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تلتزم   التي  واملقاالت  األبحاث  املجلة  األصالة تقبل  فيها  افر  وتتو واملنهجية،  املوضوعية 

 :العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية

 :ت واألبحاث املعمقةللمقاال بالنسبة  

 :اآلتيةالتي تستوفي الشروط  واألبحاث تنشر املجلة املقاالت  •

الدوريات   • في  دوليا  بها  املعمول  واملوضوعية  العلمية  باملعايير    والتي  املحكمة،االلتزام 

 .العلميتستجيب لشروط البحث 

الحياد واملوضوعية في تحكيم املواد العلمية املرشحة للنشر   التحكيم مبدأ تعتمد هيئة   •

األشخاص بمبادئ  مساسها  أو  الفكري  التطرف  من  األعمال  خلو  على  الحرص  أو    مع 

 .األنظمة

في   • بالجدية    املساهمات يراعى  تتسم  أن  املجلة  في  للنشر  نشر    وأال املقترحة  تكون محل 

 .ملتقىسابق أو مقتطف من مذكرة أو أعمال، 

 .املجلةأن تكون املواضيع املقدمة ضمن اختصاص  •

 صفحة   20يتعدى حجم العمل    وأال   اللغوية،أن تلتزم املقاالت الدقة وقواعد السالمة   •

  هوامش، مصادر مع احتساب  صفحة بالنسبة لألبحاث املعمقة،    50بالنسبة للمقاالت و

 .ومالحق البحث

اللغات: العربية،    وآخر بإحدىترسل املادة العلمية في ملف مرفق بملخص بلغة البحث  •

 الفرنسية أو االنجليزية )حسب لغة البحث(. 

 :املترجمةبالنسبة لألعمال   

 .تقيل من األعمال املترجمة تلك التي تتصل باختصاص املجلة •

  .االنجليزية  العربية، الفرنسية،  وإلى:تقبل األعمال املترجمة من   •

 .أعاله املذكورةتخضع املقاالت الستشارة ترجمانيين مختصين في اللغات  •

اختصاص    العلمية حسبإلى أساتذة من ذوي الخبرة    املقدمة املقاالتتحول األعمال   •

 .املقال

 .تسلمهامن  دقائق 5 بعديبلغ الباحث املرسل بتلقي مادته  •
 

 قواعد النشر
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 :التحكيم  ة 

من تمكينها من املادة    شهر في غضون    واتخاذ القرار تلتزم هيئة التحكيم بإبداء الرأي   •

 التحكيم ، مع مراعاة السرية التامة في  املقترحة للنشر

 .للنشريحق لهيئة التحكيم أن ارتأت ضرورة إقرار تعديالت على املواد املقدمة  •

بتاريخ نشرها حسب رزنامة  • يعلم الباحث املرسل بقبول مادته للنشر على أن يعلم 

 .املجلة

 شروط النشر: 

 .14 حجم Traditional Arabic العربية شكل باللغة الكتابة:شكل  •

 .     12 حجم Times New Roman األجنبية شكلبالنسبة للغات  •

 .يرفق الباحث سيرة ذاتية علمية مفصلة •

 تدرج الهوامش آليا في نهاية كل صفحة وقائمة املصادر واملراجع في نهاية املقال.  •

 نموذج التهميش:  

، عنوان الكتاب، دار النشر، بلد  واسم امِلؤلفلقب    :الكتب باللغة العربية أو األجنبية .1

 .الطبعة النشر، رقمالنشر، سنة 

 .الصدور  النص، سنة  النص، مضمون  البلد، نوع :التشريعيةالنصوص   .2

 املقالة، عدد   الكاتب، عنوانعنوان املجلة أو الدورية، لقب واسم    :املجالت والدوريات .3

 .االقتباس الصدور، صفحة املجلة، تاريخ 

واسم    :الجامعيةالرسائل   .4 عنوانلقب  املذكرة،  املذكرة،  الطالب،  مؤسسة   درجة 

 .االقتباس الجامعية، صفحة  التخصص، السنة  املذكرة، كليةتسجيل 

موضوع    جهة :الرسميةالتقارير   .5 التقرير،  مكانإصدار  سنة   التقرير،  التقرير،  نشر 

 .صفحة االقتباس التقرير،إصدار  

      :املراجع االلكترونية .6

مع     كامال   اإللكتروني    الرابط معلومات عن شبكة” اإلنترنت” بذكر املنقول  املرجع يوثق

  .املوقع زيارة وتاريخ  ذكر صاحب املادة املنشورة،

 على عنوان املجلة: .7
ً
 ترسل املساهمات بصيغة الكترونية حصرا
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 االفتتاحية

 بفضله تتم الصاحلات الذياحلمد هلل رب العاملني بسم اهلل الرمحن الرحيم و

 

  الصدور   في   تستمر  أن   املعمقة  القانونية   األبحاث   جيل  مجلة   تحرير   أسرة  تعاون   ثم  ومن   علينا   للا   فضل   ملن   هإن

  الباحثين جنسيات بتنوع  كسابقيه  تميز  الذي  العدد هذا  الخمسون، عددها  إلى لتصل والنوعية الوتيرة  بنفس

 . دراستها تمت التي العربية والتشريعات املوضوعات وكذلك  فيه نشروا الذين

  الطوارئ   حالة  نطاق  خارج  املغرب  في  التجمع  حريات  وضمانات   شروط تناول   معمق  ببحث  العدد  استهل  فلقد 

  القانون   ضوء   في  الفكرية  امللكية  انتهاكات  لجريمة   القانونية  املسؤولية   الثاني  البحث  عالج  فحين  الصحية،

 . السعودي 

  من   مجموعة  ضوء  في  اإللكترونية   الـمحررات   لتوثيق  القانونيـة   الحجيـة   في  توسع  فلقد   الثالث  البحث   أما

  لسنة(  7)  رقم  التعليمات  ظل  في  بالهامش   املالية  األوراق  تمويل  لدراسة   الرابع  البحث  لينتقل  املقارنة،  القوانين

 .      الفلسطينية املال  رأس سوق  هيئة  عن الصادرة 2013

  املتخصص   املالي  التنظيم  مجال  في  العملية  الناحية  من  األهمية  بالغ   موضوعا  الخامس  البحث  ناقش  وأخيرا

 . كنمودجا الكويت بورصة  لقواعد وفقا املدرجة الشركة مصير  وهو ، العربية الدول  في املحاسبة ومهنة 

  أبحاث   منها  تنطلق  جديدة  اشكاليات  في  التفكير  في  يساهم  وأن  الباحثين  باهتمام  العدد  هذا  يحظى  أن  نأمل

  متطلبات  تواكبتشريعية جادة    تنوعية تقترح تعديل   علمية  بإصدارات  العربية  املكتبات  تثري   أخرى   معمقة

 .الحالي العصر

 

 

 واآلخر لواهلل املوفق يف األو

 املشرفة العامة ومديرة التحرير /  سرور طاليب 
  



 2021  أكتوبر  50العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
10 

  

   



 2021  أكتوبر  50العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
11 

 خارج نطاق حالة الطوارئ الصحية   شروط وضمانات حريات التجمع في املغرب
Conditions and guarantees for freedom of assembly in Morocco Outside the scope of 

a health emergency 

 باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس. د. بدر الخلدي، أستاذ 

L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès Badr ELKHALDI,  

   

 

Abstract: 

Freedoms of assembly in Chapter 29 of the 2011 Constitution between terms of practice and 

proper implementation guarantees. 

Morocco's legislator surrounded the freedoms of assembly with a set of legal and regulatory 

requirements that specified the conditions and modalities for the exercise of meetings, gatherings 

and peaceful demonstrations by individuals or groups from within or outside legally established 

organizations, such as associations, trade unions and political parties.  

Law No. 76.00 is the cornerstone in framing the freedoms of assembly as stated in Chapter 29 

of the Constitution of the Kingdom of Morocco for the year 2011, including the conditions and 

modalities for controlling assemblies by the local administrative authorities, and also granting 

freedom holders guarantees of proper implementation of those fundamental freedoms, primarily 

legislative and judicial protection guarantees. 

This article addresses the problem of the legal, regulatory and administrative nature that 

surrounds the conditions and modalities for rights holders to exercise the freedoms of assembly 

and the guarantees that they are properly implemented on the ground, thereby broadening and 

restricting the exercise of such freedoms, the thing that allows achieving compatibility between 

the absolute exercise of these freedoms of assembly and the limits of the discretion granted to 

local administrative authorities towards the prevention or restriction of such freedoms Outside 

the scope of health emergency applications . 

Key concepts: meeting, gathering, demonstration, strike, guarantees. 
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 ملخص: 

املقتضيات   من  بجملة  التجمع   حريات  املغربي  املشرع  شروط  أحاط  حددت  التي  والتنظيمية  القانونية 

وكيفيات ممارسة االجتماعات والتجمهر والتظاهر السلمي من قبل األشخاص أفرادا أو جماعات من داخل أو  

  76.00خارج املنظمات املؤسسة بصفة قانونية كالجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية. ويعد القانون رقم  

ال تأطير حريات  في  الزاوية  الفصل  حجر  بها  جاء  كما  لسنة    29تجمع  املغربية  اململكة  بما    2011من دستور 

يحتويه من شروط وكيفيات تسمح بضبط التجمعات من قبل السلطات اإلدارية املحلية، وبما يخوله أيضا  

الحماية   ضمانات  مقدمتها  وفي  األساسية،  الحريات  لتلك  السليم  التنزيل  ضمانات  من  الحريات  ألصحاب 

 والقضائية.   التشريعية

تحيط بشروط وكيفيات ممارسة   التي  والتدبيرية  والتنظيمية  القانونية  الطبيعة  إشكالية  املقال  يعالج هذا 

أصحاب الحقوق لحريات التجمع وضمانات حمايته التشريعية والقضائية الكفيلة بتنزيلها بشكل سليم على  

ممارسة حريات التجمع تلك وحدود  أرض الواقع توسيعا وتضييقا، بما يتيحه من تحقيق امللءمة بين إطلقية 

الحريات   تلك  ممارسة  على  التضييق  أو  املنع  اتجاه  في  املحلية  اإلدارية  للسلطات  املخولة  التقديرية  السلطة 

 وتقييدها خارج نطاق تطبيقات حالة الطوارئ الصحية. 

 الضمانات  -التجمهر . اإلضراب  -التظاهر -االجتماع   مفاهيم مفتاحية:

 

 ـة: مقدمـــــــــ

شهدت حريات التجمع في املغرب من خلل تطورها التاريخي تدرجا بطيئا لكن بنفس إيجابي انتقل من املنع  

بعد استقلل   في مرحلة ما  القانونية  الشروط  باحترام  املقيد  السماح  إلى  الفرنسية  الحماية  فترة  قبل وطيلة 

الشريف   الظهير  إصدار  بعد  الحديثة  الدولة  بناء  وبداية  املرحلة  1.58.3771رقم  املغرب  هذه  اتسمت  وقد   .

بتأرجح واضح في نطاق ممارسة األفراد والجماعات لحريات التجمع، تارة بالسماح والترخيص بممارستها من  

قبل السلطات العمومية وتارة أخرى باملنع أو التضييق أو تقييد نطاقها املكاني أو الزمني، وذلك بالنظر ملا عاشه  

النصف طيلة  باملخاطر    املغرب  مليئة  متوترة  سياسية  تاريخية  سياقات  من  العشرين  القرن  من  الثاني 

من    29والتهديدات، إلى حين بلوغ مرحلة السماح بالتجمهر السلمي وضمانه دستوريا من خلل منطوق الفصل  

 .2011دستور اململكة املغربية لسنة 
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 . 1958نونبر 
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ية تمارس من طرف جهات مؤسساتية وأخرى  وتتضمن حريات التجمع في املغرب أنواعا مختلفة فردية وجماع

غير مؤسساتية تتخذ شكل اجتماعات أو تجمهرات سلمية أو تظاهرات سلمية، وقد عرف الفصل األول من  

بشأن التجمعات العمومية، االجتماعات العمومية بأنها كل جمع مؤقت مدبر مباح    1.58.377الظهير الشريف  

درس خلله مسائل مدرجة في جد
ُ
بأنه تجمع عدواني   . كما يعرف التجمهر1ول أعمال محدد من قبل للعموم ت

متوقعة   وغير  عفوية  بصفة  ينعقد  املختصة،  املحلية  اإلدارية  السلطات  لدى  مجهولين  ألشخاص  هائج  أو 

. ويعتبر التجمهر أيضا تجمعا بشريا تلقائيا  2بالطريق العمومي بشكل يخل أو من شأنه أن يخل باألمن العام 

وب تكون  وعفويا  قد  غاية  تحقيق  وراء  ويسعى  عمومي  طريق  في  ويقام  منظم  وغير  عارض  بشكل  يتم  ديهيا 

، لذلك فالتجمهر من شأنه أن يؤدي إلى وقوع اضطرابات في النظام العام أو إخلل  4أو غير مشروعة   3مشروعة 

باألمن العمومي أو املساس بحريات وحقوق أطراف آخرين حسب طريقة ممارسته واملخاطر املحذقة به ودرجة  

خولها ذلك    سلمية سريانه وتأويلت اإلخلل باألمن العمومي الراجع تقديره للسلطات اإلدارية املختصة كما 

. من جهة أخرى، يعد التظاهر السلمي 1.58.377املغير واملتمم للظهير الشريف    76.00من القانون    17الفصل  

حرية دستورية بممارسة حق التعبير عن املواقف واألفكار واالحتجاج بموجب آلية قانونية هي التصريح املودع  

مختلفة تتأرجح بين الوقفات االحتجاجية واملسيرات    لدى السلطات اإلدارية املحلية املختصة، وذلك بأشكال 

. إال أن مخالفة  5واملظاهرات والتجمعات العمومية في شكل مواكب أو استعراض أو تجمع سلمي أو صاخب 

محتجين  من  العمومية  الساحات  أو  الطرق  في  املتجمعين  يعرض  أن  شأنه  من  اإلدارية  السلطات  قرارات 

ملخاطر   ومتظاهرين  وتعليمات  ومتجمهرين  وأوامر  إلنذارات  االمتثال  عدم  حاالت  في  واالعتقاالت  املتابعات 

 السلطات العمومية، مما يطرح بحدة سؤال الجدوى من الضمانات املتاحة ألصحاب الحق في التجمع.

وغير   مؤسساتية  وهيئات  وجماعات  أفرادا  لألشخاص  تكفل  التي  اآلليات  تلك  الضمانات  بمفهوم  ويقصد 

حما واإلضرابات مؤسساتية  االجتماعات  تنظيم  في  حقهم  عن  والدفاع  التجمع  في  حرياتهم  ممارسة  حق   6ية 

والتجمهر السلمي والتظاهر السلمي، وذلك من خلل مجموع أشكال الحماية التشريعية والقضائية املخولة  

ملكة، والتي من دستور امل  29لهم بموجب مقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية في إطار ما ضمنه الفصل  

 
 27مكرر بتاريخ    2404( بشأن التجمعات العمومية، ج.ر عدد  1958نوفمبر  15)  1378جمادى األولى    3الصادر في   1.58.377الظهير الشريف رقم     1

 . 1958نونبر 
 . 21، ص 2004، سنة 53ميلودي حمدوش ي، قانون التجمهر دراسة وتحليل، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، عدد   2
مثل خروج مجموعة من السكان في منطقة ما للحتجاج على سوء خدمات أحد املرافق العمومية بطريقة سلمية من تلقاء أنفسهم، وفي غياب تام    3

 ألي تأطير أو تحريض من أية جهة. 
مخالفة للقانون دون تأطير من جهة    من قبيل وقوف بعض األفراد أمام البرملان واحتجاجهم  بعدوانية على النظام السياس ي برفع شعارات ورايات   4

 معينة مما قد يعرضهم للعتقال بتهمة جنحة التجمهر. 
 .17، ص 2004، سنة 57ميلودي حمدوش ي، قانون املظاهرة دراسة وتحليل، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، عدد   5
إلضراب بين القانون الدولي والتشريعات الوطنية، مطبعة املعارف الجديدة، الحاج الكوري وأحمد بوهرو، إشكالية تنظيم وتقنين ممارسة حق ا   6

 . 82، ص 2012، الرباط، دجنبر 1الطبعة 
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إلغاء   على  قدرتها  خلل  من  املشروعية  مبدأ  تحقيق  ألثر  إنتاجها  في  استعمالها  من  والجدوى  فاعليتها  تظهر 

القرارات اإلدارية غير املشروعة املتخذة من قبل السلطات اإلدارية املحلية أو تعديلها مع إمكانية التعويض عن  

ي التجمع كما نص عليها القانون من خلل مساطر إدارية أو  الضرر اللحق باألشخاص املمارسين لحرياتهم ف

أو الخطأ املثير للمسؤولية اإلدارية. كما   املحلية املتسمة بالتجاوز  قضائية يسلكها املتضرر من قرارات السلطة

ينصرف مدلول الضمانات أيضا إلى مجموع الوسائل املتاحة دستوريا وقانونيا وقضائيا كأدوات مسطرية كفيلة  

احترام  ب فرض  طريق  عن  والخطأ  التجاوز  من  وحمايتها  التجمع  في  بحقوقهم  التمتع  من  األشخاص  تمكين 

 الضوابط القانونية واملساطر القضائية التي تضمن الحقوق والحريات وتحصن حدود االلتزامات. 

ي والوطني الحالي لذلك، تظهر أهمية موضوع حريات التجمع وراهنيته املستمرة بالنظر ملا يشهده السياق الدول

من إقبال على ممارسة حريات التجمع بالتظاهر واالحتجاج والتجمهر في استشراف ملرحلة ما بعد جائحة كوفيد  

، ولتزايد الحاجة املاسة ملقتضيات تشريعية وطنية جديدة تقلص الفجوة الحاصلة بين مضامين القانون  19

وبين طموح الفصل    1958ت العمومية الذي يعود لسنة  املتمم واملغير للظهير الشريف بشأن التجمعا   76.00

وتعزز الضمانات القانونية والقضائية وتحصنها، إلى جانب الحاجة    2011من دستور اململكة املغربية لسنة    29

وما ينتظر السلطات العمومية من مجهود كبير    19امللحة ملواكبة التحوالت الواقعية التي أفرزتها جائحة كوفيد  

أشكال التجمعات املختلفة خارج نطاق حالة الطوارئ الصحية والتي من املرتقب أن تشهد ارتفاعا في الحتواء  

وثيرتها كتنفيس مجتمعي وسوسيومنهي وسياس ي في ظل مطالب متعالية لرفع أي تضييق على ممارسة حريات  

والتناغم املعبر عنه    التجمع. وهو ما يسعى البحث لتبيانه من خلل تحقيق أهداف قانونية تحقق االنسجام

من الدستور، إلى جانب أهداف    29في اتجاه مسايرة غايات املشرع في الفصل    76.00بالحاجة لتعديل قانون  

وجماعات   أفرادا  الحقوق  أصحاب  صفوف  في  الحقوقي  الوعي  منسوب  من  الرفع  تروم  وتنظيمية  توعوية 

واالج القوانين  تكفله  ما  إطار  في  مؤسساتية  وغير  بحماية  مؤسساتية  كفيلة  ضمانات  من  القضائية  تهادات 

 حريات التجمع في املغرب.  

املندرج ضمن باب الحريات والحقوق    2011لسنة    1من دستور اململكة املغربية   29وبالفعل، ينص الفصل  

 األساسية على أن: 

والس "    النقابي  واالنتماء  الجمعيات،  وتأسيس  السلمي،  والتظاهر  والتجمهر  االجتماع  ياس ي  حريات 

 مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.

 ". حق اإلضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته

 
مكرر   5964بمثابة دستور اململكة املغربية، ج.ر عدد    2011يوليوز    29موافق ل    1432شعبان    27بتاريخ    1.11.91من الظهير الشريف    29الفصل     1

 . 2011يوليوز  30صادرة في 
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اليزال إذن، احترام تنزيل مضامين هذا الفصل الدستوري بشكل سليم يراعي مبدأي املشروعية وامللءمة خارج  

يشكل تحديا حقيقيا أمام السلطات    20201مارس    24املغرب منذ  نطاق حالة الطوارئ الصحية التي عاشها  

من   موقعها  حيث  من  بينها  املسافات  واختلف  طبيعتها  وتشعب  التجمعات  أشكال  تناسل  ظل  في  العمومية 

إضافة إلى ضعف إملام املشاركين فيها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات. لذلك، فإن الضبابية     السلطة

ط بشروط املمارسة السليمة لحريات التجمع تلك في إطار القانون من قبل األفراد والجماعات جعلت  التي تحي

من الضروري إحاطتها من طرف املشرع بضمانات قانونية تكفل حمايتها من السقوط في الشطط والتجاوز في 

من    29. فحريات التجمع كما جاءت في منطوق الفصل  2استعمال السلطة وتحد أيضا من إطلقية ممارستها 

الدستور يمكن أن تمارس بشكل فردي أو جماعي بطريقة عفوية عندما تلتقي مصالح أو حقوق أو مكتسبات  

أشخاص في مسألة ما دون أن تجمع بينهم علقات تنظيمية مؤسساتية، من قبيل التجمعات التي يتسبب فيها  

أو الكهرباء أو ردود فعل املكلفين بالضريبة غير الراضين عن ارتفاع مبالغها أمام إدارة    عامل ارتفاع فاتورات املاء 

الضرائب أو حشود املتجمهرين حول حادث سير مروع إلى غير ذلك من التجمعات العفوية أو املدبرة. كما يمكن  

فتك سياسية،  أو  نقابية  أو  جمعوية  تنظيمات  داخل  من  أيضا  التجمع  حريات  تمارس  تلك  أن  آنذاك  ون 

التجمعات منظمة ومؤطرة قانونيا ومرتبطة بفئات من املواطنين تربط بينهم روابط اإلنتماء املدني لجمعية من  

جمعيات املجتمع املدني، أو روابط مهنية داخل منظمات نقابية مرتبطة بالدفاع عن مصالح وحقوق املوظفين 

التي   الشغل  أو  العمل  علقات  إطار  في  روابط واملستخدمين  أو  العمل،  بأرباب  أو  الدولة  بإدارات  تجمعهم 

سياسية من داخل األحزاب السياسية التي تطمح كجماعة متحدة من األفراد إلى الوصول للسلطة وبلوغ الحكم 

 .3عن طريق تأطير املواطنين والتأثير فيهم في إطار االستقطاب السياس ي 

 سؤال التالي:وبناء عليه، نطرح إشكالية هذا البحث على شكل ال 

ما الجدوى من الضمانات املخولة ألصحاب الحق في التجمع إذا كانت ممارسة حريات التجمع في املغرب   

 خاضعة للسلطة التقديرية للسلطات العمومية؟ 

ولتفكيك ومعالجة مختلف جوانب هذه اإلشكالية يمكن إثارة جملة من التساؤالت الفرعية املرتبطة بها من  

 قبيل:

 هذه الضمانات؟  ما طبيعة

 
بإعلن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تفش ي   2020مارس  24املوافق ل  1441رجب  29صادر في  2.20.293مرسوم   1

 1783مكرر، ص 6867، ج.ر عدد 19فيروس كورونا كوفيد 
،  2016ية للدراسات القانونية واالقتصادية، العدد االفتتاحي، يناير  عبد الفتاح بلخال، حرية التجمع باملغرب بين التقنين واملمارسة، املجلة املغرب   2

 . 44ص 
، ص  2018، شتنبر أكتوبر  142عبد الرزاق األزهري، أزمة األحزاب السياسية ومداخل اإلصلح، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، عدد     3

163 . 
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لألفراد   التجمع  حريات  بممارسة  السماح  كيفيات  تبين  التي  والتنظيمية  القانونية  الشروط  عن  وماذا 

 والجماعات؟ 

ثم ما القيود املفروضة على أصحاب الحقوق في حاالت املنع أو التضييق من قبل السلطات اإلدارية املحلية  

 ؟ أو ممارسة القوات العمومية للعنف ضد التجمعات

وهل الضمانات القضائية فعالة في حاالت تجاوز السلطة من طرف السلطات اإلدارية العمومية بمنع حريات  

 التجمع؟ 

ومن أجل تناول هذه التساؤالت بالدرس والتحليل وتفكيك إشكالية البحث، ارتأينا اتباع منهج قانوني وآخر  

أ من  داخلهما  القانوني  املضمون  تحليل  تقنية  واعتماد  القانونية  وظيفي  الضمانات  وظيفة  إيضاح  جل 

والقضائية في حماية الحق في ممارسة حريات التجمع وفق الشروط القانونية والتنظيمية كقاعدة عامة أوال،  

أو التضييق على ممارستها من طرف السلطات   التجمع  ثانيا على عدم إطلقيتها طاملا أن منع حرية  والتأكيد 

ي حاالت معينة تستدعي ذلك كحالة تهديد األمن العام أو اإلخلل به، خاصة  العمومية يظل ممكنا استثناء ف

