن يساهم في اقتراح اتفاق صلح في وقت 
في النزاع بمفرده سريع وفي قالب حسن الجودة، بخالف الشخص الطبيعي الذي يبت 

 مستعينا بآليات ومهارات بسيطة.

مقتضى ينم عن رغبة المشرع المغربي في  08-05وقد تضمن القانون 
ضمان نجاح مسطرة الوساطة، وذلك حينما أتاح للمحكمة أن تصرح بعدم قبول 
الدعوى التي أبرم بخصوصها اتفاق الوساطة إلى حين استنفاذ هذه المسطرة أو بطالن 

ها، وال يتم هذا الدفع إال بناءا على طلب أحد األطراف وفق ما ذهب إليه إجراءات
من القانون داللة على تحكم إرادة األطراف في سير وتوجيه  64-327الفصل 

 مسطرة الوساطة.

المالحظ كذلك، أن اللجوء إلى تقنية الوساطة إلنهاء النزاعات المحتملة نشوبها بين 
ع الوسيط لألطراف مليا ومقارنته ومقاربته بين المستثمرين، يترتب عليه إستما

وجهات نظرهم، كما يسوغ له انتداب خبرة للوقوف على مسألة فنية مرتبطة 
بموضوع النزاع وكذا اإلستماع إلى األغيار كلما دعت مصلحة األطراف ذلك، وهذه 

 أقوى نقط إلتقاء الوساطة والقضاء الوطني.

مشروع صلح يتضمن كل وقائع النزاع  ذلك، و يقترح الوسيط على األطراف  
وطرق حله، فإذا اقتنعوا به وارتضوه وقعوا على وثيقة الصلح، وأمكن بعد ذلك 
تذييل هذا الصلح بالصيغة التنفيذية ليكتسب قوة الشيء المقضي به، هذا المقتضى لم 
يتضمنه نظام الوساطة الخاص بالمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط وإن كان 

 .05-08نص في فصله األول على ضرورة مراعاة أحكام القانون ي

أما في حالة عدم وقوع الصلح لسبب أو ألخر، فإن الوسيط يسلم وثيقة عدم 
وقوع الصلح التي تحمل توقيعه لألطراف، ونشير في ذات السياق أنه إذا تعلق األمر 

اإلنتقال إلى مسطرة بمركز دولي للوساطة فإن نظامه في الغالب المعتاد ما ينص على 
التحكيم عند فشل التوصل إلى صلح معين وهو ما أكد عليه الفصل األخير من نظام 

 ور آنفا.الوساطة للمركز الدولي المذك
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 خاتمة

في الختام إذا كانت هذه الوسائل التي يعهد إليها لوضع حد لمختلف  
عاديين الذين يزيد النزاعات مدنية تجارية أو إدارية قد ال تعرف إقبال األفراد ال

لجوئهم أكثر لقضاء الدولة، لما تفرضه أحكامه من هيبة وإنعكاس لوقار الدولة، فإن 
التحكيم والوساطة وغيرها من األنظمة البديلة أصبحت تشكل قضاء منازعات عقود 
االستثمار بامتياز بالنظر لتقديمها ضمانات وخدمات فعالة في نطاق تحصيل تنمية 

و حماية للمصالح المالية األجنبية منها والوطنية من التدهور إقتصادية شاملة 
والتضعضع اإلقتصاديين، فالقاضي عندما يصدر ألف حكم فهو ينشأ ألف خصومة في 
حين عندما يصدر المحكم أو الوسيط ألف حكم أو صلح فهو ينشأ ألف مودة فشتان 

 بين هذه الوسائل وبين القضاء الوطني.
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 مقدمة

ال جرم أن العقود التجارية أخذت تلعب دورا طالئعيا في سير األنشطة 
االستثمارية وتحريك العجلة االقتصادية للدول وقذف روح االئتمان والسرعة على 
مختلف العمليات التجارية، لتمكين األطراف المتعاقدة من تحصيل ما يصبون إليه 

فقد باتت مختلف التشريعات  من خالل إقدامهم على إبرام هذا الصنف من العقود،
مطالبة إيالئها بإهتمام قانوني وذلك بتنظيمها وتأطير عالقات األطراف وبيان وجه 

 إلتزاماتهم حتى تقوم بوظيفتها داخل الحقل التجاري.

و قد تدخل المشرع المغربي منظما لبعض العقود التجارية بموجب الكتاب 
 –لرهن التجاري وعقد النقل بنوعيه كعقد ا 1996الرابع من مدونة التجارة لسنة 
وعقد السمسرة وعقد الوكالة التجارية والعقود  –نقل األشخاص ونقل األشياء 

البنكية... إيمانا منه وإستشرافا لما تقدمه من مساهمات في تنشيط المحيط 
 التجاري وألثرها البالغ في خلق مناخ يسوده األمن والثقة في ميدان األعمال.

 

 



عمر بحبو : ذ. نظر قانونية اتوجه                                           مجلة منازعات األعمال            

 18 

خالل هذا التنظيم التشريعي أن العقود البنكية قد حظيت فالمالحظ من 
بإهتمام أوفر من ناحية المقتضيات القانونية المؤطرة لها، إن لم نقل كونها استطاعت 

 جذب قلم المشرع أكثر فأكثر الشيء الذي غاب عن باقي العقود التجارية.

رات عدة هذا، و يتصدر الحساب البنكي قائمة العقود البنكية وذلك إلعتبا
منها، كونه يعد المحرك األساس والمنطلق الذي يتم بواسطته طلق العنان إلجراء 
باقي العمليات البنكية، فضال على تصنيفه من أكثر العقود استهالكا من قبل زبناء 
مؤسسات اإلئتمان، ضف على ذلك أن فئة عريضة من األفراد تجد نفسها ملزمة بفتح 

طائلة عقوبات ينص عليها القانون وهو ما يفسر  حساب بنكي أو أكثر وذلك تحت
 اإلهتمام التشريعي المتزايد كلما حضر عقد الحساب البنكي.

ولما كانت اتفاقية الحساب البنكي من العقود البنكية التي أصبح االستغناء 
عنها ضرب من ضروب المستحيل في ظل إستحواذ وسائل األداء واالئتمان على 

جالين التجاري والمدني، فإن المشرع المغربي أسس لمبدأ الحق عمليات الوفاء في الم
المتعلق  103.12من القانون رقم  1501في الحساب وذلك بموجب المادة 

 65بمؤسسات اإلئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي تقابلها كل من المادتين 
بنكي لسنة من القانون ال 112والمادة  1993من القانون البنكي الملغى لسنة 

2006. 

وبذلك أصبح الحق في الحصول على حساب بنكي من الحقوق الراسخة قانونا 
حيث يمكن لمن رفض له فتح الحساب بدون مبرر مقبول أن يثير مسؤولية البنك، 
مع ضمان فتحه بأمر من بنك المغرب وحصر خدماته في عمليات الصندوق إن 

 اقتضى األمر ذلك.

حساب البنكي أهمية بارزة يمكن إفراغها في ويكتسي موضوع الحق في ال
 شكل مستويين إثنين:

                                                           
 .2006من نفس القانون الصادر سنة  112والمادة  1993من القانون البنكي لسنة  65وقبله من خالل المادة  - 1
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تتجلى هذه األهمية في كون أن تكريس حق األفراد في  :أهمية قانونية
الحصول على حسابات بنكية من شأنه أن يعيد الثقة بين الزبون والمؤسسة 

 التشريعية بوقفها لتعسفات البنوك في رفض طلب فتح الحساب.

إن إقرار مبدأ الحق في الحساب البنكي سيساهم في  :إقتصاديةأهمية 
تنشيط العمليات البنكية وذلك من خالل القناعة التي ستتولد لدى جمهور الزبناء 
إزاء حقهم هذا المحاط بحماية رقابية وقانونية، المطلب الذي تسعى كل الدول 

 الطامحة في تنمية إقتصادها إلى تحقيقه وبلوغه.

مدى نجاعة مقتضيات سبق، تبرز إشكالية هذه الدراسة في  على ضوء ما
من القانون البنكي الجديد المؤسسة للحق في الحساب البنكي، هل  150المادة 

صياغتها تعكس إرادة المشرع في الحفاظ على حق األفراد في الحصول على حسابات 
ق البنوك في بنكية لدى أي مؤسسة ائتمان يتوجهون إليها؟ وما مصير هؤالء أمام ح

 اختيار زبنائها وانتقائهم بناءا على شروط ومعايير خاصة؟

لإلجابة عن هذه اإلشكالية نرى تناول الموضوع من خالل تقسيم ثنائي وذلك 
 وفق الشكل اآلتي بيانه:

 المطلب األول: النظام القانوني لمبدأ الحق في الحساب البنكي.
 الحساب البنكي. المطلب الثاني: معيقات تفعيل مبدأ الحق في

  

 لحق في الحساب البنكي.االمطلب األول: النظام القانوني لمبدأ 

إشكالية رفض  1993عرفت مرحلة ما قبل صدور القانون البنكي لسنة 
أولية كضرورة  البنوك لطلبات فتح حسابات بنكية، وذلك باعتمادها معايير إنتقائية

إيداع مبلغ معين في الحساب حتى يتسنى فتحه، و إثبات التوفر على أجر شهري 
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، وغيرها من الشروط التي تفرضها البنوك بغية إبعاد صغار الزبناء 2بمبلغ معين
والمودعين من دائرة التعامل معهم، وفي ذلك تضارب مع القوة اإلحتكارية التي تتمتع 

ي إدارة الحسابات البنكية دون غيرها من المؤسسات المالية، بها مؤسسات اإلئتمان ف
 3وحسن فعل المشرع المغربي حين تأسيسه لمبدأ الحق في الحساب البنكي مقيدا

بذلك حرية هذه المؤسسات في تقديم خدمة أساسية بل أصبحت من الضروريات في 
ه بمكنة البنك العصر الحالي، فكيف يلزم القانون شخصا ما بفتح حساب بنكي ونواجه

 .)الفقرة األولى(في رفض طلبه 

مصلحة الزبون في  4يبدو من خالل هذا المبدأ أنه تمت مصلحتان تتجاذبان
االستفادة من خدمة بنكية ومصلحة مؤسسة اإلئتمان في إختيار من ترغب في التعاقد 

 )الفقرة الثانية(.معه باعتبارها تاجرا حالها كحال باقي التجار 

 لى: الحماية القانونية للحق في الحساب البنكي.الفقرة األو

يتصدر عقد الحساب البنكي قائمة العقود البنكية من خالل ما يقدمه من 
خدمات عدة للزبناء فهو المنطلق الذي يتم عبره إبرام باقي العقود تجارية كانت أم 

توح مدنية، فمثال ال يسوغ التحدث عن عقد إيداع النقود دون وجود حساب بنكي مف
سلفا، وال يتصور إجراء عملية تحويل إال بالتوفر على رصيد معين مجسد في حساب 

 بنكي وقس ما قيل على ما لم يقل.

من أجل ذلك، ارتأى المشرع المغربي وفي إطار استطالعه للرفع من مؤشر 
 5البنكرة وتمديد اإلستفادة من خدمات مؤسسات اإلئتمان لمختلف الشرائح االجتماعية

                                                           
2
الدراسات القانونية، مطبعة النجاح الجديدة،  محمد لفروجي، العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي، سلسلة - 

 .24، ص 2001الطبعة الثانية، الدار البيضاء، 

محمد اليونسي، مبدأ الحق في الحساب البنكي بين النظرية والتطبيق في القانون المغربي، مجلة القانون المغربي، العدد  - 3

 .91، ص 2006، مطبعة دار السالم، الرباط، 10

4
اني، محاضرات ألقيت على طلبة كلية الحقوق بالدار البيضاء، مادة القانون البنكي السداسي السادس، نجاة البضر - 

2013/2014. 

5
نشير في هذا السياق أن القاصر وناقص األهلية يمكن أن يفتح لهما حساب بنكي مع مراعاة مقتضيات النيابة الشرعية  - 

 كما وردت في مدونة األسرة.
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يرسم لحق مالي جديد وهو الحق في الحصول على حساب بنكي مع إقرانه بضمانة أن 
 تدخل بنك المغرب لحماية هذا الحق وتعزيزه.

