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قواعد النشر
تقبل املجلة األبحاث واملقاالت التي تلتزم املوضوعية واملنهجية ،وتتو افر فيها األصالة
العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشرالتالية:
بالنسبة للمقاالت واألبحاث املعمقة:
• تنشراملجلة املقاالت واألبحاث التي تستوفي الشروط اآلتية:
• االلتزام باملعايير العلمية واملوضوعية املعمول بها دوليا في الدوريات املحكمة ،والتي
تستجيب لشروط البحث العلمي.
• تعتمد هيئة التحكيم مبدأ الحياد واملوضوعية في تحكيم املواد العلمية املرشحة للنشر
مع الحرص على خلو األعمال من التطرف الفكري أو مساسها بمبادئ األشخاص أو
األنظمة.
• يراعى في املساهمات املقترحة للنشر في املجلة أن تتسم بالجدية وأال تكون محل نشر
سابق أو مقتطف من مذكرة أو أعمال ،ملتقى.
• أن تكون املواضيع املقدمة ضمن اختصاص املجلة.
• أن تلتزم املقاالت الدقة وقواعد السالمة اللغوية ،وأال يتعدى حجم العمل  20صفحة
بالنسبة للمقاالت و 50صفحة بالنسبة لألبحاث املعمقة ،مع احتساب هوامش ،مصادر
ومالحق البحث.
• ترسل املادة العلمية في ملف مرفق بملخص بلغة البحث وآخر بإحدى اللغات :العربية،
الفرنسية أو االنجليزية (حسب لغة البحث).
بالنسبة لألعمال املترجمة:
• تقيل من األعمال املترجمة تلك التي تتصل باختصاص املجلة.
• تقبل األعمال املترجمة من وإلى :العربية ،الفرنسية ،االنجليزية .
• تخضع املقاالت الستشارة ترجمانيين مختصين في اللغات املذكورة أعاله.
• تحول األعمال املقدمة املقاالت إلى أساتذة من ذوي الخبرة العلمية حسب اختصاص
املقال.
• يبلغ الباحث املرسل بتلقي مادته بعد  5دقائق من تسلمها.
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ة التحكيم:

• تلتزم هيئة التحكيم بإبداء الرأي و اتخاذ القرارفي غضون شهر من تمكينها من املادة
املقترحة للنشر ،مع مراعاة السرية التامة في التحكيم
• يحق لهيئة التحكيم أن ارتأت ضرورة إقرارتعديالت على املواد املقدمة للنشر.
• يعلم الباحث املرسل بقبول مادته للنشر على أن يعلم بتاريخ نشرها حسب رزنامة
املجلة.
شروط النشر:
• شكل الكتابة :باللغة العربية شكل  Traditional Arabicحجم 14.
• بالنسبة للغات األجنبية شكل  Times New Romanحجم . 12
• يرفق الباحث سيرة ذاتية علمية مفصلة.
• تدرج الهوامش آليا في نهاية كل صفحة وقائمة املصادرواملراجع في نهاية املقال.
نموذج التهميش:
 .1الكتب باللغة العربية أو األجنبية :لقب واسم ا ِملؤلف ،عنوان الكتاب ،دارالنشر ،بلد
النشر ،سنة النشر ،رقم الطبعة.
 .2النصوص التشريعية :البلد ،نوع النص ،مضمون النص ،سنة الصدور.
 .3املجالت والدوريات :عنوان املجلة أوالدورية ،لقب واسم الكاتب ،عنوان املقالة ،عدد
املجلة ،تاريخ الصدور ،صفحة االقتباس.
 .4الرسائل الجامعية :لقب واسم الطالب ،عنوان املذكرة ،درجة املذكرة ،مؤسسة
تسجيل املذكرة ،كلية التخصص ،السنة الجامعية ،صفحة االقتباس.
 .5التقارير الرسمية :جهة إصدار التقرير ،موضوع التقرير ،مكان نشر التقرير ،سنة
إصدارالتقرير ،صفحة االقتباس.
 .6املراجع االلكترونية:
يوثق املرجع املنقول عن شبكة” اإلنترنت” بذكر معلومات الرابط اإللكتروني كامال مع
ذكرصاحب املادة املنشورة ،وتاريخ زيارة املوقع .
ً
 .7ترسل املساهمات بصيغة الكترونية حصرا على عنوان املجلة:
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الفهرس
الصفحة
•

االفتتاحية
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•

شركة الشخص الواحد التجارية كأداة لغسل األموال( :دراسة في التشريع الكويتي)،

11

هشام عماد العبيدان ( كلية القانون الكويتية العاملية .)KILAW
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جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة في التشريع اإلماراتي (دراسة تحليلية) ،فضل اهلل
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(جامعة حممد اخلامس ،الرباط ،املغرب).
•
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•
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ختلي أسرة حترير اجمللة مسؤوليتها عن أي انتهاك حلقوق امللكية الفكرية
ال تعرب اآلراء الواردة يف هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة املركز
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االفتتاحية
بسم اهلل الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني الذي بفضله تتم الصاحلات

اخترنا لكم في العدد الرابع والربعون من مجلة جيل البحاث القانونية املعمقة تشكيلة متنوعة من البحاث
املتميزة بطروحاتها وباملواضيع املثارة فيها ،فالقارئ لهذا العدد ،سيتجول بين تشريعات دول عربية كثيرة اتسعت
رقعتها الجغرافية من مغربها إلى مشرقها وخليجها.
كما تميز هذا العدد بتسليط الضوء على مجموعة من الشكاليات التي تواجه تنفيذ التشريعات التجارية
والجنائية والعقارية واملالية لبعض الدول العربية.
فلقد عالج البحث املعمق الول كيفية استعمال شركة الشخص الواحد التجارية كأداة لغسل الموال على
ضوء التشريع الكويتي ،بحيث وفق الباحث في معالجة كل جوانب املوضوع ووصل إلى اقتراح مجموعة من
الحلول تصلح للتعميم على باقي الدول العربية التي تسمح تشريعاتها بفتح هذا النوع من الشركات.
كما تناول البحث الثاني جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة في التشريع الماراتي بوصفه النموذج القانوني
العربي المثل للتصدي لهذه الجريمة سيما في البيئة الرقمية ،فحين توسع البحث الثالث في دراسة إشكالية
الوكالة غير القابلة للعزل والمن القانوني العقاري في فلسطين ،مستدال باجتهادات محاكم دول عربية مجاورة
كلبنان والردن.
أما البحث الرابع فلقد سلط الضوء على املعاملة الضريبية لألسرة وللطبقة الوسطى باملغرب ودعمها
بتجارب مقارنة ،لنختم العدد بدراسة معمقة تناولت دور التدقيق املالي والداري في املرفق العمومي باملغرب.
تبقى هذه املجلة مجلة كل باحث جاد يريد أن ينشر نتائج أبحاثه ،وسيجد من أسرة التحرير ولجنتها
العلمية ،التوجيه والدعم الدائمين.
واهلل املوفق يف األول واآلخر
سرور طاليب  /املشرفة العامة ومديرة التحرير
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) (دراسة يف التشريع الكوييت:شركة الشخص الواحد التجارية كأداة لغسل األموال
The Commercial One-Person Company (OPC) as a Money Laundering
Tool: (The Case of Kuwaiti Law)
KILAW  من كلية القانون الكويتية العاملية،  ماجستيرفي قانون الشركات،هشام عماد العبيدان
Hesham Al-Obaidan, Master of Corporate Law from the Kuwait International
College of Law (KILAW).
Abstract
The research Is concentrated in the commercial One Person Company (OPC) for the purpose of money
laundering. As the OPC is characterized by its simplicity and ease of control without opposition from other
partners. Also the OPC can carry out commercial transactions for its account, which allows the criminal to
launder his illegal money by using the OPC's legal personality.
Incidents of money laundering vary across the OPC. There is a "Financial Camouflage", which grants illegal
funds a legitimate source. Also there is a "Financial Concealment", whereby the criminal integrates the illegal
funds into the company's assets.
The cases in which the criminal can exploit the personality of the OPC are also varied, the criminal may be
its owner and manager, or only its owner and appoint a manager, or the owner may be its manager without
being its owner, and he may be completely outside the OPC, but the manager of it works for his account.
Consequently, we have studied the legal provisions regulating this problem between the Kuwaiti
Companies Law No. 1 of 2016, which was characterized by flexibility in order to attract capital, and the AntiMoney Laundering Law No. 106 of 2013, which prohibited many unlawful incidents that could be easily
implemented through the OPC.
This contradiction led us to deduce legal loopholes and propose new rules that will preserve the flexibility
of establishing the commercial OPC and constitute a legislative guarantee against its use as a tool of money
laundering.
Key words: The One-Person Company (OPC), Corporate Law, Money Laundering, Financial Camouflage,
Financial Concealment.
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امللخص
َّ
يتلخص موضوع البحث في استغالل شخصية شركة الشخص الواحد التجارية بغرض القيام بغسل
معارضة من شركاء آخرين .بالتالي
الموال؛ حيث تمتاز هذه الشركة ب َبساطتها وسهولة السيطرة عليها دون وجود
ٍ
تستطيع الشركة القيام بتعامالت تجارية باسمها َّ
مما يسمح للمجرم غسل أمواله غير املشروعة عبر استخدام
الشخصية املعنوية للشركة.
َّ
وتتنوع وقائع غسل الموال عبر شركة الشخص الواحد؛ فهناك "التمويه املالي" ،أي منح الموال غير
ً
ً
تعامل تجار ٍي بين املجرم وبين شركة الشخص الواحد ،وهناك "الخفاء
املشروعة مصدرا مشروعا عبر اصطناع
ٍ
املالي" ،حيث يدمج املجرم الموال غير املشروعة في ميزانية الشركة ضمن َّ
ذمتها املالية بغرض إخفاء هذه
الموال.
كما َّ
َّ
يستغل املجرم شخصية شركة الشخص الواحد التجارية ،فقد يكون
تتنوع الحاالت التي يمكن أن
املجرم هو مالكها ومديرها ،أو مالكها فقط ويقوم بتعيين مدير لها ،أو يكون املالك مديرها دون أن يكون مالكها،
ً
ً
وقد يكون خارجيا عنها تماما ،ولكن مدير هذه الشركة يعمل لحسابه.
بالتالي ،فقد قمنا بدراسة الحكام القانونية املنظمة لهذه الشكالية بين قانون الشركات الكويتي رقم  1لعام
 2016الذي َّ
تميز باملرونة بغرض جذب رؤوس الموال عبر تأسيس شركات من نوع الشخص الواحد ،وبين قانون
مكافحة غسل الموال رقم  106لعام  2013الذي حظر العديد من الوقائع غير املشروعة التي يمكن تنفيذها
بسهولة عبر شركة الشخص الواحد.
هذا التناقض جعلنا نقوم باستنتاج الثغرات القانونية واقتراح قواعد جديدة ستحافظ على مرونة تأسيس
ً
ً
تشريعيا َّ
كواجهة لغسل الموال.
ضد استخدامها
شركة الشخص الواحد التجارية وتشكل ضمانا
ٍ
الكلمات املفتاحية :شركة الشخص الواحد ،قانون الشركات ،غسل الموال ،التمويه املالي ،الخفاء املالي.
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املقدمة

َ َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ
َّ َ ْ َ َ َ َ ً َ ْ َ َ
اض م ْنك ْم َوال ت ْقتلوا
َ قال تعالى ﴿:يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تر ٍ
ْ َ ْ َّ َّ َ َ َ ْ َ ً َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ً َ ْ ً َ َ ْ َ ْ َ ً َ َ َ َ
َ َّ
ان ذل َك َعلى َّللا َيس ًيرا ﴾
أنفسكم إن َّللا كان بكم رحيما * ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وك
صدق هللا العظيم.1
َّ
لقد أكد املشرع الكويتي على اعتماده الصريح لفكرة الشركة ذات الشخص الواحد ،ذلك من حيث إمكانية
الفصل بين مشروع الشخص وبين شركته التي يملكها بالكامل ،على الرغم من كون هذه الشركة هي في الواقع
ً
ً
َ
مشروع فردي ال يتشارك فيه مع املالك أي أحد ،2تستند هذه الفكرة تاريخيا على االجتهاد القضائي نظرا
ً
لتناقضها القانوني 3حيث َّ
طور االجتهاد هذه الفكرة وكان للمشرع الملاني السبق في تشريع هذه الشركة دعما
للمشاريع الصغيرة واملتوسطة.4
تناقض بين فكرة قيام شركة لشخص واحد وبين املبادئ العامة لقانون الشركات- 5
فعلى الرغم من وجود
ٍ
التي تقوم على أساس العقد ونية املشاركة بين َّ
عدة أشخاص ،بينما ت َّ
ؤسس شركة الشخص الواحد بالرادة
ٍ
املنفردةَّ ،-6
فإن املشرع الكويتي قد أتاح هذا النوع من الشركات وأفرد لتنظيمه الباب السابع من قانون
الشركات رقم  1لعام  ،72016ويبدو َّ
أن ذلك من باب تشجيع أصحاب رؤوس الموال الصغيرة على إنشاء
مشاريعهم الخاصة.8
وبالنتيجةَّ ،
فإن الخصائص القانونية لشركة الشخص الواحد تسمح بقيام مالك الشركة بالعديد من
املمارسات غير القانونية ،أشهرها النصب واالحتيال؛ كأن يقوم بطرح االكتتاب على مشروع عقاري تقوم به

 1القرآن الكريم ،سورة النساء ،اآلية .30 ،29
 2مطلوب ،مصطفى ناطق ،املشروع الفردي (شركة الشخص الواحد) على وفق التطورات التشريعية الحديثة ،مجلة الرافدين للحقوق ،املجلد ،10
العدد  ،36عام .2008
 3الوسمي ،محمد ،والشريعان ،فاطمة ،ضمانات دائني شركة الشخص الواحد وفق قانون الشركات الكويتي رقم  1لعام  - 2016دراسة قانونية
مقارنة ،منشور في مجلة الحقوق جامعة الكويت ،العدد  ،2املجلد  ،42عام .2018
 4الريماوي ،فيروز ،شركة الشخص الواحد دراسة مقارنة ،دار البشر ،عمان ،1997 ،الصفحة .3
 5العمر ،عدنان ،مــدى انسجام شركة الشخص الواحد مع الحكام العامة والخاصة للشركات ،مجلة املنارة ،املجلد  ،24العدد  ،2عام ،2018
الصفحة .297
 6الفيلكاوي ،حور ،النظام القانوني لشركة الشخص الواحد (دراسة ملوقف املشرع الكويتي في قانون الشركات الجديد) ،رسالة ماجستير في القانون
الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة الكويت ،نوقشت عام .2016
 7املواد  ،91-85قانون الشركات الكويتي ،رقم  1لعام .2016
 8ينظر في تجربة الهند مع هذا النوع من الشركات:
Dorathy, M. Bina Celine, One Person Company (OPC)-The new business format for small retailers in India, Management-Journal
of Contemporary Management Issues, Vol. 20, No. 1, 2015.
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الشركة ،ثم يسحب املالك هذه الموال من حسابات الشركةَّ ،
ويدعي َّأنها أفلست ،وبعدها يدفع بانعدام
مسؤوليته في أمواله الخاصة عن ديون الشركة على اعتبار أنها ذات شخصية معنوية مستقلة.1
ً
َّ
سواء أكان
يستغل املجرم الشخصية املعنوية للشركة في غسل أمواله غير املشروعة،
ولكن الخطر أن
ً
مؤسسها ومالكها أم مديرها أم متواطئا مع مديرها.
ومن هنا ،تتداخل الغايات القانونية ،فاملشرع يرغب من ناحية بجذب رؤوس الموال وتحريك االقتصاد
مرنة للتأسيس وممارسة إدارة العمال ،وفي
والتشجيع على إنشاء الشركات ،ولذلك فهو يقوم بوضع
ٍ
قواعد ٍ
ُّ
ً
املقابل نجد أن نسبة من هؤالء املؤسسين يستغلون هذه القواعد املرنة في تأسيس وإدارة شركات وهمية بغرض
غسل الموال.
ً
بناء عليه ،يحاول املشرع الكويتي اختيار سياسة تشريعية متوازنة بين جذب االستثمار وتحصين السوق
الوطني من رؤوس الموال غير املشروعة.
ً َّ ً
نقدم من خالل هذا البحث دراسة مركزة على فكرة استغالل شركة الشخص الواحد التجارية ليس
الستغاللها في النصب واالحتيال كما هو متعارف عليه ،بل عندما ُّ
كواجهة لخفاء أو تمويه
يتم استخدامها
ٍ
أصلية ارتكبها املجرم مثل تجارة املخدرات أو غيرها.
جريمة
الموال غير مشروعة الناتجة عن
ٍ
ٍ
أهداف البحث
 .1تحديد وقائع غسل الموال التي يمكن عبرها استغالل شخصية شركة الشخص الواحد التجارية.
.2إسقاط نصوص قانون مكافحة غسل الموال الكويتي على احتماالت غسل الموال عبر استغالل
الشخصية املعنوية لهذه الشركة.
 .3اقتراح قواعد جديدة تخص غسل الموال باستغالل شخصية هذه الشركة.
أهمية البحث
َ
تظهر أهمية البحث من قدرة مقترحات البحث على مواجهة اآلثار السلبية التي ترخيها ممارسة غسل الموال
على بيئة الشركات التجارية بشكل عام من جهة ،وقدرتها على توفير حماية للغاسلين إذا هم أرادوا استغالل
شخصية شركة الشخص الواحد املعنوية بهدف جعلها واجهة مشروعة لغسل الموال غير املشروعة.

 1للمزيد من االطالع حول هذا املوضوع ،راجع:
ً
الحمد ،رنا ،النظام القانوني لشركة الشخص الواحد وفقا للقانون رقم  1لسنة  2016وتعديالته بإصدار قانون الشركات الكويتي والئحته
التنفيذية ،رسالة ماجستير في القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة الكويت ،نوقشت عام .2019
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منهج البحث
 .1املنهج الوصفي االستنتاجي؛ بغرض وصف الوقائع التي تسمح للمجرم والغاسل استغالل
شركة الشخص الواحد في غسل الموال ،بغرض استنتاج الحاالت التي يمكن من خاللها تمويه أو إخفاء
الموال غير املشروعة عبر الشخصية املعنوية لهذه الشركة عندما تقوم بأعمالها التجارية.
 .2املنهج التحليلي؛ وذلك عندما نقوم بعملية تحليل للقواعد القانونية واستكشاف جزئياتها،
وتحديد وقائع غسل الموال التي تشملها.
 .3املنهج االستقرائي؛ بغرض محاولة تكييف الوقائع والحاالت والتفاصيل امل َ
ست َنت َجة ،ثم
إسقاطها على نصوص مكافحة غسل الموال التي جاءت بوقائع وأوصاف م َّ
حددة ،كل ذلك بغرض
استنتاج نتيجة واحدة مفادها وجود ثغرات قانونية أم ال ،واستنتاج حلول لها.
مصطلحات البحث
•

املجرم؛ هو الشخص الذي ارتكب الجريمة الصلية والتي جاءت منها الموال غير املشروعة.

• الغاسل؛ هو الشخص الذي يقوم بعمليات التمويه والخفاء املالي بغرض غسل الموال غير
ٌ
شخص آخر.
املشروعة ،وقد يكون هو ذاته املجرم أو
•

كأداة لغسل الموال.
الشركة؛ شركة الشخص الواحد التي يستخدمها املجرم والغاسل ٍ

إشكالية البحث

"هل َّقدم املشرع الكويتي رؤية قانونية شاملة ملكافحة غسل الموال في حالة استغالل الشخصية املعنوية
لشركة الشخص الواحد التجارية؟"
َّ
ُمخطط البحث

املبحث االول :استغالل الشخصية املعنوية لشركة الشخص الواحد التجارية في غسل األموال
املطلب االول :تمويه مصدر الموال عبر شركة الشخص الواحد
املطلب الثاني :إخفاء الموال من خالل شركة الشخص الواحد
املبحث الثاني :حظر غسل األموال باستغالل شركة الشخص الواحد التجارية بين قانون الشركات
ومكافحة غسل األموال
املطلب االول :حظر التمويه املالي عبر شركة الشخص الواحد
املطلب الثاني :حظر الخفاء املالي من خالل شركة الشخص الواحد
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املبحث األول :استغالل الشخصية املعنوية لشركة الشخص الواحد التجارية في غسل األموال
نتساءل في هذا املبجث عن كيف يمكن أن يقوم املجرم بتمويه وإخفاء أمواله غير املشروعة عبر شركة
الشخص الواحد التجارية؟ وكيف تقوم الشركة بدور الغاسل بالشكل املطلوب من حيث النشاط التجاري
الذي َّ
سيدعيه مدير الشركة؟
كل هذا سيتضح من خالل البحث في وقائع تمويه مصدر الموال غير املشروعة عبر العمليات التجارية
لشركة الشخص الواحد (املطلب الول) ،ثم وقائع إخفاء هذه الموال عبر ذات العمليات (املطلب الثاني).
املطلب األول :تمويه مصدراألموال عبرشركة الشخص الواحد
تنقسم واقعة إخفاء الموال غير املشروعة في ميزانية شركة الشخص إلى املراحل التالية:
ً
أوال :تأسيس شركة شخص واحد لألعمال التجارية (املرحلة األولى)
ٌ
ٌ
في هذه املرحلة يكون لدى املجرم كمية كبيرة من الموال اآلتية من جريمة ،1فيجد صعوبة في إيداعها ضمن
ُّ
حسابه البنكي؛ َّ
ن
واضح.
دخل
مصدر
دو
حسابه
م
بتضخ
لن وحدات التحريات املالية ستشتبه
ٍ
ٍ
ولهذا قد يقوم املجرم بأحد َّ
مما يلي:
➢ تأسيس شركة شخص واحد تجارية 2بالحد الدنى لرأس مال بغرض عدم جذب النظر 3واستغالل
َ
شخصيتها ،4وهنا يكون املجرم أمام احتمال ْين:

 1من املراجع الكويتية الهامة في شرح غسل الموال:
الطبطبائي ،عادل ،ظاهرة غسيل الموال وأثرها على االقتصاد الوطني ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ،السنة  ،22سبتمبر .1998
 2بخصوص فكرة تأسيس هذه الشركة ،راجع:
إبداح ،نسرين ،تكوين شركة الشخص الواحد في ظل قانون الشركات الردني ،رسالة ماجستير في القانون الخاص ،كلية القانون ،جامعة اليرموك،
نوقشت عام .2011
 3ينظر في واقعة تأسيس شركة شخص واحد بغرض غسل الموال لدى:
Fang, Juan, Agency Cost and Uncontrollable Risks in Hiding Fortune Overseas—Offshore Companies, Ownership of the Cannes
Villa and Money Laundering in the Criminal Case of Bo Xilai, Ownership of the Cannes Villa and Money Laundering in the
Criminal Case of Bo Xilai, SSRN Papers, 2017, page 3. See:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3018666 (2-10-2020).
 4لالطالع أكثر على املزايا التي تقدمها هذه الشركة ملؤسسها والتجاذبات مع قانون الشركات ،ينظر:
ً
القضاة ،معين ،أهمية شركة الشخص الواحد وفقا لحكام قانون الشركات ،مجلة العلوم الشرعية ،جامعة القصيم ،املجلد  ،12العدد  ،5عام
.2019
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َّ
إال َّ
أن العمليات
• َّإما أن يستلم املجرم إدارة الشركة ،فعلى الرغم من َّأنه سيكون هو تحت النظار
ً
ً
ً
التجارية لشركته ستشكل ستارا ملصدر أمواله غير املشروعة الصلية ،ومصدرا مشروعا لألموال
املستقبلية في ذات الوقت،
ُّ
ملدير آخر ،وفي هذه الحالة تخف النظار من عليه.
• أو أن يسلم املجرم إدارة الشركة ٍ
➢ إقناع شخص بتأسيس شركة شخص واحد ،وهنا لدينا احتمالين:
ً
• أن يتم إدارة الشركة من املجرم ،وبهذه الطريقة يكون املجرم بعيدا عن النظار في أصل الموال،
ً
ويستطيع في ذات الوقت استغالل شخصية الشركة في جعلها ستارا لمواله غير املشروعة .وقد يكون
ً
ً
املالك املؤسس شريكا أو بريئا بخصوص غسل الموال.
• تسخير شخص يعمل لحساب املجرم على استالم إدارة شركة الغير التي َّ
تم تأسيسها ،ففي هذه الحالة
ً
ًّ
تكون ملكية الشركة للغير ،ويكون مديرها شخصا مستقال ،فيما يقوم املجرم بتمويه مصدر الموال
عبرها بالخفاء باستغالل عالقته مع املدير.
ولكن تمويه الموال يحتاج إبرام عملية تجارية بين املجرم والشركة في املرحلة الثانية.
ً
ثانيا :إبرام عملية تجارية بين الشركة واملجرم املستفيد بسعرمبالغ فيه (املرحلة الثانية)
في هذه املرحلة ،يكون لدى املجرم كمية من الموال التي جاءته كأرباح لجريمته الصلية املستقلة عن غسل
ً
ً
الموال ،1ويسعى إلى منحها مصدرا مشروعا باستغالل شركة الشخص الواحد ،فهنا نكون أمام أحد االحتماالت
التالية:
➢ "املجرم الغاسل" في شركة الشخص الواحد؛ وهنا نكون أمام إحدى َ
حالت ْين:
ً
ً
ً
• املجرم مالكا للشركة ومديرا لها آن معا ،وهكذا يقوم بتأسيس الشركة ،ثم يقوم بدمج الموال غير
ً
ً
مثال بإبرام صفقة ُّ
يتم بموجبها شراء الشركة منه شخصيا لبضاعة
املشروعة بميزانية الشركة ،وبعدها يقوم
َّ
قلدة أو ذات منشأ ضعيف مقابل مبلغ كبير ٍيساوي قيمة املبلغ غير املشروع الذي َّ
حصله املجرم
فاسدة أو م
ٍ
من الجريمة الصلية.
ً
ولكن هذه الحالة سهلة االكتشاف ،نظرا ملا يلي:
 oصعوبة دمج الموال في ميزانية الشركة بشكل محاسبي مقنع ،2حتى إذا َّ
سخر أحد الشخاص ليزعم َّأنه
التبرع سيظهر َّ
تبرع للشركةَّ ،
وكأنه ُّ
فإن موضوع ُّ
قد َّ
تبرع مباشر للمجرم كونه املالك الوحيد للشركة ،فكيف
ً
يقبل هذه التبرعات ثم يصرفها على صفقة معه هو شخصيا؟ هكذا ستنكشف العملية بسهولة.

 1محكمة التمييز الكويتية ،الحكام الجزائية ،الطعن رقم  ،173لعام  ،2016جلسة .2018-1-14
 2للت ُّ
وسع في فكرة ارتباط الغش املحاسبي بغسل الموال ،ينظر لدى:
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 oكون الشركة تتعامل من املجرم ذاته وهو ما يثير الشبهات،
 oالقيمة املبالغ فيها قابلة لعادة التقدير ،المر الذي قد يثير شبهة وحدة التحريات املالية ،ثم تقيم
الدعوى العامة على أساس املستندات دون الحاجة لشكوى كما َّ
أقرت محكمة التمييز الكويتية.1
وعلى الرغم من ذلك َّ
خدمات ال يمكن تقييمها بشكل
فإن املجرم يستطيع إخفاء هذه الشبهات عبر تقديم
ٍ
ً
مبالغ فيه تدفعه الشركة
دقيق مثل العالنات ،فيكون لديه مكتب إعالنات يقدم إعالنا لشركته في مقابل ٍ
أجر ٍ
من ذمتها املالية ،فيبدو على شكل اتفاق طبيعي ،فيما تكون الموال غير املشروعة قد عادت إلى املجرم على
شكل أجور إعالنات عن طريق مكتبه.
ً
• املجرم مديرا للشركة فقط ،يستطيع املجرم املدير في هذه الحالة دمج أمواله غير املشروعة في ميزانية
ً
ً
مثال بزعم ُّ
التبرع للشركة أو ما شابه من العمليات الصورية دون أن
الشركة عبر تسليمها نقدا لشخص يقوم
ً
ً
يبدو ُّ
التبرع له شخصيا كونه مدير للشركة وليس مالكا لها.
َّ
إال أنه قد يصعب على املجرم املدير هذا القيام بعملية غسل الموال وفق املثال املطروحَّ ،
لنه
ً
سيكون عرضة للمساءلة من مالك الشركة الذي قد يكون ال عالقة له بغسل الموال ،ذلك حتى وإن
استخدم طريقة التعاقد على خدمة العالناتَّ ،
لن املبالغة في أجرتها لن ترض ي املالك الذي قد
يكشف المر.
َْ
ً
➢ "الغاسل املستقل" وهو مدير شركة الشخص الواحد ،وهنا ينشأ احتمالين أيضا:
ُّ
ستتم
• أن يكون املجرم هو مالك شركة الشخص الواحد والغاسل هو مدير الشركة ،وبهذه الطريقة
عملية شراء البضائع من املجرم عبر املدير من أموال املجرم نفسها التي دمجها املدير في ميزانية الشركة،
ً
َّ
مستقل عن املالك يخفي هذه
كشخص
وقد يجد املدير صعوبة في هذا الدمج إال أن وجود هذا املدير
ٍ
ٍ
ً
قليال ،فقد يكون املدير من الشخصيات الشهيرة بإدارة الشركات واستقطاب التمويل َّ
مما يخفف
العملية
الشبهة.
َّ
يمكن اكتشاف هذه العملية إذا دققت وحدة التحريات املالية بالتعامالت الخاسرة التي وقعت فيها الشركة،
ُّ
خاصة تلك التي كانت مع إحدى الجهات التابعة ملالك الشركة نفسه والتي َّ
يصب في
بشكل ال
مررها املدير
ٍ
ً
مصلحة الشركة .لكن تبقى وقائع تقديم الخدمات مثل العالنات والتسويق االلكتروني وغيرها هدفا
مفض ًال للمجرم؛ َّ
َّ
لن املبالغة في قيمها لن ي َ
ثير الشبهة مثل املبالغة في سعر بضائع معروفة القيمة.
ً
• أن يكون املجرم بعيدا عن شركة الشخص الواحد والغاسل هو مديرها ،وهي الحالة الخطر والصعب
ً
افا ،حيث َّ
إن إدخال أموال املجرم غير املشروعة في ميزانية الشركة ثم إعادتها للمجرم عبر تعامل
اكتش
Yallapragada, RamMohan R., C. William Roe, and Alfred G. Toma, Accounting fraud, and white-collar crimes in the United States,
Journal of Business Case Studies, Vol. 8, No. 2, 2012.
ينظر في القضاء المريكيUS v. Powers, United States Court of Appeals, Fifth Circuit, February 25, 1999.:
 1محكمة التمييز الكويتية ،الحكام الجزائية ،الطعن رقم  ،209عام  ،2012جلسة .2013-4-14
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تجاري لن يثير الشبهات ،1كون املجرم غير مالك للشركة ،كما َّ
أن التعامل التجاري بين املجرم والشركة
ً
سيبدو َّ
وكأنه طبيعي ،خاصة إذا كان على خدمات غير محدودة القيمة مثل العالنات التي يقدمها املجرم
بقيم مبالغ فيها للشركة.
ً
ثالثا :تسليم املستندات التي تثبت دفع الشركة وقبض املجرم املستفيد (املرحلة الثالثة)
نستنتج من املراحل السابقة َّ
مبالغ فيه ،بحيث يكون
أن املجرم يقوم بتقديم بضائع أو خدمات لقاء
ٍ
مقابل ٍ
ً
ً
هذا املقابل املادي هو القيمة غير املشروعة املطلوب تمويهها ،ومنحها مصدرا مشروعا.
وفي الواقعَّ ،
فإن املجرم الذي يستخدم شركة الشخص الواحد التجارية لغسل الموال يعرف َّأنه أكثر
عرضة للشبهات واالستدعاء من وحدات التحريات املالية ،لكنه يقدم على هذه العملية حتى يبقي مراحل غسل
ً
الموال ودائرتها ضيقة جدا تحت أنظاره .مثل هذا الواقع هو الذي دفع الفقه نحو التنبيه لضرورة إصالح نظام
شركة الشخص الواحد.2
بناء عليهَّ ،
ً
مستندات تثبت التعامالت التي جرت بينه هو وبين الشركة.
فإن املجرم يحتاج إلى
ٍ
ً
فحتى وإن كانت الشركة مملوكة للمجرم ،فإ َّن مالكها املتعامل معها يجب أن يحتفظ بمستندات التعامالت
فيما بينهما ،وذلك لسببين:

• حتى يكون هناك مستندات تبرر سبب خروج الموال من ذمة الشركة إلى ذمة املجرم أمام دائني
َّ
بذمتها املالية عن مالكها ،حيث َّ
الشركة الذين ال ُّ
إال على أموال الشركة املستقلة َّ
إن
يحق لهم الرجوع
قانون الشركات حصر التزام مالك شركة الشخص الواحد في إطار رأس مال الشركة.3
تجارية تمثل مصدر الموال غير املشروعة التي رجعت إليه
مستندات
• حتى يحصل املجرم على
ٍ
ٍ
على شكل قيمة بضائع أو أجرة إعالنات وخالفه.
َّ
وهكذا ُّ
يتم تنفيذ مخطط التمويه املالي ،فيستطيع املجرم أن يدفع بهذه املستندات في مواجهة وحدة
التحريات املالية ،ثم يكون على النيابة العامة إثبات صورية العملية التجارية َّ
برمتها أمام القضاء حتى تثب َت
عملية غسل الموال ،وهي مهمة ليست بالسهلة.
ً
ً
*ومن وجهة نظر شخصيةَّ ،
فإن استخدام شركة الشخص الواحد كأدا ٍة لغسل الموال يكتسب أهمية كبيرة
لن هذه املمارسة تفسد عمل تطوير القطاع االقتصادي؛ حيث َّ
في دولة الكويت والدول العربيةَّ ،
إن هذه
 1ينظر في حاالت التالعب بميزانيات الشركات وغسل الموال ،لدى:
Mulig, Liz, At the home of the deluxe fruitcake: A deluxe case of accounting fraud, Academy of Accounting and Financial Studies
Journal, Vol. 22, No. 2, 2018.
2 Virk, Somya, one-person company – a need of change, Superemo Amicus, Vol. 12, 2019.
 3املادة  ،85قانون الشركات الكويتي ،رقم  1لعام .2016
19

مركز جيل البحث العلمي  -جملة جيل األحباث القانونية املعمقة  -العدد  44نوفمرب 2020

ً
كبيرة تشجيعا لرواد العمال من فئة الشباب في ظل ضعف فرص العمل،
بتسهيالت
الشركة قد تحظى
ٍ
ٍ
ضريبية ٍ
هذه التسهيالت التي سينظر إليها املشرع بشكل َ
امة إن انتشرت ممارسة غسل الموال.
أكثر صر ٍ
ٍ
كما َّ
ي
بربح سيتالعب
والبيع
اء
ر
الش
عبر
التجار
النشاط
لسلوب
الواحد
الشخص
شركة
استخدام
أن
ٍ
باتجاهات التجارة وسعر السوق ،المر الذي َ
سيطعن في كفاءة السوق وسيزيد من صعوبة تأسيس مشاري ٍع
واحد في املستقبل.
صغيرة على شكل شركة
شخص ٍ
ٍ
ٍ
املطلب الثاني :إخفاء األموال من خالل شركة الشخص الواحد
تبدو مراحل واقعة إخفاء الموال غير املشروعة في ميزانية شركة الشخص الواحد التجارية ،كما يلي:
املرحلة األولى :تأسيس شركة شخص واحد لألعمال التجارية
تتميز واقعة الخفاء برغبة املجرم بطمس أمواله ضمن مشروع يبدو -من الظاهرَّ -
َّ
وكأنه طبيعيُّ ،
كل ذلك
بغرض إبعاد املجرم أنظار السلطات عنه من جهة ،والحفاظ على مكتسبات جريمته لحين الطلب من جهة
أخرى.1
َّ
وبخصوص واقعة الخفاء املالي هذه ،فيستطيع املجرم تنفيذ مخطط الخفاء لدى تأسيس شركة الشخص
الواحد عبر استغالل مزايا هذه الشركة ،2ذلك من خالل الطرق التالية:
ً
➢ أن يقوم املجرم بتأسيس الشركة باسمه ضمن َّ
ملكيته ،وفي هذه الحالة يكون املجرم غاسال في ذات
ً
صعوبة في اكتشاف ُّ
تضخم ثروة املجرم التي حاول إخفائها ضمن
الوقت ،لكن وحدات التحريات املالية لن تجد
َّ
واء أكان املجرم هو مديرها أم الَّ ،
ستقلة عن َّ
ذمته ،3س ً
لن الشركة ستدخل ضمن
الذمة املالية للشركة امل
ممتلكات املجرم في النهاية ،وبالتالي قد َّ
يتم الحجز على الشركة كونها تدخل ضمن أمالك املجرم املشبوهة.
شخص بتأسيس الشركة؛
➢ أن يقوم املجرم بإقناع
ٍ
• فإذا َّ
تم تسليم إدارة الشركة للمجرم ،ففي هذه الحالة يكون هناك مجرم وغاسل (املالك املؤسس)،
بشكل مظهر ٍي ،في الوقت الذي يقوم بتنفيذ أوامر املجرم صاحب
فيظهر الغاسل على َّأنه هو مالك الشركة
ٍ
ً
امللكية الحقيقية .لكن يمكن أن يكون املؤسس املالك بريئا من غسل الموال ،ذلك إذا كان املجرم املدير يريد
إخفاء أمواله ضمن ميزانية الشركة بعد تأسيسها.

 1ينظر في املفهوم العميق ملمارسة غسل الموال ،لدى:
Kumar, Vipan, One Person Company: Concept, Issues and Suggestions, Corporate Law Adviser, Vol. 132, 2016.
 2راجع حول هذه املزايا :الذيابي ،سعد ،شركة الشخص الواحد في النظام السعودي ،مجلة الستاذ ،جامعة املسيلة ،املجلد  ،2العدد  ،7سبتمبر
.2017
 3الوسمي ،محمد ،والشريعان ،فاطمة ،مرجع سابق.
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• َّأما إذا أدار الشركة شخص يعمل لحساب املجرم ،فهنا بإمكان املجرم استخدام شركة الشخص الواحد
تم تأسيسها في إخفاء أمواله غير املشروعة ضمن ذمة الشركة مع صعوبة اكتشاف هذا المر َّ
التي َّ
لن املجرم
ً
ً
ً
غير ظاهرا ال مالكا وال مديرا.
املرحلة الثانية :إخفاء األموال غيراملشروعة في ميزانية الشركة
قد يقوم املجرم بإخفاء الموال غير املشروعة في ذمة شركة شخص واحد َّ
تم تأسيسها منه أو قائمة تعود
َ
ملكيتها لشخص آخر برئ أو حتى شريك مع املجرم ،وفي جميع هذه الحاالت نكون أمام احتمال ْين:
➢ "املجرم املالك" ،أي املجرم الذي يمتلك شركة الشخص الواحد ،وهنا أمامنا َ
حالت ْين:
ُّ
تضخم
• أن يكون املجرم هو ذاته مدير الشركة ،فهنا قد يؤسس الشركة بأموال الجريمة لكن اكتشاف
أمواله سهل في هذه الحالة كما ذكرنا ،لذلك فقد يقوم املجرم بتأسيس الشركة بأموال مشروعة مثل
القرض ،ثم يقوم بإدخال أمواله غير املشروعة ضمن ميزانية الشركة دون ذكرها في الحسابات ،ذلك عبر
افتتاح حساب بنكي باسم الشركة يستخدمه املجرم في إيداع أمواله غير املشروعة في الحساب .1وبهذه
الطريقة يقوم املجرم بإخفاء الموال ضمن الذمة املالية للشركة على أساس َّأنها أموال الشركة دون أن
ً
ً
ً
ُّ
التضخم في الحساب
تالحظ وحدات التحريات املالية ،لكون الشركة تملك نشاطا ودخال مقنعا لهذا
البنكي.
ً
ً
• أن يقوم املجرم بتعيين مدير للشركة ،وفي هذه الحالة قد يختار مديرا خبيرا في الدارة املالية؛ حتى يتق َن
إخفاء أموال املجرم الشخصية غير املشروعة في أموال الشركة.
➢ "املجرم الغاسل" ،فهنا َيقتصر دور املجرم على غسل الموال عبر شركة شخص واحد يملكها غيره ،ولدينا
َ
حالت ْين:
• أن يقوم املجرم بإدارة شركة غيره ،وفي هذه الحالة يستخدم املجرم حسابات الشركة التجارية في دمج
أمواله الشخصية ضمن ذمة الشركة املالية بغاية إخفائها ضمن أموال الشركة.
• أن يقوم املدير بترشيح شخص يعمل لحسابه كمدير لشركة غيره ،وبهذه الطريقة يسيطر املجرم على
ً
ميزانية الشركة وحساباتها البنكية بشكل كامل وغير مباشر في ٍآن معا ،وتعتبر هذه الحالة هي الخطر كونها
ً ً
ً
الصعب اكتشافا والكثر استخداما تبعا لذلك.2

 1حول أفكار غسل الموال باالرتباط مع عمليات البنوك في الكويت ،راجع:
الرشيدي ،جديع ،موقف القانون الكويتي من عمليات غسيل الموال املصرفية (باللغة النكليزية) ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ،السنة ،34
العدد  ،1مارس .2014
 2لالطالع على أحدث حاالت غسل الموال باستخدام املمارسات املحاسبية غير املشروعة ،ينظر:
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ُ ُ
املرحلة الثالثة :تسليم املستندات التي ت ِثبت ملكية الشركة لألموال

بخصوص واقعة إخفاء الموال في ميزانية شركة الشخص الواحدَّ ،
فإن كل ما ُّ
يهم املجرم هو دمج الموال
ً
ضمن الذمة املالية املستقلة للشركة ،لذلك َّ
فإنه سيسعى دائما إلى تحصيل مستندات تثبت ملكية الشركة
لألصول والموال غير املشروعة على َّأنها أموال مشروعة ناتجة عن تجارتها الطبيعية.
بناء عليهَّ ،
ً
فإن املجرم سيحرص على حصوله على املستندات التالية على سبيل املثال:
• كشف حساب بنكي حديث يوضح قيمة الموال التي تمتلكها الشركة.
• فواتير بيع لبضائع أو تقديم لخدمات من الشركة لعمالئها ،وهي ستشكل الصورة املضيئة لعمل
ً
ً
الشركة ،المر الذي يجعل وجود الموال في ذمتها على َّأنها م َّ
تحصلة من أعمالها أمرا مقنعا.
• بيانات مالية للشركة منظمة ومدروسة بعناية ،بحيث يكون الغرض منها إظهار العمل في الشركة
ً
َّ
يتضمن في الواقع أمواال غير مشروعة أخفاها املجرم ضمن ذمة الشركة.
بشكله الطبيعي الذي
ً
ً
وتلعب صفة املجرم في الشركة دورا أساسيا في مدى قدرته على تحصيل هذه املستندات ومدى قدرتها على
إقناع وحدة التحريات املالية؛
ً
ً
مالكا أو مدي ًرا لشركة الشخص الواحدَّ ،
فإن املستندات هذه ستبقى قرينة
➢ فإذا كان املجرم
َّ ً
هشة ،يمكن كسرها وإثبات إخفاء املجرم لمواله غير املشروعة وتدويرها ضمن ذمة الشركة حتى
تختفي عن النظار.
ً
ً
➢ َّأما إذا كان املجرم مالكا غير مديرا للشركة ،أو كان غير مالك ولكن املدير يعمل لحسابهَّ ،
فإن
ً
ً
هذه املستندات املذكورة ستلعب دورا أساسيا في إبعاد شبهة غسل الموال عن املجرم أو حتى استحالة
إثبات واقعة إخفاء الموال عليه.
* ومن وجهة نظر شخصية ،تبدو فكرة إخفاء الموال غير املشروعة من خالل ذمة شركة الشخص الواحد
ً
ً
ٌ
شركة ال يوجد فيها أقلية من املساهمين ،وفي نفس الوقت،
ممارسة نموذجية للمجرم ،فهي سهلة التنفيذ عبر
ٍ
ً
َّ ً ً
ً
َّ
مملوكة صوريا
أموال
ٍ
يبلغ الثر السلبي لهذه املمارسة حدا كبيرا بالنظر إلى أن أموال الشركة ستكون عبارة عن ٍ
ً
ً
لها ،في الوقت الذي تتعامل فيه الشركة مع التجار واملستهلكين على َّأنها تمتلك أمواال حقيقية ،وهو ما يطعن
في ضمان الشركة تجاه الدائنين والغير.

Turovska, Jekaterina, Recognising Cases of Money Laundering and Financial Crime from the Perspective of Accounting Firms.
Case Company X and Company Y, Bachelor’s Thesis, Degree Programme in International Business, Haaga-Helia University,
Helsinki-Finland, 2020.
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ً
ْ
مارست الشركة خدمة النقل البريَّ ،
ن
ضعيف أمام دائنيها من مالك ْي
مالي
مركز
ذات
ستكو
ها
فإن
إذا
،
فمثال
ٍ
ٍ
ٍ
الحافالت الذين قاموا ببيعها بالتقسيط بالنظر إلى قوة مركز الشركة املالي وما تمثله أموالها من ضمان ،في
ً
الوقت الذي تعود فيه هذه الموال للمجرم وليست ملكا للشركة.
املبحث الثاني :حظرغسل األموال باستغالل شركة الشخص الواحد التجارية
بين قانون الشركات ومكافحة غسل األموال
سنرى في هذا املبحث كيف يمكن تطبيق نصوص قانون الشركات وقانون مكافحة غسل الموال على وقائع
لكل من التمويه
غسل الموال عبر شركة الشخص الواحد ،وهكذا سيصبح بإمكاننا تقييم الحظر القانوني ٍ
املالي (املطلب الول) والخفاء املالي (املطلب الثاني).
املطلب األول :حظرالتمويه املالي عبراستغالل شركة الشخص الواحد التجارية
حتى َّتتضح الفكار الخاصة بحظر التمويه املالي عبر قانون الشركات وقانون مكافحة الموال ،علينا أن
ً
َّ
نتعمق في الفكار التالية :صفات شركة الشخص الواحد التي تساعد في التمويه املالي أوال ،ثم في إدارة شركة
ً
ً
الشخص الواحد بغرض التمويه املالي ثانيا ،وأخيرا في أثر استغالل أموال شركة الشخص الواحد في التمويه
ً
َ
املالي ثالثا ،كل ذلك باملقارنة بين أحكام قانون ْي الشركات ومكافحة غسل الموال.
ُ
ً
أوال :صفات شركة الشخص الواحد التي تساعد في التمويه املالي

ٌ
مشروع يمتلك
لقد كانت الصفة الجوهرية لشركة الشخص الواحد كما جاءت في القانون ،كما يلي..." :
شخص ٌ
ٌ
ٌّ
طبيعي أو اعتبار ٌّي ،وال يسأل مالك الشركة عن التزاماتها َّإال بمقدار رأس املال
واحد
رأس ماله بالكامل
امل َّ
خصص للشركة".1

ً
فإذا يوجد فص قانوني بين ذمة مالك الشركة ،وبين ذمة الشركة ذاتها كشخص اعتباري ،أو ما يمكن
تسميته بتخصيص الذمة املالية2؛ ذلك نتيجة استقالل شخصية الشركة املعنوية عن شخصية مالكها.3
ً
تماما َّ
أن شركة الشخص الواحد تسهل تنفيذ مخططات غسل الموال عبر استغالل شخصية
ويظهر
ً
ً
الشركة في تعامالت تمويه مالي ،تلك التي تؤدي في النهاية إلى منح الموال غير املشروع مصدرا مشروعا.

 1املادة  ،85قانون الشركات.
 2الصفار ،زينة وخضير ،بان ،أثر تخصيص الذمة املالية على شركة الشخص الواحد ،مجلة الرافدين للحقوق ،املجلد  ،13العدد  ،48عام .2011
 3على الرغم من َّأن مالكها هو املالك الوحيد لرأس مال الشركة ،وحتى وإن َّ
تعددت الحصص ،فإذا ذهب إحدى الحصص ملالك آخر ،انقلبت
الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بقوة القانون .ينظر :املادة  ،88قانون الشركات.
ُّ
للتوسع في هذا املوضوع ،راجع :الفيلكاوي ،حور ،مرجع سابق.
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بهذه الطريقة يستطيع املجرم القيام بذات الوقائع التي حظرها قانون مكافحة غسل الموال ،مثل" :تحويلها
(الموال غير املشروعة) أو نقلها أو استبدالها ،بغرض إخفاء أو تمويه املصدر غير املشروع لتلك الموال"،1
وكذلك ..." :تمويه الطبيعة الحقيقية لألموال.2"...
وبإسقاط هذه النصوص على واقعة التمويه املالي ،تلعب شخصية الشركة املعنوية دور غاسل الموال الذي
بأسعار
رخيصة
يستلم الموال غير املشروعة من املجرم ،ثم تشتري الشركة (الغاسل) من املجرم بضائع
ٍ
ٍ
َ
بسيطة بمقابل مالي كبير؛ وهكذا ترجع الموال للمجرم على أنها أموال
خدمات
خيالية ،أو تطلب منه تقديم
ٍ
ٍ
ٍ
مشروعة آتية نتيجة تعامل بين املجرم كشخص طبيعي وبين شركة الشخص الواحد كشخص معنوي ،رغم َّ
أن
املجرم يمارس على شركة الشخص الواحد سيطرة كاملة.
ً
ثانيا :إدارة شركة الشخص الواحد بغرض التمويه املالي
وفق قانون الشركات ،يمكن أن يقوم املجرم مؤسس ومالك شركة الشخص الواحد التجارية بإدارة الشركة
ً
بنفسه ،ويمكن له أيضا أن يسلم املجرم إدارة الشركة ملدير آخر.3
سهل قانون الشركات تنفيذ وقائع التمويه املالي التي ُّ
وبهذه الطريقة ،فقد َّ
تتم بالتواطؤ مع مدير الشركة،
متواز مع استغالل شخصية الشركة املعنوية.
بشكل
الذي يلعب هنا دور الغاسل
ٍ
ٍ
وكما رأينا في املبحث الولَّ ،
فإن جميع وقائع التمويه التي كانت ُّ
تتم باالشتراك مع مدير للشركة متواطئ مع
املجرم ،هي وقائع أكثر خطورة نتيجة صعوبة اكتشافها بسبب دخول شبكة من الشخاص بقيادة املدير في
تنفيذ غسل الموال ،ذلك ً
سواء أكان املدير يدير شركة املجرم نفسه أم شركة أشخاص آخرين ولكن يضعها
في خدمة املجرم ،فيجعل من أموال الشركة أداة تمويه في يد املجرم كما وصف القضاء المريكي.4
وهنا نذكر َّ
نص على فكرة َّ
أن قانون مكافحة غسل الموال قد َّ
املؤسسة املالية ومديرها في سياق الكشف
عن املعلومات ،حيث جاء في تعريفات هذا القانون ما يلي:

َّ
َّ
ُّ
ليتصرف كمدير أو أمين أو شريك في شركة ،أو بصفة مماثلة فيما يتعلق
"التصرف أو الترتيب لشخص آخر
بالشخاص االعتبارية الخرى"5؛ هكذا فقد َّنبه قانون مكافحة غسل الموال عن حالة تزكية املجرم لشخص

ً
حتى يكون مديرا لشركة بحيث يعمل لحساب املجرم في تسخير شخصية الشركة املعنوية بهدف غسل الموال.

 1املواد -2أ ،قانون مكافحة غسل الموال ،رقم  106لعام .2013
 2املواد -2ب ،قانون مكافحة غسل الموال.
 3املادة  ،89قانون الشركات.
4 "… their crimes are invaded when criminally derived funds are laundered to allow the criminal unfettered, unashamed and
camouflaged access…". See:
US v. O'KANE, United States Court of Appeals, Eighth Circuit, September 9, 1998.
 5املادة  ،1تعريف املؤسسات املالية/د ،قانون مكافحة غسل الموال.
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َّ
وفي جميع الحوال ،تؤدي واقعة قيام مدير شركة الشخص الواحد بتنفيذ مخطط التمويه املالي باسم
ً
الشريك ،تؤدي هذه الواقعة إلى تفعيل مسؤولية هذا املدير وفرض عقوبة الحبس عليه بدال عن الشركة
كشخص معنوي ،1في حين َّ
تتحمل الشركة عقوبة الغرامة بفعل إقرار قانون مكافحة غسل الموال لفكرة
املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي.2
وبهذه الطريقة ُّ
يتم تنفيذ نظرية ازدواجية املسؤولية الجنائية بين الشخص الطبيعي (املدير) والشخص
املعنوي (الشركة) دون تعارض مع مبدأ العدالة كما جاءت في الفقه.3
ً
ثالثا :أثراستغالل أموال شركة الشخص الواحد في التمويه املالي
رغم َّ
أن قانون الشركات قد أتاح تأسيس وتشغيل شركة الشخص الواحد بمسؤولية محدودة4؛ أي بما
يفصل في املسؤولية بين مالك تمام حصص الشركة وبين الشركة ذاتها بشخصيتها املعنوية املستقلة ،رغم َّ
أن
هذه القاعدة تسمح باستغالل ذمة الشركة املالية في اصطناع تعامالت تجارية بين املجرم والشركةَّ ،
فإن املشرع
الكويتي قد َّ
تنبه إلى إمكانية هذا االستغالل.

ً
وفي هذا الخصوص ،جاء في قانون الشركات ..." :يكون (مالك شركة الشخص الواحد) مسؤوال في أمواله
َّ
ْ
يفصل بين ذمته املالية والذمة املالية للشركة بما ُّ
يضر الغير الحسن النية" ،5وهذا
الخاصة إذا ثبت َّأنه لم
ٌ
ضمان ٌّ
عام للدائنينَ ،6يستند هذا الضمان على مبدأ "استبعاد الشخصية املعنوية للشركة" في حالة الغش،7
وهكذا يظهر أثر ممارسة غسل الموال من خالل الشركة على ضمان دائنيها.
أقر املشرع قاعدة استثنائيةَّ ،
بالتالي ،فقد َّ
تتغير فيها أحكام استقالل ذمة الشركة املالية ،وتؤول فيها
مسؤوليات الشركة املالية ،وهي حالة عدم قيام مالك الشركة بالفصل بين أمواله الخاصة وأموال الشركة.