وأن الحريات والحقوق األساسية تمتلك في بنيتها أثرا أفقيا مباشرا يظهر في علقات األفراد في ارتباط بمعايير  

رياتهم  قانونية محضة، في حين أن حقوق اإلنسان تأخذ منحى فلسفيا تؤطره تطبيقات أصحاب الحقوق لح

 . 1بشكل عمودي تجاه الدولة 

وعليه، ستتم معالجة هذه اإلشكالية وتفكيكها من خلل مبحثين نتناول في األول ضمانات ممارسة حريات   

  29التجمع من الناحية القانونية عبر دراسة شروط وكيفيات ممارسة هذه الحريات املنصوص عليها في الفصل  

قانون في حاالت السير العادي للمؤسسات خارج نطاق تطبيقات حالة  في إطار ما يكفله ال  2011من دستور  

والجماعات   لألفراد  املخولة  القضائية  الضمانات  الثاني  املبحث  في  نتناول  حين  في  الصحية،  الطوارئ 

 املؤسساتية وغير املؤسساتية من أجل ممارسة حريات التجمع، وذلك وفق التصميم اآلتي:

 انونية لحريات التجمع في املغرب املبحث األول: الضمانات الق

 الفقرة األولى: الضمانات القانونية ملمارسة حريات التجمع من طرف األفراد والجماعات غير املؤسساتية 

 الفقرة الثانية: الضمانات القانونية املنظمة ملمارسة حريات التجمع من طرف الجمعيات والنقابات واألحزاب 

 ة املخولة ألصحاب الحق في ممارسة حريات التجمعاملبحث الثاني: الضمانات القضائي

 الفقرة األولى: الضمانات القضائية املتعلقة بحريات التجمع من طرف األفراد والجماعات غير املؤسساتية 

 
مية، عدد  جهاد الغرار، قراءة في املصطلحات القانونية: بين حقوق اإلنسان والحقوق والحريات األساسية، املجلة  املغربية لإلدارة املحلية والتن   1

 .148، ص 2018، شتنبر أكتوبر 142
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 الفقرة الثانية: الضمانات القضائية املتعلقة بحريات التجمع من طرف الجمعيات والنقابات واألحزاب 

 القانونية لحريات التجمع في املغرب املبحث األول: الضمانات  

أقرت النظم القانونية املعاصرة مبدأ سيادة القانون كضمانة دستورية قانونية يتمتع بها املواطنون أفرادا  

مراكزهم   في  محتمل  تأثير  من  لذلك  وما  التجمع،  لحريات  ممارستهم  أعمال  ملشروعية  كأساس  وجماعات 

يقر   2011. لذلك نجد الدستور املغربي لسنة 1م للمقتضيات القانونية وأوضاعهم القانونية في حاالت مخالفته

بأن األفراد متساوون في الحقوق وال تمييز بينهم في الحقوق والحريات املضمونة كالتجمع في شكل اجتماعات أو  

ادة  ، وفي انسجام مع ما جاء في منطوق امل76.00تجمهر وتظاهر سلمي طبقا ملا تقتضيه فصول القانون رقم  

فيما يتعلق بحق األفراد والجماعات وهيئات املجتمع في    1998األولى والخامسة من إعلن األمم املتحدة لسنة  

يرتبط بحرية   الوطني والدولي خاصة ما  الصعيدين  حماية وإعمال حقوق اإلنسان والحريات األساسية على 

 .2اإللتقاء والتجمع السلمي

قد ساهم في تمتيع األفراد والجماعات بحريات التجمع   2011الدستور املغربي لسنة من  29وإذا كان الفصل 

بأشكالها املختلفة كاالجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وجعل منها حقوقا ذات مرتبة دستورية، فإن املشرع  

إط في  ممارستها  وكيفيات  تحدد شروط  قانونية  بمقتضيات  ممارستها  تقنين  مهمة ضمان  أناط  هامش  قد  ار 

دون الزيغ عن ضوابط حماية النظام العام وحفظ حقوق اآلخرين. وذلك في ظل    3الحريات املضمونة دستوريا 

الشروط   إلى  التجمع  لحريات  املؤطرة  العامة  املقتضيات  من  انطلقا  القانوني  التأطير  في  والتراتبية  التدرج 

، تحقيقا لسمو النص الدستوري وحرصا  الخاصة املقيدة لكيفيات ممارسة كل حرية تجمع حسب طبيعتها

الدنيا   القانونية  القواعد  بعدم مخالفة  املقتضيات  دونه من  ما  وبين  بينه  واالنسجام  اإللتقائية  على ضمان 

 4للقواعد القانونية األعلى منها مرتبة. 

من حيث طبيعة الجهة التي تحتضنها، وهي إما تجمعات مؤسساتية    5ويمكن التمييز بين شكلين من التجمعات 

تمارس من طرف منظمات جمعوية أو نقابية أو سياسية تتخذ شكل اجتماعات عمومية معفية من التصريح  

وشكل مظاهرات بالطرق العمومية خاضعة لتصريح مسبق من قبل األفراد املنظمين لها ومسموح بممارستها  

 
 :63ص  ،2016، 1برهان زريق، القرار اإلداري وتمييزه من قرار اإلدارة، وزارة اإلعلم، سوريا، طبعة   1

اضعة  يعني االلتزام بجوهر سيادة القانون أن تكون ممارسة الحقوق والحريات مكفولة للجميع في إطار ما يضمنه القانون بأن تكون االلتزامات خ

 ة. لضوابط قانونية وتنظيمية واضحة وغير مطلقة أو أن تكون محددة تدبيريا فقط بسلطات تقديرية مخولة لرجال السلطة اإلدارية املحلي
ا، كما  اإلعلن املتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات املجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعترف بها عاملي   2

 .1998 كانون األول/ ديسمبر  9 املؤرخ في  53/144اعتمد ونشر على املأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 
 41، ص 2004، السنة 2ملسعودي، القانون الدستوري، الطبعة أمينة ا  3
 17 -20، ص 2004، الرباط، السنة 1مصطفى قلوش، القانون الدستوري النظرية العامة، مطبعة دار السلم، الطبعة   4
،  2016ة واالقتصادية، العدد االفتتاحي، يناير  عبد الفتاح بلخال، حرية التجمع باملغرب بين التقنين واملمارسة، املجلة املغربية للدراسات القانوني   5

 : من الحريات السياسية التي تضمن للفرد حقه في االجتماع بغيره لعرض آرائه والتعبير عن مواقفه. 23ص 
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للمنظما حصري  غير  بشكل  جماعات  إليها  تدعو  مؤسساتية  غير  تجمعات  أو  قانونية،  بصفة  املؤسسة  ت 

مرخص من طرف السلطات اإلدارية للجهة التي ينتمون إليها أو أفراد بدون انتماءات تنظيمية تربط بينهم حاجة  

التعبير  طارئة أو مصلحة استعجالية مشتركة تترجم في شكل ردود فعل احتجاجية عفوية نابعة من الحاجة في

مساس   أو  الشرائية  القدرة  في  تأثير  أو  تعسف  أو  تجاوز  رفض  أو  مكتسب  أو  حق  عن  الدفاع  أو  رأي  عن 

بالوضعية املادية أو االعتبارية. وهي غالبا ما يتم تكييفها لتأخذ شكل مظاهرة أو موكب أو استعراض خاضع  

تجمعات   كلها  وهي  به،  مصرح  غير  سلمي  تجمهر  أو  سابق  تصريح  مسرحا  لوجوب  العمومية  الطرق  تتخذ 

الخاضعة   التجمعات  لبعض  املؤطرة  القانونية  الشروط  من  املحلية  اإلدارية  السلطات  قرار  ويعد  ألعمالها. 

لنظام التصريح كالتظاهر السلمي، وذلك وفق تقدير ممثل السلطة املحلية بوصفه سلطة إدارية تسلسلية  

 .1بقرار مكتوب يتم تبليغه للمصرحين في محل سكناهم  وضبطية لها صلحية السماح بانعقادها أو منعها

وبناء عليه، سنتناول في الفقرة األولى من هذا املبحث األول الضمانات القانونية ملمارسة حريات التجمع من  

القانونية   الضمانات  لدراسة  الثانية  الفقرة  نخصص  أن  على  املؤسساتية،  غير  والجماعات  األفراد  طرف 

 ة حريات التجمع من قبل املنظمات املؤسساتية كالجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية. املتعلقة بممارس

 

 الفقرة األولى: الضمانات القانونية ملمارسة حريات التجمع من طرف األفراد والجماعات غير املؤسساتية 

مانات القانونية  من الض  76.002الصادر بتنفيذ القانون رقم    1.02.200تعد مقتضيات الظهير الشريف رقم  

 3من دستور اململكة املغربية  29التي يستند عليها في املغرب لحماية حريات التجمع املضمونة بمنطوق الفصل  

، ويشير هذا القانون إلى ثلثة أنواع من التجمعات هي االجتماعات العمومية واملظاهرات والتجمهر  2011لسنة  

أن ممارسة إال  املسلح.  املسلح وغير  أقره    بنوعيه  ما  إذا وافقت  إال  قانونيا  تكون مضمونة  التجمع ال  حريات 

من شروط وكيفيات مؤطرة ملمارسة الحق في حرية التجمع من طرف األفراد والجماعات    76.00القانون رقم  

غير املنتمين ألي تنظيم مؤسساتي له الصفة القانونية. فإذا كان املشرع املغربي قد حسم في مدى مشروعية  

ات املسلحة والتجمهرات غير املسلحة التي قد تخل باألمن العمومي بأن جعل مصيرها املنع وتعريض  التجمهر 

، 34س  92املشاركين فيها للعقاب لكونها غير مشروعة قانونيا كما وضح ذلك منشور وزير العدل والحريات عدد  

أن تمارسها بحرية هي االجتماعات    فإن باقي أصناف التجمعات التي يمكن لألفراد أو الجماعات غير املؤسساتية

 
: عناصر 50، ص  0062دجنبر    –، نونبر  71املكي السراجي ونجاة خلدون، معيار القرار اإلداري، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، عدد     1

 مفهوم السلطة اإلدارية هي التمثيل الشرعي وممارسة الوظيفة اإلدارية والسلطة الرئاسية. 
صارد في    1.02.200بشأن التجمعات العمومية، ظهير    1958نونبر    15الصادر في    1.58.377املعدل واملكمل للظهير الشريف رقم    76.00القانون     2

 . 2002اكتوبر  10في  5046، ج.ر 2002يوليوز  23
مكرر   5964بة دستور اململكة املغربية، ج.ر عدد  بمثا  2011يوليوز    29موافق ل    1432شعبان    27بتاريخ    1.11.91من الظهير الشريف    29الفصل     3

 . 2011يوليوز  30صادرة في 
 بشأن التجمهر في الطريق العمومي 2015أكتوبر  12صادر في  3س 92منشور وزير العدل والحريات عدد   4
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والتجمهرات السلمية دون إذن سابق واملظاهرات في الطرق العمومية الخاضعة لوجوب تصريح سابق من طرف  

 .76.001من قانون رقم  11املنظمين كما ذهبت إلى ذلك الفقرة األولى من الفصل 

قانونية نصت عليها فصول القانون    وبالفعل، تخضع التجمعات في شكل اجتماعات عمومية حرة لضمانات

توضح  شروط وكيفيات ممارستها بدءا بالخضوع ملسطرة التصريح املسبق املدلى به إلى السلطات    76.00رقم  

اإلدارية املحلية من طرف األفراد والجماعات املمارسين لحقهم الدستوري في االجتماع ودون إذن سابق، مرورا  

ماعات كشرط لصحتها إذ يمنع إقامتها في الطرق العمومية وإلى ما بعد الساعة  بموانع وحدود انعقاد هذه االجت

عدم    12 بشرط  االلتزام  إلى  املحلية، وصوال  للسلطات  املقدم  التصريح  في  املحددة  الساعة  بعد  ما  وإلى  ليل 

التصري على  املوقعين  األشخاص  تعرض  طائلة  تحت  العام  والنظام  للقوانين  االجتماع  موضوع  ح  مخالفة 

 . 76.00من القانون رقم   9للعقوبات املنصوص عليها في الفصل 

من دستور اململكة قد نص على الحرية في ممارسة التظاهر السلمي، فإن القانون رقم    29وإذا كان الفصل  

العام، حيث    76.00 النظام  يحفظ  بشكل  تحكم ممارستها  لها ضوابط وشروط  الحرية ووضع  نظم هذه  قد 

راد والجماعات غير املؤسساتيين إلى الشوارع أن تكون مظاهراتهم في الطرق العمومية طبقا  اشترط لخروج األف 

للعوائد املحلية كحفلت الختان والزواج والجنائز باعتبارها مظاهرات معفية من أي تصريح مسبق وذلك وفق  

ن القاعدة القانونية  . أما ما دون ذلك، فإ76.00من قانون التجمعات العمومية رقم    11ما نص عليه الفصل  

املحلية   للسلطات  سابق  بتصريح  اإلدالء  وجوب  هي  العمومية  بالطرق  التظاهر  حرية  بممارسة  السماح  في 

املختصة من طرف األشخاص املنظمين لتجمع ما قبل مباشرتهم تنظيم أي موكب أو استعراض أو أي شكل  

ت طائلة فقدانهم لضماناتهم القانونية. وهو  من أشكال التجمع املندرج ضمن املظاهرات بالطرق العمومية تح 

نطاق   في  تدخل  وال  املحلية  العوائد  نطاق  عن  وخارجة  العمومية  بالطرق  مقامة  مظاهرة  كل  من  يجعل  ما 

املظاهرات املسموح بتنظيمها للمنظمات املؤسسة بصفة قانونية معرضة على السواء للسماح بإقامتها أو للمنع  

طاملا أن تقدير    76.00من القانون رقم    15و    14وبات منصوص عليها في الفصلين  وتعريض املشاركين فيها لعق

السلطة اإلدارية املحلية لطبيعة املظاهرة ومدى تهديدها لألمن العام هو الفيصل في السماح بها أو منعها، وإن  

للتعليل قابلة  تأويلت واسعة  التي تحتمل  املطاطية  املفاهيم  العام من  السلطات    كان مفهوم األمن  من قبل 

التجمهر املسلح وغير املسلح الذي من    76.00. باملقابل، جعل املشرع املغربي في القانون رقم  2اإلدارية املحلية 

لها  العام بمثابة أعمال ممنوعة وغير مرخص  في  3شأنه املس باألمن  التنصيص على حرية التجمهر  ، وإن تم 

 
اهرات أصبح مسموح بممارستها حصرا  على أن املظ  2002بعد تعديله األخير سنة    76.00من القانون رقم    11نصت الفقرة الثانية من الفصل     1

القا التي تفتقد للصفة  بها بصفة قانونية دون غيرها من املنظمات  نونية على األحزاب السياسية والنقابات والهيئات املهنية والجمعيات املصرح 

 كشرط قانوني الزم للسماح لها بممارسة حقها املضمون في التظاهر. 
ال    2 القاض ي  دليل  الحمروني،  الفصل  سلوى  تطبيق  في  الحقوق   49دستوري  من  الحد  احترام ضوابط  ملراقبة  مدخل  التونس ي،  الدستور  من 

 .18، ص 2021والحريات، املؤسسة الدولية للديموقراطية واالنتخابات، 
 234ص  ،2011، السنة 1، طبعة 72محمد األعرج، سلسلة مواضيع الساعة، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، عدد   3
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لكن متقدما عليه من الناحية    2011الناحية الزمنية الحقا له سنة  من دستور اململكة الذي جاء من    29الفصل  

املؤسساتية   غير  الجماعات  أو  األفراد  طرف  من  السلمي  العفوي  التجمهر  حرية  على  بتنصيصه  الحقوقية 

  76.00من القانون رقم    17شريطة أن ال يشكل أي تهديد على األمن والنظام العام، كما ذهب إلى ذلك الفصل  

على أنه "يمنع كل تجمهر مسلح في الطريق العمومية، ويمنع كذلك في هذه الطريق كل تجمهر غير  بتنصيصه  

   مسلح قد يخل باألمن العمومي".

التجمع   في ممارسة حريات  الحق  القانونية املخولة ألصحاب  الضمانات  الوقوف على طبيعة  والبد هنا من 

وع الخلط بين االجتماع والتظاهر والتجمهر السلمي باعتبارهم أفرادا وجماعات غير مؤسساتية، لتفادي وق 

القوة   ضابط  اختصاص  من  تعد  التجمهر  جنحة  معاينة  أن  ذلك  للتجمع،  الداعية  الجهة  لطبيعة  تبعا 

، فإذا انعدمت العدوانية ولم تعاين الضابطة القضائية االندفاع أو الهيجان فل يمكن وصف تجمع  1العمومية

د من معاينة العدوانية وإثباتها في محضر قانوني يضمن فيه محرره وصفته وتاريخ  األشخاص بالتجمهر، إذ الب 

يثبت   أساس ي  التجمع كشرط  في  األفراد  التي صدرت عن  العبارات  أو  واأللفاظ  اإلشارات  فيه  ويبين  املعاينة 

ين وما  التجمهر املسلح في حالت  76.00من القانون رقم    18بوضوح تحقق شرط العدوانية. وقد حصر الفصل  

دونهما يعد تجمهرا سلميا بمفهوم املخالفة، أما األولى منهما فمرتبطة بما إذا كان عدد من األشخاص املشكلين  

العمومي، في حين أن الحالة   حامل ألسلحة ظاهرة أو خفية أو ألدوات وأشياء خطيرة على األمن التجمهر  لهذا

ظاهرة ولم يتم إقصاؤه حاال من    2الثانية متعلقة بما إذا كان أحد هؤالء األشخاص يحمل سلحا أو أداة خطيرة 

قبل املتجمهرين أنفسهم تبعا ملعاينة ضابط الشرطة القضائية التي يستمد منها القرار مشروعيته، وال ش يء  

 ى الظاهر. يمنع من أن تتم املعاينة بناء عل

إحدى ضمانات ممارسة الحق في التجمهر السلمي   76.00من القانون رقم    19كما تشكل مقتضيات الفصل  

قبل تفريقه بالقوة من طرف القوات العمومية، فيفقد املتجمهرون بعد ذلك ضماناتهم القانونية ويعرضون  

أقرها كما  وعقوبات حبسية  مالية  بين غرامات  تتراوح  ملتابعات  رقم    21و  20الفصلن    أنفسهم  القانون  من 

. وبخلف التجمهر املسلح في الطرق العمومية الذي يعد ممنوعا، يظل التجمهر السلمي مضمونا طاملا  76.00

العمومي   باألمن  تخل  قد  أنها  املحلية  اإلدارية  السلطات  تقدر  التي  التجمهرية  األعمال  في خانة  يدخل  لم  أنه 

ان تنظيمه بمنعه، أو تقوم بتفريق املتجمهرين وفق اجراءات مسطرية يتعين فتصرح أثناء الدعوة إليه أو إب

ذلك   على  نص  كما  بها  االلتزام  العمومية  والقوة  التنفيذية  السلطة  ممثل  أو  القضائية  الشرطة  عميد  على 

. وتشكل هذه اإلجراءات قيودا على حريات التجمع بالنسبة للمتجمهرين  76.00من القانون رقم    19الفصل  

جعلهم يفقدون ضماناتهم اإلجرائية التي تجنبهم أية متابعات إدارية أو قضائية بعد لحظة توجيه اإلنذار األول  ت

والثاني والثالث وبدء تفريق التجمهر بالقوة من طرف القوات العمومية، فإذا انسحب املشاركون في التجمهر  

 
 2004، سنة  53ميلودي حمدوش ي، قانون التجمهر دراسة وتحليل، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية عدد   1
 من قبيل حمل العص ي او الحجارة من قبل أشخاص لم يتم ابعادهم من قبل املتجمهرين أنفسهم  2

http://kenanaonline.com/users/hammza2420/tags/186397/posts
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من الزمن حقهم في التجمهر السلمي في الطريق  قبل توجيه تلك اإلنذارات لهم يكونون قد مارسوا ملدة محددة  

من الدستور، أما إذا أبدى املشاركون في التجمهر السلمي امتناعا    29العمومي بشكل مضمون طبقا للفصل  

عن االنسحاب منه ولم يستجيبوا لإلنذار األول املوجه من طرف عميد الشرطة أو عون وممثل السلطة والقوة  

لوظيفية الذي يليه بإنذار ثاني وثالث يكونون بعد تلك اللحظة قد فقدوا ضماناتهم  العمومية الحامل لشارته ا

حقهم   في  االمتناع  ثبوت  بعد  فيصبحون  اجرائي  بشكل  التجمهر  حرية  ممارسة  في  االستمرار  في  القانونية 

 .76.00من القانون رقم  21وتفريقهم بالقوة متابعين بمنطوق الفقرة الثالثة من الفصل 

أو املنظمة من طرف  وفي هذا   العفوية  السياق، ال ش يء يمنع من أن تتحول ممارسة الوقفات االحتجاجية 

أفراد أو جماعات غير مؤسساتية وباختلف طبيعة الجهة املنظمة لها ومدى احترام األفراد املشاركين فيها أو  

املسبق   التصريح  ملسطرة  لها  املنظمين  تتحول    -األطراف  م  -أن  غير  تجمعات  أية صبغة إلى  تكتس ي  ال  قننة 

قانونية، مما قد يلبسها لباس التجمهر املخل باألمن العمومي أو التجمهر املسلح من حيث تكييف الضابطة  

القضائية لها في امليدان في حالة معاينة مظاهر العدوانية والهيجان املتسبب في اإلخلل باألمن العام. كما أن  

الفصل   رقم    17مقتضيات  القانون  االحتجاجية كصورة من صور    76.00من  الوقفات  ممارسة  من  جعلت 

التظاهر أو التجمهر السلمي ألفراد أو جماعات في الطريق العمومي فعل غير مخالف للقانون طاملا أنه لم يحقق  

ت  ، وبالتالي ال يجوز متابعة من شارك فيها من أجل جنحة التجمهر طاملا لم يثب1مخالفة اإلخلل باألمن العمومي

في حقه هيجان أو عدوانية وإنما يمكن أن تتأسس املتابعات على مخالفات ضد السلطات العمومية كعرقلة  

 . 2السير في الطريق العمومي أو العصيان مثل 

الفصل    في  والحقوق األساسية املضمونة  الحريات  إن ممارسة  إذن،  القول  املغربي    29يمكن  الدستور  من 

حيا للنفعاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية الفردية أو الجماعية التي يشكل بحق متنفسا طبيعيا وص

من شأنها أن تزيغ عن ضوابطها القانونية وغاياتها في حالة عرقلة ممارستها أو التعسف في تأويل املقتضيات  

بمنعها الفعلي أثناء    املؤطرة لها أو تقييد نطاقها، سواء بمنعها القبلي من طرف السلطات اإلدارية دون تعليل أو

ممارستها في امليدان باستعمال العنف املفرط أو غير املبرر أو بتحريك متابعات قضائية الحقة عنه. وهو ما  

في   للحق  القانونية  املمارسة  وكيفيات  شروط  ملعرفة  األوحد  السبيل  القانونية  بالضمانات  الوعي  من  يجعل 

في مخالفات قانونية تستوجب العقاب خاصة عندما يتعلق األمر    التجمع، والقيود الواردة عليه لتجنب الوقوع

بأفراد أو جماعات غير مؤسساتية يمارسون حريتهم في التجمع كما يعتقدون ال كما يؤطرها القانون. ولعل أهم  

هذه الشروط القانونية شرط تقديم تصريح للسلطات اإلدارية املحلية سابق عن تاريخ عقد اجتماع عمومي  

 
 2004، سنة  53املغربية لإلدارة املحلية والتنمية عدد ميلودي حمدوش ي، قانون التجمهر دراسة وتحليل، املجلة   1
يمكن  608الفصل     2 املغربي: ال  الجنائي  القانون  باعتقاله القضائية السلطة عن صادر سند بمقتض ى  إال حريته من شخص حرمان  من   يأمر 

 
 
أو الحبس أو   السجن بعقوبة عليه يقض ي  قضائية  هيئة  صادر عن مقرر مكتسب لقوة الش يء املقض ي به على سند يأمر بتنفيذ بناء  أو احتياطيا

 الحراسة النظرية.  تحت بالوضع من هذا القانون املتعلقتين  80و 66 املادتين  مقتضيات مراعاة  مع االعتقال أو اإلكراه البدني،
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واملوضوعية واال1حر والزمنية  املكانية  انعقاده  بشروط  ممارسة  2لتزام  في  العمومي  باألمن  اإلخلل  وعدم   ،

التجمهر السلمي نهارا، وعدم إبداء أي امتناع قبل تفريق املتجمهرين بالقوة تحت طائلة تحول التجمهر السلمي 

، وذلك مباشرة بعد وصول عميد الشرطة  3من حرية تجمع مضمونة قانونيا إلى جنحة يعاقب عليها القانون 

القضائية أو ممثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية حامل لشارته الوظيفية إلى مكان عقد التجمع وتوجيهه  

األمر لألشخاص املتجمهرين بمكبر صوت من أجل فض التجمهر وحثهم على االنصراف مع تلوة العقوبات التي  