على أن القول بمبدأ الحق في الحساب بمفهوم مطلق قد يحمل على نحو 
خاطئ، باعتبار أن البنوك ملزمة بتلبية طلب فتح الحسابات البنكية في كل الحاالت، 

من القانون البنكي الجديد توضح لنا متى يعد  150القراءة المتأنية للمادة إال أن 
الحساب البنكي حقا من الحقوق األساسية التي يكفلها القانون لعموم األفراد، وذلك في 
الحالة التي ترفض فيها المؤسسة المعنية فتح الحساب دون تقديم مبرر مقبول لذلك، 

بي يمكنه من إلتماس موقف بنك المغرب بذلك حينها يكون الزبون في مركز إيجا
 لينتهي األمر به بفتح حساب بنكي له مع إمكانية حصر خدماته في عمليات الصندوق.

أما في الحالة التي يرفض فيها البنك طلب فتح الحساب مع تبريره لذلك كأن 
تكون هناك شكوك حول األموال المرغوب إيداعها تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 

المتعلق بمكافحة جريمة غسل األموال، فال يثبت حق الزبون في اإلستفادة  43.05
من الحساب البنكي ألن في ذلك خطر على اإلقتصاد الوطني الذي يتضرر دون شك من 

 رواج األموال المتأتية من مصادر غير مشروعة.

هذا، و بالنسبة لخلفية إخراج مبدأ الحق في الحساب البنكي من العدم إلى 
الوجود فقد أملته السيطرة والهيمنة التي كانت تمارسها البنوك انطالقا من الميزة 
االحتكارية للقطاع البنكي الذي منحه لها المشرع المغربي، بيد أن هذا األخير ظهر له 
أن مركزه في توجيه السياسة البنكية قد تعترضه خطورة تألب مؤسسات اإلئتمان 

ال والخروج عنها، فأراد التقليص من هامش الحرية على سياسة الدولة في هذا المج
الواسعة للبنوك بتقوية قبضته وفرض رقابته أكثر على كل المؤسسات البنكية من 

من القانون البنكي الجديد مع  150خالل تكريس الحق في الحساب من خالل المادة 
 مر.اتجاه الزبون المعني باأل 6ربط مخالفة هذا النص بإثارة مسؤولية البنك

                                                           
6
صطلح البنك على غرار مؤسسات االئتمان نابع من إرادة المشرع المغربي الذي خول البنوك لوحدها حق إن اختيارنا لم - 

من القانون البنكي  12تلقي األموال من الجمهور تحت الطلب وألجل يساوي أو يقل عن سنتين، وذلك انطالقا من المادة 

 موال ألجل يفوق سنة واحدة.تسمح لشركات التمويل تلقي تلك األ 14الجديد وإن كانت المادة 
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والشاهد كذلك عن مبادرة المشرع لضمان حق األفراد في الحصول على 
حسابات بنكية هو اإللتزام المفروض على بعض الفئات بضرورة التوفر على حساب 

من مدونة  18بنكي، كما هو الحال بالنسبة للتجار الذين تفرض عليهم المادة 
بنكيا في مؤسسة بنكية أو التجارة ومن أجل أغراضهم التجارية أن يفتحوا حسابا 

من نفس المدونة تلزم التجار كلما فاقت  306في مركز للشيكات البريدية، والمادة 
 22كما نجد المادة ، درهم أن يتم الوفاء بشيك مسطر 10000قيمة المعاملة 

من قانون شركات المساهمة تنص بدورها على أن األموال المستخلصة بإسم الشركة 
 ب أن تودع في حساب بنكي مجمد...في طور التأسيس يج

لهذا فإن اإللزام بفتح حساب بنكي بناءا على الحاالت السابقة ومواجهة طالب 
الحساب بالرفض ال يستقيم والمنطق القانوني السليم، لكن هذا ال يعني أن البنك ملزم 
على اإلطالق بفتح هذه الحسابات بل يبقى له الخيار في قبول الطلب من عدمه مع 

ديم مبرر مقبول، بالنظر إلى طبيعة العمل البنكي الذي يدخل ضمن الئحة األنشطة تق
التي تكسب الصفة التجارية لصاحبها من خالل الممارسة اإلعتيادية أو االحترافية لها 
وذلك في إطار المادة السادسة من مدونة التجارة، مما يجرنا للمثول أمام حلبة 

ولى تمثل لحق األفراد أيا كانوا أشخاصا طبيعية أو تتجاذب فيها مصلحتين اثنتين األ
معنوية في الحصول على حساب بنكي والمصلحة الثانية تنصب لحق البنك في اختيار 

 الذي يريد التعامل معهم. 7نوع الزبناء

 الفقرة الثانية: مقابلة الحق في الحساب مع حق مؤسسات اإلئتمان في اختيار زبنائها.

يحتل عقد الحساب البنكي مكانة مهمة في الحياة اإلقتصادية وفي تنشيط 
المعامالت التجارية، فوسائل األداء واإلئتمان على سبيل المثال لها ارتباط وثيق 
بالحساب البنكي الذي يتيح لصاحبه الحق في سحب شيكات أو كمبياالت ألداء ما عليه 

ان التي تطبع المعامالت التجارية من واجبات تحقيقا لخاصيتي السرعة واإلئتم

                                                           

 مع العلم أن القانون يتشدد في إجراءات فتح الحساب البنكي كالتحقق من هوية الشخص ومصدر أمواله إلخ...  - 7
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من أجل تقنين  8والصفقات االستثمارية، وفي سبيل ذلك تدخل المشرع المغربي
ووضع المسطرة الواجب إتباعها قصد الحصول على حساب بنكي عند رفض البنوك 

 وباقي المؤسسات والهيئات لذلك.

المادة وإذا كان الحق في الحساب البنكي أصبح مكفوال لكل شخص بموجب 
من القانون البنكي  122من القانون البنكي المغربي وقبله من خالل المادة  150

، فإن المؤسسات البنكية يبقى لها كامل الحرية في رفض 2006الملغى لسنة 
التعاقد مع من ال تتوفر فيهم بعض الشروط والمعايير كالتأكد من ضرورة توفر الثقة 

قدرته على الوفاء مستقبال بإلتزاماته اتجاه البنك، ، ومدى 9الكافية في زبونها الجديد
اللهم إذا بدا من خالل الشروط المفروضة أنها تعجيزية الغرض منها إقصاء فئة 
معينة من الزبناء كصغار المودعين أو من ال يتوفرون على رصيد ابتدائي لصرفه في 

 الحساب المزمع فتحه.

حينما تكون حديثة النشأة  بناءا على الطرح السابق، فالمؤسسة البنكية
والتأسيس يمكن أن نثير مسألة تحفظ حقها في اختيار زبنائها وفق معاييرها 
اإلنتقائية الخاصة بها، وذلك بتكييف اإلشهار الذي تعلن بواسطته عن خدماتها البنكية 
أنه ال يعدو أن يكون عرضا ليس إال، فقد يفسر على كونه إيجاب قانوني يلزمها 

الطرف األخر به تطبيقا ألحكام قانون اإللتزامات والعقود، وهكذا فإن  بمجرد توصل
أحكام اإليجاب والقبول يسريان على إتفاقية فتح الحساب البنكي مع حفظ حق البنك 

 .10في الموافقة على طلب الزبون أو رفضه

وفي رأينا، نعتقد بما أن اتفاقية فتح الحساب هي عقد تجاري بغض النظر 
فإن المؤسسة البنكية يبقى لها كامل الحرية  11اقد هل هو تاجر أم العن صفة المتع

                                                           
 .250، ص 2015، مطبعة األمنية الرباط، 12-13حسن العفوي، الحساب البنكي، مجلة البحوث، عدد مزدوج  - 8

 .89محمد اليونسي، مرجع سابق، ص  - 9

 وكل ذلك في نطاق احترام أحكام القانون. - 10

 غير منشور. 205/98في الملف  125تحت عدد  2/11/89قرار صادر عن محكمة االستئناف التجارية بفاس بتاريخ  - 11
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في انتقاء الزبون الذي تطمئن لوضعه المالي ولقدرته في الوفاء بالتزاماته، فهي تاجر 
يسري عليها ما يسري على باقي التجار في مختلف العقود التجارية إذ ال يسوغ 

قيدنا من إرادة األطراف في إنشاء مقدما إلقاء واجب التعاقد على عاتقهم، وإال 
االلتزامات و إسقاطها آنا شائو ووقتما شائو، لكن وخالفا لذلك فعقد الحساب البنكي 
هو عقد تجاري ذي طبيعة خاصة أثرت فيه رقابة الدولة على القطاع البنكي 
وتوجيهات السياسة النقدية المجسدة للفلسفة المعتمدة في باب العقود البنكية والتي 

ختل فيها مراكز القوة بين األطراف بضمان تحقيق توازن في الجوانب القانونية ت
 .12تطبيقا لمبدأ األمن التعاقدي كضرورة ناتجة عن تفعيل مبدأ األمن القانوني

 المطلب الثاني: معيقات تفعيل مبدأ الحق في الحساب البنكي.

خطوة حسنة  لقد شكل إقرار المشرع المغربي لمبدأ الحق في الحساب البنكي
أريد من خاللها تقليص سلطة المؤسسات البنكية في التقييم المبالغ فيه حول وضع 

قبل اإلقدام على فتح حساب بنكي له، كإشتراط إيداع مبلغ معين أو  13الزبون المالي
إثبات التوفر على راتب شهري ذي سقف محدد وغيرها من الشروط التعجيزية 

الدليل على ذلك هو إقحام المشرع المغربي والمجحفة في حق طالب الحساب، و
لمؤسسة بنك المغرب باعتباره البنك المركزي للمملكة مخوال إياه صالحية مراقبة 
مدى احترام المؤسسات البنكية لهذا الفرض القانوني وإنزال عقوبات تأديبية في حقها 

 كلما خالفت القانون في هذا الباب.

الحق في الحساب البنكي إن على لكن رغم ذلك، تظهر محدودية مبدأ 
السالفة الذكر التي تثير عدة صعوبات  150مستوى القانوني بتطبيق مقتضيات المادة 

أو  )الفقرة األولى( 14قد تؤدي إلى عزوف طالبي الحسابات البنكية عن رغبتهم هاته

                                                           
 .7، ص 42عبد المجيد غميجة، مبدأ األمن القانوني وضرورة األمن القضائي، مجلة الملحق القضائي، العدد  - 12

 .94الفروجي، مرجع سابق، ص محمد  - 13

 .96محمد اليونسي، مرجع سابق، ص  - 14
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 )الفقرةعلى المستوى العملي المتمثل في طريقة تعامل البنوك مع طالبي فتح الحساب 
 الثانية(.