 1راجع في هذا املوضوع:
بوزبر ،محمد ،املسؤولية الجنائية لألشخاص االعتباريين عن جرائم غسل الموال ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ،السنة  ،28العدد  ،3سبتمبر
 .2004ينظر كذلك:
الشهري ،أبرار ،املسؤولية الجنائية للشخص االعتباري في جرائم غسل الموال وتمويل الرهاب في النظام السعودي ،رسالة ماجستير في الشريعة
والقانون ،كلية العدالة والقانون ،قسم الشريعة والقانون ،جامعة نايف العربية للعلوم المنية ،نوقشت في الرياض ،عام .2020
 2املادة  ،2قانون مكافحة غسل الموال.
 3بوزبر ،محمد ،مرجع سابق ،ص.55
 4راجع في هذا املوضوع لدى:
Zhe, Sun, Analysis of one-person limited liability company in economic law, Journal of Jiamusi Vocational Institute, Vol. 3, 2016.
 5املادة  ،90قانون الشركات.
 6النهدي ،سامية ،إشكاليات التنظيم القانوني للضمانات العامة لدائني شركة الشخص الواحد ذات املسؤولية املحدودة ،رسالة ماجستير في
القانون الخاص ،كلية القانون ،جامعة المارات العربية املتحدة ،نوقشت في .2018
 7الوسمي ،محمد والشريعان ،فاطمة ،مرجع سابق.
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ومن هنا ،وبعد مرحلة افتتاح حسابات بنكية وسجالت مالية خاصة بأموال الشركة وموجوداتها ،فيجب
على إدارة الشركة عدم إيداع أية أموال خاصة في ميزانية الشركة وعدم السحب من أموال الشركة ثم إيداعها
ُّ
ويصب ذلك في خانة مواجهة التعامالت التي يصطنعها املجرم مع الشركة بغرض التمويه
في أمواله الخاصة،
املالي.
فمن الغايات التشريعية لهذه القاعدة ،عدم السماح ملالك الشركة أن يدعم شركته ذات الشخص الواحد
من أمواله حتى تظهر في مركز مالي أقوى من حقيقتها؛ فتخدع الجمهور حسن النية من جهة ،وعدم السماح
لهذا املالك بسحب الموال من ميزانية الشركة بغرض إتمام تعامالت تجارية وهمية ملا في ذلك من إضعاف ملركز
الشركة املالي وهو الضمان الوحيد لديونها من جهة أخرى.
ً
فإذا َّ
تحققت هذه الوقائع كان مالك شركة الشخص الواحد مسؤوال عن ديون الشركة بأمواله الخاصة
مسؤولية غير محدودة ،وهذا ينعكس على وقائع غسل الموال عبر هذه الشركة ،كما يلي:
➢ بالنسبة للمجرم املالك واملديرَّ ،
فإن اكتشاف قيامه بعمليات تجارية صورية بغرض إرجاع
الموال غير املشروعة إليه بصورة مشروعة (التمويه املالي) ،سيؤدي اكتشاف هذه الوقائع 1إلى ضمان
َّ
حقوق الدائنين في أموال املجرم كافة ،لن املجرم هنا يخلط بين أمواله الشخصية وأموال الشركة ،هذا
بالضافة إلى انطباق هذه الوصاف على حاالت تمويه املصدر غير املشروع لألموال وتمويه طبيعتها كما
نص قانون مكافحة غسل الموال.2
ُّ
التمسك بقرينة حسن النية تجاه الغير بعد إشهار
➢ بالنسبة للمجرم املالك غير املدير ،فإمكانه
قرار تعيين املدير في السجل التجاري وفق قانون الشركات ،3وهكذا لن يجد الغير سوى املدير حتى
ً َّ
إال إذا استطاع هذ الغير إثبات َّ
أن املجرم املالك هذا كان هو َم ْن يدير الشركة في
يرجع عليه مدنيا،
ً
ً
ً
ً
الحقيقة َّ
وأن قرار تعيين املدير كان قرارا صوريا .ويكون املجرم املالك مسؤوال جزائيا عن غسل الموال
بالطبع إذا ثبتت أركان الجريمة عليه.
ً
َّأما بالنسبة للمدير َّ
فإنه سيكون مسؤوال عن أية أضرار تصيب الغير نتيجة التالعب برأس مال
ً
ً
الشركة ،وسيعتبر فاعال لجرم غسل الموال ومسؤوال بشخصه عن العقوبة باالزدواج مع مسؤولية
الشركة كشخص معنوي.
َْ
➢ بالنسبة للمجرم املديرغيراملالك ،فهنا علينا التفريق بين احتمالين:
 1بخصوص اآلليات املحاسبية الكتشاف غسل الموال ،ينظر:
Yang, Shenggang, and Lai Wei, detecting money laundering using filtering techniques: a multiple‐criteria index, Journal of
Economic Policy Reform, Vol. 13, No. 2, 2010.
ينظر في القضاء المريكيUS v. Rubashkin, United States Court of Appeals, Eighth Circuit, September 16, 2011. :
 2املواد -2أ/ب ،قانون مكافحة غسل الموال.
 3املادة  ،89قانون الشركات.
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ً
شريكا مع املجرم في الجريمة الصلية وغسل الموالَّ ،
فإن حالة
• إذا كان مالك شركة الشخص الواحد
املسؤولية املدنية غير املحدودة عن ديون الشركة واملسؤولية الجزائية عن غسل الموال تقوم على املجرم املدير
وعلى املالكَّ ،
لن املالك هنا يستفيد من غسل الموال ويتالعب بأموال الشركة وكأنها أمواله الخاصة.
ً
• َّأما إذا كان مالك شركة الشخص الواحد حسن النية بريئا ال يدري عن املمارسات التي يقوم بها املدير
املجرم باسم الشركة ،فهنا تقتصر املسؤولية املدنية والجزائية على املدير والشركة التي يتبع لها هذا املدير،
وال يسأل املالك َّ
عما لحق الغير حسن النية من ضرر نتيجة أخطاء هذا املدير لسببين:
 oالول هو عدم حدوث أي خلط بين أموال املالك الشخصية وبين أموال الشركة كما اشترط قانون
تمتد املسؤولية غير املحدودة للمالك ،1بل َّ
الشركة حتى َّ
إن الخلط جرى بين أموال املدير وأموال الشركة.
ً
ً
 oوالثاني َّ
مسؤوال عن أخطائه ً
بناء على
أن مدير الشركة ليس تابعا لشخصية املالك حتى يكون املالك
مسؤولية املتبوع ،بل َّ
إن املدير تابع لشخصية الشركة املستقلة عن مالكها ،ولهذا ال يمكن قيام مسؤولية املالك
ً
عن أخطاء مدير شركته ذات الشخص الواحد استنادا على هذا التكييف ،وهذه من الشكاليات التي تواجه
فكرة الشخص الواحد من الساس ،2وكيفية تأصيلها القانوني.3
ً
كما َّ
أن املالك البريء هذا ال يسأل جزائيا عن غسل الموال لعدم علمه بما كان يقوم به املدير املجرم من
ً
َّ
ممارسات .فال يسأل عنها إال إذا كان عاملا بما يقوم به املدير من ممارسات واكتملت أركان جريمة غسل الموال
لديه من علم بالموال غير املشروعة والعلم بتحويلها من وإلى املجرم ،4وهو ما يشكل القصد الجنائي في جريمة
َّ
غسل الموال كما أكدت محكمة التمييز الكويتية.5
➢ بالنسبة للمجرم غير املدير وغير املالك لكن الذي يعمل مدير الشركة لحسابه ،فإذا ثبتت هذه
الحالة ،تنطبق أحكام املسؤولية املدنية للمالك البريء مع الحالة السابقة وفق ما إذا كان حسن أم س يء النية،
َّ
سيتحمل املجرم واملدير كافة املسؤوليات املدنية تجاه الغير عن
وكذلك بخصوص املسؤولية الجزائية .كما
الضرار التي َّ
سببوها ،ويتحملون املسؤولية الجزائية بعد اكتمال إثبات أركان الجريمة عليهم.

 1املادة  ،90قانون الشركات.
 2البراهيم ،مروان ،الصعوبات القانونية التي تواجه شركة الشخص الواحد في التشريعات الردنية ،مجلة أبحاث اليرموك ،سلسلة العلوم
النسانية واالجتماعية ،عام .2008
ً
 3راجع في هذا التأصيل مؤخرا:
الخثالن ،تركي ،شركة الشخص الواحد – دراسة تأصيلية ،مجلة کلیة الشریعة والقانون بتفهنا الشراف-دقهلیة ،املجلد  ،22العدد  ،2عام .2020
 4ينظر املادة  ،2و ،28قانون مكافحة غسل الموال .ينظر كذلك:
املانع ،عادل ،البنيان القانوني لجريمة غسيل الموال ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ،السنة  ،29العدد  ،1مارس .2005
 5محكمة التمييز الكويتية ،الحكام الجزائية ،طعن رقم  ،105لعام  ،2019جلسة .2019-4-22
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ً
جليا َّ
أن املحاسبة الجزائية عن غسل الموال ملالك الشركة صعبة في كل االحتماالت إذا لم
وبالنتيجة ،يبدو
ل َّ
يكن هو مديرها؛ فحتى وإن كان املالك هو ذاته املجرمَّ ،
َّ
ْ
أال َي َ
وسيدعي حسن النية
ظهر في الصورة
فإنه سيحاو
وعدم علمه بما يقوم به املدير.
يظهر بوضوح لنا في هذه النقطة كيف َّ
أن املرونة التي منحها قانون الشركات ملالك شركة الشخص الواحد
في إدارة الشركة أو تعيين مدير لها تؤدي إلى تسهيل جعلها واجهة للتمويه املالي ،في الوقت الذي كان تفكير
ً
ً
املشرع متركزا في املسؤولية عن ديون الشركة تجاه الغير حسن النية مدنيا فقط خالل صياغة نصوص قانون
الشركات.
املطلب الثاني :حظراإلخفاء املالي من خالل شركة الشخص الواحد
يبدو لنا -بخصوص موضوع هذا املطلبَّ -أنه من الضروري البحث في أحكام قانون الشركات الذي أتاح
تأسيس شركة الشخص الواحد باملقارنة مع قانون مكافحة غسل الموال في املحاور التالية :صفات شركة
ً
ً
الشخص الواحد التي تساعد في الخفاء املالي أوال ،إدارة شركة الشخص الواحد بغرض الخفاء املالي ثانيا ،وأثر
ً
استغالل أموال شركة الشخص الواحد في الخفاء املالي ثالثا.
ُ
ً
أوال :صفات شركة الشخص الواحد التي تساعد في اإلخفاء املالي
ُّ
يستغل املجرم لدى قيامه بالخفاء املالي أهم صفة من صفات شركة الشخص الواحد وفق قانون
حاجة للقيام بتعامل
الشركات ،وهي استقالل الشخصية املعنوية ،1ولكنه خالل ممارسة الخفاء ليس في
ٍ
َّ
وهمي ،بل يكفي أن يستطيع املجرم دمج الموال غير املشروعة في ذمة الشركة ،عندها يكون مخطط غسل
ً
الموال قد انتهى مبدئيا.
ً
واعتمادا على َّ
ُّ
فيحق لها قبول
أن قانون الشركات قد منح شركة الشخص الواحد الشخصية املستقلة،
ُّ
والتبرعات وافتتاح الحسابات البنكية باسمها والقيام بالتعامالت التجارية ملصلحتها ،ذلك رغم َّأنها
الهبات
َّ
مملوكة لشخص واحد غير مسؤول عن ديونها إال في حدود رأس املال.2

ُّ
1
للتوسع في هذا املوضوع ،راجع:
حمزة ،إخالص ،شركة الشخص الواحد محدودة املسؤولية (دراسة مقارنة بين التشريع الفرنس ي واملصري والعراقي) ،مجلة كلية التربية الساسية
للعلوم التربوية والنسانية ،جامعة بابل ،العدد  ،35عام .2017
 2وهذا يضعف من ضمان الدائنين ،فحتى في الشركة محدودة املسؤولية يكون هناك عدد من الشركاء ويفترض أن تكون الضمانة املحدودة في رأس
مال الشركة أكبر ،ينظر :إيمون ،مصطفى ،دراسة مقارنة للمؤسسة ذات مسؤولية محدودة واملؤسسة ذات الشخص الوحيد ،رسالة ماجستير،
قسم القانون الخاص ،جامعة الجزائر ،1دون تاريخ مناقشة.
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ً
أشخاص ليقوموا باليداع ملصلحة الشركة في تعامل تجاري
ومن هذا املنطلق ،يستطيع املجرم مثال تسخير
ٍ
ً
وهمي ،حيث يكون هو ذاته قد أعطى هؤالء الشخاص الموال نقدا حتى يتظاهروا باليداع ،ثم تندمج الموال
غير املشروعة للمجرم في أموال الشركة.
ً
ثانيا :إدارة شركة الشخص الواحد بغرض اإلخفاء املالي
ببعيد عن شبهات غسل الموال في حالة دمج
بالنسبة للمجرم املالك لشركة الشخص الواحد ،فهو ليس
ٍ
ً
الموال غير املشروعة ضمن ميزانية الشركة بغرض إخفائهاً ،
سواء أكان هذا املالك مديرا للشركة أم ال.
وفي الواقعَ ،يزيد من إمكانية اكتشاف واقعة غسل الموال في حالة املجرم املالك هذه ،انتشار تطبيق معايير
ً
حوكمة الشركات التي أصبحت تربط بين املصالح وتكشف عن تعارضها ،1ويعتبر استغالل شخصية خدمة
ً
َّ
تتضرر من هذا االستغالل
ملصلحة مالكها نوعا من تعارض املصالح بين املالك كشخص طبيعي وشركته التي
كشخص معنوي.
ً
َّأما بخصوص حالة استغالل املجرم املدير لشركة غيره ،فقد تحدثنا سابقا عن قدرة مالك شركة الشخص
الواحد على تعيين مدير للشركة وفق قانون الشركات بشرط قيد هذا التعيين في السجل التجاري ،2وهذا المر
ً
َ
خاص ملا للعمل التجاري من أصول ال يفقهها دائما مالكو الموال.
بشكل
يحدث في واقع الشركات التجارية
ٍ
ٍ
ً
وفي هذه الحالة يكون املدير ممثال لذمة الشركة املالية املستقلة عن ذمة املالك وعن ذمة املدير الشخصية
كما َّ
أقرت محكمة التمييز الكويتية.3
فإذا كان هذا املدير هو ذاته املجرم أو يعمل ملصلحتهَّ ،
فإن ممارسة إخفاء الموال تكون سهلة التنفيذ
ً
وصعبة االكتشاف والثبات في ٍآن معا ،4والسبب يرجع لعدم ظهور املجرم من ناحية ،ولقدرة إدارة الشركة على

 1ينظر في أثر هذه الفكرة على معايير حوكمة الشركات وفق نوعها ،لدى:
Sharma, Nishant, and Ruchita Dang, Analyzing Companies Act: A move towards better Governance, IOSR Journal of Business and
Management, Vol. 16, No. 5, 2014.
 2املادة  ،89قانون الشركات.

 ..." 3من املقرر أن الشركة ذات املسؤولية املحدودة لها شخصيتها املعنوية املستقلة عن ذمة الشركاء فيها ،ومن ثم فان املدير املمثل لهذه الشركة
ً
له بهذه الصفة ذمته املالية املنفصلة عن ذمته الشخصية ورفع الدعوى او الطعن على أيهما دون اآلخر ال يعدو رفعا له قبل االخر  ."...ينظر:
محكمة التمييز الكويتية ،الحكام التجارية ،الطعن رقم  ،208لعام  ،1986جلسة .1987-4-14س
 4قال القضاء المريكي في نفي الثبات بخصوص واقعة غسل أموال عبر أسلوب الخفاء املالي:

"Although the evidence suggested that petitioner's transportation would have had the effect of concealing the funds, the evidence
did not demonstrate that such concealment was the purpose of the transportation because, for instance, there was no evidence
that petitioner knew about or intended the effect". See:
Cuellar v. US, Supreme Court of United States, June 2, 2008.
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التالعب بحساباتها أو قبول الهبات وما إلى ذلك من التصرفات التي تؤول إلى دمج الموال غير املشروعة في
ميزانية الشركة وإخفاء صلتها باملجرم.
وتزيد إشكالية هذا املوضوع في حالة عدم اشتراك املدير امل َّ
سجل في السجل التجاري بذاته مع املجرم في
شركة الشخص الواحد اململوكة للغير؛ فقد َّيتفق املجرم مع أشخاص فاعلين آخرين في الشركة مثل محاسبها
أو محاميها أو مستخدمها أو أي شخص يستطيع أن يخدمه في إخفاء الموال غير املشروعة ضمن حساب
ً
الشركة البنكي مثال.
ففي هذه الحالة ،يجب االعتماد على فكرة "املدير الفعلي"؛ حيث ُّ
يتم إسقاط املسؤولية الجزائية على أي
َّ
شخص كان يقوم في الواقع بالدور الداري الذي َّأدى لتنفيذ مخطط غسل الموال من خالل الشركة.1
وهكذا يمكن إيقاع املسؤولية الجزائية على املحاسب 2الذي قام بافتتاح حساب بنكي باسم الشركة حتى
يودع فيه الموال غير املشروعة للمجرم ،إذا كان ذلك بغرض إخفاء هذه الموال عن السلطات وإظهاراها
بمظهر مدخول مشروع للشركة.
ً
ثالثا :أثراستغالل أموال شركة الشخص الواحد في اإلخفاء املالي
ً
استنادا على قانون الشركاتَّ ،
فإن أثر استغالل أموال شركة الشخص الواحد في الخفاء املالي من الناحية
املدنية تصل إلى حدود إقامة مسؤولية املالك بأمواله الشخصية عن ديون الشركة إذا كان املجرم هو املالك
وقام بخلط أمواله الشخصية بأموال الشركة بغرض إخفاء أمواله غير املشروعة في ذمة الشركة املستقلة عن
ذمته ،3ويتماثل أثر حالة الخفاء املالي على املسؤولية املدنية للمالك واملجرم واملدير في مواجهة الغير مع حالة
التمويه املالي.
َّأما بخصوص املسؤولية الجزائية عن الخفاء املاليَّ ،
فإن إثباتها قد يكون أصعب بكثير من حالة التمويه
املالي ،والسبب هو َّ
أن التمويه يجري بغرض القيام بتعامل تجاري وهمي ينتهي بدخول الموال في ذمة املجرم
ً
على هيئة أموال مشروعة ،وهو ما يجعل من التقاط قرائن وبينات العالقة بين املجرم والعملية التجارية أمرا
ً
ً
ممكنا وسهال.

 1املحاسنه ،محمد ،املسؤولية الجزائية للشخص املعنوي في حالة انتفاء الصفة التمثيلية للعضو مرتكب الجريمة -دراسة مقارنة ،-مجلدة دراسات،
علوم الشريعة والقانون ،املجلد  ،42العدد  ،1عام  ،2015الصفحة .133
 2للتعمق في كيفية مكافحة ممارسات املحاسبين غير املشروعة ،ينظر:
Gottschalk, Petter, Prevention of White-Collar Crime: The Role of Accounting, Journal of Forensic & Investigative Accounting, Vol.
3, No. 1, 2011.
ينظر في القضاء المريكيUS v. Waymer, United States Court of Appeals, Eleventh Circuit, June 16, 1995. :
 3املادة  ،90قانون الشركات.
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َّأما بخصوص الخفاء املاليَّ ،
فإن غسل الموال ُّ
يتم عبر إجراء واحد بسيط ال يظهر فيه أية عالقة للمجرم،
ً
بناء على َّأنها قيد وارد من أرباحها أو التبرعات التي َّ
وهو إيداع الموال في ذمة الشركة ً
تتلقاها ،خاصة إذا كان
ً
املجرم غير مالك وال مدير في الشركة ،وخاصة إذا تداخل في تنفيذ العملية عدة شركات ،المر الذي دفع جانب
ً
ُّ
من الفقه الكويتي القتراح وجود حد أعلى لعدد شركات الشخص الواحد التي ُّ
شخص تملكها ضمانا
يحق لكل
ٍ
ٍ
للدائنين.1
ً
واقترح جانب آخر من الفقه رفع الحد الدنى لقيمة رأس مال هذه الشركة لدى تأسيسها تعويضا عن غياب
رقابة الشركاء ،2تلك الرقابة املفقودة في شركة الشخص الواحد ،3هذا إلى جانب اقتراح تسديد رأس املال هذا
بالكامل لدى إجراءات التأسيس.4
الخاتمة

ً
يمكن تصنيف شركة الشخص الواحد التجارية ضمن أكثر املشاريع استهدافا من املجرمين للقيام
بممارسات استغالل الشخصية املعنوية ،ومن أهم هذه املمارسات غسل الموال عبر التمويه أو الخفاء املالي.
ً
فإذا كان التمويه املالي ممكنا عبر تعامالت تجارية مصطنعة بين املجرم والشركة تنتهي بإيداع الموال في
ً
َّ
إال َّ
أن واقعة الخفاء املالي تبدو هي الكثر خطورة من بين وقائع غسل
حساب املجرم على َّأنها أموال مشروعة،
الموال التي تجري باستغالل ذمة شركة الشخص الواحد التجارية؛ بسبب سهولة تنفيذها عبر دمج الموال
غير املشروعة في أموالها بغرض إخفائها.
كل ذلك نتيجة وجود ثغرات في قانون الشركات قد سمحت باستقالل ذمة شركة الشخص الواحد ،دون
فرض قواعد صارمة بخصوص إدارة أموالها وحقيقة تعامالتها.
النتائج
 .1فكرة شركة الشخص الواحد تناسب ممارسات غسل الموال إضافة إلى النصب واالحتيال
بسبب استقالل الشخصية املعنوية للشركة والسيطرة الكاملة على رأس مالها وإدارتها دون معارضة
لعدم وجود أكثرية أو أقلية من الشركاء.
 .2شركة الشخص الواحد التجارية هي الكثر مناسبة لغسل الموال لألسباب التالية:
َ
• تسهل عملية تأسيس شركة الشخص الواحد التجارية بالنظر لعدم وجود شركاء.
 1الوسمي ،محمد والشريعان ،فاطمة ،مرجع سابق.
 2البراهيم ،مروان ،مرجع سابق ،الصفحة .123
 3الريماوي ،فيروز ،مرجع سابق ،الصفحة .407
 4نفس املرجع.
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ً
ً
• نظرا للصفة التجارية ،فيحق للشركة القيام بالتعامالت بيعا وشر ًاء بغرض تحقيق الربح؛
المر الذي يساعد املجرم على تمويه مصدر أمواله عبر التعامل مع الشركة.
• تمنح الصفة التجارية مصدر دخل مقنع للشركة ،يساعد املجرم على إخفاء أمواله في ميزانية
ً
الشركة دون أن يثير ذلك أي شبهة ،بينما في الشركات املهنية املدنية مثال تثير أتعاب االستشارات
املبالغ فيها شبهة غسل الموال.
ً
ً
وسهلة ،وهو َّ
مما يسهل عملية
• تكون السيطرة على شركة الشخص الواحد من مالكها تامة
ً
كواجهة لغسل الموال دون جذب أنظار باقي الشركاء لعدم وجودهم أصال.
استغاللها
ٍ
• َّ
إن تأسيس وإدارة شركة الشخص الواحد كواجهة وهمية هو الخيار امل َّ
فضل للمجرم الذي
ٍ
ٍ
ليس لديه أشخاص يثق بهم حتى يشتركوا معه في غسل الموال.
• يستطيع املجرم تغليب مصلحته الشخصية على مصلحة الشركة طاملا ال يوجد شركاء معه
َّ
يتضرروا من هذه املمارسات ،وتبقى قدرة الدائنين -إن وجدوا -على رقابة عمليات الشركة
يمكن أن
ً
ضعيفة نظرا لكونهم خارجها.
• يستطيع املجرم بكل مرونة تصفية الشركة وإغالقها بعد انتهاء الحاجة إليها بفعل انتهاء
َّ
مخطط غسل الموال دون الرجوع للشركاء لعدم وجودهم.
• يمكن للمجرم مدير شركة الشخص الواحد السيطرة الكاملة على إدارتها ،ورغم َّأنه يكون
ً
ً
ً
َّ
إال َّ
أن هذا املالك قد يكون هو املجرم أو شخصا متواطئا معه أو ال يفقه بأمور
مسؤوال أمام املالك،
التجارة واملحاسبة.
ً
 .3قدرة املجرم على التعامل مع الشركة كشخص مستقل تفتح له مجاال للتمويه املالي عبر تعامالت
ً
ً
تجارية وهمية الغرض منها التمويه املالي ومنح الموال غير املشروعة مصدرا مشروعا.
 .4ذمة الشركة املستقلة تسمح للمجرم بدمج أمواله الشخصية بأموال الشركة بغرض إخفائها عن
ً
ً
ً
السلطات ،وإظهارها بمظهر أموال الشركة التي تملك دخال مشروعا مقنعا.
ً
ً
 .5تمكين مالك شركة الشخص الواحد من تعيين مديرا للشركة غيره هو شخصيا وفق قانون
ً
الشركات ،يفتح املجال أكثر لتنفيذ غسل الموال بالتمويه والخفاء ،خاصة إن كان مالك الشركة غير
املجرم ذاته.
ُّ .6
تعدد الشركات التي يملكها الشخص على شكل شركة الشخص الواحد تساعد في تنفيذ غسل
الموال باستغالل ذمتها املالية املستقلة.
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التوصيات
ً
 .1إنشاء لجنة خاصة بالتحريات مالية تكون َّ
مهمتها محصورة في الرقابة والتدقيق في حسابات
شركات الشخص الواحد بشكل عام والتجارية بشكل خاص.
َّ
َّ
 .2إلغاء إمكانية تعيين مدير لشركة الشخص الواحد غير املالك ،إال إذا وقع املالك هذه الشركة
على مستند يقر فيه بعلمه بمشروعية مصدر الموال التي ُّ
يتم إيداعها وصرفها من وإلى ميزانية الشركة.
ملستندات تثبت
بنك يتعامل معه باسم الشركة
ٍ
 .3إلزام مدير شركة الشخص الواحد بتسليم أي ٍ
َّ
تسجيل الحسابات البنكية وكافة عمليات اليداع والسحب ضمن سجالت الشركة.
َّ
 .4إنشاء لجنة خاصة في البنك املركزي تكون َّ
مهمتها تدقيق سجالت شركات الشخص الواحد بشكل
ُّ
َّ
عام والتجارية بشكل خاص ،والتأكد من مطابقة البيانات املالية للسجالت مع التعامالت البنكية
الجارية باسم الشركة.
 .5النص على عدم جواز تلقي شركة الشخص الواحد ُّ
شخص كان وتحت أية
للتبرعات من أي
ٍ
ظروف كانت.
ٍ
ُّ
 .6حصر الحق بتملك شركة الشخص الواحد بشركة واحدة لكل شخص.
قائمة املراجع
ً
أوال :املراجع باللغة العربية
 إبداح ،نسرين ،تكوين شركة الشخص الواحد في ظل قانون الشركات الردني ،رسالة ماجستير في القانونالخاص ،كلية القانون ،جامعة اليرموك ،نوقشت عام .2011
 اإلبراهيم ،مروان ،الصعوبات القانونية التي تواجه شركة الشخص الواحد في التشريعات الردنية ،مجلةأبحاث اليرموك ،سلسلة العلوم النسانية واالجتماعية ،عام .2008
 إيمون ،مصطفى ،دراسة مقارنة للمؤسسة ذات مسؤولية محدودة واملؤسسة ذات الشخص الوحيد،رسالة ماجستير ،قسم القانون الخاص ،جامعة الجزائر ،1دون تاريخ مناقشة.
 بوزبر ،محمد ،املسؤولية الجنائية لألشخاص االعتباريين عن جرائم غسل الموال ،مجلة الحقوق ،جامعةالكويت ،السنة  ،28العدد  ،3سبتمبر .2004
ً
 الحمد ،رنا ،النظام القانوني لشركة الشخص الواحد وفقا للقانون رقم  1لسنة  2016وتعديالته بإصدارقانون الشركات الكويتي والئحته التنفيذية ،رسالة ماجستير في القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة
الكويت ،نوقشت عام .2019
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 حمزة ،إخالص ،شركة الشخص الواحد محدودة املسؤولية (دراسة مقارنة بين التشريع الفرنس ي واملصريوالعراقي) ،مجلة كلية التربية الساسية للعلوم التربوية والنسانية ،جامعة بابل ،العدد  ،35عام .2017
 الخثالن ،تركي ،شركة الشخص الواحد – دراسة تأصيلية ،مجلة کلیة الشریعة والقانون بتفهنا الشراف-دقهلیة ،املجلد  ،22العدد  ،2عام .2020
 الرشيدي ،جديع ،موقف القانون الكويتي من عمليات غسيل الموال املصرفية (باللغة النكليزية) ،مجلةالحقوق ،جامعة الكويت ،السنة  ،34العدد  ،1مارس .2014
 الريماوي ،فيروز ،شركة الشخص الواحد دراسة مقارنة ،دار البشر ،عمان.1997 ، الصفار ،زينة وخضير ،بان ،أثر تخصيص الذمة املالية على شركة الشخص الواحد ،مجلة الرافدينللحقوق ،املجلد  ،13العدد  ،48عام .2011
 الطبطبائي ،عادل ،ظاهرة غسيل الموال وأثرها على االقتصاد الوطني ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت،السنة  ،22سبتمبر .1998
 العمر ،عدنان ،مــدى انسجام شركة الشخص الواحد مع الحكام العامة والخاصة للشركات ،مجلةاملنارة ،املجلد  ،24العدد  ،2عام .2018
 الفيلكاوي ،حور ،النظام القانوني لشركة الشخص الواحد (دراسة ملوقف املشرع الكويتي في قانونالشركات الجديد) ،رسالة ماجستير في القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة الكويت ،نوقشت عام .2016
ً
 القضاة ،معين ،أهمية شركة الشخص الواحد وفقا لحكام قانون الشركات ،مجلة العلوم الشرعية،جامعة القصيم ،املجلد  ،12العدد  ،5عام .2019
 الذيابي  ،سعد ،شركة الشخص الواحد في النظام السعودي ،مجلة الستاذ ،جامعة املسيلة ،املجلد ،2العدد  ،7سبتمبر .2017
 املانع ،عادل ،البنيان القانوني لجريمة غسيل الموال ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ،السنة  ،29العدد ،1مارس .2005
 املحاسنه ،محمد ،املسؤولية الجزائية للشخص املعنوي في حالة انتفاء الصفة التمثيلية للعضو مرتكبالجريمة -راسة مقارنة ،-مجلدة دراسات ،علوم الشريعة والقانون ،املجلد  ،42العدد  ،1عام .2015
 مطلوب ،مصطفى ناطق ،املشروع الفردي (شركة الشخص الواحد) على وفق التطورات التشريعيةالحديثة ،مجلة الرافدين للحقوق ،املجلد  ،10العدد  ،36عام .2008
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 إشكاليات التنظيم القانوني للضمانات العامة لدائني شركة الشخص الواحد ذات، سامية،  النهدي، جامعة المارات العربية املتحدة، كلية القانون، رسالة ماجستير في القانون الخاص،املسؤولية املحدودة
.2018 نوقشت في
 ضمانات دائن ْي شركة الشخص الواحد وفق قانون الشركات، فاطمة، والشريعان، محمد، الوسمي املجلد،2  العدد، منشور في مجلة الحقوق جامعة الكويت، دراسة قانونية مقارنة- 2016  لعام1 الكويتي رقم
.2018  عام،42
ً
 املراجع باللغة اإلنكليزية:ثانيا
- Dorathy, M. Bina Celine, One Person Company (OPC)-The new business format for small
retailers in India, Management-Journal of Contemporary Management Issues, Vol. 20, No. 1,
2015.
- Fang, Juan, Agency Cost and Uncontrollable Risks in Hiding Fortune Overseas—Offshore
Companies, Ownership of the Cannes Villa and Money Laundering in the Criminal Case of Bo
Xilai, Ownership of the Cannes Villa and Money Laundering in the Criminal Case of Bo Xilai, SSRN
Papers, 2017. See:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3018666 (2-10-2020).
- Gottschalk, Petter, Prevention of White-Collar Crime: The Role of Accounting, Journal of
Forensic & Investigative Accounting, Vol. 3, No. 1, 2011.
- Kumar, Vipan, One Person Company: Concept, Issues and Suggestions, Corporate Law
Adviser, Vol. 132, 2016.
- Mulig, Liz, At the home of the deluxe fruitcake: A deluxe case of accounting fraud, Academy
of Accounting and Financial Studies Journal, Vol. 22, No. 2, 2018.
- Sharma, Nishant, and Ruchita Dang, Analyzing Companies Act: A move towards better
Governance, IOSR Journal of Business and Management, Vol. 16, No. 5, 2014.
- Turovska, Jekaterina, Recognising Cases of Money Laundering and Financial Crime from the
Perspective of Accounting Firms. Case Company X and Company Y, Bachelor’s Thesis, Degree
Programme in International Business, Haaga-Helia University, Helsinki-Finland, 2020.
- Virk, Somya, one-person company – a need of change, Superemo Amicus, Vol. 12, 2019.
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- Yallapragada, RamMohan R., Roe, C. William and Toma, Alfred G., Accounting fraud, and
white-collar crimes in the United States, Journal of Business Case Studies, Vol. 8, No. 2, 2012.
- Yang, Shenggang, and Wei, Lai, detecting money laundering using filtering techniques: a
multiple‐criteria index, Journal of Economic Policy Reform, Vol. 13, No. 2, 2010.
- Zhe, Sun, Analysis of one-person limited liability company in economic law, Journal of
Jiamusi Vocational Institute, Vol. 3, 2016.
ً
 األحكام القضائية:ثالثا
 أحكام محكمة التمييز-1
:األحكام الجزائية
.2013-4-14  جلسة،2012  لعام،209  الطعن رقم.2018-1-14  جلسة،2016  لعام،173  الطعن رقم.2019-4-22  جلسة،2019  لعام،105  الطعن رقم:األحكام التجارية
.1987-4-14  جلسة،1986  لعام،208  الطعن رقم أحكام محاكم الواليات املتحدة-2
- US v. Waymer, United States Court of Appeals, Eleventh Circuit, June 16, 1995.
- US v. O'KANE, United States Court of Appeals, Eighth Circuit, September 9, 1998.
- US v. Powers, United States Court of Appeals, Fifth Circuit, February 25, 1999.
- Cuellar v. US, Supreme Court of United States, June 2, 2008.
- US v. Rubashkin, United States Court of Appeals, Eighth Circuit, September 16, 2011.
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)جرمية انتهاك حرمة احلياة اخلاصة يف التشريع اإلماراتي (دراسة حتليلية
The offense of Violation of privacy in UAE legislation (analytical study)
 مستشارقانوني بدولة اإلمارات وسلطنة عمان،فضل هللا محمد الحسن فضل هللا/ اعداد األستاذ
Fadlalla Mohamed El Hassan Fadlalla, Legal Adviser in the UAE and Sultanate of Oman

Abstract

At first, the crime of attacking the sanctity of private life The individual represents an important
study as this assault develops and exits From its traditional framework to an updated one based
on its evolution The world in the fields of communications and information technology,
therefore, was a must of Research the legal structure of the elements of this crime and determine
the extent of it She can face the grandfather and the means to commit her so took the Study the
concept of the right to private life in general as well as in Islamic law and international
agreements, The right to privacy in the information age, the legal structures for the offense of
privacy violation in UAE penal legislation, both in the UAE Penal Code and the it Crime Prevention
Law, 2012, in terms of physical and mental terms, and the researcher has been able to answer the
problem of research using the analytical approach to legal texts, The research concluded that the
UAE legislature had taken optimal care of protecting the right to privacy and had criminalized all
acts that would infringe upon the right, thereby making the legal model of the offense of privacy
violation both within the traditional framework Modern framework; The research recommended
that The report provides that the prosecutor, accompanied by the judicial officer, may have access
to the accused's phone or personal computer (Laptop), in particular the privacy settings of the
accused's page and the procedure for its filming, seizure of its content and so on to stand up The
availability of publicity and the difficulty of proof in this regard and the difficulty of applying the
law.
Key words: privacy, private communications, eavesdropping.
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ملخص:
لعل من نافلة القول ان جريمة االعتداء على حرمة الحياة الخاصة للفرد تمثل دراسة مهمة في ظل
ً
تطور هذا االعتداء وخروجه من إطاره التقليدي إلى إطار مستحدث تبعا للتطور الذي يشهده العالم في مجاالت
االتصاالت وتقنية املعلومات لذلك كان ال مناص من البحث في البناء القانوني لركان هذه الجريمة والوقوف
على مدى مقدرتها على مواجهة املستجد من سبل ووسائل ارتكابها لذا تناولت الدراسة مفهوم الحق في الحياة
الخاصة بصورة عامة وكذا في الشريعة السالمية وفي االتفاقيات الدولية ،والحق في خصوصية املعلومات في
عصر املعلوماتية ،والبنيان القانوني لجريمة انتهاك الخصوصية في التشريع الماراتي سواء في قانون العقوبات
االتحادي الماراتي أو قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 2012م وذلك من ناحية الركن املادي والركن
ً
املعنوي ،وقد تمكن الباحث من الجابة على إشكالية البحث مستخدما املنهج التحليلي للنصوص القانونية ،
وقد خلص البحث إلى نتيجة مفادها أن املشرع الماراتي قد اعتنى بصورة مثلى في االهتمام بحماية الحق في
الخصوصية وعمل على تجريم كل الفعال والتي من شأنها أن تهتك ستر هذا الحق المر الذي جعل معه
النموذج القانوني لجريمة انتهاك الخصوصية ينال البنيان القانوني السليم سواء كان في الطار التقليدي أو
ً
ً
استثناء وحصريا للجرائم
الطار الحديث؛ وقد انتهى البحث بعدة توصيات نخص بالذكر منها التوصية بالنص -
ً
اللكترونية وإلزاما -بان يرفق طي أمر القبض للمتهم أمر صادر من النيابة يسمح بموجبه لعضو االدعاء العام
برفقه عضو الضبط القضائي ب االطالع على هاتف املتهم او حاسبه الشخص ي وبالخص إعدادات
الخصوصية لصفحة املتهم محل البالغ واجراء الالزم بصددها من تصوير وضبط محتواها ونحو ذلك للوقوف
على مدى توافر العالنية من عدمه ولتفادي صعوبة الثبات في هذا املنحى بل وصعوبة تطبيق القانون.
كلمات مفتاحية :الحياة الخاصة ،االتصاالت الخاصة  ،التنصت.
املقدمة:
الحق في الخصوصية يعد من الحقوق التي كفلها الدستور 1في دولة المارات العربية املتحدة ،حيث
احاطها املشرع الماراتي بسياج من الحماية وعمل على توفير الضمانات القانونية لهذا الحق؛ إذ حرص على
تجريم االعتداء على حرمة الحياة الخاصة سواء كان في قانون العقوبات أو تجريمه للجرائم املستحدثة الواقعة
على حق الخصوصية بوسائل االتصال الحديثة بموجب القانون االتحادي لسنة 2012م بشأن مكافحة
 1فقد نص الدستور الماراتي في املادة  26على أن ":الحرية الشخصية مكفولة لجميع املواطنين ،وال يجوز القبض على أحد أو تفتيش
ة ،أو حجزة أو حبسة إال وفق أحكام القانون ،وال يعرض إي إنسان للتعذيب أو املعاملة الحاطة بالكرامة".
ً
ونص الدستور الماراتي أيضا في املادة ) (31على أن ":حرية املراسالت البريدية والبرقية وغيرها من وسائل االتصال وسريتها مكفولتان وفقا للقانون".
ونص الدستور الماراتي كذلك في املادة ) (36على أن ":للمساكن حرمة فال يجوز دخولها بغير اذن أهلها اال وفق أحكام القانون وفي الحوال املحددة
فيه".
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جرائم تقنية املعلومات ،وتعد دولة المارات العربية املتحدة من أوائل الدول التي كانت لها قصب السبق في
االستجابة التشريعية لحماية هذا الحق ،كما نجد أن التشريعات الوضعية ومن قبلها الشريعة السالمية قد
ً
أولت أهمية قصوى للحق في الخصوصية كما حظي هذا الحق باهتمام االتفاقيات الدولية ويظهر ذلك جليا
في النص عليه في العالن العاملي لحقوق النسان ،وقد كان هذا الحق يتمثل في حق الفرد في االحتفاظ بأسراره
الخاصة مثل السر الطبي والسر املصرفي ،وحرمة املسكن  ،والحق في حماية املعلومات الخاصة واملراسالت
والصورة والحق في حماية أفكاره ومشاعره إال أن التطور الهائل في تقنيات الحاسب اآللي والقبال على استخدام
شبكة النترنت قد أدى لظهور مفهوم الحق في خصوصية املعلومات في عصر املعلوماتية وبات هذا الحق يشمل
سرية مراسالت البريد اللكتروني وحماية الخصوصية املعلوماتية للمستخدم عبر شبكات مواقع التواصل
االجتماعي .
• أهمية البحث:
تتمثل أهمية هذه الدراسة في جانبين احدهما نظري واالخر عملي ،يتمثل الجانب النظري في محاولة
تسليط الضوء على الحماية الجزائية لحق الخصوصية لألفراد في الطار التقليدي والطار الحديث
ويتم ذلك ب االطالع على موقف املشرع الماراتي والشريعة السالمية و االتفاقيات الدولية ذات
الصلة منه و اراء الفقه القانوني وموقف القضاء من هذا املوضوع  ،للوصول إلى رؤية شاملة عنه ثم
صياغة هذه الرؤى بمقترحات ،اما بالنسبة للجانب العملي فأنه يتمثل في أن هذه الدراسة تحاول إلقاء
ً
الضوء على أي غموض قد يكتنف املوقف في التطبيق القضائي لتالفيه مستقبال للحد من االنتهاك
ً
ات التي تواجه هذه الحقوق انطالقا من أهمية وجوب احترام حرية وكرامة الفرد.
• مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث في دراسة وتحليل املحتوى القانوني في التشريع الماراتي لجريمة انتهاك
الخصوصية في إطارها التقليدي الذى تصدى له قانون العقوبات الماراتي وفي إطارها الحديث الذى
تصدى له قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 2012م والبحث في صور السلوك الجرامي التي تم
تجريمها من قبل املشرع الماراتي وبيان مؤداها وماتغياه املشرع من قصد وبناء قانوني لركان جريمة
انتهاك الخصوصية وبيان عقوبتها التي بموجبها يمكن مواجهة هذه الجريمة واملستحدث منها في ظل
التقدم العلمي والتكنولوجي ال سيما وأن النصوص التقليدية لم تعد تكفي وحدها ملواجهة هذه
النماط الجرامية املستجدة تتمثل اشكالية هذه الدراسة بسؤال رئيس ي يتبعه عدد من االسئلة
الفرعية ،ومفاد ذلك السؤال ،هو ما مدى كفاية الحماية في التشريع الماراتي لحرمة الحياة الخاصة
في ظل البناء القانوني الحالي للتشريع؟ اما االسئلة الفرعية فهي كاالتي:
• ماهية حرمة الحياة الخاصة؟
• ماهية جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة؟
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• ما هي أركان جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة؟
• ما هي صور الركن املادي لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة؟
• أهداف البحث:
-1
-2
-3
-4

بيان ماهية الحق في حرمة الحياة الخاصة.
معرفة الجرائم املترتبة على انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
الملام بالحكام املوضوعية للجرائم املترتبة على انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
بيان مدى كفاية النصوص التشريعية ملكافحة جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

• منهج البحث:
لإلجابة على إشكالية هذه الدراسة ارتأى الباحث االعتماد على املنهج التحليلي للنصوص القانونية بش يء من
االيجاز بغية استجالء البعاد والجوانب املختلفة للموضوع ،بحيث تقتصر هذه الدراسة على بحث جريمة
انتهاك الخصوصية في التشريع الماراتي وذلك ببيان أحكام جريمة انتهاك الخصوصية املؤثمة باملادة ()378
من قانون العقوبات االتحادي الماراتي ؛ وبيان أحكام جريمة انتهاك الخصوصية املؤثمة باملادة ( )21من
قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 2012م الماراتي .
• خطة البحث:
تم تقسيم الدراسة الى ثالثة مباحث رئيسية وعدة مطالب وفروع على النحو التالي:
مطلب تمهيدي :اإلطاراملفاهيمي للحق في الحياة الخاصة
الفرع الول :مفهوم الحق في الحياة الخاصة
الفرع الثاني :الحق في الحياة الخاصة في ضوء أحكام الشريعة السالمي
الفرع الثالث :الحق في خصوصية املعلومات في عصر املعلوماتية
املبحث األول :جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة في ضوء قانون العقوبات اإلماراتي
املطلب الول :أركان جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
الفرع الول :الركن املادي
الفرع الثاني :الركن املعنوي
املطلب الثاني :العقوبات املقررة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
الفرع الول :العقوبات الصلية
الفرع الثاني :العقوبات التكميلية
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املبحث الثاني :جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة في ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات
اإلماراتي
املطلب الول :أركان جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر الوســائل اللكترونية
الفرع الول :الركن املادي
الفرع الثاني :الركن املعنوي
املطلب الثاني :العقوبات املقررة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر الوســائل اللكترونية
الفرع الول :العقوبات الصلية
الفرع الثاني :العقوبات التكميلية
مطلب تمهيدي
اإلطاراملفاهيمي للحق في الحياة الخاصة
تقتض ي طبـيعة بحث حق الخصوصية في الحياة الخاصة بيان الطار املفاهيمي للحق في الحياة الخاصة،
لذلك سيتم تناول مفهوم الحق في الحياة الخاصة في املطلب الول بحيث يتم التأصيل القانوني للحق في حرمة
الحياة الخاصة من ناحية التشريع و الفقه و االتفاقيات الدولية في الفرع الول فيما سيتناول الفرع الثاني
الحق في الحياة الخاصة في ضوء أحكام الشريعة السالمي فيما يلي:
الفرع األول :مفهوم الحق في الحياة الخاصة:
يعد الحق في حرمة الحياة الخاصة من أهم حقوق النسان التي تكفل له الخصوصية والسرية والحفاظ
ً
على حقوقه وحريته ويوفر له حياة آمنه بعيدا عن العلنية والنشر ،ويعتبر مفهوم الحياة الخاصة مفهوم قديم
قدم النسانية نفسها ،ذلك أن النسان البدائي يهمه جدا حماية محارمه ،وهي من بين الحقوق اللصيقة
لإلنسان واالعتراف بها هو مجرد كشف لهذا الحق وليس إنشاء له1؛ ويكفل هذا الحق للفرد الحفاظ على سرية
الحياة الخاصة به ،وعدم جعلها عرضة للعالنية والنشر.

 1بتصرف :بن سعيد صبرينة ،حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة في عهد التكنولوجيا "العالم واالتصال" ،أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة لحاج خضر باتنة2015،م ،ص.7
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ً
ً
ً
أوال :الخصوصية لغة :يرجع اصل هذه الكلمة في اللغة العربية الى الفعل خص  ،فـيقال  :خــص فـالنا بالش ئ
 ،بمعنى فضله به وافرده ،ويقال كذلك خصه بالش يء فيقال خصه خصا ،واختصه أي أفرده به دون غيره،
ويقال إختص فالن بالمر وتخصص له إذا انفرد.1
ً
ً
ثانيا :الخصوصية اصطالحا :لم يتوصل فقهاء القانون إلى تعريف جامع مانع للحق في الحياة الخاصة
لصعوبة حصر الجوانب املختلفة لهذا الحق وتمييزه بحدود واضحة بين ما يعد من الحياة الخاصة لإلنسان
وما يعد من الحياة العامة وذلك ملدى التوسع الذي تتمتع به حرمة الحياة الخاصة ؛ إال أنه قد اجتهد في تعريفها
جانب من الفقه القانوني نكتفي بالذكر منه ما توصل إليه الدكتور أحمد فتحي سرور من تعريف لها هو" :أن
حرمة الحياة الخاصة هي قطعة غالية من كيان النسان ال يمكن انتزاعها منه و إال تحول إلى أداة صماء عاجزة
عن القدرة على االبداع النساني ،فالنسان بحكم طبيعته له أسراره الشخصية ،ومشاعره الذاتية،
وخصائصه املتميزة ،وال يمكن لإلنسان أن يتمتع بهذه املالمح إال في مناخ يحفظها وييهئ لها سبيل البقاء" 2حيث
يرى الدكتور أحمد فتحي سرور أن الحق في الحياة الخاصة يتجسد في صون أسرار الفرد الشخصية وحياته
العاطفية ،وما يخصه ويميزه من حياة زوجيه وعائليه ،وحرمة مسكن ،وبيانات شخصية وصور ومراسالت
خاصه ،وحياة مهنية ،وحالة صحيه ،وأراء سياسية ومعتقدات دينية ونحوها ،وفي ذات السياق فقد أصدرت
المم املتحدة في العام  " 1948اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان" والذى أتى يحوي بنود تكرس لحماية الحقوق
والحريات الساسية لإلنسان والحق في حرمة الحياة الخاصة لألفراد ومنها على سبيل املثال املادة ( )12والتي
جرى نصها على أن "ال يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو
لحمالت على شرفه و سمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحمالت"،3
إذ بهذه الوثيقة الدولية يتضح الدور الذى تلعبه االتفاقيات الدولية في حض الدول على فرض حماية قانونية
للحق في الحياة الخاصة ومدى سعيها في إيجاد تعريف لهذا الحق.
الفرع الثاني :الحق في الحياة الخاصة في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمي:
لقد أقرت الشريعة السالمية وأرست الحق في حرمة الحياة الخاصة وحضت على عدم هتك ستر الفرد،
انطالقا من حق املسلم في عدم تتبع عوراته وعيوبه ،وحق املسلم في الستر عليه ،وحقه في حرمة مسكنه،
ً
َ َ
جليا من خالل قوله تعالىَ ﴿ :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين َآمنوا ال ت ْدخلوا
بجانب إلزام الغير باحترام هذا الحق؛ ويتضح ذلك
َ
ٰ
َ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َ
بي ًوتا َغ ْي َر بيوتك ْم َح َّت ٰى َت ْس َت ْأنسوا َوت َسلموا َع َل ٰى َأ ْهل َه ۚا ذلك ْم خ ْي ٌر لك ْم ل َعلك ْم تذكر َ
ون﴾4وقوله تعالىَ ﴿ :يا أ ُّي َها الذ َ
ين

ً
 1ينظر تفصيال :ابن منظور ،تهذيب لسان العرب ،الطبعة االولى ،دار الكتب العلمية ،لبنان  ،1993 ،ص .290
ينظر  :أحمد فتحي سرور ،الحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصة ،القاهرة ،دار النهضة ،1976 ،ص  54وما بعدها2 .
3 See: https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
سورة النور  ،االية (4 .)27
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َ
ْ َ ْ ًۚ َ
َ ْ
َ ْ
َ ً َ َّ َّ َ ْ َ َّ ْ ٌۖ َ َ
َآمنوا ْ
ضا أيح ُّب أ َحدك ْم أ ْن َيأك َل
ض الظن إث ٌم َوال ت َج َّسسوا َوال َيغ َت ْب َب ْعضكم بع
اج َتنبوا كثيرا من الظن إن بع
َ َ
ۚ
ََ
َّ َۚ
َّللا إ َّن َّ َ
اب َرح ٌ
َّللا َت َّو ٌ
يم﴾.1
ل ْح َم أخيه َم ْي ًتا فكر ْهتموه َو َّاتقوا
ً
فالشريعة السالمية من بين ما عنيت به بصفة أساسية هو النسان و شرعت له حقوقا و كفلت له
ً
حريات يمارسها ،و قررت مبادئ وأسسا تقوم عليها كرامة النسان ،ووضعت ضمانات الحترام ممارساته لهذه
الحقوق وجعلها صالحة لكل زمان ومكان 2فالسالم شرع حقوق النسان في شمول وعمق ،وحرص عليها بسياج
عال منيع وأحاطها بضمانات كافية وصاغها مجتمعه على أساس قوي من الصول واملبادئ.
الفرع الثالث :الحق في خصوصية املعلومات في عصراملعلوماتية:
خصوصية املعلومات تعني حق األفراد أو املجموعات أو املؤسسات أن يحددوا ألنفسهم ،متى وكيف
أو إلى أي مدى يمكن للمعلومات الخاصة بهم أن تصل لآلخرين؛ وحقه في أن يضبط عملية جمع املعلومات
ً
الشخصية عنه ،وعملية معاملتها آليا ،وحفظها وتوزيعها واستخدام ها في صنع القرار الخاص به أو املؤثر
فيه 3سواء وضعت هذه املعلومات في البريد اإللكتروني أو حتى على شبكات التواصل االجتماعي سواء كان
فيس بوك ( ،)Facebookو اتس أب ( ،)WhatsAppتويتر ( )Tweeterونحوها ،السيما وان وسائل التواصل
االجتماعي اصبحت تستعمل بصورة منتظمة في الحياة اليومية ويتم التعبيرمن خاللها عن اآلراء واملشاعر
واألفكاروتحوي بيانات شخصية خاصه باملستخدم لها ويمكنه من خاللها عرض صوره الخاصة على حائط
وواجهة تلك املنصات؛ لذلك اتجهت معظم التشريعات لسن قوانين تواجه انتهاك خصوصية املعلومات
والبيانات وكل ما يتعلق بالحياة الخاصة في النطاق –اإللكتروني -املعلوماتي.
املبحث األول :جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة في ضوء قانون العقوبات اإلماراتي
إن البناء القانوني لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة املؤثمة باملادة ( )378من قانون  -العقوبات
االتحادي الماراتي رقم ( )3لسنة  1987وتعديالته  -البد له من توافر الركن املادي والركن املعنوي فيه كما
يتناول هذا املبحث بجانب اركان جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة العقوبات املقررة لها ونستعرض ذلك من
خالل مطلبين لهما عدة أفرع فيما يلي:

سورة الحجرات  ،االية (.)12
ينظر
 3بتصرف:سوزان عدنان الستاذ ،انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر النترنت "دراسة مقارنة" ،مجلة جامعة دمشق للعلوم القتصادية والقانونية،
املجلد  29العدد الثالث ،2013 ،ص  - .433و ينظر كذلك :د.عبد الفتاح بيومي حجازي ،الحماية الجنائية املعلوماتية للحكومة اللكترونية ،:مصر،
دار الكتب القانونية ،2007 ،ص .33
1

ً
تفصيال :عبدالقادر عودة ،التشريع الجنائي السالمي مقارنا بالقانون الوضعي ،الجزء الول ،دار التراث العربي، 1977،ص  39ومابعدها2 .
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املطلب األول :أركان جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة:
حيث أن الركن املادي يمثل الوجه الظاهر للجريمة وال تقوم الجريمة دون توافره إذ بغير ماديات ملموسة
ال يتحقق االعتداء على املصلحة التي يحميها القانون لذا سنتناول الركن املادي لهذه الجريمة في الفرع الول
على أن نتناول الركن املعنوي في الفرع الثاني فيما يلي:
الفرع األول :الركن املادي:
الركن املادي لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة هو عبارة عن سلوك ونتيجة وعالقة سببية والذي
يهمنا ومن خالله تبرز خصوصية الركن املادي هو السلوك لذا سنتناول صور السلوك الجرامي بش ئ من
التفصيل والتحليل وذلك حسبما أوردها املشرع الماراتي في قانون العقوبات في املادة ( )378والتي تنص على
أن" :يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة او العائلية وذلك بان ارتكب احد
ً
االفعال األتية في غيراالحوال املصرح بها قانونا او بغير رضاء املجني عليه:
ً
أ -استرق السمع اوسجل او نقل عن طريق جهازمن االجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص
او عن طريق الهاتف او اي جهازاخر.
ً
ب -التقط او نقل بجهازايا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت األفعال املشارإليها في الحالتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين
ً
في ذلك االجتماع فإن رضاء هؤالء يكون مفترضا .كما يعاقب بذات العقوبة من نشر بإحدى طرق العالنية
ً
ً
أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأسرارالحياة الخاصة أو العائلية لألفراد ولو كانت صحيحة.
ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سبع سنوات وبالغرامة املوظف العام الذي يرتكب أحد األفعال
ً
املبينة بهذه املادة اعتمادا على سلطة وظيفته."...
وحيث أن السلوك الجرامي في نموذج جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة قد حدده املشرع الماراتي في
قانون العقوبات في الصور التية:
الصورة األولى :فعل استراق السمع:
يقصد به التنصت على الحديث أو االستماع إليه خلسة دون رضاء أو علم قائله أو بغير مقتض ى
ً
القانون 1ويعد مقارفا للجريمة في هذه الحالة كل من استرق السمع بواسطة أي جهاز من أجهزة التنصت
 1وقد نص قانون الجراءات الجزائية الماراتي في املادة  75على أن  " :لعضو النيابة العامة أن يفتش املتهم وال يجوز له تفتيش غير املتهم أو منزل غير
منزله ال إذا اتضح مـن أمــارات قوية أنـه حائز لشياء تتعلق بالجريمة .ويـجـوز له بموافقة النائب العام أن يضبط لدى مكاتب البريد جميع املكاتبات
والرسائل والجرائد واملطبوعات والطرود ولـدى مكاتب البرق جـمـيـع الـبـرق ـيــات ،وأن ي ـراقــب ويــسجـل املحادثات بما في ذلك السلكية والالسلكية متى
استوجبت مقتضيات التحقيق ذلك".
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ً
فعلى سبيل املثال مراقبة املكاملات الهاتفية في غير الحوال املصرح بها قانونا وال يعاقب وفق هذه املادة من
استرق السمع عن طريق الذن إذ أنه قد اشترط املشرع توافر جهاز أي كان نوعه الستراق السمع من خالله،
ً
ويرى الباحث ضرورة تجريم استراق السمع حتى وإن كان بواسطة الذن في الماكن الخاصة تحديدا لكونه يعد
انتهاك لحرمة الحياة الخاصة إذ أن ما يمكن سماعه قد يهدد حياة الفرد ما إذا كان قد سمع شخص يبوح آلخر
بكلمة السر لبطاقته االئتمانية أو بكلمة املرور لحساباته الشخصية عبر مواقع التواصل االجتماعي او بريده
َ
اللكتروني أو نحو ذلك ؛ حيث قصر املشرع الماراتي تجريم استراق السمع بواسطة الذن على املكاملة الهاتفية
فقط سواء كان ذلك في مكان عام أو خاص في املادة ( )380من قانون العقوبات والتي تنص على أن " :يعاقب
بالغرامة التي ال تقل عن ثالثة آالف درهم من فض رسالة أو برقية بغير رضاء من أرسلت إليه أو استرق
السمع في مكاملة هاتفية .ويعاقب الجاني بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر أو بالغرامة التي ال تقل عن
خمسة آالف درهم إذا أفش ى الرسالة أو البرقية أو املكاملة لغيرمن وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن
ذلك إلحاق الضرربالغير" وطاملا أن املشرع الماراتي في املادة ( )380لم يقرر اشتراط توافر أي جهاز من الجهزة
التي يتم عبرها التنصت لتمام فعل استراق السمع بما مؤداه تجريمه لفعل استراق السمع في حال أن تم
بواسطة الذن ،والجدير بالشارة أنه ال يشترط الرتكاب جريمة استراق السمع  -التي جرت في مكان خاص او
ملحادثات جرت عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر  -إرسال او تسجيل الحديث إلى شخص أخر حيث جرم
املشرع الماراتي مجرد التنصت على الحديث 1وبغض الطرف عن خصوصية الحديث من عدمه الن ما يبتغيه
املشرع الماراتي في هذه الصورة من صور السلوك الجرامي هو حماية حرمة خصوصية املكان وفي سياق
متصل جرم املشرع الماراتي في املادة ( )378آنفة البيان التنصت في مكان عام عن طريق أي جهاز من أجهزة
التنصت على املحادثات سواء كانت عن طريق الهاتف او اي جهاز اخر شريطة أن يتم التنصت بواسطة أي
جهاز من أجهزة التنصت ،أما إن تم بواسطة وسيلة أو شبكة معلوماتية يخرج من نطاق تطبيق قانون
العقوبات ويدخل في حيز تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات ،وحيث أن طبيعة املكاملات الهاتفية في
ً
ً
العادة تتسم بالسرية لذلك أحاطها املشرع الماراتي بحماية جزائية حافظا على خصوصية الحديث وحسنا
صنع املشرع الماراتي حينما لم يحدد جهاز بعينه سواء كان ذلك في الجهزة التي يتم عبرها التنصت أو الجهزة
التي تجري من خاللها املحادثات بغية أن يشمل تجريم الفعل للمستحدث من أجهزة التنصت وكذلك تشمل
الحماية الجزائية للمحادثات التي ستتم عبر الجهزة املستحدثة ،ومؤدى ذلك جميعه أن العبرة بحماية حق
ً
الخصوصية سواء كانت للمكان أو للحديث ،وعليه فيكون الحديث خاصا اذا جرى في مكان خاص او بالهاتف
ً ً
أو أي جهاز اتصال آخر ولو تناول املجني عليه موضوعا عاما في املحادثة الهاتفية حتى وإن تمت في مكان عام،