 السلطة العمومية.   تنتظر املخالفين بعد إنذارات

وإذا كان األصل في األمور السماح واإلباحة فإن االستثناء يظل واردا، إذ تشكل حالة الطوارئ الصحية مثاال  

مارس    24الصادر في    2.20.293لذلك بما وضعته من حدود وقيود على حريات التجمع كما جاء بها املرسوم رقم  

بناء على املرسوم بقانون    19كوفيد  -ملواجهة تفش ي فيروس كورونااملتعلق بإعلن حالة الطوارئ الصحية    2020

. إذ شكلت تطبيقات تدابير حالة الطوارئ الصحية قيدا استثنائيا على حريات التجمع، وذلك  2.20.292رقم  

التي نصت على منع التجمعات بشكل قطعي في    2.20.293استنادا إلى الفقرة ج من املادة الثانية من مرسوم  

ليتم حظر أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع مهما كانت األسباب الداعية إلى    2020تفش ي الجائحة في مارس  بداية  

والتنظيمية   التشريعية  األحكام  جميع  من  الرغم  على  مهنية  ألغراض  املنعقدة  االجتماعات  باستثناء  ذلك 

إطا  في  يندرج  الصحية  وتأثيراتها  الجائحة  تفش ي هذه  وأن  لذلك، خاصة  املرتبطة  املخالفة  الراهنة  القضايا  ر 

و    21بحقوق اإلنسان وبالنظام العام والتي تدخل في القضايا التي يتداول فيها مجلس الحكومة طبقا للفصلين

من الدستور طاملا أن السلطات العمومية مختصة بضمان سلمة السكان وسلمة التراب الوطني في إطار    92

 ولة للجميع.  احترام الحريات والحقوق األساسية املكف 

والنقابات   الجمعيات  طرف  من  التجمع  حريات  ملمارسة  املنظمة  القانونية  الضمانات  الثانية:  الفقرة 

 واألحزاب 

على أن تأسيس الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية    2011من الدستور املغربي لسنة    29نص الفصل  

واالنتماء إليها مضمون وأن مقتضيات قانونية ستنظم شروط وكيفيات ممارسة تلك الحريات. ومن الطبيعي  

التجمع حرية  ممارسة  حق  املنظمات  هذه  أعضاء  يخول  أن  قانوني  بشكل  تأسيسها  اجتماعات    بعد  بعقد 

عمومية حرة أو دعوة ملظاهرات سلمية في الطرق العمومية، بخلف التجمهر الذي يمنع على هذه املنظمات  

بوصفها   لها  واملؤسساتية  التنظيمية  الطبيعة  مع  والعدوانية  العفوية  بنيته  طبيعة  الختلف  نظرا  ممارسته 

 
ساعة من عقد االجتماع أو تسليمه   48على تقديم التصريح برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قبل    76.00من القانون رقم    3نص الفصل     1

 ساعة من انعقاد االجتماع.  24مباشرة إلى ممثل السلطة اإلدارية املحلية مقابل وصل إيداع مختوم قبل 
على أن االجتماعات العمومية ال تنعقد مكانيا في الطرق العمومية وال تتعدى زمنيا ما بعد منتصف الليل   76.00من القانون رقم   4نص الفصل     2

 ليل هي الساعة املحددة إلقفال األماكن العمومية وال تتعدى أيضا زمن االجتماع املصرح به.  12باعتبار الساعة 
على أن الشرط القانوني ملنع التجمهر السلمي غير املسلح في الطرق العمومية من قبل السلطات العمومية هو    76.00من القانون    17نص الفصل     3

 من العمومية، وتقدير ذلك كتروك حصرا للسلطات اإلدارية تحت رقابة القضاء اإلداري. عدم إمكانية إخلله باأل 



 2021  أكتوبر  50العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
23 

السل مع  جنب  إلى  جنبا  علني  بشكل  تشتغل  مشروعة  املواطنين تنظيمات  تأطير  غاية  لتحقيق  اإلدارية  طات 

والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بأساليب وطرق قانونية مضمونة تستمد مشروعيتها من مقتضيات الدستور  

 وباقي قوانين اململكة املغربية. 

  على أنها تظل حرة كلما اتخذت   76.00فعلى صعيد االجتماعات العمومية، نص الفصل األول من القانون رقم  

صورة جمع مؤقت مدبر مباح للعموم، وتكون حرية ممارسة هذه االجتماعات مضمونة بموجب القانون خاصة  

عقد   قبل  املسبق  اإلذن  أو  التصريح  نظام  من  معفية  تظل  قانونية  بصفة  املؤسسة  املنظمات  هذه  وأن 

حماية املخولة الجتماعات  اجتماعاتها، مما يضفي على اجتماعاتها حماية قانونية تفوق في مفعولها وآثارها ال

باقي األفراد والجماعات الذين ال تربطهم في ما بينهم علقة تنظيمية ومؤسساتية بصفة قانونية. كما تظل حرية  

االجتماعات مضمونة أثناء انعقادها مع تحميل رئيس املكتب ومستشاَريه املصرحين بعقد االجتماع مسؤولية  

ال مخالفة  وعدم  النظام  على  أي  املحافظة  أو  العامة  اآلداب  أو  العام  والنظام  يتنافى  خطأ  كل  ومنع  قوانين 

. ويعد حضور موظف إداري مكلف من الجهة املختصة لجلسة االجتماع إمكانية  1تحريض على ارتكاب جريمة 

إمكانية فض   يملكه ذلك املوظف من سلطة قانونية تخوله  بما  قانونية كفيلة بحماية حسن سير االجتماع 

، وذلك تحت  2في حالة طلب املكتب ذلك أو في حالة حدوث اصطدامات أو أعمال عنف داخل الجلسةاالجتماع  

طائلة معاقبة املخالفين من األشخاص املمنوع دخولهم مكان انعقاد االجتماع من الحاملين ألسلحة ظاهرة أو  

من   10و  9عليها الفصلن خفية أو أدوات خطيرة على األمن العام بغرامات مالية أو عقوبات حبسية كما نص 

. أما املظاهرات في الطرق العمومية، فإنها وإن كانت ظاهريا متاحة للجميع في شكل مواكب  76.00القانون رقم 

أو استعراضات أو غيرها، إال أنها تظل تشريعيا مضمونة بشكل حصري ال يقبل املنع أمام الجمعيات والهيئات  

السياسي واألحزاب  والنقابات  الفصل  املهنية  لها  يسمح  التي  رقم    11ة  القانون  بمجرد    76.00من  بتنظيمها 

تقدموا   الذين  املؤسساتيين  غير  األشخاص  باقي  شأن  شأنها  املحلية  اإلدارية  السلطة  إلى  لتصريح  تقديمها 

 .3للسلطة اإلدارية املحلية بتصريح شريطة عدم تعرضهم للمنع  

واضحة عندما أقرت    2011من دستور سنة    29الفصل    ، جاءت الفقرة األولى منفعلى مستوى الجمعيات

على  سابق  بشكل  وذلك  بقانون،  محددة  ممارستها  شروط  وجعلت  مضمونة  الجمعيات  تأسيس  حرية  بأن 

  2ممارسة أعضائها ومنخرطيها لحريات التجمع في صورة اجتماع أو تظاهر سلمي، وهو ما ذهب إليه الفصل  

 
 ، م.س 76.00من القانون  6الفصل   1
 ، م.س 76.00من القانون  7الفصل   2
 :76.00من القانون  12مقتضيات نظام التصريح بالتظاهر السلمي حسب الفصل  3

يوما مقابل مصل مختوم بإيداع التصريح وفي    15إلى    3املظاهرة للسلطة اإلدارية املحلية قبل تاريخها من  تسليم تصريح الجهة الراغبة في تنظيم  

حالة رفض تسليمه يوجه التصريح في رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، ويتضمن التصريح وجوبا العناصر التالية: االسم العائلي والشخص ي 

أفراد منظمين يكون محل سكناهم في العمالة أو اإلقليم    3وأرقام بطائقهم الوطنية اإللكترونية وتوقيعات  ملنظمي املظاهرة وجنيتهم ومحل سكناهم  

 املزمع قيام املظاهرة فيه مع تحديد الغاية من املظاهرة ومكانها وتاريخها وساعتها والطرق املنوي املرور منها. 
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ا أجاز تأسيس جمعيات األشخاص بكل حرية ودون سابق إذن مع عندم   1.58.376من الظهير الشريف رقم  

منه، إذ يتطلب تأسيس الجمعيات بصفة قانونية احترام    5مراعاة الشروط التي جاءت بها مقتضيات الفصل  

مجموعة من الشروط املسطرية املكفولة بضمانات قانونية مخولة للراغبين في ممارسة الحق في تأسيسها وفي 

 :1مقدمتها 

ديم تصريح من طرف أشخاص في اللجنة التحضيرية إلى مقر السلطة اإلدارية املحلية الكائن به مقر  تق •

 الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي مقابل وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال،

األساسية   • القوانين  من  كنظائر  بصحتها  واإلشهاد  إمضائها  مع  بالتصريح  الوثائق  من  مجموعة  إرفاق 

، والئحة اسمية بمعلومات وصفات أعضاء املكتب، وصور لبطائقهم الوطنية أو بطائق اإلقامة  للجمعية

 بالنسبة لألجانب، 

يوما بعد وضع امللف القانوني لدى مصالح    60املطالبة بتسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه   •

وممارسة حريات التجمع بعقد  السلطة اإلدارية املحلية املختصة، وإال جاز للجمعية ممارسة أنشطتها  

 اجتماعاتها ودعوة أعضائها للتظاهر السلمي وفق األهداف املسطرة في قوانينها. 

كما يشترط في تأسيس الجمعيات مشروعية أهدافها وغاياتها، من أجل ذلك تكون باطلة بحكم القانون كل 

امل النظام  أو  الوطنية  الوحدة  أو  اإلسلمي  بالدين  املس  استهدفت  بمختلف  جمعية  التمييز  إلى  دعت  أو  لكي 

بصفة   االعتراف  بطلب  التقدم  حق  أيضا  للجمعيات  أن  كما  العامة.  واآلداب  القوانين  مع  تنافت  أو  أشكاله 

واملستندات   بالوثائق  مرفوقا  الجمعية  مقر  نفوذه  دائرة  في  يوجد  الذي  اإلقليم  عامل  لدى  العامة  املنفعة 

. ويعتبر رئيس الجمعية بهذه الصفة املمثل القانوني  2.04.9692رسوم رقم  املطلوبة بموجب املادة الثالثة من امل 

الفصل   ذلك  على  نص  كما  مدنيا  تنظيما  بوصفها  املغربي   516لها  املدنية  املسطرة  قانون  أن    ،3من  ذلك 

الجرائم وعن  االلتزامات تنشأ عن االتفاقات والتصريحات األخرى املعبرة عن اإلرادة وعن أشباه العقود وعن  

 . 4أشباه الجرائم كما نص على ذلك صراحة الفصل األول من قانون االلتزامات والعقود املغربي 

وبذلك، تصبح حريات التجمع ألعضاء ومنخرطي الجمعيات املؤسسة بصفة قانونية مشروعة عندما تتخذ   

اد في أماكن غير الطرق العمومية  شكل اجتماعات عمومية تحترم الشروط القانونية املكانية والزمانية باالنعق

كمقراتها أو قاعات خاصة أو قاعات االجتماعات في مؤسسات وأندية دور الشباب وفي أي ساعة من نهار اليوم  

 
نونبر   27مكرر بتاريخ    2404والذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، ج.ر عدد     1958نونبر    15الصادر في     1.58.376الظهير الشريف رقم     1

1958 
 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات  1.58.376بتطبيق الظهير الشريف رقم  2005يناير  10الصادر في   2.04.969مرسوم   2

 ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447  بتاريخ 11 رمضان 1394 ) 28 شتنبر 1974( :توجه االستدعاءات والتبليغات وأوراق اإلطلع واإلنذارات  3

ذه.هم واإلخطارات والتنبيهات املتعلقة بفاقدي األهلية والشركات والجمعيات وكل األشخاص االعتباريين اآلخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفته  

 ( 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9االلتزامات والعقود، ظهير  قانون   4
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بلوغ الساعة   أنها خاضعة    12دون  ليل مع إعفائها من نظام اإلخطار والتصريح بعقد تلك االجتماعات طاملا 

ي عقد الجمعيات الجتماعاتها العمومية أن تحافظ على النظام وال تخالف  لقانونها األساس ي. ويشترط أيضا ف

القوانين وأال تتنافى أشغال اجتماعات مكتبها املسير مع النظام العام أو اآلداب العامة وأال تحرض على ارتكاب  

 .76.00من القانون رقم  6الجرائم كما نص على ذلك الفصل 

أيضا شك  الجمعيات  تتخذ تجمعات  املسبق من طرف رئيس  كما  التصريح  فيها  ل تظاهرات سلمية يشترط 

الجمعية أو ممثلها القانوني مع احترام الضوابط الزمانية واملكانية املنصوص عليها في التصريح والتي يجب أن  

من القانون   11. وقد جاءت بالفعل هذه الشروط محددة في الفصل  76.00ال تخالف مقتضيات القانون رقم  

تقديم    76.00رقم   بوجوب  واستعراضات  مواكب  في شكل  السلمي  التظاهر  ممارسة  تقييد  من خلل  وذلك 

. ويشترط أيضا أن تكون املظاهرة املزمع  2سابق للسلطات املحلية من طرف الجهة املنظمة للمظاهرة   1تصريح 

من قبل السلطة  تنظيمها من طرف الجمعية في الطرق العمومية غير مهددة لألمن العام تحت طائلة منعها  

 .76.00من القانون رقم  13اإلدارية املحلية بقرار إداري مكتوب طبقا للفصل 

، فإن شروط ممارسة أعضائها ومنخرطيها لحريات التجمع من اجتماعات وتظاهرات  وعلى مستوى النقابات

غرب من الحريات األساسية  سلمية يظل رهينا بمشروعية تأسيسها واالنتماء إليها، إذ تعتبر الحرية النقابية في امل

التي تدخل في مجال حرية التجمع للقيام بوظيفة التأطير النقابي من خلل تمكين املوظفين واملستخدمين من  

املهنية   مصالحهم  حماية  بهدف  طواعية  إليها  االنتماء  يختارون  التي  النقابية  التنظيمات  في  االنخراط  حق 

الشر  الظهير  تضمن  وبالفعل  عنها.  رقم  والدفاع  في    1.57.119يف  النقابات    1957يوليوز    16الصادر  بشأن 

املهنية مجموعة من املقتضيات القانونية املنظمة لشروط ممارسة الحق النقابي في املغرب من خلل تنصيصه  

على حرية تأسيس النقابات املهنية املدافعة عن مصالح املوظفين واملستخدمين دون أية عرقلة ملمارسة الحق  

من نفس الظهير على ضمانات قانونية ترجمتها شروط وكيفيات تأسيس النقابات    3ي، كما نص الفصل  النقاب

تامة لألشخاص املكلفين بصفة ما بإدارة وتسيير شؤون    3املهنية في تقديم قوانين النقابة املزمع إحداثها والئحة 

 
ح تختلف مقتضيات نظام التصريح املتعلق باملظاهرات بالطريق العمومية عن نظام التصريح باالجتماعات العمومية: قبل املظاهرة يسلم التصري   1

ثر مع  يوما كاملة على األك  15أيام كاملة على األقل قبل تاريخ املظاهرة و  3للسلطة اإلدارية املحلية املختصة أو يوجه في رسالة مضمونة في ظرف  

 ضرورة تحديد الغاية من املظاهرة.
بشأن التجمعات العمومية خضوع العوائد املحلية للتصريح فأعفى أي خروج إلى الشوارع العمومية    76.00من القانون    11استثنى هذا الفصل     2

في ح الخيل والسير  بالركوب على  الختان  كاحتفاالت  التصريح  املحلية من وجوب  العوائد  نطاق  في  أو موكب يدخل  العام  الشارع  في  شود عائلية 

وقف  سيارات محتفل بالزواج أو سير موكب سيارات حامل لجنازة تتقدمه إسعاف أو سيارة نقل املوتى من املسجد إلى املقبرة بسرعة بطيئة جدا وت

 املارة احتراما ألرواح موتى املسلمين. 
 ( بشأن النقابات :1957يوليوز   16)1376ذي الحجة 18بتاريخ  1- 57- 119من ظهير شريف رقم  3الفصل   3

من  ...تتضمن هذه اللئحة أسماء املعنيين باألمر وألقابهم ونسبهم ومحل ازديادهم وجنسيتهم ومهنتهم وسكناهم ويجب أن يكون هؤالء األشخاص  

 ر. جنسية مغربية وأن يتمتعوا بحقوقهم املدنية والسياسية. وتعفى املستندات املذكورة من واجب التنب
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إليها بواسطة بريد مضمون مع اإلعلن  هذه النقابات ملكاتب السلطة املحلية املختصة مقابل وصل أو إرسالها  

على املستوى التنظيمي    1بشأن مباشرة املوظفين للحق النقابي   2.57.1465بوصوله. وقد اعترف املرسوم رقم  

بحق ممارسة املوظفين للعمل النقابي وحقهم في التجمع بعقد اجتماعات حرة ملناقشة وضعياتهم والدفاع عن  

حقوقهم، أو في شكل تظاهر سلمي من مظاهره ممارسة اإلضرابات كوسيلة احتجاجية تعبيرية تنبه الرأي العام  

شروعية مطالبها وكوسيلة ضغط على املشغل لتلبية تلك املطالب،  الوطني واملحلي إلى تدهور أوضاع الشغيلة وم 

القرارات املشوبة   النظامية والفردية طلبا إللغاء  بالقرارات  الترافع لدى املحاكم املختصة  في  إلى جانب الحق 

  2.57.1465بعيوب املشروعية أو طلبا للتعويض أو تسوية الوضعية. وفي مقابل ذلك، نص نفس املرسوم رقم  

فصوله الخمسة على معاقبة املوظفين جراء التوقف عن العمل الجماعي بشكل مدبر ملا لذلك من مخاطر    في

 على ضمان مبدأ استمرارية املرفق العمومي.

على أن املوظف يمارس    2من النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية   14وفي نفس االتجاه، نص الفصل  

من ما  لنقابة  بانتمائه  النقابي  يرجع    حقه  فيما  تأثير  أي  عنه  ينتج  ال  دستوريا  حقا  باعتباره  طواعية،  عدمه 

استعمال   في  تجاوزا  ذلك  اعتبار  طائلة  تحت  القانوني  بمركز  مساس  ودون  واملالية  اإلدارية  حياته  لوضعية 

السلطة من طرف السلطة اإلدارية املختصة بتسميته. كما تخول ممارسة املوظف لحقه في اإلنتماء النقابي  

االضرابات   قبيل  تظاهرات سلمية من  في  واملشاركة  النقابية  كاالجتماعات  التجمع  لحريات  إمكانية ممارسته 

النقابية من ضمانات الحماية   للمشاركين فيها من منخرطي وأعضاء املكاتب  تتيحه  بما  وتظاهرات فاتح ماي 

 القانونية. 

صريح العبارة على أن حق اإلضراب مضمون،  من دستور اململكة املغربية ب  29وفي هذا اإلطار نص الفصل  

وأن قانونا تنظيميا سيحدد شروط وكيفيات ممارسته، وإن كان أعضاء ومنخرطو النقابات يجدون أنفسهم  

، وذلك  2011أمام حق مضمون نظريا لكن تقنينه معطل بعد ما يناهز عشر سنوات من نفاذ فصول دستور  

تتم املصادقة النهائية عليه ولم يصدر بعد بالجريدة الرسمية وهو    بفعل غياب السند القانوني الذي الزال لم

منه توقفا جماعيا عن العمل   2. ويعد اإلضراب كما ذهبت إلى ذلك املادة  97.153مشروع القانون التنظيمي رقم  

أو   املوظفين  تجمع  التي  املصالح  من  مصلحة  أو  الحقوق  من  حق  عن  دفاعا  محددة  وملدة  مدبرة  بصفة 

 
ول أو  كما يجب أن تقدم أو ترسل في أربعة نظائر إلى مكاتب السلطة املحلية التي تسلم منها نظيرا إلى مكاتب وكيل الدولة ويعطى عن كل ذلك وص

 يرسل إلى من يعنيهم األمر. 
 بشأن مباشرة املوظفين للحق النقابي 1958فبراير   5بتاريخ   2.57.1465مرسوم   1
 بمثابة نظام أساس ي عام للوظيفة العمومية  1958فبراير  24املوافق ل   1377شعبان  4بتاريخ  1.58.008ظهير   2
3  https://www.chambredesrepresentants.ma/ar زواال:  12على الساعة  2021شتنبر  22، تصفح يوم 

، 2017في قراءة أولى على مجلس النواب وإحالته على لجنة القطاعات االجتماعية سنة   97.15إحالة مشروع القانون التنظيمي رقم  2016تم سنة 

إلضراب إال أن التأخر في إخراجه لحيز النفاذ لم يلغ الضمانات املتوفرة التي تسمح بحماية حق ممارسة اإلضراب ولم يوقف تنفيذ وممارسة حرية ا

 رف النقابات.من ط

https://www.chambredesrepresentants.ma/ar


 2021  أكتوبر  50العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
27 

املستخدمين، وهو ما يسائل الطبيعة القانونية ملمارسة حق اإلضراب بدعوة من النقابات كتجمع مؤسساتي  

عن   الناحية  يعبر  من  قانونية  تظل  اإلضراب  حق  ممارسة  أن  يعتبر  من  هناك  أن  خاصة  مشروعة،  مطالب 

الدستورية تماشيا مع املواثيق والعهود الدولية، وإن كانت شروط وكيفيات ممارسته لم تصدر قانونيا بعد. مما  

روع القانون التنظيمي يثير مسألة تكييف هذه املمارسة من الناحية التنظيمية قبل وبعد املصادقة على مش 

تظل لصيقة بحق االنتماء النقابي وممارسة الحرية النقابية في    1، خاصة وأن ممارسة حق اإلضراب 97.15رقم  

بالتنظيم السليم لفضاءات وعلقات العمل والشغل. وقد   التفاوض واالحتجاج كآليات تمثيلية تسمح  إطار 

م إزاء  بالحياد  العمومية  السلطات  تدخلت  لعدم  تميزت  اإلضراب  في  لحقهم  واملستخدمين  املوظفين  مارسة 

توفرها على ميكانيزمات تسمح لها بمنع ممارسة حق اإلضراب أو السماح به، لكنها باشرت كرد فعل مسطرة  

القانون رقم   وعلى    12.812االقتطاع من األجر بإعمال مبدأ األجر مقابل العمل، وذلك عندما اعتمدت على 

في مباشرة االقتطاع من األجر بسبب اإلضراب، مما جعل السلطات اإلدارية تكيف ممارسة    3مرسومه التطبيقي 

من    29حق اإلضراب على أنه تغيب غير مشروع عن العمل، وهو ما ال ينسجم شكل ومتنا مع محتوى الفصل  

 الدستور وال يليق بروحه ونفسه التقدمي. 