 ي.ة المعيقة للحق في الحساب البنكالفقرة األولى: الصعوبات القانوني

من القانون البنكي  150تتمثل الصعوبات القانونية التي تثيرها المادة 
الجديد في العراقيل التي قد تواجه طالب فتح الحساب الشيء الذي قد يتمخض عنه 

 في المطالبة بحقهم في الحصول على حساب بنكي. تراجع وعزوف الزبناء

وعليه فإذا كانت المادة المذكورة قد ألغت الحيف الذي كان يلحق بطالبي  
فإن هذا األخير سجل عليه  1993الحساب في ظل القانون البنكي الملغى لسنة 

لكل شخص ال منه والتي كانت تنص على أنه ) 65ضعف صياغته لمقتضيات المادة 
(، على حساب تحت الطلب ورفض له فتح هذا الحساب من لدن عدة بنوك...يتوفر 

فالظاهر من هذه المادة أنها تلزم الشخص الذي رفض طلبه وحتى يلتمس موقف بنك 
المغرب في هذا الشأن، أن يكون قد اتصل بعدة بنوك ليكون الرفض مؤكدا، وهو 

عنها، وما يرتبه ذلك من  مقتضى قد يجر بالفرد إلى التأرجح في متاهات هو في غنى
ناهيك عن مصاريف إثبات واقعة الرفض الذي يجب أن تثبت  15ضياع للوقت والجهد

من ق.ب الحالي أتت بصيغة مغايرة عند  150لكل بنك على حدة، إال أن المادة 
حيث فسحت  لكل شخص ال يتوفر...من لدن بنك أو عدة بنوك...(تنصيصها أن )

تقدموا أمام بنك أو عدة بنوك وفق إرادتهم وسجيتهم المجال لطالبي الحساب أن ي
المطلقة، دون الدخول في النقاش العددي الذي طرح في ظل القانون البنكي القديم 

المذكورة، فقد ذهب بعض  65بغرض تفسير لفظ عدة مؤسسات الذي احتوته المادة 
إلى أن المعني الفقه إلى حصر هذا التعداد في ثالثة بنوك ال أكثر، وذهب اتجاه أخر 

باألمر يجب عليه اللجوء إلى نصف البنوك المعتمدة حتى يكون رفض فتح الحساب 
محققا، فيما ذهب اتجاه ثالث محاوال التلطيف من حدة هذا الشرط التعجيزي إلى 

                                                           
 .25محمد الفروجي، مرجع سابق، ص  - 15



عمر بحبو : ذ. نظر قانونية اتوجه                                           مجلة منازعات األعمال            

 26 

توضيح المعني من لفظ عدة بنوك أال يتعدى بنكين انطالقا من أن الجمع يبدأ من 
 .16اثنين فما يزيد

اإلشارة كذلك أن من بين الصعوبات القانونية التي تعترض سبيل والجدير ب
االستفادة من الحق في الحساب البنكي إلزامية سلوك مسطرة البريد المضمون التي 
تبدوا ظاهرا مسطرة بسيطة لكن الواقع يثبت أنها إجراء في بالغ الصعوبة بالنظر إلى 

 جانبي اثنتين:

ك الذي يرفض فتح الحساب ال ُيمكن الطالب من ينصرف إلى كون البن الجانب األول:
أية وثيقة تفيد الرفض، على غرار المؤسسات البنكية في فرنسا التي يلزمها القانون 
بتزويد طالب الحساب بما يفيد رفض الطلب حتى يتسنى لهذا األخير إثبات ذلك 

هذه  من القانون البنكي قاصرة في 150أمام البنك المركزي، لهذا تبقى المادة 
المسألة فالمشرع لم يوضح من خاللها المعلومات والمطبوعات التي يتعين على 
طالب الحساب تضمينها في ملتمسه الذي سيقدمه لبنك المغرب، األمر الذي قد يثير 
مضنة الطالب بإعتقاده الوثائق التي في حوزته غير كافية لإلستجابة لطلبه فيتراجع 

 عن خطوته هاته.

لم تنص على أجل محدد  103-12من قانون  150إن المادة  :الجانب الثاني
يتعين داخله إشعار بنك المغرب ليقول كلمته في الموضوع، فضال عن عدم إشارتها 
إلى العقوبات التي يمكن إنزالها على البنك المتعسف في حق طالب الحساب كأن 

مبهمة في يكون الرفض مبني على مبرر غير مقبول كما تقدم، لتبقى هذه النقطة 
نطاق العقوبات التأديبية والجنائية المنصوص عليها في القانون البنكي، وإن كان 

 لطالب الحساب ورقة مطالبة البنك بالتعويض طبقا ألحكام المسؤولية المدنية.

لذلك، إذا كان المشرع المغربي قد نص في الفقرة الثانية من المادة  تبعا
المتعلق بمؤسسات اإلئتمان والهيئات المعتبرة في  103.12من القانون رقم  150

حكمها على حق بنك المغرب في تعيين المؤسسة الذي سيفتح الحساب لديها، فإنه 
                                                           

 .97محمد اليونسي، مرجع سابق، ص  - 16
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طة بالحساب الجاري المطلوب قد أتاح له زيادة على ذلك تحديد نوع الخدمات المرتب
، السؤال الذي 17فتحه، وإن اقتضى األمر حصر أنشطة الحساب في عمليات الصندوق

أي معيار اعتمده المشرع المغربي حين تمييزه يطرح نفسه بقوة في هذا السياق هو 
وبين طالب فتح الحساب  –أي الحساب الجاري  –بين طالب فتح الحساب تحت الطلب 

ل لبنك المغرب حصر عمليات الحساب األول في عمليات الصندوق ألجل حينما خو
 دون التدخل لتغيير مسار عمليات الحساب الثاني؟

لإلجابة عن هذا السؤال، يجب علينا ربط توجه المشرع هذا بحجم المخاطر 
واختالف درجتها التي قد يتسبب فيها كل من الحساب ألجل والحساب تحت الطلب، 

التي تؤثر على البنك و الزبناء  18يه نسبة حدوث مخاطرفالحساب ألجل تقل ف
فالمؤسسات البنكية تعتمد على رصيد الحساب ألجل لمنح قروض وتمويالت 
والمشاركة في تأسيس منشأت وغيرها من األنشطة االستثمارية، وهذا ما يفسر ترتيب 

ك بطريقة الحساب ألجل الفوائد لصالح الزبون باعتباره يساهم في تنمية أموال البن
غير مباشرة، وبالتالي تقل خطورة عدم كفاية موارد البنك في تنفيذ إلتزاماته 

 وتعهداته.

على خالف ذلك، تتسع دائرة المخاطر بالنسبة للحسابات الجارية حيث يبقى 
للبنك مطلق الصالحية في رفض فتح هذا الحساب، تحوطا من اآلثار السلبية التي قد 

كما إذا كان مسجال لدى المصلحة  19ل السيئ لصاحبهتنجر إليه جراء االستعما
المركزية لعوارض األداء ببنك المغرب جراء إخالله الوفاء بشيك، أو لعدم قدرته على 
سداد ما عليه من ديون والتزامات اتجاه البنك، لهذا قيل بحق بنك المغرب في حصر 

 خدمات هذا الحساب في عمليات الصندوق.

                                                           
 يراد بعمليات الصندوق وفق مفهوم هذه المادة إيداع النفود وسحبها بمواسطة شيك وإجراء تحويل... - 17

 .11حسن العفوي، مرجع سابق، ص  - 18

19
نشير أن  من بين اإللتزامات الملقاة على عاتق مؤسسات اإلئتمان نجد واجب اإلستعالم عن الوضعية المالية لزبنائها  - - 

 .ن سواء المباشرة أو غير المباشرةقبل اإلقدام على عقد عمليات اإلئتما
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من  150انونية التي يثيرها تطبيق مقتضيات المادة إلى جانب الصعوبات الق
القانون البنكي الجديد والتي حاولنا الوقوف عند أبرزها، توجد صعوبات ترتبط بطريقة 

أولية قبل اإلقدام  20عمل المؤسسات البنكية مع عمالئها باالرتكاز على شروط انتقائية
 على إبرام المعامالت البنكية معهم.

 لصعوبات العملية المعيقة للحق في الحساب البنكي.الفقرة الثانية: ا

إذا كان من شأن الحق في الحساب البنكي كمبدأ يضمنه المشرع لجميع 
من القانون البنكي ينم عن رغبته في تشجيع اإلقبال  150الفئات من خالل المادة 

، كون هذا المبدأ قد وضع حدا لتعسف البنوك التي على خدمات مؤسسات اإلئتمان
كانت ترفض فتح حسابات بنكية بدون مبرر مقبول كما تقدم ذكره، فإن الواقع العملي 
قد أفرز ممارسات بنوكية قاسية تتمثل في وضع عراقيل ومعيقات في وجه البعض 

لغ معين من طالبي الحساب، فقد تلزمهم بضرورة إثبات توفرهم على أجر شهري بمب
وإال قوبل مطلبهم بالرفض، وقد تشترط كذلك إيداع مبلغ ذي سقف محدد مما قد 

، والشرط األخير هذا قد أملته التصرفات 21يؤدي إلى إقصاء فئة المودعين الصغار
االحتيالية لبعض الزبناء الذين يقومون بإيداع المبلغ المطلوب قبل فتح الحساب وبعد 

مع ترك رصيد بسيط فيه حتى ال يستطيع البنك مدة قصيرة يعملون على سحبه 
 إقفاله إراديا خوفا من إثارة مسؤوليته العقدية.

لكن ورغم هذه الشروط التعجيزية يمكن لمن يواجه بها وقبل أن يطرق باب 
بنك المغرب، أن يقدم طلب فتح الحساب لدى الخزينة العامة للمملكة أو أمام مركز 

انون خول هذه المؤسسات صالحية فتح حساب إيداع الشيكات البريدية، ذلك أن الق
لألشخاص الطبيعية والمعنوية دون فرض أي انتقاء أولي، ما جعل هذه المؤسسات 
توصف بالملجأ والمالذ لمن لم يستطع احترام الشروط المجحفة التي تفرضها السياسة 

 اإلقصائية لبعض البنوك.
                                                           

 .29محمد الفروجي، مرجع سابق، ص  - 20

 .11حسن العفوي، مرجع سابق، ص  - 21
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لذي يرمي إليه المشرع ومن األسباب التي تؤدي أيضا إلى هدم الهدف ا
المغربي من وراء إقراره للحق في الحساب البنكي هو جهل فئة عريضة من األفراد 

بمثابة القانون البنكي الجديد،  103.12من القانون رقم  150بمقتضيات المادة 
ففي حالة رفض طلب فتح الحساب ألحدهم سيلجأ إلى بنك أخر هكذا دواليك إلى أن 

بفتح حساب له أو عزوفه مطلقا عن متابعة إجراءات المطالبة  ينتهي به األمر إما
 تلك.

من أجل تفادي وقوع الطرح السابق في المستقبل نرى بأن على مؤسسات 
اإلئتمان بوجه عام و التي ترفض فتح الحساب أن تمكن طالبي الحساب إما شفهيا أو 

سطرة إشعار حتى يتسنى لهم سلوك م 150بواسطة وثيقة ما يفيد مضمون المادة 
بنك المغرب،  فهذا األخير يعد أعلى سلطة بنكية ومالية في المغرب له صالحيات 
واختصاصات واسعة منها سحب االعتماد وفرض الغرامات وإيقاف نشاط أي بنك ال 

 يلتزم بالنظم والقوانين الجاري بها العمل.

 

 خـاتـــمـــة

إن الحساب البنكي كعقد تجاري لم يعد فقط خدمة تقدمها مؤسسات اإلئتمان 
لزبنائها قصد تكوين سيولة مالية تسمح بعقد قروض ومنح تمويالت والمساهمة في 
منشآت وإستثمارات، بل تطور به الحال إلى أن أصبح بمثابة حق أساسي لجمهور 

نكي الجديد لهم ويعزز احترامه الزبناء تجارا كانوا أو مدنيين يكفله القانون الب
ومراعاة نظامه أكثر بنك المغرب من خالل مجهر رقابته، لذلك كانت خطوة المشرع 
المغربي في إقرار الحق في الحساب البنكي بادرة حسنة واستباق ناجع في إيجاد 
معادلة بين سلطة مؤسسات اإلئتمان في إحتكار فتح الحسابات البنكية وبين النمط 

لذي أخذ يطبع الحياة العامة من ضرورة اإلستعانة بآليات الدفع والتحويل الجديد ا
 البنكيين باستمرار وال يتأتى ذلك إال بالتوفر على حساب بنكي مفتوح سلفا.
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 مقدمة

تعد محاضر الشرطة القضائية من بين أهم وسائل اإلثبات في المادة الجنائية لما 
تحتويه من إعترافات ومعاينات ووقائع وشهادات وتصريحات من شأنها أن تكشف 
للقاضي الجنائي اللبس عن القضية المعروضة عليه لتكوين قناعته الشخصية بناءا 

ار األحكام المناسبة إما بالبراءة أو على السلطة التقديرية التي يتمتع بها إلصد
 اإلدانة.

أكثر في كونه يشكل نقطة اإلنطالق وبداية سلسلة من  –المحضر  –وتظهر أهميته 
اإلجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية وباقي القوانين اإلجرائية في 

 سبيل تطبيق الجزاء الجنائي.