 1املكان الخاص قد عرفه الفقيه سافيني " : "Chavanneبأنه "املكان الذي يستخدم كإطار للحياة الخاصة ،وليس من حق الغير أن يدخله دون رضا
الشخص ،أو هو املكان املغلق الذي ال يسمح للغير بدخوله ،أو يتوقف دخوله على إذن لدائرة محدودة صادرة ممن يملك هذا املكان أو من له الحق
في استعماله أو االنتفاع به".
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ً
إال أن الحديث الخاص الذي يتجاذبه أطرافه في مكان عام بعيدا عن استخدام جهاز الهاتف أو أي جهاز اتصال
آخر وبصورة تسمح للمارة بسماعه ال يمثل استراق السمع له أو تسجيله او نقله انتهاك لخصوصيتهم.
ومناط الحماية الجزائية لحرمة حق الخصوصية في هذه الصورة من صور السلوك الجرامي وفق املشرع
الماراتي أال يصدر استراق السمع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في أثناء اجتماع عدد من الشخاص لجهة
ً
أن رضاء املجني عليهم يكون مفترضا في هذه الحالة وال تقوم بهذا الفعل الجريمة النتفاء استراق السمع بخلسة
أو خفية ومن أن املشرع قد أتاح الفرصة للمجني عليهم أن كان الحديث خاص تنبيه الجاني بذلك أو الكف عن
ً
االسترسال في أحاديثهم الخاصة وسردها او إيعازه بالتوقف عن استراق السمع بأي صورة مقبولة قانونا ،وإن
تم التغاض ي عن ذلك جميعه من قبل املجني عليهم فقد ينبئ ذلك بأن الحديث ليس بخاص أو بتنازلهم عن هذه
ً
الحماية المر الذي أعده املشرع الماراتي رضاء للمجنى عليهم وبدوره يصبح الفعل مباحا.
الصورة الثانية :فعل تسجيل أو نقل محادثات:
يقصد بالتسجيل حفــظ الحديــث علــى الشــرطة املخصصــة لذلــك حتــى يمكــن إعــادة االســتماع إليــه مــرة
أخــرى1؛ وتعرف الحاديث بأنها كل صوت له داللة التعبير عن معنى أو مجموعة معاني من الفكار املترابطة
سواء كانت مفهومة لجمهور الناس أو لفئة قليلة ،من خاللها يطلق الفرد العنان لنفسه ويبوح لغيره ما يدور في
كوامن نفسه وال يشترط لغة معينة يجري الحديث بها ،2أما النقل فيقصد به نقل الحديث أو املكاملة من املكان
الخاص الذي دار فيه الحديث أو املكان الذي دارت به املكاملة الى مكان آخر وينصب التجريم على مجرد عملية
النقل حتى وإن لم يستمع له شخص آخر ،ويتم التسجيل أو النقل بواسطة جهاز معد لذلك سواء تم هذا
النقل أو التسجيل ملحادثة دارت في مكان خاص أو دارت عبر الهاتف أو أي جهاز من الجهزة الخرى في ذات
ً
املكان أو في مكان عام بغير رضاء املجني عليه أو دون مسوغ قانوني ،ومع ذلك يعد الرضا مفترضا من قبل املجني
عليهم إذا تم هذا النقل أو التسجيل في مسمع أو مرأى منهم خالل اجتماعهم حتى وأن كان ذلك في مكان خاص.
الصورة الثالثة :فعل التقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص:
التقاط الصورة املحقق ملعنى أخذها يعني تثبيتها على مادة حساسة ،3والجدير بالشارة إليه أن الجريمة
في هذه الحالة تتحقق بمجرد التقاط الصورة  -في مكان خاص بغير رضاء املجني عليه -بواسطة جهاز أي كان
نوعه دون تحديد نوع الجهاز من قبل املشرع الماراتي ودون وضع اعتبار لمكانية معالجتها وإخراجها في دعامة
مادية إذ يتم االكتفاء بوجودها على الجهاز ويقصد بنقل صورة شخص إرسالها من مكان تواجدها إلى مكان
آخر واشترط املشرع الماراتي أن تكون الصورة قد أخذت لشخص في مكان خاص فيما معناه إن الصورة إذا
 1محمد أمين الخرشة و إبراهيم سليمان القطاونة ،الحياة الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في قانون العقوبات الماراتي ،مجلة جامعة الشارقة
للعلوم الشرعية والقانونية ،المارات العربية املتحدة ،املجلد ( ،)13العدد ( ،2016 ،)1ص .73
 2محمد أمين فالح الخرشة ،جرائم االعتداء على الحق في الحياة الخاصة في قانون العقوبات الردني ،مجلة الحقوق ،جامعة البحرين ،البحرين،
املجلد ( ، )8العدد(،)2ص .382
 3محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص ،جرائم االعتداء على الشخاص ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1978، ،ص 776
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كا نت لشخص في مكان عام خرج فعل نقلها أو التقاط ها من دائرة التجريم؛ والبد ان يتم التقاط أو نقل
الصورة بواسطة جهاز أي كان نوعه مؤدى ذلك عدم قيام الجريمة في هذه الحالة أن تتم الرؤية بالعين املجردة
كاستراق النظر من ثقب الباب أو من كوة مفتوحة ،وكذا الحال بشأن التطفل الذي يتم عن طريق منظار
مقرب أو رسم صورة شخصية في مكان خاص مهما بلغت درجة البداع الفني في رسمها فهي لم تتم بالجهاز
الذى عناه املشرع الماراتي 1؛ ويرى الباحث ضرورة تجريم مجرد التقاط الصورة بغير رضا املجني عليه في مكان
ً
عام إذ أن الصورة الشخصية تعد من السمات الشخصية التي يجب أن تشملها الحماية بوصفها عنصرا
ً
أساسيا من عناصر الحياة الخاصة وفي العادة ما التقاط الصورة إال بداية الرتكاب جرائم أخري كالسب
والقذف عبر مواقع التواصل االجتماعي أو تعدليها ببرامج متخصصة بقصد التشهير والساءة أو التهديد بالنشر
او االبتزاز وغيرها.
الصورة الرابعة :نشرأخبارأو صورأو تعليقات تتصل بأسرارالحياة الخاصة أو العائلية:
يقصد بالنشر تمكين عدد غير محدد من الناس من العلم و االطالع على فحوى الخبر أو الصور أو
تعليقات تتصل بالحياة الخاصة أو العائلية للمجني عليه ،ويستوي أن يكون النشر قد تم عن طريق الصحافة
او السينما أو التليفزيون أو عن لصق العالنات.2
حيث اناط املشرع الماراتي في النموذج القانوني للجريمة في هذه الحالة إن يتم النشر بإحدى طرق
العالنية ،3وتقـوم هذه الجريمة حتى وإن كانت الخبار والتعليقات التي تم نشرها صحيحـة لكونها تتصل بأسرار
الحياة الخاصة أو العائلية وقد تم النشر دون رضاء املجني عليه.
الفرع الثاني :الركن املعنوي:
الصل أال جريمة بغير ركن معنوي ،إذ أنه وسيلة املشرع في تحديد املسؤول عن الجريمة ،ونجد أن
جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة في ضوء قانون العقوبات االتحادي الماراتي هي جريمة عمدية يتخذ الركن
املعنـوي فيها إرادة السلوك الجرامي والعلم بكافة العناصر التي تكون الجريمة  ،اذ يجب على الجاني ان يعلم
بالصفة الخاصة للمكان أو بالصفة الخاصة لألخبار أو الصور أو التعليقات التي يقوم بنشرها كما انه يجب
 1ينظر  :ممدوح خليل بحر ،حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،بدون طبعة1983 ،م ،ص .455
 2بتصرف :ممدوح خليل بحر ،املرجع السابق ،ص .464
 3حيث نصت املادة ( )9من قانون العقوبات على أن:
" -1القـول أو الصيـاح إذا حصـل الجهـر بـه أو ترديـده بإحـدى الوسـائل اآلليـة فـي جمـع عـام أو فـي طريـق عـام أو فـي مـكان مبـاح أو مطـروق أو إذا أذيـع
بأيـة وسـيلة أخـرى.
 -2العمـال أو الشـارات أو الحـركات إذا وقعـت فـي مـكان ممـا ذكـر أو نقلـت إلـى مـن كان فـي هـذه الماكـن بطريقـة مـن الطـرق اآلليـة أو بأي طريقـة
أخـرى.
 -3الكتابـة والرسـوم والصـور والفـالم والرمـوز وغيرهـا مـن طـرق التعبيـر إذا عرضـت فـي مـكان ممـا ذكـر أو وزعـت بغيـر تمييـز أو بيعـت إلـى النـاس أو
عرضـت عليهـم للبيـع فـي أي مـكان".
47

مركز جيل البحث العلمي  -جملة جيل األحباث القانونية املعمقة  -العدد  44نوفمرب 2020

ً
ً
ان يكون عاملا بان من شان الجهاز الذي يستعمله ان ينقل الحديث او يسجله أو يسترق السمع به فضال عن
ذلك يجب ان تتجه ارادة الجاني الى الفعل الجرمي والى النتيجة الجرمية من استراق للسمع أو تسجيل أو نقل
أو التقاط أو نشر الصور أو الخبار أو التعليقات الشخصية دون رضاء املجني عليه ،1وفيما يتعلق بالرادة
فهي نشاط نفس ي يتجه إلى تحقيق غرض معين عن طريق وسيلة معينة ،ويقصد باتجاه الرادة الى ارتكاب
السلوك ان تتجه اراده الفاعل الى ارتكاب الفعل دون موافقة أو اراده صاحب الحق أو عن طريق الخلسة أو
االحتيال ،والسلوك االرادي يجد مصدره في املحرك النفس ي الناتج عن االدراك والوعي.
املطلب الثاني :العقوبات املقررة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة:
قد نص املشرع الماراتي على العقوبات املقررة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة في املادة ( )378من
قانون العقوبات االتحادي
الماراتي  2وهي الحبس والغرامة وترك املشرع السلطة التقديرية للقاض ي في تحديد مدة الحبس وقيمة مبلغ
الغرامة على أن ال تقل مدة الحبس عن شهر وال تزيد عن ثالثة سنوات وأن ال تقل الغرامة عن ألف درهم وال
ً
تزيد عن ( )3000درهم وذلك هديا بما هو منصوص عليه في املواد (3)69و ( 4)71من قانون العقوبات االتحادي
الماراتي بجانب العقوبات التكميلية املصادرة ومحو التسجيالت املتحصلة عن الجريمة لذلك سنتناول
العقوبات املقررة للجريمة في فرعين الول للعقوبة الصلية والثاني للعقوبة التكميلية فيما يلي:

 1ينظر  :محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة الرابعة  ،1977،ص  -796ينظر :
حسام الدين الهواني ،الحق في احترام الحياة الخاصة ،دار النهضة العربية ،بدون تاريخ نشر.
 2تنص املادة ( )378من قانون العقوبات االتحادي رقم ( )3لسنة 1987م وتعديالته على أنه" :يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة
ً
الحياة الخاصة او العائلية وذلك بان ارتكب احد االفعال التية في غير االحوال املصرح بها قانونا او بغير رضاء املجني عليه:
ً
أ -استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من االجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق الهاتف او اي جهاز اخر.
ً
ب -التقط او نقل بجهاز ايا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الفعال املشار إليها في الحالتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك االجتماع فإن رضاء هؤالء يكون
ً
ً
ً
مفترضا .كما يعاقب بذات العقوبة من نشر بإحدى طرق العالنية أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية لألفراد ولو
كانت صحيحة.
ً
ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سبع سنوات وبالغرامة املوظف العام الذي يرتكب أحد الفعال املبينة بهذه املادة اعتمادا على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الحوال بمصادرة الجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة كما يحكم بمحو التسجيالت املتحصلة عنها أو إعدامها".
 3تنص املادة ( )69من قانون العقوبات االتحادي رقم ( )3لسنة 1987م وتعديالته على أنه" :الحبس هو وضع املحكوم عليه في إحدى املنشآت
ً
العقابية املخصصة قانونا لهذا الغرض وذلك للمدة املحكوم بها.وال يجوز أن يقل الحد الدنى للحبس عن شهر وال أن يزيد حده القص ى على ثالث
سنوات ما لم ينص القانون على خالف ذلك"
 4تنص املادة ( )71من قانون العقوبات االتحادي رقم ( )3لسنة 1987م وتعديالته على أنه" :عقوبة الغرامة :هي إلزام املحكوم عليه أن يدفع
للخزينة املبلغ املحكوم به ،وال يجوز أن تقل الغرامة عن ألف درهم وال أن يزيد حدها القص ى على مليون درهم في الجنايات وثالثمائة ألف درهم في
الجنح ،وذلك كله ما لم ينص القانون على خالفه ".
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الفرع األول :العقوبات األصلية:
ً
أوال :عقوبة جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة البسيطة:
عقوبة الحبس والغرامة :هي عقوبة الحبس التي ال تقل مدتها عن شهر وال تزيد عن ( )3ثالثة سنوات
وعقوبة الغرامة التي ال تقل عن ألف درهم وال تزيد عن ( )3000درهم وتعتبر عقوبة الحبس وجوبية بجانب
ً
عقوبة الغرامة معا إذ ال يجوز للقاض ي االكتفاء بعقوبة الحبس فقط أو عقوبة الغرامة فقط وترك املشرع
السلطة التقديرية للقاض ي في شأن تقدير مدة الحبس وقيمة مبلغ الغرامة.
ً
ثانيا :عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة املقترنة بظرف مشدد:
ً ً
وقد نص املشرع الماراتي على ظرف مشدد إذا كان الجاني موظفا عاما واعتمد على سلطة وظيفته في
مقارفته للجريمة وحدد لها عقوبة السجن املؤقت الذي وضع له حد أقص ى بحيث أن مدته ال تزيد على سبع
ً
سنوات وبالغرامة التي ترك تقدير قيمتها للقاض ي وجعل الحكم بكل من عقوبتي السجن املؤقت والغرامة معا
ً
وجوبيا.
الفرع الثاني :العقوبات التكميلية:
املصادرة ومحو التسجيالت املتحصلة عن الجريمة :وهي مصادرة الجهزة املستخدمة في الجريمة ومحو
التسجيالت املتحصلة عن الجريمة لكونها تعتبر تسجيالت خاصة باملجنى عليه وتمس حياته الشخصية
الخاصة وحتى ال يتم استخدام ها مرة اخرى وهي تعتبر عقوبة تكميلية وجوبية بحسب املشرع الماراتي .
ولــم ينــص املشــرع صراحــة علــى العقــاب علــى الشــروع ،فالجريمــة هنــا جنحــة وبالرجــوع لحكـم القواعـد
العامـة يتبيـن عـدم العقـاب علـى الشـروع فـي الجنـح مـا لـم ينـص صراحـة علـى العقـاب عليـه.1
املبحث الثاني
جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة في ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات اإلماراتي
ً
تعد دولة المارات العربية املتحدة من أوائل الدول التي أصدرت قانونا ًخاصا بجرائم تقنية املعلومات في
عام 2006م والذي تم الغاؤه بمرسوم قانون اتحادي رقم ( )5لسنة 2012م بشأن مكافحة جرائم تقنية
املعلومات وتعديالته )في العوام  ) 2018 ،2016والذي اهتم فيه املشرع الماراتي بوضع نظام قانوني يعنى
بتجريم الجرائم املستحدثة التي يتم ارتكابها بواسطة وســائل تقنيــة املعلومات أو شبكة معلومات تقنية

1

محمد أمين الخرشة و إبراهيم سليمان القطاونة ،مرجع سابق ،ص .75
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وسنتطرق إلى ذلك من خالل هذا املبحث في مطلبين املطلب الول لركان جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
أما املطلب الثاني فهو للعقوبات املقررة لها فيما يلي:
املطلب األول :أركان جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبرالوســائل اإللكترونية:
حيث أن الركن املادي ال يختلف في عناصره في حالة ارتكابه عبر الوسائل اللكترونية إذ أن الحكام العامة
للجريمة اللكترونية ال تختلف عن الحكام العامة للجريمة التقليدية ، 1وال تقوم الجريمة سواء كانت تقليدية
أو إلكترونية دون توافر الركن املادي أو الركن املعنوي لذا نستعرض ذلك من خالل فرعين الفرع الول للركن
املادي والفرع الثاني للركن املعنوي فيما يلي:
الفرع األول :الركن املادي:
حيث أن الركن املادي لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة هي عبارة عن سلوك ونتيجة وعالقة سببية
والذي يهمنا ومن خالله تبرز خصوصية الركن املادي هو السلوك لذا سنتناول صور السلوك الجرامي
بالتفصيل حسبما أوردها املشرع الماراتي في البناء القانوني لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة املؤثمة باملادة
( )21من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 2012م الماراتي والتي جرى نصها على أن" :يعاقــب بالحبــس
مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر والغرامــة التي ال تقــل عــن مائة وخمســن الف درهم وال تجاوز خمســمائة ألــف
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اســتخدم شبكة معلوماتية ،أو نظام معلومــات الكتروني ،أو إحدى
ً
وســائل تقنيــة املعلومات ،في االعتداء علــى خصوصيــة شــخص في غيــر األحــوال املصرح بهــا قانونــا بإحدى
الطرق التالية:
 .1استراق الســمع ،أو اعتــراض ،أو تســجيل أو نقل أو بث أو إفشــاء محادثات أو اتصال ات أو مواد
صوتية أو مرئية.
 .2التقاط صورالغيرأو إعداد صورالكترونية أو نقلها أو كشــفها أو نسخها أو االحتفاظ بها.
 .3نشــرأخبارأو ص ـورالكترونية أو صورفوتوغر افية أو مشــاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو
كانت صحيحة وحقيقية .كمــا يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة واحــدة والغرامة التــي ال تقل
عن مائتين وخمســون ألف درهم وال تجاوز خمســمائة ألف درهــم أو بإحدى هاتــين العقوبتين ،كل
من اســتخدم نظــام م علومات الكترونــي ،أو إحــدى وســائل تقنية املعلومــات ،إلجــراء أي تعديل أو
معالجة على تســجيل أو صورة أو مشــهد ،بقصد التشــهير أو اإلســاءة إلى شخص آخر ،أو االعتداء
على خصوصيته أو انتهاك ها".

1

د .مدحت رمضان ،جرائم االعتداء على الشخاص والنترنت ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2000 ،ص .9
50

مركز جيل البحث العلمي  -جملة جيل األحباث القانونية املعمقة  -العدد  44نوفمرب 2020

الصورة األولى :فعل استراق الســمع في جريمة انتهاك الخصوصية عبر الوســائل اإللكترونية:
ً
هو االستماع سرا  -باستخدام شبكة معلوماتية ،أو نظام معلومــات الكتروني ،أو إحدى وســائل تقنيــة
املعلومات -1إلى حديث صادر من شخص ما ،أو متبادل بين شخصين أو أكثر دون رضا أي من هؤالء ،شريطة
أن يكون استراق السمع قد وقع على محادثات أو اتصال ات أو مواد صوتية أو مرئية في غير الحوال املصرح
ً
بها قانونا؛ وما يبتغيه املشرع الماراتي في هذه الصورة هو حماية الخصوصية من أي انتهاك لها بواسطة
وسائل تقنية املعلومات أو شبكة معلوماتية فعلى سبيل املثال هنالك تنصت يتم عن بعد عبر وسائل تقنية
املعلومات وشبكات تقنية املعلومات على املحادثات في الماكن دون وضع أجهزة التنصت في هذه الماكن،2
لذلك تصدى له املشرع الماراتي بالتجريم وتصدى في ذات الوقت بتجريم التنصت عن بعد على املحادثات
ً
الهاتفية  -سواء كانت في الماكن الخاصة أو العامة -وأيضا تجريم التنصت الذي يتم عن بعد على االتصال
ً
ات ،وعموما قد عرف االتحاد الدولي لالتصال ات الدولية كلمة االتصال ات بأنها تعني ":أي إرسال أو بث أو
استقبال لعالمات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات – مهما كانت طبيعتها -بواسطة أنظمة
سلكية أو السلكية أو بصرية أو أنظمة كهرومغناطيسية أخرى" 3ف االتصال ات اللكترونية تشمل البريد
اللكتروني واملحادثات واملراسالت التي تدور عبر الوسائل اللكترونية منها تطبيقات ومواقع التواصل االجتماعي
) (social mediaكالفيسبوك ( ،)Facebookواتس أب ( )WhatsAppتويتر ( )Tweeterونحوها ،بجانب أن
هنالك اتصال ات ومراسالت تتم بواسطة الهاتف بمعزل عن شبكة النترنت كاملكاملات حيث يعاقب من استرق
 1وحيث عرف قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 2012م الماراتي الشبكة املعلوماتية بأنها ":ارتباط بن مجموعتين أو أكثر من الـبـرامـج
املعلوماتية ووسـائـل تقنية املعلومات التي تتيح للمستخدمين الدخول وتبادل املعلومات".
ً
وعرف أيضا وسيلة تقنية املعلومات بأنها ":أي أداة الكترونية مغناطيسية ،بصرية ،كهروكيميائية ،أو أي أداة أخرى تستخدم ملعالجة البيانات
االلكترونية وأداء العمليات املنطقية والحسابية ،أو الوظائف التخزينية ،ويشمل أي وسيلة موصلة أو مرتبطة بشكل مباشر ،تتيح لهذه الوسيلة
تخزين املعلومات االلكترونية أو إيصالها لآلخرين".
وعرف نظام املعلومات اإللكتروني على أنه ":مجموعة برامج معلوماتية ووسائل تقنية املعلومات املعدة ملعالجة وإدارة وتخزين املعلومات
االلكترونية أو ما شابه ذلك".
وعرفت محكمة تمييز دبي املقصود بتقنية املعلومات ووسائلها في الطعن رقم  2016/81جلسة 2016/2/22م وقررت بأنها تشمل أجهزة املوبايل
ً
والبلوتوث والحاسب اآللي ومواقع التواصل االجتماع ي كالواتس أب والفيس بوك وأيضا تشمل الرسائل القصيرة.
 2فقد أوردت املحكمة االتحادي ة العليا بدولة المارات العربية املتحدة في الطعون أرقام (1167و1182و 1210لسنة  2015س  10ق .أ جزائي
جلسة 2016/2/22م) ما يشترط لقيام الجريمة املؤثمة باملادة ( )21بند ( )1من املرسوم بقانون رقم ( )5لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية
املعلومات إن القانون قد اشترط لقيام هذه الجريمة..." :أن يكون هناك اعتداء على خصوصية الشخص ،والخصوصية تعني هنا ضمان حماية
ممارسة الشخص لحيا ته الخاصة  ،وهو ما يولد الحق في حماية الخصوصية ويستطيع كفالة حقه في عدم نشر ما يتصل بحياته الخاصة سواء
ً
بوسيلة سمعية أو صوتية وهي من وسائل التقنية الواردة في ذات املرسوم بقانون اتحادي املشار اليه آنفا ،كما أن الخصوصية قد تكون مستمدة
ً
من املكان املتواجد به الشخص الواقع عليه االعتداء بأن يكون مكانا خاصا ً،واملكان الخاص هو املكان املغلق الذي ال يسمح بدخوله للخارجين
عنه أو يتوقف دخوله على إذن لدائرة محدودة صادر ممن يملك الحق فيه".
 3محمود محمد محمود جابر ،الجرائم الناشئة عن استخدام الهواتف النقالة ،جرائم نظم االتصاالت واملعلومات ،دراسة مقارنة في التشريع
املصري والفرنس ي والمريكي واالتفاقيات الدولية والقليمية ،دار الكتب والوثائق القومية ،الكتاب الول، 2107 ،ص.17-16
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السمع لها بواسطة وسائل أو شبكات تقنية املعلومات ،ويمتد التجريم للتنصت على املواد الصوتية أو املرئية
املوجودة على هذه الشبكات أو على جهاز آخر كاملخزونة على الهاتف أو نحوها حيث من املعروف أن املواد
ً
الصوتية يقصد بها املحتوى املسموع واملنطوق اما املواد املرئية فيقصد بها املحتوى املرئي بصريا وتقوم الجريمة
في هذه الحالة حتى وإن كانت املحادثات ال تتسم بالسرية باستثناء استراق السمع ملحادثات تتم عبر صفحات
الدردشة على النترنت ويسمح للمشاركة فيها ملن يريد إذ يعد ذلك قرينة على الرضاء على الرغم من أن املشرع
الماراتي لم ينص عليها صراحة على قرينة الرضاء في قانون مكافحة املعلومات كما فعل في قانون العقوبات.
الصورة الثانية :فعل االعت ـراض اإللكتروني ملحادثات أو اتصال ات أو مواد صوتية أو مرئية:
ويقصد ب االعت ـراض االستيالء بغتة أو تعطيل الوصول ملحادثات أو اتصال ات أو مواد صوتية أو
مرئية ،ويتم اعتراضها مهما كانت طبيعتها والوسائل املستخدمة في إرسالها ويتم االعت ـراض بواسطة إحدى
وسائل تقنية املعلومات أو شبكة معلوماتية ويندرج ضمن ذلك مراسالت البريد اللكتروني ومحادثات مواقع
التواصل االجتماعي وما شابهها ،وال يقتصر االعت ـراض على االطالع وتعطيل وصولها إلى املرسل فحسب ،بل
ً
تشمل كذلك محو بعض عباراتها أو مصادرتها أو إعدامها وحجبها إلكترونيا1؛ واعتراض البيانات يتم أثناء
انتقالها والتعرف على شفرتها في حال كونها مشفرة ،وهذه الطريقة شائعة لدى املحترفين الذين يحاولون سرقة
أرقام بطاقات االئتمان البنكية وكشف الرقام السرية لها،2ومن وسائل االعت ـراض املستخدمة ،استخدام ما
يسمى ) (cut-netعلى جهاز الحاسب اآللي لقطع إرسال شبكة املعلومات عن باقي الجهزة املوجودة على نفس
الشبكة والخاصة بالخرين ،صناعة ونشر الفيروسات وهي من أشهر وسائل االعت ـراض املعروفة.3
الصورة الثالثة :فعل التسجيل أو النقل أو البث ملحادثات أو اتصال ات أو مواد صوتية أو مرئية:
يقصد بالتسجيل تسجيل ملحادثات أو اتصال ات أو مواد صوتية أو مرئية تمت أو جرى إرسالها عبر
وســائل أو شبكة معلومات تقنية أو تسجيل محادثات أو اتصال ات جرت سواء كان ذلك في أماكن خاصة أو
عامة أو تسجيل ملواد صوتية ومرئية كانت مخزنة على هاتف أو حاسب آلي  Desktopأو الحاسب الشخص ي
 Laptopأو أسطوانة  CDأو نحو ذلك وتم حفظها لعادة االستماع إليها دون موافقة أطرافها ويجب أن يتم
التسجيل باستخدام وسائل تقنية املعلومات أو شبكة معلوماتية.

 1بتصرف :بن حيدة محمد ،حماية الحق في الحياة الخاصة في التشريع الجزائري ،أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية،
بجامعة أبوبكر بلقايد2017،م،ص.277
 2بتصرف :املهندس .أوس مجيد غالب العوادي ،المن املعلوماتي السيبراني ،مركز البيان للدراسات والتخطيط ،2016 ،ص .20
 3أسماء على سالم راشد الشامس ي ،مرجع سابق ،ص .33
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يقصد بنقل املحادثات أو االتصال ات أو ملواد صوتية أو مرئية هو أرسالها من املكان الذي تجري فيه
إلى مكان آخر غيره  ،بواسطة أي جهاز من أجهزة تقنية املعلومات ،أو باستخدام شبكة معلوماتية أو نظام
معلومات إلكتروني.1
فعل البث املقصود به هو إذاعة ونشر فحوى املحادثات أو االتصال ات أو املواد الصوتية أو املواد
ً
املرئية للجمهور أو الغير عمدا وخلسة دون رضاء اطرافها ،والبد ان يتم البث بواسطة وســائل تقنيــة املعلومات
أو شبكة معلومات تقنية كالنشر على الصفحات العامة ملواقع التواصل االجتماعي بحسب إعدادات
الخصوصية للصفحة وغني عن البيان أن جميع مواقع التواصل االجتماعي بها هذه العدادات للخصوصية،
فعلى سبيل املثال نجد تطبيق (الفيسبوك –  )Facebookيحتوي على إعدادات تشمل من يستطيع رؤية السيرة
الذاتية للمستخدم ومن يمكنه االطالع على ما يشاركه مع الغير ومن يستطيع االتصال به “Who can see
ً
” my stuffوالخيارات تتضمن ( (Public, Friends, Only Me, and Customومن املمكن أيضا اختيار من يمكنه
االتصال بك ” “Who can contact meويمكن على وسائل التواصل االجتماعي الخرى البحث عن إعدادات
الخصوصية مثل توتير تحت عنوان” “Security and Privacy Settingsأو غيرها من العناوين املشابهة2؛
ويتحقق فعل البث كذلك بالنشر على بروفايل ( )Profileالصفحة في مواقع التواصل االجتماعي كفيسبوك أو
ً
تويتر وذلك لكون أن بعض املعلومات تبقى ظاهرة دوما للجمهور بصرف النظر عن إعدادات الخصوصية بمعنى
حتى وأن كانت الصفحة ذات طابع خاص إال إن بروفايل الصفحة يكون متاح للعامة وال يستطيع املستخدم
التحكم في الظهار له أو الخفاء مثال لذلك موقع فيسبوك(صورة البروفايل profile photoوصورة املجلد
 )Cover photoاما إنستغرام يسمح بإبقاء صور املستخدم سرية لكنه يتيح لي مستخدم آخر قراءة السيرة
ً
الذاتية للمستخدم الول وبإرسال صورة أو فيديو له مباشرة بما مؤداه أن مناط تحقق فعل النشر من عدمه
هو التمييز بين الطابع الخاص لصفحات مواقع التواصل االجتماعي الذى تشمله الحماية الجزائية والطابع
العام لهذه الصفحات ،والعبرة في ذلك بالرجوع لعدادات الخصوصية التي يختارها املستخدم لصفحته في
مواقع التواصل االجتماعي  ،وعليه فإن الطابع الخاص لصفحته ينتفي وتتوافر العالنية ويتحقق فعل النشر
متى كانت إعدادات الخصوصية للصفحة تتيح لي شخص دخولها و االطالع على محتواها؛ اما إذا كانت
صفحته قد تم ضبطها بحيث ال يتم رؤية محتواها للكافة ومقصور على شخص بعينه او أشخاص معينين فإنه
ال يتحقق به العالنية والنشر وبالخص النشر عبر والواتس آب وفق ما جرى به التطبيق القضائي في دولة

 1حسني الجندي ،التشريعات الجنائية الخاصة في دولة المارات العربية املتحدة ،الكتاب الثالث ،قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات في دولة
المارات العربية املتحدة ،الطبعة الولى2009 ،م ،ص .135
 2بتصرف :وسيم شفيق الحجار  ،النظام القانوني لوسائل التواصل االجتماع ي (واتس أب ،فيسبوك ،تويتر) دراسة قانونية مقارنة حول
الخصوصية والحرية الشخصية واملسؤولية واالختصاص ،املركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ،جامعة الدول العربية ،الطبعة الولى،
بيروت ،لبنان ،2017 ،ص  45وما بعدها.
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المارات العربية املتحدة 1أن الجرائم التي يتم ارتكابها من خالل تطبيق الواتساب ال ينطبق عليها قانون مكافحة
جرائم تقنية املعلومات 2012م إذا كان بين شخصين أو أكثر بحجة عدم توافر العالنية وتدخل في حيز تطبيق
قانون العقوبات ،إال أن وجهة نظر الباحث في هذا الخصوص يرى أن النشر يتحقق من خالل برنامج الواتس
آب متي تم الرسال من خالل مجموعة (قروب  -جروب -بالواتس آب) لكون أن هذه املجموعة قد يصل عدد
أعضائها للحد الذي يبلغ  270شخص أو يزيد وبالتالي يتحقق النشر الذي قصد به املشرع الماراتي حماية
الخصوصية  ،كما يرى الباحث أنه من املمكن استثناء إن كانت هذه املجموعة على الواتس آب تضم أسرة
واحده فحينها ال يعتد بالعالنية فيها بما مؤداه تطبيق قانون العقوبات وفق النموذج الذى وضعه الشارع ،أما
ً
فعل الفشاء لها يتم بالكشف والبوح عن محتواها للغير أي الى شخص اخر غير مخول له قانونا االطالع عليها
ففعل البث أعم وأشمل من فعل الفشاء إذ أن البث يكون نشر للمادة في حد ذاتها أما الفشاء يكون بالخبار
عن املحتوى فقط.
الصورة الرابعة :فعل التقاط صورالغيرأو إعداد صورالكترونية أو نقلها:
 -1فعل التقاط الصور :مناط التجريم في فعل التقاط صور الغير أن يتم التقاط ها بواسطة
وسائل تقنية املعلومات أو شبكة معلوماتية فعلى سبيل املثال الصور التي يتم التقاط ها بواسطة
تطبيقات وبرامج مثل النستغرام ( )Instagramوالسناب شأت ( )Snapchatونحوها دون رضاء الغير،
وغني عن البيان أن املشرع الماراتي في قانون العقوبات قد قصر تجريم التقاط الصورة إذا تم أخذها
بمكان خاص؛ قد سكت في قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 2012م عن تحديد نطاق تجريم
 1فقد قررت املحكمة االتحادي ة العليا بدولة المارات العربية املتحدة في الطعن رقم  2019 / 197جزائي تقنية معلومات ،جلسة 2019/5/20م
على أن " :كما أن من املقرر في قضاء هذه املحكمة أن الجرائم التي تكون من خالل برنامج الواتساب ال ينطبق عليها قانون تقنية املعلومات إذا كان
بين شخصين أو أكثر إذا كان في غرفة مغلقة ال يطلع عليها الغير وتكون في الفضاء املفتوح".
ً
وقررت أيضا املحكمة االتحادي ة العليا بدولة المارات العربية املتحدة في الطعن رقم  2018 / 248جزائي تقنية معلومات ،جلسة 2018/5/20م
على أن " :ملا كان من املقرر قانونا أن جرائم السب الواردة في املادة (  )20من املرسوم بقانون رقم ( ) 5لسنة 2012م بشأن مكافحة جرائم تقنية
املعلومات قد اشترط املشرع لقيامها وانطباق النص عليها أن يتم السب بواسطة شبكة املعلومات أو أية وسيلة تقنية معلومات ،وأن يتاح
للمستخدمين اآلخرين الدخول على الشبكة وتبادل املعلومات ،إذ عرفت املادة الولى من ذات القانون شبكة املعلومات بأنها ارتباط مجموعتين أو
أكثر من البرامج املعلوماتية يتيح للمستخدمين الدخول وتبادل املعلومات ،وعرفت وسيلة تقنية املعلومات بأنها " أية أداة مغناطيسية "...بما موداه
أن املشرع جعل من انتشار الجريمة عبر الفضاء اللكتروني علة التجريم لخطورتها على الفراد واملجتمع ،في حين أن جريمة السب الواردة في املادة
( )1/374من قانون العقوبات هي جرائم تتم بواسطة الهاتف بين شخصين أو أكثر يحددهم املتصل وال تخرج عن نطاق املتصلين وال تسمح لآلخرين
الدخول وتبادل املعلومات فيها ،وملا كان برنامج الواتساب من البرامج التي تستخدم بواسطة الهاتف حصرا وهو ارتباط بين شخصين أو أكثر يحدد
املرسل املرسل إليه دون أن يتاح لآلخرين غير املعنيين بالرسال الدخول على البرامج وتبادل املعلومات الواردة فيه شأنه في ذلك شأن الرسائل
النصية ومن ثم فإن استخدام برنامج الواتساب في السب يندرج ضمن الجرائم الواردة باملادة ( )1/374من قانون العقوبات وتخرج من نطاق
التجريم الوارد باملادة (  )20من املرسوم بقانون سالفة الذكر ،ملا كان ذلك وكان الحكم املطعون فيه قد عدل وصف الواقعة املنسوبة إلى املطعون
ضده من تهمة السب باستخدام وسيلة تقنية املعلومات املنصوص عليها باملادة ( )20من املرسوم بقانون رقم ( ) 5لسنة 2012م في شأن مكافحة
جرائم تقنية املعلومات إلى تهمة السب باستخدام الهاتف املعاقب عليها باملادة ( )1/374صادف صحيح الواقع والقانون ويغدو النعي الوارد بوجه
ً
النعي على غير أساس خليقا برفض الطعن".
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التقاط الصورة من حيث املكان وهو عدم تحديده بما إن قد تم أخذ الصورة في مكان خاص أو عام
ومؤدى ذلك إن التجريم يطال فعل االلتقاط لصورة الغير بواسطة وسائل تقنية املعلومات أو شبكة
معلوماتية إذا تم ذلك في مكان عام أو خاص على حد السواء.
 -2إعداد صور الكترونية :هي معالجة إلكترونية تتم لصور الغير دون رضاؤهم بواسطة وسائل
تقنية املعلومات أو شبكة معلوماتية دون مراعاة لي شروط واردة في القانون بصدد ذلك وتتم في العادة
عن طريق تطبيقات وبرامج خاصة بالصور كبرامج الفوتوشوب ) (photoshopونحوها وقد يتم فيها وضع
صورة املجني عليه في مكان أو حدث هو لم يكن متواجد فيه وذلك بغرض إظهار الساءة له والتشهير به
ً
ً
بحيث تنسب هذه الصورة سلوكا قد يكون مجرما لم يصدر عنه؛ ويدخل في ذلك إعداد صور إلكترونية
للغير بواسطة تطبيقات وبرامج محاكاة للصور والرسومات وعمليات املونتاج للصور كالتي تستخدم في
السينما بحيث تنتج صور تشبه إلى حد كبير صور املعني.
 -3نقل أو كشــف أو نسخ أو االحتفاظ بصور الغير :فاملقصود بالنقل أنه يعني إرسال الصورة
بواسطة وسائل تقنية املعلومات أو شبكة معلوماتية إلى مكان آخر مع عدم االحتفاظ بالصورة
الساسية ،الكشف هو أشبه بفعل الفشاء وهو أن يتم العالن عن محتواها للغير ،أي الى شخص اخر
ً
غير مخول له قانونا االطالع عليها ،وذلك على ان يكون الكشف قد تم بواسطة وسائل تقنية املعلومات
أو شبكة معلوماتية؛ واملقصود باالحتفاظ هو الحفظ والتخزين للصورة في إحدى وسائل تقنية
املعلومات أو شبكة معلوماتية ،كما ان واملقصود بالنسخ هو أخذ نسخة من الصورة و وضعها في مكان
آخر مع االحتفاظ بالصورة الساسية بواسطة وسائل تقنية املعلومات أو شبكة معلوماتية.
الصورة الخامسة :فعل نشــرأخبارأو صــورالكترونية:
 -1فعل النشر :يقصد بالنشر هو الذاعة بواسطة وسائل تقنية املعلومات أو شبكة معلوماتية
يتمكن بموجبها عدد غير محدد من الناس من العلم و االطالع على فحوى الخبر أو الصور سواء كانت
فوتوغرافيه أو إلكترونية أو تعليقات ومعلومات وبيانات تتصل بالحياة الخاصة والتي تم نشرها دون
رضاء أطرافها ولو كانت صحيحة وحقيقية إذ إن علة التجريم تنصب على الحصول عليها بصورة
يتحقق بها انتهاك للخصوصية ،1وقد توسع املشرع الماراتي حينما جرم حتى نشر مجرد تعليقات
تمس الخصوصية ومنها على سبيل املثال نشر بإعادة مشاركة تعليق لشخص على منشور في وسائل
التواصل االجتماعي دون رضاؤه أو التقاط صورة لهذا التعليق وبثه على الصفحات العامة بالتواصل
االجتماعي أو التعليق في منشور بما يمس خصوصية الغير ،اما املقصود بالبيانات هو البيانات
الشخصية للمجني عليه كاالسم ،واملوطن ،والحالة املدنية ،والوظيفة والحالة الصحية ،والحالة
 1ينظر  :ابراهيم الدسوقي ابو الليل :النشر االلكتروني وحقوق امللكية الفكرية ،بحث مقدم ملؤتمر املعامالت االلكترونية (التجارة
االلكترونية – الحكومة االلكترونية) ،كلية القانون ،جامعة االمارات العربية املتحدة، 2009،ص .150
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املالية؛ واملقصود باملعلومات فإنه يدخل في نطاقها ومفهومها أرقام حسابات وتعامالت واوراق مالية
ً
وعقود وغالبا قد توجد في رسائل البريد اللكتروني او الحاسب اآللي ويتم الحصول عليها باستخدام
الفيروسات للدخول غير املشروع إلى الحاسب اآللي والبريد اللكتروني وما يعرف بالبرمجيات املضرة
(الخبيثة) )عمليات القرصنة  )Hacking( -أو (الهكرز ) Hackers -والذي يتم بالتعدي على البريد
اللكتروني الخاص باملجني عليه وهو ما اطلق عليه قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات الدخول
للبريد اللكتروني بدون تصريح وقد يتم الدخول بتصريح إال انه قد يتجاوز من منح له هذا الترخيص
الحدود املتفق عليها بالترخيص وفي العادة يتم ذلك عن طريق شخص لديه كلمة املرور واسم الحساب
للبريد اللكتروني .1وتكمن صعوبة الكشف عن هوية الشخص الذي قام باالعتداء على حرمة الحياة
الخاصة للمجني عليه في حالة النشر باسم مستعار غير اسمه الحقيقي إال أنه يمكن الوصول الي هويته
ومعرفة شخصه بتواصل الجهات الرسمية ومخاطبة موقع التواصل االجتماعي الذي تم النشر من
ً
خالله أو بأي صورة فنية أخرى مصرح بها قانونا تمكن من الحصول على بياناته وعلى اسم مزود خدمة
النترنت وعنوان ( )IPأو ما يعرف بالرقم التعريفي والذي من خالله يتم تحديد الجهاز الصادر منه
ومعرفة رقم بطاقة ( )SIMأو ما يعرف (بالشريحة) وهي اختصار لوحدة تعريف املشترك وتقوم بحفظ
مفتاح مشترك الخدمة املستخدم لتعريف أحد مشتركي أجهزة الهاتف النقال لدى شركات االتصاالت.
الصورة السادسة :فعل إج ـراء أي تعديل أو معالجة على تســجيل أو صورة التشــهير:
فعل التعديل :قصد املشرع الماراتي بهذه الصورة من السلوك تجريم انتهاك خصوصية الفراد باستخدام
البرامج التي يتم من خاللها معالجة الصورة أو الحديث أو املشاهد كبرامج وتطبيقات املونتاج بواسطة وسائل
تقنية املعلومات أو شبكة معلوماتية وغيرها من تلك البرامج؛ وعملية التعديل أو املعالجة اللكترونية للصورة
أو الحديث أو املشهد من املتصور إن تتم بالضافة أو الحذف أو أي تغيير يطرأ على املحتوى الصلي بغض
الطرف عن أنه قد تم الحصول على الصورة أو املشهد أو التسجيل بصورة مشروعه من عدمه ويتحقق هذا
السلوك بمجرد التعديل واملعالجة وال يشترط فيه أن يقترن بفعل النشر للتجريم.
 1وقد جرم املشرع الماراتي االعتداء على البريد اللكتروني بوصفة نظام معلومات إلكتروني وجرم كذلك نشر محتواه ونشر املعلومات الشخصية
وذلك بنص املادة ( )2من مرسوم بقانون اتحادي رقم ( )5لسنة 2012م بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات والتي تنص على ان":
 -1يعاقــب بالحبــس والغرامــة التي ال تقل عن مائة ألــف درهم وال تزيد علــى ثالثمائــة ألف درهم أو بإحدى هاتـيـن العقوبتين كل من دخل موقع
الكتروني أو نظام معلومات الكتروني أو شبكة معلومات ،أو وسيلة تقنية معلومات ،بدون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح ،أو بالبقاء فيه بصورة
غير مشروعة.
 -2تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر والغرامة التي تقل عــن مائة وخمســن ألف درهــم وال تجاوز ســبعمائة وخمســون ألف درهــم أو
بإحــدى هاتـيـن العقوبتين إذا ترتب على أي فعل من الفعال املنصــوص عليهــا بالفقرة ) (1من هذه املادة إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشــاء أو إتالف
أو تغيير أو نســخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات.
 -3تكــون العقوبــة الحبــس مدة ال تقل عن ســنة واحــدة والغرامة التي ال تقــل عــن مائتــن وخمســن ألف درهــم وال تجاوز مليــون درهم أو بإحــدى هاتـيـن
العقوبتين إذا كانــت البيانــات أو املعلومــات محل الفعال الواردة في الفقرة )  (2من هذه املادة شخصية".
56

مركز جيل البحث العلمي  -جملة جيل األحباث القانونية املعمقة  -العدد  44نوفمرب 2020

الفرع الثاني  :الركن املعنوي:
جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر وسائل تقنية املعلومات أو شبكة معلوماتية هي من الجرائم
العمدية 1التي تتطلب توافر القصد
الجنائي بعنصريه العلم والرادة ،إذ ينبغي ان يكون الجاني على علم بأن فعله مخالف للقانون ،فيتحقق
القصد الجنائي -بفعل التنصت أو االعتراض أو التســجيل أو النقل أو البث أو الفشــاء ملحادثات أو اتصال ات
ً
أو مواد صوتية أو مرئية ويتحقق القصد الجنائي أيضا بفعل االلتقاط لصور الغير أو العداد لصور الكترونية
أو نقلها أو كشــفها أو نسخها أو االحتفاظ بها كما يتحقق القصد الجنائي بفعل نشــر لخبار أو صــور الكترونية
أو لصور فوتوغرافية أو ملشــاهد أو لتعليقات أو لبيانات أو ملعلومات -مع علمه بعدم مشروعية هذا الفعل
واتجاه ارادته الرتكاب ه ،إذ يجب ان يكون الفعل قد حصل في غير االحوال املصرح بها قانونا أو بغير رضاء
املجنى عليه وينتفي القصد الجنائي إذا تم ارتكاب الفعل املجرم بناء على أذن أو رضاء من املجني عليه ،أما
جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة -بفعل إج ـراء أي تعديل أو معالجة على تســجيل أو صورة أو مشــهد
بواسطة وسائل تقنية املعلومات أو شبكة معلوماتية -تطلب فيها املشرع الماراتي بجانب توافر القصد الجنائي
العام اشترط توافر القصد الجنائي الخاص؛ حيث أن الركن املعنوي في هذه الصورة من السلوك املجرم يتحقق
ً
إذا كان الجاني عاملا بأنه يقوم بتعديل ومعالجة إلكترونية لحديث أو صور او مشاهد للمجني عليه دون رضاؤه
وال يملك تصريح أو إذن قانوني بذلك وفي ذات الوقت أن تتجه إرادة الجاني ملقارفة الفعل املكون للجريمة وإلى
تحقيق النتيجة املادية املترتبة على السلوك الذي يقوم به ،عالوة على ذلك البد من توافر القصد الجنائي
الخاص وهو قصد التشــهير أو الســاءة؛ والتشهير هو التلفظ بعبارات فى حق املجنى عليه من شأنها ان تمس
ً
سمعته وتستلزم احتقاره لدى الغير ويدخل في هذا الطار اسناد امورا شائنة الى املجنى عليه تتضمن طعنا في
عرضه ونحو ذلك.
املطلب الثاني :العقوبات املقررة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبرالوســائل اإللكترونية:
قد نص املشرع الماراتي على العقوبات املقررة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة في املادة ( )21من
قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات الماراتي 2012م 2وهي الحبس والغرامة لذلك سنتناول العقوبات
 1فقد قررت املحكمة االتحادي ة العليا بدولة المارات العربية املتحدة في الطعن رقما  544و  556لسنة 2017م جزائي تقنية معلومات ،جلسة
2017/10/2م على أن " :التقاط صورة للغير عبر تقنية املعلومات  .جريمة عمدية  .مناط تحققها  .تعمد انتهاك خصوصية الغير".
 2تنص املادة ( )21من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات الماراتي 2012م على أنه" :يعاقــب بالحب ـس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر والغرامــة التي
ال تقــل عــن مائة وخمسيـن ألف درهم وال تجاوز خمســمائة ألــف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اســتخدم شبكة معلوماتية ،أو نظام
ً
معلومــات الكتروني ،أو إحدى وســائل تقنيــة املعلومات ،في االعتداء علــى خصوصيــة شــخص في غيــر الحــوال املصرح بهــا قانونــا بإحدى الطرق
التالية:
 .1اســتراق الســمع ،أو اعت ـراض ،أو تســجيل أو نقل أو بث أو إفشــاء محادثات أو اتصاالت أو مواد صوتية أو مرئية.
 .2التقــاط صور الغير أو إعداد صور الكترونية أو نقلها أو كشــفها أو نسخها أو االحتفاظ بها.
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املقررة للجريمة في فرعين الول للعقوبة الصلية والثاني للعقوبة التكميلية التي نصت عليها املادة ( )41من ذات
القانون 1فيما يلي:
الفرع األول :العقوبات األصلية:
 -1عقوبة الحبس :العقوبة الصلية السالبة للحرية عن جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر
الوســائل اللكترونية هي الحبس مدة ال تزيد عن ( )6أشهر عندما يتم مقارفة الجريمة عبر الوســائل اللكترونية
بالفعال املجرمة التية:
 استراق الســمع ،أو اعت ـراض ،أو تســجيل أو نقل أو بث أو إفشــاء محادثات أو اتصال ات أو موادصوتية أو مرئية.
 التقاط صور الغير أو إعداد صور الكترونية أو نقلها أو كشــفها أو نسخها أو االحتفاظ بها. نشــر أخبار أو صــور الكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشــاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولوكانت صحيحة وحقيقية.
والحبس مــدة ال تقــل عــن ســنة واحــدة عندما يتم مقارفة الجريمة عبر الوســائل اللكترونية بالفعال املجرمة
التية:
 إج ـراء أي تعديل أو معالجة على تســجيل أو صورة أو مشــهد ،بقصد التشــهير أو الســاءة إلى شخصآخر ،أو االعتداء على خصوصيته أو انتهاك ها.
وتعتبر عقوبة الحبس جوازية إذ يجوز للقاض ي الحكم بها كما يجوز له االكتفاء بعقوبة الغرامة فقط وترك
ً
املشرع السلطة التقديرية للقاض ي كما أن قد حدد املشرع الحد الدنى لعقوبة الحبس تاركا تقدير حدها العلى
لسلطة القاض ي التقديرية.
 -2عقوبة الغرامة :حيث أن هنالك عقوبة أصلية أخري هي الغرامة ترك املشرع السلطة التقديرية بشأنها
في يد القاض ي بحيث أجاز له الحكم بها على الجاني بجانب الحبس بما ال تقل عن ( )150,000مائة وخمسين
ألف درهم وال تزيد عن ( )500,000خمس ـمائة ألــف درهم في حالة يتم مقارفة الجريمة عبر الوســائل
اللكترونية بالفعال املجرمة التية:
 .3نشــر أخبار أو صــور الكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشــاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية .كمــا يعاقــب
بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة واحــدة والغرامة التــي ال تقل عن مائتين وخمســون ألف درهم وال تجاوز خمســمائة ألف درهــم أو بإحدى هاتــين
العقوبتين ،كل من اســتخدم نظــام معلومات الكترونــي ،أو إحــدى وســائل تقنية املعلومــات ،لج ـراء أي تعديل أو معالجة على تســجيل أو صورة أو
مشــهد ،بقصد التشــهير أو الســاءة إلى شخص آخر ،أو االعتداء على خصوصيته أو انتهاكها".
 1تنص املادة ( )41من قانون قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات الماراتي 2012م على أنه" :مع عدم الخالل بحقوق الغير حسني النية يحكم
في جميع الحوال بمصادرة أجهزة أو البرامج أو الوسائل املستخدمة في أرتكاب أي من الجرائم املنصوص عليها في هذا املرسوم بقانون أو الموال
املتحصلة منها أو بمحو املعلومات أو البيانات أو إعدامها."...
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 استراق الســمع ،أو اعت ـراض ،أو تســجيل أو نقل أو بث أو إفشــاء محادثات أو اتصال ات أو موادصوتية أو مرئية.
 التقاط صور الغير أو إعداد صور الكترونية أو نقلها أو كشــفها أو نسخها أو االحتفاظ بها. نشــر أخبار أو صــور الكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشــاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولوكانت صحيحة وحقيقية.
والغرامة التي ال تقــل عــن ( )250,000مائتين وخمســون ألف درهم وال تزيد عن ( )500,000خمســمائة ألــف
درهم عندما يتم مقارفة الجريمة عبر الوســائل اللكترونية بالفعال املجرمة التية:
 إج ـراء أي تعديل أو معالجة على تســجيل أو صورة أو مشــهد ،بقصد التشــهير أو الســاءة إلى شخصآخر ،أو االعتداء على خصوصيته أو انتهاك ها.
ً
كما أجاز للقاض ي االكتفاء فقط بالغرامة أو االكتفاء فقط بالحبس أو الحكم بهما معا.
الفرع الثاني :العقوبات التكميلية:
املصادرة ومحو املعلومات أو البيانات املتحصلة عن الجريمة :وهي مصادرة الجهزة املستخدمة في
الجريمة ومحو املعلومات أو البيانات املتحصلة عن الجريمة وهي تعتبر عقوبة تكميلية وجوبية بحسب املشرع
الماراتي .
وقد نــص املشــرع صراحــة علــى العقــاب علــى الشــروع في قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات الماراتي
2012م ،1ومن املتصور الشروع في مثل هذه الجرائم فعلى سبيل املثال وضع جهاز التصوير أو التنصت في وضع
االستعداد اللتقاط صورة شخصية أو سماع حديث خاص في مكان خاص إال أن الجاني لم يفلح في ذلك
لسباب ال تعود له مثل القبض عليه وضبطه قبل الحصول على الصورة أو التسجيل المر الذي معه يعد فعله
شروع.
الخاتمة:
بعد االنتهاء من دراسة موضوع البحث في متن هذه الدراسة فقد خصصنا الخاتمة لبيان أهم النتائج التي
ً
توصلنا إليها فضال عن بعض التوصيات التي يري الباحث أنها ضرورية وكما يأتي:

 1تنص املادة ( )40من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات الماراتي 2012م على أنه" :يعاقب على الشــروع في الجنح املنصوص عليها في هذا
املرســوم بقانون بنصف العقوبة املقررة للجريمة التامة".