السياسية األحزاب  مستوى  على  تأأما  مشروعية  فإن  التعددية  ،  مبدأ  على  مبنية  قانونية  بصفة  سيسها 

الجمعوية  املنظمات  كباقي  السلمي  والتظاهر  االجتماع  حرية  ألعضائها  تخول  قانونية  كضمانة  السياسية 

. وقد  76.00والنقابية طبقا للشروط القانونية املكانية والزمانية والتنظيمية املنصوص عليها في القانون رقم  

مجموعة   4املتعلق باألحزاب السياسية  29.11املغير للقانون التنظيمي رقم  07.21ي رقم وضع القانون التنظيم

  29من الضوابط القانونية في شأن ممارسة االنتماء السياس ي كحرية من الحريات املضمونة بمقتض ى الفصل 

بتأ  املعنون  التنظيمي  القانون  هذا  من  الثاني  الباب  عليه  نص  ما  وهو  اململكة،  دستور  األحزاب  من  سيس 

شريطة بلوغهم السن    5السياسية واالنخراط فيها، وذلك عندما كفل هذا الحق لجميع املواطنات واملواطنين

 
، الحاج الكوري وأحمد بوهرو، إشكالية تنظيم وتقنين ممارسة حق اإلضراب بين القانون الدولي والتشريعات الوطنية، مطبعة املعارف الجديدة   1

 . 83، ص 2012، الرباط، دجنبر 1الطبعة 
الشريف رقم     2 في    1.83.230الظهير  القانون رقم    1984أكتوبر    5الصادر  الدولة   12.81بتنفيذ  االقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان  بشأن 

 والجماعات املحلية املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة. 
  12.81 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم  2000ماي   10املوافق   1421صفر   6صادر في  2.99.1216مرسوم رقم   3
رقم     4 في  1.21.37ظهير شريف  ل    1442رمضان    8صادر  رقم    2021أبريل    21املوافق  التنظيمي  القانون  القانون    07.21بتنفيذ  بتغيير  يقض ي 

 3417، ص 2021ماي  17صادرة في  6987السياسية، ج.ر عدد  املتعلق باألحزاب  29.11التنظيمي رقم 
رقم     5 في  1.21.37ظهير شريف  ل    1442رمضان    8صادر  رقم    2021أبريل    21املوافق  التنظيمي  القانون  القانون   07.21بتنفيذ  بتغيير  يقض ي 

 : 3417ص  ،2021ماي  17صادرة في  6987املتعلق باألحزاب السياسية، ج.ر عدد  29.11التنظيمي رقم 

 منه مجموعة من األشخاص من حق االنخراط واالنتماء السياس ي ويتعلق األمر بالحاالت التالية:  23استثنت املادة 

 أفراد القوات املسلحة امللكية وأعوان القوات العمومية -

 القضاة وقضاة املجلس األعلى للحسابات واملجالس الجهوية للحسابات  -

 رجال السلطة وأعوان السلطة -

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/78961.htm
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سنة شمسية كاملة، ينضاف لذلك شرط الصفة القانونية املؤسس بمقتضاها الحزب    18القانونية املحددة في  

 .1السياس ي املرغوب االنخراط فيه

السياسية حرية التجمع بشكل استثنائي في صورة حملت انتخابية محددة في الزمن    كما أقر املشرع لألحزاب

واملكان بمناسبة إجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس املستشارين وأعضاء مجالس الجهات  

عة  وأعضاء مجالس العماالت واألقاليم وأعضاء مجالس العماالت واملقاطعات وأعضاء غرف التجارة والصنا

والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري والغرف الفلحية. ويمكن أن تتخذ هذه الحملت  

االنتخابية شكل اجتماعات عمومية حرة في مقرات األحزاب السياسية أو في فضاءات خاصة أو في قاعات كبرى  

ملواطنين واملنخرطين واملتعاطفين طاملا أنها جمع مؤقت يدبره الحزب السياس ي من أجل التواصل مع عموم ا

معه بشكل مباح ال يتعارض واملقتضيات القانونية، أما إذا تحولت الحملة االنتخابية إلى تجمعات منعقدة في  

الطرق العمومية فإن التكييف القانوني يزيل عنها شكل اجتماعات عمومية ويلبسها لباس مظاهرات بالطرق  

بالقيام بها. ويلحظ أن مفعول شرط اإلدالء للسلطات املحلية بتصريح    العمومية مسموح لألحزاب السياسية

سابق تخضع له مواكب واستعراضات األحزاب السياسية ومظاهراتها بالطرق العمومية كما نص عليه الفصل 

يصبح غير ذي جدوى بعد بدء الحملت االنتخابية وقبيل انتهاء   76.00من قانون التجمعات العمومية رقم  11

 .2رتها القانونية املنصوص عليها بمراسيم تهم انتخابات كل مجلس من املجالس املنتخبة وطنيا وجهويا ومحليا فت

رقم   القانون  مقتضيات  إذن  تكفل    76.00تعد  التي  القانونية  الضمانات  من  العمومية  التجمعات  بشأن 

انت ظاهريا تحتاج لتعديلت  ممارسة حريات التجمع في شكل اجتماعات وتجمهرات وتظاهرات سلمية، وإن ك 

مترجما في    2011مستعجلة تسمح لها بمسايرة النفس الحقوقي والديموقراطي املتقدم الذي عبر عنه دستور  

منه. ولعل محدودية هذه الضمانات املسطرية مرتبط أساسا بمدى احترام نظام التصريح   29منطوق الفصل 

لتزام بشروط وكيفيات التجمع أثناء مرحلة ممارسة حق  في مرحلة ما قبل ممارسة حريات التجمع وبمدى اال

في   76.00االجتماع أو التجمهر والتظاهر السلمي ثم أخيرا بمخاطر وتهديدات مخالفة مقتضيات القانون رقم  

مرحلة ما بعد ممارسة حريات التجمع وما يليها من متابعات إدارية أو قضائية من شأنها تغريم املشاركين في تلك 

 ات بغرامات مالية أو معاقبتهم بعقوبات حبسية أو هما معا. التجمع

 

  1958فبراير    5الصادر في    2.57.1465خاص اآلخرون غير املشار إليهم أعله، الذين ال يمكنهم ممارسة الحق النقابي عمل باملرسوم  األش -

 . 1966أكتوبر  12بتاريخ  010.66في شأن ممارسة املوظفين الحق النقابي كما وقع تغييره وتتميمه باملرسوم امللكي رقم  
يقض ي بتغيير   07.21بتنفيذ القانون التنظيمي رقم    2021أبريل    21املوافق ل    1442رمضان    8صادر في  1.21.37يف رقم  من الظهير الشر   19املادة     1

 .3417، ص 2021ماي  17صادرة في   6987املتعلق باألحزاب السياسية، ج.ر عدد  29.11القانون التنظيمي رقم 
  6987بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، ج.ر عدد    2021ماي    12املوافق ل  1442رمضان   29صادر في    2.21.356من مرسوم  3املادة     2

 :3419، ص 2021ماي  17صادرة في 

 . 2021أكتوبر  4 من يوم االثنين وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليل  2021شتنبر  28تبتدئ الحملة االنتخابية في الساعة األولى من يوم الثلثاء 
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وجدير بالذكر، أن مقتضيات حالة الطوارئ الصحية وما كرسته من تباعد وتقييد للحريات، شكلت فرصة  

عبر   بعد  عن  التجمع  حريات  للممارسة  السياسية  واألحزاب  والنقابات  والجمعيات  والجماعات  األفراد  أمام 

ت ومرئية  تطبيقات صوتية  وعبر  مجانا  املتاحة  االجتماعية  التواصل  وسائل  لكنها  مختلف  الغاية  نفس  حقق 

تتجاوز قدرة السلطات اإلدارية على منعها أو التضييق عليها، وهو ما دفع الدولة وإداراتها في اتجاه تسريع وثيرة  

 رقمنة مساطرها وأعمالها اإلدارية. 

 املبحث الثاني: الضمانات القضائية املخولة ألصحاب الحق في ممارسة حريات التجمع

ية دورا أساسيا في حماية حريات التجمع من مختلف أشكال الشطط والتجاوز في تلعب الضمانات القضائ

استعمال السلطة طاملا أن ممارستها جاءت وفق ما تقتضيه الشروط والكيفيات القانونية الضامنة لها، وهو  

الذي  ما يتطلب تحديد طبيعة هذه الضمانات القضائية من الناحية املؤسساتية واإلجرائية وإزالة الغموض  

يحيط باملساطر القضائية املتبعة من طرف أصحاب الحريات في حاالت منع األفراد والجماعات أو الجمعيات  

في حاالت فض   أو  التجمع من طرف السلطات اإلدارية  في  والنقابات واألحزاب السياسية من ممارسة حقهم 

املتا حاالت  في  أو  العمومية  القوات  طرف  من  القوة  باستعمال  الهيئات  تجمعاتهم  أو  لألفراد  القضائية  بعة 

الداعية للتجمع وتحميلها مسؤولية الخسائر الناجمة عن ذلك أو في مقابل ذلك متابعة الدولة وإداراتها قضائيا  

ومطالبتها بالتعويض جراء استعمال العنف املفرط لتفريق املحتجين واملتجمهرين. وقد تعززت مراقبة قرارات  

بمح الدولة  إدارات  منذ  وأعمال  إدارية  في    1993اكم  إدارية  استئناف  ازدواجية    2006وحاكم  نحو  كتوجه 

 :1القضاء كما يبين الشكل أسفله

 

 
 الشكل من إنجاز الباحث   1

، محكمة واحدة بالرباط: 1957محكمة النقض

حوال الشخصية األ -مدنية : غرف6تنقسم إلى ست 

جنائية-اجتماعية -إدارية -تجارية-وامليراث 

، األولى 2006محكمتا االستئناف اإلداريتان 

بالرباط والثانية بمراكش

محاكم هي 7سبعة : 1993املحاكم اإلدارية 

اس مكن-مراكش -فاس -الدار البيضاء -الرباط 

وجدة-أكادير -
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ذلك ما سنتناوله في هذا املبحث الثاني من خلل دراسة الضمانات القضائية املتعلقة بحريات التجمع من  

قال إلى دراسة الضمانات القضائية املتعلقة  طرف األفراد والجماعات غير املؤسساتية في فقرة أولى، قبل االنت

 بممارسة الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية لحريات التجمع في فقرة ثانية. 

غير   والجماعات  األفراد  طرف  من  التجمع  بحريات  املتعلقة  القضائية  الضمانات  األولى:  الفقرة 

 املؤسساتية  

ألفراد والجماعات غير املؤسساتية توفر مجموعة من  تتطلب ممارسة حريات التجمع في املغرب من طرف ا

الضمانات املصممة من قبل القضاء اإلداري خصيصا لحمايتها في شكل اجتهادات قضائية تواتر العمل بها، بما  

يسمح بإرساء نظام اجتماعي مستقر تكون فيه الضمانات اإلجرائية كفيلة بحماية حريات االجتماع والتجمهر  

، وذلك على غرار ما تكفله الضمانات املؤسساتية واإلجرائية من حماية لحقوق اإلنسان على  والتظاهر السلمي

 .1الصعيد الدولي والوطني

تضع   عفوي  بشكل  املغرب  في  التجمع  حريات  ممارسة  فإن  للضعفاء،  اآلمن  امللذ  يشكل  القضاء  كان  وإذا 

عف أمام السلطات اإلدارية املحلية املختصة  األفراد والجماعات غير املنتمين ألي جهة مؤسساتية في موقع ض

بحماية النظام العام من مخاطر وتهديدات بعض أشكال التجمعات أو استلم التصريحات أو اتخاذ قرارات  

إداري   قرار  بموجب  أيضا  منها  والكتابية  السلمي  التجمهر  لفض  بالنسبة  الحال  هو  كما  منها  الشفهية  املنع 

في   به  للمعنيين  يبلغ  يجعل  مكتوب  ما  وهو  للتجمعات،  فض  أو  العمومية  بالطرق  للمظاهرات  منعها  حالة 

التجمع. القرارات اإلدارية املعيبة املاسة بحريات  إلغاء  في دعاوى  بالنظر  وفي مقابل   القضاء اإلداري مختصا 

املمارسة   وكيفيات  لشروط  املخالفين  األشخاص  ضد  املثارة  بالدعاوى  مختصا  العادي  القضاء  يظل  ذلك، 

القانونية لحريات التجمع، وهي املخالفات التي من شأنها أن تعرضهم لعقوبات حبسية أو غرامات مالية أو هما  

 معا.  

كما أن السلطات اإلدارية املحلية بمختلف درجاتها من قياد وباشوات وعمال ووالة وإن كانت مخولة قانونا  

ألسباب تجد علتها في حفظ النظام العام، فإن قرارات املنع تلك ليست مطلقة    2بإصدار قرارات منع التجمعات

وإنما خاضعة لرقابة القاض ي اإلداري في إطار مراقبة مشروعية وسلمة االجراءات والقرارات اإلدارية من أي  

ونية والواقعية  تجاوز في استعمال السلطة إضافة إلى مراقبة مدى تناسب وملءمة قرار املنع للعتبارات القان

ويقينية املخاطر املحتملة الحدوث وأسباب التبرير وما إذا كان اإلخلل باألمن العام ذريعة فقط تتذرع بها اإلدارة  

 
 97، ص 2018تقرير حقوق االنسان ووضع الدستور، مكتب املفوض السامي، األمم املتحدة، نيويورك،   1
: املنع هو قرار يروم  57  ، ص2004، سنة  57ميلودي حمدوش ي، قانون املظاهرة دراسة وتحليل، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، عدد     2

الحرمان الكلي أو الجزئي من حق أو حقوق يتمتع بها شخص ذاتي أو معنوي صادر عن سلطة إدارية مختصة للحيلولة دون حدوث ضرر وشيك  

 الوقوع أو إلنهاء خلل حدث أو تحقق 
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مقارنة   املرتفعة  واالجتماعية  الفئوية  الطبيعة  ذات  العمومية  التجمعات  أعداد  تفسره  ما  وهو  املحلية. 

 ئ كما يبين ذلك الجدول أسفله:بالتجمعات املؤسساتية  في ظل حالة الطوار 

 

 

 

 

 

 

فبالنسبة النعقاد االجتماعات من قبل أفراد وجماعات غير مؤسساتية، فإنها إذا كانت غير مسبوقة بتصريح  

مدلى به لدى السلطات اإلدارية املحلية، فإن هذه األخيرة في إطار فرض األمن والنظام يمكنها فض االجتماع  

القوة   بتسخير  فيه  ينعقد  الذي  املحل  تهديد داخل  ذلك  في  كان  إذا  املحلية  السلطة  ملؤازرة ممثلي  العمومية 

للنظام العام، وهو ما يؤدي في بعض الحاالت إلى اتخاذ السلطات املحلية لقرار إغلق املنازل املعدة كمقرات  

غير مصرح بها تحتضن اجتماعات ألفراد كأتباع جماعة العدل واإلحسان بوصفها جماعة غير مؤسساتية. إال  

قرارات وأعمال السلطة العمومية اإلدارية في هذا الصدد ال يمكن تكييفها على أنها اعتداء مادي يختص    أن

. خاصة وأن االعتداء املادي من  1قاض ي املستعجلت برفعه وإنما تظل من اختصاص محكمة املوضوع اإلدارية 

األفراد في حالتين هما املساس بحرية من الحريات  األعمال غير الشرعية التي يمكن أن تأتيها اإلدارة في مواجهة  

 .2العامة املصونة دستوريا واالعتداء على حق امللكية الخاصة

أما على مستوى ممارسة التظاهر، فيمكن أن تتخذ املظاهرات أشكاال مختلفة كاملظاهرات املطلبية والترفيهية  

ونية تسمح للقاض ي في حالة املتابعات من تكييفها أو  واملتقلبة باختلف الغاية منها تبعا لعناصر واقعية وقان

، لذلك فإن األساس القانوني للتظاهر يظل مشروعا طاملا أنه  3إعادة تكييف األعمال املثبتة في حق املتابعين بها

احترم شروط واجراءات ممارسته وعلى رأسها التصريح املسبق ولم يخل بالنظام العام وإال أصبحت عمل غير  

يعاقب عليه، وذلك ألن املظاهرة بوصفها اجتماعا منظما يظل جائزا مبدئيا وغير ماس باألمن العام في    قانوني

الغالب إلى حين استعمال املشاركين فيها ألسلحة أو ألعمال العنف والتخريب وإتلف املمتلكات، آنذاك فقط  

 
 2006يونيو  5صادر عن املحكمة اإلدارية بوجدة بتاريخ  25أمر استعجالي رقم   1
  د اربيعي وخديجة امعيوة، االعتداء املادي وحدود اختصاص قاض ي املستعجلت، تعليق على أمر استعجالي، منشورات املجلة املغربية لإلدارة حمي   2

 . 158، ص 2011، سنة 72املحلية والتنمية  سلسلة مواضيع الساعة، عدد خاص 
 50، ص 2004،  57املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، عدد ميلودي حمدوش ي، قانون املظاهرة دراسة وتحليل، منشورات املجلة   3

 (:وقفات، تجمهرات، مظاهرات) 2020يوليوز 23 إلى 2020مارس  20من : التجمعات العمومية في المغرب 1جدول 

 بالشارع العام  تتجمعاال عدد حتجاجية شكال االألاطبيعة التجمعات و
 حركة احتجاجية  1924 عية امطالب فئوية وخدمات اجتم

 حركة احتجاجية  1114 عية ابنزاعات اجتم ةرتبطمذات طبيعة نقابية أو  مطالب

 حركة احتجاجية 213 األراضي نزاعات حول 

   3251 :مجموعها

 . 2021وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد، المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، مارس   19: كوفيد 2020التقرير السنوي حول حالة حقوق اإلنسان بالمغرب  المصدر: 
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مسلح  تجمهر  كجريمة  تكييفها  ف1يتم  بفاس  اإلدارية  املحكمة  قضت  وقد  الوقفة  .  بأن  أحكامها  أحد  ي 

االحتجاجية من حيث كونها احتلال للفضاء العمومي من طرف األفراد أو الجماعات تعتبر من باب املظاهرات  

العمومية وإن كانت غير متحركة لشغلها مكانا عموميا هو الطريق العام قصد التعبير عن إرادة جماعية في 

بالضرورة   تمر  أن  دون  موقف  أو  رأي  والطرقات إبراز  الشوارع  قضائية  2عبر  اجتهادات  عدة  أسست  وقد   .

لضرورة توافر عناصر الجنحة في تكييف التظاهر غير املرخص له على أنه جريمة يتم إدانة املتابعين بها من  

واحتلل الطريق العمومي ومعاينة االمتناع عن    3قبيل املساهمة في تنظيم مظاهرة وقع منعها ولم يرخص لها 

 . 4ض واالنصراف بعد اإلنذار وتعليل عناصر اإلخلل باألمن العام االنفضا

أما على مستوى ممارسة التجمهر، فإن ضمانات األفراد والجماعات غير املؤسساتية تنعدم إذا كان التجمهر  

ن  مسلحا قائما وثابتا في حق املتابع من أجل تلك الجريمة، وتقل إلى مستويات دنيا إذا كان التجمهر سلميا لك

كيفية ممارسته من شأنها اإلخلل بالنظام العام مما يستدعي منعه من قبل القوات العمومية بقرار متخذ من  

طرف السلطات اإلدارية املحلية. وقد ذهبت عدة أحكام وقرارات قضائية إلى مؤاخذة املتابعين بعناصر جنحة  

طة القضائية على إثر تجمهرهم وقيامهم  بعد إلقاء القبض عليهم من طرف الضاب  5املشاركة في تجمهر مسلح

بأحداث مخلة باألمن العام واعترافهم الصريح في محاضر الضابطة القضائية باملنسوب إليهم من أعمال تخريب  

. كما أن قيام  6وإتلف وإحداث بلبلة وأعمال شغب بواسطة عص ي أو حجارة أو أسلحة بيضاء أو آالت أو إحراق 

ال في  حقهم  بممارسة  لهم  أفراد  السماح  اإلدارية  السلطات  رفض  قرار  على  ضدا  العمومي  الطريق  في  تجمع 

بالتظاهر ألسباب أمنية بعد تقديمهم لتصريح للسلطة املحلية من أجل تنظيم مظاهرة ومنعها إياهم بموجب  

ومي قرار إداري، يعرضهم ملخاطر إلقاء القبض عليهم ومتابعتهم بجنحة التجمهر غير املسلح في الطريق العم

. ويشكل عدم االمتثال إلنذارات ضابط الشرطة القضائية من أجل 7الذي من شأنه اإلخلل باألمن العمومي 

بناء على املعاينة   إلى تجمهر غير سلمي  التجمع من مظاهرة  في تكييف  الفاصلة  النقطة  التفرق واالنفضاض 

م بموجبها  يتم  ما  غالبا  والتي  القضائية  الضابطة  محاضر  في  املادي  املثبتة  الركن  إلى  استنادا  املتهمين  تابعة 

املعاين في حالة تلبس أو في حالة سراح بجرائم مختلفة كاملشاركة في تجمهر مسلح ليل أو نهارا لم ينفض إال  

 .8بالقوة وجريمة العصيان والضرب والجرح وتكسير معدات املنفعة العامة عمدا واإلضرار بأموال الغير 

 
 1985شتنبر  25صادر بتاريخ  8741قرار  املجلس األعلى سابقا بالرباط عدد   1
 2006ماي  10غ صادر عن املحكمة اإلدارية بفاس بتاريخ 2006/115حكم قضائي رقم   2
 2001ماي  16االبتدائية بالرباط بتاريخ صادر عن املحكمة  1285حكم جنحي تلبس ي عدد   3
 1999يوليوز  7صادر بتاريخ  1781/4قرار املجلس األعلى سابقا بالرباط عدد   4
 1985شتنبر  26صادر بتاريخ  8745قرار املجلس األعلى سابقا بالرباط عدد   5
 م.س.  8741قرار املجلس األعلى سابقا بالرباط عدد   6
 ، م.س8512حكم جنحي تلبس ي عدد   7
 1991يناير  17صادر عن املحكمة االبتدائية بالرباط، بتاريخ  5664/90حكم جنحي رقم   8
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 نات القضائية املتعلقة بحريات التجمع من طرف الجمعيات والنقابات واألحزاب  الفقرة الثانية: الضما

هيئات   بمنع  اإلدارية  السلطات  عن  الصادرة  السلبية  اإلدارية  القرارات  في  بالنظر  اإلداري  القضاء  يختص 

هذه   وأن  خاصة  التجمع،  في  حقهم  ممارسة  من  السياسية  واألحزاب  والنقابات  كالجمعيات  مؤسساتية 

اتخاذ  الس  أو  التصريحات  استلم  أو  التجمعات  أشكال  لبعض  املسبق  باإلذن  مختصة  تظل  املحلية  لطات 

قرارات املنع الشفوي أو الكتابي بموجب قرار إداري مكتوب مبلغ للمعنيين في حالة منعها املظاهرات بالطرق  

أعمال عنف في جلساته.    العمومية أو فض اجتماعات بطلب من املكتب املسير أو نتيجة حدوث اصطدامات أو 

وبذلك، يصبح القضاء اإلداري في حالة اللجوء إليه مختصا بالبت في مشروعية تلك القرارات املتخذة من قبل  

ملقتضيات   خرقهم  إثر  على  للقانون  املخالفين  بمتابعة  مختصا  الوقت  نفس  وفي  املحلية  اإلدارية  السلطات 

رقم   العمومية،    76.00القانون  التجمعات  املؤسساتية  بشأن  املنظمات  ضد  املقامة  الدعاوى  وأن  خاصة 

للحل أن تعرضها  السياسية من شأنها  أنها غير مؤسسة بصفة    1كالجمعيات والنقابات واألحزاب  ثبت  إذا ما 

 قانونية. 

التجمعات  وفي مقابل ذلك، تظل القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية املحلية بمنع حرية ممارسة  

اإلداري   القاض ي  اهتمام  أن  لعدم مشروعيتها، خاصة  اإلدارية  املحاكم  قبل  من  لإللغاء  تقييدها معرضة  أو 

بامللءمة بين ضمان الحريات األساسية ومشروعية قرارات سلطة الضبط اإلداري بدأ يتزايد بفضل تزايد الوعي  

مخالفة القوانين وباالتجاه نحو تقليص هامش  باستعمال الضمانات القضائية وبضرورة تقيد اإلدارة بعدم  

. ذلك أن كل شخص ذاتي أو معنوي يعنيه أمر جمعية ما له الحق بطلب حلها  2السلطات التقديرية املخولة لها 

على غرار طلب الحل املقدم من النيابة العامة إذا لم تقدم تصريحا بتأسيسها إلى السلطات اإلدارية املحلية  

نف بدائرة  الفصل  املوجود  ملقتضيات  طبقا  الجمعية  مقر  ظهير    5وذها  تأسيس   1.58.376من  حق  بتنظيم 

. كما أن أصحاب الصفة واملصلحة داخل الجمعيات لهم أيضا حق الطعن في صحة االجتماعات  3الجمعيات

ية  ومشروعيتها متى خالفت مقتضيات القوانين األساسية املنظمة لها. وبذلك، يصبح من حق املنخرطين في جمع

الذين يثبتون صفة االنخراط ببطاقة العضوية املسلمة لهم من قبل الجمعية أن يقيموا دعوى أمام القضاء  

بالحضور توجيه   يكفي إلعلمهم  إذ ال  لعدم استدعائهم،  الجمعية  بمقر  املقام  العام  الجمع  إلبطال اجتماع 

ضمون كما ينص على ذلك القانون الدعوة إليهم عن طريق الصحافة بل يجب استدعاؤهم بطريق البريد امل

الطعن للجمعية موضوع  تقريره  4األساس ي  في  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  إليه  دعا  الذي  التوجه  وهو   .

لسنة   األخير  آلية    2020السنوي  باعتباره  اإلداري  القضاء  إلى  الولوج  على  الجمعيات  بتشجيع  أوص ى  عندما 

 
 2005يناير  12صادر بتاريخ  103قرار محكمة النقض عدد   1

ة املحلية والتنمية، عدد  أناس املشيش ي، إصلح النظام القضائي بين الوحدة واالزدواجية: مسألة التوجه نحو االزدواجية، املجلة املغربية لإلدار    2

 .62، ص2015، يناير فبراير  120
 2005يناير  12صادر بتاريخ  103قرار محكمة النقض عدد   3

 2005يونيو  1صادر بتاريخ  1645قرار محكمة النقض عدد  4
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اإلد السلطات  بين  املنازعات  في  والجمعياتللنتصاف  الفصل  1ارية  وأن  دستور    12، خاصة  كان    2011من 

ال يمكن حل الجمعيات واملنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إال   صريحا عندما نص على أنه

 بمقتض ى مقرر قضائي. 