رغم األهمية البارزة التي يحظى بها محضر الضابطة القضائية إال أنه لم يتم  لكن

حيث  1تعريفه من قبل المشرع المغربي في إطار قانون المسطرة الجنائية الملغى

 .2تضاربت آراء الفقه والقضاء لوضع تعريف دقيق له

الذي ففي تعريف لبعض الفقه لمحضر الضابطة القضائية أنه ذلك الصك الكتابي 
يحرره الموظف المختص إلثبات شكوى أو إشكالية أدليت إليه، أو إنتهت إليه 

. وعرفه جانب أخر من الفقه بأنه 3بمشاهدته المباشرة بالنسبة للجريمة التي وقعت

ورقة رسمية ال يمكن الطعن فيها إال بحسب ما يقرره القانون، ينجز من قبل موظف 
ما عاينه من وقائع )أي الجريمة موضوع  مختص هو ضابط أو عون الشرطة، يضمنه
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البحث وأطرافها واألدلة التي تم التوصل إليها( محترما في ذلك مجموعة من 

 .4الشكليات

وقد تدخل المشرع المغربي بموجب قانون المسطرة الجنائية الحالي متفاديا النقص 
 24ادة الذي إعترى القانون الملغى، حيث عرف المحضر في الفقرة األولى من الم

على أنه "المحضر في مفهوم المادة السابقة هو الوثيقة التي يحررها ضابط الشرطة 
القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو ماتلقاه من تصريحات أو ماقام 
به من عمليات ترجع إلختصاصه". وبهذا يكون المشرع قد فصل في الخالف الذي 

 عريف محدد لمحضر الضابطة القضائية.كان مثارا بين الفقه حول وضع ت

من خالل هذه التعريفات يظهر مدى حجم األهمية التي يكتسيها المحضر المنجز 
وفق الشكليات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية والذي إحترم فيه مبدأ 

عليه ُيَكّون القاضي الزجري صورة واضحة  المشروعية والفورية في اإلنجاز، إذ بناءا
للنازلة وبالتبع يؤسس حكمه أو قراره، إال انه رغم كل ذلك فمحاضر الضابطة 
القضائية ال تخلو من إشكاليات تثار بشأنها كلما لم تحترم مجموعة من الشكليات 
الشيء الذي يجني على القضاة عدة صعوبات في إطار تكييف مضمون هذه المحاضر 

 األحداث الحقيقية للقضية.مع 

وتتجلى أهمية هذه الدراسة في معرفة مآل المحضر الذي تتخلف فيه شكلية التوقيع 

هل يؤول إلى إعتباره باطال أم صحيحا من حيث  5من الجانبين المحرر والمصرح

الشكل رغم النقص الذي شابه، وكذلك ستمكننا هذه الدراسة من الكشف عن توجه 
غربي بخصوص إشكالية تخلف التوقيع وهل يلزم قاضي الموضوع القضاء والفقه الم

بحرفية النص أم يعمل سلطته التقديرية متخطيا المحضر المنجز حتى وإن كان 
 صحيحا أو األخذ به وإن كانت لم تحترم فيه الشكلية المطلوبة.

وتبقى اإلشكالية المركزية في هذا المضمار هي ما مصير محضر الضابطة القضائية 
ذي لم يوقع عليه المصرح هل يبقى صحيحا من الناحية الشكلية بحيث يمكن ال
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للقاضي الركون إليه والثقة في مضمونه أم القول بضرورة التوقيع وأنه بتخلفه يبطل 
 المحضر؟

 لإلجابة على اإلشكالية المطروحة إرتأينا معالجة الموضوع وفق التصميم اآلتي بيانه:

 المسطرة الجنائية من تخلف التوقيع على المحضر الفقرة األولى : موقف قانون

 الفقرة الثانية : موقف الفقه والقضاء من تخلف التوقيع على المحضر
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الفقرة األولى : موقف قانون المسطرة الجنائية من تخلف التوقيع على 
 المحضر

من  35إلى  16المشرع المغربي عمل الشرطة القضائية بموجب المواد من  نظم
بمثابة المسطرة الجنائية إلى جانب نصوص متفرقة في نفس  22.01القانون رقم 

القانون ليكون بذلك سد الفراغ التشريعي الذي كان يعاب على النص الملغى الذي لم 
 ي.يؤطر عمل الضابطة القضائية بالمغرب بسياج تشريع

وقد ألزم القانون على ضباط وأعوان الشرطة القضائية من أجل التثبت من وقوع 

تحرير محاضر تحترم فيها الشكليات المنصوص عليها في  6الجرائم وجمع األدلة

من قبيل ساعة وتاريخ ومكان إنجازه وصفة محرره وتوقيعه إلخ...إال أن  24المادة 
رح أتاح لهذا األخير إمكانية رفض التوقيع المشرع المغربي ومراعاة منه لمركز المص

وإعتبره صحيحا كلما بدا له أن ما هو مدون في المحضر ال يساير الواقع وإنما يدخل 
في باب تلقيف التهم والتدليس على القضاء )أوال( وكذلك تثار مسألة إمكانية الدفع 

شكلي بعدم توقيع المحضر من طرف المصرح واألثر المترتب عن هذا الدفع ال
 )ثانيا(.

 أوال: بقاء المحضر صحيحا رغم عدم توقيع المصرح

من ق.م.ج على وجوب تضمين المحضر  24ألزم المشرع المغربي بموجب المادة 
توقيع محرره و المصرح وإذا رفض هذا األخير التوقيع أو اإلبصام أو لم يستطع 

وقيع، وقد نصت التوقيع أشار المحرر إلى ذلك في المحضر مع ذكر أسباب عدم الت
من نفس القانون عن جزاء عدم إحترام شكليات المحضر بما فيها  289المادة 

التوقيع إذ إعتبرت أن محاضر وتقارير ضباط وأعوان الشرطة القضائية ال يعتد بها 
 إال إذا كانت صحيحة في الشكل.

رتبت على كل إجراء يأمر به قانون  751كما نضيف في هذا السياق أن المادة 
لمسطرة الجنائية ولم ينجز على الوجه القانوني الصحيح كأنه لم ينجز قط الشيء ا

الذي يفهم منه بطالن هذه المحاضر مع المعلومات المدونة فيها والتي تحتوي في 
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الغالب إعترافات بإتيان الفعل الجرمي وشهادات تكون حاسمة لمعرفة مسار وقوع 
 الجريمة.

 اد وغيرها نسجل بعض المالحظات على النحو اآلتي:وبعد قراءة متأنية في هذه المو

نشير في هذا الصدد كون الصيغة التي جاءت بها هذه النصوص  المالحظة األولى:
تشير إلى إجبارية التوقيع على المحضر من قبل محرره وإلى خالف ذلك بالنسبة 

أو رفض ذلك  للمصرح، والذي يفيد عدم اإلجبارية أنه عند تعذر التوقيع أو اإلبصام
يشار إليه في المحضر، في حين أن اللفظ الذي استعمله المشرع بخصوص توقيع 
ضابط أو عون الشرطة القضائية يفيد الوجوب الشيء الذي يجعل اإلغفال عن التوقيع 

 يرتب بعض الجزاءات التي سنثيرها في المالحظات اآلتية.

من ق.م.ج نجدها تنص على  24بالرجوع إلى مقتضيات المادة  المالحظة الثانية:
إجراء تضمين المحضر ببعض البيانات الشكلية ومنها إسم المحرر وصفته وتاريخ 

، وإذا إعتبرنا التوقيع على المحضر من توقيع المحرروساعة ومكان ويوم إنجازه و
من قانون المسطرة  289قبيل تلك البيانات الشكلية فإنه سيخضع ألحكام المادة 

ضي بعدم اإلعتداد بمحاضر الضابطة القضائية التي تكون غير صحيحة الجنائية التي تق
 من حيث الشكل.

وبناءا على ذلك فإن عدم اإلعتداد بهذه المحاضر يؤدي إلى تجريده من صبغته 
الرسمية وجعله وثيقة عادية خارج إطار وسائل اإلثبات الجنائية، وهذا طرح غير 

رافات وأسماء وصفات المشتبه فيهم صائب لكون المحضر يتضمن وقائع مهمة وإعت
إذ بمجرد إغفال المحرر التوقيع فإن المحضر يكون غير صحيح، وهذا بالطبع فيه 
إهدار للحقوق وتستر على المجرمين وضرب للعدالة الشيء الذي تمخض عنه 
ممارسة عملية تتجلى في إستدعاء محرر المحضر بطلب من النيابة العامة أو بشكل 

كمة إلستفساره حول ما إذا كان مضمون المحضر يعود إليه أم ال، تلقائي من المح
 فإن صرح بكون المضمون من صنيعه إكتسب المحضر صبغته الرسمية.
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يالحظ أن المشرع في ق.م.ج أشار إلى آثار المحضر غير الموقع  المالحظة الثالثة:
زجر  وهو عدم اإلعتداد به خالف باقي النصوص الخاصة كمدونة الجمارك وظهير

الغش في البضائع، وبالتبعية قد يفتح المجال للتساؤل حول مآل هذه المحاضر وفي 
 مدى إكتسابها للحجة الثبوتية أمام القضاء.

تأسيسا على اإلشكال السابق يمكن الخلوص إلى أنه لما كان قانون المسطرة الجنائية 
ة ضابط الشرطة هو النص اإلجرائي العام وبإعتبار ضباط الدرك الملكي يحملون صف

من نفس القانون فإن يمكن إسقاط مقتضيات المادة  29القضائية بصريح المادة 

 .7على المحاضر التي ينجزنها وبالتالي ترتيب نفس الجزاء 289

من ق.م.ج يفهم منها أن 289أن القراءة الحرفية لنص للمادة  المالحظة الرابعة:
ال تكون بياناته صحيحة كمخالفة  المحضر الذي ال يأخذ كوسيلة لإلثبات هو الذي

 اإلسم المدون في الوثيقة أو تضمين تاريخ مخالف للتاريخ الحقيقي إلخ...

 إال أن القراءة المتأنية والجيدة تجرننا للمثول أمام فرضيتين :

أنا المحاضر والتقارير الصحيحة من حيث الشكل هي التي تحمل كل  الفرضية األولى:
 لشكلية .البيانات الموضوعية وا

أن المحاضر والتقارير الصحيحة من حيث الشكل تقتضي عدم إغفال  الفرضية الثانية:
 أي شكلية بما فيها توقيع المحرر.

من خالل هذه المالحظات نستنتج أن المشرع لم يرتب على تخلف توقيع المصرح 
 وهكذا فكلما إمتنع –أي للمحرر  –بطالن المحضر بل هو جزاء التوقيع المقابل 

المصرح عن التوقيع أو اإلبصام فإن المحضر يبقى صحيحا وينتج كافة آثاره 
 القانونية.

 ثانيا: مآل الدفع بعدم توقيع المحضر من طرف المصرح

جميع الدفوع المتعلقة بخرق إجراء من  يقصد بالدفوع الشكلية أو المسطرية
اإلجراءات الشكلية سواء في البحث أو التحقيق أو المحاكمة وتجد هذه الدفوع 
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من ق.م.ج إلى جانب بعض  324و 323أساسها القانون ضمن مقتضيات المادتين 
 المواد المتفرقة.

ء يأمر من ق.م.ج على أنه " كل إجرا 751وفي هذا اإلطار نص المشرع في المادة 
به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز، وذلك مع 

المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات".  442مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 
وبناءا على هذه المادة فالمحضر الذي تنقصه بعض شروط صحته يترتب عنه عدم 

ا لكون ضباط الشرطة القضائية لم يتقيدوا باإلجرءات إنتاج هذا اإلجراء آلثاره نظر

 .8كما هي منصوص عليها قانونا

ويعد الدفع بعدم توقيع المصرح على المحضر من بين أهم الدفوعات التي يتمسك 
بموجبها ببطالن محاضر الشرطة القضائية، وهنا يطرح التساؤل التالي هل يعد 

 متهما كان أو مشتبها فيه؟.المحضر صحيحا ولو لم يحمل توقيع المصرح 

ذهب في أحد قراراته  –محكمة النقض حاليا  –في هذا الصدد نجد المجلس األعلى 
إلى أن  " عدم إمضاء المشتبه فيه على محضر إستجوابه ال يعتبر من الشروط 

، ونفس هذا الحكم 9الشكلية التي تؤثر على قانونية المحضر وعلى قوته اإلثباتية"

وتقارير موظفي المياه والغابات حيث ال تقف صحتها على توقيع  يسري على محاضر
منه ينص على بطالن  243المخالف، إال أن القانون المتعلق بالجمارك وفي المادة 

 المحضر الذي لم يوقع عليه المخالف.