59

مركز جيل البحث العلمي  -جملة جيل األحباث القانونية املعمقة  -العدد  44نوفمرب 2020

ً
أوال :النتائج  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 -1التعدي على الحق في الخصوصية سواء كان في إطاره التقليدي أو الحديث الذي تتدخل فيه
ً
وسائل االتصال الحديثة يعد هو انتهاك لحقوق الفرد وحريته في اختياره لحياة آمنه بعيدا عن
العالنية والنشر وهو حق كفلته له الشريعة السالمية قبل أن يكفله له الدستور والقانون
واالتفاقيات الدولية.
 -2لم يتوصل فقهاء القانون إلى تعريف جامع مانع للحق في الحياة الخاصة لصعوبة حصر
الجوانب املختلفة لهذا الحق وتمييزه بحدود وا ضحة بين ما يعد من الحياة الخاصة لإلنسان وما يعد
من الحياة العامة وذلك ملدى التوسع الذي تتمتع به حرمة الحياة الخاصة.
 -3أخذ املشرع الماراتي في سبيل تجريمه النتهاك حرمة الحياة الخاصة وفق قانون العقوبات
بمعيار مزدوج وهو معيار خصوصية املكان وفي ذات الوقت معيار خصوصية الحديث والدليل على
ذلك جريمة لفعل استراق السمع أو فعل التقاط صورة لشخص في مكان خاص وجرم في ذات القانون
فعل استراق السمع بواسطة جهاز تنصت على املكاملة الهاتفية بغض الطرف عن املكان الذي دارت
فيه وذلك لحماية خصوصية املحادثات عير الهاتف التي تتصف بطبعها بالسرية إال أن املشرع الماراتي
أخذ بمعيار خصوصية الحديث فقط في تجريم انتهاك حرمة الحياة الخاصة وفق قانون مكافحة
جرائم تقنية املعلومات 2012م ولكن نجد أن بعض ما جرى به التطبيق القضائي في دولة المارات
العربية املتحدة يعتكز على املعيار املزدوج في االعتداد باالعتداء على حق حرمة الحياة الخاصة سواء
كان ذلك في الجرائم التي تمت إحالتها إليه وفق قانون العقوبات أو قانون مكافحة جرائم تقنية
املعلومات.
 -4اشترط املشرع الماراتي لتجريم استراق السمع في قانون العقوبات أن يتم بواسطة أي جهاز
من أجهزة التنصت بما مؤداه عدم تجريم استراق السمع عن طريق الذن في هذه املادة إال أنه قد
َ
قصر تجريم استراق السمع بواسطة الذن على املكاملة الهاتفية فقط في املادة ( )280من ذات القانون
ولم تجرم املادة استراق السمع بواسطة الذن في الماكن الخاصة لم يحدد املشرع الماراتي جهاز
بعينه سواء كان ذلك في الجهزة التي يتم عبرها التنصت أو الجهزة التي تجري من خاللها املحادثات
بغية أن يشمل تجريم الفعل للمستحدث من أجهزة التنصت وتشمل الحماية الجزائية للمحادثات
التي ستتم عبر الجهزة املستحدثة ،أما في قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 2012م قد اشترط
املشرع الماراتي أن يتم فعل استراق السمع بواسطة أي شبكة معلوماتية ،أو نظام معلومــات
الكتروني ،أو إحدى وســائل تقنيــة املعلومات؛ والجدير بالشارة إليه ان املشرع الماراتي في قد قرر في
قانون العقوبات أن فعل استراق السمع إذا حدث على مسمع أو مرأى من الحاضرين في أثناء اجتماع
ً
عدد من الشخاص ال تقوم به الجريمة لجهة أن رضاء املجني عليهم يكون مفترضا في هذه الحالة
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ً
ً
وسكت عن ذلك في قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 2012م تاركا الباب مفتوحا لالجتهاد
القضائي في هذا الصدد إال أنه من املتعارف عليه إن استراق السمع ملحادثات تتم عبر صفحات
الدردشة على النترنت ويسمح للمشاركة فيها ملن يريد يعد ذلك قرينة على الرضاء.
 -5جرم املشرع الماراتي في قانون العقوبات مجرد التقاط الصورة  -في مكان خاص بغير رضاء
املجني عليه -بواسطة جهاز أي كان نوعه ودون تحديد نوع الجهاز من قبل املشرع الماراتي بما مؤداه
أن القانون لم يجرم فعل التقاط الصورة في مكان عام ،أما في قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات
2012م قد اشترط املشرع الماراتي أن يتم التقاط الصورة بواسطة أي شبكة معلوماتية ،أو نظام
معلومــات الكتروني ،أو إحدى وســائل تقنيــة املعلومات وأضاف تجريم إعداد صور الكترونية التي تتم
في العادة بواسطة تطبيقات وبرامج معدة لذلك كبرامج الفوتوشوب ).(Photoshop
 -6اشترط املشرع الماراتي في قانون العقوبات لتجريم نشر ما يتعلق بأسرار الحياة الخاصة أو
العائلية أن يتم بإحدى طرق العالنية املحددة باملادة ( )9من ذات القانون  ،وتقـوم هذه الجريمة حتى
وإن كانت الخبار والتعليقات التي تم نشرها صحيحـة لكونها تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية
ومن ان النشر قد تم دون رضا املجني عليه ،أما في قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 2012م قد
حدد املشرع الماراتي أن يتم فعل النشر بواسطة أي شبكة معلوماتية ،أو نظام معلومــات الكتروني
ً
أو إحدى وســائل تقنيــة املعلومات وقد توسع املشرع الماراتي كثيرا حينما جرم حتى مجرد نشر
تعليقات تمس الخصوصية وبجانب تجريم فعل النشر أضاف القانون الخير تجريم فعل البث
للمحادثات و االتصال ات واملواد الصوتية واملرئية ،وفي العادة يتحقق فعل البث بالنشر على
الصفحات العامة ملواقع التواصل االجتماعي بحسب إعدادات الخصوصية وكذلك بالنشر على
بروفايل ( )Profileالصفحة في مواقع التواصل االجتماعي كفيسبوك أو تويتر وذلك لكون أن بعض
ً
املعلومات تبقى ظاهرة دوما للجمهور بصرف النظر عن إعدادات الخصوصية بمعنى حتى وأن كانت
الصفحة ذات طابع خاص إال إن بروفايل الصفحة يكون متاح للعامة وال يستطيع املستخدم التحكم
في الظهار له أو الخفاء ومناط تحقق فعل النشر من عدمه هو التمييز بين الطابع الخاص لصفحات
مواقع التواصل االجتماعي الذى تشمله الحماية الجزائية و الطابع العام لهذه الصفحات ،والعبرة في
ذلك بالرجوع لعدادات الخصوصية التي يختارها املستخدم لصفحته في مواقع التواصل االجتماعي ،
وعليه فإن الطابع الخاص لصفحته ينتفي وتتوافر العالنية ويتحقق فعل النشر متى كانت إعدادات
الخصوصية للصفحة تتيح لي شخص دخولها و االطالع على محتواها؛ عالوة على ذلك فقد جرى
التطبيق القضائي في دولة المارات العربية املتحدة على أن الجرائم التي يتم إرتكابها من خالل تطبيق
الواتساب ال ينطبق عليها قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 2012م وينطبق عليها قانون العقوبات
إذا كان بين شخصين أو أكثر.
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 -7أن جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة سواء كانت في قانون العقوبات الماراتي أو قانون
مكافحة جرائم تقنية املعلومات 2012م الماراتي هي جريمة عمدية يتخذ الركن املعنـوي فيها إرادة
السلوك الجرامي والعلم بكافة العناصر التي تكون الجريمة وفق النموذج القانوني للجريمة الذي
ً
ً
وضعه املشرع الماراتي مسبقا في التشريع الجزائي  ،فضال عن ذلك يجب ان تتجه ارادة الجاني الى
الفعل الجرمي والى النتيجة الجرمية املترتبة على السلوك الذي يقوم به ،أما جريمة انتهاك حرمة
الحياة الخاصة -بفعل إج ـراء أي تعديل أو معالجة على تســجيل أو صورة أو مشــهد بواسطة وسائل
تقنية املعلومات أو شبكة معلوماتية -املنصوص عليها في قانون مكافحة تقنية املعلومات 2012م
تطلب فيها املشرع الماراتي بجانب توافر القصد الجنائي العام اشترط توافر القصد الجنائي الخاص
وهو قصد التشــهير أو الســاءة.
 -8نخلص إلى ان املشرع الماراتي قد اعتنى بصورة مثلى في االهتمام بحماية الحق في
الخصوصية وعمل على تجريم كل الفعال والتي من شأنها أن تمس أو تعتدي أو تهتك ستر هذا الحق
وتوسع في ذلك بصورة جعلت النموذج القانوني لجريمة انتهاك الخصوصية ينال البناء القانوني
ً
السليم سواء كان في الطار التقليدي أو الطار الحديث الذي بموجبه أضحى قادرا على مواجهة السبل
ً
املستجدة في انتهاك الخصوصية للفرد وأضحى مثاال يحتذى به في هذا الصدد.

ً
ثانيا :التوصيات:

 -1يوص ي الباحث بضرورة تجريم استراق السمع في قانون العقوبات بواسطة الذن في الماكن
الخاصة لكونه يعد انتهاك لحرمة الحياة الخاصة إذ أن ما يمكن سماعه قد يهدد حياة الفرد ما إذا
كان قد سمع شخص يبوح آلخر بكلمة السر لبطاقته االئتمانية أو بكلمة املرور لحساباته الشخصية
عبر مواقع التواصل االجتماعي او بريده اللكتروني أو نحو ذلك.
 -2يوص ي الباحث بضرورة تجريم التقاط الصورة في قانون العقوبات بغير رضا املجني عليه في
مكان عام إذ أن الصورة الشخصية تعد من السمات الشخصية التي يجب أن تشملها الحماية من
ً
ً
االعتداء بوصفها عنصرا أساسيا من عناصر الحياة الخاصة سواء كان أن تم االعتداء بالتقاط صورة
للفرد في مكان خاص أو مكان عام وفي العادة ما التقاط الصورة إال بداية الرتكاب جرائم أخري كالسب
والقذف عبر مواقع التواصل االجتماعي أو تعدليها ببرامج متخصصة بقصد التشهير والساءة أو
التهديد بالنشر او االبتزاز وغيرها ويمكن استثناء تجريم فعل التقاط الصورة في مكان عام
للشخصيات العامة إذا تمت الصورة بإذنه أو على نحو ال يمس خصوصيته.
 -3يوص ي الباحث بضرورة النص في قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات على غرار قانون
ً
العقوبات من اعتبار أن رضاء املجني عليهم مفترضا في املحادثات التي تتم عبر صفحات الدردشة على
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النترنت او الصفحات الخاصة أو العامة التي يسمح للمشاركة فيها ملن يريد إذ يعد ذلك قرينة على
الرضاء وال يعتد فيها باستراق السمع لهذه املحادثات.
 -4يوص ي الباحث بضرورة النص في قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات على ان الجرائم التي
ترتكب عبر تطبيق الواتس آب من خالل مجموعة (قروب  -جروب -بالواتس آب) تدخل في حيز تطبيق
قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات وذلك لتالفي أي غموض قد يكتنف املوقف في التطبيق القضائي
وعدم ترك ذلك الجتهادات القضاة لكون أن هذه املجموعة قد يصل عدد أعضائها للحد الذي يبلغ
 270شخص أو يزيد وبالتالي يتحقق النشر الذي قصد به املشرع الماراتي حماية الخصوصية كما انه
من املمكن استثناء إن كانت هذه املجموعة على الواتس آب تضم أسرة واحده فحينها ال يعتد بالعالنية
فيها بما مؤداه تطبيق قانون العقوبات وفق النموذج الذى وضعه الشارع.
 -5يوص ي الباحث بضرورة تحديد نطاق تجريم التقاط الصورة من حيث املكان في قانون مكافحة
جرائم تقنية املعلومات سواء كان يشمل التجريم التقاط الصورة في مكان خاص فقط بواسطة وسيلة
تقنية معلومات أو شبكة معلوماتية أو يشمل التجريم حتى وإن تم التقاط الصورة في مكان عام إسوة
بقانون العقوبات الذي قصر التجريم على حدوث فعل االلتقاط في مكان خاص فقط وهو ماسكت
عنه املشرع في قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات على الرغم من السكوت يعني تجريم للفعل بغض
الطرف عن املكان الذي تم فيه إال ان ذلك المر الذي قد يؤدي إلى االختالف في التطبيق القضائي.
ً
ً
إستثناء وحصريا
 -6دعوة للمشرع الماراتي للنص في قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات -
ً
للجرائم اللكترونية وإلزاما  -بان يرفق طي أمر القبض للمتهم أمر صادر من النيابة يسمح بموجبه
لعضو االدعاء العام برفقه عضو الضبط القضائي ب االطالع على هاتف املتهم او حاسبه الشخص ي
وبالخص إعدادات الخصوصية لصفحة املتهم محل البالغ واجراء الالزم بصددها من تصوير وضبط
محتواها ونحوه للوقوف على مدى توافر العالنية من عدمها ولتفادي صعوبة الثبات في هذا املنحى بل
وصعوبة تطبيق القانون.
 -7دعوة إقامة ورش عمل وندوات ومحاضرات لبث الوعي المني السيبراني والوقوف على آخر
املستجدات في مجال تكنولوجيا املعلومات واملستجدات اللكترونية
 -8الدعوة إلى ضرورة تشديد الرقابة في مجاالت أجهزة التصنت واستعمال كاميرات املراقبة ومنع
استخدام ها في الماكن الخاصة وفي غير حاالت االستعمال الضروري ووضع ضوابط معينة لها
وتراخيص وأذونات لجهة أنها تعتبر أدوات من السهل ان تشكل خطورة على خصوصية الفراد أن لم
يتم استخدام ها وفق الطار القانوني.
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الوكالة غري القابلة للعزل واألمن القانوني العقاري يف فلسطني
Irrevocable Power of Attorney and the Legal Real Estate Security in Palestine
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Abstract:
The power of attorney is recognized as a non-binding contract by origin. However, the power
of attorney that is related to the rights of others breaks the original norm and becomes binding,
whereby the principal shall not dismiss the agent. The agent shall not dismiss himself in principal
as the rights of others are attached to this special power of attorney. The Jordanian legislator used
the contract-binding feature of the irrevocable power of attorney to grant the power to complete
sale and transfer of immovable property as an exception to prevent real estate dealings outside
the competent land registration departments authorized by the effective laws in the West Bank
in Palestine which adopted the principle of problematic registration as a pillar to conclude the
sale and real estate dealings of the territories covered by settlement. In this study, a definition of
the irrevocable power of attorney and its legal nature will be provided. The study will then discuss
the legal implications of this power of attorney as well as its effects on others who were entitled
to real estate rights in rem registered in a date later than the date of organizing the irrevocable
power of attorney. The study will clarify the position of the legislations effective in the West Bank
in Palestine and the position of the judiciary from the implications of irrevocable power of
attorney with regard to the rights of others, as well as its impacts on the real estate security and
the requirements of stability of real estate transactions.
Key words: Irrevocable power of attorney, real estate registration, real estate security, real
estate sale.
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امللخص:
تتميز الوكالة بأنها عقد غير الزم من حيث الصل ،باستثناء الوكالة املتعلقة بحق الغير فإن ها تكون الزمة
وبالتالي ال يجوز للموكل عزل الوكيل ،كما ال يجوز للوكيل من حيث املبدأ عزل نفسه لتعلق حق للغير بهذا النوع
الخاص من الوكاالت .وقد استخدم املشرع الردني ميزة لزوم العقد التي يتمتع بها عقد الوكالة غير القابلة للعزل
للتوكيل بإتمام إجراءات البيع والفراغ في الموال غير املنقولة كاستثناء على منع التصرفات العقارية خارج
دوائر تسجيل الراض ي املختصة التي قررتها القوانين النافذة في الضفة الغربية في فلسطين والتي تبنت مبدأ
شكلية التسجيل كركن انعقاد للبيع والتصرفات العقارية في الراض ي املشمولة بالتسوية ،وستتناول هذه
الدراسة التعريف بماهية الوكالة غير القابلة للعزل وطبيعتها القانونية ،ومن ثم البحث في الثار القانونية لهذه
الوكالة وأثرها على الغير ممن ترتبت له حقوق عينية عقارية مسجلة في تاريخ الحق على تاريخ تنظيم الوكالة غير
القابلة للعزل ،مع بيان موقف التشريعات النافذة في الضفة الغربية بفلسطين وموقف القضاء من آثار تعلق
حقوق الغير بموجب الوكالة غير القابلة للعزل وأثر ذلك على المن العقاري ومقتضيات استقرار املعامالت
العقارية.
الكلمات املفتاحية :الوكالة غير القابلة للعزل ،التسجيل العقاري ،المن العقاري ،البيع العقاري.
مقدمة:
اهتم النسان بامللكية منذ القدم ،وعرف العديد من وسائل انتقالها التي تطورت تبعا للتطور الذي شهدته
البشرية عبر العصور ،وكان لذلك التطور أثره الكبير في الكثير من العقود التي نعرفها اليوم ،ومن بينها عقود
البيع العقاري ،التي انتقلت من الرضائية إلى الشكلية ،وفقا ملدى أهميتها وما يسعى املشرع لتحقيقه من
خاللها ،وقد اختلفت التشريعات والنظم القانونية املتعددة في طبيعة الشكلية القانونية التي تشترطها النعقاد
البيوع العقارية ،فمنها من اشترط وجوب أن يتم تحرير العقد بموجب عقد رسمي أو موثق ،فيما ذهب اتجاه
آخر إلى اشتراط تمام البيع لدى املوقع الرسمي املختص وهو دائرة تسجيل الراض ي كما سارت القوانين النافذة
في الضفة الغربية ،إال مر الذي كان له أثر كبير في إثقال كاهل البائعين واملشترين ،ملا تتطلبه تلك الجراءات
من جهد وتكاليف باهظة ومدة زمنية طويلة ،وهو المر الذي دفع باملشرع الردني إلى التخفيف من حدة
الشكلية املشترطة في البيع العقاري من خالل إجازة البيوع العقارية بموجب الوكاالت غير القابلة للعزل،
بموجب أحكام املادة  11من القانون املعدل لألحكام املتعلقة بالموال غير املنقولة رقم  51لسنة ،1958
إال أن التطبيق العملي لتلك الوكاالت الدورية املتضمنة بيوعا عقارية ونتيجة لعدم شهرها ،أو اشتراط آليات
قانونية فاعلة تضمن منع املوكل الذي سبق له بيع العقار بموجب تلك الوكاالت من إعادة بيع ذات العقار
ملشتر آخر حسن النية ،بسبب بقاء اسمه مسجال كمالك على صحيفة تسجيل العقار ،قد تسبب في العديد
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من الشكاالت القانونية والواقعية وأثار إشكالية مدى نفاذ هذه الوكاالت بمواجهة الغير ذي النية الحسنة
الذي قام بشراء ذات العقار دون أن يعلم بترتب حقوق سابقة بموجب الوكالة غير القابلة للعزل.
المر الذي يتطلب البحث عن الحلول التي تحفظ حقوق املشتري املستفيد بموجب الوكالة الدورية غير
القابلة للعزل وال تهدر حقوق الغير حسن النية وبما ال يتعارض مع مقتضيات االستقرار واالئتمان العقاري
الذي يستوجب ثبات السجل العقاري وعدم االعتراف بأي ملكيات عقارية مستترة وغير ظاهرة.
أهمية البحث:
تتمثل أهمية البحث في انتشار التعامل بهذا النوع من الوكاالت بين املتعاملين في املجال العقاري ،كآلية
ميسرة أقرها القانون كبديل عن عقد البيع االبتدائي الذي تعرفه بعض النظمة العقارية والتي منعت
التشريعات النافذة في فلسطين من إجراءه خارج دوائر التسجيل.
وما نتج عن استخدام تلك الوكاالت في البيع العقاري من إشكاالت عملية وقانونية ،نتيجة بقاء ملكية العقار
باسم املوكل في السجل العقاري ،وضرورة إيجاد حلول مناسبة لذلك بما يتوافق مع حقوق املشترين بموجب
الوكاالت الدورية غير القابلة للعزل وبما ال يتعارض مع مقتضيات استقرار املعامالت العقارية وأهداف السجل
العقاري.
إشكالية البحث:
هل قيام املالك املسجل ببيع العقار بموجب تلك الوكاالت يؤدي إلى غل يده من التصرف بالعقار؟ وما أثر
التصرفات التي يبرمها املالك املسجل على العقار موضوع تلك الوكاالت بالنسبة للحقوق املترتبة للمستفيد من
الوكالة غير القابلة للعزل ،وهل تقع نافذة بحقه؟ وما أثر ذلك على استقرار املعامالت العقارية والثقة في
مشتمالت السجل العقاري؟
منهجية البحث:
سيتم تناول هذا البحث من خالل استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،في محاولة لإلجابة عن إشكاالت
الدراسة املطروحة ،والذي سيتم تناوله في مقدمة ومبحثين وخاتمة وفقا ملا يلي:
املبحث األول :ماهية الوكالة غيرالقابلة للعزل وطبيعتها القانونية
املطلب الول :ماهية الوكالة الدورية غير القابلة للعزل وآلية توثيقها
املطلب الثاني :الطبيعة القانونية للوكالة غير القابلة للعزل
املبحث الثاني :األثارالقانونية للوكالة غيرالقابلة للعزل ومدى نفاذها بمواجهة الغير
املطلب الول :الثار القانونية للوكالة غير القابلة للعزل املتضمنة بيوعا عقارية.
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املطلب الثاني  :مدى نفاذ البيوع العقارية بموجب الوكالة غير القابلة للعزل بمواجهة الغير
املبحث إال ول
ماهية الوكالة غيرالقابلة للعزل وطبيعتها القانونية
سيتم تناول هذا املبحث املوسوم بماهية الوكالة الدورية غير القابلة للعزل وطبيعتها القانونية من خالل
البحث في تعريف وماهية الوكالة غير القابلة للعزل وآلية توثيقها في املطلب الول فيما نبحث الطبيعة القانونية
للوكالة غير القابلة للعزل في املطلب الثاني.
املطلب األول
تعريف وماهية الوكالة الدورية غيرالقابلة للعزل
سيتم تناول هذا املطلب للبحث في تعريف الوكالة عموما والوكالة غير القابلة للعزل وآلية توثيقها في النظام
القانوني الفلسطيني ( الفرع الول) وبيان ماهيتها القانونية ( الفرع الثاني).
الفرع األول .تعريف الوكالة عموما والوكالة الدورية غيرالقابلة للعزل
سيتم تناول هذا الفرع للبحث في تعريف الوكالة وبيان أقسامها بوجه عام (أوال) والوكالة غير القابلة للعزل
(ثانيا ).
أو ال .تعريف الوكالة بوجه عام
الوكالة لغة ،تفويض شخص للقيام بأمر ،حيث جاء في لسان العرب وكيل الرجل الذي يقوم بأمره ،لنه
موكله فهو موكول إليه  ،أي قد وكل إليه القيام بأمره) ،(1ووكل إليه المر ،سلمه وفوضه إليه واعتمد عليه
فيه ،ووكل فعل ،ووكل يكل فهو واكل ووكيل ،واملفعول موكول) .(2أما اصطالحا ،فالوكالة كما عرفتها أحكام
ً
املادة  833من القانون املدني الردني بأنها ":الوكالة عقد يقيم املوكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في
تصرف جائز معلوم") ،(3ويالحظ أن املشرع الردني بتعريفه للوكالة قد أشار إلى التصرف بصورة مطلقة ،على
( )1ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،15دار صادر للطباعة والنشر ،بريوت،2004 ،ص ،273 .نقال عن محدان ،إسحاق أمحد علي ،الوكالة غري القابلة
للعزل يف التشريع األردين ،رسالة ماجستري ،كلية الدراسات العليا ،اجلامعة األردنية ،األردين ،2000 ،ص.47 .
( )2املعاين ،معجم املعاين اجلامع ،املوقع االلكرتوين ،www.almaany.com/ar :اتريخ زايرة املوقع .2020/11/15
( )3املادة  ،833من القانون املدين األردين رقم  43لسنة  ،1976املنشور يف العدد  2645من اجلريدة الرمسية ،ص ،2 .بتاريخ  ،1976/08/01قسطاس.
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الرغم أن عقد الوكالة يتميز عن غيره من العقود بأن محل الوكالة ينصب على التصرفات القانونية دون
التصرفات املادية ،والوكالة بموضوعها قد تكون عامة أو خاصة).(1
كما ورد تعريف الوكالة بالفقه السالمي بمعنى أنابة الغير في إجراء التصرف ،وأن كان فقهاء املذاهب
املختلفة قد أجمعوا على التعريف السابق فإن هم قد اختلفوا في تحديد أبعاد هذه النيابة) ،(2وعرفت مجلة
الحكام العدلية الوكالة بأنها تفويض أحد أمره إلى آخر وإقامته مقامه ويقال لذلك الشخص موكل وملن أقامه
مقامه وكيل ولذلك إال مر موكل به).(3
وتنقسم الوكالة في الفقه السالمي إلى عدة أقسام مختلفة ،فمن حيث الصيغة ،هناك الوكالة املنجزة ،وهي
التي يكون فيها التصرف حاال  ،غير مؤجل وال معلق على ش يء ،كقوله :وكلتك في بيع أرض ي الن ،ويترتب عليها
ً
حكمها من وقت التوكيل .أما املعلقة فهي التي يكون فيها الذن بالتصرف معلقا على شرط ،أما الوكالة املضافة
فهي تلك التي تكون فيها الصيغة مضافة إلى زمن مستقبل ،وال يكون للوكيل فيها حق التصرف إال بحلول الجل
املضاف إليه العقاد.
أما الوكالة الدورية فهي التي تكون مشتملة على نفي وقوع العزل بأداة من أدوات الشرط "كمهما" و"كلما"
بما يفيد تكرار الجوب بتكرار الفعل السابق لها ،كقول املوكل كلما عزلتك وكلتك .كما تنقسم الوكالة من حيث
حدود التصرف إلى وكالة عامة ،وخاصة ومطلقة ومقيدة).(4
ثانيا  .تعريف الوكالة الدورية غيرالقابلة للعزل والجهة املختصة بتوثيقها
عرف البعض) ،(5الوكالة الدورية غير القابلة للعزل بأنها الوكالة التي خرج بها املشرع عن الصل العام بجواز
عزل الوكيل في أي وقت مراعاة منه لصاحب املصلحة سواء أكان الوكيل أم الغير مسبغا عليها صفة اللزام في
مواجهة املوكل ومرتبا املسؤولية على الخالل بها ،وال تنتهي بوفاة املوكل) .(6ووصف الدورية املضاف للوكالة

( )1محدان ،إسحاق أمحد علي ،الوكالة غري القابلة للعزل يف التشريع األردين ،رسالة ماجستري ،كلية الدراسات العليا ،اجلامعة األردنية ،األردين ،2000 ،ص.
.47
( )2العاين ،حممد رضا عبد اجلبار ،الوكالة يف الشريعة والقانون ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت ،2007 ،ص ،36نقال عن هبة بوذراع ،النظام القانوين
لعقد الوكالة ،مذكرة تكميلية لنيل شهادة املاجستري يف القانون ،جامعة العريب بن مهيدي ،أم البواقي ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،2016 ،ص.9 .
( )3املادة  1449من جملة األحكام العدلية.
( )4الكيالين ،مجال زيد ،و داود ،حممد داوود حسني" ،الوكالة الدورية الغري قابلة للعزل وإشكاليات تنفيذها ،دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون
املدين األردين" ،جملة الشريعة والدراسات االسالمية ،السنة الثامنة ،العدد العاشر ،2017 ،ص.274،275 .
( )5محدان ،إسحاق أمحد علي ،مرجع سابق ،ص.89 .
( ) 6العدوان ،عماد عبدهللا حممد ،آاثر الوكالة غري القابلة للعزل يف التصرفات اجلارية على إال موال غري املنقولة ،دراسة يف التشريع األردين واملقارن ،أطروحة
دكتوراه ،جام عة عمان العربية ،كلية الدراسات القانونية العليا ،عمان ،2013 ،ص.14 .
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يفيد الطواف حول الش يء والعود إلى املوضع الذي ابتدأ منه ،فهي تدور مع العزل ،بما يفيد أنه كلما عزل املوكل
الوكيل عاد ووكله).(1
كما عرفها آخرون بأنها الوكالة التي ليس لألصيل الرجوع فيها أو أنهائها أو تقييدها بإرادته املنفردة) .(2وعلى
الرغم من إسباغ املشرع لحكام خاصة للوكالة غير القابلة للعزل إال أن تلك الخصوصية لم تسلخ عنها صفة
الوكالة التي تتمتع بذات الركان و الحكام التي تطبق على الوكالة بشكل عام).(3
وترجع الوكالة غير القابلة للعزل إلى الفقه السالمي وكان يطلق عليها اصطالحا بالوكالة الدورية املعلقة على
العزل ،كقول املوكل لوكيله :كلما عزلتك فقد وكلتك ،فهي وكالة معلقة على شرط يفيد بانعقاد ها مجددا كلما
قام املوكل بعزل الوكيل ،إذ أنها تشتمل على أداة من أدوات الشرط الجائز تعليق الوكالة عليها.
وتكمن فوائد الوكالة الدورية غير القابلة للعزل ،في توفير الجهد والوقت للموكل والوكيل بحكم طبيعتها
املستمرة وغير املحددة بزمن ،وتستخدم بشكل أساس ي في بيع العقارات والراض ي ولحفظ حقوق املشتري
بموجبها ،مع بيان عدم اقتصارها على البيع العقاري وإمكانية استخدامها في بيع املركبات أو الموال غير
املنقولة أو ما يجوز في التوكيل عموما ،ولكن تكتس ي الوكالة الدورية غير القابلة للعزل أهميتها في استخدامها
في تسهيال للشكلية التي يفرضها القانون بالنسبة لبعض الحقوق التي تستلزم وقتا وجهدا كبيرا ،بما تخوله تلك
الوكالة للموكل من قبض الثمن في الحال وتمنح الوكيل الطمأنينة بحفظ حقوقه بعدم جواز عزله ،إذ ال يجوز
إلغاؤها إال بحضور البائع واملشتري).(4
وقد حددت الفقرة (أ) من املادة  11من القانون املعدل لألحكام املتعلقة بالموال غير املنقولة املوظفون
املخولين باملصادقة على الوكاالت الدورية غير القابلة للعزل وهم كتاب العدل املوجودين في فلسطين أو
القناصل املعتمدين ،أو كتاب العدل في الخارج الذين لهم صالحية مماثلة لكتاب العدل في فلسطين ،وتتولى
دوائر كتاب العدل في فلسطين باعتبار ها الجهة الرئيسية ،التي يعهد إليه ا بتوثيق الوكاالت الدورية الغير
قابلة للعزل بالضافة إلى توثيق العقود واالتفاقات بين الفراد ومنحها صفة الرسمية ،سواء أكان موضوع
هذه العقود منقوال أو عقارا أو حقوقا شخصية ،حيث يتم توثيق العقود لدى كتاب العدل في دوائر املحاكم،
وتحفظ نسخة من هذه الوكاالت في سجل كاتب العدل بعد منحها رقما متسلسال ،إال أن هذا التوثيق ال يمكن
االعتماد عليه في البحث والتحري عن وضع العقار بشكل دقيق أو عن الحالة املالية ملالك العقارات والتصرفات
التي قام بإجرائها إذ أن سجالت دوائر كتاب العدل ال تعدو عن كونها سجالت ال تحمل أي ترتيب أو تصنيف
( )1الكيالين ،مجال زيد ،و داود ،حممد داوود حسني ،مرجع سابق ،ص.277 .
( )2املساعدة ،انئل علي محاد ،الوكالة غري القابلة للعزل يف القانون األردين  ،دراسات ،علوم الشريعة والقانون ،اجلامعة األردين ،جملد  ،38عدد،2011 ،1
ص.326 .
( )3محدان ،إسحاق أمحد علي ،الوكالة غري القابلة للعزل يف التشريع األردين ،مرجع سابق ،ص.86 .
( )4الكيالين ،مجال زيد ،و داود ،حممد داوود حسني ،مرجع سابق ،ص.281 ،277 .
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للعقارات أو لسماء إال شخاص ويتم توثيق العقود والسندات العدلية بناء على تاريخ ورودها وتصديقها وال
تعتبر عملية التوثيق لدى كتاب العدل طريقا للعالنية أو الشهار ،ويتلخص الغرض منها في اضفاء صفة
الرسمية على هذه العقود وفقا لحكام املادة  26من قانون الكاتب العدل رقم  11لسنة  1952والتي نصت على
أن ":األوراق واملقاوالت والسندات التي ينظمها كاتب العدل وقناصل اململكة األردنية الهاشمية وفق
ً
الشروط والقواعد املبينة بهذا القانون تعتبر موثوقا بها بال بينة في جميع املحاكم الشرعية والنظامية
والدو ائرالرسمية").(1
ولم تحدد مجلة لحكام العدلية مدة زمنية للوكالة الدورية غير القابلة للعزل ،حيث تعتبر تلك الوكالة غير
محددة املدة من حيث الصل ،إال أن القانون املعدل لألحكام املتعلقة بالموال غير املنقولة ،قد حدد مدة
سريان هذا النوع من الوكاالت الذي يتضمن بيوعا عقارية ،بحيث يتوجب تنفيذ الوكالة الدورية غير القابلة
للعزل لدى دوائر تسجيل الراض ي خالل فترة سريان الوكالة والتي حددها القانون املذكور عند صدوره بسنة
وأحدة من تاريخ تنظيمها ،ثم تم تمديد تلك املدة أكثر من مرة بموجب التعديالت التشريعية له حتى وصلت
مدة سريان تلك الوكاالت إلى خمس عشرة سنة من تاريخ تنظيمها وتصديقها .ونرى وعلى عكس ما يذهب إليه
الكثيرون بأن تلك املدة ليست طويلة ،كما نرى بأن املس بتلك املدة من شأنه إهدار حقوق املشتري الذي لم
يستطع تنفيذ الوكالة لدى دائرة تسجيل الراض ي ،مع ضرورة تعديل أحكام نفاذ تلك الوكالة بمواجهة الغير
حسن النية ما لم يتم إشهارها بوضع إشارة بوجود وتعلق حق للغير بالعقار موضوع الوكالة الدورية غير القابلة
للعزل في السجل العقاري ،المر الذي من شأنه املوازنة بين حقوق املشتري املستفيد بموجب الوكالة والغير
حسني النية الذين يرغبون بالتعامل بالعقار.
الفرع الثاني :ماهية الوكالة الدورية غيرالقابلة للعزل
وتعتبر الوكالة عموما من العقود غير الالزمة التي تجيز للموكل عزل وكيله متى شاء الفتراض أنها من عقود
التبرع وتتم ملصلحة املوكل عموما) .(2إال أن هذا الصل مقيد باستثناءين الول إذ ا تعلق بالوكالة حق للغير أو
إذ ا كانت قد صدرت لصالح الوكيل ،وعندها يكون عقد الوكالة الزما كاستثناء على قاعدة عدم لزوم عقد
الوكالة ،فال يستطيع عندها املوكل أن يعزل وكيله حتى تستنفذ غاية الوكالة إال بموافقة من صدرت لصالحه،
وكذلك ال يستطيع الوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة إذ ا تعلق بها حق للغير).(3

( )1أحكام املادة  26من قانون الكاتب العدل رقم 11لسنة  1952واملعدل مبوجب القانون رقم  51لسنة  1958األردين والنافذ يف فلسطني.
( ) 2شنطاوي ،فراس غازي سعيد ،الوكالة غري القابلة للعزل ،رسالة ماجستري ،كلية القانون ،جامعة الريموك ،إال ردن ،2011 ،ص.16-13 .
( )3النوايسة ،هاشم عبدهللا ،أثر الوكالة غري القابلة للعزل علي البيع العقاري  :دراسة مقارنة ،اطروحة دكتوراه ،قسم القانون املقارن ،جامعة العلوم االسالمية
العاملية ،عمان ،2016 ،ص.80 .
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والغير املقصود في النص املشار إليه أعاله ليس كل شخص ليس طرفا بالعقد بل هو من يستمد حقا مباشرا
من عقد الوكالة دون أن يكون طرفا فيها ،ويسمى باملستفيد) . (1وبالتالي وحيث أن الوكالة غير القابلة للعزل
تنعقد فيما يخص املنقول والعقار على السواء إذ لم تستثني النصوص املتعلقة بالوكالة غير القابلة للعزل
باملجلة أية أموال من أحكامها ،إال أن انعقادها ملصلحة الوكيل ال يكون إال باملنقول والراض ي غير املشمولة
بأعمال التسوية ،دون العقار املسجل في دوائر التسجيل الذي يتوجب النعقادها فيه أن تنعقد ملصلحة الغير
للوكيل ،إذ أنها تعتبر استثناء من لصل القاض ي بمنع وبطالن التصرفات العقارية خارج دوائر التسجيل وبالتالي
يتوجب الخذ بالتحديد الذي جاء به االستثناء وفقا لحكام املادة  11من قانون املعدل) (2لألحكام املتعلقة
بالموال غير املنقولة رقم  51لسنة  1958والتي حصرت هذه الوكالة بالغير ،والغير ال يشمل الوكيل ،إذ أن
الغير هو كل من ليس طرفا في العقد أو التصرف القانوني).(3
وقد تناولت مجلة الحكام العدلية الحكام الخاصة بعدم جواز عزل املوكل للوكيل في هذا النوع من
الوكاالت التي يتعلق بها حق للغير وذلك ضمن الفصل السادس من املجلة املتعلق ببيان املسائل املتعلقة بعزل
الوكيل ،حيث نظمت املادتين 1521و  1522من مجلة الحكام العدلية أحكام الوكالة غير القابلة للعزل ،إذ
نصت املادة  1521على أن ( :للموكل أن يعزل وكيله من الوكالة ولكن أن تعلق به حق الغير فليس له عزله
كما إذ ا رهن مديون ماله وحين عقد الرهن أو بعده وكل آخر ببيع الرهن عند حلول أجل الدين فليس
للراهن املوكل عزل ذلك الوكيل بدون رضاء املرتهن كذلك لو وكل أحد آخر بالخصومة بطلب املدعي ليس
له عزله في غياب املدعي).
بينما جاءت املادة  1522من املجلة على حكم عدم جواز عزل الوكيل نفسه عن الوكالة املتعلق بها حق للغير
حيث نصت على أنه (:للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة ولكن لو تعلق به حق الغير كما ذكر أنفا يكون
مجبورا على إيفاء الوكالة).
وإذا كانت الوكالة عموما تنتهي بموت املوكل أو انعدام الهلية ،إال أن ذلك ال يشمل الوكالة غير القابلة
للعزل والتي ال تنتهي بوفاة املوكل وتظل سارية املفعول حتى تحقيق غايتها بحق الغير أو الوكيل املتعلق بها).(4
وذلك وفقا لصريح املادة  1527من املجلة والتي تنص على أنه (:ينعزل الوكيل بوفاة املوكل .ولكن إذ ا تعلق
به حق الغيرفال ينعزل).
( )1العدوان ،عماد عبدهللا حممد  ،مرجع سابق ،ص.34 .

( )2عدل القانون املذكور ،مبوجب األمر العسكري بشأن قانون تعديل األحكام املتعلقة ابألموال غري املنقولة رقم  847الصادر عن ادارة اإلحتالل اإلسرائيلي
بتاريخ 1حزيران  1980واألمر بشأن قانون تعديل األحكام املتعلقة ابألموال غري املنقولة (يهودا والسامرة) (رقم .1980 -5740 )811
( )3املساعدة ،انئل علي ،الوكالة غري القابلة للعزل يف التشريع األردين ،دراسات ،اجلامعة األردنية ،جملد  ،38عدد،2011 ،1ص.326
( ) 4النوايسة ،هاشم عبدهللا ،أثر الوكالة غري القابلة للعزل علي البيع العقاري  :دراسة مقارنة ،اطروحة دكتوراه ،قسم القانون املقارن ،جامعة العلوم اإلسالمية
العاملية ،عمان ،2016 ،ص.85-84 .
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كما قضت املادة  1529من املجلة بانتهاء الوكالة بوفاة الوكيل بنصها (:الوكالة ال تورث .يعني إذا مات
الوكيل فيزول حكم الوكالة وبهذا ال يقوم وارث الوكيل مقامه) ،ولم تستثني أحكام املادة  1529من املجلة
الوكالة غير القابلة للعزل من أحكام انتهاء الوكالة بوفاة الوكيل ،وذات المر فيما يخص فقدان الوكيل أو
املوكل الهلية القانونية حيث نصت املادة  1530من املجلة بأنه (:تبطل الوكالة بجنون املوكل أو الوكيل).
وقد جاء القانون املعدل لألحكام املتعلقة بالموال غير املنقولة رقم  51لسنة  1958املعدل بوضع أحكام خاصة
للبيوع العقارية بموجب الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الغير بها ،فخرج عن أحكام املادة  1529من املجلة
التي قررت انتهاء الوكالة بوفاة الوكيل ،ونص صراحة على نفاذ الوكالة في حال عزل الوكيل أو وفاته حيث نصت
املادة  11من القانون املعدل بأنه ..(:وفي حالة وفاة الوكيل تقوم دائرة تسجيل األراض ي بإتمام معاملة البيع
أو الفراغ) .إال أن املادة  11من القانون املعدل لألحكام املتعلقة بالموال غير املنقولة غفلت ولم تعالج حالة
فقدان الهلية لدى املوكل والوكيل ،مما من شأنه اثارة العديد من الشكاالت العملية والقانونية عند فقدان
الوكيل أو املوكل أهليته القانونية قبل تنفيذ الوكالة غير القابلة للعزل ،وبخاصة أمام صراحة النص العام
القاض ي ببطالن الوكالة بجنون املوكل والوكيل وفق أحكام املادة  1530من املجلة).(1
ويشترط لصحة الوكالة غير القابلة للعزل أن ترد على وكالة خاصة ،أما فيما يخص الوكالة العامة فقد ثار
نقاش طويل حول مدى صحتها ،إال أن الرأي القائل بعدم صحة الوكالة العامة غير القابلة للعزل قد استقر
في النهاية لقوة الحجج القانونية التي يستند عليه) ،(2فاالعتراف بالوكالة العامة غير القابلة للعزل يمثل االعتراف
بجواز االعتراف بالتنازل عن الهلية القانونية ،المر الذي يتعارض مع النظام العام.
وذلك رغم وجود حاالت استثنائية تعترف ببعض أنواع الوكاالت العامة غير القابلة للعزل كنظام الوكالة
العامة غير القابلة للعزل في نظام الذمة املالية املوحدة للزوجين في القانون الفرنس ي ،إال أن تلك النظمة التي
تسمح بهذا النوع من الوكالة بدأت بالتالش ي ،بالضافة إلى أن النظام املالي املوحد للزوجين يعتبر استثناء من
القواعد العامة قد يكون له ما يبرره وال يمكن القياس عليه).(3
املطلب الثاني  :الطبيعة القانونية للوكالة غيرالقابلة للعزل

( )1عويدي ،امحد علي" ،املشكالت القانونية للوكالة غري القابلة للعزل الواردة عن األموال غري املنقولة يف التشريع إاألردين" ،دراسات ،علوم الشريعة والقانون،
اجلامعة األردنية ،عمادة البحث العلمي جملد  ،44عدد  ،3ص ،98-96 .ص.98-96 .
( ) 2استقر القضاء الفرنسي على أن الوكالة غري القابلة للعزل ال ترد إال على وكالة خاصة ،وذلك بعد إن كان قد أقر بصحة الوكالة العامة غري القابلة للعزل،
إال أنه تراجع عن ذلك وفق ما سبق بيانه ،سامي عبدهللا ال دريعي" ،الوكالة غري القابلة للعزل يف القانون الكوييت والقانون الفرنسي" ،جملة احلقوق ،جامعة
الكويت ،جملس النشر العلمي ،جملد  ،25عدد ،2001 ،4ص.181 .
( )3الدريعي ،سامي عبدهللا ،مرجع سابق ،ص.182-180 .
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أدى ظهور الوكالة الدورية غير القابلة للعزل وحرمان املوكل من حقه في عزل وكيله إلى حدوث انقالب في
املفاهيم القانونية وبخاصة في ظل النظمة العقارية التي تمنع التصرفات العقارية خارج دوائر التسجيل ،وقد
ظهرت العديد من الراء الفقهية والقضائية التي حاولت تكييف الطبيعة القانونية لهذه الوكاالت حيث نفى عنها
البعض صفة الوكالة وحاول تقريبها إلى ما يشابه بعض أحكامها من العقود الخرى كالقول بأنها عقد غير مسمى
أو رهنا حيازيا أو بيعا في حين تمسك البعض الخر بطبيعتها كوكالة إال أنها وكالة ذات طبيعة خاصة وسنتناول
هذان االتجاهان بالبحث للوصول إلى الطبيعة القانونية للوكالة الدورية غير قابلة للعزل.
الفرع األول :االتجاه بنفي صفة الوكالة عن الوكالة غيرالقابلة للعزل
يذهب هذا االتجاه الذي يرى بأن الوكالة غير القابلة للعزل بحقيقتها وبحكم الثار القانونية املترتبة عليها
تخرج عن كونها وكالة باملفهوم القانوني لهذا العقد ،وقد حاول هذا االتجاه تقريب عقد الوكالة غير القابلة
للعزل إلى عقود أخرى مشابهة لها في الثار وبالتالي محاولة استقاء أحكام تلك العقود لفرضها على عقد الوكالة
غير القابلة للعزل ،حيث يرى البعض بأن الوكالة غير القابلة للعزل ليست في حقيقتها سوى عقد بيع ابتدائي(أو
ال) ،فيما برى آخرون بأنها ليست سوى رهنا حيازيا لتشابه أحكامها مع هذا العقد(ثانيا ) ،فيما ذهب آخرون
إلى أنها عقد الزم من العقود غير املسماة(ثالثا).
أو ال .الوكالة غيرالقابلة للعزل عقد بيع ابتدائي
يرى أصحاب هذا الرأي) (1أن الوكالة غير القابلة للعزل هي عقد بيع ،تبعا لرادة الطراف الحقيقية التي
اتجهت إلى ابرام عقد بيع وليس وكالة ،كما أن أحكام الوكالة تصطدم مع ارادة املتعاقدين بشأن الوكاالت
العقارية املتتالية في البيع العقاري ،كما أن التزام الوكيل أو الغير بدفع ثمن العقار محل الوكالة والقرار بقبض
الثمن من قبل املوكل يؤكد هذا االتجاه ،إذ أن الوكيل ال يدفع مقابال للموكل في عقد الوكالة).(2
ونرى بأن هذا االتجاه هو الكثر وجاهة والقرب إلى الطبيعة القانونية للوكالة غير القابلة للعزل وبخاصة
أنها تضمن العناصر الرئيسية لعقد البيع ،ومنها اقرار املوكل بقبض الثمن ووجوب تحديد العقار املبيع ومنح
الوكيل سلطة بيع العقار ،بالضافة إلى أن الوكالة غير القابلة للعزل تشكل خروجا عن الصل في التوكيل
ذاته وأن مقصد وغاية أطرافها عند أنشائها تنصرف إلى العقار موضوع الوكالة وال تتداخل فيها االعتبار ات
الشخصية للموكل أو الوكيل ،كما أن هدف هذه الوكالة هو تحقيق مصالح الوكيل أو الغير أكثر من كونها
تحقيقا ملصالح املوكل ،إال مر الذي يجعلها أقرب إلى عقود البيع من الوكالة ،على الرغم من تعارض فكرة البيع

( )1إال هواين ،حسام الدين كامل ،عقد البيع يف القانون املدين الكوييت ،مطبعة جامعة الكويت،1989 ،ص.44
( )2إال هواين ،مرجع سابق ،ص.44
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االبتدائي للعقار مع بعض القوانين التي تأخذ بشكلية التسجيل النعقاد البيوع العقارية ومنها القانون الردني
والقوانين النافذة في فلسطين).(1
ثانيا  .اعتبار الوكالة غيرالقابلة للعزل رهنا حيازيا
ذهب هذا االتجاه من الفقه) (2إلى وجب اعتبار الوكالة غير القابلة للعزل بغير مسماها الذي اسبغه عليها
املشرع تبعا لطبيعتها الخاصة والتي تقترب من حيث الحكام بعقود أخرى حيث ذهب جانب من هؤالء إلى
أنها عبارة عن رهن حيازي لتشابه العديد من أحكامها معه ،ذلك أنه ينبغي وفقا لهذا االتجاه) (3النظر إلى هذه
الوكالة التي تخول الوكيل ببيع العقار أو املنقول وقبض الثمن بعيدا عن عقد الوكالة ،الختالف أحكامها عن
أحكام الوكالة واشتراكها مع أحكام الرهن الحيازي ،ذلك أن ثمن املبيع الذي يكون في حوزة الوكيل مخصص
لضمان تنفيذ التزامات املوكل كمدين ،وتخلي املوكل عن املال الذي تعلق به التصرف القانوني محل التوكيل
ونقل حيازته إلى الوكيل بموجب الوكالة).(4
وقد اعتمد هذا االتجاه لتأييد رأيه في تكييف الوكالة غير القابلة للعزل بالرهن الحيازي على تقرير عدم نفاذ
التصرفات التي يقوم بها املوكل في املال محل الوكالة ،حيث يقارب هذا الرأي بين حق الدائن املرتهن بحبس املال
املرهون إلى أن يستوفي حقه ،و التقدم على غيره من الدائنين والتتبع للمال املرهون والتنفيذ عليه ولو انتقلت
ملكيته إلى غير الراهن ،وبين الحقوق التي ترتبها الوكالة غير القابلة للعزل للوكيل أو املستفيد من الوكالة،
وبالتالي ووفقا للرأي السابق فإن الوكالة غير القابلة للعزل هي رهن حيازي يكون املوكل فيها هو املدين الراهن
والوكيل هو الدائن املرتهن واملال املرهون هو املال موضوع الوكالة.
وقد وجهت لهذا الرأي العديد من االنتقادات كان أكثرها وجاهة ،اختالف النظام القانوني للوكالة غير
القابلة للعزل عن الرهن الحيازي ،إذ أن الخير هو تأمين عيني يمنحه املدين الراهن للدائن املرتهن ضمانا
للدين ،وليس للدائن املرتهن أن يتملك املال املرهون إذا حل الجل ولم يوف املدين الدين ،إذ أن الضمان
يقتصر على حق الدائن املرتهن بالتقدم على الدائنين وتتبع املال املرهون بهدف التنفيذ عليه ال تملكه) (5ويقع
باطال كل اتفاق يخالف ذلك).(6

( )1العدوان ،عماد عبدهللا حممد ،مرجع سابق،ص107
( )2العدوان ،عماد عبدهللا حممد ،مرجع سابق ص.41.
 ,نقال عن سامي عبدهللا )3(Salle De La Marnierre, mandate irrevocable, Rev, Trim, Dr. Civi, 1937,p 272.
الدريعي ،مرجع سابق ،ص.201 .
( )4الدريعي ،سامي عبدهللا ،مرجع سابق ،ص.202 ،201 .
( )5طه وآخرون ،1982 ،ص 215نقال عن عماد عبدهللا حممد العدوان ،مرجع سابق ،ص.41 .
( )6الدريعي ،سامي عبدهللا ،مرجع سابق ،ص.204 .
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كما يشترط لتمام الرهن تسليم املال املرهون إلى الدائن املرتهن في املنقول والتسجيل في دائرة التسجيل
العقاري للعقار ،وذلك ليس من متطلبات أو شروط الوكالة غير القابلة للعزل.
ويبدو أن االتجاه السالف قد خلط بين ما جاء في أحكام املادتين 761و  1521من مجلة الحكام العدلية
إذ جاءت املادة  761بأحكام الوكيل ببيع الرهن عند حلول الجل). (1
بينما تناولت املادة  1521أحكام الوكالة الدورية وأو ردت أمثلة على عدم جواز عزل الوكيل كان بينها عدم
جواز عزل الوكيل ببيع املال املرهون) ،(2إال أن ذلك وكما نرى يخالف الطبيعة والثار املترتبة عن الوكالة غير
القابلة للعزل إذ أن هدف هذه الوكالة هو نقل ملكية املال موضوع الوكالة إلى املستفيد منها سواء كان الوكيل
أو الغير بينما هدف الرهن هو ضمان أداء الدين واستيفاء الدين من ثمن املال املرهون حال الخالل بالتزام
املدين املرتهن بالسداد ،كما أن التمعن بأحكام املادة  761تؤكد اختالف الطبيعة القانونية بين الرهن الحيازي
والوكالة غير القابلة للعزل إذ أنها وبمفهوم املخالفة للنص الوارد بها تمنع الدائن املرتهن من تملك املال املرهون،
أو بيعه وكل ما يستطيع عمله الطلب من الوكيل بالبيع أو القاض ي حال عدم تعيين وكيل بالبيع أو تمنعه عن
ذلك بالتنفيذ على املال املرهون واستيفاء ثمنه من هذا املال ،إذ يمنع عليه تملك هذا املال كبدل للدين.
كما أن الوكيل ببيع الرهن ليس هو ذات الوكالة الغير قابلة للعزل وإن كان أحد صورها ،إذ يجوز الوكالة
بالخصومة ،وتختلف أحكامها عن الوكالة ببيع املال املرهون مما يؤكد على ما سبق ،أما فيما يخص أحكام
املادة  1521فبالضافة ملا سبق فإن املادة املذكورة أو ردت الوكالة بالبيع للمال املرهون على سبيل املثال ال
الحكم .وبالتالي وأمام اختالف معظم أحكام الوكالة غير القابلة للعزل عن الرهن الحيازي فإن هذه الوكالة
ال يمكن اعتبار ها بحال من الحوال رهنا حيازيا على الرغم من جواز ورود الوكالة غير القابلة للعزل على
التوكيل بالبيع للمال غير املرهون في الرهن الحيازي.
ثالثا .اعتبار الوكالة عقدا غيرمسمى
ذهب اتجاه آخر من الفقه) (3إلى اعتبار الوكالة غير القابلة للعزل عقدا غير مسمى ،يمنع بمقتضاه املدين
من عزل وكيله ومن التصرف باملال محل العقد ،وقد ووجه هذا االتجاه أيضا بالنقد لعدم استطاعته اعطاء

( )1نصت املادة 761من جملة األحكام العدلية أبن (:الوكيل ببيع الرهن إذا حل أجل الدين يسلم مثنه إىل املرهتن فإن أىب الوكيل جيرب الراهن على بيعه
وإذا أىب وعاند الراهن أيضاً ابعه احلاكم وإذا كان الراهن أو ورثته غائبني جيرب الوكيل على بيع الرهن فإن عاند ابعه احلاكم).