الذي قضت فيه بأن    2013يوليوز    11بتاريخ    1/ 662وفي هذا الصدد، أصدرت محكمة النقض القرار عدد  

لجهة املختصة لتقدير مشروعية االجتماعات املقامة من طرف الجمعيات هي القضاء وحده وذلك بناء على  ا

القضاء   مكان  نفسها  نصبت  ملا  املحلية  اإلدارية  السلطة  أن  على  القرار  نص  كما  املصلحة،  ذوي  من  طلب 

اجت عقد  قبل  التصريح  تقديم  في  صفة  ذي  غير  الوصل  طالب  الجديد  املكتب  العام واعتبرت  الجمع  ماع 

  1958نونبر    15الصادر بتاريخ     1.58.376االستثنائي تكون قد تجاوزت اختصاصها، ذلك أن الظهير الشريف  

املنظم لحق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه ينص في مادته الخامسة على أنه "يسلم وصل مختوم  

القا بالتغيير" وهو ما جعل  في الحال عن كل تصريح  ض ي اإلداري يكيف رفض ممثل السلطة املحلية  ومؤرخ 

تسليم الوصل بعد التوصل بتصريح أعضاء مكتب جديد لجمعية مؤسسة بصفة قانونية على أنه تجاوز في  

. كما اعتبرت محكمة النقض في أحد قراراتها  2استعمال السلطة يستوجب معه إلغاء ذلك القرار اإلداري السلبي 

ال املرجع  هو  القضاء  أن  رفض  أيضا  وأن  الجمعيات  تأسيس  بحق  يتعلق  فيما  البطلن  حالة  إلعلن  وحيد 

القانوني بعد عقد جمعها  السلطة املحلية تلقي تصريح تأسيس جمعية وعدم تمكينها من وصل إيداع ملفها 

العام طبقا للقانون تكون معه الجمعية ذات صفة في التقاض ي دون حاجة ملوافقة السلطة اإلدارية مما يجعل  

أو قرارا غير مؤثر في املركز   3رها اإلداري برفض إيداع وثائق الجمعية قرارا متجاوزا للسلطة ومعرضا لإللغاء قرا

الجمعية رئيسة  للطاعنة  الخطأ حجر  4القانوني  على  املبنية  اإلدارية  املسؤولية  عناصر  قيام  إثبات  ويشكل   .

عة منع القوات العمومية لنشاط جمعوي بناء  الزاوية في دعاوى التعويض املقامة من طرف الجمعيات ضد واق

على قرار السلطات اإلدارية املختصة كما هو الحال في نازلة منع أعضاء الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان من  

ولوج مقر نادي الجمعية الثقافية والرياضية للفلحة التي وافقت على استعمال مقرها للقيام بتكوين، إال أن  

وة وإن تم معاينتها في محضر من طرف مفوض قضائي فإن الجمعية املتضررة لم تتمكن من  واقعة املنع بالق

النفي املطلق   إلى جانب  الترابي  الذي كان يفتقد لشرط االختصاص  إثباتها لبطلن محضر املفوض القضائي 

 
جديد، املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وضع استثنائي وتمرين حقوقي    19: كوفيد  2020التقرير السنوي حول حالة حقوق اإلنسان باملغرب     1

 . 71، ص 2021مارس 
 2013يوليوز  11صادر بتاريخ  662/1قرار محكمة النقض عدد   2
 2013شتنبر  26صادر بتاريخ  816/1قرار محكمة النقض عدد   3
رف السلطات العمومية يخول للطاعنة  : رفض التوصل بالتصريح من ط2004يوليوز    22الصادر بتاريخ    83حكم املحكمة اإلدارية بوجدة عدد     4

في مركزها    ممثلة املنظمة الوطنية للمطالبة بتحرير مليلية وسبتة والثغور املحتلة ممارسة أنشطتها إلى حين صدور قرار يمنعها من ذلك فيكون مؤثرا

 القانوني وليس فقط قرار رفض تسليمها وصل اإليداع. 



 2021  أكتوبر  50العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
35 

ى إلى الحكم برفض طلب  للسلطة اإلدارية املدعى عليها إصدارها ألي قرار باملنع وألي واقعة باملنع بالقوة مما أد 

 . 1التعويض لعدم إثبات الوقائع 

احتجاجية  طبيعة  ذات  كانت  وإن  تلك  التجمع  أشكال  االحتجاجية كصورة من صور  الوقفة  أن  فإن    2كما 

التنصيص على شروط ممارستها ظلت غامضة وغائبة لعدم اإلشارة إليها بشكل صريح في متون القانون رقم  

، وهو ما يدخلها في نطاق املظاهرات املقامة في الطرق العمومية بدعوة من جمعيات أو نقابات أو أحزاب  76.00

وإال فإن توصيفها من طرف السلطات اإلدارية املحلية يمكن أن يتخذ صورة تجمهر    3مؤسسة بصفة قانونية 

 4سلمي أو مسلح إذا افتقدت لعنصر التنظيم والضبط والتصريح املسبق. وقد أكدت بعض األحكام القضائية 

بال املرور  يثبت  لم  إذا  مشروعا  عمل  يعد  الشغل  في  للحق  طلبا  سلمية  احتجاجية  بوقفة  القيام  طرق  أن 

تعليل   بضرورة  أخرى  أحكام  أقرت  املقابل  وفي  العام،  باألمن  واإلخلل  جماعي  بشكل  واحتللها  العمومية 

السلطة   تمسك  أن  واعتبرت  بل  احتجاجية،  وقفة  إقامة  من  سياس ي  حزب  بمنع  لقرارها  اإلدارية  السلطات 

ن شأنها اإلخلل بالنظام العام ال  اإلدارية بكون الوقفة االحتجاجية املزمع القيام بها من طرف حزب سياس ي م

القرار   إلغاء  استوجب  مما  اتخاذها  إلى  الداعية  والواقعية  القانونية  األسباب  عن  مفصح  كتعليل  به  يعتد 

. مما يؤكد أن تضييق حرية أو حق من الحقوق األساسية املكفولة  5اإلداري السلبي بمنع الوقفة االحتجاجية 

الفصل   في  ح  29دستوريا  توسيع  املسطرية  أو  والشروط  القانونية  للمقتضيات  إال  يحتكم  ال  ممارسته  دود 

طرف   من  أو  قبلي  بشكل  املحلية  اإلدارية  السلطات  قبل  من  ذلك  في  تعسف  ودون  السليم  بتنزيلها  املتعلقة 

 القوات العمومية أثناء ممارسة حرية التجمع.  

قرارات إدارية مكتوبة دون تعليلها باإلشارة في  أخرى بأن اتخاذ السلطات اإلدارية ل  6كما أكدت أحكام قضائية 

صلبها إلى األسباب القانونية والواقعية التي دفعت اإلدارة إلى اتخاذها يجعل منها قرارات غير مشروعة ومهددة  

نصت على أن    2002يونيو    23الصادر بشأنه ظهير    03.01باإللغاء، خاصة وأن املادة األولى من القانون رقم  

عمومية ملزمة بتعليل قراراتها اإلدارية السلبية الصادرة في غير مصلحة املعنيين بها وذلك باإلفصاح  اإلدارات ال

 
 2016يوليوز  12صادر بتاريخ  7205/95ط ملف عدد قرار محكمة االستئناف اإلدارية بالربا  1
في قضية   2006ماي  10غ بتاريخ 2006/115محمد األعرج، الطبيعة القانونية للوقفة االحتجاجية تعليق على حكم املحكمة اإلدارية بفاس عدد   2

الساعة، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية،  جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء ضد رئيس املنطقة الحضرية ألكدال فاس، سلسلة مواضيع  

 .233، ض 2011، 72عدد خاص 
 : 2004مارس  10صادر بتاريخ  478/1قرار محكمة النقض عدد   3

في جريمة تأسيس جمعية غير مرخص بها إال بعد أن يتمادى املحكوم عليه في ممارسة أعمال الجمعية التي تم حلها   ال يلجأ إلى العقوبة الحبسية

ق قضاء أو أعاد تأسيسها بعد ذلك، والقرار الذي عاقب عن الجنحة املذكورة بعقوبة حبسية وغرامة مالية يعد مخالفا للقانون الواجب التطبي

 . الذي يعاقب عليه بغرامة فقط
 . 2001مارس  21صادر عن محكمة االستئناف الجديدة بتاريخ  1236حكم قضائي رقم   4

 2007يوليوز  26صادر عن املحكمة اإلدارية بأكادير بتاريخ  83حكم قضائي رقم   5
 2007اكتوبر  25صادر عن املحكمة اإلدارية بأكادير بتاريخ  113حكم قضائي رقم   6
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صراحة في صلب تلك القرارات عن أسبابها واعتباراتها القانونية والواقعية. وتدخل القرارات اإلدارية املرتبطة  

ي إطار القرارات اإلدارية الخاضعة للتعليل بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتس ي طابع إجراء ضبطي ف

القانون   الثانية من  املادة  ذلك  إلى  األمن    03.01اإللزامي كما ذهبت  يقتض ي  التي  اإلدارية  القرارات  باستثناء 

بقائها   مع  االستثنائية  الظروف  أو  الضرورة  في حاالت  املتخذة  القرارات  تعليلها وكذا  والخارجي عدم  الداخلي 

ملراقبة اإلداري   خاضعة  السلبية  1القضاء  القرارات  بتعليل  ملزمة  اإلدارية  السلطة  تصبح  الصدد  هذا  وفي   .

، والذي خول للسلطة اإلدارية  76.00من القانون رقم    13املتخذة بمنع املظاهرات كما نص على ذلك الفصل  

إلى املوقعين على التصريح    املحلية هامشا واسعا من السلطة التقديرية ملنع املظاهرات بقرار مكتوب يتم تبليغه

بمحل سكناهم إذا ارتأت هذه السلطة املحلية أن املظاهرة من شأنها تهديد األمن العام، ذلك أن احترام حريات  

التجمع وفي مقدمتها حرية التظاهر ال يمنع في ش يء السلطات اإلدارية املحلية من اتخاذ قرارات منع األنشطة  

 .2األمن العام أو خلق اضطراب في النظام العام واألعمال التي من شأنها تهديد 

ال  ضمانة أساسية عندما نص على أنه    2011من دستور    9وعلى مستوى النقابات واألحزاب، شكل الفصل  

يمكن حل األحزاب السياسية واملنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إال بمقتض ى مقرر  

القضائي أيضا باعتباره يدخل في نطاق العلم التطبيقي للقانون في ضمان حرية   وبذلك ساهم االجتهادقضائي. 

تأسيس النقابات املهنية التي ال تتوقف على اإلذن املسبق للسلطة اإلدارية مما يقتض ي رفع كل العراقيل اإلدارية  

يتوقف على إصدار    أمامها وعلى رأسها إرساء نظام التصريح أثناء تأسيس النقابات بدل نظام الترخيص الذي 

قرارات إدارية بشأنها، وهو ما ذهبت إليه محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط في أحد قراراتها عندما اعتبرت أن  

سلمة شروط واجراءات تأسيس نقابة من وصل إيداع التصريح بانعقاد الجمع العام التأسيس ي واإليداع املادي  

 .3ية للنقابة باعتبارها شرطا أساسيا من شروط التقاض ي للملف التأسيس ي يقيمان األهلية القانون

األحكام   معظم  ارتبطت  له،  واملستخدمين  املوظفين  واستجابة  لإلضراب  النقابات  بدعوة  يتعلق  وفيما 

بعدم   الشكل  لعنصر  اإلدارية  السلطات  بمخالفة  اإلضراب  ممارسة  بحرية  املتعلقة  القضائية  والقرارات 

الدفاع    احترامها ملسطرة االقتطاع  بإغفالها  تقديم استفسارات للمضربين كحق من حقوق  من األجر سواء 

التي    4املضمونة لهم أو بعدم إشعارها للمضربين بقرار االقتطاع من األجر قبل تنفيذه، باستثناء بعض األحكام 

 
محمد القصري، تعليل القرارات اإلدارية ضمانة للحقوق والحريات ورقابة قضائية فعالة، من أشغال اليوم الدراس ي املنظم من طرف املحكمة     1

 43- 40، ص  2003مارس  20اإلدارية بفاس، 
2   Jurisprudence du conseil d’Etat français, ordonnance du juge des référés du 5 janvier 2007, revue marocaine d’administration 

locale et de développement, numéro71, novembre décembre 2006, p153: 

«   le respect   de liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police interdise une activité 

si une telle mesure est seule de nature à prévoir un trouble à l’ordre public ». 
 . 2016يوليوز  19صادر بتاريخ  302/ 7205قرار محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط ملف رقم   3
 2006أبريل  20صادر عن املحكمة اإلدارية بأكادير في  73/2006حكم قضائي رقم   4
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نها أقرت  وإن لم تقف عند غياب السند القانوني املنظم لكيفية ممارسة حق اإلضراب املضمون دستوريا فإ

بين اإلضراب وتحريك   السببية  العلقة  إلى  إشارة  في  ممارسة اإلضراب  بسبب  األجر  االقتطاع من  مشروعية 

مسطرة االقتطاع كنتيجة للتغيب عن العمل الذي اعتبرته السلطة اإلدارية غير مشروع عندما استندت على 

ا لحالة ممارسة اإلضراب املضمون بموجب  وإن كانت مقتضيات هذا القانون ال تشير بتات   12.81القانون رقم  

من دستور اململكة. وفي هذا الصدد، البد من اإلشارة إلى أن النقابات الداعية لإلضراب ببيانات    29الفصل  

أحادية أو جماعية بموجب تنسيق نقابي لم تكلف نفسها عناء مقاضاة اإلدارة أمام املحاكم اإلدارية دفاعات  

تعرضو  الذين  منخرطيها  تاركة  عن  إضراب،  بخوض  النقابات  بيان  لدعوة  استجابتهم  على  بناء  ا القتطاعات 

 املوظفين واملستخدمين في مواجهة فردية نظامية أو تعاقدية مع اإلدارة املختصة بتسميتهم أو املشغلة لهم. 

في أحد األحكام القضائية  القاض ي اإلداري املغربي  القانونية  من منطلق دوره اإلنشائي للقواع  1كما اعتبر  د 

الذي يسمح له باملوازنة بين الحماية القانونية ملمارسة حق اإلضراب وضمان السير املنتظم للمرفق العام، أن  

اإلضراب باعتباره انقطاعا عن العمل يعد تغيبا ال يندرج ضمن حاالت التغيب املرخص بها قانونا بغض النظر  

خاذ اإلجراءات التي تضمن استمرارية نشاط املرفق العمومي  عن مشروعيته، وبالتالي خول لرئيس اإلدارة حق ات

وتضمن عدم إساءة استعمال حق اإلضراب وإن كان حقا مضمونا دستوريا بما فيها حق اللجوء للقتطاع طبق  

قاعدة األجر مقابل العمل، على اعتبار أن االقتطاع من األجر ال يصادر حق ممارسة اإلضراب وإن كان يصنفه  

تغيبات عن العمل غير املشروعة. وهو ما جعل االجتهاد القضائي متأرجحا بين تأييد االقتطاع من  في عداد ال

األجر العتبار ممارسة اإلضراب تغيبا غير مشروع وبين اعتباره توقفا عن العمل بصفة مشروعة تحترم شروط  

العامة وذلك ما بتت فيه عدة أحكام وقرارات قضائ بالتنازع حول  املمارسة دون مساس باملصلحة  ية تتعلق 

باملادة  2مشروعية ممارسة حق اإلضراب  املتعلقة  قراراتها  أحد  في  النقض  اعتبرت محكمة  ذلك،  وفي مقابل   .

وأن   للعمال،  املشروعة  الحقوق  الدفاع عن  منه  الغاية  فإن  كان حقا مشروعا  وإن  أن اإلضراب  االجتماعية 

ال يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة للمضربين معتبرة إياه  اإلضراب التضامني مع عامل تم توقيفه عن العمل  

. وبالفعل، تشكل الضمانة القضائية آلية فعالة لحماية الحق في ممارسة اإلضراب، ويتعلق  3عمل غير مشروع

في   الحرية  واعتبار  للدستور  القانونية  املقتضيات  مطابقة  مدى  ومراقبة  التشريعي  املسلسل  بحماية  األمر 

اإل  التي  ممارسة حق  والقيود  الحدود  إطار  في  االستثناء  هو  واملنع  املقنن  السماح  على  املبني  املبدأ  هي  ضراب 

وضعها القانون، إضافة إلى الدور اإلنشائي للجتهاد القضائي للمحاكم اإلدارية طاملا أن تأخر صدور القانون  

 
 تم فيه إلغاء قرار االقتطاع من راتب املضرب عمن العمل لعيب الشكل.  2013- 11-27ي صادر ف 3772حكم قضائي رقم   1
، الحاج الكوري وأحمد بوهرو، إشكالية تنظيم وتقنين ممارسة حق اإلضراب بين القانون الدولي والتشريعات الوطنية، مطبعة املعارف الجديدة    2

 . 91، ص 2012، الرباط، دجنبر 1الطبعة 
 2000مارس  14صادر بتاريخ  190النقض عدد  قرار محكمة  3
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مارسة حق اإلضراب بوصفه حرية  التنظيمي لإلضراب يكرس حالة من الفراغ القانوني املتعلق بتنظيم شروط م

 .1أساسية مضمونة في الوثيقة الدستورية 

من جهة أخرى، يشكل القضاء اإلداري ضمانة فعالة لحماية حرية تأسيس األحزاب السياسية بصفة قانونية  

مس  طاملا أن الرقابة التي تجريها اإلدارة والقضاء في إطار التصريح بتأسيس حزب سياس ي هي رقابة شكلية ال ت

بجوهر مبدأ حرية تأسيسه، إال أن مخالفة ملف التصريح بالتأسيس للشروط واالجراءات املنصوص عليها في 

الفردية ومخالفة   التصريحات  تطال  التي  اإلخلالت  قبيل  السياسية من  باألحزاب  املتعلق  التنظيمي  القانون 

محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط في   مشروع النظام األساس ي للقانون التنظيمي لألحزاب كما ذهبت إلى ذلك

التصريح   االدارية رفض  السلطات  قرار  يجعل  املغربي  الديموقراطي  الربيع  تأسيس مشروع حزب  ملف  نازلة 

. كما أن قرار رفض السلطة اإلدارية تسليم الوصل النهائي ألمين عام حزب سياس ي 2بالتأسيس قرارا مشروعا 

قد يكون قرارا مشروعا في حالة توفر الحزب على أمين عام آخر بهياكل أخرى  عقب انتخابه في مؤتمر استثنائي 

قامت بإيداع امللف القانوني لدى مصالح وزارة الداخلية قبل الفريق الثاني املدعي بشرعية مؤتمره االستثنائي  

في   بالرباط عندما اعتبرت الطاعن  إلى ذلك إحدى قرارات محكمة االستئناف االدارية  قرار رفض  كما ذهبت 

 .3تسليم الوصل النهائي باسم حزب العمل غير ذي صفة 

ثبوت بضرورة  مقيدة  سياس ي  لحزب  املنتمين  األشخاص  وضعية  أصبحت  طلب   كما  بتقديم  انسحابهم 

استقالة املعني باألمر من الحزب السابق الذي كان ينتمي إليه ليتسنى له ممارسة حقه في االنتماء لحزب سياس ي  

وممارسة حرية االجتماع داخل هياكله وتنظيماته والترشح باسمه، وذلك استنادا إلى ما ذهب إليه قرار  آخر  

في   الصادر  الدستوري  باسم حزب    2014 فبراير  18املجلس  للنتخابات  الترشح  تناول مسألة  متنه عندما  في 

رقم   الحكم  إلى جانب  االنسحاب من حزب سياس ي سابق  ع  3512سياس ي دون  اإلدارية  الصادر  املحكمة  ن 

 .4بالرباط 

 
 207، ص2006، السنة 1جوزف بادروس، القاموس املوسوعي اإلداري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة   1
 2013فبراير   11صادر بتاريخ  471قرار محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط عدد   2
 2012شتنبر  19صادر بتاريخ  3509قرار محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط عدد   3

  29.11من القانون التنظيمي    72ادة  شهرا التي أقرتها امل  24بعد نفاذ مهلة    2014 فبراير 18م.إ  الصادر في   934 /14 : قرار  املجلس الدستوري رقم    4

 املتعلق باألحزاب السياسية من أجل ملءمة وضعية هاته األخيرة مع أحكام القانون التنظيمي:  07.21السابق املعدل بالقانون التنظيمي رقم 

إليه، مما يجعله في وضعية ترشح  : ترشح املعني بالطعن  للنتخاب باسم حزب سياس ي دون أن ينسحب مسبقا من الحزب الذي ينتمي  1املأخذ   

للنتخاب بانتماءين سياسيين، وقد اعتبر املجلس الدستوري أنه بغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالة املطعون في انتخابه من الحزب الذي 

ق باألحزاب السياسية، الواردة في أحكامه من القانون التنظيمي املتعل 72 كان ينتمي إليه قبل الترشح للقتراع الجزئي بتزكية من حزب آخر، فإن املادة

شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملءمة وضعيتها مع أحكامه من  24 االنتقالية، منحت لهذه األخيرة مهلة 

 طرف األجهزة املختصة بموجب النظام األساس ي لكل حزب.
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 خــــاتـــــمـــة:

من دستور اململكة    29يمكن التأكيد في معرض دراستنا التحليلية لحريات التجمع كما جاء بها محتوى الفصل  

كوفيد   فيروس  تفش ي  بمواجهة  املتعلقة  الصحية  الطوارئ  نطاق حالة  استكمال  19املغربية خارج  أن  ، على 

التنظيمية الجاري بها العمل من طرف  اإلطار القانوني املنظم لشروط ممارستها واحترام املقتضيات القانونية و 

السلطات العمومية في حالة السير العادي للمؤسسات وكذا من طرف املمارسين للحريات والحقوق املكفولة  

من الدستور أفرادا وجماعات وبشكل مؤسساتي أو عفوي يشكل مطلبا ملحا وعلى رأسه التسريع    29بالفصل  

وإصداره في الجريدة الرسمية، وذلك لكي ال تبدو    97.15لإلضراب رقم    باملصادقة على مشروع القانون التنظيمي

الغاية من دستورية حريات التجمع تلك هي التأثيث الشكلي فقط لفضاء الحريات بواجهة حداثية في ظل غياب  

ة  الضمانات الكفيلة بحماية ممارستها ميدانيا، وفي مقدمتها الضمانات التشريعية والقضائية الكفيلة بحماي

أو   االجتماعات  بممارسة  املتعلقة  املنازعات  في  الفصل  في  اإلداري  القضاء  دور  إلى  إضافة  التجمع،  حريات 

ملمارسة   الضرورية  املسطرية  واإلجراءات  القانونية  املقتضيات  احترام  ومدى  السلمي  التظاهر  أو  التجمهر 

اد والجماعات وإنما أيضا من طرف  ليس فقط من طرف األفر   29حريات التجمع تلك املنصوص عليها في الفصل  

 الدولة وسلطاتها العمومية اإلدارية.

في الدستور خاصة    التجمع املنصوص عليها  من أجل ذلك، يظهر على مستوى املمارسة أن ضمان حريات 

العمومية    29الفصل   اإلدارية  السلطة  بين  الوسيط  دور  تلعب  جديدة  بآليات  فعلية  حماية  إلى  يحتاج  منه 

النزاعات  واملواطني القضائية لحل  ن املمارسين لحرياتهم بشكل سلمي قبل الوصول ملرحلة إعمال الضمانات 

االجتماع   وحرية  السلمي  والتجمهر  التظاهر  قبيل  من  التجمع  وحريات  حقوق  من  حق  بممارسة  املتعلقة 

ابات واالنتماء إليها  واالنتماء لجمعيات وجماعات سلمية واملشاركة السياسية داخل األحزاب إلى جانب إنشاء نق

 والتأثير في السياسات العمومية. 

وبناء عليه، نخلص إلى تقديم جملة من النتائج والتوصيات املرتبطة بشروط وكيفيات ممارسة حريات التجمع  

الفصل   في  عليها  األفراد    29املنصوص  أمام  املتاحة  والقضائية  التشريعية  وضماناتها  املغربي  الدستور  من 

 التي من شأنها فتح املوضوع على امتدادات وآفاق جديدة، ولعل أهم هذه النتائج والتوصيات: والجماعات، و 

 
 التحقير خلل الحملة االنتخابية مثبتة بقرص مدمج يتعلق بتسجيل التجمع الخطابي هي ممارسة مخالفة للقانون،استعمال عبارات  :  2املأخذ   

بالدائرة االنتخابية املحلية املطعون  2013 أكتوبر 3 مما دفع املجلس الدستوري إلى اتخاذ قرار يقض ي بإلغاء نتيجة االقتراع الجزئي الذي أجري في

 فيها.