من ق.م.ج لمحرر محضر الشرطة  24وقد أتاح المشرع المغربي بموجب المادة 
ض أو عدم إستطاعة التوقيع أو اإلبصام حسب األحول لكن القضائية اإلشارة إلى رف

مع ذكر سبب ذلك، فمن هنا يتجلى أن الدفع بعدم التوقيع على المحضر من جانب 
المصرح ال يرتب بطالن المحضر على إعتبار أن الغاية من التوقيع ليست هي إضفاء 

يوافق أفعاله القوة الثبوتية له وإنما تيقن المصرح أن ما هو مضمن في المحضر 
وأقواله وشهاداته أما عند إمتناعه عن ذلك فإن األمر ال يخلوا من فرضية تضخيم 
الظروف المحيطة بالجريمة وتلقيف تهم مخالفة للواقع، األمر الذي جعل المجلس 
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األعلى يؤسس لهذه القاعدة في أحد قراراته "إذا تضمن محضر الشرطة إعتراف 
ة كاملة ليقدروا قيمة ذلك اإلعتراف حسب الظروف المتهم فإن لقضاة الموضوع سلط

. وتبعا لذلك فالقضاء المغربي ال يأخذ بالمفهوم المطلق لتوقيع 10التي أحاطت به"

المصرح وإنما بالمفهوم الضيق الذي يتيح للقاضي تقدير ذلك التوقيع والبحث ما إذا 
تبط بطبيعة كانت هناك شبهة أو شك تحيط بالمحضر إذ الدفع بعدم التوقيع ير

 التوقيع والظروف المحيطة به.

 الفقرة الثانية: موقف القضاء والفقه من تخلف التوقيع على المحضر

تحظى محاضر الشرطة القضائية بأهمية بالغة وقصوى في الساحة القضائية الشيء 
الذي دفع بمعظم التشريعات بتنظيمها واإلشارة إلى ما يجب أن تتضمنه من شكليات 

وقيع محرر المحضر وتوقيع الشخص الذي إستمع إليه أو تم ضبطه وكل وبيانات كت
 ذلك مع ترتيب جزاء البطالن عند تخلف أحد تلك الشكليات.

وقد حدد المشرع المغربي جزاء المحضر المنجز دون توقيع المصرح هو بطالنه 
من قانون المسطرة الجنائية وعدم إعتباره صحيحا من زاوية  751بموجب المادة 

من نفس القانون، هذا بالنسبة لموقف  289لف توقيع المحرر وفق أحكام المادة تخ
القانون المغربي لكن ماذا عن القضاء وما هو اإلتجاه الذي سلكه عند الوقوف على 
محضر منجز بدون توقيع المصرح )أوال( وما موقف الفقه القانوني في هذا الشأن 

 )ثانيا(.

 أوال: إجماع القضاء على صحة المحضر المنجز دون توقيع المصرح

على أن قضاة األحكام ال يلزمون إال  2011من دستور  110-1ينص الفصل 
بالتطبيق العادل للقانون، ومن هنا يظهر أن القاضي يلزم بتطبيق القاعدة القانونية 

كان بإسناد الملكية على النحو الذي يحقق الغاية المتوخاة من ذلكم التشريع فإن 
إلى مستحقها أسندها الحكم له وإن كان بإيقاع العقوبة على المخالف للنص الجنائي 

 أوقعه عليه وقس ما قيل على ما لم يقل.
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وإنسياقا مع التوجهات الجديدة لحقوق اإلنسان واإلتفاقيات الدولية والتي وقع عليها 
ة وما ذهب إليه المجلس المغرب، ومسايرة للتوجهات السامية لصاحب الجالل

اإلستشاري لحقوق اإلنسان فإن القضاء المغربي  قد رفض أكثر من مرة بالدفوعات 

وإن كان اتجاه قضائي آخر يأخذ بهذه  11الشكلية المثارة والمتعلقة بتوقيع المتهم

الدفوع ويعتبر توقيع المتهم أو الظنين من الشكليات الضرورية لقيام المحضر 
 صحيحا.

ببراءة المتهم من مجموعة من  12المضمار قضت محكمة اإلستئناف بالرباطفي هذا 

المخالفات التي لها عالقة بقانون السير والتي كان قد توبع على أساسها، مرتكزة 
على عدم توقيع المخالف على المحضر الذي أنجزه القائد، وهو نفس المنحى الذي 

 مة اإلبتدائية بوزان.سلكته كل من محكمة اإلستئناف ببني مالل والمحك

إلى أن عدم توقيع إمضاء  –سابقا محكمة النقض حاليا  –كما ذهب المجلس األعلى 
المشتبه فيه على محضر البحث التمهيدي ال يؤثر على القوة الثبوتية التي يحوزها، 

، وهذا 13وبمفهوم المخالفة صحة المحضر ولو لم يتضمن توقيع المتهم أو بصمته

مصف الصواب لكونه لم يأخذ بالمفهوم المطلق لتوقيع المتهم بل  االتجاه نراه في
سلم بالمفهوم الضيق والذي يقضي بأن التوقيع يجب أال يقاس بباقي البيانات 
الجوهرية للمحضر من قبيل ساعة وتاريخ إنجازه وتصريحات األطراف وما تمت 

على ذلك بطالن  معاينته من وقائع وحاالت تلبس إلخ... والتي بتخلفها إال وترتب
المحضر اللهم إذا إقتنع القاضي ببعض مضمونه وبدا له موافقا للواقع فإنه قد يأخذ 

 به لكون هذا األخير يحكم وفق إقتناعه الصميم.

وفي قرار أخر صادر عنه ذهب المجلس األعلى على أنه " إن المحضر المستوفي لما 
الدليل القاطع على مخالفتها  يشترطه القانون يقوم حجة ال يمكن دحضها إال بقيام

للواقع بواسطة حجة تماثلها في صورة اإلثبات ، كشهادة الشهود إستمع إليهم بعد 
أدائهم اليمين القانونية، وكاإلدالء بمحاضر أخرى أو تقارير الخبراء، أو ما أشبه ذلك 
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ل من المستندات الموثوق بصحتها قانوناـ وعليه فإن مجرد اإلدعاءات العادية من ك
 برهان، ال يسوغ بحال أن تعتبر حجة مضادة.

 .14وال تعتبر توقيعات المتهمين ضرورة لصحة المحضر...(

ويالحظ على هذا القرار إستثنائه توقيع المتهمين من دائرة الشكليات الضرورية 
لمحضر الشرطة القضائية وإعتبر ما دونه من بيانات تكسبه حجة إثباتية أمام القضاء 

امت هي األخرى صحيحة، وأن ما يتمخض عنه دحض المحضر ليس عدم الجنائي إن ق
التوقيع أو اإلبصام وإنما ما يقابلها من حجج ودالئل كمحضر اإلستماع إلى المشتكى 
به أو محضر اإلنتقال إلى عين المكان، وهنا يقوم دور القاضي الجنائي بالترجيح بين 

للحجة التي ثبت عنده إحتوائها للدليل الوثائق بناءا على سلطته التقديرية ثم الركون 
 القاطع المقنع.

يوليوز  12وعلى هذا المستوى اتجه المجلس األعلى في أحد قراراته الصادر بتاريخ 
أن "عدم إمضاء المشبوه فيه على محضر استجوابه ال يعتبر من الشروط  1973

الي لم يرتب الشكلية التي تؤثر على قانونية المحضر وعلى قوته الثبوتية" وبالت
البطالن كجزاء على تخلف هذه الشكلية رغم أهميتها في نسبة فحوى المحضر 

 .15للمشتبه فيه

تأسيسا على ما سبق يتجلى لنا موقف القضاء الرافض للقول ببطالن المحضر الذي 
ينقصه توقيع أو إبصام المصرح ألنه إذا خلصنا إلى البطالن فسيطلق سراح المتهم 

صلة بالجريمة ال لشيء إال لعدم إحترام ضباط وأعوان الشرطة الذي يثبت أن له 
 القضائية لشكليات المحضر كما هي منصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

ثانيا: تأييد الفقه لموقف القضاء في صحة المحضر المنجز دون توقيع 
 المصرح

زاء الجنائي، إن محاضر الضابطة القضائية تعد نقطة البداية في سبيل إيقاع الج
بإعتباره وثيقة يحررها ضابط الشرطة القضائية بمناسبة قيامه بعمله من أجل الثتبت 
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من وقوع الجريمة وإيقاف الشخص المشتبه فيه وجمع األدلة والتي من خاللها إما 

 .17أو يركن لبعض أو كل مضمونه16سيقتنع القاضي به أو يغض الطرف عنه

لمغربي من ميز بين توقيع المشتبه فيه وتوقيع في هذا السياق نجد بعض الفقه ا
محرر المحضر كاألستاذ اإلدريسي العلمي المشيشي، فبالنسبة للحالة األول يوضح أن 
الغاية من توقيع المشتبه فيه أو المتهم ليست هي إضفاء الصبغة الرسمية حتى يقوم 

في المحضر من  المحضر وسيلة إثبات أما القضاء، وإنما الغاية من ذلك كون ما جاء
مخالفات وأفعال يكون موافقا للواقع وداللة على إتيان المتهم تلكم المخالفات 

 والجرائم المنسوبة إليه.

أما بالنسبة للحالة الثانية فإن إمضاء ضابط الشرطة القضائية أو العون المكلف بذلك 
حضر بعد التثبت من وقوع الجريمة يكسب المحضر صبغته الرسمية ألن قيمة أي م

 ال تثبت إال بتوقيع الشخص الذي يصدره.

والمالحظ على هذا اإلستنتاج أن األستاذ العلمي المشيشي ذهب مع رغبة المشرع 
من ق.م.ج، حيث يستشف وبمفهوم المخالفة لهاتين  24و  23وحرفية نص المادة 

المادتين أن المشرع حتى وإن لم ينص فعال على ضرورة توقيع المحرر للمحضر، إال 
أن بعض اإلجراءات التي يقوم بها تجره إلى التوقيع مثال حينما يشير الضابط لصفته 
في المحضر فهنا ال جرم أنه سيضع توقيعه إلى جانب صفته، وكذلك مصادقته على 

 التشطيبات واإلحاالت فهي في كل األحوال تأخذ شكل توقيع المحرر.

ي إعتبر امتناع المشتبه فيه الذ 18كما ذهب جانب اخر من الفقه كالحسن البوعيسى

عن التوقيع إنما يكون نتيجة وجود تصريحات إضافية لم يفضي بها إذ من العدل 

، وهو 19اعتبار التصريح غير الموقع عليه كأن لم يصدر عن الشخص المشتبه فيه

حين  –حاليا  –محكمة النقض  –سابقا  –نفس المسار الذي سلكه المجلس األعلى 
اء المشتبه فيه على محضر البحث التمهيدي ال يؤثر على القوة إعتبر أن عدم إمض

 .20اإلثباتية التي يحوزها
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ومن وجهة نظرنا نرى أن المتهم أو المشتبه فيه ال يرفض التوقيع كلما كان مضمون 
المحضر مطابق لما تاله عليه المحرر اللهم إذا ظهر له أن ما هو مدون مخالف 

يمة المنتزع باإلكراه والتهديد، وخيرا فعل المشرع للواقع كتضمين اإلعتراف بالجر
المغربي حينما نص على إمكانية المحرر اإلشارة إلى واقعة رفض التوقيع أو اإلبصام 
على اعتبار هذا الرفض في الغالب ما يؤسس تبعا لتلقيف تهم غير واقعة أو إقحام 

 بعض التصرفات التي تشكل ظرف تشديد في نظر القانون.

 خاتمة

عمل الضابطة القضائية رهين بإحترام مجموعة من الضوابط التشريعية التي يصبو  إن
من خاللها المشرع المغربي تحقيق العدل واألمن القانوني في المجال الجنائي، وألن 
موضوع حساس كالجريمة يسوقنا أمام عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية وتدابير 

زجري بسلطة تقديرية واسعة مع مكنة الحكم وقائية فإن ق.م.ج إعترف للقاضي ال
وفق إقتناعه الصميم دون التقيد بمضامين محاضر الشرطة القضائية وإن كانت تشكل 

 حجر الزاوية في فك دهاليز الفعل الجرمي.