( )2نصت املادة  1521من جملة األحكام العدلية أبن (:للموكل أن يعزل وكيله من الوكالة ولكن أن تعلق به حق الغري فليس له عزله كما إذا رهن مديون
ماله وحني عقد الرهن أو بعده وكل آخر ببيع الرهن عند حلول أجل الدين فليس للراهن املوكل عزل ذلك الوكيل بدون رضاء املرهتن كذلك لو وكل

أحد آخر ابخلصومة بطلب املدعي ليس له عزله يف غياب املدعي).
( )3ابو سعد ،ص ،580 .الشربيين ،ص ،207 .نقال عن عماد عبدهللا حممد العدوان ،مرجع سابق ،ص.44 .
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صورة واضحة عن العقد غير املسمى الذي يقارب به الوكالة غير القابلة للعزل وعدم تحديده ماهية العقد غير
املسمى الذي ذهب إليه هذا االتجاه).(1
ً
ونرى بأن اعتبار الوكالة غير القابلة للعزل عقدا غير مسمى يخرج عن الطبيعة القانونية التي قررتها
ً
التشريعات ذاتها لهذا النوع الخاص من الوكاالت ورتبت لها أحكاما خاصة ،وأدرجتها ضمن العقود املسماة،
المر الذي يجعل من هذا القول يفتقر للموضوعية ويخالف أحكام القانون.
الفرع الثاني :الوكالة غيرالقابلة للعزل عقد وكالة ذو طبيعة خاصة
سنتناول أهم الراء الفقهية التي تمسكت بكون أن الوكالة غير القابلة للعزل وعلى الرغم من الحكام والثار
الخاصة التي تترتب عنها ما تزال تحتفظ بطبيعتها القانونية كوكالة ،إال أنها وكالة ذو طبيعة خاصة ،حيث يرى
البعض بأنها وكالة تتضمن التزام املوكل باالمتناع عن التصرف(أو ال) ،بينما يرى آخرون أنها وكالة ولكنها تتضمن
التزاما من املوكل بإخراج املال محل الوكالة من ذمة املوكل (ثانيا ) ،بينما يذهب االتجاه الخير إلى أن الوكالة
غير القابلة للعزل وكالة تتضمن بيعا عقاريا(ثالثا).
أو ال .الوكالة غيرالقابلة للعزل تتضمن التزام باالمتناع عن التصرف
يذهب هذا االتجاه إلى أن الوكالة غير القابلة للعزل وتظل محتفظة بطبيعتها القانونية كعقد وكالة ،ولكنها
وكالة ذو طبيعة خاصة ،وأن هذه الطبيعة ال تقتض ي خروج ملكية املال محل الوكالة من ذمة املوكل إلى ذمة
الوكيل ،كما ذهب االتجاه السابق ولكن هذه الطبيعة تقتض ي أن تضمن الوكالة غير القابلة للعزل التزام
باالمتناع عن عمل ،ويتمثل هذا االلتزام بامتناع املوكل عن عزل وكيله عن الوكالة وكذلك االلتزام باالمتناع عن
التصرف في املال محل الوكالة ،فالقول بعدم قابلية الوكالة للعزل ال يضمن فقط التعويض للوكيل أو الغير
عن الضرار التي تلحق بهما نتيجة ذلك بل يقتض ي أيضا استمرارية وجود الوكالة بخالف ارادة املوكل ،وبالتالي
يعتبر التصرف الذي يقوم به الوكيل صحيحا ومنتجا آلثاره القانونية بحق املوكل رغم عزل الوكيل لن هذا
العزل يعتبر باطال وال ينتج أي أثر قانوني .
وقد انتقد البعض هذا التجاه بدليل أن ما استقر عليه القضاء الفرنس ي الذي ابتدع فكرة الوكالة غير
القابلة للعزل قرر على الدوام حق املوكل في عزل وكيله والتصرف في ملكه شخصيا أو عن طريق وكيل آخر).(2
وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن املوكل في الوكالة غير القابلة للعزل يظل متمتعا بحقه في التصرف في الحق
محل الوكالة ،كونه املالك القانوني لهذا الحق ،وله سلطة التصرف على الرغم من منع التصرف الوارد بالوكالة
غير القابلة للعزل ،ولكنه يلتزم في هذه الحالة بالتعويض).(3
( )1العدوان ،عماد عبدهللا حممد ،مرجع سابق ،ص.44 .
( )2الدريعي ،سامي عبدهللا" ،الوكالة غري القابلة للعزل يف القانون الكوييت والقانون الفرنسي" ،مرجع سابق ،ص.208-205 .
( )3حجازي ،2005 ،نقال عن امحد علي عويدي ،مرجع سابق ،ص .102
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ونرى بأن الرأي الول ،بعدم جواز عزل املوكل للوكيل ونفاذ تصرفات الوكيل بمواجهة املوكل برغم عزله
هو القرب للطبيعة القانونية للوكالة غير القابلة للعزل في الضفة الغربية ،دون الرأي الثاني الذي حاول
التخفيف من الثار امللزمة للوكالة غير القابلة للعزل وحصرها في التعويض كجزاء على مخالفة املوكل بالتزامه
بعدم التصرف بما يضر املستفيد وبعدم جواز عزله للوكيل.
حيث تبنى املشرع الردني في القانون املعدل لألحكام املتعلقة بالموال غير املنقولة ضرورة العمل بهذه
الوكاالت سواء أعزل املوكل الوكيل أم لم يعزله ،وبذلك فقد بالغ املشرع في حماية املشتري املستفيد من الوكالة
غير القابلة للعزل ،فنصت على أن الوكالة غير القابلة للعزل (واجبة التنفيذ خالل مدة خمس عشرة سنة من
تاريخ نفاذ هذا القانون سواء أعزل املوكل الوكيل أم توفي املوكل أو الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم
دائرة تسجيل األراض ي بإتمام معاملة البيع أو الفراغ وتكون دائرة التسجيل مسؤولة عنه) ،ونرى ضرورة
تعديل أحكام املادة  11من القانون املعدل لألحكام املتعلقة بالموال غير املنقولة ،بالنص على عدم نفاذ هذه
الوكالة بمواجهة الغير حسن النية إال بشهرها إما بواسطة التسجيل أو بوضع إشارة لعالم الغير ممن يرغب
بالتعامل بالعقار موضوع الوكالة غير القابلة للعزل من معرفة الوضع القانوني للعقار من خالل مشتمالت
السجل العقاري .وذلك لضمان عدم التحايل من قبل املوكل الذي ما زال اسمه مسجال كمالك للعقار
ويستطيع بالتالي إعادة بيع العقار إلى شخص آخر قد يكون حسن النية بما يضر بالثقة بالسجل العقار.
ثانيا  .اعتبار الوكالة غيرالقابلة للعزل عقد يخرج املال محل الوكالة من ذمة املوكل
ذهب جانب آخر من الفقه إلى أن الوكالة غير القابلة للعزل ال تخرج عن كونها وكالة ذات طبيعة خاصة،
فذهب البعض إلى أن طبيعتها الخاصة تقتض ي خروج املال محل الوكالة من ذمة املوكل إلى ذمة الوكيل) ،(1وقد
بالغ البعض) (2في الخذ بهذا الرأي ولم يتردد بالقول ببطالن التصرف الصادر عن املوكل بطالنا نسبيا ،أي أنه
ينعقد موقوفا على اجازة الوكيل ،مبررا ذلك بأن املوكل لم يعد مالكا للحق محل التوكيل لدخوله بذمة الوكيل
أو الغير ،المر الذي يجعل من تصرف املوكل في الحق محل الوكالة صادرا من غير مالك وبحكم املوقوف وال
ينفذ هذا التصرف بحق الوكيل أو الغير إال بإجازة من نظمت ملصلحته منهم.
وقد واجه هذا الرأي الكثير من االنتقادات وبخاصة لفكرة خروج املال من ذمة املوكل إلى الوكيل ،إذ أن
خروج املال من ذمة املوكل إلى ذمة الوكيل يقتض ي عدم رجوع املال محل الوكالة إلى ذمة املوكل إال بعقد جديد
يقض ي بنقل هذه امللكية مرة أخرى إلى املوكل كونه أضحى غير مالك ،وذلك ال يستقيم مع الحالة التي تنتهي بها

( )1فرج،1969 ،ص  ،236مرجع سابق ،ص.45 .
( )2عبد الرمحن ،أمحد شوقي" ،مدى سلطة املوكل يف اهناء عقد الوكالة إبرادته املنفردة" ،جمموعة البحوث القانونية واالقتصادية ،1981 ،ص.39 .
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الوكالة غير القابلة للعزل باتفاق الطراف ،قبل اتمام التصرف القانوني محل الوكالة ،إذ يعود الحق للموكل
بالتصرف مباشرة في املال محل الوكالة أو توكيل وكيل آخر للتصرف به). (1
ونرى بأن الرأي سالف الذكر لم يستطع التوفيق بين الطبيعة الخاصة للوكالة غير القابلة للعزل وبين عدم
انتقال امللكية في الحقوق التي يشترط املشرع التسجيل النتقالها كامللكية العقارية وملكية املركبات إذ أن
االلتزام الذي تنشئه الوكالة غير القابلة للعزل ليس سوى التزام شخص ي بعدم التصرف إال أنه ال يرقى لاللتزام
العيني الذي يشترط أن يتم وفق الشكل الذي يتطلبه القانون ،وتكمن أهمية التفرقة بذلك أن مخالفة املوكل
اللتزامه بعدم التصرف ال يؤدي إلى بطالن التصرف الذي أنشأه خالفا لهذا االلتزام وإنما يلزم بتعويض املوكل
املتضرر عن إخالله بالتزامه بنقل ملكية العقار خالفا لتعهده بعدم التصرف.
وقد تبنت مجلة الحكام العدلية هذا املوقف حيث ينعقد تصرف املوكل بالعقار موضوع الوكالة موقوفا
على إجازة الوكيل أو املستفيد من الوكالة غير القابلة للعزل ،وفقا ملا قررته أحكام املادة  368من املجلة والتي
قضت بانعقاد البيع الذي يتعلق به حق للغير موقوفا على إجازة ذلك الغير ،فنصت على أن(:البيع الذي يتعلق
به حق الغيركبيع الفضولي وبيع املرهون ينعقد موقوفا على اجازة ذلك الغير) .وقد سبق أن بينا مدى خطورة
هذا التوجه الذي تبناه املشرع بمقتض ى املادة  11من القانون املعدل لألحكام غير املنقولة على استقرار
املعامالت العقارية ،وما يترتب على إجازة ونفاذ العقود املتضمنة حقوقا عقارية غير مسجلة على المن العقاري
والثقة املفترضة في مشتمالته.
ثالثا .الوكالة غيرالقابلة للعزل وكالة ذو طبيعة خاصة تتضمن البيع العقاري
ونرى بأن الوكالة غير القابلة للعزل تبقى في حقيقتها وكالة ذو طبيعة خاصة ،ترتب حقوقا للغير على العقار
موضوع هذه الوكالة ،وفقا ملا قرره املشرع ضمن أحكام املادة  11من القانون املعدل لألحكام املتعلقة بالموال
غير املنقولة من صحة هذه الوكاالت املتضمنة بيعا عقاريا بهدف تخفيف حدة املنع الوارد ضمن أحكام املادة
 16من قانون تسوية الراض ي واملياه .فأو رد أحكام البيوع العقارية بموجب الوكالة غير القابلة للعزل كاستثناء
عن الصل العام ،وبما يحقق التوازن بين صحة العقد املتضمن توكيال الزما بالبيع ملصلحة الغير إال أنه وبحكم
الطبيعة الشكلية النعقاد البيوع العقارية يبقى غير الناقل للملكية إال أنه يرتب التزاما على املوكل بعدم
التصرف أو ترتيب أي حقوق عينية عقارية على العقار موضوع هذه الوكالة بما يضر باملستفيد منها ،وإذ ا
دققنا بأحكام املادة  11من القانون املعدل لألحكام املتعلقة بالموال غير املنقولة فليس هناك أي تعارض بينها
وبين أحكام املادة  16من قانون تسوية الراض ي واملياه وذلك باعتبار البيوع العقارية بموجب الوكالة الدورية
جاءت كاستثناء تشريعي عن الصل العام بمنع التصرفات العقارية خارج دائرة التسجيل ،بالضافة إلى عدم
ترتيب انتقال امللكية إال بتنفيذ هذه الوكالة لدى دوائر التسجيل ،وهذا ما يتفق مع ما ذهبت إليه الكثير من
( )1الدريعي ،سامي عبدهللا ،مرجع سابق ،ص.210 .
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التشريعات بفصل العقد االبتدائي املوثق عن نقل امللكية التي ال تتم إال بالتسجيل ،بما يحقق مصلحة الطراف
ً
بسرعة انجاز معامالتهم وحفظ حقوقهم ابتدائيا من خالل الحكم بانعقاد العقد من جهة ،والحفاظ على
أهداف السجل العقاري العيني وتحقيق االستقرار واالئتمان العقاري بالحكم بعدم نفاذ هذا البيع االبتدائي
بمواجهة الغير حسن النية من جهة أخرى .
وبالتالي فإن التعارض الحقيقي ليس من حيث إجازة البيع والتصرفات العقارية بموجب هذا النوع من
الوكاالت ،وإنما بإجازة نفاذها بمواجهة الغير حسن النية الذي قررته أحكام املادة  111و 368من مجلة
الحكام العدلية ،التي لم تراعي مقتضيات السجل العقاري وحماية حقوق الغير ذي النية الحسنة ،وهو المر
الذي يتوجب على املشرع الفلسطيني معالجته من خالل إيجاد التوازن بين مقتضيات الوكالة غير القابلة للعزل
وسهولة تنظيمها والحفاظ على حقوق املشتري املستفيد بموجبها ،وبين املحافظة على حقوق الغير حسن النية
الذي لم يطلع وليس على علم بهذا العقد غير املسجل وغير املشهر ،من خالل النص على تقييد نفاذ الوكالة
بمواجهة الغير حسن النية بإشهارها بالسجل العقاري.
وعلى الرغم من ذلك إال أن البعض قد أسبغ على الوكالة غير القابلة للعزل التي وصف عقد بيع ابتدائي بل
أن بعضها ذهب إلى أنها عقد بيع منجز ففي حكم ملحكمة النقض السورية(:الوكالة غير القابلة للعزل تعتبر
بمنزلة البيع املنجزوهي من اإلسناد الرسمية التي ال يجوزاثبات عكس ما ورد فيها إال بالتزوير)). (1
كما ذهبت محكمة التمييز اللبنانية إلى أن..(:أن الرأي الجامع في االجتهاد يعتبر الوكالة غيرالقابلة للعزل
لتعلق حق الغيربها عند تضمينها نصا يفيد براءة ذمة الوكيل من أي حق أو مطلب أو محاسبة تبعا لوصول
كامل الثمن بمثابة عقد بيع)).(2
وقد أكدت محكمة النقض الفلسطينية فيما استقر عليه قضاؤها بعدم اعتبار الوكالة الدورية عقد بيع،
أو سندا ناقال للملكية وإنما وسيلة لنقل ملكية العقار من البائع إلى املشتري) ،(3وفي الواقع فإن التزام البائع
بموجب الوكالة الدورية ليس سوى اللتزام بعدم عزل الوكيل بالبيع الذي سيتم مستقبال لدى دائرة تسجيل
الراض ي من قبل الوكيل الدوري بوكالته عن املوكل ،وغل يد املوكل عن التصرف في املال غير املنقول محل

( )1نقض سوري رقم  593سنة  ،1999جملة احملامون ،2001 ،ص ،470 .نقال عن امحد علي عويدي ،مرجع سابق ،ص.49،53 .
( )2متييز لبناين رقم  77لسنة  ،2000نقال عن امحد علي عويدي ،مرجع سابق ،ص.53 .
( )3ينظر نقض حقوق رقم  ،2010/34الصادر عن حمكمة النقض الفلسطينية بتاريخ  2011/09/08حيث قررت حمكمة النقض أبن(:الوكالة الدورية

ال تقوم مقام التسجيل ،وال تعترب سندا انقال للملكية) ،وينظر بذات املعىن نقض حقوق صادر عن ذات احملكمة رقم  2004/87بتاريخ ،2004/07/14
ورقم  2005/147بتاريخ  ،2006/06/21ورقم  2010/467بتاريخ  ،2012/02/13ونقض رقم  2010/45بتاريخ .2010/04/27
ورقم 2010/121بتاريخ  ،2010/09/23ورقم  2012/517بتاريخ  ،2014/02/19املقتفي ،منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني.
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الوكالة) ،(1وبالتالي فإن البيع الوارد في الوكالة غير منعقد ،وال يعتبر بيعا نافذا) (2حتى تمام البيع وتوقيع املوكل
على عقود البيع العقاري لدى الدائرة املختصة ،وقد حدد املشرع مدة سريان هذه الوكالة والتي كانت تسري
ملدة سنة وأحدة في النص الصلي ،ثم تم تمديد هذه املدة إلى خمس سنوات فعشر إلى أن وصلت إلى خمس
عشرة سنة وفق آخر تعديل لحكام املادة  11املذكورة.
وتعتبر هذه املدة مدة سقوط وليست مدة تقادم ،حيث تعتبر الوكالة الدورية الغية بمرور هذه املدة ،وال
يجوز تنفيذها لدى دوائر تسجيل الراض ي ،والحكمة من وراء تحديد مدة تنفيذ الوكالة تتجلى في املحافظة على
حقوق كافة الطراف والغير ،ورغبة املشرع في عدم التوسع في الخذ بهذا الستثناء على منع التصرفات العقارية
خارج دوائر التسجيل ،خارج الحدود التي رمها املشرع ،وضمانا الستقرار املعامالت العقارية ولعدم ابقاء حقوق
غير مشهرة خارج نطاق السجل العقاري) ،(3ونرى بأن تمديد هذه املدة قد أخرج الوكاالت الدورية عن غايتها
التي أرادها لها املشرع ،بما أضر بالغير حسن النية الذي تعامل مع محتويات السجل العقاري ،وتسبب في زعزعة
االستقرار العقاري من خالل السماح بالتصرفات العقارية املستترة وغير املسجلة التي قد تهدد تقييدات الغير
حسن النية الذي ترتبت له حقوق على العقار دون أن يعلم بوجود هذه الوكاالت الدورية.
فنص املادة  11من قانون التصرف بالموال غير املنقولة رقم  51لسنة  1958والتي نصت على أن هدفها...(:
لتمكين الوكيل من بيع وفراغ أموال غيرمنقولة إلى شخص آخرلدى دو ائرتسجيل األراض ي تعمل بها دو ائر
التسجيل خالل سنة وأحدة من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وتعتبرملغاة إذ ا لم تنفذ أحكامها لدى الدو ائر
خالل املدة املذكورة) ،تبين بأن هدف املشرع من تقرير هذا النوع من الوكاالت غير قابلة للعزل ،كان بهدف
ايجاد استثناء على منع التصرفات العقارية خارج دوائر التسجيل ،وبالتالي فطبيعتها القانونية ال تخرج عن أنها
وكالة خاصة تتضمن حق للغير بالنظر إلى الضرورات العملية التي أملت هذا النوع من الوكاالت ولضمان حق
الغير املتعلق بالوكالة ،وبالتالي فإنها تكون الزمة بحق املوكل وغير قابلة للعزل) ،(4إال أنه كان يتوجب على املشرع
النص على عدم نفاذ هذه الوكاالت بمواجهة الغير حسن النية إال بشهرها في السجل العقاري.
( ) 1البديرات ،حممد أمحد" ،النظام القانوين للوكالة ببيع املال غري املنقول اليت تعلق هبا حق الغري ،دراسة يف قانون األحكام املتعلقة ابألموال غري املنقولة رقم
 51لسنة  ،1958وتعديالته" ،جملة البلقاء للبحوث والدراسات ،اجمللد  ،12العدد ،2008 ،2ص.51 .
( )2وقد أكدت حمكمة التمييز األردنية على ذلك بتقريرها أن (:بيع العقار الذي متت فيه التسوية ال يكون صحيحا وال انفذا إال إذا جرى بدائرة
التسجيل ،ال اعتبار للوكالة بقطعة األرض وان كانت غري قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل هبا إذا مل يقم الوكيل بتنفيذ الوكالة ومل يتصرف هو تلقائيا ببيع

قطعة األرض ابالستناد إىل الوكالة وإمنا جرى استمالكها ،وذلك ألن اخلصم يف االستمالك هو املالك) ،متييز حقوق رقم  ،1985/544الصادر عن
حمكمة التمييز األردنية بتاريخ  ،1985/10/14منشورات مركز عدالة.
( )3البديرات ،حممد أمحد ،مرجع سابق ،ص.38 .

( )4وذلك وفق أحكام املادة  1521من اجمللة واليت نصت على أنه (:للموكل أن يعزل وكيله من الوكالة ولكن أن تعلق به حق الغري فليس له عزله كما
إذا رهن مديون ماله وحني عقد الرهن أو بعده وكل آخر ببيع الرهن عند حلول أجل الدين فليس للراهن املوكل عزل ذلك الوكيل بدون رضاء املرهتن

كذلك لو وكل أحد آخر ابخلصومة بطلب املدعي ليس له عزله يف غياب املدعي).
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املبحث الثاني
األثار القانونية للوكالة غيرالقابلة للعزل املتضمنة بيوعا عقارية ومدى نفاذها بمواجهة الغير
سنخصص هذا املبحث لدراسة الثار القانونية للوكالة غير القابلة للعزل املتضمنة بيوعا عقارية في املطلب
الول فيما نخصص املطلب الثاني للبحث في مدى نفاذ البيوع العقارية بموجب الوكالة غير القابلة للعزل
بمواجهة املشتري املسجل.
املطلب األول
األثارالقانونية للوكالة غيرالقابلة للعزل املتضمنة بيوعا عقارية
تتضمن الثار القانونية للوكالة الدورية غير القابلة للعزل ،باعتبارها استثناء على شكلية التسجيل للبيوع
ً
العقارية في الراض ي املسجلة في فلسطين ،آثارا قانونية هامة سواء فيما يخص تقرير صحة البيوع العقارية التي
تتضمنها الوكالة الدورية خارج دوائر التسجيل برغم عدم اعتبار هذه الوكالة عقدا للبيع العقاري وفقا للعديد
من اآلراء القانونية محل االعتبار ،المر الذي أكده القضاء الفلسطيني في العديد من أحكامه التي أكدت أن
هذه الوكالة هي وسيلة لتمام البيع وليست سندا ناقال للملكية ما لم يتم تنفيذها وتسجيل اسم املشتري لدى
دوائر تسجيل الراض ي (الفرع الول) ،إال أن الثر الهم والذي أثار العديد من النقاشات الفقهية والشكاالت
القانونية على صعيد الفقه والقضاء كما سنرى (في الفرع الثاني) ،يبقى هو التزام املوكل بعدم التصرف بالعقار
موضوع الوكالة.
الفرع األول :تقريرصحة البيوع العقارية خارج دو ائراألراض ي
جاءت أحكام املادة  11من القانون املعدل لألحكام املتعلقة بالموال غير املنقولة رقم  51لسنة 1958
باستثناء هام على قاعدة شكلية التسجيل النعقاد البيوع العقارية ومنع التصرفات العقارية خارج دوائر
التسجيل) ،(1فأرست مبدأ صحة بيع وفراغ العقار خارج دوائر التسجيل إذ أوقعت بموجب وكالة غير قابلة
للعزل منظمة من كاتب العدل أو أحد املوظفين العامين املحددين حصرا بموجب الفقرة (أ) من املادة 11
املذكورة ،حيث نصت املادة (/11ب) من القانون املعدل لألحكام املتعلقة بالموال غير املنقولة رقم  51لسنة
 1958بأن (:الوكاالت التي ينظمها أو يصدقها املوظفون املذكورون في الفقرة السابقة واملتضمنة بيع وفراغ
األموال غير املنقولة واملتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع األحوال لدى دو ائر
( )1حيث نصت الفقرة  3من أحكام املادة  16من قانون تسوية األراضي واملياه رقم  40لسنة  1952على منع أي تصرفات عقارية خارج دوائر التسجيل
فقررت أبنه (:يف األ ماكن اليت متت التسوية فيها ،ال يعترب البيع واملبادلة واإلفراز واملقامسة يف األرض أو املاء صحيحاً إال إذا كانت املعاملة قد جرت
يف دائرة التسجيل .كل من كان فريقاً يف معاملة أجريت خالفاً ملا ذكر يكون عرضة بعد اإلدانة من قبل احملكمة اليت تنظر يف القضية لدفع غرامة ال
تتجاوز مخسة داننري).
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التسجيل واملحاكم في خالل خمس عشرة سنة من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وكذلك الوكاالت املنظمة أو
ً
املصدقة قبال واجبة التنفيذ خالل مدة خمس عشرة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون سواء أعزل املوكل
الوكيل أم توفي املوكل أو الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم دائرة تسجيل األراض ي بإتمام معاملة البيع أو
الفراغ وتكون دائرة التسجيل مسؤولة عنه)).(1
وبالتالي ووفقا لذلك فإن اشتراط شكلية التسجيل لصحة البيوع العقارية لم تعد ذي اعتبار فيما يخص
البيوع الواردة بموجب الوكاالت غير القابلة للعزل ،المر الذي أدى إلى انتشار التعامل بهذه الوكاالت من قبل
املتعاملين في العقار بسبب سهولة تنظيم هذا النوع من العقود وسرعة انجازها والتخلص من الروتين
والجراءات املتطلبة للتسجيل ،كما أدى هذا االنتشار إلى استغالل نظام الوكاالت غير القابلة للعزل في أحيان
كثيرة لخفاء املالك الحقيقي للعقارات موضوع الوكالة وكذلك للتهرب من دفع الرسوم الواجبة على انتقال
امللكية العقارية) ،(2وقد أكد القضاء الفلسطيني صحة البيوع العقارية خارج دوائر التسجيل بموجب الوكالة
الدورية غير القابلة للعزل حيث قررت محكمة النقض الفلسطينية (:تعتبرالوكالة الدورية عقدا ملزما لطرفيه
ال يجوز الرجوع عنه أو الغاءه وال يسقط بالوفاة لتعلق حق الغير به ،كما يعتبر صدور الوكالة الدورية عن
البائع بمثابة قيد يمنعه من التصرف بالعقار املسجل باسمه في دائرة التسجيل ،وقد أسبغ املشرع على
الوكالة الدورية حماية ملصلحة املشتري تحول دون قيام البائع بالتصرف بالعقارسواء بالتنازل عنه آلخرين
أو رهنه أو حجزه)).(3
ويشمل البيع ،وفقا لحكام املادة  11سالفة البيان كما نرى البيع بمفهومه الواسع والذي يضم البيع املطلق
وبيع الصرف واملقايضة وبيع السلم كونها جميعا من العقود التي تدخل ضمن باب البيع وفق أحكام املادة 120
من مجلة الحكام العدلية) ،(4وبالتالي فإن أحكام املادة  11تشمل كافة التصرفات التي ترد ضمن عقود

( )1عدلت املدة الواردة ضمن أحكام املادة  11أكثر من مرة ،حيث كان القانون األصلي قد حدد مدة سراين الوكالة بسنة واحدة ،مث مت تعديلها إىل مخس
سنوات مث عشر سنوات مث مخس عشرة سنة مبوجب األمر العسكري بشأن قانون تعديل األحكام املتعلقة ابألموال غري املنقولة رقم  847الصادر عن ادارة
االحتالل اإلسرائيلي بتاريخ 1حزيران  1980واليت تنص على انه (:يف كل مكان ذكر به يف املادة  11من القانون لتعديل األحكام املتعلقة ابألموال غري
املنقولة رقم  51لسنة  ،1958كما عدل ابألمر بشأن قانون تعديل األحكام املتعلقة ابألموال غري املنقولة (يهودا والسامرة) (رقم -5740 )811

 1980بدال من "عشر سنوات " أييت "مخس عشرة سنة").
( )2الدريعي ،سامي عبد هللا ،مرجع سابق ،ص.220 .

( )3نقض مدين رقم  100لسنة  ،2004الصادر عن حمكمة النقض الفلسطينية املنعقدة برام هللا ،بتاريخ  ،2004/09/14موقع قانون اإللكرتوين.

( )4نصت املادة  120من اجمللة أبن (:البيع ابعتبار املبيع ينقسم إىل أربعة أقسام :القسم األول بيع املال ابلثمن ،ومبا أن هذا القسم أشهر البيوع يسمى
ابلبيع املطلق .القسم الثاين هو الصرف .والقسم الثالث بيع املقايضة والقسم الرابع السلم) .وعرفت املادة  121من اجمللة بيع الصرف أبنه (:الصرف:

بيع النقد ابلنقد) ،وعرفت املادة  122من اجمللة بيع املقايضة أبنه (:بيع املقايضة :بيع العني ابلعني ،أي مبادلة مال مبال غري النقدين) ،وعرفت املادة 123
من اجمللة فعرفت بيع السلم أبنه (:السلم :بيع مؤجل مبعجل) .كما عرفت املادة  126من اجمللة املال أبنه (:املال :هو ما مييل إليه طبع اإلنسان وميكن

ادخاره إىل وقت احلاجة منقوالً كان أو غري منقول) .بينما عرفت املادة  149من اجمللة البيع أبنه (:ركن البيع :يعين ماهيته عبارة عن مبادلة مال مبال
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املعاوضة وهي تلك العقود التي يأخذ كال طرفي العقد مقابل ملا يعطيه ،فالبائع يحصل على الثمن مقابل العقد،
ً
واملشتري يحصل على العقار مقابل الثمن الذي يدفعه له ،وقد يكون الثمن نقدا للعقار ،وهذا هو البيع املطلق،
وقد يكون الثمن بيع العقار بالعقار ،وهنا يسمى البيع باملقايضة أو باملبادلة ويعني مبادلة عقار بعقار ضمن
مديرية التسجيل التي يكون من اختصاصها العقارين موضوع املبادلة ،وقد يقع كل عقار ضمن اختصاص
مديرية تسجيل في محافظة معينة ،أو ضمن محافظة أخرى ).(1
إال أن ذلك ال يشمل كما نرى التصرفات بدون عوض كعقد الهبة الذي يتوجب اتمامه أمام دائرة الراض ي
لعدم شموله ضمن أحكام املادة  11من القانون املذكور أعاله.
الفرع الثاني  :عدم انتقال امللكية إال بالتسجيل
اتفق الفقه والقضاء على اعتبار البيوع والتصرفات العقارية عقود شكلية ال تنعقد إال بتسجيلها في دائرة
التسجيل املختصة وفقا لحكام املادة  3/16من قانون تسوية الراض ي واملياه رقم  40لسنة  ،1952واملادة 2
من قانون التصرف في الموال غير املنقولة رقم  49لسنة  ،1953وبالتالي يقع باطال أي تصرف أو بيع خارجي،
وال يترتب عليه أي أثر ويتوجب اعادة املتعاقدين إلى الحالة التي سبقت التعاقد لبطالن هذا التصرف وعدم
صحته وفقا لحكام املادة  1/16من قانون تسوية الراض ي واملياه املشار إليه  (2)،وقد جاءت أحكام املادة 11
من القانون املعدل لألحكام املتعلقة بالموال غير املنقولة رقم  51لسنة  ،1958باستثناء على املنع الوارد ضمن
قانون تسوية الراض ي واملياه وقانون التصرف في الموال غير املنقولة املذكوران ،حيث سمحت بالبيوع بموجب
الوكالة غير القابلة للعزل ،وحددت صالحية هذه الوكاالت بمدة خمس عشرة سنة ،إال أن أحكام املادة 11
من القانون املعدل لألحكام املتعلقة بالموال غير املنقولة لم تغير من طبيعة عقد البيع العقاري ولم تمس
بشكلية التسجيل املتطلبة النعقاد هذا البيع ،بحيث تنعقد الوكالة الدورية غير القابلة للعزل صحيحة
وتتضمن توكيل الوكيل بإتمام اجراءات البيع لدى دائرة التسجيل املختصة ،وبالتالي ال تنتقل امللكية من البائع
إلى املشتري إال من تاريخ تنفيذ مضمون الوكالة الدورية غير القابلة للعزل ،وتسجيل ما تضمنته من بيوعات
لدى دائرة التسجيل ،وقد استقر قضاء محكمة النقض الفلسطينية والتمييز الردنية بذلك ،حيث قررت (:أن
الوكالة الدورية طاملا لم تنفذ في دائرة التسجيل ال تصلح أساسا للملكية حسب نص املادة  2من قانون

ويطلق على اإلجياب والقبول أيضاً لداللتها على املبادلة) .فيما جاءت املادة  152من اجمللة بتعريف الثمن أبنه (:الثمن :ما يكون بدالً للمبيع ويتعلق

ابلذمة).
( ) 1النوايسة ،هاشم عبدهللا ،أثر الوكالة غري القابلة للعزل على البيع العقاري ،دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه ،جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،عمان ،األردن،
 ،2016ص.15 .
( )2اجلماعني ،خليل" ،حكم البيع العقاري غري املسجل يف القانون والقضاء األردين" ،جملة حقوق حلوان للدراسات القانونية واإلقتصادية ،جامعة حلوان،
عدد  ،22ص.328-327 .
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التصرف باألموال غير املنقولة رقم  49لسنة  1953واملادتان  4/1و 11من قانون انتقال األراض ي لسنة
.(1))1920
وبالتالي فإن الوكالة الدورية تعتبر أداه لنقل امللكية وال يترتب عليها أي حق عيني قبل التسجيل) .(2إذ أنه
وباستقراء النصوص السابقة ،يتبين بأن أحكام املادة  11من القانون املعدل لألحكام املتعلقة بالموال غير
املنقولة رقم  51لسنة  ،1958محصورة التطبيق بنص القانون في شكلية انعقاد العقد ،وليس بانتقال امللكية
العقارية إذ لم تتناول املادة املذكورة بالتعديل أي نص من النصوص القانونية التي حددت آليات وتاريخ انتقال
امللكية العقارية وحصرتها بوجوب التسجيل في السجل العقاري.
ونرى بأن املشرع عند إقرار أحكام املادة  11من القانون املعدل لألحكام املتعلقة بالموال غير املنقولة قد
سهى عن تحديد مدى نفاذ البيع العقاري الذي أقر بجواز أن تتضمنه الوكالة غير القابلة للعزل بمواجهه الغير
ممن لم تربطهم عالقة مباشرة بالعقد وال تنصرف إليهم آثاره ،كالخلف الخاص الذي يكتسب حقوقا عينية
عقارية على العقار موضوع الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في حال تم بيع العقار مرة أخرى من املوكل في
الوكالة الدورية ،حيث سنصبح أمام حالة من حاالت تزاحم املشترين ،وهو املشتري الول بموجب الوكالة غير
القابلة للعزل واملشتري الثاني الذي آل إليه العقار من البائع بموجب عقد بيع منظم لدى دائرة الراض ي
مباشرة ،أو بموجب وكالة دورية غير قابلة للعزل بتاريخ الحق عن الوكالة الولى إال أنه سارع في تسجيل شراؤه
وسجل اسمه كمالك على صحيفة العقار ،المر الذي يطرح العديد من الشكاالت القانونية والواقعية في الحق
الولى بالحماية والذي يتوجب ترجيحه ،فهل هو صاحب الحق بموجب الوكالة السبق في التاريخ؟ أم أنه هو
صاحب الحق السبق بالتسجيل؟
املطلب الثاني
مدى نفاذ البيوع العقارية بموجب الوكالة غيرالقابلة للعزل بمواجهة املشتري املسجل
انقسمت آراء الفقه والقضاء حول الثار القانونية للتصرفات التي يعقدها املوكل على العقار موضوع
الوكالة الدورية ،إلى مذهبين يذهب الول إلى ما استقرت عليه محكمة النقض الفلسطينية بعدم جواز أي
تصرف يعقده املوكل على العقار محل الوكالة الدورية لكون يده مغلولة عن التصرف بالعقار لحين انتهاء مدة
الوكالة غير القابلة للعزل ،وبالتالي فالبيوع والتصرفات الالحقة للوكالة الدورية تقع باطلة أو موقوفة على إجازة
املستفيد من الوكالة الدورية السابقة بالتاريخ على التصرف العقاري الالحق (الفرع الول).
بينما يذهب جانب آخر إلى تبني ما استقرت عليه محكمة التمييز الردنية وسارت عليه أحكام بعض محاكم
االستئناف الفلسطينية في بعض قراراتها ،بأن تصرف املوكل مرة أخرى بالعقار موضوع الوكالة يعتبر صحيحا
( )1نقض مدين رقم  ، 2004/87الصادر عن حمكمة النقض الفلسطينية املنعقدة برام هللا ،بتاريخ .2004/07/14
( )2نقض مدين رقم  ، 2019/1333الصادر عن حمكمة النقض الفلسطينية املنعقدة برام هللا ،بتاريخ .2019/03/17
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لصدوره من مالك قانوني في ملكه كون أن الوكالة غير املسجلة ال تنقل امللكية كما تقدم بيانه ،وأن اخالل
املوكل بالتزامه بعدم التصرف يرتب بذمته التزاما شخصيا بالتعويض ( الفرع الثاني ).
الفرع األول :عدم نفاذ الوكالة غيرالقابلة للعزل بمواجهة الغير
يذهب االتجاه الفقهي) (1والقضائي) (2الذي يرى ضرورة مراعاة استقرار املعامالت العقارية وثبات
مشتمالت السجل العقاري إلى ترجيح حقوق املالك املسجل على حقوق املستفيد بالوكالة الدورية ،ولو كان
املالك املسجل الحقا باملرتبة على املستفيد من الوكالة غير القابلة للعزل ،بحيث يظل املالك وفقا لهذا الرأي
حرا بالتصرف بالعقار موضوع الوكالة غير القابلة للعزل ما لم يتم تنفيذها لدى دوائر الراض ي ،ونقل ملكية
العقار السم املستفيد في هذه الوكالة ،بوصفه أي البائع ما زال مالكا للعقار من الناحية القانونية ببقاء اسمه
على صحيفة العقار موضوع الوكالة غير املنفذة.
ويبرر هذا االتجاه موقفه باستقرار القضاء الفلسطيني والقرارات املتعاقبة ملحكمة النقض الفلسطينية
بعدم انتقال امللكية العقارية إال بالتسجيل وأن البيوع بموجب الوكالة غير القابلة للعزل ال يترتب عليها انتقال
امللكية إلى املشتري قبل تنفيذ الوكالة لدى دائرة التسجيل ،وقد ذهبت بعض الحكام القضائية في هذا االتجاه
فقررت محكمة استئناف القدس في أحد قراراتها(:وعليه يصبح القول بأن الوكالة الدورية األسبق بالتاريخ
ً
هي األولى بالتنفيذ على الوكالة التي نفذت فعليا باملوقع الرسمي الآلحقة التاريخ إلغاء لنظام التسجيل
ومخالفة لحكم القانون وإهدارللحقوق وضياع للنظام العام الذي يقوم عليه هذا النظام وتشجيع لذوي
النفوس الضعيفة للقيام بعمليات بيع املرة تلو األخرى ،أما فيما لو كان األمر يتعلق بعدم تنفيذ الوكالتين
أي عدم اللجوء إلى دائرة التسجيل بأي الوكالتين حينها يطبق االستثناء في تنفيذ الوكالة األسبق بالتاريخ
ً
ً
وخيرللقانون وللعدالة وللنظام العام وأن يبقى السجل العقاري ثابتا صحيحا يحوزعلى الحجية املطلقة
ويترتب عليه صرامة القيد من أن يتم الغاء القيد الذي تم بإجراءات صحيحة وسليمة ومتفقة والقانون
ضمن مبدأ حسن النية للمشتري الثاني الذي نفذ البيع باملوقع الرسمي ألن حسن النية هنا مفترض وعلى
من يدعي خالف ذلك عليه اقامة الدليل وحينها لكل مقام مقال.
ً
ً
كما أن الوكالة الدورية هي اجراء تحضيري لتنفيذ البيع باملوقع الرسمي وال تعتبر سندا ناقال للملكية
للقول بأن يد البائع غلت عن املبيع فطاملا أن املشتري (املدعي) حصل على وكالة دورية من املالك فكان

( )1التكروري ،عثمان ،املفاضلة بني الوكالة الدورية األوىل والوكالة الدورية الثانية ،حبث منشور على املوقع اإللكرتوين ،www.othman.ps :اتريخ زايرة
املوقع .2020/11/15
( )2نقض مدين رقم  1333لسنة  ،2019الصادر عن حمكمة النقض الفلسطينية املنعقدة برام هللا ،بتاريخ  ،2019/03/17منشور على موقع املقتفي.
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عليه املبادرة لتسجيل وتنفيذ وكالته باملوقع الرسمي وأن مجرد تقديم الطلب إلى دائرة األراض ي ال يقوم
مقام عقد البيع وتنفيذ الوكالة)).(1
ونرى بأن محكمة االستئناف بقرارها املشار إليه أعاله قد حاولت تبرير موقفها بهدم القوة القانونية التي
رتبتها أحكام املادة  111من مجلة الحكام العدلية التي قررت حكم العقد املوقوف إذا تعلق باملبيع حق للغير،
دون أي سند أو نص قانوني خاص أو ناسخ أو الحق لحكم املادة  111و 368من مجلة الحكام العدلية)،(2
كما أن افتراض محكمة االستئناف املوقرة بأن صرامة القيود العقارية تتنافى مع االعتراف بنفاذ الوكالة الدورية
غير القابلة للعزل إال سبق بالتاريخ من جهة ،أو بعدم نفاذ التصرف الالحق بمواجهة املستفيد السبق بموجب
الوكالة غير القابلة للعزل يفتقد لي نص قانوني صريح أو ضمني في القوانين النافذة في الضفة الغربية ،حيث
أن قانون تسوية الراض ي واملياه وقانون تسجيل الموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها وقانون التصرف
بالموال غير املنقولة قد خلت جميعها من منح القيود العقارية الالحقة أي قوة ثبوت مطلقة ،وحصرت الحجية
املطلقة بالقيود العقارية الناتجة عن أعمال التسوية والتسجيل الجديد ،أي القيد العقاري الول دون القيود
الالحقة .كما يبدو وكما نرى أن محكمة االستئناف قد غفلت عن أحكام املادة الثامنة من قانون انتقال الراض ي
ً
لسنة  1920النافذ في الضفة الغربية والتي قررت بأن مجرد التسجيل ال يفيد ضمنا صحة امللكية أو معاملة
التصرف ،بما يؤكد عدم تبني القوانين النافذة في الضفة الغربية لألثر املنش ئ للتسجيل ،فالتسجيل املجرد
وحده ال ينش ئ الحق املقيد في السجل العقاري ،بل أن ما ينش ئ الحق وينقل امللكية هو العقد املقترن بالتسجيل،
فالتسجيل ال يطهر الحق املسجل وال يمنع الطعن بالعقد واملس بالتسجيل والغاؤه أو التشطيب عليه في
الحاالت التي يتم فيها نقض هذا العقد من قبل القضاء .حيث أجازت الكثير من النظمة العقارية التي تتبنى
نظام السجل العيني الطعن بالتصرفات العقارية املسجلة والغاؤها كالنظام العقاري الردني والسوري
والجزائري واملصري).(3
حيث نصت املادة  8املذكورة على (:أن املو افقة املعطاة بمقتض ى املادة  4وتسجيل العقد ال يفيدان ضمنا
صحة امللكية أو معاملة التصرف).

( )1نقض مدين رقم  1333لسنة  ،2019الصادر عن حمكمة النقض الفلسطينية املنعقدة برام هللا ،بتاريخ  ،2019/03/17منشور على موقع املقتفي.
واستئناف حقوق رقم  ،2016/130الصادر عن حمكمة استئناف القدس املنعقدة برام هللا ،بتاريخ  ،2016/12/21غري منشور ،واستئناف حقوق رقم
 ،2010/642الصادر عن حمكمة استئناف رام هللا ،بتاريخ  ،2011/03/29منشور على موقع املقتفي ،منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني.
( )2نصت املادة  111من جملة األ حكام العدلية أبن (:البيع املوقوف :بيع يتعلق به حق الغري كبيع الفضويل) ،فيما نصت املادة  368من جملة األحكام
العدلية أبن(:البيع الذي يتعلق به حق الغري كبيع الفضويل وبيع املرهون ينعقد موقوفاً على إجازة ذلك الغري).
( )3هلدير أسعد أمحد ،نظرية الغش يف العقد ،دراسة حتليلية مقارنة يف القانون املدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،2011 ،ص.35 .
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ً
وبناء على ما تقدم فإن الحكم ببطالن العقد الذي بني على أساسه التسجيل ،يؤدي بالنتيجة إلى إلغاء هذا
ً
التسجيل والتشطيب على اسم املالك من السجل العقاري ،تطبيقا للقاعدة القانونية بأن ما بني على باطل فهو
باطل.
كما نرى بأن هدم أي حق مقرر بموجب نص قانوني ال يجوز إال بمقتض ى نص قانوني آخر أعلى منه أو
مساو له في املرتبة التشريعية ،ويبدو أن محكمة االستئناف املوقرة قد تأثرت بالحكام القضائية والفقه
القانوني في النظمة التي تقرر الحجية املطلقة للتقييدات العقارية الالحقة ،والتي ال يجوز استعارتها دون سند
قانوني يسمح بذلك.
حيث أنه وعلى الرغم من وجاهة االتجاه السابق في تعزيز الحماية القانونية للغير حسن النية املقيد في
السجل العقاري ،وترجيح مقتضيات استقرار املعامالت العقارية ،وثبات السجل العقاري الذي تتنافى جميعها
مع وجود ملكيات أو حقوق عقارية مستترة ،ومن بينها الحقوق املترتبة للمستفيد من الوكالة الدورية غير القابلة
للعزل ،إال أن تلك املبررات تعتبر غير كافية ملخالفة أحكام القانون ،وإن كانت ذو أهمية في تسليط الضوء على
الشكاالت التي نتجت عن البيوع العقارية بموجب الوكاالت غير القابلة للعزل ،والحاجة املاسة إلى تعديل أحكام
املادة  11من القانون املعدل لألحكام املتعلقة بالموال غير املنقولة رقم  51لسنة  ،1958بالنص صراحة على
عدم نفاذ الوكاالت الدورية غير القابلة للعزل بمواجهة الغير حسن النية إال بتنفيذها لدى دائرة التسجيل
املختصة ،أو بوضع إشارة على سجل الموال غير املنقولة تفيد بوجود حق متعلق بالعقار بموجب الوكالة غير
القابلة للعزل ،بما يحقق العلنية ويتوائم مع مقتضيات الشهر العقاري بنفاذ التصرفات املعلنة دون املستترة
بمواجهة املتعاملين ومن وضع ثقته بمشتمالت السجل العقاري ،بما يحقق العلم القانوني للغير ممن يرغب
التعامل بالعقار موضوع الشهر بوجود حقوق قانونية سابقة.
الفرع الثاني  .االلتزام بعدم التصرف بالعقارموضوع الوكالة ونفاذ آثارالوكالة بمواجهة الكافة
يذهب هذا االتجاه والذي تبنته محكمة النقض الفلسطينية بما استقر عليه قضاؤها) ،(1بأن مقتضيات
القانون املعدل لألحكام املتعلقة بالموال غير املنقولة رقم  51لسنة  1958والذي أجاز البيع بموجب الوكاالت
غير القابلة للعزل كاستثناء محدد ومحصور بمنع البيوع العقارية خارج دوائر التسجيل ،وأن اعطاء وكالة دورية
يتعلق بها حق الغير يحول بين معطيها وبين اعطاء وكاالت أخرى بالعقار موضوعها كما تحول بينه وبين اجراءاية
بيوعات على العقار موضوع الوكالة ذلك أن الوكالة املعطاة تغل يد البائع عن أية بيوعات تتعلق بذات العقار
املباع بموجب الوكالة ويبقى حق املستفيد من الوكالة قائما طيلة املدة املقررة قانونا وهي خمس عشرة سنة
وبالتالي فإن أية بيوعات يقوم بها البائع تلي اعطاء الوكالة الدورية الولى سواء كان ذلك في املوقع الرسمي أو
( )1نقض مدين رقم  ،2009/15الصادر عن حمكمة النقض الفلسطينية املنعقدة برام هللا ،بتاريخ  ،2009/12/22منشور مبوقع منظومة القضاء والتشريع
يف فلسطني ،املقتفي.
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وكاالت الحقة للوكالة الولى تقع موقوفة على إجازة املستفيد فإن أجازه نفذ وإال بطلت وتوجب إلغاء كافة
البيوع أو التصرفات أو القيود العقارية التي استندت عليها.
وفقا لحكام املادة  368من املجلة والتي نصت على أن(:البيع الذي يتعلق به حق الغيركبيع الفضولي وبيع
ً
املرهون ينعقد موقوفا على إجازة ذلك الغير) ،وقد أكدت محكمة النقض الفلسطينية ما سبق بالعيد من
أحكامها والتي جاء في أحداها (:ما استقرعليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من أحكامها بأن اعطاء وكالة
دورية يتعلق بها حق الغير يحول بين معطيها وبين اعطاء وكاالت أخرى بالعقار موضوعها كما تحول بينه
وبين اجراءاية بيوعات على العقار موضوع الوكالة ذلك أن الوكالة املعطاة تغل يد البائع عن أية بيوعات
تتعلق بذات العقار املباع بموجب الوكالة ويبقى حق املستفيد من الوكالة (املشتري) قائما طيلة املدة
املقررة قانونا وهي خمس عشرة سنة وبالتالي فإن أية بيوعات يقوم بها البائع تلي اعطاء الوكالة الدورية
األولى سواء كان ذلك في املوقع الرسمي أو وكاالت الحقة للوكالة األولى تقع باطلة وعليه وتأسيسا على ما
ذكريقتض ي أن تكون الوكالة الدورية األولى بالحماية منظمة ومصدقة وفقا ألحكام القوانين الناظمة لهذه
املسألة فاملادة ( )11من القانون املعدل لألحكام املتعلقة باألموال غير املنقولة رقم  51لسنة  1958وما
أدخل عليها من تعديالت مطبقة لدينا)).(1
ونرى بأن ما قررته محكمة النقض الفلسطينية في قرارها املشار إليه ،وما استقر عليه قضاؤها وأن كان قد
أصاب صحيح القانون ،فإنه كان يتوجب على محكمة النقض وكما نرى أن تسلط الضوء على خطورة ما نصت
عليه أحكام املادة  11من القانون املعدل لألحكام املتعلقة بالموال غير املنقولة وتعارضها مع التوجهات
الحديثة للتشريعات العقارية وما تقتضيه من منح الحجية القانونية املطلقة لتقييدات الغير ذي النية
الحسنة ،والبحث عن معيار قانوني يمكن من خالله املوازنة بين مبادئ العدالة وحماية املشتري وصاحب الحق
القانوني السبق بتاريخ الشراء ،ومقتضيات االستقرار العقاري ووجوب حماية املالك املسجل ذي النية
الحسنة.
كما نرى بأن التناقض والخالف املشار إليه كان بسبب عدم وضوح النصوص القانونية في مدى حماية
املالك املسجل حسن النية تجاه حاالت الحكم ببطالن أو فسخ العقود والتصرفات سواء فيما بين الطراف أو
الغير.
إذ وبمراجعة الحكام القضائية ملحكمة النقض الفلسطينية فإنها لم تتضمن تحديد هذه الطبيعة
القانونية للوكالة غير القابلة للعزل ،مكتفية بتحديد الثار القانونية املترتبة عنها مما أو قع القضاء الفلسطيني
( )1نقض مدين رقم  ، 2017/1400الصادر عن حمكمة النقض الفلسطينية املنعقدة برام هللا ،بتاريخ  ،2020/08/23منشور على موقع قسطاس
للمعلومات القانونية .ينظر أيضا نقض مدين رقم  ، 2015/769الصادر عن حمكمة النقض الفلسطينية املنعقدة برام هللا ،بتاريخ  ،2019/12/11منشور
على موقع قسطاس للمعلومات القانونية.
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في العديد من التناقضات بين هذه الثار في العديد من الحكام القضائية تبعا للخلفية التي استندت عليها
الحكام القضائية املختلفة في تحليل هذه الثار مما يستتبع ضرورة تصدي محكمة النقض بهيئتها العامة إلى
تحديد الطبيعة القانونية للوكالة غير القابلة للعزل لتوحيد االجتهاد القضائي في هذه الناحية ملا له من آثار
قانونية هامة في االستقرار والمن القضائي من جهة ،والوصول إلى ما إذا كانت النصوص القانونية املتعلقة
بالتسجيل العقاري في ظل إقرار التعامل بالوكاالت الدورية غير القابلة للعزل توازن بين مقتضيات العدالة
واستقرار السجل العقاري من عدمه ،وبخاصة أمام صراحة النصوص القانونية التي ال تسمح بإغفال الحقوق
املتعلقة بالوكاالت الدورية غير القابلة للعزل طيلة فترة صالحيتها ولو لم يتم تنفيذها لدى دائرة الراض ي ،ولو
أدى ذلك إلى الضرار باملشتري الثاني املسجل والذي قد يكون حسن النية ،المر الذي يؤدي إلى إهدار حقوق
الغير حسن النية عند الحكم بنفاذ الوكالة الدورية الولى بمواجهته والغاء تسجيله ،وبخاصة في الحاالت التي
تتحقق فيها حسن النية للغير بعدم علمه وجهله بترتيب حقوق سابقة على العقار الذي قام بشرائه ،ومواجهته
ببيوع مستترة وغير مشهرة في السجل العقاري ،المر الذي يهدر كل قيمة ملشتمالت السجل العقاري ويؤدي
لزعزعة الثقة بهذا السجل الذي يفترض أن يكون عنوانا للحقيقة ومرآة تعكس وضعية العقار الحقيقية.
الخاتمة:
ال شك أن مقتضيات املادة  11من القانون املعدل لألحكام املتعلقة بالموال غير املنقولة رقم  51لسنة
 ،1958قد أثارت الكثير من االشكاالت القانونية لتعارضها مع أحكام املادة  16من قانون تسوية الراض ي واملياه
رقم  40لسنة  1952وبخاصة أحكام الفقرة الثالثة من املادة املذكورة والتي قررت شكلية التسجيل العقاري
النعقاد التصرفات والبيوع العقارية.
وبالتالي فإن محأوالت الفقه والقضاء في التوفيق بين مقتضيات أحكام املادة  11من القانون املعدل لألحكام
املتعلقة بالموال غير املنقولة وبين حكم البيوع العقارية املسجلة بما يخالف حقوقا قانونية سابقة لها في
املرتبة ،مع مقتضيات استقرار املعامالت العقارية يصطدم مع أحكام املادة  368من مجلة الحكام العدلية
التي تقرر حكم العقد املوقوف على العقار الذي ترتب فيه حق للغير ولو كان هذا الحق غير مشهر أو مسجل
في السجل العقاري من جهة كما تتعارض مع أحكام املادة الثامنة من قانون انتقال الراض ي باب  81لسنة
 1920النافذ في الضفة الغربية التي تتعارض مع إهدار الحقوق غير املسجلة لفائدة تلك التي تم شهرها
وتسجيلها في السجل العقاري الفلسطيني.
مما خلق واقعا قانونيا معقدا أدى إلى تضارب الحكام القضائية من جهة ،ومس بالمن القانوني نتيجة عدم
استقرار الحكام القضائية التي تمس أحد أهم مفاصل الثروة العقارية وهي امللكية العقارية املسجلة.
المر الذي يتوجب معه البحث عن حلول تشريعية ترفع التعارض الذي خلق حالة فريدة ضمن التشريع
العقاري الفلسطيني من شأنها العصف بمباديء السجل العيني العقاري الفلسطيني ،الذي يتبين بأنه لم يقرر
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أي حجية لتسجيل البيوع والتصرفات العقارية الالحقة بمواجهة الغير من أصحاب الحقوق العينية العقارية
غير املسجلة النعدام أي نص قانوني يمنح املالك املسجل حجية قانونية بمواجهة املشترين غير املسجلين أو
يمنعهم من التمسك بإستحقاقهم للعقار املبيع لتعلق حقهم بهذا العقار بموجب عقد الوكالة غير القابلة
للعزل بمواجهة البائع ذاته أو الغير ممن أنتقلت إليه امللكية العقارية من ذلك البائع ببيع الحق على تاريخ
البيع الول ،المر الذي ندعو من خالله املشرع الفلسطيني بضرورة تعديل أحكام املادة  11من القانون املعدل
لألحكام املتعلقة بالموال غير املنقولة والنص على إلزام املشتري بموجب الوكاالت الدورية غير القابلة للعزل
بإشهار حقه بموجب تلك الوكاالت من خالل وضع إشارة على صحيفة العقار تحت طائلة عدم نفاذ ذلك الحق
بمواجهة الغير ذي النية الحسنة بما يحقق الحماية القانونية للكافة ويؤدي إلى الثقة بالسجل العقاري وثبات
الحقوق املقيدة فيه.

قائمة املصادرواملراجع
النصوص التشريعية:
•
•

•
•
•

•

مجلة الحكام العدلية لسنة 1293ه ،املنشورة في مجموعة عارف رمضان( الحكم العثماني) ،منظومة
القضاء والتشريع في فلسطين ،املقتفي.
قانون انتقال الراض ي الباب  81لسنة  ،1920املنشور في العدد  81من قوانين فلسطين ،مجموعة درايتون،
االنتداب البريطاني ،بتاريخ  ،1937/01/22ص ،1001 .منظومة القضاء والتشريع في فلسطين ،املقتفي.
قانون الكاتب العدل رقم  11لسنة  ،1952املنشور في العدد  1101من الجريدة الرسمية الردنية ،بتاريخ
 ،1952/03/01ص ،110 .منظومة القضاء والتشريع في فلسطين ،املقتفي.
قانون تسوية الراض ي واملياه رقم ( )40لسنة  ،1952املنشور في العدد  ،1113الجريدة الرسمية الردنية،
بتاريخ  ،1952/06/16ص ،279 .منظومة القضاء والتشريع في فلسطين ،املقتفي.
نظام تسجيل الراض ي رقم ( )1لسنة 1953املنشور في العدد 1136من الجريدة الرسمية الردنية (الحكم
الردني) بتاريخ  1953/03/16ص ،609منظومة القضاء والتشريع في فلسطين ،املقتفي.
قانون التصرف بالموال غير املنقولة رقم  49لسنة  ،1953الصادر بتاريخ  1953/03/02واملنشور في العدد
 1135من الجريدة الرسمية الردنية ،بتاريخ  ،1953/03/01ص ،577 .منظومة القضاء والتشريع في
فلسطين ،املقتفي.
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•

•

•

•

القانون املعدل لألحكام املتعلقة بالموال غير املنقولة رقم  51لسنة  ،1958املنشور في العدد ،1410
الجريدة الرسمية الردنية ،بتاريخ  ،1959/01/01صفحة  ،50منظومة القضاء والتشريع في فلسطين،
املقتفي.
قانون تسجيل الموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم  06لسنة  ،1964منشور على الصفحة 199
من عدد الجريدة الرسمية رقم  1743بتاريخ  ،1964/03/01منظومة القضاء والتشريع في فلسطين،
املقتفي.
القانون املعدل لقانون كاتب العدل رقم  28لسنة  ،1964واملنشور في العدد  ،1811الجريدة الرسمية
الردنية ،بتاريخ  ،1964/12/16ص ،1831 .منظومة القضاء والتشريع في فلسطين ،املقتفي.
القانون املدني الردني رقم  43لسنة  ،1976املنشور على الصفحة  2من عدد الجريدة الرسمية رقم 2645
ً
ً
بتاريخ  ،1976/8/1وأصبح قانونا دائما بموجب إعالن اعتبار القانون املؤقت رقم  1976 / 43قانونا دائما
املنشور على الصفحة  829من عدد الجريدة الرسمية رقم  4106بتاريخ  ،1996/3/16قسطاس.
املراجع:

•
•
•

إال هوأني ،حسام الدين كامل ،عقد البيع في القانون املدني الكويتي ،مطبعة جامعة الكويت.1989 ،
عواد ،نصري إبراهيم ،مجموعة املبادئ القانونية الصادرة عن محكمة االستئناف برام هللا في الدعاوي
الحقوقية لعام  ،1987الجزء الول.
هلدير أسعد أحمد ،نظرية الغش في العقد ،دراسة تحليلية مقارنة في القانون املدني ،دار الكتب العلمية،
بيروت.2011 ،

املجالت والدوريات:
•

•

•

•

مجلة البلقاء للبحوث والدراسات ،البديرات ،أحمد" ،النظام القانوني للوكالة ببيع املال غير املنقول التي
تعلق بها حق الغير ،دراسة في قانون الحكام املتعلقة بالموال غير املنقولة رقم  51لسنة ،1958
وتعديالته" ،املجلد  ،12العدد  ،02الردن.2008 ،
مجلة الحقوق ،الدريعي ،سامي عبدهللا" ،الوكالة غير القابلة للعزل في القانون الكويتي والقانون
الفرنس ي" ،جامعة الكويت ،مجلس النشر العلمي ،مجلد  ،25عدد  ،04الكويت.2001 ،
مجلة الشريعة والدراسات السالمية الكيألني ،جمال زيد ،و داود ،محمد داود حسين" ،الوكالة الدورية
الغير قابلة للعزل وإشكاليات تنفيذها ،دراسة مقارنة بين الفقه السالمي والقانون املدني الردني" ،السنة
الثامنة ،العدد العاشر.2017 ،
مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية واالقتصادية ،الجماعين ،خليل" ،حكم البيع العقاري غير
املسجل في القانون والقضاء الردني" ،جامعة حلوان ،عدد .22
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•

•

•

مجلة دراسات ،املساعدة ،نائل علي حماد "،الوكالة غير القابلة للعزل في القانون الردني" ،مجلة دراسات،
علوم الشريعة والقانون ،الجامعة الردنية ،مجلد  ،38عدد ،1الردن.2011 ،
مجلة دراسات ،عويدي ،احمد علي" ،املشكالت القانونية للوكالة غير القابلة للعزل الواردة عن الموال غير
املنقولة في التشريع الردني" ،علوم الشريعة والقانون ،الجامعة الردنية عمادة البحث العلمي مجلد ،44
عدد .3
مجموعة البحوث القانونية واالقتصادية ،عبد الرحمن ،أحمد شوقي" ،مدى سلطة املوكل في انهاء عقد
الوكالة بإرادته املنفردة".1981 ،
الرسائل الجامعية:

•
•

•

•

•

حمدان ،إسحاق أحمد علي ،الوكالة غير القابلة للعزل في التشريع الردني ،رسالة ماجستير ،كلية الدراسات
العليا ،الجامعة الردنية ،الردن.2000 ،
شنطاوي ،فراس غازي سعيد ،الوكالة غير القابلة للعزل ،رسالة ماجستير ،كلية القانون ،جامعة اليرموك،
إال ردن.2011 ،
العدوان ،عماد عبدهللا محمد ،آثار الوكالة غير القابلة للعزل في التصرفات الجارية على الموال غير
املنقولة ،دراسة في التشريع الردني واملقارن ،أطروحة دكتوراه ،جامعة عمان العربية ،كلية الدراسات
القانونية العليا عمان.2013 ،
النوايسة ،هاشم عبدهللا ،أثر الوكالة غير القابلة للعزل علي البيع العقاري  :دراسة مقارنة ،أطروحة
دكتوراه ،قسم القانون املقارن ،جامعة العلوم السالمية العاملية ،عمان.2016 ،
املو اقع اإللكترونية:
التكروري ،عثمان ،املفاضلة بين الوكالة الدورية الولى والوكالة الدورية الثانية ،بحث منشور على املوقع
اللكتروني ،www.othman.ps :تاريخ زيارة املوقع .2020/11/15
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2020  نوفمرب44  العدد-  جملة جيل األحباث القانونية املعمقة- مركز جيل البحث العلمي

 دراسة مع جتارب مقارنة:املعاملة الضريبية لألسرة وللطبقة الوسطى باملغرب
Tax treatment of the family and the middle class in Morocco:
A Comparative Study of Experiences
. املغرب، أكادير- أستاذ وباحث بجامعة ابن زهر،  عبد الغني بامو.د
Abdelghany BAMOU, Professor and researcher at Ibn Zohr University, Agadir-Morocco

Abstract
Politics of taxation plays a pivotal role within socio-economic policy of states; it enables the
public authorities to provide its necessary needs in order to confront the public dispenses as well
as serving economic and social purposes among which the attempts to consolidate the stature of
households and the middle class in society.
Moroccan taxation system works from within different contexts that contribute in widening
the gap of social disparity and class division among individuals and groups. This poses the inquiry
of how could income taxation contribute in the amendment of both household and middle-class
situations in society so as to fulfill tax justice.
Thus, taxation is a strategic toolkit to strengthen the status of households and middle class
within society. This can be possible only if the political conditions are fulfilled such as power
democratization, abolishment of corruption, detachment of powers and economic
governance…as the family is the main core for every society, and the middle class is central in
order for hierarchal construction of a society.
Key words: family taxation, tax household, tax justice
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امللخص:
تحتل السياسية الضريبية مكانة محورية ضمن السياسة االقتصادية واالجتماعية لغلب الدول ،حيث
تمكن السلطات العمومية من توفير احتياجاتها من املوارد ملواجهة التكاليف العمومية وكذا لخدمة أغراض
اقتصادية واجتماعية من بينها محاولة تقوية مكانة السر والطبقة الوسطى داخل املجتمع.
واملنظومة الضريبية في املغرب تشتغل من داخل سياقات متعددة تساهم في تعميق التفاوتات االجتماعية
والفوارق الطبقية بين الفراد والجماعات .وهذا يطرح سؤال ممكنات توظيف الضريبة وخصوصا الضريبة
على الدخل من أجل تحسين وضعية السرة والطبقة الوسطى في املجتمع تحقيقا ملزيد من العدالة الجبائية.
إن الضريبة إذن هي آلية استراتيجية لتقوية مكانة السرة والطبقة الوسطى في املجتمع ،وذلك رهين بتوفر
الشروط السياسية من قبيل دمقرطة السلطة ،محاربة الريع والفساد ،فصل السلط ،الحكامة االقتصادي
ة ...فالسرة هي النواة الساسية للمجتمع والطبقة الوسطى هي الحلقة املركزية في البناء التراتبي للمجتمع.
الكلمات املفتاحية :التضريب السري ،السرة الضريبية ،العدالة الجبائية.
مقدمة عامة:
تشكل السياسة الضريبية للدولة إحدى الدوات الرئيسية بيد السلطات العمومية للتدخل في الحياة
االقتصادي ة واالجتماعية والثقافية ،حيث تتعدد وظائف الضريبة بين الوظيفة املالية التي تغذي خزينة
الدولة لتغطية نفقاتها ،ثم الوظيفة االقتصادي ة التي تسمح للدولة بالتدخل في النشاط االقتصادي وتحريك
عجلة النمو ،ثم الوظيفة االجتماعية املتمثلة في إعادة توزيع الدخول والثروات ومحاولة تقليص التفاوتات
الطبقية وتكريس العدالة االجتماعية ،ثم أخيرا الوظيفة السياسية والبعد الديمقراطي 1الذي يحيل إلى كون
السياسة الضريبية هي عبارة عن قرارات سياسية في نهاية املطاف ،فهي صادرة عن سلطة سياسية وخاضعة
مليكانيزمات صناعة واتخاذ القرار السياس ي الذي يعبر عن القوى الفاعلة في املجتمع (الدارة ،املؤسسات
السياسية ،اللوبيات ،الحزاب )...،وعن مصالحها (اقتصادية ،مالية ،سياسية )...وعن الدوات التي تستعملها
(العالم ،االبتزاز ،شبكات املصالح ،االغراءات ،املساومات ،التهديدات )...للضغط على السياسة الضريبية من
أجل الحصول على أكبر قدر من املكاسب.