الذي رفض الطعن في استقالة املعني باألمر من حزب    3512عن املحكمة اإلدارية بالرباط حكم رقم    2021شتنبر    20صدر بتاريخ    وفي هذا الصدد

وترشحه باسم حزب آخر جاء فيه: أن ثبوت تقديم طلب االستقالة من الحزب والترشح باسم حزب جديد ال يجعل من املعني الذي رفض طلب  

إراديا في أكثر من حزب في آن واحد، وال تتحقق فيه موانع الترشيح. وأن ربط نفاذ مفعول االستقالة بقرار الحزب بقبولها،   استقالته في وضع املنخرط 

صراحة  يجعل املنتمي للحزب املعبر عن رغبته في االنسحاب منه والذي تم رفض طلبه باالستقالة، في وضع املكره على البقاء في تنظيم سياس ي عبر  

 مراره في االنتماء إليه، وهو ما من شأنه االخلل بمبدأ حرية االنتماء السياس ي املقرر دستوريا واملكرس قانونا.عن رفضه است
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اعتبار أن حريات التجمع في شكل اجتماع وتجمهر وتظاهر سلمي تظل متاحة بشكل أرحب   ❖

االجتماع   حرية  فقط  لتشمل  الحريات  هذه  وتضيق  مواطنين،  بصفتهم  والجماعات  األفراد  لجميع 

ي ملنخرطي وأعضاء املنظمات املؤسساتية من جمعيات ونقابات وأحزاب سياسية وهي  والتظاهر السلم

املنظمات التي ال يليق قانونيا بمنتسبيها ممارسة التجمهر سواء أكان سلميا أم مسلحا، طاملا أن حرية  

أمام   أعضائها  تصرفات  عن  مسؤولة  ويجعلها  مشروعا  يظل  إليها  واالنتماء  املؤسسات  هذه  تأسيس 

 نون وأمام السلطات اإلدارية العمومية دفاعا عن مصالح عموم منخرطيها وحقوقهم.القا

واملنظمات   ❖ للمواطنين  بالنسبة  التجمع  حريات  بممارسة  السماح  هو  األصل  أن  اعتبار 

السلطات   تعليل  واجب  يثير  مما  ومنعها،  تقييدها  هو  االستثناء  وأن  والحزبية  والنقابية  الجمعوية 

لقرارات املنع والحظر سواء في الحاالت العادية أو حاالت الطوارئ الصحية، وذلك  اإلدارية العمومية  

من قبيل تعليل التقييد بموجب مقتضيات قانونية وتنظيمية تحدد العدد املسموح به في التجمع في 

فردا أو تقلص املدى الزمني اليومي للتجمع من الخامسة صباحا إلى حدود التاسعة ليل    20أقل من  

منتصف الليل أو تمنع التنقل من جهة ألخرى لدواعي تنظيمية إال بعد الحصول على ترخيص  عوض  

والطمأنينة   الوطني  األمن  لحماية  تدابير ضرورية  في شكل  تترجم  مقتضيات  وهي  املحلية،  السلطات 

وحريات   حقوق  وحماية  واألخلق  العامة  الصحة  وحماية  الجرائم  من  العام  النظام  وحفظ  العامة 

 طنين اآلخرين غير املعنيين ببحرية التظاهر أو التجمهر السلمي.املوا 

اعتبار أن حرية االجتماع والتظاهر والتجمهر السلمي وإن كانت مضمونة نظريا فإن القيود  ❖

من   تحد  العمومية  القوة  أفراد  أو  املحلية  السلطات  طرف  من  ممارستها  على  املفروضة  والحدود 

فبالرغم فعليا،  ممارستها  لقرارات    ضمانات  املترجمة  األفعال  تلك  من  املتضررين  أمام  تفتح  أنها  من 

إدارية متخذة من طرف السلطة اإلدارية ضمانات قضائية تتعلق بدعوى إلغاء قرارات تجاوز السلطة  

الضمانات   موضع  يوضع  خرقها  بعد  التجمع  حريات  جوهر  فإن  الضرر  عن  بالتعويض  املطالبة  أو 

 الفاقدة للجدوى. 

ا ❖ في  أساسية  األخذ  وظائف  من  الدولة  تمارسه  وما  الصحية  الطوارئ  حالة  احترام  العتبار 

لحفظ الصحة العمومية عن طريق إجراءات منع أو تقليص عدد األشخاص في التجمعات العمومية  

شخصا، إلى جانب ما يقتضيه ضمان الوحدة الترابية والنظام العام وحفظ األمن العمومي من   20إلى 

 ت القانونية التي تحد من التنقل ليل. إلتزام باملقتضيا

اعتبار أن النقاش العمومي بخصوص توسيع دائرة االستفادة من ممارسة حريات التجمع كما   ❖

  76.00يتطلب تعديلت جوهرية في مقتضيات القانون رقم    2011أقرها دستور اململكة املغربية سنة  

للسلطة املخولة  التقديرية  السلطة  هامش  تضييق  اتجاه  ضمانات    في  وتوسيع  املحلية  اإلدارية 

 املمارسين لحريات التجمع. 



 2021  أكتوبر  50العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
41 

والجماعات   ❖ األفراد  قبل  من  التجمع  حريات  ملمارسة  املحلية  السلطات  احترام  أن  اعتبار 

وضمان حسن سيرها واتساقها مع الشروط والكيفيات القانونية ملمارستها كحقوق دستورية يجعل منها  

إ وأساس  الفرد  لحماية  فعالة  بأريحية  مظلة  يمارس  وديموقراطي  ومتماسك  متجانس  مجتمع  قامة 

 كإنسان حقوقه من الجيل األول والثاني ويتطلع إلى بلوغ حقوقه الراهنة من الجيل الثالث.  

اعتبار أن املنازعات املعاصرة مادامت أنها أصبحت ذات طبيعة داخلية بين أصحاب الحقوق   ❖

الدولة، فإن املشرع املغربي مطالب بتحيين املقتضيات    والحريات والجهات املسؤولة عن ضمانها داخل

القانونية والتنظيمية وتوسيع ضمانات وإجراءات حماية حريات التجمع بما يترجم على األرض مضمون  

 . 2011من الدستور املغربي لسنة  29الفصل 

 

 الئحة املراجع املعتمدة: 

اتفاقية   • اإلنسان،  لحقوق  األوروبية  في  االتفاقية  روما  األساسية،  والحريات  اإلنسان  حقوق    4حماية 

 .2010يونيو  1، معدلة في 1950نوفمبر 

في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان    • اإلعلن املتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات املجتمع 

بها عامليا، كما اعتمد ونشر على املأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم    والحريات األساسية املعترف 

 . 1998 كانون األول/ ديسمبر 9 املؤرخ في 144/ 53املتحدة 

 .2004، السنة 2أمينة املسعودي، القانون الدستوري، الطبعة  •

أناس املشيش ي، إصلح النظام القضائي بين الوحدة واالزدواجية: مسألة التوجه نحو االزدواجية، املجلة   •

 . 2015، يناير/فبراير 120دد املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، ع

 .2018تقرير حقوق االنسان ووضع الدستور، مكتب املفوض السامي، األمم املتحدة، نيويورك،  •

وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد،   19: كوفيد  2020تقرير سنوي حول حالة حقوق اإلنسان باملغرب   •

 . 2021املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، مارس 

األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، حلقــة دراســية بشــأن التــدابير الفعالــة وأفضــل  تقرير مفوضة   •

،  2014يناير    29،  املمارســات التــي تكفــل تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها في سياق االحتجاجات السلمية 

 ملجلس حقوق اإلنسان، الجمعية العامة لألمم املتحدة.  25الدورة 

ر، قراءة في املصطلحات القانونية: بين حقوق اإلنسان والحقوق والحريات األساسية، ملجلة  جهاد الغرا •

 . 2018، شتنبر/أكتوبر 142املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، عدد 
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الطبعة   • لبنان،  الحقوقية،  الحلبي  منشورات  اإلداري،  املوسوعي  القاموس  بادروس،  السنة  1جوزف   ،

2006. 

وأحم • الكوري  بوهرو،  الحاج  الدولي  د  القانون  بين  اإلضراب  حق  ممارسة  وتقنين  تنظيم  إشكالية 

 . 2012، الرباط، دجنبر 1والتشريعات الوطنية، مطبعة املعارف الجديدة، الطبعة 

 . 2004يوليوز  22الصادر بتاريخ  83حكم املحكمة اإلدارية بوجدة عدد  •

 . 2004وليوز ي 22الصادر بتاريخ  83حكم املحكمة اإلدارية بوجدة عدد  •

 2001ماي   16صادر عن املحكمة االبتدائية بالرباط بتاريخ  1285حكم جنحي تلبس ي عدد  •

 1991يناير  17صادر عن املحكمة االبتدائية بالرباط، بتاريخ   90/ 5664حكم جنحي رقم  •

 . 2007اكتوبر  25صادر عن املحكمة اإلدارية بأكادير بتاريخ  113حكم قضائي رقم  •

 .2001مارس  21صادر عن محكمة االستئناف الجديدة بتاريخ  1236حكم قضائي رقم  •

 .2006ماي  10غ صادر عن املحكمة اإلدارية بفاس بتاريخ 115/ 2006حكم قضائي رقم  •

 .  2013نونبر 27صادر في  3772رقم حكم قضائي  •

 . 2006أبريل  20صادر عن املحكمة اإلدارية بأكادير في   2006/ 73حكم قضائي رقم  •

 . 2007يوليوز  26صادر عن املحكمة اإلدارية بأكادير بتاريخ  83رقم  حكم قضائي •

حميد اربيعي وخديجة امعيوة، االعتداء املادي وحدود اختصاص قاض ي املستعجلت، تعليق على أمر   •

،  72استعجالي، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية  سلسلة مواضيع الساعة، عدد خاص 

 . 2011سنة 

من الدستور التونس ي، مدخل ملراقبة    49وى الحمروني، دليل القاض ي الدستوري في تطبيق الفصل  سل •

 . 2021احترام ضوابط الحد من الحقوق والحريات، املؤسسة الدولية للديموقراطية واالنتخابات، 

 (.1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ   1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم  •

بتنفيذ القانون التنظيمي  2021أبريل   21املوافق ل  1442رمضان  8صادر في 1.21.37رقم  ظهير شريف  •

التنظيمي رقم    07.21رقم   القانون  بتغيير  السياسية، ج.ر عدد    29.11يقض ي  باألحزاب    6987املتعلق 

 . 2021ماي   17صادرة في 
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مكرر    2404حق تأسيس الجمعيات، ج.ر عدد    1958نونبر    15الصادر في     1.58.376ظهير شريف رقم   •

 . 1958نونبر  27بتاريخ 

 ( بشأن النقابات املهنية.  1957يوليوز 16)  1376ذي الحجة  18بتاريخ  1.57.119ظهير شريف رقم •

ثابة دستور اململكة املغربية،  ( بم2011يوليوز    29)  1432شعبان    27بتاريخ    1.11.91   ظهير شريف رقم •

 . 2011يوليوز   30مكرر في  5964ج.ر عدد 

بمثابة نظام أساس ي عام   1958فبراير  24املوافق ل  1377شعبان  4بتاريخ  1.58.008  ظهير شريف رقم  •

 للوظيفة العمومية.

انون رقم  ( بتنفيذ الق2002يوليو    23)  1423من جمادى األولى    12صادر في   1.02.200 ظهير شريف رقم  •

رقم    76.00 الشريف  الظهير  بموجبه  واملتمم  في   1.58.377املغير  األولى    3الصادر    15)  1378جمادى 

 ( بشأن التجمعات العمومية. 1958نوفمبر

عبد الرزاق األزهري، أزمة األحزاب السياسية ومداخل اإلصلح، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية،   •

 .2018، شتنبر أكتوبر 142عدد 

القانونية   • للدراسات  املغربية  املجلة  واملمارسة،  التقنين  بين  باملغرب  التجمع  حرية  بلخال،  الفتاح  عبد 

 . 2016واالقتصادية، العدد االفتتاحي، يناير 

مصادق عليه من طرف املغرب بموجب الظهير    1966عهد دولي خاص بالحقوق املدنية والسياسية لسنة   •

1.79.186. 

 (. 1913أغسطس  12) 1331رمضان   9االلتزامات والعقود، ظهير  قانون  •

رقم  • رقم    76.00   قانون  الشريف  للظهير  واملكمل  في    1.58.377املعدل  بشأن    1958نونبر    15الصادر 

 .2002يوليوز  23صارد في  1.02.200التجمعات العمومية، ظهير  

 1985شتنبر  25صادر بتاريخ  8741قرار  املجلس األعلى سابقا بالرباط عدد  •

 1985شتنبر  26صادر بتاريخ  8745قرار  املجلس األعلى سابقا بالرباط عدد  •

 .1998سنة  144.53قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  •

 1999يوليوز  7صادر بتاريخ  4/ 1781قرار املجلس األعلى سابقا بالرباط عدد  •

 . 2014 فبراير 18 م.إ  الصادر في 934 / 14 : قرار املجلس الدستوري رقم  •
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 2012شتنبر   19صادر بتاريخ  3509قرار محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط عدد  •

 2013فبراير  11صادر بتاريخ  471قرار محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط عدد  •

 .2016يوليوز  19صادر بتاريخ  302/ 7205قرار محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط ملف رقم  •

 2016يوليوز  12صادر بتاريخ  95/ 7205االستئناف اإلدارية بالرباط ملف عدد  قرار محكمة •

 .2005يناير  12صادر بتاريخ  103قرار محكمة النقض عدد  •

 .2005يونيو  1صادر بتاريخ  1645قرار محكمة النقض عدد  •

 .2000مارس  14صادر بتاريخ  190قرار محكمة النقض عدد  •

 .2004مارس  10صادر بتاريخ  1/ 478قرار محكمة النقض عدد  •

 2013يوليوز  11صادر بتاريخ  1/ 662قرار محكمة النقض عدد  •

 2013شتنبر  26صادر بتاريخ  1/ 816قرار محكمة النقض عدد  •

مبادئ توجيهية بشأن حرية التجمع السلمي، منشورات مكتب املؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان،   •

 .2012، بولندا، وارسو، الطبعة الثانية

عدد   • والتنمية،  املحلية  لإلدارة  املغربية  املجلة  الساعة،  األعرج، سلسلة مواضيع  طبعة  72محمد   ،1  ،

 .  2011السنة 

محمد القصري، تعليل القرارات اإلدارية ضمانة للحقوق والحريات ورقابة قضائية فعالة، يوم دراس ي   •

 .2003مارس   20املحكمة اإلدارية بفاس، منظم من طرف 

بتحديد شروط وكيفيات تطبيق     2000ماي    10املوافق     1421صفر    6صادر في    2.99.1216م رقم  مرسو  •

 .  12.81 القانون رقم

بتنظيم حق    1.58.376بتطبيق الظهير الشريف رقم  2005يناير  10الصادر في   2.04.969  مرسوم رقم •

 تأسيس الجمعيات. 

  1971أكتوبر  12الصادر في  004.71لتطبيق القانون  2005يناير  10الصادر في  2.04.970  مرسوم رقم •

 املتعلق بالتماس اإلحسان العمومي.

رقم • في    2.20.293   مرسوم  ل    1441رجب    29صادر  الطوارئ    2020مارس    24املوافق  حالة  بإعلن 

 مكرر.  6867، ج.ر عدد 19الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تفش ي فيروس كورونا كوفيد 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/78961.htm
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 بشأن مباشرة املوظفين للحق النقابي.  1958فبراير  5بتاريخ   2.57.1465  مرسوم رقم •

م • العامة،  النظرية  الدستوري  القانون  قلوش،  الطبعة  مصطفى  السلم،  دار  السنة  1طبعة  الرباط،   ،

2004. 

،  71املكي السراجي ونجاة خلدون، معيار القرار اإلداري، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، عدد   •

 . 2006دجنبر  –نونبر 

التجمهر دراسة وتحليل، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمي • ة،  ميلودي حمدوش ي، قانون 

 .  2004، سنة 57عدد 

ميلودي حمدوش ي، قانون املظاهرة دراسة وتحليل، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية،   •

 .2004، 57عدد 

• Jurisprudence du conseil d’Etat français, ordonnance du juge des référés du 5 janvier 2007, 

revue marocaine d’administration locale et de développement, numéro71, novembre 

décembre 2006. 

•  P8_TA(2019)0127 Le droit à manifester pacifiquement et l’usage proportionné de la force 

Résolution du Parlement européen du 14 février 2019 sur le droit à manifester  

pacifiquement et l’usage proportionné de la force (2019/2569(RSP)) . 
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 املسؤولية القانونية لجريمة انتهاكات امللكية الفكرية في ضوء القانون السعودي 
Legal liability for the offence of violations of intellectual property in the light of Saudi 

law 
 ( الجامعة السعودية اإللكترونية)  عبير عبد الرحمن سعد الشقيحي

Abeer Abdulrahman Al-Shaqihi (Saudi electronic university) 

 

 

 

Abstract: 

The study examined the legal responsibility of the crime of violations of intellectual property 

in the light of Saudi law. It focused on clarifying the concept of intellectual property and adjacent 

rights in accordance with Saudi law. We also demonstrated the role of Saudi Arabia in this area 

as a primary issue. 

The main findings of the study were: To affirm that Saudi Arabia's efforts and laws are effective 

in protecting intellectual property rights, and Saudi Arabia seeks to develop such regimes to link 

them with other international regimes. 

The study recommended that certain things be adjusted to make the system more effective, 

such as: the addition of medical collections within intellectual property rights, the intensification 

of awareness-raising on the use of arbitration as a good means of resolving intellectual property 

disputes, and the development of Saudi judicial structures through the establishment of 

specialized chambers in courts dealing with intellectual property issues. 

Keywords: intellectual property, civil liability, criminal liability, dispute settlement, 

arbitration, elimination. 
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 امللخص: 

الدراسة املسؤولية القانونية لجريمة انتهاكات امللكية الفكرية في ضوء القانون السعودي؛ إذ ركزت  تناولت  

ا للقانون السعودي، كما أظهرنا دور   على توضيح مفهوم امللكية الفكرية وما يتفرع منها من حقوق مجاورة وفق 

مفهوم جرائم امللكية الفكرية من الناحية  اململكة العربية السعودية في هذا املجال كمسألة أولية، ثم تناولنا  

مع   يتوافق  بما  الفكرية  امللكية  جرائم  مجال  في  املنازعات  فض  كيفية  إلى  تطرقنا  ا  وأخير  والجزائية،  املدنية 

 القانون السعودي، فقد تكون عن طريق القضاء أو التحكيم.

العربية السعودية وقوانينها فعالة في خلصت الدراسة إلى أهم النتائج، وهي: التأكيد على أن جهود اململكة  

مجال حماية حقوق امللكية الفكرية، كما أن اململكة العربية السعودية تسعى إلى تطوير هذه األنظمة لربطها  

 مع األنظمة الدولية األخرى.  

وأوصت الدراسة بتعديل بعض األمور لكي تزيد من فاعلية النظام؛ مثل: إضافة املصنفات الطبية ضمن  

ق امللكية الفكرية، وتكثيف التوعية باستخدام التحكيم بوصفه وسيلة جيدة لفض املنازعات في مجال  حقو 

في املحاكم مختصة بقضايا   بإنشاء دوائر متخصصة  التشكيل القضائي السعودي  الفكرية، وتطوير  امللكية 

 امللكية الفكرية.  

الدالة: املس   الكلمات  املدنية،  املسؤولية  الفكرية،  التحكيم، امللكية  املنازعات،  تسوية  الجنائية،  ؤولية 

 القضاء.  

 

 

 املقدمة

الحمد هلل رب العاملين، والصلة والسلم على أشرف األنبياء واملرسلين، سيدنا محمد وعلى آلهة وصحبه  

 أجمعين. 

إن الشريعة اإلسلمية حفظت حقوق اإلنسان من جميع الجوانب، ولقد سبقت جميع القوانين الوضعية، 

أحاديث النبي صلى للا عليه وسلم: ))ال يحل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه((، ولقد ذكرت الدساتير    فمن

والقوانين حماية حقوق اإلنسان، وأهمها اإلعلن العاملي لحقوق اإلنسان الذي نص على عدد من الحقوق،  

 من الحقوق.   منها: حق التملك، وحق الحرية، وحق العمل، وحق التعبير بالرأي، وغيرها

مت في العهد القديم   ِّ
س 
ُ
إن من أهم حقوق اإلنسان الحقوق املالية، وهي الحقوق املتعلقة بالذمة، فقد ق

 قسمين: 
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األول: الحقوق الشخصية، وهي العلقة بين الطرفين للقيام بعمل، أو االمتناع عن العمل، أو إعطاء ش يء  

 لصالح اإلنسان. 

ولت اإلنسان بالسلطات الثلث: سلطة االستعمال، وسلطة  الثاني: الحقوق العينية، وهي ال
َ
حقوق التي خ

 االستغلل، وسلطة التصرف. 

ا آخر على هذه الحقوق وهي الحقوق املعنوية الفكرية، والتي   وأما في عصرنا الحالي فقد أضاف القانون حقًّ

التشريعات ا في  القانونيون حقوق االبتكار، هذه الحقوق لم تكن  العوامل  يطلق عليها  لقديمة، بل هي وليدة 

إجرائية،  موضوعية،  فنية،  منظومة  هي  الفكرية  امللكية  فإن  الحديثة،  الحضارية  والوسائل  االقتصادية 

وقانونية متكاملة؛ لذلك فهي األولى بالحماية القانونية، وهذا ما دفع املجتمعات البشرية بشكل تصاعدي إلى  

م الذي صدر فيه قانون آن، وتليه اتفاقية  1709دي عليها منذ عام  حمايتها وعدم انتهاك هذه الحقوق والتع

عام   لعام  1883باريس  برن  واتفاقية  الصناعية،  الفكرية  بامللكية  الخاصة  مختصة  1886م  اتفاقية  وهي  م 

ا اتفاقية تربس التي رعتها منظمة التجارة العاملية، ومن خلل هذه التشريعا ت  بامللكية الفكرية واألدبية، وأخير 

حقوق  حماية  على  تعمل  التي  الشاملة  والبروتوكوالت  املعاهدات  من  العديد  أنشأت  التي  البشرية  القانونية 

 امللكية الفكرية؛ وجب علينا دراسة أهمية هذه الحقوق.  

 مشكلة البحث ونطاقه: 

اإلطار   ما  التالي:  السؤال  في  تتمحور  القانونية،  والتساؤالت  اإلشكاليات  من  ا  عدد  البحث  موضوع  ُيثير 

 القانوني للمسؤولية الناتجة عن حقوق امللكية الفكرية؟  

 وتتفرع من هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية:  

دور اململكة العربية السعودية في حماية هذا  ما نطاق الحماية القانونية لحقوق امللكية الفكرية؟ وما    -1

 النوع من الحقوق؟  

ملاذا وقعت اململكة العربية السعودية اتفاقيات دولية في مجال امللكية الفكرية مع دول أخرى مثل الصين    -2

قلدة في العالم؟ 
ُ
 رغم أنها أكثر الدول امل

 كرية في اململكة العربية السعودية؟  ما الجهات املختصة لتسوية املنازعات بمجال امللكية الف -3

 هل يجوز أن نطبق التحكيم الداخلي في جرائم امللكية الفكرية؟   -4

 هدف البحث:   

ُمبتكرين   الناس  غالب  فأصبح  هائل،  بشكل  الوطنية  الفكرية  اإلنتاجات  ازدياد  في  الدراسة  أهمية  تكمن 

ا؛ إذ تشجع رؤية اململكة العربية السعودي ا وعمليًّ على خلق أجيال ناشئة بمجال املؤلفات الكتابية    2030ة  علميًّ
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الفكرية دون   اإلبداعات  املجتمع من هذه  يقابله كيفية استفادة  االختراع، وهذا  الصناعات وبراءات  ومجال 

 التعدي عليها. 

من هنا أصبح لدينا الفضول بالبحث حول قضية انتهاكات امللكية الفكرية وحماية القانون السعودي لها،  

 عن بيان كيفية تسوية املنازعات في و 
 

بيان اإلخلل بأساس املسؤولية التي تقوم عليها الحقوق الذهنية، فضل

 هذا املجال سواء عن طريق القضاء أو التحكيم. 

 منهج البحث:  

وتحليلها؛   املختلفة  القانونية  النصوص  دراسة  التأصيلي؛ وذلك من خلل  االستقرائي  املنهج  اتباع  سيتم 

 ة وضع إطار عام للمسألة محل البحث، واالستدالل على حقائق عامة ومنطقية عن طريق إعمال الفكر.ملحاول

بع املنهج املقارن وُيستعان ببعض القوانين العربية للتوضيح؛ ألن املنهج املقارن ُيساعد على معرفة  
َّ
كما سُيت

ٍّ منهما، والتوصل إلى أفضل 
ل 
ُ
 النتائج لحل مشكلة البحث.أوجه االختلف واالتفاق بين ك

 الدراسات السابقة: 

نوع   السنة  الكاتب

 الدراسة 

عنوان  

 الدراسة 

ملخص الدراسة  

 ونتائجها 

 التعليق على الدراسة

خالد عبد  

الكريم أحمد 

 الشيحة 

بحث   2018

 ُمحكم

الفكرية   امللكية 

مفهومها  

ودور   وتكييفها 

فيها   األمر  ولي 

شرعية   رؤية 

 مقاصدية 

الدراسة   توصلت 

اإلنتاج    إلى مفهوم 

وحكم   الفكري 

التعدي على حقوق  

 امللكية الفكرية. 