والقضاء المغربي تفعيال منه لهذه الفلسفة القانونية لم يقبل في أكثر من مناسبة 
بالدفع ببطالن المحضر الذي ينقصه توقيع المتهم مبررا أن إلتزام هذا االخير 
بالتوقيع من عدمه ال يؤدي إلى بطالن المحضر بل هو قرينة على تفاعله مع محتوى 

 هذه الوثيقة ال غير. 
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 الئحة الهوامش
 

منه  70باستثناء قانون الدرك الملكي الذي كان يعرف المحضر في الفصل  -  1
بكونه )المحضر هو الوثيقة التي يضمن فيها جنود الدرك ما عاينوه من مخالفات، أو 

 ما قاموا بها من عمليات، أو تلقوه من معلومات(.
الداودي، القوة الثبوتية لمحاضر الشرطة القضائية، رسالة لنيل شهادة بديعة  - 2

 .3، ص 2010-2009الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق مراكش، 
محمد صالح السرغيني، قضاء النيابة العامة، منشورات جمعية تنمية البحوث  - 3

 .64، ص 1991والدراسات القضائية، الرباط، 
اضر الضابطة القضائية، مكتبة السالم، الرباط، الطبعة األولى حسن هوداية، مح - 4

 .11، ص 2000
يدخل في لفظ المصرح المتهم والمشتبه فيه والشهود وكل من يدلي بتصريحاته  - 5

 أمام ضابط أو عون الشرطة القضائية أثناء قيام هؤالء بمهامهم.
يعهد إلى الشرطة من قانون المسطرة الجنائية على أنه "  18تنص المادة  - 6

القضائية تبعا للبيانات المقررة في هذا القسم بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع األدلة 
 والبحث عن مرتكبيها".

 كل ذلك من أجل توحيد األحكام القانونية المؤطرة لمحاضر الضابطة القضائية. -7
نائية، حامد شريف، نظرية الدفوع أمام القضاء الجنائي، دار المطبوعات الج -8

 .261، ص1996اإلسكندرية، الطبعة الثانية، 
ـ أشارت إليه بديعة الداودي، 1973يولوز  12بتاريخ  1042قرار عدد  - 9

 .108مرجع سابق، ص 
قرار منشور بمجلة القضاء والقانون أشارت إليه بديعة الداودي، مرجع سابق،  -10
 .58ص 
م من عدمه ال يؤثر على صحة اعتمد هذا االتجاه القضائي أن توقيع المته - 11

من  289المحضر وبالتبع ال يؤدي إلى بطالن المحضر ، وأن ما نصت عليه المادة 
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قانون المسطرة الجنائية يتعلق بكل البيانات الشكلية دون توقيع المتهم على إعتبار 
 أن رفض التوقيع أو إستطاعة ذلك يشار إليه في المحضر.

 سى في مرجعه عمل الضابطة القضائية بالمغرب.ذكره األستاذ محمد البوعي - 12
 1962فبراير  5بتاريخ  306الغرفة الجنحية بالمجلس األعلى قرار عدد   - 13

 ، غير منشور.
أشار إليه الحسن هوداية ،  1962فبراير  5بتاريخ  306قرار عدد  - 14

 .65مرجع سابق ، ص 
مسائل األولية أمام القضاء ميلود غالب ومحمد الشتوي،  الدفوع الشكلية وال - 15

 .1998الجنائي، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 
 وإن كان في الغالب ما تعتمد عليه المحكمة بشكل كبير. - 16
"...ويحكم القاضي حسب إقتناعه من ق.م.ج على أن  286تنص المادة  -17

 الصميم...".
 .111الحسن البوعيسى ، مرجع سابق، ص  - 18
فبراير  5بتاريخ  306هو ذات توجه المجلس األعلى في القرار عدد  - 19

1962  
، أشار إليه الحسن هوداية في 1962فبراير  5بتاريخ  306قرار عدد  - 20

 مؤلفه.
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 الوق ائع

 –كان يرتبط مع مشغلة  –الطالب  –يستفد من أطوار القضية أن أجيرا 
إال أنه في تاريخ  16/8/1995بعقد شغل والمؤرخ في  –المطلوب ضدها 

فوجئ بفصله من الشغل بسبب أنه إرتكب خطأ جسيم يتمثل في  12/11/2007
رمة مشاجرة دخل فيها مع زميل له في العمل، الشيء الذي نتج عنه خلق فوضى عا

 داخل المؤسسة.

وقد رفع هذا األجير دعوى أمام المحكمة اإلبتدائية يطالب بموجبها الحكم له 
بالتعويضات القانونية الثالث إلى جانب التعويضات عن العطلة السنوية المؤدى عنها، 

 927,36ثم أصدرت المحكمة حكمها القاضي بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 
درهم عن العطلة السنوية مع تسليمه شهادة  1391,04 درهم عن باقي األجرة و

 عمل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

بعدها تقدمت المشغلة بطعن باالستئناف في الحكم اإلبتدائي على أساس أن  
من مدونة الشغل،  39هذا األخير غير مبني على أساس قانوني ومخالف لنص المادة 

مة التي تبرر الفصل دون إحترام أجل وأن المشاجرة تدخل ضمن األخطاء الجسي
 اإلخطار ودون أي تعويض، إال أن محكمة اإلستئناف قضت بتأييد الحكم اإلبتدائي.

وقد نقضت محكمة النقض قرار محكمة اإلستئناف واعتبرت الفصل مبرر وذلك 
 لسببين:

357103051

201023022012
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أن األجير يكون مسؤوال في أطار شغله عن فعله كما أن عليه اإلمتثال ألخالقيات  (1
 من مدونة الشغل. 21و  20المهنة وفق ما تقضي به المادة 

إعتبار الشجار داخل مقر العمل بمثابة خطأ جسيم بصرف النظر عمن كان سببا في  (2
 الشجار ومن من األجراء إعتدى على األخر.

 

 
 مـقــدمـــة

يتميز عقد الشغل عن باقي العقود بخاصية التبعية والتي تجعل األجير يخضع 
مشغله وتعليماته في حدود ما يسمح به القانون، كما أن من آثار هذه العالقة ألوامر 

تمتيع المؤاجر بسلطة إيقاع عقوبات تأديبية في حق األجير كلما خرج عن حدود 
تطبيق األوامر وأداء المهام المنوطة به، أو ارتكاب بعض األخطاء والتي تختلف من 

 أخطاء يسيرة إلى أخرى جسيمة.
طة التأديبية لصاحب المؤسسة بإعتباره الرئيس الفعلي والطبيعي وتثبت السل

لها، وهي سلطة ضرورية بالنسبة لكل منظمة تضم جماعة من األفراد حتى يسود 
. فكلما ارتكب أحد األجراء خطأ جسيما إال وتحركت السلطة التأديبية 22النظام بينهم

 داخل المؤسسة. للمشغل إلتخاذ ما يراه مناسبا لضبط النظام واإلحترام
ولقد اختلف الفقهاء حول األساس القانوني للسلطة التأديبية التي يتمتع بها 
المشغل، فمنهم من عزاها إلى تفويض الدولة لحقها في العقاب، وذهب تيار أخر 
مسندا تلك السلطة لألعراف المهنية وإلى نظرية المؤسسة، إلى أن الرأي القريب 

سلطة التأديبية بعالقة التبعية القانونية الناتجة مباشرة للصواب هو الذي ربط مصدر ال
 .23عن عقد الشغل

                                                           

 .134، الدار البيضاء، ص 2008محمد الكشبور، إنهاء عقد الشغل، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة  - 1

محمد بوعزيز، السلطة التأديبية لرئيس المؤسسة في قطاع الشغل الخاص بالمغرب، رسالة لنيل  -  23

 .90، الرباط، ص 1984دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، 
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والذي  –القضاء اإلجتماعي  –إال أن هذه السلطة تبقى خاضعة لرقابة القضاء 
يعود له األمر في البحث عن سبب إتخاذ العقوبة التأديبية، وعن القرارات التي تم 

على اعتبار أن األجير يبقى مركزه  الخلوص إليها، وفي تقدير العقوبات المتخذة
ضعيف داخل العالقة الشغلية الشيء الذي يحتم دائما على القضاء التدخل من أجل 

 ضبط موازين هاته العالقة.
ولتعليقنا على هذا القرار الصادر عن الغرفة اإلجتماعية لمحكمة النقض فيما 

وتوضيحات للبحث في يتعلق بالمشاجرة داخل مقر العمل، نرى بضرورة طرح إشارات 
توجه القرار الذي انتهى بالقول بالخطأ الجسيم ومقابلته مع النصوص القانونية وأراء 

 الفقه في الموضوع.
 المفهوم القانوني للخطأ الجسيم

من الجانب الذي  24يعتبر الخطأ الجسيم من بين أسباب إنهاء عقد الشغل
تحريك العقوبة التأديبية تضرر منه، وتكمن أهميته في اعتباره منطلق تطبيق و

 للمشغل.
لكن رغم ذلك، فإن المشرع المغربي لم يعرف الخطأ الجسيم وإنما إكتفى 

كخيانة األمانة  25 من مدونة الشغل 39فقط اإلشارة إلى بعض صوره بموجب المادة 
والسرقة واإلعتداء بالضرب... وهذه األخطاء هي على سبيل المثال ال الحصر، ألنه إذا 

لحصرية وأخذنا بها فإننا نكون قد ضيقنا من سلطة المشغل التأديبية في قلنا با
من  39مؤاخذة األجير بناءا على خطأ غير منصوص عليه في تعداد المادة 

 .26القانون

                                                           
 سواء تعلق األمر بعقد شغل محدد المدة أم غير محدد المدة. - 24

من م.ش إلى  40أما عن األخطاء الجسيمة التي يرتكبها المشغل صاحب المؤسسة فقد أشارت المادة  -  25

 بعضها.

إن األخطاء الجسيمة غير المسماة هي األخرى ال تقع تحت حصر ولعل أبرزها اإلضراب غير  -  26

اخل المؤسسة أثناء العمل دون مبرر مشروع ، زيادة األجير في أثمنة السلعة بنحو النوم د  ،المشروع

 يضر بالمشروع والمشغل...
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وقد عرفت محكمة النقض الفرنسية الخطأ الجسيم بأنه ذلك الخطأ الذي يجعل 
عالقة العمل بين المشغل واألجير المخطئ، وهذا التعريف  من المستحيل إستمرار

وضع حدا للخالف الذي كان مثارا بين الفقهاء حول وضع مفهوم محدد للخطأ 
 الجسيم.

ويختلف الخطأ الجسيم عن الخطأ اليسير في أن األول يمكن المشغل من فصل األجير 
ع إحترام مسطرة ، وبالطبع م 27دون إحترام أجل اإلخطار ودون منحه أي تعويض

من م.ش تحت طائلة  64و  63و  62الفصل التأديبي المنصوص عليها في المواد 
 .28اعتبار الفصل تعسفيا، وهو توجه القضاء في هذا المضمار

أما الخطأ اليسير فهو ذلك الخطأ الذي ال يؤثر على العالقة الشغلية وإنما 
 غير فهو ال يؤثر على يتجلى فقط في خروج األجير عن أمر أو توجيه مشغله ال

 إستمرارية العالقة الشغلية.
وبناءا على ذلك، وضع المشرع المغربي للمشغل سلسلة العقوبات التأديبية  

من م.ش والتي يجب عليه أن يحترمها كلما وجد نفسه أمام خطأ  37بموجب المادة 
توقيف المؤقت من يسير واألمر هنا يتعلق باإلنذار والتوبيخ األول والتوبيخ الثاني أو ال

 .29الشغل والتوبيخ الرابع أو النقل إلى مصلحة أخرى
وتكتسي عملية التمييز بين الخطأ الجسيم والخطأ العادي أهمية بالغة من 
زاوية معرفة الجزاء القانوني السليم، فإن كان الخطأ الذي إرتكبه األجير فادح في 

ا تم التوفيق بين األطراف في نظر القانون والقضاء فإن الجزاء هو الفصل اللهم إذ
 من م.ش. 41إطار مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليها في المادة 

                                                           
من م.ش على أنه " يكون إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة،  43تنص الفقرة األولى من المادة  -  27

 الطرف اآلخر".بإرادة منفردة، مبنيا على إحترام أجل اإلخطار، مالم يصدر خطأ جسيم عن 

منشور في مجلة القضاء المدني،  1144/5/2015قرار الغرفة اإلجتماعية لمحكمة النقض عدد  -  28

 .2014، 10العدد 

 من مدونة الشغل. 37انظر نص المادة  -  29
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أما إذا تعلق األمر بخطإ يسير فإن الجزاء هو األخر يكون يسير إال في الحالة 
من  37التي يتخذ فيها المشغل كل العقوبات التأديبية الوارد عليها النص في المادة 

 . 30نها يتحول الجزاء إلى فصل مبررم.ش داخل سنة وحي

فإنه يبقى خاضعا  31وهكذا فإن الخطأ الجسيم سواء كان مسمى أو غير مسمى
 لرقابة القضاء الذي يقيمه ويقابله مع العقوبة التأديبية المتخذة.