 - 1في الوقت الحالي ،أصبحت الضريبة تخدم أهدافا أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر ،كالضريبة البيئية التي تفرض على النشطة والصناعات
واملواد التي تلحق ضررا بالبيئة ،والهدف هو تقليص مستويات تلويث البيئة وتوفير الموال الالزمة ملعالجة االضرار واآلثار الناجمة عن التلوث
البيئي.
كما أن الضريبة قد تخدم أهدافا مجتمعية كاملساهمة في التحكم في النمو الديمغرافي أو في زيادة املواليد...
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وبذلك تكون النظمة السياسية الديمقراطية أكثر تعبيرا عن الرادة الشعبية وخدمة مصالح املواطنين في
مجابهة/توازن مع مطالب الجماعات الضاغطة ،فتتجه بذلك نحو تكريس مزيد من العدالة االجتماعية.
والعدالة االجتماعية في هذا السياق تتسع لتشمل العدالة املجالية ،التوزيع العادل للثروات ،املساواة في
االستفادة من الخدمات التي يقدمها أشخاص القانون العام ،العدالة الجبائية ،...حيث تتكون هذه الخيرة من
عناصر معيارية تهدف إلى تجاوز االختالالت التي تعرفها املنظومة الجبائية من قبيل الالمساواة في العباء
الضريبية ،الضغط الضريبي ،التهرب والغش الضريبي ،...لذلك تشكل العدالة الجبائية مؤشرا داال لقياس
درجة دمقرطة وعصرنة النظام الجبائي في دولة ما.
وإشكالية العدالة الجبائية تحيل إلى طبيعة السياسة االجتماعية التي تتبناها الدولة لصالح املواطنين
والفئات املجتمعية والسر ،وبالخص الطبقة الوسطى والسر التي تتحمل العبء الكبر من الضريبة على
الدخل في ظل ضعف مؤشرات العدالة الجبائية في املنظومة الجبائية الوطنية.
إن هذه الدراسة تندرج في سياق سوسيو اقتصادي وسوسيوسياس ي متسم بتنامي الضغوط االجتماعية
َ
على ميزانية الدولة املطالبة باالستجابة الفعالة والعاجلة للمطالب املتنامية للساكنة ،في مقابل محدودية
املوارد العمومية 1التي تحصل عليها الدولة من الدورة االقتصادي ة (النتاج والتوزيع واالستهالك واالدخار)2؛
الش يء الذي يجعل السلطات العمومية ملزمة في اختياراتها بإيجاد حلول مقنعة وعادلة لهذه املعادلة.
فهذا املوضوع يكتس ي راهنية كبيرة لعدة اعتبارات :
 -1مخرجات املناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات 3التي تمخضت عنها توصيات أساسية منها:
 oمراجعة جدول أسعار وأشطر الضريبة على الدخل من أجل دعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الدنيا
والطبقات املتوسطة.
 oدراسة شروط إرساء مفهوم "العائلة كوحدة للتضريب" () fiscal foyer

 - 11كان يتوقع أن تبلغ املوارد الضريبية للدولة سنة  2020حوالي  233,3مليار درهم فيما سيصل عجز امليزانية لحوالي  41مليار درهم( .قانون رقم
 70.19يتعلق بقانون املالية لسنة  ،2020الجريدة الرسمية عدد  6838مكرر بتاريخ  14دجنبر  .)2019في حين أن القانون املالي التعديلي خفض
حجم املوارد الضريبية لحوالي  189مليار درهم ،وتوقع عجز موازناتي في  45مليار درهم( .قانون رقم  35.20يتعلق بقانون املالية املعدل للسنة املالية
 ،2020الجريدة الرسمية عدد  6903بتاريخ  27يوبيوز .)2020
 - 2عبد الغني بامو "تراتبية وأولوية وو اقع نفقات الدولة في املغرب :2010-1960 :محاولة للرصد والتحليل" أطروحة دكتوراه في القانون العام
والعلوم السياسية ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعي ة -مراكش ،جامعة القاض ي عياض -مراكش ،2015 ،ص .8
 - 3انعقدت هذه املناظرة بتاريخ  3و 4ماي سنة  2019بمدينة الصخيرات ،وقد اتخذت املناظرة شعار " العدالة الجبائية"
)https://www.finances.gov.ma/Publication/dgi/2019/recommandations-assises-nationales-fiscalite-ar.pdf (7/05/2020
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واالجتماعي والبيئي الذي قدم فيه تصوره حول مسألة الصالحات الجبائية1

 -2تقرير املجلس االقتصادي
وأكد ضمن توصياته على " دعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى ،من خالل سن ضريبة لألسر تكون
أكثر مالءمة وتأخذ بعين االعتبار وجود أشخاص معالين"...
 -3الخطابات امللكية حول الصالحات الجبائية وتعزيز مكانة الطبقة الوسطى ،ومنها خطاب  20غشت
 2019الذي أشار فيه امللك إلى ضرورة تعزيز مكانة الطبقة الوسطى في املجتمع " إن املجتمع مثل البيت،
متكامل البنيان ،أساسه املتين هو الطبقة الوسطى ،بينما تشكل الطبقات الخرى باقي مكوناته ( )...ونظرا
لهميتها في البناء املجتمعي ،فإنه يتعين العمل على صيانة مقوماتها ،وتوفير الظروف املالئمة ،لتقويتها
وتوسيع قاعدتها ،وفتح آفاق الترقي منها وإليها" .2
 -4النقاش الدائر حاليا حول ما يسمى ب" النموذج التنموي الجديد" الذي يتم الترويج له على نطاق واسع
وأحدثت من أجله لجنة خاصة ،وتعتبر مسألة العدالة الجبائية ضمن الشكاالت املطروحة أمام هذه
اللجنة...
 -5ارتفاع الضغط الضريبي العام وعلى السر والفراد مقارنة بمستوى الخدمات االجتماعية املقدمة
للمواطنين ،حيث يناهز في املغرب نسبة  23%من الناتج الداخلي الخام 3مقارنة باملعدالت العاملية التي
وصلت سنة  2015إلى حوالي 415%؛
 -6تواضع مؤشرات العدالة االجتماعية بما فيها العدالة الجبائية ،سواء العدالة الفقية أو العمودية ،أو
العدالة أمام الضريبة وعبرها 5وذلك من خالل تقارير املؤسسات والهيئات الدولية6؛
 -7السياق الحالي لجائحة كوفيد  19وما سيترتب عنها من تداعيات وتأثيرات متعددة اقتصاديا واجتماعيا
وماليا وسياسيا؛

 - 1تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بعنوان" من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد " ،2019
صفحة .16
 - 2مقتطف من خطاب  20غشت http://www.maroc.ma/ar/%D8 (7/05/2020) ،2019
 - 3مؤشر الضغط الضريبي هو نسبي ويجب قراءته ضمن السياق االقتصادي واالجتماعي والسياس ي لكل دولة ،حيث تصل نسبته مثال في الدنمارك
إلى  %45وال يشكل مشكال كبيرا للمواطنين الذين يقبلون بشكل كبير على دفع الضريبة لن مقابل ارتفاع الضغط الجبائي يحصل املواطنون على
خدمات ذات جودة وحماية اجتماعية كبيرة.
كما يصل معدل الضغط الضريبي في دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  OCDEإلى  %34,3سنة 2018
- OCDE, statistique des recettes publiques 1965-2018, édition 2019, page 22.
)4 - https://donnees.banquemondiale.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS (10/05/2020
 - 5سيتم تفصيل هذه املسألة في العناصر املنهجية القادمة في هذه الدراسة.
 - 6من بين هذه التقارير هناك:
 صندوق النقد الدولي ،مذكرة مناقشات خبراء صندوق النقد الدولي "العدالة الضريبية في الشرق الوسط وشمال إفريقيا" شتنبر 2015- OXFAM « Un Maroc égalitaire, une taxation juste » Avril 2019
)- https://www.oxfam.org/fr/search?keys=un+maroc+%C3%A9galitaire (7/9/2020
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 -8تآكل الطبقة الوسطى وتدهور قدرتها الشرائية وضعف مؤشرات الترقي منها وإليها ،حيث عديدة هي
التقارير التي تشير إلى تقلص حجم الطبقة الوسطى واملخاطر االجتماعية والسياسية واالقتصادي ة التي
ستنجم عنها.1
 التأطيراملفاهيمي:سيتم التركيز في هذه الدراسة على محاولة تحديد بعض الدالالت املفاهيمية لكل من الطبقة الوسطى،
العدالة الجبائية ،السرة/العائلة الضريبية.
 -1مفهوم الطبقة الوسطى:2
البد من تسجيل مالحظة منهجية فيما يخص تحديد مفهوم الطبقة الوسطى ،وتتعلق بصعوبة توحيد
معايير محددة لتعريف ماهية الطبقة الوسطى ،وذلك لعدة اعتبارات لعل أبرزها أنها طبقة ديناميكية تسمح
بالرقي منها وإليها ،كما أنها متنوعة الخصوصيات وامليوالت ...وكذا لتنوع املقاربات التي تؤطر هذا املفهوم.
فهناك من يقاربها من خالل معيار الدخل (الدخل السري ،اليومي أو الشهري أو السنوي) حيث يتم تحديد
إما متوسط الدخل أو حد أدنى وحد أعلى للدخل ليتم إدراج السر التي تحصل على ذلك الدخل ضمن الطبقة
الوسطى ،وهناك من يوظف معيار االستهالك (تغطية متوسط الدخل ملتوسط االستهالك السري) إلى جانب
امليوالت السلوكية والنماذج الثقافية والقيم الحياتية...
لذلك ،هناك صعوبة مفاهيمية ومنهجية لتحديد ماهية الطبقة الوسطى 3بسبب االختالف بين املؤسسات
والباحثين حول منهجيات ومعايير التحديد وأحيانا حتى جدوى البحث عن هذه املعايير .بل إن الصعوبة توجد
أيضا على املستوى الرسمي فقليل من الدول هي التي حاولت تقديم تحديد رسمي للطبقة الوسطى كما هو
الحال بتونس والصين.

 - 1من بين هذه التقارير :تقرير للبنك الدولي حول املغرب نشر سنة  2017بعنوان "املغرب في أفق  ،2040االستثمار في الرأسمال الالمادي لتسريع
القالع االقتصادي".
 - 2البد من الشارة إلى أن العالقة بين السرة والطبقة الوسطى هي عالقة تالزم وعالقة الجزء بالكل ،فالحديث عن السرة يشمل جميع السر
ملختلف الفئات االجتماعية ،كما أن توظيف مفهوم الطبقة الوسطى يتضمن بالضرورة وأساسا السر التي تنتمي لهذه الطبقة.
لذلك سيتواتر في هذه الدراسة استخدام السرة والطبقة الوسطى للداللة على بعضهما وأحيانا على كليهما.
 كما يوجد من يستعمل لفظ الطبقات الوسطى (  )les classes moyennesكما هو الشأن بالنسبة للمندوبية السامية للتخطيط.3 - Ahmed LAHLIMI, Interview avec Challenge Hebdo, 19 - 07 – 2008 :
https://www.hcp.ma/Grande-interview-d-Ahmed-Lahlimi-L-indicateur-est-juste-le-commentaire-est-libre_a1101.html
)(10/06/2020
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وبالرغم من هذه الشكاالت املنهجية ،فإنها ال تمنع من االعتماد على عدة معايير إجرائية ملحاولة حصر
داللة الطبقة الوسطى كي يتيسر تحليل املوضوع واالشتغال على اشكاالته الرئيسية.1
وسيتم التركيز على معيار الدخل الذي تبناه صندوق النقد الدولي في تقريره عن املغرب ،2حيث اعتبرت هذه
املؤسسة املالية الدولية أن الدخل الشهري لسرة تنتمي للطبقة الوسطى يبتدأ من  1200دوالر (حوالي 11650
درهم في الشهر) ،وبذلك تكون الفئات االجتماعية التي تنتمي للطبقة الوسطى في املغرب حسب هذا املعيار ال
تتعدى عتبة  25%من ساكنة املغرب املقدرة بنحو  36مليون نسمة أي حوالي  6,9مليون نسمة .وهذه النسبة
ال ترقى إلى مصاف النسب املوجودة في بعض الدول الناشئة التي ي َ
قارن بها املغرب ،كالبرازيل التي تشكل فيها
الطبقة الوسطى نسبة  50%وتركيا بنسبة  %50وتونس بنسبة ...%35
والبد من التنبيه إلى إشكالية تآكل هذه الطبقة حتى في ظل هذه النسب املتدنية ،حيث إنه باستحضار عامل
تراجع القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من املواطنين املصنفين ضمن هذه الطبقة بسبب ارتفاع تكاليف
التمدرس والتطبيب في القطاع الخاص وارتفاع تكلفة العقار ،...فإن نسبة الـ  %25ستتقهقر إلى ما دون %15
أي إلى نحو  5ماليين نسمة.3
 -2دالالت العدالة الجبائية
يعتبر االقتصادي االسكتلندي آدم سميث من بين الباحثين الوائل الذين وضعوا قواعد ومبادئ للضريبة،
حيث أشار في كتابه ثروة المم 4إلى أن أي نظام ضريبي لكي يكون مثاليا البد أن يتأسس على عدة قواعد من
بينها قاعدة العدالة واملقدرة على الداء ،ويعني بها أن يتحمل الغنياء العبء الكبر والفقراء عبء أقل من
الضريبة.
وفكرة العدالة الضريبة تظل نسبية ومتغيرة في الزمان واملكان ،حيث كانت داللتها بداية تتمحور حول
تضريب الجميع وعدم السماح بوجود فئات ال تدفع الضريبة .كما كانت تفرض بسعر نسبي ثابت على الدخول
والرباح بغض النظر عن ارتفاع الدخل .لكن تطبيق العدالة بهذا الشكل أدى إلى زيادة العبء على ذوي الدخول

 - 1للتوسع في الشكاالت املفاهيمية واملحدداتية للطبقة الوسطى ،يراجع:
- Les cahiers du Plan « Les classes moyennes marocaines : définition, caractéristiques et facteur d’évaluation, N° 5, septembre
– octobre 2009.
 - 2تقرير للبنك الدولي حول املغرب ،منشورات سنة " 2017املغرب في أفق  "2040مرجع سابق،
 - 3نفس املرجع أعاله ،صفحة 13-12
4 - ADAM SMITH “ An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” 1776, Oxford University Press I976, P:36.
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املنخفضة؛ الش يء الذي دفع الباحثين في املالية العامة في الوقت الحاضر إلى تجاوز فكرة الضريبة النسبية
وتعويضها بالضريبة التصاعدية لنها تحقق قدرا أكبر من العدالة الجبائية.1
كما أن من مدلوالت العدالة الضريبية فكرة الشمولية أو العمومية ،أي الشمولية/العمومية الشخصية
والشمولية/العمومية املادية .فالشمولية الشخصية تحيل إلى خضوع جميع الفراد الذين يعيشون داخل
الدولة للضريبة سواء كانوا مواطنين أو أجانب ،وال يستثنى منهم إال من تم اعفائهم بمقتض ى اتفاقيات دولية -
ثنائية أو متعددة الطراف -وعلى أساس قاعدة املعاملة باملثل .أما الشمولية املادية فيقصد بها فرض الضريبة
على كافة الموال سواء كانت دخوال أو ثروات بال استثناء.2
كذلك ،تشتمل العدالة الجبائية على مستوى عمودي وآخر أفقي .فأما املستوى الفقي فهو العدالة الفقية
التي يقصد بها معاملة املكلفين املتماثلين معاملة مماثلة بهدف توزيع العباء بشكل عادل ،3فمثال ملزمان
بالضريبة يحصل أحدهما على دخل من مصدر زراعي واآلخر يحصل على دخل مماثل من مصدر عقاري ،فإن
العدالة الجبائية تفرض على املشرع أن يعامل َ
امللزمين معاملة متماثلة مادام يحصالن على دخل مماثل وإن
اختلفت مصادره.
أما العدالة العمودية فتعني أن امللزمين غير املتماثلين ينبغي معاملتهم بطريقة غير متماثلة ،ومثال ذلك أن
يكون امللزمون يحصلون على دخول متفاوتة ،فهذا يعني أن التشريع الضريبي يجب أن يراعي فيهم مقدرتهم
التكليفية وأال تفرض عليهم الضريبة بنفس السعر ،لذلك ينبغي إخضاعهم للتضريب بأسعار تصاعدية تبعا
الرتفاع الوعاء الخاضع للضريبة.
لكن يجب استحضار معطى جوهري يتمثل في كون العدالة الجبائية هي مسألة نسبية ومتغيرة في الزمان
واملكان وحسب الشخاص ،4وأحيانا تبدو العدالة الجبائية متحققة في الظاهر ،لكن بالغوص في التفاصيل قد
يتضح أنها غير متحققة بالشكل الكافي .وسيالحظ ذلك من خالل الشكل أدناه.
مثال :أربعة ملزمين بالضريبة ،شخص أ وشخص ب وشخص ج وشخص د ،الشخصان أ و ب يحصالن
على دخول متساوية تقريبا (مثال دخل  150ألف درهم في السنة) وبذلك فهما ينتميان إلى نفس شريحة
التضريب .في حين أن الشخصين ج و د ينتميان إلى شريحة للتضريب مغايرة (دخل يبلغ  290ألف درهم في
السنة).
 - 1بلوفي عبد الحكيم " ترشيد نظام الضريبة العقارية :دراسة حالة الجزائر" أطروحة دكتوراه في علوم التسيير ، ،كلية العلوم االقتصادية
والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة محمد خيضر -بسكرة  ،2012-2011 ،ص .42 -41
 - 2عادل أحمد حشيش " أصول املالية العامة :دراسة تحليلية ملقومات مالية االقتصاد العام ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،السكندرية ،1983 ،
ص .168
 - 3مجلة الحقوق ،موفق سمور املحاميد " املعاملة الضريبية لألسرة في قانوني ضريبة الدخل األردني واملصري"  ،العدد  ،2014/3ص .535
 - 4موفق سمور املحاميد ،نفس املرجع أعاله ،ص .536
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فالتماثل الظاهري بين الشخص أ والشخص ب يعني خضوعهما لنفس املعاملة الضريبية مثال بنفس
السعار الضريبية ،لكن بتفحص وضعياتهم الشخصية والعائلية ،قد يتضح ضعف العدالة ،حيث مثال يتحمل
الشخص أ تحمالت عائلية أكبر كأن يعيل أسرة من  6أفراد (زوجته وأبواه وثالثة أبناء ،اثنين منهم يتابعون
تعليمهم العالي وأحد أبويه يعاني من مرض مزمن) ،في حين ال يتحمل الشخص ب نفس العباء العائلية كأن
يعيل أسرة من  3أفراد (زوجته وطفاله).
ولتفادي تلك االختالالت على مستوى العدالة الجبائية ،لجأت بعض التشريعات الضريبية املتقدمة إلى
توسيع مفهوم العدالة االجتماعية ،حيث مكنت امللزم من استحضار ظروفه الشخصية والعائلية أثناء تصفية
الضريبة ،مما سيمكنه من االستفادة من خصومات وتخفيضات ضريبية بسبب تحمالته العائلية والشخصية
وتقديم دعم وإعانات اجتماعية.1
كما أن من مشموالت العدالة االجتماعية ذات الصلة بالضريبة ضرورة إعفاء أصحاب الدخول الدنيا من
الضريبة ومراعاة الوضع االقتصادي واالجتماعي للمجتمع وخاصة املؤشرات االقتصادي ة لألسر والفراد كــ:
✓ متوسط حجم السرة؛
✓ متوسط النفاق السري السنوي على السلع والخدمات (الصحة ،التعليم ،السكن)...؛
✓ متوسط الدخل السنوي لألفراد ولألسر؛
✓ معدل االدخار السري والفردي؛
✓ معدل الضغط الضريبي لألسر؛
✓ مؤشر خط الفقر والحد الدنى لألجور...
 -3األسرة/العائلة الضريبية
تختلف التشريعات الضريبية للدول حسب الخصوصيات والسياقات االقتصادية واالجتماعية
والسياسية والبيئية لتلك الدول ،كما تختلف كذلك من حيث تنظيمها الفني .ومن بين مظاهر هذه التمايزات
ما له صلة بكيفية معاملة السر جبائيا.
 - 1سيتم التفصيل في هذه النقط عند دراسة املعاملة الضريبية لألسرة في بعض التشريعات املقارنة.
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فهناك تشريعات تعامل السرة كوحدة جبائية (مثال فرنسا ،أملانيا) وهناك تشريعات تعامل السرة معاملة
فردية وال تعترف بوجود أسرة/عائلة ضريبية وكل فرد له استقاللية في الذمة املالية ،ويقدم امللزم اقراراته
الضريبية بشكل منفصل عن الزوج/ة كحالة املغرب.
فمعاملة السرة كوحدة ضريبية يعني االعتراف بخصوصية السرة وتمايزها مع باقي امللزمين بالضريبة ،ويدل
ذلك على املكانة املهمة التي تحظى بها السرة كنواة للمجتمع ضمن السياسة العامة لذلك البلد ،حيث يتم
تمتيع السرة بنظام جبائي تفضيلي يمكنها من االستفادة من تخفيضات وخصومات ضريبية تساعدها على
القيام بوظائفها داخل املجتمع من رعاية الطفال واالعتناء بهم وتحمل نفقات تمدرسهم وتطبيبهم وتنشئتهم
النفسية...
والدول التي اعتمدت على العائلة كوحدة للتضريب تستند في ذلك على دساتيرها وعلى االتفاقيات واملواثيق
الدولية ذات الصلة بحقوق النسان.1
أما االختالف بين هذه التشريعات فيتجلى على مستوى طبيعة وحجم التخفيضات والخصم الضريبي وكذا
على مستوى تقنيات تصفية الضريبة على الدخل ثم على مستوى العانات والعالوات االجتماعية املقدمة
لألسر واملقتطعة من الضرائب.2
 أهداف وإشكاالت وفرضيات البحث:تسعى هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن طبيعة ونوعية وحجم املعاملة الضريبية لألسر وللطبقات
الوسطى في املغرب ومقارنتها ببعض التجارب املقارنة سواء تلك التي في مستوى املغرب (الردن وتونس) أو تلك
التجارب املصنفة كنماذج متقدمة (أملانيا وفرنسا) وذلك كهدف عام .ومحاولة تفكيك التشريعات الضريبية
ذات الصلة بالسر والطبقة الوسطى والبحث عن مظاهر تأثير السياسية الضريبية املطبقة باملغرب في تحسين
أو تأزيم وضعية السر وزيادة هشاشتها وتآكل الطبقة الوسطى كهدف خاص.
ومن خالل ما سبق ،ستنطلق هذه الدراسة من التساؤل التالي :هل يمكن للضريبة أن تحسن وضعية السرة
وتقوي مركز الطبقة الوسطى في املجتمع؟
إن ما يزكي موضوعية هذا التساؤل تكمن في املكانة املركزية التي تشغلها السرة والطبقة الوسطى في
املجتمع ،فالولى هي النواة الساسية للمجتمع والثانية هي الحلقة الرئيسية في البناء التراتبي للمجتمع.
إن السؤال املنطلق أعاله يقود إلى محاولة صياغة الشكالية الرئيسية لهذه الدراسة واملتمثلة في كون
املنظومة الضريبية في املغرب تشتغل من داخل سياق اقتصادي واجتماعي وسياس ي متسم بالهشاشة والتباين
 - 1مثال فالتشريع الضريبي الفرنس ي يؤسس للعائلة/السرة الضريبية  Foyer fiscaleبناء على مرجعيات اعالن حقوق املواطن ،الدستور الفرنس ي،
االتفاقيات الدولية ،اجتهادات القضاء الدستوري.
 - 2سيتم التعمق في هذه النقط في املحاور التالية للدراسة.
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بين الفئات االجتماعية املكونة للمجتمع ،مما يقوي التفاوتات االجتماعية والفوارق الطبقية بين الفراد
والجماعات ،وهذا يجعل املنظومة الضريبية ذات طابع تكريس ي للوضعية الحالية بعدة صور مختلفة ،بشكل
مباشر أو غير مباشر ،مما ساهم في تآكل الطبقة الوسطى وزيادة معدل هشاشة السر املغربية .فكيف يمكن
توظيف الضريبة وخصوصا الضريبة على الدخل من أجل تحسين وضعية السرة والطبقة الوسطى في املجتمع
تحقيقا ملزيد من العدالة الجبائية كمدخل من مداخل العدالة االجتماعية؟
وتتفرع عن هذه الشكالية الرئيسة عدة أسئلة فرعية منها:
 هل هناك أسس للتضريب السري في التشريع املغربي؟ كيف عملت التشريعات الضريبية الوطنية على تكريس الوضعية الهشة لألسر وللطبقة الوسطى؟ هل مسألة تحسين ظروف السر والطبقة الوسطى هي ذات طبيعة مالية /تقنية أم لها بعد سياس ي؟ كيف تعاملت بعض التشريعات املقارنة مع تضريب السرة والطبقة الوسطى؟ ما درجة حضور السياسية السرية في السياسات العمومية باملغرب؟وبخصوص الفرضية ،فستنطلق هذه الدراسة من الطرح املتمثل في كون مسألة العدالة الجبائية لألسر
وللطبقة الوسطى تتعدى كونها إشكالية مالية/تقنية إلى اعتبارها مسألة سياسية مرتبطة بدرجة دمقرطة
النظام السياس ي واختيارات الفاعلين في السياسات العامة في املغرب وبالتالي ضرورة اخراج مسألة العدالة
الجبائية من سياق النقاش املالي/التقني إلى السياق السياس ي والديمقراطي.
كما تتمثل الفرضية الجرائية في اعتبار الضريبة كآلية فعالة إما في تعزيز مكانة السرة والطبقة الوسطى أو
في زيادة هشاشة السر وتقهقر الطبقة الوسطى.
 الخطة املنهجية:هذه الدراسة ستعتمد عدة مناهج ومقاربات وتقنيات لجل محاولة فهم وتفكيك املوضوع ،وذلك باالعتماد
على املنهج التحليلي القانوني الذي يهدف إلى تفكيك ومساءلة الترسانة القانونية ذات الصلة بتضريب السر
والطبقة الوسطى في املغرب ،ثم على املنهج املقارن وذلك بهدف االنفتاح على التجارب املقارنة سواء في النظم
الضريبية املتقدمة أو تلك التي في مستوى املغرب من أجل البحث عن عناصر القوة والضعف في التجربة
املغربية مقارنة بتلك التجارب املقارنة ،ثم االستعانة كذلك بمقاربة التحليل السياس ي على اعتبار أن القرار
الضريبي هو في نهاية املطاف قرار سياس ي وأخيرا توظيف التقنية الحصائية حسب الحاجة إليها في تعزيز
الحجج املزكية لفرضيات وطروحات املوضوع.
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ولجل تحليل املوضوع ،سيتم االعتماد على التصميم التالي:
املطلب األول :املعاملة الضريبية لألسرة وللطبقة الوسطى في التشريع املغربي
الفرع األول :معالم التضريب السري في التشريع الجبائي املغربي :البحث عن العدالة الضريبية
الفرع الثاني :سؤال العدالة في السياسة الضريبية املطبقة على السرة والطبقة الوسطى باملغرب
املطلب الثاني :التضريب األسري في التشريعات املقارنة :تأثير طبيعة النظام السياس ي على العدالة
الجبائية
الفرع األول :تضريب السر في تجارب بعض الدول املتقدمة
الفرع الثاني:املعاملة الضريبية لألسر في تشريعات بعض الدول النامية
املطلب األول :املعاملة الضريبية لألسرة وللطبقة الوسطى في التشريع املغربي
يشكل موضوع مكانة السرة ضمن السياسات العمومية باملغرب موضوعا يتسم بنوع من التناقض بين
الخطاب واملمارسة .فبالرجوع إلى الدستور املغربي مثال لسنة  2011يتضح أنه َّبوأ السرة مكانة الصدارة ضمن
املؤسسات االجتماعية التي يجب أن تحظى بالعناية واالهتمام الكافي من قبل السلطات العمومية ،حيث نص
في الفصل  32منه على " السرة القائمة على عالقة الزواج الشرعي هي الخلية الساسية للمجتمع .تعمل الدولة
على ضمان الحماية الحقوقية واالجتماعية واالقتصادي ة لألسرة".1
لكن املمارسة السياسية واالقتصادي ة والضريبية تظهر نتائج تعاكس إلى حد ما طموح النص الدستوري
بالرقي بمكانة السرة .ويتضح ذلك جليا من خالل السياسة الضريبية التي تفتقر إلى العدالة الجبائية خصوصا
ما يتعلق بالسرة والطبقة الوسطى .وهذا ما سيتضح أكثر في متن هذه الدراسة.
فكيف عامل املشرع الضريبي السرة والطبقة الوسطى؟ وماهي مظاهر اختالالت العدالة الجبائية في
التضريب السري؟
الفرع األول :معالم التضريب األسري في التشريع الجبائي املغربي :البحث عن العدالة الضريبية
لقد أصبح فرض الضريبة وتوزيعها في النظمة السياسية املعاصرة من صالحيات التشريع البرملاني كامتداد
للديمقراطية التمثيلية التي يفترض أن يعبر من خاللها البرملان عن طموحات ومطالب الشعب الذي انتخبه

 - 1دستور اململكة املغربية لسنة  ،2011الجريدة الرسمية عدد  5964مكرر ( 30يوليوز .)2011
107

مركز جيل البحث العلمي  -جملة جيل األحباث القانونية املعمقة  -العدد  44نوفمرب 2020

ووضع ثقته فيه .لذلك يراهن املواطنون على السلطة التشريعية للدفاع عن حقوقهم في مواجهة السلطة
التنفيذية ومجامع اللوبيات الضاغطة على القرارات السياسية واالقتصادي ة.
ويعتبر حقل الضريبة مجاال خصبا للصراع حول املصالح بين مختلف الفاعلين الذين يعملون جاهدين
للتأثير على القرار الضريبي خدمة ملصالحهم .لذلك تشكل مسألة املعاملة الضريبية لألسرة قضية راهنية تعبر
عن موازين القوى في املجتمع .فهل هناك معاملة ضريبية خاصة لألسرة في التشريع الجبائي املغربي؟.
إن محاولة الجابة على هذا التساؤل تفترض بسط جل املقتضيات الضريبية ذات الصلة بالسرة خصوصا
بالنسبة للضريبة على الدخل ،وهي مقتضيات محدودة كما سيتضح الحقا.
فبالرجوع إلى املدونة العامة للضرائب وفق أخر نسخة (  ) 2020سيالحظ أنها خصصت مقتضيات ذات
طبيعة اجتماعية وعائلية تخص الضريبة على الدخل ،حيث مكنت امللزم بالضريبة من االستفادة من خصم
من مجموع الدخل قبل تطبيق الضريبة ومن تخفيضات من مبلغ الضريبة.
الفقرة األولى :الحق في الخصم من مجموع الدخل
سمح التشريع الضريبي املغربي للملزمين بالضريبة على الدخل القيام بخصم مجموعة من املبالغ من مجموع
الدخل املفروضة عليه الضريبة وذلك لغراض اجتماعية ،وهذه الخصوم هي:
 في حدود  10%من مجموع الدخل املفروضة عليه الضريبة وذلك بغرض تملك أو بناء مسكن رئيس ي: من مبلغ فوائد القروض التي تمنحها للخاضعين للضريبة املؤسسات املتخصصة أو
مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها املرخص لها قانونا بالقيام بهذه العمليات
ومؤسسات العمال االجتماعية التابعة للقطاعين العمومي والشبه العمومي أو القطاع
الخاص؛
 أو مبلغ الربح املعلوم املتفق عليه مسبقا في إطار عقد املرابحة ،بين الخاضعين
للضريبة ومؤسسات االئتمان أو الهيئات املعتبرة في حكمها.
 في حدود  10%من مجموع الدخل املفروضة عليه الضريبة املذكورة :يسمح بخصم مبلغ القساط أواالشتراكات املتعلقة بعقود تأمين التقاعد الفردية أو الجماعية التي تساوي مدتها ما ال يقل عن ثماني سنوات
والتي تدفع إلى املستحقين ابتداء من بلوغهم خمسين سنة كاملة من العمر.1

 - 1يحوز لألشخاص الذين يحصلون على دخول في شكل أجور فقط االستفادة من نسبة  50%من مبلغ القساط أو االشتراكات.
املادة  28من املدونة العامة للضرائب ،نسخة  .2020منشورة باملوقع الرسمي لوزارة االقتصاد واملالية وإصالح الدارة على الرابط التالي:
)- https://www.finances.gov.ma/Publication/dgi/2020/cgi2020-ar.pdf (17/06/2020
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إن هذه الخصومات إذن يستفيد منها الخاضع للضريبة على الدخل من خالل خصم جزء من تحمالته ذات
الطابع االجتماعي أي تملك السكن وتأسيس التقاعد.
الفقرة الثانية :حق االستفادة من التخفيضات من مبلغ الضريبة
إضافة إلى الخصومات التي تطبق على مجموع الدخل لغراض اجتماعية ،سمح املشرع للملزم بالضريبة
بتخفيض مبالغ من الضريبة نظرا للتحمالت العائلية للملزم أو لتفادي االزدواج الضريبي ،وهي ثالث تخفيضات:
أ  -الخصم عن األعباء العائلية:
يجوز للخاضع للضريبة على الدخل خصم ما قدره  360درهم من املبلغ السنوي للضريبة بسبب العباء
العائلية التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص يعوله ،بشرط أال يتجاوز مجموع املبالغ املخصومة عن
العباء العائلية مبلغ  2160درهم .1فمن هم الشخاص الذين يعولهم الخاضع للضريبة؟
الشخاص هم:
✓ زوجته؛
✓ أوالده من صلبه وأوالد غيره الذين يأويهم بصورة شرعية في بيته بشرط :
✓ أال يكون لكل واحد منهم دخل يفوق مجموعه السنوي جزء الدخل املعفى الوارد في جدول حـساب
الضريبــة على الدخـل املنصـوص عليه في املـادة ( 73أي  30ألف درهم).
✓ أال يتجاوز سنهم سبعا وعشرين سنة ،باستثناء املصابين بعاهة تحول بينهم وبين كسب معيشهم
بأنفسهم فحينها فإن شرط السن ( 27سنة) ال يسري عليهم.
كما تستفيد املرأة الخاضعة للضريبة من الخصم برسم العباء العائلية ،فيما يتعلق بزوجها وبأوالدها إذا
كانت نفقتهم تجب عليها شرعا ،وفقا للشروط الواردة أعاله.
ويالحظ في هذا الصدد أن املشرع الضريبي لم يعامل املرأة بنفس معاملة الرجل من حيث االستفادة من حق
تخفيض الضريبة عن العباء العائلية ،حيث أنه حصر حق املرأة في االستفادة من هذا الحق في الحالة التي
تجب عليها النفقة شرعا ،وهنا يحيل املشرع الضريبي على مدونة السرة ،2وبالتالي فاملرأة العاملة مثال ،بالرغم
من أنها عمليا تساهم إلى جانب زوجها في تدبير أعباء البيت والبناء ،إال أنها ال تستفيد من نفس االمتياز الذي
يتمتع به الرجل .وهذا نوع من التمييز ضد املرأة البد من رفعه لكي تستفيد املرأة بشكل متساوي مع الرجل في
 - 1املادة  74من املدونة العامة للضرائب ،نسخة .2020
 - 2من بين الحاالت التي تجب النفقة على املرأة ما ورد في املادة  199من مدونة السرة " إذا عجز الب كليا أو جزئيا عن النفاق على أوالده ،وكانت
الم موسرة ،وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الب".
 قانون رقم  70.03بمثابة مدونة السرة ،ج ر عدد  5184بتاريخ  5فبراير  ،2004ص 418109
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التخفيض عن العباء العائلية ،ولكي ال يتحول هذا املقتض ى التشريعي إلى نوع من التشجيع بشكل غير مباشر
على االرتباط بزوجة غير عاملة ،1مادام عملها ال يرتب االستفادة من نفس االمتيازات الضريبية التي يتمتع بها
الرجل على قلتها ،لن مجموع التخفيضات الضريبية على العانة العائلية ال تتجاوز في حدها القص ى مبلغ
 2160درهم ( 360درهم عن الشخص) ،وهذا املبلغ يقل مثال عن املتوسط الوطني السنوي لإلنفاق الفردي
على التعليم الذي يصل لنحو  600درهم وعن املتوسط الوطني السنوي لإلنفاق الفردي على الخدمات الصحية
الذي يناهز  1.386درهم.2
ويالحظ كذلك فيما يخص الشخاص املعالين من قبل الزوج والذين بسببهم يجوز له القيام بتخفيض من
الضريبة وفق الحدود السالفة أعاله ،أن املشرع استثنى إعالة البوين والخوة كأشخاص يجوز للملزم تخفيض
الضريبة عن تحمالت إعالتهم ،وهنا يطرح تساؤل عن املرجعية التي ارتكز عليها املشرع ليستثني هؤالء
الشخاص على الرغم من أن املجتمع املغربي يعرف تعايش نمطين أسريين هما السرة النووية والسرة املمتدة.
وبالتالي تطرح تساؤالت أخرى ملفهوم السرة لدى املشرع ومرجعياتها؟ وهل التشريع الضريبي يتكيف مع طبيعة
السرة في املجتمع أم أنه يسعى لتغيير نمط السرة والدفع بشكل غير مباشر من أجل التمكين لنمط أسري
معين هو النمط السري النووي على حساب النمط السري املمتد؟
فإذا كان املشرع الضريبي املغربي يشير في بعض الحاالت بشكل غير مباشر إلى مدونة السرة كما هو الحال
فيما يخص شروط استفادة املرأة من تخفيض الضريبة عن إعالتها أفراد أسرتها ،حيث تطرق لتلك الوضعية
في املادة  199من مدونة السرة " ...في الحالة التي تجب عليها النفقة شرعا" ،فإن ذات املدونة توسعت في باب
الشخاص الذين يجب النفاق عليهم من طرف رب السرة بما فيهم الوالدين والخوة ،...لذلك يتضح أن املشرع
الضريبي الزال متذبذبا في مسألة تحديد املرجعية التي تؤطر السرة ،والبد بالتالي من رفع هذا التذبذب واالشارة
إلى كون الدستور ومدونة السرة واملواثيق الدولية هي مرجعيات ينبغي أن تؤطر مفهوم السرة حينما سيتم
اعتماد السرة كوحدة للتضريب.
وفي هذا السياق املتعلق بتحديد مفهوم السرة ،هناك تشريعات مقارنة خلقت نوعا من االنسجام بين
الضريبة وبين طبيعة املجتمع وتكوينه السري كما هو الشأن مثال بالتشريع الردني الذي يحدد السرة في قانون

 - 1هناك عدة دراسات ميدانية انجلوساكسونية حول تأثير الضريبة في االقبال على الزواج أو في تفضيل العزوبية ،حيث تبين من خالل بحث أنجز
في الواليات املتحدة المريكية أن بعض الزواج يدفعون ضرائب أكثر مقارنة بما كانوا يدفعونه عندما كانوا عزابا.
- Jason Michael Fletcher « The Forgotten 'Singles Tax': The Treatment of Single Individuals in the Income Tax” Fall 11-2000,
University of Tennessee, Knoxville,
2 - Haut-Commissariat au Plan « Présentation des résultats de l’Enquête Nationale sur la Consommation et les Dépenses

des Ménages 2013/2014» Octobre 2016, page 15/
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الحماية من العنف السري 1في املادة  3على أنها تشمل :الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي وأبناؤهم
وأحفادهم...والد ووالدة أي من الزوجين ،الخوة والخوات لي من الزوجين...واعتمد التشريع الضريبي الردني
هذا املفهوم عند تحديد الشخاص الذين يعيلهم امللزم وقابلية نفقات تحملهم للخصم من مجموع الدخل
الخاضع للضريبة ،حيث منح اعفاء عن الشخاص املعالين قدره  9000دينار.2
ب  -تخفيض الضريبة عن معاشات التقاعد ذات املنشأ األجنبي
هذا النوع من التخفيضات يخص املعاشات الجنبية لألشخاص الذين يتوفرون على موطن ضريبي
باملغرب ،حيث خضعت هذه املعاشات للتضريب في البلد الجنبي ،ولتفادي إخضاعها للتضريب مرتين سمح
املشرع الجبائي بخصمها من مبلغ الضريبة بشروط:
▪ السماح بالخصم في حدود  % 80من مبلغ الضريبة املستحقة عن معاشهم؛
▪ أن يتم تحويل املبالغ بصفة نهائية إلى دراهم غير قابلة للتحويل؛
▪ تقديم إقرار بمجموع الدخل خالل السنة السابقة وفق مطبوع نموذجي تعده الدارة مع بيان
صنف أو أصناف الدخول املتكون منها مداخيل الخاضع للضريبة؛
▪ تقديم شهادة بدفع املعاشات يحررها املدين باليراد أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها؛
▪ تقديم شهادة يبين فيها املبلغ بعمالت أجنبية املقبوض لحساب مستحق املعاش ومقابل
القيمة بالدرهم في يوم التحويل تسلمها مؤسسة االئتمان أو أية هيئة أخرى تتدخل في أداء املعاشات.
ج  -استنزال الضريبة األجنبية
ويتعلق المر بالضريبة على الدخل التي ستفرض على الدخول ذات املنشأ الجنبي ،حيث أنه في الظروف
العادية ،فجميع املداخيل ذات املصدر الجنبي التي يحصل عليها شخص له موطن ضريبي باملغرب تخضع
للتضريب وفقا للتشريع الجبائي املغربي.
وهذا يعني أنها قد تخضع للتضريب مرتين ،مرة في بلد املنشأ ،ومرة أخرى في املغرب ،وهذا مظهر لالزدواج
الضريبي التي تعمل الدول على تجنبه عبر ابرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الطراف.
فإذا أبرم املغرب مع الدولة مصدر الدخل الجنبي اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي ،فإنه يسمح للخاضع
للضريبة على الدخل أن يقوم باستنزال مقابل مبلغ الضريبة املدفوعة في البلد الجنبي من مبلغ الضريبة التي

 - 1قانون الحماية من العنف السري رقم  6لعام  ،2008الجريدة الرسمية الردنية  ،عدد  2008 ،4892ص 821
 - 2سيتم التفصيل في هذه العفاءات عند التطرق للمعاملة الضريبية لألسرة في التشريع الردني
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سيدفعها في املغرب برسم ذات الدخل الجنبي .حيث يحتسب مبلغ الضريبة باملغرب على أساس نفس املبلغ
الذي فرضت عليه الضريبة على الدخل بالبلد الجنبي.
الفرع الثاني :سؤال العدالة في السياسة الضريبية املطبقة على األسرة والطبقة الوسطى باملغرب
إن مسألة العدالة في املنظومة الضريبية تبقى نسبية ومتغيرة في السياق الزماني واملكاني لنها ذات طابع
معياري .لكن هذه الخاصية الخيرة ال تمنع من إيجاد ترسانة من املؤشرات القياسية لكشف درجة تمكن
العدالة في النظام الجبائي لدولة ما .وبالنسبة للمغرب ،فالنظام الجبائي تعتريه مجموعة من النقائص والعيوب
جعلته محط انتقادات كثيرة من طرف الباحث والفاعل املؤسس ي واملواطن ،ما يعني أن السياسة الجبائية ال
تعاني من نقص حكامتي فقط بل تعداها المر إلى خلل وضعف التمكين لعدة مبادئ أساسية في تدبير السياسة
الجبائية لعل من أبرزها مبدأ العدالة واملساواة ،ومبدأ املقدرة التكليفية ثم مبدأ الشفافية .وهذه املبادئ تعتبر
اليوم من بين املؤشرات القياسية على تقدم النظام الضريبي في بلد معين.
الفقرة األولى :مظاهرضعف العدالة الضريبية في السياسة الجبائية باملغرب
إن الضريبة على الدخل باملغرب املطبقة على السر والطبقة الوسطى تتسم بضعف العدالة والشفافية
وذلك من خالل عدة مؤشرات وحجج سبق وأن تم التطرق لبعضها ،وسيتم تعزيز ذلك ببعض املؤشرات الخرى
الدالة على ما سبق التطرق له وذلك بشكل مختصر:
 عدم مراعاة خصوصيات املجتمع املغربي من حيث النمط العائلي السائد فيه ،حيث يوجدنمط السر املمتدة ونمط السر النووية ،والتشريع الجبائي الحالي يحابي نمط السر النووية على
حساب السر املمتدة 1وذلك من خالل عدم السماح بتخفيض ضريبي عن تحمالت امللزم عن والديه
أو إخوته مثال.
 ضعف العفاءات الضريبية املمنوحة لألسر وللطبقة الوسطى :حيث استنادا إلى الدراسة التيقامت بها املندوبية السامية للتخطيط حول استهالك ونفقات السر السنوية لسنة  ،2016فإن
متوسط إنفاق السر على الخدمات الصحية يصل لنحو  %9,2من متوسط دخلها السنوي ،2وإذا ما
قورن بنصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام الذي يصل في املغرب حسب البنك العاملي لنحو 3.190
دوالر( 3أي نحو  29.459درهم مغربي) ،فإن متوسط مبلغ االنفاق على الخدمات الصحية يقارب 3202
درهم .في حين يصل السقف العلى للمبالغ املسموح تخفيضها من الضريبة على الدخل برسم العباء
 - 1وذلك على افتراض تحمل رب السرة النووية لنفقات أطفاله وزوجته فقط .مع استحضار إمكانية تحمل بعض أرباب السر النووية لنفقات
البوين أو الخوة والتي ال يجوز تخفيضها ضريبيا.
2- https://www.hcp.ma/Introduction-de-Monsieur-Ahmed-LAHLIMI-ALAMI-Haut-Commissaire-au-Plan-a-la-presentation-des)resultats-de-L-enquete_a1819.htm ( 06/09/2020
)3 - https://data.albankaldawli.org/country/Morocco (( 06/09/2020
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العائلية زهاء  2.160درهم .لذلك كان على املشرع أن يقارب مثال متوسط االنفاق السنوي لألسر على
الصحة ( 3202درهم) مع السقف العلى للمبالغ املسموح تخفيضها من الضريبة على الدخل برسم
العباء العائلية ( 2.160درهم).
 تواضع الدعم واالعانات املقدمة لألسر ملساعدتها على تحمل تكاليف الحياة وغياب التغطيةالصحية عن ماليين من املغاربة.
 عدم االعتماد على نظام إيجابي لفائدة السر في تصفية الضريبة على الدخل على غرار بعضتجارب بعض الدول (فرنسا وأملانيا) التي تعتمدان على أنظمة خاصة لتصفية الضريبة على الدخل
سواء نظام الحصص السرية (فرنسا) أو نظام فئات التضريب (أملانيا)
 السعار الضريبية تحابي كثيرا أصحاب الدخول املرتفعة (الغنياء) على حساب الطبقةالوسطى والدخول الدنيا :ذلك أن املشرع الضريبي عندما اعتمد على السعار التصاعدية في تضريب
الدخول فإنه ابتعد عن تحقيق أكبر قدر من العدالة من خالل التفاوت الصارخ في معدل التصاعد
الضريبي بين الدخول املنخفضة واملتوسطة ( )%10وهو تصاعد قوي وبين معدل التصاعد بين
الدخول املرتفعة ( ،)%4وهو تصاعد بطيء 1لن هذا التصاعد يتسارع بالنسبة للدخول الدنيا
واملتوسطة ،ويتباطؤ بالنسبة للدخول املرتفعة كما يتضح من الجدول املهمش .2وهو عكس ما هو
معمول به في الردن مثال حيث يصل معدل التصاعد بين الشرائح إلى نحو .3%5
وأيضا ،إن كثرة السعار النوعية يحدث خلال في العدالة الجبائية من جهة الخالل بالعدالة الفقية التي
تفترض تعامال مماثال للملزمين الذين يوجدون في وضعيات مماثلة .4حيث يتضح من خالل مدونة الضرائب أنها
خصصت أسعارا ضريبية تفضيلة لبعض الدخول وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع مبدأ العدالة الجبائية،
فمثال أجير يحصل على دخل يساوي  120.000درهم سنوي سيخضع للضريبة على الدخل بسعر  ،%34في
 - 1نجيب أقصبي :نظامنا الضريبي يخدم الرأسمال ويزيد الضغط على الجراء والطبقة املتوسطة .حوار منشور في جريدة:
)- https://cnimaroc.ma/?p=5130 (08/10/2020
 - 2جدول لسعار الضريبة على الدخل لغاية سنة :2020
شريحة الدخول
األسعار
معفاة من الضريبة %0
إلى غاية  30.000درهم
10 %
من  30.001إلى  50.000درهم
20 %
من  50.001إلى  60.000درهم
30 %
من  60.001إلى  80.000درهم
34 %
من  80.001إلى  180.000درهم
38 %
ما فوق  180.000درهم
 - 3سيتم تفصيل هذه النقطة في الفرع الثاني من املطلب الثاني من هذه الدراسة.
 - 4سبق وأن تم التفصيل في هذه النقطة في املحور الول من هذه الدراسة.
113

مركز جيل البحث العلمي  -جملة جيل األحباث القانونية املعمقة  -العدد  44نوفمرب 2020

حين أن الشخص الذي يحصل على دخل يساوي  120.000درهم من خالل تفويت السهم املسعرة في البورصة
(دخول املضاربات ) سيخضع لسعر  ،15%وشخص آخر حصل على نفس الدخل أي  120.000ألف درهم من
مصدر فالحي فإنه يعفى من الضريبة مادام أنه يحقق رقم أعمال سنوي ال تتجاوز  5.000.000ماليين درهم.1
لذلك يمكن القول إن الضريبة على الدخل هي في الغالب ضريبة على الجور واملرتبات وبعض الدخول
املهنية.2
الفقرة الثانية :مداخل التمكين للعدالة الجبائية في السياسة الضريبية لألسر وللطبقة الوسطى
باملغرب
إن االختالالت البنيوية التي تعاني منها املنظومة الجبائية تستدعي حلوال بنيوية تنطلق من عدة مداخل أهمها
املدخل السياس ي ثم املدخل االجتماعي أي من خالل السياسية السرية باعتبارها سياسية اجتماعية دولتية
لفائدة السرة املغربية ،ومن خالل املدخل التدبيري/التقني باعتماد أنظمة مرنة ومنصفة في تصفية الضريبة
على الدخل كإعتماد السرة/العائلة كوحدة للتضريب من خالل تبني نظام الحصص السرية املعتمد في فرنسا
نظرا لتشابه التنظيم الفني للضرائب في املغرب وفرنسا على الرغم من أن النظام الجبائي الفرنس ي يعتبر أقل
تطورا مقارنة بنظيره الملاني خصوصا بالنسبة للضريبة على الدخل.
والبد من التحيين املستمر للدخول الدنيا املعفية من الضريبة على الدخل بناء على عدة مؤشرات منها الفقر
والفقر املدقع بناء على معدل النفاق السري السنوي (تقارير التنمية البشرية)
إن اعتماد نظام القرار الضريبي املشترك للزوجين له عدة مزايا مثل:
 إمكانية تناقل العفاءات الضريبية بين الزوجين شريطة اعتماد نظام الحصص السرية. تخفيف العبء الضريبي على السر. املساهمة في تحقيق مزيد من العدالة الجبائية. تحسين وضعية الطبقة الوسطى من خالل تقوية مكاسب عمل املرأة إلى جانب الرجل وأثره على الرقياالجتماعي لألسرة وأفرادها.

 - 1هذا املقتض ى وارد في املادة  47من املدونة العامة للضرائب (نسخة  )2020التي منحت تخفيضا ضريبيا دائما لصحاب املستغالت الفالحية التي
يتجاوز رقم أعمالها  5.000.000درهم يتمثل في سعر منخفض وهو .%20
 - 2نجيب أقصبي ،مرجع سابق.
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❖ نموذج توقعي لتطبيق نظام الحصص األسرية باملغرب :أسرة من الطبقة الوسطى
ملزم بالضريبة على الدخل ،مجموع دخله السنوي  150.000درهم ،متزوج وأب لثالثة أطفال يتابعون
دراستهم بين املستوى الثانوي والجامعي .وملزم آخر بالضريبة على الدخل وهو عازب ويحصل على نفس الدخل
أي  150.000درهم.