الدراسة   هذه  أوفت  لقد 

املهمة  املسائل  من  العديد 

امللكية   بمفهوم  املتعلقة 

اهتمت   ولكن  الفكرية، 

شرعي، أما  باملوضوع من جانب  

خصص دراستنا  
ُ
نحُن فسوف ن

استقراء   على  باالعتماد 

معنى  لفهم  الثانوية  النصوص 

 امللكية الفكرية.  

بحث   م2007 محمد الشلش 

 ُمحكم

امللكية   حقوق 

بين   الفكرية 

 الفقه والقانون 

في   الباحث  اهتم 

بضرورة   دراسته 

الثقافة   نشر 

مجال   في  القانونية 

امللكية   حقوق 

مسألة  الدراسة  أوضحت  لقد 

توعية   وهي:  األهمية،  غاية  في 

مجال   في  الفكر  أصحاب 

ملعرفة   الذهنية  الحقوق 

وقائي؛  جانب  وهذا  حقوقهم، 
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 خطة البحث:  

 ستعالج مشكلة البحث من خالل خطة البحث التالية:  

 املبحث األول: يذكر لنا ماهية امللكية الفكرية، وينقسم إلى ثالثة مطالب، نوضح من خاللها ما يلي: 

 املطلب األول: يتحدث عن مفهوم امللكية الفكرية. 

 املطلب الثاني: يتطرق إلى اهتمام اململكة العربية السعودية بحق امللكية الفكرية.

ا للمبحث الثاني.    املطلب الثالث: يوضح الجرائم واالنتهاكات   في مجال امللكية الفكرية، تمهيد 

املبحث الثاني: الذي يتحدث عن الجهات القضائية التي تفصل في جرائم امللكية الفكرية عن طريق  

 مطلبين:   

 املطلب األول: يوضح دور القضاء السعودي في حماية حقوق امللكية الفكرية. 

 م الداخلي في تسوية املنازعات بقضايا امللكية الفكرية. املطلب الثاني: ُيحلل مسألة نطاق التحكي

 وأخيًرا نذكر الخاتمة، وفيها أهم نتائج الدراسة والتوصيات. 

 

وتعزيز   الفكرية، 

اإلنساني   الفكر 

والعمل 

 االقتصادي. 

 

في  نضيف  سوف  نحن  ولكن 

العلجي؛  الجانب  دراستنا 

تسوية  كيفية  سنوضح  لذلك 

املنازعات بعد وقوعها في مجال  

 امللكية الفكرية.  

 تيكاميرة حفصة 

 يفيحنان خل

بحث   م2018

 ُمحكم

في  التحكيم 

امللكية   مجال 

 الفكرية 

في  الباحثان  اهتم 

على   الدراسة  هذه 

في   التحكيم  مسألة 

امللكية   مجال 

حيث   من  الفكرية 

مجال   تطور 

العالم  في  التحكيم 

أكثر   أصبح  وأنه 

مؤسساتية  

ا.   ونضوج 

مفهوم  الدراسة  أوضحت  لقد 

امللكية   مسائل  في  التحكيم 

واهتمت   بذكر  الفكرية، 

تفاصيل هذا الجانب؛ أما نحُن 

اإلخلل   مفهوم  سنوضح 

امللكية   مجال  في  باملسؤولية 

إلى  سنتطرق  ثم  الفكرية، 

كيفية تسوية املنازعات في هذا 

يتناسب مع قوانين  بما  املجال 

 اململكة العربية السعودية.  
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 املبحث األول: ماهية امللكية الفكرية

 تمهيد وتقسيم:  

حرصت اململكة العربية السعودية على االهتمام بحقوق اإلنسان من جميع الجوانب، وال سيما حق امللكية  

الفكرية؛ فإنها سعت إلى توقيع اتفاقيات مع الدول األخرى التي سبقتها في هذا املجال؛ وذلك من أجل تطوير  

 الحماية القانونية لهذه الحقوق. 

فقد جاء في هذا املبحث تحديد مفهوم الدراسة وأصولها، وسنتناول من خلله ثلثة مطالب: املطلب األول  

واعها، ثم املطلب الثاني يوضح لنا ماهية إنجازات اململكة العربية السعودية  يتحدث عن حق امللكية الفكرية وأن 

ا نتطرق إلى مفهوم املسؤولية القانونية لحقوق امللكية الفكرية.    في هذا املجال، وأخير 

 املطلب األول: تعريف امللكية الفكرية

بحقوق امللكية الفكرية التي ترد   لقد ظهر لنا نوع جديد من حقوق اإلنسان في عصرنا الحالي، وهو ما يعرف

على نتاج الذهن والعقل، والتي ُيعبر عنها بالحقوق املعنوية، فقد عرف الفقه اإلسلمي معنى الحق بأنه سلطة  

اإلنسان على الش يء، فلمالك هذا الحق أن يحمي حقه من الغير أو أن يتنازل عنه، ويجوز للمالك التنازل عن  

ا للجميع، أما ُمصطلح    حقه بمقابل؛ مثل: البيع في  ُمباح 
 

عقود املعاوضة، أو بالهبة، أو بالترك بأن يجعله ماال

السماوات   ُملك  ﴿هلل  تعالى:  قال  خاص،  وجه  على  به  واالستئثار  الش يء  احتواء  بأنه:  ا  لغويًّ ِّف 
ُعر  فقد  لك 

ُ
امل

على  1واألرض﴾ سلطته  يعني  ش يء  على  اإلنسان  ُملك  بأنه:  االصطلح  في  وُعرف  له  ،  فيجوز  الش يء،  هذا 

 2استعماله، واستغلله، والتصرف به دون أن يتعسف في ُملكه أو يضر به الغير 

وأما املقصود من مصطلح الفكر: فيقصد به اإلنتاج واإلبداع الفكري الذي يصدر من عقل اإلنسان، فهو  

 يمنع الغير من التعدي عليها.الش يء املعنوي الذي يجب تفريغُه في نموذج مادي حتى يحصل على حماية قانونية  

وبعد تجزئة ُمصطلحات هذا املطلب، وتوضيح معناها بشكل موجز أستطيع اآلن أن أذكر املقصود بامللكية   

الفكرية بشكل عام، وهي تلك الحقوق التي ترد على أشياء معنوية، فهي حقوق تثبت على قيم غير مادية ألنها  

ول لصاحبها سلطة استغلل نتاجه الذهني الفكري وحق الحصول  من نتاج الذهن والفكر، وهذه الحقوق تخ

 .3" على ثمراته

 
 (.251سورة البقرة، اآلية ) 1
إرادية لللتزام(،   ينظر، حسيني إبراهيم أحمد إبراهيم، الوجيز في مصادر االلتزام في ضوء الفقه اإلسلمي والنظام املدني )املصادر اإلرادية والغير  2

 . 13، ص2018فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر، الطائف، الطبعة األولى، 
برامج    3 املجاورة ولخصوصية حماية  املؤلف والحقوق  )دراسة لحقوق  العربية  القوانين  في  الفكرية  امللكية  ينظر، شحاتة غريب شلقامى، كتاب 

 .2، ص 2009للنشر والتوزيع، القاهرة، لم يذكر رقم الطبعة عام الحاسب اآللي، دار الجامعة الجديدة  
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 :1ومن الواجب علينا أن نذكر أنواع حقوق امللكية الفكرية وما يتفرع منها من حقوق مجاورة 

األمور   إلى  يرجع  والسبب  الحصر؛  ال  املثال  سبيل  على  فهي  لذلك  ا؛  جدًّ كثيرة  الفكرية  امللكية  أنواع  إن 

ثلثة  املست إلى  عام  بوجه  بتصنيفها  قامت  الفكرية  للملكية  السعودية  الهيئة  ولكن  الراهن،  وقتنا  في  حدثة 

مصنفات رئيسة: فأما التصنيف األول فهو نظام حماية العلمات التجارية، والتصنيف الثاني يختص بنظام  

لتصميمات التخطيطية للدارات  حقوق املؤلف، وأما التصنيف الثالث واألخير فيختص بنظام براءة االختراع وا

ل على هذا النظام في عام   ِّ
هـ بقرار من مجلس الوزراء بإضافة األصناف النباتية، والنماذج  1439املتكاملة، وُعد 

 الصناعية على املصنف األخير.

واملقصود من التصنيف األول العلمات واألسماء التجارية وهي: عبارة عن مجموعة من األشكال، واألسماء،  

لنشاطه  و  استخدامها  في  بتكر 
ُ
امل يرغب  التي  والرسوم  والصور،  والرموز،  والحروف،  واألختام،  اإلمضاءات، 

 التجاري؛ حتى يتميز عن غيره من التجار. 

وفيما يخص التصنيف الثاني الذي يوضح لنا حماية حقوق املؤلف، فإن فكرة هذا الحق أنه يشمل على  

ا  ا، ثم تتفرع منه حقوق مجاورة مثل: منتج الصوت، وفنان األداء، وهيئة اإلذاعة  حق املؤلف بوصفه حقًّ أصليًّ

: بأنه الشخص  2ونحوهم، فقد عرفت الهيئة السعودية لحقوق امللكية الفكرية في مادتها األولى املقصود باملؤلف 

 الذي يبتكر املصنفات األدبية، أو العلمية، أو الفنية. 

عديد من املصنفات، منها: )املصنفات املشتركة( التي يشترك فيها مجموعة من  ويندرج تحت حق املؤلف ال 

ا )املصنفات الجماعية(: وهي التي يعمل عليها  األشخاص سواء أمكن الفصل في سهم كل واحد منهم أم ال، وأيض 

 مجموعة من األشخاص بتوجيه من شخص ُينشر تحت إدارته وباسمه. 

املشتق( وهو: املصنف املستند على مصنف آخر، وكذلك املصنفات   كما تتضمن هذه املصنفات )املصنف

 السماعية: وهي التي يؤديها األشخاص بأصواتهم، ويعملون على تثبيتها بأي وسيلة من وسائل اإلثبات. 

ا نوضح املقصود من املصنف الثالث والذي يشمل عدة أمور، بدايتها نظام براءة االختراع الذي ُيقصد   وأخير 

االخ التخطيطية  به:  التصميمات  ويليها  معينة،  مشكلة  لحل  اإلنسان  يخترعها  التي  الجديدة  التقنية  تراعات 

للدارات املتكاملة، وهي: التصاميم والتراكيب ثلثية األبعاد التي تتكون من عدة قطع أو تراكيب توصل في بعض  

ل بشكل كامل أو بشكل جزئي، كما يندرج في امل شغَّ
ُ
صنف الثالث النماذج الصناعية: وهي  لتكون دارة متكاملة ت

واملنتجات   اليدوية  التقليدية  الحرف  منها:  األبعاد،  ثلثية  أو  األبعاد  ثنائية  تكون  فقد  الصناعية،  اإلنتاجات 

ا املصنفات النباتية: وهي عبارة عن مجموعة من النباتات املكونة من أصل نباتي   الصناعية كالتصاميم، وأخير 

 
واللوائح   1 لألنظمة  الفكرية  للملكية  السعودية  للهيئة  الرسمي  املوقع  إلى  انظر  الفكرية:  امللكية  مصنفات  مفهوم  توضيح  من  للمزيد 

regulations/-v.sa/lawshttps://www.saip.go 
 اململكة العربية السعودية، صدر باملرسوم امللكي لنظام حماية حق املؤلف في مادته األولى، املؤلف: هو الشخص الذي ابتكر املصنف.  2

https://www.saip.gov.sa/laws-regulations/
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لها   أضيف  بحيث  هذا  واحد  استنبط  الذي  الشخص  فإن  النباتية،  املصنفات  باقي  عن  ُيميزها  وراثي  مركب 

ا للمرسوم امللكي الذي صدر في عام    هـ.1439/  10/  19التركيب أو قام باكتشافه فإنه يحظى بحماية قانونية وفق 

 املطلب الثاني: الهيئة السعودية للملكية الفكرية

ل حقوق امللكية الفكرية، فقد صدر قرار من مجلس الوزراء عام  اهتمت اململكة العربية السعودية بمجا

هـ على إنشاء هذه الهيئة والتي تقوم على إستراتيجيات ومبادئ معينة تهدف إلى حماية جميع املصنفات  1439

  الفكرية، ثم تطرقت إلى الصعوبات التي واجهت الهيئة وكيفية التغلب عليها؛ لتوفير الحماية القانونية الكاملة 

 .1لحقوق امللكية الفكرية  

: نشأة الهيئة السعودية للملكية الفكرية: 
ً

 أوال

هي هيئة تعزز اإلنتاج الوطني املحلي بحيث تحفز اإلنسان على االبتكار واإلبداع، وتعطيه الدافع إلى أن يبتكر  

 في األسواق ويكون 
 

ا من املمكن أن يكون متداوال ا معين  ا للستثمار، أو أ  منتج  ا ُيطرح  موضع  ا علميًّ ن يكون منتج 

اإلبداعات   هذه  حماية  على  تعمل  الفكرية  للملكية  السعودية  الهيئة  فإن  ذلك  وعلى  العلمية؛  املكتبات  في 

وتعطيها حقها القانوني بالحماية حتى يثق الكاتب واملخترع واملبتكر بأن األنظمة السعودية قادرة على    الوطنية

 حماية حصيلة هذا التعب والجهد.

كامل، فقد أكدت أنظمة حقوق اإلنسان في    إن األنظمة والقوانين وضحت حماية حقوق اإلنسان بشكل 

الرأي  العربية السعودية على نظام حماية املطبوعات والنشر للمؤلف ذكر فيه حق اإلنسان بإبداء  اململكة 

مؤلفاته  خلل  من  "ال (2)  والتعبير  مبدأ  عليه  ُيطلق  مبدأ  الحرية  لهذه  ولكن  الرأي  ،  لحرية  النظامي  تقييد 

والتعبير"، وهو مبدأ ُيحدد مجموعة من القيود والضوابط عند إبداء الرأي بحيث تكون منسجمة مع املعايير  

 القانونية املنصوص عليها، ومنها:  

 عدم إبداء الرأي في املسائل املاسة ألمن الدولة.   -1

 أكان ذلك بالقول، أم بالكتابة، أم بأي وسيلة أخرى.  عدم جواز املساس بسلمة األفراد وكرامتهم، سواء  -2

 االمتناع عن التهديد والذم والتشهير؛ ألنها مسائل يترتب على مخالفتها العقاب.   -3

 

 
يوضح تنظيم الهيئة السعودية  هـ،  1439/  9/  14تاريخ    496اململكة العربية السعودية، صدر قرار باملرسوم امللكي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم    1

 a9f600fd90bd/1-a61a-4ff1-7a45-https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6cf17f84للملكية الفكرية 
هـ اإلطار العام  1321/  9/  3تاريخ    32ذكرت هيئة حقوق اإلنسان في اململكة العربية السعودية في نظامها األساس ي والذي صدر باملرسوم امللكي رقم     2

، لحقوق اإلنسان، والذي تضمن العديد من الحقوق، من ضمنها: نظام التنفيذ، ونظام مكافحة االتجار باألشخاص، ونظام املطبوعات والنشر

 ونظام رعاية املعوقين، ونظام حماية الطفل، ونظام الحماية من اإليذاء. 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6cf17f84-7a45-4ff1-a61a-a9f600fd90bd/1
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ثانًيا: تشريعات الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وتصنيفها لهذه الحقوق إلى ثالث مصنفات رئيسة، 

 نذكرها على النحو التالي: 

 النظام األول: مختص ببراءة االختراع، واملصنفات النباتية، والنماذج الصناعية.   •

 النظام الثاني: مختص بالعلمات واألسماء التجارية. •

 النظام الثالث: مختص بحماية حقوق املؤلف.   •

ونية  كما تعمل الهيئة على منح براءات االختراع بعد دراسة الطلب وفحصه ملنح هذا العمل الحماية القان

ملالكها، ومنع الغير من االعتداء عليه بحيث تكون الحجة موجهة على الناس كافة، غير مقتصرة على فئة معينة،  

ا   من تاريخ تقديم الطلب للهيئة، ولكن انتقد    -أي بعد سنتين  –ويكون هذا الفحص بعد أربعة و عشرين شهر 

ا؛ لذلك  كثير من املؤلفين وأصحاب الفكر أن مدة فحص الطلب ووضعه ت حت الحماية القانونية طويلة نسبيًّ

للدول   االختراع  براءة  ومكتب  السعودي  الوطني  االختراع  براءة  مكتب  بين  اتفاقيات  السعودية  الهيئة  عملت 

األجنبية بحيث يفحص املكتبان الطلب لتبادل التقارير فيما بينهما، وبذلك تقصر مدة فحص الطلب؛ وهذا  

 ين، سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد الدولي. التعاون ُيفيد كلتا الدولت

التي   تبرز من خلل هذه اإلحصائية  في هذا املجال  العربية السعودية  اململكة  بالذكر أن إنجازات  الجدير 

عام   في  من  2018أجريت  أكثر  م  ِّ
د 
ُ
ق فقد  امللكية    3800،  لحماية  السعودية  الهيئة  لدى  اختراع  براءة  طلب 

%، وهذا يدل على أن نصف النسب  52%، أما الطلبات األخرى فكانت  48بات الوطنية  الفكرية، وبلغت الطل

ا إنتاجات فكرية وطنية مبتكرة تحتاج إلى تحفيز وحماية قانونية خاصة تمنع الغير من جرائم   املذكورة تقريب 

يود قانونية تحوي  السرقات واالنتهاكات العلمية، كما تطمح الهيئة إلى رفع نسبة االبتكارات الوطنية ووضع ق

 هذه املنتجات وتعمل على حمايتها.  

إلى إنشاء جيل جديد مبتكر في جميع جوانب   2030إن هذا األمر متوافق مع رؤية   املستقبلية التي تهدف 

 امللكية الفكرية، سواء في مجال الصناعات، أو املؤلفات، أو العلمات واألسماء التجارية.

 العناصر األساسية التي استندت عليها الهيئة منذ نشأتها:  

وضعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية إستراتيجيات خاصة تقوم على أربع ركائز مهمة، وهي: العنصران  

األوالن مختصان بأعمال الهيئة فقط، أما العنصران الثالث والرابع فهما يرتكزان على التعامل مع اآلخرين،  

 لى النحو التالي:  نذكرها ع

تهدف الجمعية إلى االهتمام بجميع جوانب امللكية الفكرية ووضعها في داخل إطار معين، كما    الركيزة األولى:

تهدف إلى إضافة جوانب فكرية جديدة وضمها داخل هذا اإلطار؛ مثل: اإلشارات الجغرافية، ونماذج املنفعة  

 ضمن حقوق امللكية الفكرية. 
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تعمل الهيئة على تكوين قاعدة بيانات خاصة بامللكية الفكرية ليستفيد منها أصحاب الفكر   الركيزة الثاني: 

 املعنوي؛ ألن هذه البرامج تساعد على تقديم املعلومات بشكل جيد وسليم لهم.  

م  التوليد واالستغلل للملكية الفكرية، ومنها: املصورون وصانعو األفلم القصيرة؛ مثل: أفل   الركيزة الثالثة:

(Motion Graphics  .فإن الهيئة تحاول وضع وسائل وقيود تحمي هذه األعمال من جرائم السرقات ) 

نجد في هذه املسألة نقطة نزاع ترتكز حول أعمال املصورين واإلعلميين بسبب طبيعة أعمالهم والتي تحتاج  

ر؛ لذلك نرى أن من األفضل أن  إلى النشر في مواقع التواصل االجتماعي؛ إذ ُيعتدى على أعمالهم بشكل مستم 

تعمل الهيئة على إنشاء مكتبة إلكترونية تودع فيها الصور ومقاطع الفيديو مع حفظ بيانات املالكين لها؛ لكي  

 يستطيع الناس االستفادة منها واستخدامها بطريقة مشروعة وقانونية.  

الرابعة: هذه    الركيزة  الهيئة على دخول  تعمل  إذ  امليداني؛  بداية من مرحلة  اإلنفاذ  امليدان  في  املنتجات 

امللكية   بإجراءات  املفرطين  أو  الحقوق  هذه  على  للمعتدين  املحاكم  مرحلة  إلى  الدولة  إلى  ودخولها  الجمارك 

 الفكرية وقوانينها.  

 من جانب آخر يجب أن نذكر الصعوبات التي واجهت الهيئة أثناء تحقيق أعمالها: 

إلى نشأتها  منذ  واجهت  الهيئة  الكوادر    فإن  قلة  منها  العملية،  الناحية  من  مشاكل  عدة  الراهن  وقتنا 

املتخصصة في هذا املجال، وقلة خبرة القضاة في قضايا امللكية الفكرية؛ لذلك فإن الهيئة السعودية للملكية  

ت  ( لتدريب هذه الفئا (WIPOالفكرية صرحت على اتفاقيتها مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية منظمة ال

والتوصل إلى مستوى أفضل في السنين القادمة، واستقطاب األفضلية منهم للعمل في داخل الهيئة، كما أنشأت  

الهيئة السعودية أكاديمية للملكية الفكرية تحت إشراف املنظمة وبالتعاون مع الجامعات السعودية إلنشاء  

 (1برامج صيفية تدريبية وبرامج ماجستير بمجال امللكية الفكرية.) 

 املطلب الثالث: جرائم امللكية الفكرية 

العالم   في  اإلجرامية  املظاهر  هذه  ازدادت  ولكن  اإلنسان،  للا  خلق  أن  منذ  موجود  الجريمة  مفهوم  إن 

فأصبحت تهدد اإلنسان في أمنه وحياته؛ حتى وصل األمر إلى التعدي على حقوقه الخاصة التي حماها للا، قال  

عتدين﴾. )  تعالى: ﴿وال تعتدوا إن للا 
ُ
 (2ال يحب امل

من خلل هذا املطلب سنوضح مفهوم الجريمة املدنية وأركانها بشكل موجز، ثم نركز على معرفة الجناة في  

 جرائم امللكية الفكرية؛ ألن التركيز على الجاني سوف ُيساعدنا على الوصول إلى نتيجة معينة وواضحة.  

 
نامج في  د. عبد العزيز السويلم ضيف بر م،  2021تصريح من الرئيس التنفيذي لهيئة امللكية الفكرية السعودية، الدكتور عبد العزيز السويلم،  1

لكية الفكرية(
ُ
  - YouTubeالصورة مع عبد للا املديفر )امل

 (.190سورة البقرة، اآلية ) 2

https://www.youtube.com/watch?v=a0CQJ7vMzG0&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=a0CQJ7vMzG0&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=a0CQJ7vMzG0&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=a0CQJ7vMzG0&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=a0CQJ7vMzG0&t=11s
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: تعريف الجريمة في مجال امللكية الفك
ً

 رية: أوال

تعددت تعاريف علم الجريمة لدى علماء اإلجرام، فمنهم من توسع فيه، ومنهم من ضيقه، ولكننا نرى أن   

أفضل من قام بتعريفه هو أحد رواد املدرسة التقليدية؛ وذلك ألن تعريفه يشمل العديد من الجوانب، منها:  

الدوافع يوضح  الذي  اإلجرامي  التسبيب  جانب  ثم  االجتماعي،  امللكية    الجانب  انتهاك  إلى  الجاني  دعت  التي 

ا الجانب العقابي والذي يوضح قواعد العقوبة للمتعدي على حقوق الغير.   الفكرية، وأخير 

( بأنه: "هو العلم الذي يتعامل مع الجريمة كونها ظاهرة اجتماعية، ويهتم  SUTHERLANDفعرفه العالم )

ا بالجر   . 1يمة ذاتها، انتهاء  بردود الفعل التي يتم اتخاذها ملرتكب الجريمة" بجميع جوانبها بداية من القوانين، مرور 

 إن جرائم امللكية الفكرية تتشابه مع الجرائم األخرى من حيث األركان، فإنها تشترط ركنين رئيسين، هما:  

في كتا   -1 إما أن يتجسد  الفكرية، فهو  امللكية  ُيعبر عنه حق  ب، أو  الركن املادي: ويقصد به املحل الذي 

 لوحة، أو منتج، أو علمة تجارية. 

الركن املعنوي: إن جرائم امللكية الفكرية تشمل القصد العام والقصد الخاص؛ وذلك ألن طبيعة هذه    -2

ا تكون من قبيل الجرائم العمدية، وباإلضافة إلى القصد الخاص الذي يحقق نية الباعث بتحقيق   الجرائم غالب 

 .2مصلحة خاصة له 

الجريمة، فهي  ومن جانب   ناحية عناصر  الجرائم األخرى من  مع  تتشابه  الفكرية  امللكية  آخر فإن جرائم 

 : 3تشمل ثلثة عناصر رئيسة 

 محل الجريمة: وهو الذي يقوم به الجاني، ويتمثل في كل عمل إيجابي أو سلبي يخالف القواعد القانونية.    -1

 بسبب االعتداء على حقوقه الفكرية من قبل الجاني.   املجني عليه: وهو املؤلف أو املبتكر الذي تضرر  -2

ا كان نوعها، ويدينه القضاء، وسنوضح هذا    -3 الجاني: وهو كل شخص يقوم بالتعدي على حقوق الغير أيًّ

 العنصر بشكل مفصل فيما يتعلق بجرائم امللكية الفكرية. 