 اعتبار المشاجرة داخل المقاولة بمثابة خطإ جسيم خطأ في حد ذاته

مدونة الشغل نجدها تشير إلى اإلعتداء من  37بالرجوع إلى مقتضيات المادة 
بالضرب كخطأ جسيم مبرر للفصل، وهذا اإلعتداء قد يوجه ضد زميل في العمل أو 
حتى ضد المشغل ويبقى بالطبع إثباته على عاتق المشغل الذي يتمسك به وفق ما هو 

 ثابت في مقرر الفصل.
النموذجي الملغى وقد استعمل المشرع المغربي في الفصل السادس من النظام 

مصطلحا مرادف للمشاجرة وهو المضاربة، وذلك حين تحديده لبعض األخطاء الشنيعة 
( مما دفع ببعض المضاربة داخل المؤسسة أو أوراشهاحيث جاء في هذا الفصل )

الفقه إلى التعليق على لفظ المضاربة وعن مفهومه وهل يمكن أن يشمل اإلعتداء 
اربة تعني تبادل الضرب فإن األجير الذي كان في بالضرب، فإن كانت لفظة المض

 .32موقف المدافع عن نفسه ال يمكن أن تعتبر مشاركته في الضرب خطأ جسيما

                                                           
المشغل  نسجل على المشرع المغربي في هذا السياق ، أن األجير الذي سيفصل بناءا على إستنفاذ -  30

كل العقوبات التأديبية داخل السنة لن يستفيد من مقتضيات مسطرة الفصل التأديبي وما توفره من 

ضمانات قانونية وإجرائية كاإلستماع لألجير ومؤازرته من قبل مندوب األجراء أو الممثل النقابي 

يد من مسطرة الفصل للمقاولة، وهذا خالف األجير الذي فصل بناءا على إقتراف خطأ جسيم الذي يستف

 التأديبي.

إستعملنا مصطلح الخطأ الجسيم المسمى قياسا على العقد المسمى والذي يحظى بتنظيم وتسمية  -  31

 المشرع.

، ص 2004موسى عبود، دروس في القانون اإلجتماعي، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثالثة،  -  32

190 – 191. 
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وبناءا على ما سبق يالحظ أن اصطالح المضاربة الذي كان منصوصا عليه في الظهير 
بالضرب في هذه النازلة، إذ لو أبقى  النموذجي الملغى هو أقوى في الداللة من اإلعتداء

المشرع المغربي على هذا المصطلح لسهل على القاضي تكييفه، ألن األمر يتعلق 
بعراك وشجار بين أجيرين فإن أخذنا بالخطأ الوارد في المادة المذكورة والذي 
إنطلقت منه محكمة النقض في القول بالفصل المبرر، فسوف لن يكون هناك شجار ألن 

ذاء بالضرب يفترض في الغالب أن يصدر الفعل من شخص مبادر وينتهي عنده اإلي
 دون الرد عليه من الطرف المعتدى عليه.

أما في الحالة الثانية حيث يقوم فيها المعتدى عليه بالرد على المعتدي فإننا 
نكون أمام مشاجرة وهي جوهر النازلة التي نعالجها، و محكمة النقض تبنت مفهوما 

لمشاجرة وتكييفه على أنه إعتداء بالضرب من قبل األجير المفصول وهو توجه ضيقا ل
 غير مبني على أساس قانوني سليم معتمدين لتبرير ذلك مالحظتين كالتالي:

أن المشاجرة باعتبارها خطأ جسيم لم يشر إليها المشرع :  المالحظة األولى
ي تنتمي لعائلة األخطاء من م.ش، إذ ه 39ضمن الئحة األخطاء الواردة في المادة 

الجسيمة غير المسماة وبالتبع تكون المحكمة في قرارها وقعت في خلط بين األخطاء 
الجسيمة المنصوص عليها في القانون وبين تلك التي لم يشملها تعداد م.ش، وذلك 
حينما قضت في تعليلها أن محكمة االستئناف تكون قد طبقت القانون حينما اعتبرت 

 من القانون. 39ير خطأ جسيم وفق مفهوم المادة   مشاجرة األج
أن المحكمة تبنت مفهوما ضبابيا للمشاجرة داخل مقر :  المالحظة الثانية

العمل لكونها لم تكثرت للمتسبب في الشجار ومن بادر بالعراك حتى نستطيع تحديد 
 المدافع عن نفسه من المعتدي.

بع الحمائي للقانون اإلجتماعي التي ويالحظ بهذا الصدد تغييب لتطبيق نظرية الطا
تفرض على القاضي اإلجتماعي إعمال سلطته التقديرية فيما يتعلق بظروف تخفيف 
جسامة الخطأ كلما تعلق األمر بخطأ يصعب فيه تحديد المعتدي من المعتدي عليه، 
خاصة أن المشغلة لم تثبت ما يفيد مبادرة األجير باالعتداء وأن الشاهد الذي تم 
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صرح على  33ستماع إليه أمام المحكمة اإلبتدائية )وهيب( وهو أجير بنفس المقاولةاإل
 أن األجير كان في وضع دفاع عن نفس ولم يصدر عنه سب أو شتم.

وتأسيسا على ما سبق نخلص أن المشاجرة يمكننا تصنيفها بمثابة خطإ جسيم 
فاألمر يفسر لصالح طالما إستطعنا تحديد المعتدي من المعتدى عليه، أما عند الشك 

 األجير وذلك بقلبه إلى خطأ يسير غير مبرر للفصل.
 عدم إعمال المحكمة لقواعد الطابع الحمائي للقانون اإلجتماعي

دورا مهما في تسوية نزاعات الشغل بصفة عامة  يلعب القضاء اإلجتماعي
والفردية منها بالخصوص، وذلك بالتطبيق العادل للقاعدة القانونية الواردة في النص 
اإلجتماعي، وإنصاف األجراء بمراعاة مراكزهم الضعيفة وتفعيل خاصية الطابع الحمائي 

على القضاة إعادة بناء  الذي تتمتع به العقود التي تختل فيها موازين القوى مما يحتم
 صرح هذه العالقات القانونية وقذف روح التوازن فيها.

تأسيسا على هذا النحو، فإن القرار موضوع تعليقنا لم ينتبه لنظرية الطالما 
نادى بها فقهاء القانون اإلجتماعي لما اتضح عندهم وجود تفاوت في العالقة الشغلية 

 لقانون اإلجتماعي.واألمر هنا يتعلق بالطابع الحمائي ل
فالقضاء الفرنسي وكذلك نظيره المصري قد أخذ في أكثر من نازلة بظروف 

انطالقا من ظروف معينة  –أي قلبه إلى خطأ يسير  –تخفف من جسامة خطأ األجير 
منها ما يتعلق بشخص األجير أو بحسن نيته أو أقدميته داخل المؤسسة أو بسلوك 

 . 34المشغل الخاطئ

                                                           
33

استقر المجلس األعلى سابقا على جواز شهادة أجير ضد أجير أو في صفه، ولو كان الشاهد في عالقة  -  

ال يوجد ما يمنع من االستماع إلى شاهد ال زال في تبعية مع المشغل حيث جاء في أحد القرارات : " ... 

اليمين القانونية وأكد أن والمحكمة لما استمعت للشاهد محمد البردعي بعد أدائه  عالقة تبعية مع المشغل

العامل غادر العمل بمحض إرادته جاءت شهادته صحيحة وال لبس فيها..." ) قرار اجتماعي صادر عن 

أشارت إليه بشرى العلوي، الفصل التعسفي لألجير على ضوء  2005أبريل  13المجلس األعلى بتاريخ 

، ص 2005نون الخاص، السويسي، الرباط العمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القا

121. 

محمد الكشبور، تكييف الخطأ الجسيم والطابع الحمائي للقانون اإلجتماعي، المجلة المغربية للقانون،  -  34

 .21، ص 16، العدد 1988مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
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 ك يفسر لصالح األجيرقاعدة أن الش .1
إذا كانت قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم تشكل أهم قاعدة في القانون 
الجنائي، فإنها تبقى واجبة التطبيق في قانون الشغل لكونها تدخل في صميم خصائص 

 هذا الفرع من القانون.

ففي حالة وجود صعوبة تحديد المعتدي من المعتدى عليه فيما يخص 
مقر العمل، ينبغي تطبيق قاعدة أن هذا الشك يفسر لصالح األجير المشاجرة داخل 

 وبالتبع قلب الخطأ الجسيم إلى خطأ عادي.

 عامل أقدمية األجير داخل المقاولة .2
إن هذا األجير المفصول من عمله من قبل مشغلته بناءا على شجار دخل فيه 

نة كأقدمية داخل س 12مع زميل له في العمل، قد أثبت ما يفيد قضائه ما يزيد عن 
قد خفف من جسامة الخطأ الصادر عن  –محكمة النقض  –المقاولة، والقضاء الفرنسي 

أجير اشتهر بسلوكه الحسن وأخالقه المستقيمة مدة قيام العقد، الشيء الذي غضت 
المحكمة عنه الطرف في قرارها هذا مما ينم عن غياب ثقافة ظروف التخفيف عند 

 قضاتنا.
 للمشغل السلوك الخاطئ  .3

إن الخطأ الذي يبرر فصل األجير من شغله هو ذلك الخطأ الذي ال يساهم فيه 
المشغل أو يشارك فيه، وإال كنا أمام خطأ يسير ال يترتب عنه الطرد، فإذا تشاجر 
أجيرين وظهر بعد ذلك أن المشغل هو من كان السبب في اإليقاع بينهما فال يسوغ 

 سيم من جانب األجير.تكييف هذه المشاجرة بكونها خطأ ج

وهكذا، فإن المحكمة في قرارها هذا لم تعمل قط أي ظرف من ظروف تخفيف 
جسامة الخطأ المقترف والذي تفرضه نظرية الطابع الحمائي للقانون اإلجتماعي، إذ 
بتطبيقها ستستقر وترسخ عالقات الشغل داخل المقاوالت بحيث نضمن للفئة الشغيلة 

، خاصة إذا كان هؤالء من دوي الكفاءات العالية ففصلهم من مراكزهم داخل المقاوالت
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العمل سيؤثر على نظام الشغل بشكل عام  مما قد يؤدي إلى فراغ في إحدى محطات 
 .35المقاولة قد ينجم عنه تضعضع وتقهقر وضع هذه األخيرة من كل الزوايا

في كل والمطلوب من قضاتنا بما لهم من سلطة تقديرية األخذ بعين اإلعتبار 
نازلة ترتبط بالفصل بناءا على ارتكاب خطأ جسيم قواعد الطابع الحمائي الذي ابتغاه 

 المشرع من وراء التقنين اإلجتماعي.

ورغم ذلك، فإن القضاء المغربي حتى وإن لم يأخذ لحد األن بظروف تخفيف 
جسامة الخطأ، فإن في مدونة الشغل ما يفهم معه بضرورة مراعاة تلك الظروف، 

من نفس القانون في فقرتها الثالثة على أن المحكمة ال تنظر  64ث نصت المادة حي
إال في األسباب الواردة في مقرر الفصل وظروفه، وبمفهوم المخالفة تطبيق قاعدة 

 ظروف تخفيف جسامة الخطأ.

  

                                                           
 خاصة الزاوية اإلقتصادية والمالية للمقاولة. -  35
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 خاتمة

لمحكمة النقض في هذا القرار هو توجه يكاد  إن توجه الغرفة اإلجتماعية
يكون موحدا بالنسبة للعمل القضائي بالمغرب، الذي يعالج الخطأ الجسيم بنظرة 

 سطحية ال غير متقيدا بما يرد في مقرر الفصل من أخطاء منسوبة لألجراء.