يالحظ من خالل الجدول أعاله أن نظام تصفية الضريبة على الدخل املعمول به في املغرب أدى إلى دفع
امللزم املتزوج وامللزم العازب ملبلغ ضريبي متقارب ( 32.560درهم للمتزوج و  34.000درهم للعازب) على الرغم
من التفاوت الكبير في تحمالتهم العائلية مما سيؤثر على املقدرة التكليفية للملزم املتزوج .في حين أنه عندما تم
تطبيق نظام الحصص السرية (التقديري) فقد أعاد التوازن نوعا ما للملزم ذو التحمالت العائلية ،لنه سيدفع
الضريبة عند سقف  3.000درهم بدل مبلغ  32,560درهم في النظام الحالي.
إن استمرار املنظومة الجبائية في تصفية الضريبة على الدخل في شكلها الحالي لها مخاطر عالية على
استقرار السر والطبقة الوسطى التي تتحمل تكاليف الطفال ورعايتهم وتطبيبهم وتمدرسهم .لن هناك احتمال
قائم أن يتحول االنفاق على الطفال إلى عبء يتحمله اآلباء بمفردهم مما سيدفعهم مستقبال إلى الحجام عن
النجاب مما سيهدد املجتمع في ديمومته املستقبلية خاصة وأن الوضع الديموغرافي الحالي يشير إلى دخول
املغرب عتبة عدم تجدد الجيال.1

 - 1املندوبية السامية للتخطيط " السكان والتنمية في املغرب 25 :سنة بعد مؤتمر القاهرة  "1994التقرير الوطني  ،2019ص .35- 34
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املطلب الثاني :التضريب األسري في التشريعات املقارنة :تأثير طبيعة النظام السياس ي على العدالة
الجبائية
تختلف التشريعات الضريبية من دولة لخرى تبعا لخصائص أنظمتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية،
مما يفرز عدة تمايزات في املعاملة الضريبية لألسر وللطبقة الوسطى .كما تتفاوت هذه التشريعات من حيث
الحماية واملكانة التي تخص بها السر والطبقة الوسطى عبر االمتيازات والتخفيضات الضريبية والدعوم
االجتماعية.
ولجل الحاطة أكثر ببعض تلك التشريعات الضريبية في معاملتها لألسر وللطبقة الوسطى مقارنة بالتجربة
املغربية ،سيتم القتصار على أربع تجارب مقارنة موزعة بين نموذجين يعتبران متقدمين على النموذج املغربي
(أملانيا وفرنسا) من أجل جعلهما أفقا للتفكير وبين نموذجين قريبين من املغرب (تونس والردن) كحالتين يمكن
التقييم على أساسهما.
الفرع األول :تضريب األسرفي تجارب بعض الدول املتقدمة
تشكل النظمة الضريبية في وقتنا الحاضر مقياسا متقدما لقياس مستوى تقدم النظمة السياسية
واالقتصادي ة واالجتماعية لكل بلد معين ،حيث أنها تعبر عن الرث الحضاري والفلسفي والسياس ي ملجتمع
ما كما هو الشأن في التجربة الملانية والتجربة الفرنسية .وهذه التجارب تتسم بالغنى والتنوع في إرثهما
الحضاري نتيجة تراكمات تاريخية مما انعكس إيجابا على منظومتهما السياسية واالقتصادي ة واالجتماعية
واملؤسساتية وبالخص على املنظومة الجبائية .فكيف عاملت هذه الدول السرة والطبقة الوسطى جبائيا؟
الفقرة األولى :طبيعة معاملة السياسة الضريبية لألسرفي التجربة األملانية
إن التجربة الديمقراطية الملانية تزاوج بين الليبرالية السياسية والرأسمالية االقتصادي ة واالشتراكية
االجتماعية ،مما أدى إلى خلق توليفة سياسية واقتصادية واجتماعية ملنظومة الحكم القائم على حكم القانون
وسلطة الشعب وتكريس قيم التضامن والتماسك بين مختلف الفئات املجتمعية ومحاولة توزيع العباء العامة
بشكل عادل ،1ومحاربة التفاوتات القائمة بين الطبقات االجتماعية عن طريق السياسة الضريبية 2التي تحاول
خلق توازن بين مصالح كافة الفئات املجتمعية ومنح تفضيالت ضريبية للفئات الكثر هشاشة وتحمال لتكاليف
الحياة خصوصا الطفال والسر واملسنين والعاطلين والالجئين وذوي الدخل املحدود...
 - 1يصنف النظام الضريبي الملاني من بين النظمة الضريبية الفعالة والكثر عدالة وذلك ما سيتضح من خالل تحليل عناصر هذه الفقرة.
 - 2يتميز النظام الضريبي الملاني بعدة خصوصيات مرتبطة بطبيعة املجتمع ونمط النتاج الرأسمالي السائد فيه ،حيث تتنوع الضرائب بين املباشرة
وغير املباشرة وأنواع أخرى .فهناك ضريبة أرباح رأس املال ،الضريبة التجارية ،والضريبة الكنسية....وبخصوص الضريبة على الدخل فهي تتعلق
أساسا بالضريبة على الجور واملرتبات نظرا لكون املجتمع الملاني مجتمع صناعي بالساس .كما يوجد نظام ضريبي فدرالي وآخر يخص الواليات
والبلديات ومقتضيات ضريبية ومشتركة بين الدولة الفدرالية والواليات الملانية الستة عشر.
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ويتأسس النظام الضريبي الملاني على مبادئ أساسية تتمثل في املقدرة على الدفع والشفافية في مجال
الضريبة والعدالة في توزيع أعبائها.
وقد كرس دستور أملانيا االتحادية لسنة  1949مكانة السرة في املجتمع ،وأفرد لها ولألم والطفولة حماية
خاصة بتنصيصه في الفصل السادس منه على "يحظى الزواج وشؤون السرة بحماية خاصة من ق َبل الدولة."1
وقد حاولت السياسة الضريبية الملانية التماهي مع هذا املقتض ى الدستوري من خالل سن ترسانة من
الجراءات والتدابير لفائدة السرة ،وهي متعددة يصعب الحاطة بها كلية في هذه الدراسة .لذلك سيتم التركيز
على بعض الجراءات واملعالم الكبرى التي تقدم مؤشرات دالة على التوجه االجتماعي للسياسة الجبائية
الملانية.
أ -منح عدة تخفيضات وخصوم من الدخل لفائدة األسر
من بين الحقائق املتواترة في مجال الضرائب هي أن الضريبة تخدم أهدافا وسياسات متعددة بشكل مباشر
أو غير مباشر ،وهذه الهداف تتسع لتشمل املجاالت السياسية واالقتصادي ة واالجتماعية والبيئية
والديمغرافية إلى غير ذلك من الهداف املعلنة وغير املعلنة .وفي سياق مناقشة التعامل الضريبي مع السر في
أملانيا ،فإن التشريع الضريبي الملاني اتخذ من الضريبة وسيلة لتجديد أجيال املجتمع الملاني عبر سن سياسة
ضريبة تشجيعية لفائدة السر التي تعيل أطفال أكثر ،وهو هدف ديمغرافي بآليات ضريبية كما سيتضح الحقا.
فما هي املزايا الضريبية لفائدة السر في أملانيا؟
يمكن يشكل موجز تقديم هذه التخفيضات وهي إما ذات طابع شخص ي أو عن التحمالت االجتماعية
للملزمين بالضريبة:2
 يجوز لألسر خصم ثلثي نفقات حضانة الطفال أقل من  14سنة من مجموع دخلهم الخاضع للضريبة
 خصم نفقات التمدرس في حدود  6.000أورو
 خصم مبلغ الهبات والتبرعات في حدود  %20من مجموع الدخل الخاضع للضريبة
 الحق في خصم أقساط التأمين في حدود  %74من مبلغ  14.800أورو كحد أقص ى
 إمكانية االستفادة من خصم جزافي عن الدخل الخاضع للضريبة قد يصل إلى  9.408أورو سنويا للعزاب
و  18.816للمتزوجين ،وهو كنوع من إعفاء الحد الدنى من الدخل (إعفاء شخص ي)...

 - 1الدستور الملاني لسنة  1949وتعديالته الالحقة حتى سنة :2019
)https://www.bundestag.de/resource/blob/192120/f0220f0aae3abdb5cdd5a16fec1e41f3/grundgeset z-data.pdf (13/07/2020
 - 2تم االعتماد في هذه املادة على قانون الضرائب الملاني وشروحاته على موقع  steuerklassenوهو موقع حكومي أملاني تابع لوزارة املالية االتحادية
ويقدم الخدمات واملعلومات واالستشارات للمواطنين الملان ولغيرهم من املقيمين في أملانيا .كما أن هذه الرقام ليست قارة بل يتغير من سنة لخرى.
)- https://www.steuerklassen.com/ (19/07/2020
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ب -تقديم الدعم واالعانات االجتماعية لألسرالتي تعيل أطفاال
إلى جانب التخفيضات ا لضريبية التي تتمتع بها السرة في أملانيا ،تقوم الدولة بتقديم دعم وإعانات لألسر
خصوصا تلك التي تعيل أطفاال ،وذلك بهدف مساعدتها على تحمل نفقات رعايتهم وتمدرسهم وتطبيبهم ،لنهم
في عهدة أسرهم واملجتمع والدولة .ويتم تقديم هذه االمتيازات في شكل دعم وإعانات اجتماعية .وسيتم تقديمها
على سبيل املثال ال الحصر.
 -1اإلعانات العائلية:
 إعانات عن رعاية الطفال (:)Kindergeldهي تشمل السر التي تعيل أطفاال ،حيث تختلف املبالغ املقدمة حسب عدد الطفال وترتيبهم ،فالطفل الول
والثاني يستفيدان من إعانة اجتماعية تقدر بـ  204أورو شهريا عن كل واحد منهما ،أما الطفل الثالث فيحصل
على مبلغ  210أورو شهريا ،فيما يحصل الطفل الرابع وما يليه عن مبلغ  235أورو شهريا بالتساوي.
وهذه العانات تدفع عن الطفال حتى بلوغهم سن  18سنة أو  25سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم.
ويالحظ هنا أن السياسية الضريبية تخدم أهدافا أخرى وهي سياسة تشجيعية لألسر بهدف زيادة املواليد
لتجديد أجيال املجتمع وتشبيبه على أساس أن الهرم السكاني تتسع فيه فئة الكهول ،مما يعني أن املجتمع
الملاني يتجه نحو الشيخوخة مع معدل خصوبة ال يتجاوز  1,57طفل لكل امرأة .1لذلك تقوم الحكومة بتشجيع
السر على زيادة املواليد عبر عدة إجراءات منها رفع مبالغ العانات ابتداء من الطفل الثالث ثم الرابع .وهو
عكس ما هو موجود في املغرب ،حيث تقدم التعويضات العائلية عن الطفال بصرف مبلغ  300درهم عن كل
طفل في حدود ثالثة أطفال الوائل و 36درهما عن الطفال املوالين.
وهذا يعني أن السلطة في املغرب توظف الضريبة للحد من املواليد بشكل غير مباشر خصوصا لدى الفئات
التي تحصل على إعانة على الطفال .وهذا التوجه إذا كان مفهوما في زمن الثمانينيات والتسعينيات بسبب
الطفرة في الوالدات وما نتج عنها من بطالة بسبب عدم التشغيل الشامل لالقتصاد الوطني ،فإنه حاليا أصبح
ذو مخاطر متعددة خصوصا على مستوى ُّ
تغير الهرم السكاني للمجتمع املغربي ،حيث تشير الحصائيات
الديمغرافية بتراجع نسبة الخصوبة خصوصا في الوسط الحضري وتوسع قاعدة الكهولة في املجتمع ،2مما

 - 1حسب املكتب الفدرالي لإلحصاء في أملانيا فإن كل شخص ثاني في أملانيا اآلن يبلغ من العمر  45سنة
)- https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Demografischer-Wandel/_inhalt.html (20/07/2020
 - 2حسب احصائيات املندوبية السامية للتخطيط ،فإن نسبة الشخاص أكثر من  60سنة تشكل نسبة  %10,5سنة  ،2018فيما يصل معدل
الخصوبة لحوالي  2,38طفل لكل امرأة وطنيا ،ويصل هذا املعدل في الوسط الحضري إلى أقل من  2طفل لكل امرأة وهو رقم دون عتبة تجدد الجيال:
 املندوبية السامية للتخطيط " السكان والتنمية في املغرب 25 :سنة بعد مؤتمر القاهرة  "1994التقرير الوطني  ،2019ص .35- 34118
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يتطلب تبني نظرة استشرافية عن املخاطر اآلنية واملستقبلية لتراجع نسب الوالدات واتجاه املجتمع نحو
الشيخوخة في السنوات القليلة املقبلة.
 إمكانية االستفادة من عالوة الطفال (:)Kinderzuschlagوهي إمكانية موجهة لألسر ذات الدخل املحدود والتي تعيل أطفاال من االستفادة من هذه العالوة التي
خصصتها الحكومة من أجل ضمان توفير شروط الحياة الجيدة للطفل .وقد يصل مبلغ هذه العالوة لنحو 185
أورو شهريا ،وتسحب لدى صندوق السرة ،وهي تستحق وفق شروط معينة.1
 الحق في التعويض عن التفرغ لرعاية الطفال ( )Elterngeldأو العانة البوية:وهي عالوة للوالدين مقدمة من الدولة والغرض منها هو التعويض عن فقدان جزء من الراتب بعد
الوالدة بسبب رعاية أحد البوين لطفاله .ويمكن لحدهما الحصول على إعانة البوية ملدة ال تقل عن شهرين
وال تزيد عن  12شهرا كحد أقص ى ،لن تفرغ الوالدين أو أحدهما لتربية طفلهما سيفقدهما جزءا من مدخولهما.
وتستحق هذه العانة بتوفر عدة شروط منها :أال يتجاوز دخل السرة  500.000ألف أورو ومبلغ  250.000أورو
للملزم الفرد ،وأال يمارس نشاطا مهنيا ملدة تزيد عن  30ساعة في السبوع كحد أقص ى ( .)...ويصل مبلغ هذه
االعانة البوية نحو  %67من متوسط الدخل السنوي لألسرة أو  300أورو للشهر إذا كان الزوجان عاطالن عن
العمل ،بشرط أال يتجاوز املبلغ سقف  1800أورو.
 -2تقديم دعم الطفل
إضافة إلى العانات العائلية املقدمة لألسر عن تحمالتهم عن أطفالهم ،أحدثت الدولة الملانية دعما ماديا
لألطفال يصل مبلغه السنوي لحوالي  7812أورو ،ويهدف هذا الدعم لضمان النمو الجيد للطفل وضمان تلبية
حاجياته من التمدرس والتطبيب .والبد لآلباء أن يختاروا بين نظام العانات االجتماعية ونظام الدعم
االجتماعي ،لذلك يقوم مكتب الضرائب بتحديد الخيار الجيد لدعم الطفل بين العانة الشهرية ( 204أورو
شهريا للطفل الول مثال) وبين نظام الدعم السنوي  7812أورو للطفل بناء على القيام بعدة عمليات حسابية
تراعي عدة اعتبارات منها حجم الدخول ومبلغ الضريبة الذي سيدفع.2
ج -اعتماد نظام الفئات الضريبية كأساس لتصفية الضريبة على الدخل
كما هو الشأن في التجربة الفرنسية التي اعتمدت على نظام الحصص/الشطر السرية كأساس لتصفية
الضريبة على الدخل ،يعتمد التشريع الضريبي الملاني على نظام الفئات الضريبية كأساس لتصفية الضريبة
على الدخل .وهو نظام متميز ويتأسس على تخصيص معاملة ضريبية محددة لكل فئة/طبقة من امللزمين
)1 https://www.steuerklassen.com/kindergeld/kinderzuschlag/ (20/07/2020
2 - https://www.steuerklassen.com/kinderfreibetrag/
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بالضريبة حسب وضعها العائلي واالجتماعي ومصدر الدخل ،وتنقسم هذه الفئات إلى ست فئات كما سيتضح
من الجدول أدناه .ونظام الفئات الضريبية يتسم باملرونة حيث يجوز مثال للمتزوجين اختيار الفئة الضريبية
واستبدالها حسب االمتيازات التي تمنح لهم من خالل تواجدهم في هذه الفئة دون الخرى.
جدول رقم  3يبين فئات ضريبة الدخل في التشريع الجبائي األملاني1

فئات ضريبة الدخل

الفئة الضريبية املناسبة ل ـ

فئة الضريبة رقم 1

األعزب ،املطلق ،األرملة

فئة الضريبة رقم 2

اآلباء العزاب

فئة الضريبة رقم 3

 الزوج ذو الدخل املرتفع الزوج أو شريك الحياة املعتبركمعيل وحيد -الشريك في الطبقة الخامسة

فئة الضريبة رقم 4

 -الزوج أو شريك الحياة املعتبران ذوا دخل مماثل

فئة الضريبة رقم 5

الزوج أو شريك الحياة املعتبران ذوا دخل منخفض

فئة الضريبة رقم 6

ذو وظيفة ثانية أو أكثربدوام جزئي

فكل فئة ضريبية توفر عدة مزايا ضريبية في شكل إعفاءات وتخفيضات وخصوم وإعانات عائلية.
فبالنسبة مثال للفئة الضريبية الرابعة التي تضم الزواج الجراء ،فهي تستفيد من عدة امتيازات ضريبية
من قبيل دعم الطفل أو العانات العائلية ،كما تطبق عليها عدة اقتطاعات من دخلها تهم أساسا مساهمة
التضامن والرسم الكنس ي وأقساط التأمين على الصحة...
د :اعتماد األسعارالتصاعدية في تصفية الضريبة على الدخل:
تعتمد السياسة الضريبية الملانية على أسعار تصاعدية في تصفية الضريبة على الدخل رغبة في تحقيق
أكبر قدر من العدالة واملردودية الضريبية ،وتبتدأ هذه السعار من سعر  %0لتصل لحد أقص ى هو  %45وهو
من بين أعلى املعدالت العاملية .2أما الشرائح الضريبية فهي تسمى مناطق التضريب ) (Tarifzonenوهي  5مناطق
1 - https://www.steuerklassen.com/lohnsteuerklassen/

 - 2بلغ املعدل العاملي للضريبة على الدخل سنة  2018حسب معطيات البنك الدولي نحو  ،% 40,3في حين يصل السعر العلى للضريبة على الدخل
في أملانيا لنحو .% 45
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يخضع حساب الضريبة فيها لعدة عمليات تتسم بالتعقيد .فهناك منطقة التضريب الولى وتسمى منطقة
الصفر حيث ال يدفع الخاضع لها أية ضرائب ،تليها منطقة التضريب الثانية التي تسمى بمنطقة التصاعد
بمعدل  14%بالنسبة للدخول التي تبتدأ من  9 408أورو ،ويمكن أن يرتفع هذا السعر بالنسبة لهذه املنطقة
الضريبية إلى نحو  23,97%وذلك من صالحية مكتب الضرائب على أساس عدة اعتبارات ،ثم هناك املنطقة
الضريبية الثالثة التي تستهدف الدخول ابتداء من  53.665أورو ويمكن أن يصل فيها معدل الضريبة الهامشية
حتى سعر  %42لن هذه الضريبة الهامشية ترتفع مع ارتفاع الدخل دون تجاوز سقف محدد .أما املنطقة
الضريبية الرابعة فتسمي منطقة التصاعد املتقدم وتطبق على الدخول التي تتراوح بين  54 058و256 303
أورو بسعر  .42%وبخصوص املنطقة الضريبية الخامسة فتسمى باملنطقة النسبية وتهم الغنياء وتخضع
لسعر أقص ى هو .%45
وتطبيق هذه السعار الضريبية يخضع لعدة عمليات تراعي الفئة الضريبية التي ستطبق عليها .فمثال
بالنسبة لألزواج فيمكنهم القيام بتقييم فردي أو جماعي ملجموع الضريبة التي سيدفعونها لكي يختاروا الطريقة
النسب لهم .فيمكنهم مثال تقديم إقرار ضريبي مشترك عن مداخيلهم مجتمعة لكي يستفيد كل واحد منهم من
امتياز دفع الضريبة على نصف دخولهم فقط بغض النظر عن كون دخولهم متفاوتة بينهم ،وهذا يمكنهم من
تجنب الخضوع لألسعار الضريبية املرتفعة ،وهذا امتياز جدير باالهتمام بالنسبة لألسر في أملانيا.
الفقرة الثانية :السياسة الضريبية املطبقة على األسرفي فرنسا
يتأسس التشريع الضريبي الفرنس ي على مرجعيات متأصلة في التاريخ الفرنس ي الحديث ،ويتقدم هذه
املرجعيات إعالن حقوق النسان واملواطن لسنة  ،11789وما تاله من الدساتير وخصوصا دستور الجمهورية
الرابعة لسنة  1946ودستور الجمهورية الخامسة لعام  ،1958بالضافة إلى اجتهادات القضاء وخصوصا
القضاء الدستوري والداري .وهذا يعني أن الرث الفرنس ي في مجال التشريع واملمارسة الضريبية يتسم بالغنى،
وهذا ما انعكس على التشريعات الضريبية الخاصة باملواطن وبالخص ما له صلة بالسرة والطفولة واملسنين
سعيا لتحقيق أكبر قدر من العدالة االجتماعية.

فإعالن حقوق النسان واملواطن لسنة  1789نص في مادته الرابعة عشر على " لجميع املواطنين الحق في
التأكد بأنفسهم أو من خالل ممثليهم من الحاجة إلى الضريبة العامة وفي املوافقة عليها بحرية وفى متابعة

https://donnees.banquemondiale.org/indicator/IC.TAX.TOTL.CP.ZS?most_recent_value_desc=true
1 - https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de)1789 (17/07/2020
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وأساسها وتحصيلها ومدتها" ،كما أن دستور الجمهورية الرابعة لعام 11946

استخدامها وفى تحديد مقدارها
ينص في ديباجته على " تعمل المة على توفير الظروف الالزمة للتنمية الفرد والسرة".

ي املواثيق الدولية لحقوق النسان ومنها العالن العاملي لحقوق النسان2

كما أن من مصادر التشريع الفرنس
الذي يؤكد في الفقرة الثالثة من املادة  16منه على " السرة هي الخلية الطبيعية والساسية في املجتمع ،ولها
حق ُّ
ُّ
التمتع بحماية املجتمع والدولة ".

ويضاف إلى ذلك عدة معاهدات ومواثيق كميثاق الحقوق الساسية لالتحاد الوربي 3الذي يشير في املادة 33
إلى " تتمتع السرة بالحماية القانونية واالقتصادي ة واالجتماعية ".
فهذه املرجعيات وغيرها تشكل إذن القوة املوجهة للتشريعات الضريبية ذات الصلة بالسرة ،فكيف عملت
هذه التشريعات على ترجمة املكانة الحيوية لألسرة في املجتمع الفرنس ي؟
ستحاول هذه الفقرة استجالء أوجه املعاملة الضريبية لألسرة في السياسة الجبائية الفرنسية وذلك من
خالل عدة مؤشرات دالة.
أ -األسرة /العائلة الضريبية كوحدة للتضريب في التجربة الفرنسية
اعتمد املشرع الفرنس ي السرة /العائلة  Foyer fiscalكوحدة لتضريب الفراد على دخولهم ،حيث كان معنى
 Foyerفي الصل يعني املحل أو املنزل الذي يعيش فيه الفرد مع أسرته 4بشكل اعتيادي بغض النظر عن كونه
مالكا للمنزل أو مكتريا له .وبعد ذلك تم التوسع في املعنى ليحيل على املوطن سواء الذي يسكنه الشخص أو
محل مزاولة النشاط املنهي أو مقر ملصالحه االقتصادي ة.
وبذلك أصبح امللزم بالضريبة على الدخل في التشريع الفرنس ي يحمل صفة السرة/العائلة الضريبية بغض
النظر عن كونه/ا متزوجا/ة أو أعزب/عزباء أو مطلق/ة أو أرملة ،وسواء له أطفال يعيلهم أو ال.
وقد سبقت الشارة إلى أن التشريع الضريبي الفرنس ي يستمد مرجعيته من عدة مصادر من بينها املواثيق
الدولية لحقوق النسان ،ويتجلى تأثير هذه املرجعيات من خالل شرعنة املشرع الضريبي الفرنس ي لعدة أشكال
لألسرة ،سواء التي ترتبط بعقد زواج عادي ( )personnes mariéesأو السرة التي ترتبط بعقد مدني
( )partenariat pacsé -pacte civil de solidarité-والتي تحيل على رابطة بين شخصين يكونان متساكنان
1 - Constitution de 1946, IVe République: La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur
développement.
)https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1946-ive-republique (08/07/2020
)(15/05/2020

2 - https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights

)3 - http://hrlibrary.umn.edu/arab/eu-rights-charter.html (01/06/2020
4- https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/foyer/34920?q=le+foyer#34883
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برابطة عقد مدني تضامني ويهدفان للعيش املشترك بينها ،وقد يكونان من جنسين مختلفين ،كما قد يكونان
من نفس الجنس.1
ومن بين النتائج املترتبة عن اعتماد السرة/العائلة كوحدة للتضريب هي ضرورة تقديم تصريح مشترك
ملجموع مداخيل السرة إذا كانت مكونة من شخصين أو أكثر .2مما يعني السماح لألسرة من االستفادة من
االمتيازات الضريبية بما فيها تناقل العفاءات الضريبية واالستفادة أكثر من الخصم من الدخل الخاضع
للضريبة.
ب -االمتيازات الضريبية لألسرة في التشريع الضريبي الفرنس ي
كغيرها من التشريعات الضريبية املتقدمة ،نهجت الدولة الفرنسية سياسة أسرية تسعى لتعزيز مكانة
السرة اقتصاديا واجتماعيا وقانوني ا ،حيث منحت عدة مزايا ضريبية لفائدة امللزمين بالضريبة على الدخل
ذات طابع شخص ي وعن التحمالت العائلية .وهي موزعة بين تخفيضات ضريبية ودين الضريبة.
فالتخفيضات الضريبية يتم تنزيلها من الدخل الخاضع للضريبة وال تخضع للتضريب كلية أو بشكل جزئي
كحالة التخفيضات برسم نفقات الطفال وأقساط التأمين...أما االمتيازات الضريبية على شكل دين الضريبة
( )crédit d’impôtفهو إجراء ضريبي يمكن امللزم من االستفادة من تخفيض على ضريبة الدخل عن طريق
تعويض يحصل عليه من الخزينة بواسطة شيك ،وإذا كان مبلغ دين الضريبة أكبر من مبلغ الضريبة فالفارق
يعوض من الخزينة .ويطبق هذا الجراء على الشخاص الخاضعين وغير الخاضعين للضريبة .ويهدف إلى
تشجيع بعض النشطة الخاصة أو املساهمة في تحمل بعض التكاليف.
 -1التخفيضات الضريبية لفائدة األسرة الفرنسية
تمتاز التخفيضات الضريبية لفائدة السرة الفرنسية بالتنوع ،ويمكن ايرادها على سبيل املثال ال
الحصر:3
 تخفيض الضريبة على بعض أقساط التأمين بنسبة  %25من الضريبة في حدود سقف القساط
السنوية التي ال تزيد عن  1525يورو.

1 - La loi n°99-944 du 15 novembre 1999 a institué le pacte civil de solidarité, Article 515-1

- https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000761717
2 -Code General des Impôts Française, version 2020, Article 170
 - 3هذه التخفيضات مفصلة في املدونة العامة للضرائب الفرنسية وفق آخر نسخة (  ،)2020لذا سيتم الشارة إلى عناصرها الساسية وإلى املادة
املتعلق بها فقط.
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تخفيض الضريبة على الدخل بخصوص الهبات املقدمة لألشخاص املعنوية املعترف لهم بصفة املنفعة
العامة في حدود  %66من مبلغ الهبات على أال تتجاوز سقف  %20من الدخل الخاضع للضريبة ( Art
.)200
تخفيض الضريبة عن تحمالت إيواء امللزم لبعض الشخاص في دور للرعاية االج أو الطبية في حدود
 2500يورو للفرد الواحد)Art. 199 quindecies( .
تخفيض مبلغ املساهمات واالشتراكات التي يحولها الجراء وامللزمين إلى املنظمات النقابية.
استفادة امللزم الذي يعيل أطفاال أقل من  18سنة أو  25سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم من تخفيض
ضريبي عن كل واحد منهم حسب مستواهم الدراس ي 61 :يورو في املستوى العدادي 153 ،يورو في
املستوى الثانوي و  183يورو في التعليم العالي.
فهذه التخفيضات الضريبية إذا كانت مبالغها املخصومة من الدخل الخاضع للضريبة أكبر من مبلغ
الضريبة الخام ،فإن امللزم ال يدفع الضريبة على الدخل وال يستفيد من أي تعويض.
 : 2االمتيازات الضريبية على شكل دين الضريبة
يمكن إيراد بعض المثلة عن االمتيازات الضريبية على شكل دين الضريبة وهي متنوعة:
 يمكن للملزم بالضريبة االستفادة من استرجاع  %50من مصاريف حضانة الطفال أقل من  6سنوات
في دور الحضانة ،وفي حدود  2300يورو عن كل طفل ()Art. 200 quater B
 االستفادة من دين الضريبة عن مجموع املبالغ املحولة لتشغيل عامل منزلي في حدود  12.000يورو
وفق شروط معينة)Art. 199 sexdecies( .
 للملزم الحق في االستفادة من دين الضريبة عن الفوائد والعموالت التي يدفعها عن قرض لتملك سكن
رئيس ي وفق عدة شروط منها أال يتجاوز سقف الفوائد حدود  3.750يورو للعازب/ة واملطلق/ة والرملة
و 3.500يورو للمتزوجين)Art. 200 quaterdecies( .
 الحق في استرجاع الفوائد على القروض الطالبية في حدود  %25من مبلغ الفوائد املدفوعة وفي مبلغ
أقصاه  1.000يورو)Art. 200 terdecies( .
وتجدر الشارة إلى أنه على الرغم من كل هذه التخفيضات واالمتيازات فإنها تكون خاضعة للتسقيف حسب
طبيعة ومجال العفاء  -سواء التخفيض الضريبي أو دين الضريبة -الذي يتراوح بين  10.000و  18.000يورو.
(.)Art. 200-0 A
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ج -اعتماد نظام الحصة األسرية/العائلية كأساس لتصفية الضريبة على الدخل Le quotient
familial
أحدث نظام الحصة السرية غداة انتهاء الحرب العاملية الثانية بهدف مواجهة اآلثار والضرار االجتماعية
واالقتصادي ة والسياسية الناجمة عنها .حيث يجسد هذا النظام أحد مظاهر شخصنة الضريبة على الدخل
التي تبتغي مالءمة مبلغ الضريبة مع املقدرة التكليفية للملزم (السرة الضريبية).1
إن نظام الحصة السرية يتأسس على فكرة تقسيم دخل السرة الضريبية إلى حصص أو أشطر)part ( 2
كما هو وارد في الفصل  194من املدونة العامة للضرائب الفرنسية (الجدول أدناه) ،وتسمح هذه العملية
بإحداث تناسب مبلغ الضريبة مع دخل السرة الضريبية على أساس عدة اعتبارات من بينها عدد الشخاص
املعالين من هذا الدخل.
جدول رقم  1يبين نظام الحصص/األشطرالعائلية بالنسبة للتشريع الجبائي الفرنس ي
الترتيب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الوضعية األسرية
عازب/ة ،مطلق/ة ،أرملة بدون طفل معال
متزوجين بدون طفل معال
عازب/ة ،مطلق/ة مع طفل معال
متزوجين أو أرملة مع طفل معال
عازب/ة ،مطلق/ة مع طفلين معالين
متزوجين أو أرملة مع طفلين معالين
عازب/ة ،مطلق/ة مع  3أطفال معالين
متزوجين أو أرملة مع  3أطفال معالين
عازب/ة ،مطلق/ة مع  4أطفال معالين
متزوجين أو أرملة مع  4أطفال معالين
....

عدد الحصص/األشطر
1
2
1,5
2,5
2
3
3
4
4
5

املصدر :املدونة العامة للضرائب الفرنسية
وما تال ذلك يتم إضافة حصة عن كل طفل إضافي يعيله الشخص امللزم بالضريبة.

- https://www.economie.gouv.fr/particuliers/quotient-familial (20/09/2020)1
- Article 193, code générale des impôts française, version 20202
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كما وضع املشرع الجبائي الفرنس ي سقوفا للحد من االمتيازات الضريبية املتعلقة بالحصص السرية ،من
خالل اشتراط عدم تجاوز نصف الحصة/الشطر ( )demi-partلسقف  1567يورو ونصف هذا املبلغ أي
 783,5يورو بالنسبة لكل ربع حصة ( )quart de partوذلك عن كل حصة (بالنسبة للعازب/ة ،املطلق/ة
والرملة) وعن كل حصتين بالنسبة للمتزوجين)Article 197 ( .
ولحساب مبلغ الضريبة على الدخل ،تقوم الدارة الجبائية بتقسيم مبلغ الدخل الخاضع للضريبة إلى عدة
حصص/أشطر حسب عدد ووضعية أفراد السرة ،ثم تقوم بتطبيق سعر الضريبة على الشطر الواحد ثم بعد
ذلك تقوم بضرب مبلغ الضريبة في عدد الشطر التي تتكون منها السرة من أجل الحصول على املبلغ النهائي
للضريبة .فميزة الحصة السرية أنها تعطي امتيازات للملزمين الذين يعيلون أشخاص معهم باملقارنة مع ملزم
عازب.
وسيتضح من خالل املثال أدناه كيف أن نظام الحصص العائلية خفف العبء الضريبي على السرة.
فمثال أسرتين ضريبيتين الولى مكونة من عازب والثانية مكونة من زوجين وثالثة أطفال ،ولهما دخل سنوي
مختلف ،لنفرض أنه  100.000يورو لألسرة و  50.000يورو للملزم العازب.
فعدد الحصص عند امللزم العازب هو  1وعند السرة املتزوجة هو ( 4حصة لكل من الزوجين وحصتين
لألطفال الثالثة)
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جدول رقم  2يقارن بين تضريب أسرتين على أساس نظام الحصص األسرية
أسرة ضريبية مكونة من عازب
1
عدد الحصص األسرية
مبلغ الدخل مقسوم على 50.000 / 1= 50 000 €
عدد الحصص الذي
ستطبق عليه الضريبة
الشريحة األولى من أي أقل من  10.064يورو سعرها
يساوي %0
الضريبة معفية
الباقي بعد الشريحة = 50.000 -10.064= 39.936
األولى
سعر الضريبة في بين 10 064و  25.659يورو %11
الشريحة الثانية
مبلغ الضريبة بالنسبة 15.595 x 11% = 1.715
للشريحة الثانية
سعر الضريبة في بين  25.659و  73.369يورو %30
الشريحة الثالثة
مبلغ الضريبة بالنسبة 14.277 x 30% = 4.283,1
للشريحة الثالثة
الضريبة املستحقة :مبلغ = (1.715+4.283,1) x 1 = 5.998 €
الضريبة مضروب في عدد
الحصص األسرية

أسرة ضريبية مكونة من زوجين و
ثالثة أطفال
4
100.000 / 4 = 25 000 €

أي أقل من  10.064يورو سعرها
يساوي %0
= 25.000-10.064= 14.936
بين  10 064و  25.659يورو %11
14 936 x 11 % = 1.642,96
بين  25.659و  73.369يورو %30
مبلغ الحصة السرية أقل من مبلغ
الشريحة الثالثة
= 1642,96 x 4= 6.571,84 €

املصدر :تركيب شخص ي بناء مقتضيات املدونة العامة للضرائب الفرنسية
يتضح إذن من الجدول التقريبي أعاله ،1أن تطبيق نظام الحصص/الشطر السرية أدى إلى جعل امللزمين
(العازب والسرة) يدفعون ضرائب متقاربة على الرغم من التفاوت بين دخولهم (دخل العازب  50.000يورو

 - 1هذا املثا ل ال يأخذ بعين االعتبار كل العمليات والتخفيضات الضريبية وسقوفها الناتجة عن تطبيق نظام الحصص العائلية ،فقط هو تقريبي
لتبيان دور هذا النظام في تحقيق مستوى معين من العدالة الضريبية.
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ودخل السرة ضعفه أي  100.000يورو) ،مما يعني أن هذا النظام يحقق قدرا معينا من العدالة الجبائية لنه
يراعي القدرة التكليفية للملزمين بالضريبة ويراعي تحمالتهم االجتماعية.
وبعد تطبيق نظام الحصص السرية وتطبيق السعر التصاعدي ،فإذا حصل وأن كان مبلغ الضريبة يقل
عن سقف يحدده املشرع ،فإنه يجوز للملزم بالضريبة االستفادة من خصم ( )décoteعلى مبلغ الضريبة الخام
إذا كان ال يتجاوز  1717يورو للعازب و  2842يورو للمتزوجين ،حيث يستفيد الخاضع للضريبة من خصم من
مبلغ الضريبة الخام بنسبة  %45,25مع إجراء عمليات حسابية تأخذ بعين االعتبار بعض العناصر الخرى
كاملبلغ الجزافي املحدد سلفا من طرف املدونة العامة للضرائب)Art. 197( .
ويبقى الهدف من هذا الخصم هو تخفيف العبء الضريبي على امللزمين ذوي الدخل املنخفض وتمكين امللزم
من تخفيض آخر من مبلغ الضريبة.
الفرع الثاني :املعاملة الضريبية لألسرفي تشريعات بعض الدول النامية
يعتبر التشريع الضريبي في الدول النامية مرآة تعكس طبيعة وخصائص أنظمتها السياسية واالقتصادي ة
واالجتماعية نظرا للتأثيرات املتبادلة بين املجال السياس ي واالقتصادي وبين املجال املالي/الضريبي وكذا
لضبابية الحدود بين مجالي املال والسلطة .مما يساهم في تعميق مشكلة تضارب املصالح ويجعل الضريبة تخدم
غالبا مصالح القوى املهيمنة في تلك املجتمعات بسبب كون املؤسسات السياسية في هذه البلدان تنزع إلى الطابع
الصوري بدل كونها مؤسسات حقيقية تكرس دولة الحقوق واملؤسسات في سياق ديمقراطي يجسد الرادة
الحقيقية للمواطنين وتطلعاتهم وبالخص ما له عالقة بمكانة السرة والطبقة الوسطى في تلك املجتمعات.
فكيف تعاملت بعض هاته الدول (الردن وتونس) مع السر والطبقة الوسطى جبائيا؟
الفقرة األولى :املعاملة الضريبية لألسرة في التشريع الضريبي األردني
يمتاز التشريع الضريبي الردني بتخصيص معاملة ضريبية خاصة لألسرة اعتبارا ملكانتها الحيوية في املجتمع
الردني وذلك تماشيا مع املكانة السامقة التي منحها الدستور الردني لألسرة ،حيث ينص في الفقرة  4من املادة
 6منه على " السرة أساس املجتمع وقوامها الدين والخالق وحب الوطن ،يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي
أواصرها وقيمها".1
وقد حاول التشريع الضريبي الردني مسايرة املكانة املحورية التي منحها الدستور الردني لألسرة من خالل
سن مقتضيات ضريبية لفائدة السرة الردنية عبر إقرار تخفيضات وخصومات على الدخل لفائدة امللزم على
تحمالته الشخصية والسرية سواء ما يتعلق بالتحمالت عن السكن ،إعالة الطفال وباقي افراد السرة ،نفقات
التمدرس والتطبيب ،أو من خالل التمييز بين تحمالت العازب وتحمالت املتزوج املعيل لألسرة ،أو من خالل
 - 1الدستور الردني لسنة  1952وفق آخر التعديالت لغاية سنة - www.constituteproject.org (12/07/2020) 2011
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مراعاة طبيعة املجتمع الردني الذي يتعايش فيه نمطان أسريان هما نمط السرة النووية (زوج وزوجة وأبناء)
ونمط العائلة املمتدة (زوج وزوجة وأبناء وأقارب الزوج).
إن االمتيازات الضريبية املمنوحة لألسرة في التشريع الردني يمكن تقسيمها إلى إعفاءات شخصية وإلى
إعفاءات عن التحمالت السرية ،واعتماد نظام خاص لحساب الضريبة.
أ -اإلعفاءات الشخصية
هي إعفاءات ضريبية متعلقة بشخص امللزم بالضريبة على الدخل وتشمل حسب املادة  9من قانون ضريبة
الدخل 1إعفاءا شخصيا للمكلف بالضريبة يصل لـ  10.000دينار أردني في سنة ( 2019إعفاء شخص ي للحد
الدنى) على أن ينخفض سنة  2020لـ  9.000دينار (حوالي  122.400درهم).2
ب -اإلعفاء عن التحمالت األسرية
يستفيد الخاضع للضريبة على الدخل من اعفاء برسم إعالته لفراد أسرته ،ويصل مبلغ العفاء لـنحو
 9.000دينار عن الشخاص املعالين مهما كان عددهم .كما يستفيد الخاضع للضريبة والشخاص املعالين
كذلك من إعفاءات مقابل نفقات العالج والتمدرس واليجار وفوائد قروض السكن واملرابحة على الشكل التالي:
 1.000 -9دينار للمكلف بالضريبة
 1.000 -10دينار لزوج املكلف بالضريبة
 1.000 -11دينار لكل ولد وبحد أقص ى  3.000دينار
وفي حالة تكفل امللزم بأشخاص من ذوي العاقة املستمرة ،فإنه يستفيد من الحق في خصم  2000دينار
لكل شخص.
كما اشترط املشرع الردني أال يتجاوز سقف العفاء املسموح به للمكلف وملن يعيلهم  23.000دينار ،ومكن
املكلف كذلك من االستفادة من فرق العفاء املمنوح أعاله ،على أال يتجاوز سقف  23.000دينار .وهذا يعني
أن دخل السرة يستفيد من إعفاء يصل حده القص ى إلى  23.000دينار ،في حين أن امللزم العازب يستفيد من
اعفاء شخص ي ( 9.000دينار) وإعفاء بحد أعلى  1.000دينار ،أي أن مجموع العفاء قد يصل إلى  10.000دينار،
وهو مبلغ أقل من مبلغ العفاء لألسرة بنحو  13.000دينار ،وهذا يبرز بشكل جلي االمتيازات الضريبية التي
تحظى بها السرة في التشريع الضريبي الردني.3
 - 1قانون رقم  38لسنة  2018معدل لقانون ضريبة الدخل ،الجريدة الرسمية الردنية رقم  5547بتاريخ  2018/12/2صحفة .7285
 - 2تقدير على أساس أن سعر صرف الدرهم املغربي مقابل الدينار الردني يساوي  12,96درهم لكل دينار (شهر أكتوبر .)2020
 - 3هذا على الرغم من أن هذه االمتيازات تعرضت للتقليص ابتداء من تعديل قانون ضريبة الدخل لسنة  2009وصوال لقانون رقم  38لسنة ،2018
حيث تم الغاء بعض االمتيازات الضريبية كحق خصم نفقات االستشفاء ،وعدم تحديد سقف لعدد الطفال املعالين ،واعفاء نفقات الدراسة في
التعليم العالي....
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ج -اعتماد نظام خاص لحساب الضريبة
كباقي التشريعات الضريبية الحديثة ،قام املشرع الضريبي الردني بسن نظام تصاعدي خاص لحساب
الضريبة على الدخل 1من خالل تقسيم امللزمين بالضريبة على الدخل إلى  6شرائح ،تخصص لكل شريحة نسبة
مئوية معينة تتراوح بين  5%و  ،%30لكن تحسب بطريقة خاصة ،حيث يتم التصاعد بالشرائح على أساس
دخل  5.000دينار في كل شريحة حتى شريحة  20.000دينار بسعر  ،20%ثم على أساس كل دينار اضافي بين
شريحة  20.001دينار و أكثر من مليون دينار بأسعار بين  25%و  .30%فمثال شريحة الدخل  5.000دينار
الولى خاضعة لسعر  ،5%و 5.000دينار املوالية تخضع لسعر  ،10%و 5.000دينار املوالية تخضع لسعر
 ،%15وهكذا حتى سعر  .20%أما شريحة الدخل بين  20.001إلى غاية مليون دينار فتخضع لسعر  25%عن
كل دينار ،وسعر  30%عن كل دينار للدخل الذي يزيد عن مليون دينار.
ويالحظ على نظام أسعار التصاعد بالشرائح أنه نظام متقارب من حيث نسب التصاعد بين الشرائح ،أي
بين الدخول التي تعتبر في الشريحة الدنيا (بين  5%و  )10%وبين أسعار الشرائح املتوسطة (بين  10%و 20%
) ثم بين الدخول العليا بين  25%و  ،%30وهذا يعني أن معدل التصاعد بين الشرائح هو  %5تقريبا .وهو عكس
ما هو موجود مثال في سعر الضريبة على الدخل باملغرب الذي ترتفع فيه السعار بين السعر الدنى واملتوسط
بنحو ( %10بين  %20و .2)%30
الفقرة الثانية :االمتيازات الضريبية لألسرة في التشريع الضريبي التونس ي
يمتاز التشريع الضريبي التونس ي فيما يخص الضريبة على الدخل بالتشابه مع النظام التشريعي الضريبي
املغربي ،نظرا لكون الثنين معا يمتحان في نفس املرجعية الفرنسية ،لكن هذا ال يعني التشابه حد التطابق ،بل
هناك اختالفات فنية تخص كل بلد حسب ظروفه السياسية واالقتصادي ة واالجتماعية .
فالدستور التونس ي لسنة  2014كرس املكانة السامية لألسرة في املجتمع التونس ي بتنصيصه في الفصل
السابع منه على " السرة هي الخلية الساسية للمجتمع ،وعلى الدولة حمايتها".3
والتشريع الضريبي التونس ي ال يعتمد على السرة كوحدة للتضريب ،بل يعامل كل ملزم على حدة كما هو
الشأن في املغرب ،لكنه منح عدة امتيازات ضريبية للملزم بالضريبة على الدخل مراعاة لتحمالته الشخصية
والعائلية ،حيث سمح املشرع التونس ي للملزم بالضريبة القيام بعد تخفيضات من الدخل الجمالي من أجل
 موفق سمور املحاميد ،املعاملة الضريبية لألسرة ،مرجع سابق ،ص .565 - 1املادة  11من قانون رقم  38لسنة  2018املعدل لقانون ضريبة الدخل.
 - 2سيتم تفصيل هذا الشكال في العنصر الرابع من هذه الدراسة.
 - 3الدستور التونس ي لسنة  ،2014املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،
- http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_37776-1-UCIXrLwRwt/Principal/SYNC_729322084
)(17/07/2020
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الحصول على صافي الدخل الخاضع للضريبة .وهذه التخفيضات تطبق كلها قبل تطبيق السعر الضريبي 1وهي
إما على أساس شخص ي أو على أساس التحمالت العائلية.
أ -التخفيضات على أساس شخص ي
وهي تخفيضات ذات طابع شخص ي يستفيد منها امللزم بالضريبة عن تحمالته وهي على الشكل التالي:
 -1تخفيض أقساط اليرادات املدفوعة بصفة وجوبية ومجانية؛
 -2تخفيض أقساط عقود التأمين على الحياة في حدود  10.000دينار سنويا ملدة ال تقل عن  8سنوات؛
 -3تخفيض القساط املدفوعة لتسديد أصل القروض الجامعية وفوائدها؛
 -4تخفيض الفوائض والعموالت املدفوعة عن قروض متعلقة باقتناء أو بناء مسكن رئيس ي ال تتعدى كلفته
 200.000دينار.2
كما منح املشرع التونس ي للملزم (رئيس أسرة) الحق في خصم مبلغ  300دينار من مداخيله الصافية.
ب -التخفيضات عن التحمالت العائلية
مراعاة للتحمالت العائلية التي يتحملها امللزم التونس ي بالضريبة ،فقد سمح املشرع التونس ي لكل رئيس أسرة
(رب أسرة) أن يطرح (يخصم) من دخله الصافي مجموعة من املبالغ برسم تحمالته العائلية 3وهي:
 -1خصم مبلغ  100دينار عن كل طفل في حدود الربعة أطفال الوائل حتى عمر  20سنة؛
 -2إمكانية ارتفاع هذا الخصم إلى :
 1000 .aدينار لكل ولد يزاول تعليمه العالي بدون االنتفاع بمنحة شريطة أال يتجاوز عمره  25سنة
 2000 .bدينار لكل طفل يحمل إعاقة مهما كان سنه أو رتبته.
 -3إمكانية خصم  %5من الدخل الصافي الخاضع للضريبة عن كل واحد من والدي امللزم في حدود مبلغ أقصاه
 150دينار تونس ي.
أما بالنسبة لسعار الضريبة على الدخل فهي تصاعدية بالشرائح مع إقرار اعفاء الدخول الدنيا من
الضريبة في حدود  5000دينار ،ثم إخضاع الدخول بين  5001إلى  20.000دينار لسعر  %26وهكذا حتى
شريحة الدخول أكثر من  50.000دينار بسعر  .4%35ويالحظ هنا أن التصاعد بين الشريحة الولى والثانية
تصاعد "صاروخي" أي أقل من  5.000دينار معفي و  5.001دينار يخضع للضريبة بسعر  ،%26في حين يبدو
 - 1على عكس التشريع املغربي الذي ميز بين الخصم من مجموع الدخل وبين التخفيضات من مبلغ الضريبة.
 - 2املادة  39من مجلة الضريبة على دخل الشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ونصوصها التطبيقية ،منشورات املطبعة الرسمية
للجمهورية التونسية ،اصدار سنة .2017
 - 3املادة  40من مجلة الضريبة على دخل الشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ونصوصها التطبيقية ،نفس املرجع أعاله.
 - 4الفصل  44من مجلة الضريبة على دخل الشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ،مرجع سابق.
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التصاعد بطيئا بالنسبة للدخول العليا (من  30.001إلى  50.000دينار بسعر  %32وأكثر من  50.000دينار
بسعر .)%35
إن االمتيازات الضريبية التي منحها التشريع الضريبي التونس ي لألسرة التونسية ال ترقى إلى مستوى املكانة
الدستورية لألسرة وللطموح الدستوري نحو تحقيق العدالة االجتماعية 1لكافة الفراد والفئات املجتمعية
خصوصا ما يتعلق بالتخفيضات وبأسعار الضريبة على الدخل وعدد الشرائح الجبائية.2
وأهم ما يميز نظام العفاءات الجبائية لفائدة السرة التونسية مقارنة بنظيرتها املغربية يتمثل أساسا في:
-1

-2
-3
-4

-5

-6

عدم تحديد سقف معين لتخفيض فوائد وعموالت القروض عن تملك أو بناء سكن رئيس ي عكس املشرع
املغربي الذي حدد نسبة الخصم في حدود  %10من مجموع الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للعموالت
والفوائد؛
تخفيض القساط املدفوعة لتسديد أصل القروض الجامعية وفوائدها؛
منح املشرع التونس ي للملزم (رئيس أسرة) الحق في خصم مبلغ  300دينار من مداخيله الصافية ،وهذا
الخصم غير ممكن في التشريع الجبائي املغربي؛
بالنسبة للملزم الذي يعيل شخصا مصاب بإعاقة ،فإن مبلغ التخفيضات من دخله عن اعالته لهذا الطفل
الذي يعاني من إعاقة يرتفع إلى نحو  2.000دينار دون اشتراط سن معين عوض مبلغ  100دينار للطفل
السليم ،عكس املشرع املغربي الذي سمح للملزم القيام بتخفيض من مبلغ الضريبة مبلغ  360درهم عن
كل طفل بما فيهم الطفل الذي يعاني من إعاقة بنفس املبلغ مع عدم اشتراط سن معين؛
سمح املشرع الضريبي التونس ي كذلك لرئيس السرة أن يخصم مبلغ  1.000دينار من الدخل الصافي عن
كل ابن يتابع تعليمه العالي وال يستفيد من منحة بشرط أال يتجاوز سنه  25سنة .وهذا االمتياز غير مسموح
به للملزم في التشريع املغربي ،حيث يتوجب عليه تحمل نفقات تعليم أبنائه في الجامعات حتى بدون
حصولهم على منحة ،مما يثقل كاهل السر؛
إمكانية خصم  %5من الدخل الصافي الخاضع للضريبة عن كل واحد من والدي امللزم في حدود مبلغ أقصاه
 150دينار تونس ي ،وهذا الحق غير متوفر للملزم في التشريع الضريبي املغربي الذي يبتعد أحيانا عن عمقه
االجتماعي كما الحال في هذه النقطة ،كون فئات مجتمعية كثيرة تتحمل نفقات إعالة آبائها من حيث
نفقات التغذية أو الرعاية الصحية ...دون حصولها على حق خصم جزء منها من مجموع الدخل الخاضع
للضريبة.

 - 1ينص الفصل  12من الدستور التونس ي لسنة  2014على " تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة االجتماعية والتنمية املستدامة والتوازن بين الجهات"
 - 2عبد الجليل بدوي " النظام الجبائي التونس ي ودوره في قيام العدالة االجتماعية" إصدارات املنتدى التونس ي للحقوق االقتصادية واالجتماعي ة ،
 ،2014ص .49
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إن املعاملة الضريبية لألسر وللطبقة الوسطى في التجارب التي سبق تناولها تفيد بوجود تمايزات بين تلك
التجارب مرتبطة بطبيعة النظم السياسية وإيديولوجيتها والظروف االقتصادي ة واالجتماعية والثقافية لكل
بلد على حدة.
جدول تركيبي للمشترك واملختلف في الضريبة على الدخل بين التجارب املقارنة
املشترك بين التشريعات الجبائية املقارنة

التمايزات بين التشريعات الجبائية املقارنة

 اعتماد الخصم من الدخل الخاضع للضريبة  -السماح بخصم جزافي من مجموع الدخل الخاضعللضريبة
 اعتماد نظام التخفيضات الضريبية من مبلغ اعتماد نظام الحصة السرية (فرنسا)الضريبة الخام
 تصفية الضريبة عن طريق السعار التصاعدية  -ونظام فئات التضريب (أملانيا) إعفاء الدخول الدنيا من الخضوع للضريبة على  -اعتماد التضريب املشترك على دخول السرةالدخل
 توسيع نظام النفقات القابلة للخصم املزاوجة بين التضريب الفردي والتضريب  -تقديم اعانات ودعم للعائالت عن تحمالتهااملشترك
االجتماعية والعائلية
تركيب شخص ي
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خاتمة:
قاد تحليل موضوع املعاملة الضريبية لألسرة وللطبقة الوسطى إلى الخروج بعدة استنتاجات وخالصات
رئيسة وهي:
 إن الضريبة تعد آلية متعددة الوظائف توظفها السلطات العمومية لخدمة عدة أهداف وبالتالي يمكنتوظيفها لتقوية مكانة السرة والطبقة الوسطى في املجتمع طبعا إذا توافرت لها عدة شروط موضوعية؛
 السياسة الضريبية الحالية ال تخدم كثيرا مصالح السر والطبقة الوسطى بل تزيد من تأزيم وضعيتهماملادية واالجتماعية مما يؤدي إلى تقهقر الطبقة الوسطى وتراجع القدرة الشرائية لألسر؛
 مبلغ التخفيضات الضريبية املمنوحة لألسر في الضريبة على الدخل تبقى هزيلة جدا لنها ال تغطي حتىمتوسط انفاق السر السنوي على الخدمات الصحية ( 3202درهم).
 السعار الضريبية الحالية تحابي كثيرا أصحاب الدخول املرتفعة (الغنياء) على حساب الطبقة الوسطىوالدخول الدنيا ،لن معدل التصاعد سريع عند شرائح الدخول الدنيا واملتوسطة وبطيء عند شرائح
الدخول املرتفعة.
 املعاملة الضريبية الحالية لألسر تضفي تمييزا ضد املرأة ،لنها ال تساوي بين حق امللزم الرجل في االستفادةمن التخفيض من مبلغ الضريبة برسم التحمالت العائلية وبين حق املرأة في االستفادة من هذا التخفيض
إال في حدود ضيقة أي حالة وجوب النفقة عليها شرعا.
 تذبذب املرجعية املؤطرة للتضريب السري باملغرب ،فتارة يعتمد املشرع على الدستور وعلى مدونة السرة(كحالة تحديد الوضعية التي تستفيد منها املرأة من حق تخفيض من مبلغ الضريبة) وتارة أخرى يناقض
هذه املرجعية (مدونة السرة) مثال عندما منع امللزم من خصم التحمالت عن والديه أو إخوته.
 هناك تباين واضح في تعامل التشريعات الضريبية املقارنة مع السر مقارنة باملغرب ،حيث تبنت دولمتقدمة سياسات تشجيعية لألسر (فرنسا وأملانيا) بينما دول أخرى الزالت دون مستوى الحماية الالزمة
لألسر(تونس والردن نوعا ما).
إن هذه الخالصات تستدعي تبني سياسة جبائية متوازنة وعادلة ومنصفة وفعالة تنطلق من مداخل
إصالحية عديدة من بينها:
 جعل الدستور و مدونة السرة واملواثيق الدولية لحقوق االنسان مرجعا العتماد السرةكوحدة للتضريب
 ربط الصالحات في املجال الضريبي بالصالحات السياسية واملؤسساتية ،لن القرار الضريبيهو قرار سياس ي خاضع مليكانيزمات صناعة واتخاذ وتنفيذ القرار السياس ي ،وتتضارب املصالح حوله
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وبالتالي يكسب أكثر من يضغط أكثر ،لذلك البد من التأكيد على اندماج الصالح املالي والصالح
االقتصادي بالصالحات السياسية وبالتماسك والتضامن االجتماعي؛ فاملؤسسات السياسية
الديمقراطية التي تسمح بتداول سلمي على السلطة عبر انتخابات حرة تؤدي إلى تشكيل حكومات
تمثل املواطنين وتكون مسؤولة أمامهم وتعبر عن تفضيالتهم وطموحاتهم في املجاالت السياسية
واالجتماعية واالقتصادي ة.لنه يتعذر بناء نظام مالي جيد وديمقراطي وذو مردودية دون توفر
الشرط السياس ي املتمثل في دمقرطة مؤسسات الدولة؛
 البد من خلق االنسجام بين مقتضيات مدونة السرة مع القانون الضريبي خصوصا في شقالنفقات امللزمة شرعا لرب السرة وبين التخفيضات الضريبية التي ال تراعي هذا املقتض ى من خالل
إقصاء الوالدين والخوة وحق الزوجة في االستفادة من حق الخصم إلى جانب زوجها؛
 رفع التمييز ضد املرأة العاملة كي تستفيد بشكل متساوي مع الرجل في التخفيض عن العباءالعائلية ،لكي ال يتحول هذا املقتض ى التشريعي إلى نوع من التشجيع بشكل غير مباشر على االرتباط
بزوجة غير عاملة؛
 جعل التجرية الملانية والفرنسية كأفق للتفكير في اعتماد السرة كوحدة للتضريب؛ اعتماد الجندرة الجبائية لتقليص الالمساواة بين الرجال والنساء في مجال الضرائب علىالدخل1؛
 التفكير في تبني الضريبة كوسيلة لتجديد أجيال املجتمع كما هو معمول به في عدة تجاربمقارنة.

 - 1هذا الطرح يتماش ى مع توصيات منظمة  OXFAMحول املغرب،
- OXFAM « Un Maroc égalitaire, une taxation juste » Avril 2019, Op.cit p 4
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دور التدقيق املالي واإلداري يف املرفق العمومي
The role of financial and administrative audit in a public facility
من إعداد الدكتورسعيد العزوزي Elaazzouzi Saïd
باحث في العلوم السياسية والعلوم اإلدارية واملالية وجدة ،املغرب
امللخص:
إن الهدف من هذا البحث حول التدقيق هو إظهار أهمية هذه التقنية الرقابية في تفعيل التدبير املالي
والداري  ،مما يؤدي إلى تغيير سلوك أجهزة الدولة بالشكل الذي ينعكس على الجهزة العمومية وبعض املفاهيم
املتداولة ،ويعتبر التدقيق ومنذ أكثر من ثالثة عقود مرادفا للموضوعية ،أما في الوقت الحاضر فهو بمثابة آلية
من اآلليات التي تساعد الهيئات واملنظمات على اتخاذ القرارات االستراتيجية  ،وارتبط ظهور التدقيق في الدارة
العمومية بشكل مباشر بالتعقيدات التي عرفتها و ماتزال تلك الجهزة و الهيآت العمومية ،مما أدى إلى ظهور
نوع من املخاطر املتمثلة في غالب الحيان في االحتيال والغش داخل الهيئات الدارية ،إضافة إلى سوء التسيير
الذي تفش ى بشكل في القطاع العام والهيئات وشبه العمومية بما فيها الهيئات الخاضعة لوصاية الدولة وعلى
رأسها الجماعات الترابية ،ومن هنا تظهر أهمية التدقيق باعتباره آلية من آليات املراقبة والتسيير إلى توفير
مجموعة من املعلومات واملعطيات املوضوعية ذات الصلة بعمل الهيئات والجهزة الدارية ،ومن ثم تحقيق
الفعالية والنجاعة .
الكلمات املفتاحية :التدبير املالي-التدقيق املالي-الفعالية-النجاعة –املصداقية-التدبير الداري
Abstract:
Businesses outside of contracts are considered synonymous with situations, but at the present
time it is a port and fax of two structures in the public administration directly with the
complications which are known, and these agencies and public bodies are still, which shows the
emergence of a kind of risks represented by the majority of all the offices inside the
administration offices, In addition to the internal mismanagement, clearly within the public
sector and the bodies subject to state jurisdiction, including the territorial A job belonging to the
university, drawing in its mission, and drawing in its mission and stopping it.
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املقدمة:
يتطلب مبدأ دولة الحق والقانون ،وكذلك الشفافية والحكامة وتخليق الحياة العامة في التدبير املالي
والداري خلق أجهزة عمومية فعالة و ناجعة وذات مصداقية في عالقتها باملواطن ،من خالل خضوع جميع
العمال واملشاريع العامة الصادرة عن تلك الوحدات الدارية للرقابة التي تعتبر أمرا طبيعيا في كل مجتمع
بشري،1من خالل الشراف والفحص والتتبع من جانب سلطة أعلى لها حق التعرف على كيفية سير عمل
الهيئات والوحدات الدارية ،والتأكد من االستخدام المثل والسليم لألموال العمومية ،إال أن الصالحات
الهيكلية التي عرفتها أجهزة الدولة جعلت الرقابة التقليدية غير قادرة على مواكبة تلك الصالحات ،مما تطلب
البحث عن تقنيات حديثة أكثر تطورا وفعالية ،أهمها التدقيق املالي والداري.
ويمكن تعريف التدقيق بأنه تقييم مستقل لكل عمليات التسيير ،والتدبر ،واملراقبة الداخلية ملنظمة معينة
في القطاع العام أو الخاص ،للتأكد من مدى احترام السياسات واملساطر املتبعة ،باعتماد املعايير املوضوعية،
واستخدام املوارد بشكل فعال لتحقيق الهداف املحددة املتمثلة في الفعالية والحكامة املالية والدارية ،وغالبا
ما يستند التدقيق إلى مقاربة شمولية نقدية استقرائية ،من أجل تحقيق الشفافية في التعامل مع الظواهر
موضوع الدراسة والتحليل ،بهدف تحقيق الفعالية والديمقراطية بشتى أنواعها.2
ويختلف مفهوم التدقيق عن الرقابة الكالسيكية في مواطن مختلفة وعديدة ،سواء من حيث الزمان
وطريقة العمل ،وحتى القواعد العلمية واالقتصادية املعتمدة في مراقبة مالية وإدارية معينة3.
ورغم أن التدقيق عملية رقابية حديثة التطبيق إال أن أصوله قديمة تعود إلى الحضارات القديمة املصرية
والفرعونية ،وعرف تطورات مهمة في كل من بريطانيا والواليات املتحدة المريكية خاصة في جوانبه النظرية
والتطبيقية ،كما برز التدقيق في شكله الحالي في فرنسا سنة،1256خالل إنشاء غرفة محاسبة باريس التي انتهى
دورها بعد الثورة الفرنسية بعد إحداث املجلس التأسيس ي للثورة ،الذي تولى مراجعة الحسابات العامة بعد
إنشاء مكتب الحسابات سنة .1791لتتوالى التطورات والصالحات التي عرفها هذا الجهاز إلى غاية صدور
دستور  1958الذي وسع من مهام هذه املحكمة التي أصبحت تتمتع باختصاصات واسعة قضائيا وإداريا وتقوم
بافتحاص وتدقيق التصرفات املالية لآلمرين بالصرف.
كما عرفت هذه الرقابة في املغرب سيرورة تأسيسية منذ االستقالل بإحداث اللجنة الوطنية للحسابات
بظهير  14ابريل  1960قبل إحداث املجلس العلى للحسابات بمقتض ى القانون  12.79الصادر بتاريخ  14شتنبر
 1979كهيئة قضائية مستقلة دون أن يكون لعملها الفعالية والنجاعة في الواقع العملي ،من جانبه شكل دستور
-1محمد حركات ،التخطيط االستراتيجي واملنافسة ورهانات الجودة الكلية باملقاوالت املغربية ،مطبعة فضالة،املحمدية،طبعة ،1997ص.170.
 -2محمد سكلي ،التدبير املالي العمومي ومتطلبات الحكامة املالية ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ،جامعة محمد الخامس ،كلية العلوم
القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،الرباط أكدال ،السنة  ،2013-2012ص.369.
-3احميدوش مدني ،املحاكم املالية في املغرب دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة ،مطبعة فضالة ،املحمدية ،طبعة ،2003ص.63 .
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 2011نقلة نوعية بتخصيصه بابا كامال للحكامة الجيدة،مما دفع القائمين على الشأن العام إلى تبني التقنيات
الحديثة في التدبير العمومي من خالل ترسيخ الشفافية واملحاسبة وربط هذه الخيرة باملسؤولية.
أهمية الدراسة:
ملوضوع التدقيق أهمية وراهنية على اعتبار أن الرقابة والتقييم من املواضيع الهامة في ظل تزايد االهتمام
واملطالبة بتجويد العمل الداري واملالي وتفعيل أدواته،بهدف الحفاظ على املال العام من الهذر والتبذير
وترشيد النفقات العمومية ،عن طريق معالجة االختالالت والصعوبات ،واقتراح الحلول الكفيلة بتفعيل البنية
الدارية في جميع جوانبها .
مشكلة الدراسة:
من خالل التطرق لهمية املوضوع ومالمسته تبدو مالمح الشكالية الرئيسة التي سيتم تحليلها ومعالجتها في
هذه الدراسة ،على اعتبار أن التدقيق أصبح له أهمية متزايدة في تسيير وتدبير الجهزة الدارية واملؤسسات
العمومية ،كما أصبحت لألجهزة الرقابية دورا هاما في تدقيق العمليات املالية والتسيير الداري ،ولذا كان البد
من تحليل ودراسة هذا املوضوع انطالقا من الشكالية التالية :
ما دور التدقيق في ترسيخ الفعالية في التدبير العمومي؟ وتنبثق عن هذه الشكالية مجموعة من التساؤالت
الفرعية نكتفي بذكر بعضها:
ماهي أسباب اعتماد التدقيق في القطاع العام؟ماهي التقنيات التي يعتمدها التدقيق؟ماهي الجهزة املكلفة بممارسة التدقيق؟منهجية الدراسة:
يعتبر املنهج بمثلبة السيرورة والكيفية املتبعة من قبل الباحث للوصول إلى الحقيقة العلمية ،وهو عبارة
عن مجموعة من الخطوات املعتمدة على االستدالل والحقيقة والنتيجة ،ونظرا لألهمية املتعددة الجوانب
ملوضوع التدقيق ،تتطلب معالجة الشكالية املطروحة االستعانة ببعض املناهج العلمية أهمها:
 املنهج الوظيفي الذي يمكننا من تحديد أهمية ووظيفة التدقيق كتقنية رقابية حديثة ،كما نتمكن منخالل هذا املنهاج من معرفة الجهزة والهيئات املكلفة بممارسة هذه التقنية الرقابية الحديثة ودورها في تحقيق
الفعالية الرقابية من خالل تقنية التدقيق.
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املنهج التحليلي الذي من خالله نستطيع تحليل وتفكيك عناصر الشكالية املطروحة .فاعتماد هذه املناهجالعلمية أملته مجموعة من االعتبارات أهمها طبيعة الشكالية املطروحة ،فضال عن موضوع البحث الذي يعتبر
ذو أهمية وراهنية.
خطة البحث أو الدراسة:
سنحاول من خالل هذه الدراسة التطرق إلى ماهية وأنواع أنواع التدقيق واملناهج أو التقنيات التي يعتمدها
عليها ،ثم نتناول بع ذلك مجاالت تطبيق التدقيق والجهزة املمارسة له وذلك وفق التقسيم التالي:
املطلب الول :املقاربة املفاهيمية والنوعية للتدقيق.
املطلب الثاني :مجاالت تطبيق التدقيق والجهزة املمارسة له:
املطلب األول :املقاربة املفاهيمية والنوعية للتدقيق
أدى تراجع النظام املالي واملحاسبي القائم على منطق الوسائل واملتسم بغياب الفعالية،إلى ضرورة اعتماد
تقنيات وإيجاد طرق جديدة في تدبير الموال العمومية ،بحيث يعتبر التدقيق ومراقبة التسيير أهم التقنيات
الرقابية الحديثة التي أدت إلى نجاعة وفعالية أكثر في القطاعين العمومي والخاص ،ومن هنا البد من التطرق
إلى مفهوم التدقيق ومزاياه(الفرع الول) ،لنتحدث بعد ذلك عن أنواع التدقيق ومناهجه(الفرع الثاني).
الفرع األول :مفهوم ومزايا التدقيق
ظهر التدقيق في الدول النجلوساكسونية وخاصة في الواليات املتحدة المريكية ،ومعناه التفتيش أو الرقابة
والتحقق .وتهدف هذه اآللية إلى كشف االختالالت املالية والوظيفية من أجل ترشيد وعقلنه التسيير والتدبير
الداري بشكل عام ،إضافة إلى تنبئها بالحاجات واملخاطر التي قد تحدث ومن ثم منعها،أما املفهوم الالتيني
للتدقيق فهو االستماع ،والصغاء واالنتباه ،وبالتالي فإن تعريفي املدرستين مختلفين تماما ،فمصدر مصطلح
التدقيق التيني ،وهي مشتقة من كلمة  Auditوتعني النصات واالستماع.
واذا كان الفقهاء قد اختلفوا في تعريفاتهم للتدقيق ،إال أن ذلك ال يؤثر جوهريا على مضمونه أو الوظائف
التي يقوم بها ،وقد تعددت التعاريف منها ما يهم الجانب الوظيفي ومنها ما يهتم بالجانب النظري ،مما أدى إلى
غياب الجماع بين الفقهاء والباحثين واملتخصصين ،فهناك من يستعمل كلمة افتحاص أو تدقيق ،في حين
يستخدم البعض اآلخر عبارة املراجعة أو الرقابة ،و هذا ما ينطبق على الدول العربية إذ على الرغم من انتمائها
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للمجموعة العربية للرقابة املالية إال انه ال يوجد تعريف وقاموس موحد حول استخدام تقنيات ومفاهيم
محددة حول التدقيق.1
ومن جانبه حسم املشرع املغربي في هذه القضية من خالل الفصل  76من القانون رقم  95.17املتعلق
بشركات املساهمة الذي ترجم كلمة  Auditبالتدقيق، 2على الرغم من أن جانبا مهما من الباحثين الزالوا
يستخدمون مصطلح الرقابة املالية أو االفتحاص في كتاباتهم وإسهاماتهم العلمية ،كما يوجد هناك تداخال
نسبيا بين التدقيق وبعض املفاهيم الخرى مثل مراقبة التسيير ،وهذا ال يمنع من رصد الفوارق املميزة لكل
منهما سواء من حيث التقنيات املستعملة أو التوقيت املعتمد بالضافة إلى الهداف املراد تحقيقها ،وإذا كانت
مراقبة التسيير تتداخل مع التدقيق إال أن هناك تمايزا بينهما على مستوى التطور التاريخي ،حيث أن رقابة
التسيير ليست قديمة ،بحيث كانت الزمة االقتصادية لسنة  1929السبب الرئيس ي الذي دفع الواليات املتحدة
المريكية إلى اعتماد تقنية مراقبة التسيير داخل املقاوالت من اجل تقليص كلفة النتاج مع تجنب أسباب
التبذير.
وما يميز مراقبة التسيير عامة هو إعطاؤها الهمية والولوية لتحقيق عقلنه التقنية االقتصادية ،بهدف
الرفع من الفعالية واملردودية والنوعية في النتاج وال تهتم فقط بالتحقق من حسن تنفيذ املخططات
والتصاميم ،بل تسعى الى اتخاذ اجرءات تصحيحية ملكامن الخلل في املسطرة املتبعة لتحقيق الهداف
املسطرة ،3ورغم االختالف بين التقنيتين إال أن هناك تكامال بينهما ،على اعتبار أن املراقب أو املدقق عادة ما
يساهم في رقابة التسيير أثناء قيامه بمهامه التدقيقية،فالتدقيق من جهة ،هو عملية تدخلية إيجابية قريبة
من الرقابة ،ومن ناحية أخرى ،هو عملية سلبية تعتمد على االستماع والصغاء القريبة من التقييم.
و من جانب آخر ولتحقيق الفعالية والنجاعة سواء لدى املصالح الدارية أو الجهزة العليا للرقابة ،وإعطائها
مزيدا من االستقاللية ،كان البد من تعزيز هذه اآلليات والجهزة الرقابية من خالل إعطائها مزيدا من السلطات
وتفغيل اآلليات الرقابية الفعالة ،لتحقيق وتعزيز الحكامة الجيدة ،تفعيال ملقتضيات دستور 2011لتعزيز دور
الجهزة الرقابية على املستوى املحلي واملركزي ،وتكريس مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة وترسيخ الشفافية
املالية وعدم الفالت من العقاب.

 - 1كريمة الكنوني ،التدقيق واالستشارة بالوحدات الترابية ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ،جامعة عبد امللك السعدي ،كلية الحقوق ،طنجة،
السنة ،2014/2013ص4.
 - 2املادة  76من القانون  95.17املتعلق بشركات املساهمة ،الصادر المر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.96.124صادر في  14ربيع اآلخر 1417
املوافق 30اغسطس ،1996الجريدة الرسمية  4422بتاريخ ،1996.10.17ص.2320.
- 3املختار نظيم ،وظيفة التدقيق في حماية العام  ،رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون العام م،جامعة الحسن الول ،كلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتماعية ،سطات ،السنة ، 2013/2012ص.16.
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وعالوة على ما سبق ،ورغم غياب الجماع يمكن تعريف التدقيق بأنه تقييم مستقل لكل عمليات التسيير
واملراقبة الداخلية ملنظمة معينة في القطاع العام أو الخاص ،للتأكد من مدى احترام السياسات واملساطر
املتبعة .وعموما يمكن القول أن التدقيق هو مجموعة من النشطة املستقاة ،التي تتم داخل املرفق العمومية
ملساعدة هذه الخيرة على تحمل مسؤوليتها من اجل تحقيق مزيدا من الفعالية والشفافية ،بحيث يضع رهن
إشارة املنظمات والهيئات العمومية كل التحاليل واملعطيات التقديرية املهمة والتوصيات ،ومن ثم يمكن اعتبار
التدقيق بأنه نشاط تقويم مستقل يعمل بصفة أساسية في موضوعات املحاسبة املالية،فضال عن أنشطة
تقويمية استراتيجية وتنظيمية ووظيفية1.
وظهرت الحاجة إلى التدقيق في ظل مجموعة من التطورات والصالحات التي عرفتها هياكل الدولة ،مما
يتطلب خلق ثقافة تدبيرية عصرية مقاوالتية داخل القطاع العام ،خاصة وان الظروف أصبحت مواتية لذلك
أمام التحوالت والصالحات التي عرفتها وال تزال الدارة املغربية ،من اجل تعزيز الرقابة الداخلية والخارجية
وترشيد النفقات العمومية ،فاالختالالت املالية وعملية النهب للمالية العمومية،غالبا ما تؤدي إلى تعثر التنمية
الشاملة ،كون أن تلك الموال املنهوبة لو تم توظيفها في املشاريع املنتجة على الوجه الصحيح لساهمت في
القالع االقتصادي ودعم جهود التنمية،وهو ما ال يمكن تحقيقه إال بتوافر الرادة السياسية الحقيقية لدى
القائمين على تدبير الشأن العام في القضاء على الفساد ونهب الموال العامة  ،فضال على تحلي املدققون بروح
املسؤولية أثناء قيامهم بمهامهم،2مما يؤدي إلى خلق أجهزة إدارية فعالة وذات مصداقية،كما أن املراقبة
بواسطة التدقيق البد من تعزيزها ودعمها بوجود موظفين عموميين يتحلون بالضمير املنهي وأدائهم ملهامهم
بشكل فعال ،على اعتبار أن عنصر املوظف النزيه قد يكون مكمال للعمليات الرقابية والتقييم في القطاع
العمومي وشيه العمومي.
الفرع الثاني :أنواع ومناهج التدقيق
ينقسم التدقيق إلى أنواع عدة ،أهمها التدقيق املالي ،والتدقيق العلمياتي (الفقرة الولى)،ويعتمد كل نوع
من هذه النواع على منهجية وتقنيات من أجل تقويم وتقييم الهيئات واملنظمات العمومية (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى :أنواع التدقيق
سنناول في هذه الفقرة التدقيق املالي (أوال) والتدقيق االستراتيجي والعملياتي إلى جانب أنواع أخرى يتم
تقسيمها حسب الجهة التي تمارسه ،ودرجة اللزام ،فضال عن الغرض من عملية التدقيق (ثانيا ).

- 1أمنة حطان ،أسس الصالح الداري في املغرب ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ،جامعة محمد الخامس ،كلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتماعية ،الرباط اكدال ،السنة ،2009/2008ص.390.
- 2أمينة الهادف ،التدبير العمومي املحلي وإشكالية التحديث ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ،جامعة محمد الخامس ،كلية الحقوق الرباط،
السنة ،2012/2011ص.524.
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أوال :التدقيق املالي
يعتبر التدقيق املالي من أقدم أنواع وأشكال التدقيق ،ويهتم بمعرفة مدى تطابق الوثائق واملستندات املالية
للهيئات والدارات العمومية مع وضعيتها املالية ،واحترامها ملبادئ املحاسبة املعمول بها ،1والكشف عن
االختالالت املالية داخل املنظمة العمومية واملؤسسات الخاضعة لوصاية الدولة ،والعمل على معالجتها من
أجل تحسين تدبير وتسيير تلك الهيئات واملنظمات والجهزة الدارية عموما وتوجيهها لتفادي املخاطر
املستقبلية.
ويعمل املدقق املالي بشكل مستقل ومحايد عن الجهات الخاضعة للتدقيق واملراقبة ،بحيث يدلي بمجموعة
من البيانات املالية للهيئة واملنظمة الخاضعة للتدقيق والتفتيش ،التي تعكس الوضعية لتلك الجهزة
والهيئات ،2ويعطي رأيه الصريح حول مصداقية عملها من عدمه بكل شفافية واستقاللية ،على اعتبار إن
املجال املالي هو مجال دقيق يصعب تحقيق مردوديته و نجاعة أداءه ،سواء تعلق المر بالتحصيل أو إنفاق
الموال العمومية ،دون وجود سلطة مستقلة تسهر على إجراء التدقيق املالي كشرط أساس ي في التدبير العمومي
املستند على مستلزمات الحكامة الجيدة ،خاصة أن اآلليات الرقابية الحديثة أبانت على فاعليتها في كل من
القطاع العام أو الخاص بدل آليات الرقابة الكالسيكية.
ثانيا :التدقيق االستراتيجي والعلمياتي
يعتمد التدقيق االستراتيجي على مقاربة شمولية تتجاوز تلك املعتمدة في املراقبة الكالسيكية ،والقائمة على
زجر املخالفين،من خالل التركيز واالعتماد على تقويم االختالالت ومعالجتها وإصالحها ملساعدة الجهزة الدارية
على تجاوز الصعوبات التي تعاني منها وتجنب املخاطر املستقبلية ،في حين تعتبر مرجعية املراقبة قانونية ،بينما
مرجعية التدقيق هي وجودية وقياسية تتجاوز حدود مطابقة التسيير الفعلي مع القواعد القانونية والتنظيمية
الجاري بها العمل ،3والتي يمكن اعتبارها متجاوزة أمام التطورات والصالحات الهيكلية التي رفقتها أجهزة الدولة.
ومما سبق ،يمكن القول أن مهمة التدقيق هي إخبار وتوعية الجهزة الدارية باملخاطر العامة،واالختالالت
التي قد تعرفها تلك الجهزة في التدبير املالي واملحاسبي ،من اجل تجاوز املشاكل البنيوية والعمل على إيجاد
الحلول الالزمة للصعوبات واملشاكل من خالل مخطط عقالني مدروس بدقة ،عن طريق اعتماد تحليل منطقي
وعميق لالختالالت املالية والدارية التي تعيق التدبير املالي،واملحاسبي ،والتنظيمي لألجهزة الدارية.

 -1محمد سكلي ،التدبير املالي العمومي ومتطلبات الحكامة املالية ،مرجع سابق،ص.372.
2--Driss khoudri, le guide d’audit communal, l’autil de management local, editions maghrébines, Casablanca,1erédition, 1998,
p.180.
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وغالبا ما يتم تطبيق التدقيق االستراتيجي على املؤسسات واملقاوالت العمومية ،ملا لهذا النوع من التدقيق
من أهمية ومكانة ،مقارنة مع النواع الخرى ،فهو ينصب على اختيار مجموعة من الهيئات العمومية ،من خالل
دمجها مع محيطها بافتراض بعض الساليب املتميزة وتفعيلها مع مناهج العمل،1في حين يتجلى دور التدقيق
العلمياتي في الفحص املنهجي للمنظمة أو الوحدة الدارية ،من خالل النظر إلى الهداف والغايات ،من أجل
تقييم انجازات هذا الجهاز الداري ،والقيام بتدقيق املمارسات التي تعيق النتاج والفعالية ،والتوصية
بمعالجتها وتحسين ظروف عملها،2من خالل التقص ي و البحث في العمال التي تقوم بها املنظمة أو الهيئة
الدارية ،دون تفصيل على مسلك وعرض الحسابات ،والهدف من ذلك هو تقييم طريقة عملها وكيفية تحديد
الهداف وإنجازها ،وتحديد املخاطر واملعيقات التي تحد من تحقيق أهداف الهيئة أو املنظمة،3من أجل
مساعدة تلك الجهزة الدارية واملؤسسات العمومية ،في التحكم في عملياتها والرفع من أدائها ،مما يجعل هذا
النوع من التدقيق يتسم بالشمولية في تقديم البنيات والهياكل الدارية وسير الجراءات واملساطر الداخلية.
كما يعتبر هذا النوع من التدقيق ذو الهدف املوسع.4
وعموما يمكن القول أن التدقيق ينقسم إلى عدة فروع ،حسب الجهة التي تمارسه إلى تدقيق داخلي وخارجي،
الذي تتواله مجموعة من الهيئات واملنظمات والخبراء املتخصصون املستقلون التابعون لتلك الهيئات
واملنظمات ،5من أجل الوقوف على حسن سير العمليات وحماية الموال من الهذر والضياع وترشيد النفقات
العمومية ،في حين فان التدقيق الخارجي الذي تمارسه الهيئات الخارجة عن الجهزة الدارية العمومية ،بحيث
تختلف الجهات التي تمارسه بحسب ما إذا تعلق المر بالتدقيق التعاقدي أو القانوني ،6بحيث يعتمد هذا
الخير على مراقبة الحسابات عن طريق التوثيق واملصادقة ،أما التدقيق التعاقدي فهو غالبا ما يتم بين املدقق
والهيئة الخاضعة للمراقبة والفحص.
يتضح مما سبق ،أن للتدقيق أهمية بالغة في التدبير املالي والداري ،إذ بدونه ال يمكن تسجيل أية معلومة
نقدية أو بيانات عن سير كافة املنظمات العمومية ،خاصة وان التدقيق يتجاوز بشكل كبير املحاسبة املالية
الصرفة ليمتد ويشمل املجاالت النسانية من تنظيم،وقانون،وتدبير،واستراتيجية ،وموارد بشرية وثقافية
،وتواصل وتقييم وقيادة،7معتمدا في ذلك على مجموعة من املناهج والتقنيات.
1 - COLLIN (C) et Vallin (G), Audit et contrôle interne, Aspects financiers,3éme

édition, Dalloz, p .213.
 -2سعيد سالم دور التدقيق في التدبير املالي ،مرجع سابق ،ص18 .
 -2محمد مجدي ،دور املجالس الجهوية للحسابات في تطور إدارة الجماعات ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ،جامعة محمد الخامس
أكدال الرباط ،السنة،20007/2008ص.27.
 -5محمد عثمان عبد الرزاق ،أصول التدقيق والرقابة الداخلية ،مطبعة الوصل ،بيروت ،طبعة ، 2011ص.18.
 -6توفيق منصوري ،التدقيق واالستشارة في الجماعات الترابية ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ،جامعة محمد الخامس كلية الحقوق
أكدال  ،الرباط السنة الدراسية  ،2004/2003ص.69 .
7Colin (C) et valin (G ), audit et controle interne. Op.cit.,P . 120.
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الفقرة الثانية :مناهج وتقنيات التدقيق
يعتمد التدقيق على مجموعة من املناهج والتقنيات من أجل االستغالل المثل والحسن للموارد املالية
وغيرها من موارد الجهزة العمومية ،وذلك من خالل تقييم النشطة املالية بهدف تحقيق مجموعة من النتائج
املتمثلة على الخصوص ،في احترام السياسات واملخططات والقوانين والنظمة املعمول بها،فضال عن صيانة
املمتلكات العمومية واالستعمال المثل والفعال للموارد املالية ،من اجل تحقيق الهداف املتوخاة من كل
نشاط وبرنامج عمومي ،كما يسعى التدقيق إلى محاربة الغش والخطاء وتجويد املستندات املالية والحسابية،
التي يمكن الرجوع إليها كمعلومات مالية موثوق بها،1ومن ثم فالهدف الساس ي من التقنيات املعتمدة في عملية
التدقيق هي تنبيه الجهات القائمة على تدبير الشأن العام املالي والداري ،باملخاطر العامة والخاصة،التي يمكن
أن تعيق العمل الجيد لية منظمة أو هيئة عمومية ،فضال عن املشاكل الهيكلية والبنيوية التي تعترضها.
من خالل التطبيق الصارم لتقنيات ومناهج التقويم وتقييم السياسة املالية العمومية من أجل تحقيق
الفعالية والنجاعة والحفاظ على املال العام ،ومن ثم تكون املردودية لدى الجهزة الدارية والهيئات العمومية
في أحسن حال ،على اعتبارها استراتيجية ومطلب يمكن تحقيقه من خالل التقيد واحترام القوانين والنظمة
السارية املفعول  ،وتشمل تقنيات التدقيق أيضا عملية مراقبة وفحص العمليات املنجزة والوثائق املرفقة،
والدفاتر املالية الخاصة باملصالح العمومية،كما تعتبر عملية إعداد وتدقيق مطابقة القوانين املعمول من أهم
العمليات التي تتم في عين املكان ،إلى جانب تقييم النتائج املعتمدة في تدقيق العمليات املالية واملحاسبة.
ومن أجل ذلك عملت بعض الدول ،مثل املغرب وفرنسا على إدخال مجموعة من الصالحات الهيكلية لتكون
أكثر مالئمة مع التطورات املحلية والدولية ،بحيث جاءت تلك الصالحات من اجل تفعيل عمل املصالح
والهيئات العمومية ،مما يستوجب البحث عن آليات للتسيير والتدبير املالي والداري أكثر فعالية وعصرية
تواكب تلك التطورات ،ولتحقيق ذلك كان البد من تفعيل الجهزة الرقابية وإعادة النظر في عملها ومنهجيتها،
ففي املغرب مثال تم تحديث جل الجهزة الرقابية وإدخال آليات التدقيق املالي ضمن برنامجها الرقابي ،وعلى
رأسها املجلس العلى للحسابات واملفتشية العامة املالية ،من خالل تطوير وتفعيل مناهج وتقنيات عمل تلك
الجهزة ،ومن ثم تفعيل التدبير املالي والداري لدى الجهزة الدارية واملؤسسات الخاضعة لوصاية الدولة،2
مسايرة للتوجه العام السائد بعد صدور دستور .2011
ومن خالل ماسبق ،يمكن القول أن الهدف السمى والساس ي من عملية التدقيق هو التدبير الجيد والفعال
لألموال العمومية على املدى البعيد باالرتكاز على النتائج املحققة بدل الوسائل ،مع اآلخذ بعين االعتبار تحقيق
الفعالية على جميع الصعدة ،وهو الدور يجب أن تلعبه أجهزة املراقبة والتدقيق من خالل مراقبة الوظائف
 -1محمد سكلي ،التدبير املالي العمومي ،مرجع سابق ،ص.386.
 -2سعيد العزوزي ،املفتشيات العامة في النظامين الداريين املغربي والفرنس ي ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة
محمد الول ،وجدة السنة  ،2019 /2018ص.189.
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داخل الهيئات العمومية ،ملساعدتها على أدائها مهامها على أحسن ما يرام ،معتمدة في ذلك على مجموعة من
التقنيات واملناهج املتعددة واملتنوعة كما اشرنا سابقا ،ذات خصوصية كبيرة بالنظر إلى الهداف التي تسعى
إصالحات الدولة إلى تحقيقها.1
وعموما فالتدقيق له دور هام في تحقيق الفعالية والنجاعة في املرافق العمومية ،من خالل الكشف عن
حاالت اختالسات الموال العمومية ،والهمال وإسراف املال العام ،واتخاذ الجراءات الالزمة ملعالجتها
ومساعدة املنظمة والهيئة العمومية على تخطي تلك الصعوبات من خالل مجموعة من االقتراحات والحلول
العالجية ،التي يقدمها املدقق لتلك الهيئات وهي العملية التي تعتمد بالخصوص على التشخيص املبدئي لظروف
عمل الهيئة والقيام بعد ذلك بالتدقيق امليداني يليه عملية تقييم النتائج.
املطلب الثاني :مجاالت التدقيق واألجهزة املمارسة له
تتطلب الفعالية الرقابية ورقابة الفعالية ،تجاوز التقنيات الرقابية الكالسيكية واعتماد تقنيات جديدة
أهمها التدقيق املالي (الفر الول) ،لتجاوز تلك االختالالت التي تحد من الفعالية الرقابية لألجهزة التي تمارس
عملية الرقابة بواسطة التدقيق (الفرع الثاني).
الفرع األول :مجاالت التدقيق
ال يمكن الحديث عن الفعالية داخل الجهزة الدارية والهيئات العمومية ،التي يجب أن تلعب دورا هاما في
تقويم وتقييم االختالالت الوظيفية واملالية ،التي تعاني منها عملية التدبير والتسيير املالي والداري ،إال أن واقع
الحال اظهر عدم قدرة تلك الجهزة على القيام بأدوارها في ظل الرقابة الكالسيكية ،مما تطلب تجنيد جل
الطاقات والتقنيات الرقابية الحديثة وعلى رأسها التدقيق لتحقيق التدبير الجيد داخل الجهزة الدارية
واملنظمات العمومية ،وتفعيل عملها أكثر فأكثر خاصة وأن التدقيق قد أظهر نجاعته ونجاحه في القطاع
الخاص .
مما أدى إلى تكييفها في جل النظمة املالية في العالم لتجاوز الصعوبات التي عرفتها الرقابة التقليدية ،وما
رافقها من مشاكل على مستوى التدبير املالي والداري ،وتنامي ظاهرة الديون الخارجية في الدول النامية التي
أعاقت مجموعة من املشاريع التنموية ،التي أدت غياب الشفافية وتعاظم تبعية تلك الدول إلى املؤسسات
املالية على رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،ومن تم فقدانها االستقاللية في القرار السياس ي على
املستوى املحلي والوطني ،على الرغم من تدخل تلك املؤسسات املالية العاملية لتحث تلك البلدان على اعتماد
العوملة والفعالية ،من خالل تكييف التقنيات الجديدة وعلى رأسها التدقيق املالي الذي يرتكز على التنمية
االقتصادية والشمولية ،والحكامة الجيدة وهي شروط تفرضها تلك املؤسسات لضمان االستخدام المثل
 -1شكوكي خاطر" ،خصوصيات نظام املراقبة املالية العليا في جمهور مصر العربية" ،منشورات املجلة املغربية للتدقيق والتنمية ،سلسلة التدبير
االستراتيجي العدد ،1999 / 10ص.23.
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للقروض التي تقدمها لهذه الدول ،خاصة وان التقنيات الرقابية الجديدة تعتمد على التقييم لتحقيق الفعالية
الرقابية وتقييم النتائج بدل الوسائل.
وهكذا نجد أن التدقيق تم تكييفه في مجموعة من املجاالت أهمها املجال املالي والداري ،وتتمكن الرقابة
الحديثة من خالل التدقيق في تحديد نقط القوة والضعف داخل املنظمات والهيئات الدارية ،كما تمت الشارة
إلى ذلك سابقا ،فهو يعكس حالة التكييف مع البيئة الخارجية والداخلية للجهاز العمومي ،ويعتبر اختيار درجة
املوافقة للخطط والسياسات والبرامج املالية املعمول بها ،من خالل عملية التدقيق املالي التي تؤدي إلى كشف
املخالفات املالية والتالعبات،التي قد تعرفها الهيئات العمومية ،واملؤسسات الخاضعة لوصاية الدولة ،بما فهيا
الجماعات الترابية التي تعمل في ظل الالمركزية الدارية وتتمتع بنوع من االستقالل املالي ،ويتمكن املراقب أو
املدقق من جمع الدلة الالزمة والكافية التي تثبت املخالفات والقرائن عن االختالالت املالية والوظيفية،
ويضمن ذلك في تقرير نهائي يبدي فيه املراقب رأيه بكل استقاللية وحيادية ،ويقوم من خالله بتثبيت صحة
البيانات أو يتحفظ على البعض منها أو يرفضها جملة وتفصيال.
من جانب آخر يعتمد التدقيق الداري على مجموعة من الوسائل والتقنيات مثل عملية التكوين
واملساعدة ،أي مساعدة الدارة في الكشف عن الخروقات والصعوبات ،باعتماد منهجيات دقيقة وفعالة مثل
دراسة الحاالت وامللفات والعمل داخل املجموعات املتخصصة ،لبيان ما إذا كانت املوارد املتاحة تمكن من
تحقيق النتائج ومطابقة الهداف مع النتائج املحققة ،كما يلعب التدقيق دورا هاما في تقييم املوارد البشرية
بحيث اجمع علماء الدارة على أن هذه الخيرة تجمع بشري ،يتكون من مجموعة من الشخاص الذاتيين
املنتمين إلى الجهاز الداري أو املنظمة العمومية ،التي يعملون بها دون أن يفقدوا استقاللهم الذاتي أو
الشخص ي ،إذ يحتفظون بأنانيتهم وحبهم للسلطة والتحكم التي تعتبر من طبائع البشر .1
كما تتجلى أهمية املوارد البشرية في جميع النشطة الدارية ،بحيث تظهر على جميع الصعدة واملستويات
واملراحل التي يعرفها العمل والنشاط الداري،بحيث ظهر علم يعرف بإدارة املوارد البشرية الذي يعد حقال هاما
من حقول العلوم الدارية نتيجة التطور الذي عرفه ،2من خالل النظر إلى العنصر البشري بعين الداة املحركة
أو املوجهة لعناصر النتاج ،3ويتضح مما سبق ذكره ،أهمية التدقيق في مجاالت عدة ،خاصة في املجال املالي،
والبشري ،والداري ،وكلها مجاالت هامة وخصبة ملمارسة عملية التدقيق واملراقبة القائمة على النتائج بدل
الوسائل ،من أجل الكشف عن االختالالت املالية والوظيفية،التي تعيق التسيير املثالي والتدبير الفعال داخل
املنظمات والجهزة الدارية ،ومن تم تقديم مجموعة من الحلول الناجعة لتجاوز تلك الصعوبات االختالالت

 -1عبد الحق عقلة ،القانون الداري ،الجزء الول ،دار القلم الرباط ،مطبعة  ،2002ص.81.
 -2كريمة الكنوني ،التدقيق واالستشارة ،مرجع سابق ،ص.67.
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مستقبال ،ومن ثم تصبح الجهزة الدارية ذات فعالية ومصداقية ونجاعة أكثر لتكون عنصرا فعاال ،وجعل
املرفق العمومي يؤدي خدمات متعددة ومتنوعة ،و يساهم في التنمية الشاملة داخل املجتمع.
الفقرة الثانية :األجهزة املمارسة لعملية التدقيق
عملت مديرية املؤسسات العمومية بوزارة املالية املغربية على إحداث لجان دائمة للتدقيق التي تشكلت من
ممثلين عن وزير املالية ،التي تمارس الرقابة الدارية على املؤسسة املعنية .كما كانت وزارة الفالحة من جانبها
السباقة إلى ذلك ،بحيث خضعت املكاتب الجهوية للتنمية الفالحية والصندوق الوطني املنهي للحبوب والقطاني
ومؤسسات أخرى لعملية التدقيق ،بحيث امتدت هذه التجربة بعد ذلك إلى قطاعات أخرى مثل قطاع السكن،
واملاء والكهرباء ،والنقل الحضري.
كما عرفت املشاريع املمولة من قبل المم املتحدة باملغرب برسم سنة ،2006وبناء على رسالة من وزير
الخارجية والتعاون إلى املجلس العلى للحسابات الذي قام بتدقيق مايناهز  25مشروعا ،مموال من قبل برنامج
المم املتحدة للتنمية ،ومشروعا واحدا مموال من قبل برنامج المم املتحدة للبيئة ،وبناء على ذلك قام املجلس
بالشهاد على حسابات  25مشروعا بمبلغ يناهز  25مليون دوالر موزعة على مجموعة من القطاعات الوزارية
والجهزة العمومية ،كما تم تدقيق املشاريع املمولة من قبل صندوق المم املتحدة للسكان ،تبعا لرسالة رئيس
الصندوق املوجهة إلى الرئيس الول للمجلس بتاريخ  2008/01/26الذي قام بتعيين قضاة للمجلس العلى
للحسابات بمهام رقابية في هذا الطار همت  26مشروعا ،وانجاز  22تقريرا ،حيث تم الشهاد على  24مشروعا
من بين  26دون تحفظ ،في حين تم الشهاد على مشروع واحد بتحفظ ،وتوصلت هذه العملية التدقيقية إلى
مالحظات هامة حول أوجه صرف املال العام الخاصة بمشاريع ممولة من قبل املؤسسات الدولية ،إذ أن تدقيق
وتقييم هذه املشاريع يصب ي تكريس الحكامة الجيدة في تدبير املال العام وكذا تحديث الرقابة للرقع من جودة
التدبير العمومي.
كما عملت مجموعة من الدول الخرى على وضع آليات للتدقيق داخل الهيئات الدارية ،ففي فرنسا على
سبيل املثال صدرت مذكرة الوزير الول ومرسوم وزاري رقم  ،2011-775من أجل تجديد اآلليات الرقابية
لتصبح مطابقة مع املعايير املهنية للتدقيق الداخلي.
كما أدت الصالحات التي شهدتها هياكل الدولة الفرنسية إلى تعزيز دور الهيئات الرقابية العليا حتى تتمكن
من مواكبة الصالحات الهيكلية الكبرى التي عرفتها الدولة.
وشكلت التقارير التي أنجزتها تلك الهيئات اللبنة والرضية التي تم اعتمادها لتحقيق الصالحات العميقة في
مجال الرقابة الدارية واملالية ،وأهم ما جاء في تلك التقارير أن التدقيق الداخلي هو بمثابة اآللية التي يجب
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اعتمادها لتحقيق الصالحات الخاصة بالرقابة الدارية واملالية وتجديدها ومن ثم تحقيق الفعالية ،والنجاعة،
واملصداقية.1
ومن المثلة على ذلك عملية التدقيق التي شهدتها مجموعة من املؤسسات واملقاوالت العمومية الفرنسية
والتي باشرتها املفتشية العامة للمالية في جزيرة كورسيكا ،بحيث كان الهدف منها هو تشخيص دقيق ومفصل
لكيفية صرف الموال العمومية ،وتضمنت التقارير التي تم انجازها تبعا لذلك مجموعة من االقتراحات
والتوصيات للجهات املعنية باتخاذ القرار،كما يمكن الحديث عن عملية التدقيق املالي الذي عرفته إحدى
مستشفيات مدينة بونيفاسيو الفرنسية ،بحيث أفضت تلك العملية التي باشرتها مفتشية وزارة الصحة إلى
انجاز تقرير تمت إحالته إلى الوزير الوص ي ،حيث تضمنت التشخيص الصارم للوضعية املالية للمؤسسة
املذكورة ،كما حددت املسؤوليات على ضوء تلك القرارات التي اتخذتها إدارة املستشفى للقيام بمجموعة من
الصالحات والشغال داخل املؤسسة بشكل عشوائي ،دون احترام الهداف املحددة في هذا البرنامج ،وأن
النفقات كانت مرتفعة جدا مقارنة بما هو مسطر2.
ويتضح مما سبق أن هدف التدقيق ،هو التدبير الجيد لألموال العمومية على املدى البعيد مرتكزا على
النتائج املحققة ،مع الخذ بعين االعتبار تحقيق الفعالية على جميع الصعدة ،وهذا هو الدور الرائد الذي يلعبه
التدقيق بشكل خاص والتقنيات الرقابية الحديثة الخرى بشكل عام ،بحيث ترتكز مراقبتها بالخصوص على
الوظائف داخل الهيئات العمومية لتمكينها من القيام بمهامها على أحسن ما يرام ،معتمدة على طرق متنوعة
ومتعددة وهي مهام ذات خصوصية كبرى بالنظر إلى الهداف التي تسعى إصالحات الدولة تحقيقها .3ومما تجذر
الشارة إليه هو أن العملية الرقابية بواسطة التدقيق ال تقدم الحلول لجميع املشاكل التي تتخبط فيها الهيئات
والجهزة الدارية ،وأقص ى ما يمكن أن يقوم به الكشف فقط عن الضعف ومكامن الخلل الذي تعاني منه
لتعزيز التسيير الداري عن طريق تجاوز تلك الهفوات واالختالالت املالية والوظيفية ،من خالل التوجيه
والتركيز على الجانب املالي الذي يعتبر أكثر أهمية من الجوانب الخرى ،خاصة املشاريع التي تم إنجازها أو هي
في طور النجاز من قبل الحكومة ،والتي تخصص لها مجموعة من االعتماد املالية لتنفيذها وإنجازها ،كما هو
مسطر ومحدد ،لتفادي االختالسات املالية التي قد تعرقل تلك املشاريع التنموية.
والسبب الرئيس ي في غياب الرقابة الفعالة راجع إلى عدة عوامل أساسية ،فالوضع السياس ي مهم جدا في
توجيه املنظومة املالية ومراقبتها وتقدمها ،على اعتبار أن النظام السياس ي والداري غالبا ما يعمل على دعم
النمط التدبيري الذي يخدم توجهاته وأهدافه ،كما أن الجهزة العليا للرقابة املالية التي يفترض أن تلعب دورا
في تفعيل التدبير الداري واملالي،أصبحت أدوارها تقتصر على الجانب االستشاري فقط ،ويتجلى ذلك في غياب

- 2سعيد العزوزي ،املفتشيات العامة في النظامين الداريين املغربي والفرنس ي ،مرجع سابق،ص.176.
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تفعيل التوصيات واالقتراحات التي تقدمها هذه الجهزة للسلطات السياسية والدارية فغالبية التقارير املقدمة
من قبل املفتشية العامة للمالية ،واملجلس العلى واملجالس الجهوية للحسابات لم يتم تفعيلها لسباب عدة
والتي غالبا ما تكون سياسية ،كما أثبتت املمارسة العملية ضعف الجهزة الرقابية نظرا للطبيعة التقنية التي
تكثسيها رقابة الموال العمومية ،التي تستوجب الكفاءة والخبرة ،فاملجلس العلى للحسابات يقع في موقع
ضعف نظرا لالحتكار السياس ي لآلليات والتوجهات الرقابية  ،على اعتبار أن العامل السياس ي هو عامل بنبوي
تتداخل فيه مجموعة من املصالح.
وبالتالي تبقى الرقابة الدارية التي يقوم بها القاض ي املالي مجرد رقابة إخبارية ،تنتهي بإعالن النتائج التي
أسفر عنها التحقيق و تبليغها عند االقتضاء إلى السلطات الدارية التي تمتلك صالحية اتخاذ الجراءات
الالزمة ،وال يحق للقاض ي املالي أن يتخذ بنفسه الجزاءات في حق املخالفين ،فأقص ى ما يمكنه فعله هو نشر
نتائج أشغاله بموجب تقارير عامة وخاصة يسمح له القانون بإعدادها ،مما تسبب في ظهور مجموعة من
االختالالت املالية والوظيفية الهامة داخل مجموعة من املؤسسات العمومية ،تمثلت في الفضائح املالية التي
عرفتها تلك املؤسسات مثل صندوق اليداع والتدبير ،وصندوق الضمان االجتماعي ،والقرض العقاري
والسياحي ،ومؤسسة العمران ،باالضاقة إلى االختالالت واالختالسات املالية التي عرفتها بعض املؤسسات
العمومية الخرى مثل شركة كوماناف للمالحة البحرية ،كما عرفت بعض الجماعات الترابية مجموعة من
الفضائح املالية وتفويت مجموعة من الصفقات العمومية بشكل مخل للقانون ،ولم بتابع املسؤولين عن تلك
االختالسات املالية ،ولم يخضعوا للمساءلة القانونية أو املتابعة القضائية ،وهذا يتطلب تفعيل النتائج املترتية
عن التدقيق والرقابة املالية من خالل الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه التالعب باملال العام حتى
يكون عبرة لآلخرين.
من جانب آخر خضعت مجموعة من املشاريع التنموية لعملية التدقيق من طرف الجهزة الرقابية التابعة
لوزارة املالية املغربية واملحاكم املالية ،خاصة تلك املمولة من قبل املنظمات املالية الجنبية ،إذ عرف هذا
املجال أكبر تدخل من جانب الهيئات الرقابية ،كما تبين الحصائيات والرقام املنجزة إضافة إلى الحصائيات
الرسمية الخاصة بوزارة املالية واالقتصاد التي أظهرت أن عملية التدقيق قد عرفت خالل الفترة املمتدة بين
سنة  1998و 2009ارتفاعا في تدقيق املشاريع املمولة من البك الفريقي للتنمية واملؤسسات املالية الخرى ،و
التي كانت املجاالت الكثر تدقيقا من قبل املفتشية العامة للمالية واملجلس العلى للحسابات ،مما أدى إلى
تطوير خبرات تلك الجهزة باعتبارها أهم مؤسسات الرقابة والتدقيق ،والشهاد على الحسابات املالية للمشاريع
املمولة من قبل مجموعة من الجهات الجنبية على رأسها االتحاد الوربي ،والبنك العاملي ،والبنك الفريقي
للتنمية ،وهو ما أعطى نوعا من املصداقية والثقة للمغرب ومؤسساتها املالية ،خاصة وأن املؤسسات املالية
تشترط أن تتوفر البلدان التي يتم تمويلها على آليات فعالة لتدقيق املشاريع التي تقوم بتمويلها 1للتأكد من
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احترام قواعد عقد الصفقات العمومية ،ويقدر نظام الرقابة الداخلية لتقرير وتقديم املشاريع التنموية ،بهدف
تحديد الوضعية املالية للمشروع فيما اذا كانت سليمة من االختالالت وان طلبات الدعم املقدمة قد تمت طبقا
التفاق القرض ولتقرير تقييم املشروع ،بحيث أن تدقيق املشاريع املمولة يعد اختبارا حقيقيا ملؤهالت الجهزة
الرقابية ،بالنظر إلى حجم انتظارات وشروط املنظمات املمولة لهذه املشاريع ،وهو ما يفرض إتباع منهجية
محكمة لتدقيقها .وغالبا ما يتم تقديم الحاالت املالية التي تم الشهاد عليها داخل الستة أشهر التي تلي السنة
امليزانية وتكون مرفقة بتقرير حول املراقبة الداخلية .كما يتم بشكل دوري تقييم املشاريع العمومية ،وانجاز
تقرير عن تقدم الشغال وتحديد الهداف املتعلقة باملشروع ،وتقيم التكلفة ،واالنعكاسات االجتماعية
واالقتصادية على املشاريع على املستوى القطاعي.
كما أدى االنفتاح االقتصادي الذي عرفته مجموعة من الدول إلى فرض نوع من الفعالية على مؤسسات
من خالل التدقيق املعقلن والفعال ،لن التدقيق الفعال أصبح مطلبا أساسيا لتدقيق املشاريع املمولة وإنجاح
عملية الخوصصة ،لن هذه الخيرة تتطلب تنمية سوق رؤوس الموال ،وتأهيل القطاعات الخوصصة ،إضافة
إلى التدقيق املعقلن للمشاريع.1
وشمل التدقيق أيضا مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،خاصة وأن الدولة قد اعتمدت على
مقاربات مبنية على مجموعة من التقنيات الحديثة ،القائمة على مرونة املساطر مثل تعبئة االعتماد وتقنية
النفقات .ومن جهة ثانية ،على التتبع والتقييم املستمر للمنجزات .2وهكذا نجد املادة  13من املرسوم رقم
 2-05-1017بتاريخ 19يوليوز  2005املتعلقة بمساطر تنفيذ نفقات املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،تؤكد أن
املفتشية العامة للمالية واملفتشية العامة لإلدارة ،تقومان بإجراء التدقيق املشترك لحسابات املبادرة الوطنية
للتنمية البشرية ،وفي هذا الطار أنجزت املفتشية العامة لإلدارة الترابية  ،مايناهز  83مهمة متعلقة بتدقيق
الحساب الخصوص ي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف لجن مشتركة بين املفتشية نفسها ،واملفتشية
العامة للمالية ،شملت ما مجموعه  83عمالة وإقليما·
وأفادت الوثيقة نفسها ،أنه إثر االنتهاء من عمليات تدقيق حسابات املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،تم
إعداد تقرير مفصل يتعلق بكل عملية افتحاص ،وتطرق ملختلف اآلراء املعللة التي تم إبداؤها حول مصداقية
الحسابات ،مع إصدار توصيات من أجل تفادي االختالالت املرصودة ،انطالقا من فحص القوائم والبيانات
املالية ،عن طريق مراقبة وضبط املبالغ التي تم التوصل بها ،واملرصودة للمشاريع وكيفية صرفها .كما توقف
التقرير عند املالئمة واملشروعية عن طريق انتقاء بعض الصفقات ،والتأكد من احترامها للمساطر املعمول بها،
والقيام باملعاينة امليدانية لبعض املشاريع املنتقاة للتأكد من مطابقة ما جاء في الوثائق ،مع ما هو موجود في
الواقع ،والتأكد من نجاعة الرقابة الداخلية ،من خالل تتبع مجموع التدابير التي يتخذها اآلمر بالصرف من
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أجل تحقيق جملة من الهداف ،نظير احترام املساطر والجراءات القانونية ،والنجاعة في تنفيذ العمليات،
ومصداقية القوائم والبيانات املحاسباتية واملالية ،والحفاظ على املمتلكات العمومية·
ويمكن للجان تدقيق الحسابات ،أن تتخذ ،حسب الحاالت ،قرارات املصادقة على القوائم والبيانات املالية
دون تحفظ ،واملصادقة بتحفظ على القوائم والبيانات املالية في حالة ما إذا تعلق المر باختالالت بسيطة وغير
مؤثرة ،وإبداء رأي سلبي ورفض املصادقة.
وتشمل عملية التدقيق بالضافة إلى ما ذكرناه سابقا ،عدة مجاالت وقطاعات أخرى خاصة تلك التي تحتاج
إلى عملية التدقيق املالي ،مادامت تتعلق بالبنية التحتية واملشاريع الفالحية .كما عملت مجموعة من املقاوالت
العمومية على إحداث مصالح للتدقيق للقيام بهذه املهمة ،أو تعاقدت مع بعض املكاتب الجنبية املتخصصة
لنجاز عملية التدقيق املالي ،بحيث تأتي املشروعات العامة على رأس أولويات التدقيق ملا لها من أهمية ومكانة
في التنمية الشاملة داخل املجتمع ،واملقصود بصورة عامة بهذه املشاريع تلك املختصة بالقطاع
املصرفي،والتامين،والموال،والتجارة،والصناعةوالنفط،واملواردالطبيعية بشكل عام ،واستثمار الخدمات
الساسية ،مثل البريد ،واملياه والطاقة.
كما أدى ظهور أزمة التسيير العمومي ،إلى تعزيز تقويم الداء االقتصادي املالي للمؤسسات واملقاوالت
العمومية في إطار الخضوع ملقتضيات التنافسية الدولية ،مما تطلب عقلنة تسيير القطاع العام ،وحماية
املالية العمومية من االختالالت  ،وتوفير املعلومات والدراسات الضرورية التخاذ القرارات الصائبة من قبل
السلطات العمومية .واستفادت الجهزة الرقابية املغربية من التجربة الفرنسية التي تعتبر سباقة إلى اقتحام
هذا املجال ،مع أنها لم تتوسع في إجراءات التدقيق إال بالقدر الذي ال يمس اختصاصات املجلس العلى
للحسابات  ،ومن المثلة على ذلك العمليات الرقابية التي باشرتها املفتشة العامة للمالية الفرنسية بجزيرة
كورسيكا سنة  ،1998والتي شملت مجموعة من املؤسسات واملقاوالت العمومية ،وكان الهدف منها هو
تشخيص دقيق ومفصل لكيفية صرف الموال العمومية معتمدة في ذلك بشكل كبير على تقنيات التدقيق
بهدف تقديم االقتراحات والتوصيات للجهات املعنية باتخاذ القرارات الهامة لتجاوز الصعوبات.1
كما كانت لإلصالحات التي عرفتها هياكل الدولة في فرنسا دورا هاما في تعزيز التقنيات الرقابية الحديثة ،
والتي جاءت استجابة لتقرير املفتشية العامة للمالية سنة  ،2009من خالل مجموعة من التوصيات التي
أخذها بعين اعتبارها املرسوم الصادر في يونيو  ،2011ومن أهم تلك الصالحات دعوة جميع الوزارات إلى
1-Renaudin(F),

les inspections generals dans le system administrative français, thèse soutenue à
Paris pantheon,annéé2002/2003 , p.370.
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إحداث لجان وزارية للتدقيق الداخلي على مستوى جميع الوزارات ،والتي يترأسها الوزير املعني وشخصيات
أخرى قد تكون من خارج الوزارة.
خاتمة
وكخالصة يمكن القول أن التدقيق تقنية رقابية وقائية وزجرية ،تم اعتمادها من اجل خلق أجهزة إدارية
فعالة وذات مصداقية في عالقتها باملواطن ،فضال عن ترسيخ املبادئ الدستورية املتمثلة في الحكامة،
والشفافية ،وربط املسؤولية باملحاسبة ،و ترشيد النفقات العمومية والحفاظ على املال العام من الهذر ،إال
أن املمارسة العملية للتدقيق على املالية العمومية ماتزال تعاني من مجموعة الصعوبات واالكراهات ،مما
يتطلب تجاوزها من خالل تفعيل وتعزيز الدور الرقابي لألجهزة الرقابية املمارسة له ،من خالل مجموعة من
االجرءات الهامة املتمثلة على الخصوص فيما يلي :
تعزيز املوارد البشرية لألجهزة العليا للرقابة املالية من خالل توظيف الكفاءات وذوي الخبرات في مجالالرقابة املالية.
تمتيع املجلس العلى واملفتشية العامة باالستقالل العضوي والوظيفي  ،مما يؤدي إلى تفعيل عمليةالتدقيق التي تمارسها.
االستفادة من التجارب الدولية التي عرفت نجاحا كبيرا في التدقيق املالي ،وذلك من خالل تبادل الخبراتوالزيارات.
تعزيز التنسيق الرقابي بين جميع الجهزة الرقابية ،نظرا لتعدد الجهزة الرقابية وتشتت الجهود الرقابةتبعا لذلك.
ويتبين من خالل ما سبق ذكره ،أن عملية التدقيق ،تشمل جميع موظفي املصالح العمومية املتصرفين في
الحوال العامة ،كما يمتد كل إدارات الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية والهيئات املستفيدة من
املساعدات املالية.
ومن جانب أخر يمكن التأكيد على أن التقنيات الرقابية الجديدة وخاصة التدقيق ،لم يتم تكييفها داخل
الجهزة الدارية بمعزل عن التأثيرات والعوامل االقتصادية واالجتماعية ،وال عن تأثيرات مناهج وطرق التدبير
املعتمدة في القطاع الخاص .والجدير باملالحظة أيضا ،مما يتطلب مالئمة التدقيق والتقنيات الرقابية الحديثة
مع متطلبات التدبير العمومي في هذه املرحلة ،واملرتكز على تأهيل االقتصاد الوطني وإصالح الدارة العمومية
وضبط العالقة مع املقاوالت العمومية ،وصوال إلى إحداث آليات شفافة وعقالنية وديمقراطية في تدبير الشأن
العام ،فضال عن تجاوز مظاهر املحدودية التي يواجهها العمل الرقابي الكالسيكي.
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كما تم التوصل من خالل هده الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات املتمثلة في كون أن التدقيق الزال
يعاني مجموعة من الصعوبات واملعوقات ،أهمها مرتبط بالجهزة الرقابية التي تمارس هده التقنية الرقابية،
مما يؤدي الى غياب الفعالية والنجاعة في تدقيق ومراقبة الهيات الدارية واملؤسسات العامة ،ومن ثم كان البد
من البحث على اآلليات التي تمكن تلك الجهزة من تجاوز تلك الصعوبات لتحسين أدائها وتسهيل سير عملها
ويمكن إجمال تلك اآلليات فيما يلي :
ضرورة االهتمام بالعنصر البشري خاصة وان الجهزة املكلفة بممارسة التدقيق التزال تعاني من نقصحاد في املوارد البشرية أمام ضخامة املهام املوكولة لها.
 تمتيع الجهزة الرقابية وأعضائها باالستقاللية وعدم تبعيتها للجهات والسلطات الدارية العليا التي قد تؤثرفي عملها أثناء قيامها بعملية التدقيق داخل الوحدات الدارية،على اعتبار أن استقاللية تلك الجهزة تؤدي الى
تحقيق الفعالية الرقابية وفعالية الداء لدى الجهزة الدارية .
التنسيق بين مختلف الجهزة العليا للرقابة لتجنب تشتت العمل الرقابي.هذه بعض التوصيات واالقتراحات التي تمكن الجهزة الرقابية املمارسة للتدقيق من تحقيق الفعالية في
التدبير املالي والداري لدى الجهزة الدارية واملؤسسات العمومية .
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