والمشاجرة داخل مقر العمل يصعب تكييفها واعتبارها بمثابة خطأ جسيم 
معتدي أو  –لتف حولها وتحيط بها تجعلنا نراعي لمركز األجير لوجود ظروف ت

وعدم التسرع بفصله فقد يكون سلوكه حسن لكن أحد العوامل عبأته  –معتدى عليه 
للعراك، وقد تكون للمشغل يد في وقوع المشاجرة أو كون األجير معروف بمزاجه 

 العصبي أو بحداثة سنه. 

حينما اعتبرت المشاجرة داخل مقر تأسيسيا على ما سبق، فمحكمة النقض 
من مدونة الشغل تكون قد غيبت  39العمل بمثابة خطأ جسيم بمفهوم المادة 

ال  واقعيةتطبيق الطابع الحمائي للقانون االجتماعي، فالخطأ يجب النظر إليه نظرة 
 .قانونية صرفة
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 1398/2001حكم قرار 

 28/11/2001بتاريخ 

 11101/200/1ملف تجاري رقم 

حيث يهدف الطلب الى التصريح بمسؤولية البنك المدعى عليه عن االضرار 
 .الالحقة بالمدعية

 

اوال: بسبب امتناع البنك عن وفاء الشيك قامت بسحبه رغم توفرها على 
 .اعتماد السحب المكشوف

ثانيا: بسبب عدم اشعار البنك للعارضة برجوع اوراق تجارية قدمتها له في 
لخصم دون االداء كما يهدف الطلب الى اجراء الخبرة لتحديد التعويض اطار ا

 .المستحق عن االضرار المذكورة

وحيث ان دفع المدعى عليه بعدم قبول الطلب لكونه يرمي الى اجراء خبرة 
دفع مردود ذلك ان طلب المدعية يهدف الى تقرير مسؤولية البنك المدعى عليه عن 

اء عدم وفائه بالشيك المسحوب عليه من جراء احتفاظه االضرار الالحقة بها من جر
 .باألوراق المخصومة بعد رجوعها بدون اداء

11101200128112001
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وحيث من التابث من وثائق الملف ان المدعية سبق ان بادرت بتسليم البنك 
المدعى عليه اوراق تجارية من اجل استخالص وتقييد قيمتها في الجانب الدائن 

ا ولم يتم تسجيلها في الجانب المدين للمدعية إال للمدعية ولم يتم استخالص قيمته
في حين ان المدعية سبق ان اعلمت وأخبرت المدعى عليه  6/8/1998في 

 .23/12/1996بواسطة رسالة تحمل خاتمه بتوصله في 

وحيث وانه والحالة هذه فان عدم قيام البنك بإخبار المدعية داخل االجال 
من مدونة التجارة بعد استخالص قيمة  228القانونية المنصوص عليها في الفصل 

 402,647,99االوراق التجارية كما ان عدم قيامه بوفائه بالشيك الحامل لمبلغ 
من قبل  2,000,000,00درهم لفائدة... بالرغم من الكفالة الشخصية بمبلغ 

مدير المدعية وبالرغم من اعتماد البنك على اداء الشيكات على المكشوف مما 
ءا تعسفيا من قبله لالعتماد الغير المحدد الممنوح للمدعية وبالتالي يكون يشكل انها

 .البنك المدعى عليه مسئوال عن االضرار االحقة بالمدعية من جراء صفاته اتجاهها

وحيث ان المحكمة ال تتوفر على العناصر الضرورية لتقدير مبلغ التعويض عن 
بنك المدعى عليه المذكورة اعاله مما االضرار الالحقة بالمدعية من جراء تصرفات ال

 .يتعين اجراء خبرة محاسبية

 .حيث ينبغي حفظ الحق للطرفين للتعقيب على الخبرة

 

 :لهذه االسباب

 

 .حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا

بتقرير مسؤولية المدعى عليه عن االضرار الالحقة بالمدعية من           .1
درهم وعدم اشعار المدعية بذلك  402,647,99بمبلغ جراء عدم وفائه بالشيك 
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داخل االجل القانوني وكذا من اجرا احتفاظه باألوراق التجارية المخصومة بعد 
 .رجوعها بدون اداء وعدم اشعار المدعية

تأمر بإجراء خبرة محاسبية نعين القيام بها الخبير السيدة فتحي           .2
فين بواسطة البريد المضمون مع االشعار بالتوصل السعدية وذلك قصد استدعاء الطر

وإجراء محاولة صلح بينهما في حالة فشلها اجراء محاسبة ذلك من اجل تحديد مبلغ 
 .االضرار الالحقة بالمدعية من جراء االخطاء المذكورة في مواجهة المدعية

درهم تؤديها المدعية داخل  1500,00تحدد اجرة الخبير                 -
 .يوما من تاريخ توصلها بالقرار 15جل ا

 .نحدد اجل شهرين للخبير من اجل انجاز مهمته                -

 يحتفظ للطرف الحق في التعقيب على الخبرة                -

 11/12/2001يعين الملف لجلسة 

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعاله بنفس الهيئة التي شاركت في 
 .سةالمناف

 

 :الـــــــتــــعـــــلــــيـــــق

 

 :أوال :  صورة القضية 

 

تتلخص وقائع هذه الدعوى في كون المدعية صاحبة الطلب االصلي تقدمت 
بدعوى في مواجهة البنك المدعى عليه مطالبة بتقرير مسؤولية هذا االخير بسبب 

شعار البنك امتناع البنك عن وفاء شيك قامت بسحبه سحبا صحيحا وبسبب عدم ا
للمدعية برجوع االوراق التجارية التي سحبتها على البنك في اطار الخصم دون األداء 
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وقد حدث ان البنك المدعى عليه لم يقبل الطلب ورأى ان المدعية تهدف من ورائه 
الى اجراء خبرة، لكن المحكمة حكمت برد هذا الدفع وأوضحت ان طلب المدعية انما 

ية البنك المدعى عليه عن الضرر االحق بها من جراء عدم يرمي الى تقرير مسؤول
 .الوفاء بالشيك المسحوب عليه واالحتفاظ باألوراق التجارية بدون اي اداء

كما أتبتث المحكمة ان وثائق ملف المدعية يفهم من خاللها انها سلمت البنك 
ئن المدعى عليه اوراق تجارية قصد استخالص وتقييد قيمتها في الجانب الدا

والحال ان  6/8/1998للمدعية ، لكن هذا االستخالص والقيد لم يتم إال في 
عن طريق البريد المضمون ،  23/12/1996المدعية قد اعلمت البنك بذلك في 

 .وهذا يشكل تأخيرا بالغا يمس بائتمان الزبون

وبالرجوع لحيثيات الحكم يالحظ ان المحكمة المذكورة قد اعتبرت البنك 
ه مسؤوال عن كل االضرار التي لحقت المدعية من جراء عدم قيام البنك المدعى علي

بإخبار المدعية داخل االجال القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة وذلك بعد 
استخالص االوراق التجارية ، كما ان عدم قيامه بوفائه بالشيك الحامل لمبلغ 

من الكفالة الشخصية بقيمة درهم لفائدة المعني باألمر بالرغم  402,647,99
درهم مقدمة من قبل مدير المدعية والكفالة من ضمانات  2,000,000,00

تنفيذ االلتزامات ، وبالرغم من اعتماد البنك على المكشوف مما يشكل في نظر 
 .المحكمة إنهاءا تعسفيا من قبل البنك لالعتماد الغير المحدد الممنوح للمدعية

ها انها ال تتوفر على العناصر الالزمة التي تمكنها وقد اكدت المحكمة في حكم
من تقدير التعويض عن االضرار الالحقة بالمدعية ،ولهذا اختارت ان تجرى خبرة 

 .حسابية

 

 :ثانيا : ما ذهبت اليه المحكمة المختصة 

 

 :وقد خلصت المحكمة في حكمها بناءا على االسباب المذكورة الى
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البنك عن ما سببه من اضرار للمدعية جراء بتقرير مسؤولية           .1
وعدم اشعار المدعية بذلك داخل االجل  402,647,99عدم وفائه بالشيك بمبلغ 

القانوني باإلضافة الى احتفاظه باألوراق التجارية المخصومة بعد رجوعها بدون اداء 
 .وعدم اشعار المدعية

طرفين المتنازعين تأمر بإجراء خبرة حسابية قصد استدعاء ال          .2
بواسطة البريد المضمون وجر محاولة صلح وفي حالة فشلها يحدد الخبير حجم 

 .االضرار الالحقة بالمدعية

 15درهم ستدفعه المدعية داخل اجل  1500,00كما يالحظ ان اجر الخبير
يوم من تاريخ توصلها بالقرار، وقد حددت المحكمة مدة انجاز الخبير لمهمته في 

 .وأبقت على حق كل طرف في التعقيب على الخبرةشهر كامل 

 

 :ثالثا : التعليق على الحكم

 

والذي يستفاد من الحكم موضوع التعليق أن البنك لم يفي بالتزاماته القانونية 
تجاه زبونها حينما لم يعمل على الوفاء بالشيك المقدم اليه بمبلغ 

لفائدة المعنية باألمر بالرغم من الكفالة المقدمة من قبل مدير  402,647,99
تالي فتصرف المؤسسة البنكية المدعية والكفالة من ضمانات تنفيذ االلتزامات ، وبال

من مدونة التجارة في الفقرة الثاينة منها حيث  309يكون قد خالف نص المادة 
جاء فيها)كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك سحب على صناديقها سحبا صحيحا، 
وكانت لديها مؤونة ودون أن يكون هناك أي تعرض، تعتبر مسؤولة عن الضرر 

يذ أمره وعن المساس بائتمانه.( ومن تم كان المبدأ الحاصل للساحب عن عدم تنف
 .المسلم به في باب المسؤولية أن من أضر بغيره التزم بتعويضه

ومن بين التزامات البنك عموما االلتزام باإلعالم اي اعالم الزبون بكل 
العمليات التي لها صلة بحساب العميل، وهكذا فان إخالل المؤسسة البنكية 
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م العارضة برجوع اوراق التجارية قدمتها له في إطار الخصم وتقاعسها عن إعال
يوجب مسائلتها وجبر الضرر الحاصل لها بفعل هذا التصرف، ولو تم اعالمها برجوع 
هذه االوراق في اجل معقول إلتخذت المدعية ما تراه مناسبا للحفاظ على مركزها مع 

 .معامالتالمتعاقد معها. وهذا بالطبع تكريسا لمبدأ استقرار ال

والمالحظ بخصوص تعيين المحكمة للخبير من اجل القيام بخبرة حسابية على 
امتداد شهر كامل من شانه ان يعطي صورة شفافة عن حجم االضرار التي تعرضت 

 .لها المدعية و البحث فيها ثم تقدير مبلغ التعويض المناسب

ء الصلح بين كما يستشف من هذا الحكم ان المحكمة لجأت الى امكانية اجرا
اطراف الخصومة الن من شان نجاح الصلح بينهم تفادي طول المساطر واإلجراءات 

 .التي تلزم للقيام بخبرة حسابية كاملة وان لم تفلح مسطرة الصلح استمرت الخبرة

و التابث من خالل تعيين الخبير لتقدير مبلغ التعويض عن طريق معاينته 
المحكمة لم ُتعِمل المبدأ الذي يقضي بان  لحجم االضرار الالحقة بالمدعية أن

التعويض موكول الى القضاء لكن االمر يقتضي خالف ذلك حيث انه لما لم تتوفر 
المحكمة على كل العناصر الضرورية لتقدير مبلغ التعويض إرتأت ان تعين خبير 
تنحصر مهامه في اجراء خبرة حسابية دقيقة للخروج بالمبلغ المناسب كتعويض 

 .ة المدعيةلفائد

وفي األخير نقول ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حكمها عدد 
قد كانت صائبة حين تقريرها   28/11/2001بتاريخ  1398/2001

للمسؤولية المدنية للبنك المدعى عليه وهاته المسؤولية التي إتخذت شكل تعويضات 
من طرف الخبير سيما وان يدفعها هذا االخير للمدعية بعد تقدير مبلغ التعويضات 

الزبون يشكل المركز الضعيف داخل عالقته مع البنك وفي ذات الوقت الحلقة المهمة 
فيها ، وهذا ما يفسر ذهاب القضاء المغربي في كثير من احكامه وقراراته الى 
التأكيد على واجبية حماية الطرف الضعيف في العقد دون االضرار بباقي المتعاقدين 

 ازن بين المراكز القانونية لألشخاص.لتحقيق التو
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