 ثانًيا: الجناة في جرائم امللكية الفكرية:  

ة؛ مثل: أن يشترك أكثر من  إن ارتكاب جرائم امللكية الفكرية قد تقع من جانٍّ واحد أو من مجموعة جنا

 شخص لتقليد العلمات التجارية أو االختراعات، أو سرقة بعض أجزاء املصنفات الكتابية.  

 
 .8ص  2015ينظر، طه السيد الرشيدي أصول علمي اإلجرام والعقاب، مطابع املشهوري، الطائف، الطبعة األولى  1
األولى،    2 الطبعة  النشر،  بلد  يذكر  لم  العربية،  الدراسات  مركز  الناشر  الفكرية،  للملكية  الجنائية  الحماية  أحمد حسن،  جميل  ينظر، سلوى 

 . 621م، ص 2016
 . 18ص  2015ينظر، طه السيد الرشيدي أصول علمي اإلجرام والعقاب، مطابع املشهوري، الطائف، الطبعة األولى  3
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ومن جهة أخرى أوضح املشرع املصري أن أغلب الجناة في امللكية الفكرية هم املتخصصون في هذا املجال؛  

الفكرية بشكل مفص بأنظمة امللكية  إلى معرفتهم  الناحية  والسبب يرجع  إلى معرفتهم بما يخص  ل، باإلضافة 

 االقتصادية واألرباح الناتجة عن الحقوق الذهنية. 

(، ومن  1إن أغلب انتهاكات امللكية الفكرية تكون على املصنفات العلمية؛ وذلك ألهميتها القصوى في الحياة )

في   التدريس  أعضاء  يؤلفها  التي  الجامعية  الكتب  من  أجزاء  بعض  سرقة  رسائل  صورها  كذلك  الجامعات، 

املاجستير والدكتوراة لطلب الدراسات الُعليا، كما تطور وضع الجرائم الفكرية من املؤلفين إلى الناشرين؛ إذ  

تعمل إحدى شركات النشر على تزوير أحد الكتب غير األخلقية أو التي تمس كيان الدولة، ووضع اسم إحدى  

 ؤولية بوصفها الناشر لهذه الكتب غير األخلقية.املكتبات عليها؛ لتصبح املكتبة هي املس 

إن القانون السعودي ُيعطي الحماية القانونية لحقوق امللكية الفكرية بشكل عام، وحقوق املؤلف بشكل  

ا ملعايير ُمعينة إذا توفرت أصبحت هذه الفكرة اإلبداعية محمية بقوة القانون، وسنذكر أهم هذه   خاص وفق 

 :2املعايير  

معيار الفكر، وهو معيار ذهني دقيق، بأن يقوم املبتكر بإضافة ش يء جوهري    املعيار األول: -

ا في السابق، فخرج من هذا املعيار الصناعات املقلدة.   ا لم يكن موجود   على األصل، أو يخترع شيئ 

ي  يشترط هذا املعيار أن تكون الصناعات واالبتكارات من ضمن املصنفات الت  املعيار الثاني: -

 نص عليها النظام لكي تحظى بحماية قانونية، وُيعدُّ هذا املعيار من أهم املعايير املذكورة.

الثالث: - إلى عنصر    املعيار  البديهي؛ ألنه يفتقر  الذي يخرج منه املعيار  وهو املعيار اإلبداعي 

 اإلبداع، وال يحظى بالحماية القانونية.  

 ية الفكريةاملبحث الثاني: األجهزة القضائية في امللك

 تمهيد وتقسيم:  

في   أنها فصلت  الفكرية  امللكية  لهيئة  العامة  األمانة  جلسة شبه قضائية،    112قضية خلل    127أعلنت 

العقوبات    65وأصدرت   على  اللجنة  أحكام  اعتمدت  إذ  األطراف؛  بين  القائمة  الخصومة  في  يفصل  ا  قرار 

منها: عقوبة التشهير، ومصادرة األشياء املضبوطة وإتلفها،  املنصوص عليها في األنظمة واللوائح بموقع الهيئة، و 

 وغيرها من العقوبات األخرى.

 
 .635م، ص 2016حسن، الحماية الجنائية للملكية الفكرية، مركز الدراسات العربية، لم يذكر بلد النشر، الطبعة األولى، سلوى جميل أحمد 1
د. عبد العزيز السويلم    2021تصريح من الرئيس التنفيذي لهيئة امللكية الفكرية السعودية، الدكتور عبد العزيز السويلم، برنامج لقاء خاص،  2

لكية الفكرية(
ُ
  - YouTubeضيف برنامج في الصورة مع عبد للا املديفر )امل

https://www.youtube.com/watch?v=a0CQJ7vMzG0&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=a0CQJ7vMzG0&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=a0CQJ7vMzG0&t=11s
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النوع من   الفكرية، وكيف ينشأ هذا  امللكية  في قضايا  في هذا املبحث نتساءل عن دور القضاء السعودي 

ى فيها املنازعات في قضايا امللكية الفكر   ية؟ النزاع بين األطراف؟ وما الوسائل التي تسوَّ

هذا ما سوف نتناوله في هذا املبحث، بداية نوضح دور القضاء السعودي بوصفه وسيلة أصلية لتسوية  

املنازعات في مجال امللكية الفكرية، ثم نتطرق إلى التحكيم الداخلي بوصفه وسيلة قانونية أخرى تساعد في  

 تسوية املنازعات في هذا املجال.  

 فكرية املطلب األول: القضاء وامللكية ال

إن األصل في تسوية املنازعات في اململكة العربية السعودية هي السلطة القضائية؛ فإنها تختص بالنظر في  

جميع أنواع القضايا، وال سيما قضايا امللكية الفكرية؛ لذلك ينبغي أن نذكر أساس املسؤولية التي تقوم عليها  

 ذه الدعاوى. دعوى امللكية الفكرية والجهة القضائية التي تفصل في ه 

 أساس املسؤولية في جرائم امللكية الفكرية: 

يكمن املعنى العام ألساس املسؤولية في اختراق الحواجز القانونية النظامية وكسرها، وتنقسم املسؤولية في  

 هذا املطلب قسمين: املسؤولية الجزائية، واملسؤولية املدنية.

: املسؤولية املدنية:  
 

 أوال

هذا   التعويض وإصلح  فاعله  يلزم  والذي  بالغير  الضرر  أساس  ا على  دائم  املدنية  املسؤولية  تتضح فكرة 

في   الصورتين  كلتا  وتتفق  التقصيرية،  واملسؤولية  العقدية،  املسؤولية  صورتان:  املسؤولية  ولهذه  الضرر، 

لسببية بينهما، والواجب علينا إيضاح كلتا الصورتين على النحو  العناصر التي تشمل الخطأ والضرر والعلقة ا

 التالي:

 الصورة األولى: املسؤولية التقصيرية: 

وهي االنحراف في سلوك اإلنسان وتجاوزه للقوانين واألنظمة، وهذا االنحراف ينتج عنه إلحاق الضرر بالغير، 

ا ألفعاله وما  ومعيار املسؤولية في هذه املسألة قائم على اختراق االلت
 
زامات القانونية بحيث يكون اإلنسان ُمدرك

 . 1يترتب عليها من أضرار باآلخرين، وبالرغم من ذلك ال يقوم باحترامها 

علم    دون  اإلنترنت  شبكة  خلل  من  العلمية  الرسائل  إحدى  بانتهاك  األشخاص  أحد  قيام  ذلك  ومثال 

ثبتها بطرق اإلثبات كافة كاليمين الحاسمة أو القرينة أو  صاحبها؛ إذ يقع عبء اإلثبات على املؤلف، فله أن يُ 

 الكتابة؛ ألنها واقعة مادية.  

 
هرسة  لتزام(، فحسيني إبراهيم أحمد إبراهيم، الوجيز في مصادر االلتزام في ضوء الفقه اإلسلمي والنظام املدني )املصادر اإلرادية والغير إرادية لل 1

 . 213، باإلضافة إلى ص146، ص 2018مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر، الطائف، الطبعة األولى، 
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 الصورة الثانية: اإلخالل باملسؤولية العقدية: 

هي املسؤولية القائمة على عدم تنفيذ االلتزام الناش ئ عن العقد على الوجه املتفق عليه، وصورة ذلك: وجود  

والغير على أن ينفذ كلٌّ منهما االلتزام، إما بالعمل أو االمتناع عن العمل، في  علقة عقدية صحيحة بين املؤلف

  
 

ا سهل ا على هذا العقد، وهذا ما يجعل إثبات الضرر أمر  مثل هذه الحالة فإن إثبات العلقة السببية يكون قائم 

 مقارنة بالعلقة التقصيرية التي يصعب فيها اإلثبات في بعض األحوال.

السعودي في كلتا الحالتين جعل االختصاص لفض املنازعات فيما يخص جرائم االعتداء على    إن املنظم

من   والعشرون  الخامسة  املادة  نصت  فقد  واإلعلم،  الثقافة  بوزارة  الخاصة  للجنة  الفكرية  امللكية  حقوق 

ام النظام في هذه  تباشر اللجنة اختصاصاتها بالنظر في جميع مخالفات أحك)اللئحة التنفيذية لحق املؤلف:  

والعشرون   الثانية  املادة  في  ورد  ملا  ا  وفق  العقوبات  وتحدد  وعدد    1اللئحة،  االعتداء  حجم  مع  يتناسب  بما 

املخالفات التي سجلت لدى اللجنة بحق الجهة املخالفة، وتعويض أصحاب الحقوق عن الضرر الذي لحق بهم 

...) 2. 

في   الضرر  إثبات  مسألة  ففي  الفكرية؛  لذلك  امللكية  قضايا  في  كبيرة  صعوبة  نجد  التعاقدية  العلقات 

والسبب راجع إلى أن وزارة الثقافة واإلعلم هي الجهة املخولة بالتوثيق واإليداع وحماية هذا املصنف الفكري  

ا التفاق عقدي بين املؤلف والجهة املختصة، فعندما تخل الجهة بأحد التزاماتها وتسبب الضرر للم  ؤلف  وفق 

ويتجه برفع دعواه إلى هذه الجهة نفسها فقد يكون حقه معرض للخطر؛ ألن قرارات هذه اللجنة بمنزلة الحكم 

ذ على املخالف، ويجوز للمؤلف أن يتظلم على قرار لجنة تسوية املنازعات أمام ديوان املظالم   القضائي، وتنفَّ

ا، ولكن األمر غير املتصور أن تكون هذه ال  جهة هي الخصم والحكم في آن واحد.خلل ستين يوم 

 ثانًيا: املسؤولية الجنائية:  

إن املقصود باملسؤولية الجنائية: هي مسؤولية الفرد عند إخلله بإحدى القواعد القانونية ومحاسبته على  

للجرائم   عديدة  ا  صور  هناك  أن  ذكره  والجدير  ولنتائجها،  ملعناها  إدراك  عن  منه  تصدر  ألنها  اإلخلل؛  هذا 

 لجنائية في مجال امللكية الفكرية، لعلنا نذكرها في هذا الجانب:  ا

 

 

 

 
ا يشتمل على املعلومات التفصيلية التالية:  1 عد اإلدارة املختصة التي ضبطت املصنفات وثبت اشتمالها على اعتداء على حق املؤلف تقرير 
ُ
إجراء    -1  ت

تحديد طريقة االعتداء وما إذا   -3تحديد عدد النسخ املضبوطة من املصنف مع قيمة بيعها للجمهور وقت الضبط.    -2وصف تفصيلي للمصنف.  

 طريقة اكتشاف املخالفة.  -5طريقة عرض املصنفات املخالفة للجمهور.  -4كان داخل اململكة أو خارجها. 
 هــ. 4/9/1440، بتاريخ 4/8/2019لتنفيذية، الصادر باملرسوم امللكي اململكة العربية السعودية، نظام حماية حقوق املؤلف والئحته ا 2
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 الصورة األولى: تقليد املصنفات:  

بأنه: "كل    425ُيعدُّ التقليد جريمة جنائية في مجال امللكية الفكرية، وقد عرفه القانون الفرنس ي في املادة  

إنتاج آخر مطبوع أو جزء منه بصورة    نشر للمخطوطات أو األلحان املوسيقية أو الرسم أو الزخرفة أو كل 

 مخالفة للقوانين واألوامر املتعلقة بملكية املؤلفين، وكل تقليد ُيعتبر جنحة".  

 الصورة الثانية: قرصنة املصنفات:  

وهي صورة من صور الجرائم الجنائية في مجال امللكية الفكرية، ويقصد به: "هي عملية استنساخ املصنفات  

وبيعها من    املنشورة  النوع  وهذا  املؤلف،  من  إذن  ودون  والتوزيع،  النشر  مؤسسات  من  ترخيص  دون  خفية 

ا يقع على املصنفات املكتوبة والرقمية".   الجرائم غالب 

وبعد أن استعرضنا أساس املسؤولية القانونية في مجال قانون امللكية الفكرية فإن من الواجب علينا أن  

 تسوية هذه املنازعات على النحو التالي: نوضح الجهات القضائية املسؤولة عن 

 الجهات القضائية املختصة بتسوية منازعات امللكية الفكرية: 

تختلف الجهات املختصة بتسوية املنازعات في مجال امللكية الفكرية من مصنف إلى مصنف آخر؛ وذلك  

ٍّ منها. 
 بسبب اختلف طبيعة كل 

 وسوف نستعرضها على النحو التالي:

: امل
ً

 نازعات املتعلقة بحقوق املؤلف للمصنفات الكتابية:  أوال

إن الجهة املختصة بإيداع الفكر اإلبداعي لحقوق املؤلف وتوثيقه هي وزارة الثقافة واإلعلم، فعندما يحصل  

ا على حق املؤلف فإنه يتوجه إلى الجهة املختصة في هذه الوزارة، ثم يرفع دعواه على   ا ضرر  ٍّ من الغير مسبب 
تعد 

النظام على ح التي نص  الغير،  من اعتدى على مؤلفاته أو كتاباته  مايتها، وعليه أن يثبت الخطأ الصادر من 

ا للقاعدة القانونية   والضرر الذي لحق به، والعلقة السببية فيما بينهم إذا كانت املسؤولية مدنية؛ وذلك وفق 

ا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض،التي تنص على   وحتى نستطيع معرفة الطريقة السليمة    أن كل خطأ سبب ضرر 

لربط الخطأ بالضرر ال بد أن نفرق بين املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصيرية في قضايا امللكية الفكرية والتي 

ا.  رت سابق  كِّ
ُ
 ذ

 ثانًيا: املنازعات املتعلقة بحقوق براءات االختراع، والنماذج الصناعية، واملصنفات النباتية:  

ة املختصة لتسوية املنازعات في براءات االختراع والنماذج الصناعية والعلمات التجارية عن  تختلف الجه

في دعاوى براءة   للنظر  الفكرية لجنة  للملكية  الهيئة السعودية  الجهة املختصة بحقوق املؤلف، فقد شكلت 

ا لألنظمة والتشريعات الوطنية، وكذلك   الفكرية وفق  امللكية  التي االختراع لحفظ حقوق  الدولية  االتفاقيات 

ا فيها.
 
عد اململكة طرف

ُ
 ت
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الدعوى   كان عنوان  االستئناف، سواء  املنازعات وطلبات  في جميع  النظر  اللجنة  اختصاصات هذه  فمن 

ا؛ ألن قرار اللجنة في هذه   ا؛ إذ تصدر هذه اللجنة قراراتها باألغلبية، ويكون منطوق الحكم علنيًّ ا أو مدنيًّ جنائيًّ

شبه الحكم القضائي من حيث الحجية؛ لذلك أجاز املشرع السعودي ألطراف الخصومة أن يتظلموا  املسألة ي

ا منذ صدور الحكم. )   (1على حكم اللجنة لدى ديوان املظالم خلل ستين يوم 

على حين نجد في النظام املقارن جمهورية السودان العربية التي سبقت العديد من الدول العربية في مجال  

ية الفكرية، فقد أنشأت أول محكمة في الوطن العربي مختصة بتسوية املنازعات لقضايا امللكية الفكرية،  امللك

(، كما قامت باالنضمام إلى املنظمة العاملية  2سواء كان موضوع الدعوى اإلخلل باملسؤولية املدنية أو الجنائية) 

لنظام القضائي السوداني إلنشاء إدارة مكتب  م، كذلك سعى ا1974للملكية الفكرية، وكان انضمامها في عام  

ُيطلق عليه "املسجل العام للملكية الفكرية" تابع لوزارة العدل، بحيث يعمل على توثيق جميع مصنفات امللكية  

عام   وفي  املساعدة،  الكوادر  من  وعدد  مستشار  قسم  لكل  أقسام،  ثلثة  من خلل  أنشأت  2008الفكرية  م 

خاص وحدة  السودان  وذلك  جمهورية  الجمارك  شرطة  في  الفكرية  امللكية  على  االعتداء  جرائم  ملكافحة  ة 

 ( 3بالتنسيق مع الجهات املختصة. ) 

نجد أن جمهورية السودان هي أول من أسس مفهوم امللكية الفكرية على صعيد الوطن العربي؛ ألن لديها  

و  ُيبدع،  ما  كل  يمتلك  أن  من حقه  اإلنسان  أن  على  ينص  ا   قضائيًّ
 
اإلسلمية  مبدأ الفطرة  تقتضيه  أمر  هذا 

 وقواعد العدالة واإلنصاف بغض النظر عن حجم اإلبداع. 

 املطلب الثاني: التحكيم وامللكية الفكرية

انتشر مجال التحكيم في العديد من املجاالت القانونية وخاصة في القضايا املتعلقة بالتجار وأعمالهم؛ ولكن  

أج املستمر  القانوني  التطور  أن  لفض  نجد  بديلة  وسيلة  ليكون  املجاالت  من  العديد  في  التوسع  للتحكيم  از 

امللكية   مجال  في  املنازعات  بفض  ومدى صلحياته  التحكيم  مسألة  نوضح  أن  علينا  يجب  لذلك  املنازعات؛ 

 الفكرية.

سوف نذكر في هذا املطلب املقصود بالتحكيم بوصفه وسيلة بديلة لفض املنازعات، وهل أجاز القانون  

 عودي تسوية املنازعات في مجال امللكية الفكرية عن طريق التحكيم أم ال؟ الس 

 

 
والنماذج  اململكة العربية السعودية، صدر باملرسوم امللكي نظام براءات االختراع والتصميمات التخطيطية للدارات املتكاملة واملصنفات النباتية    1

 هــ.1440/ 4/9، بتاريخ 2019/ 5/8الصناعية والئحته التنفيذية الصادر برقم 
جمهورية السودان، صدر قرار من رئيس القضاء على تأسيس أول محكمة لحقوق امللكية الفكرية في الوطن العربي نشرت في موقع وزارة العدل،   2

 م. 2002/ 7/ 21لعام 
م، موقع  2002/  7/  21جمهورية السودان، صدر قرار من رئيس القضاء على تأسيس أول محكمة لحقوق امللكية الفكرية في الوطن العربي، عام  3

 http://www.ipsudan.gov.sd/Reg_word.htmlوزارة العدل لجمهورية السودان: 

http://www.ipsudan.gov.sd/Reg_word.html
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: تعريف التحكيم:  
ً

 أوال

قامت محكمة النقض بتعريف مفهوم التحكيم بأنه: الطريق االستثنائي الذي يلجأ فيه الخصوم إلى حل  

حكم، وقد يكون هذا  
ُ
االتفاق قبل املنازعة ويسمى شرط  املنازعات فيما بينهم عن طريق شخص ثالث ُيسمى بامل

 التحكيم، أو يكون بعد املنازعة بين الطرفين ويسمى مشارطة التحكيم.

إن األصل العام يقض ي أن القضاء العادي هو الذي يفصل في الخصومات، ولكن لوجود العديد من املميزات  

املميزات: األمر أبرز هذه  إليه، ومن  الناس  يلجأ كثير من  التحكيم فقد  تكلفة من    في  أقل  التحكيم  أن  األول: 

القضاء؛ إذ إن التعامل مع القضاء وإجراءاته يحتاج إلى أشخاص متخصصين في هذا املجال؛ كاالستعانة بمحامٍّ  

في   للفصل  القضاء  أسرع من  التحكيم  أن  الثاني:  واألمر  التحكيم.  بإجراءات  مقارنة  ا  ماديًّ ُمكلف  األمر  وهذا 

حكم املتخصص في موضوع النزاع، وهذا األمر الخصومة. واألمر الثالث: أ
ُ
ن التحكيم يسمح للخصوم باختيار امل

 .1يساعد في فهم النزاع بطريقة سريعة وأكثر دقة  

في قضايا   املنازعات  لتسوية  التحكيم  أن نظهر مدى قوة حجية  التحكيم علينا  لنا مفهوم  اتضح  أن  بعد 

 ملجال له الصفة اإللزامية كالحكم القضائي أم ال؟  امللكية الفكرية، فنتساءل هل التحكيم في هذا ا

أو   تعاقدية  طبيعة  ذا  كان  إذا  ما  التحكيم  ُحكم  طبيعة  حول  للفقهاء  اختلف  موضع  املسألة  هذه  تعدُّ 

 قضائية، وسنذكر بعض الحجج التي استند عليها كل فريق: 

 حجة من قال بأن التحكيم ذو طبيعة تعاقدية:  -1

تلف عن الطبيعة القضائية من جوانب عديدة، من أهمها: أن التحكيم يكون االتفاق  ذكروا أن التحكيم يخ 

ا   ٍّ منهم؛ وذلك لتحقيق أهداف خاصة، بخلف الطبيعة القضائية التي تهدف دائم 
عليه بين األطراف وبرضا كل 

 إلى تحقيق الصالح العام. 

 
ُ
تبعة لفض النزاع؛ فإن القاض ي يطبق  كما أن التحكيم يختلف عن الطبيعية القضائية من حيث القواعد امل

حكم فُيطبق قواعد العدالة 
ُ
 . 2قواعد القانون، أما امل

 حجة من قال بأن التحكيم ذو طبيعة قضائية:   -2

أصحاب هذا الرأي ذكروا أن حكم التحكيم له طبيعة خاصة؛ ألنه يمر بالعديد من املراحل منذ االتفاق  

 للتنفيذ.  عليه في العقد إلى أن يتصف بالصيغة ا
 

ا قابل ا نهائيًّ  لتنفيذية، ويكون حكم 

 
لى،  طارق سمير طلبة دويدار، كتاب األبعاد القانونية المتداد شرط التحكيم، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األو   ينظر،  1

 . 27م، ص 2017
 . 109، باإلضافة إلى ص 105ينظر، املرجع السابق، ص 2
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ا،   وهذا ما اتجه إليه املنظم السعودي فعرف ُحكم التحكيم أنه ذو طبيعة مركبة، فهو بداية يكون تعاقديًّ

ويلزم فيه الكتابة واالتفاق عليه من األطراف، ثم ينتهي هذا الحكم بطبيعة قضائية بحيث يحوز على حجية  

 ن الحكم القضائي. األمر املقض ي شأ

 ثانًيا: نطاق تطبيق التحكيم لتسوية املنازعات في مجال امللكية الفكرية:  

وبعدما أوضحنا املقصود من مصطلح التحكيم، نأتي بطرح املادة الثانية من نظام التحكيم السعودي والتي  

ا  تنص على: "مع عدم اإلخلل بأحكام الشريعة اإلسلمية وأحكام  
 
االتفاقيات الدولية التي تكون اململكة طرف

ا كانت طبيعة العلقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا  فيها، يسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم أيًّ

ا يجري في خارج اململكة، واتفق أطرافه على إخضاعه   ا دوليًّ ا تجاريًّ جرى هذا التحكيم في اململكة أو كان تحكيم 

م هذا النظام، وال تسري أحكام هذا النظام على املنازعات املتعلقة باألحوال الشخصية، واملسائل التي ال  ألحكا

 يجوز فيها الصلح". 

في بداية األمر نوضح طبيعة حق امللكية الفكرية هل تندرج تحت الحقوق الشخصية أم الحقوق األخرى؟ 

 :1هوا إلى ثلث نظريات وهذه املسألة أثارت الجدل بين كثير من الفقهاء واتج

النظرية األولى: ذكرت أن حق امللكية الفكرية ُيعدُّ من الحقوق العينية، وتوجه أصحاب هذا الرأي إلى أن  

حق امللكية حق معنوي، وتنطبق عليه جميع عناصر حق امللكية الثلثة، وهي: حق االستعمال لهذا املصنف في  

الك لهذا املنتج بتأجيره، وحق املؤلف بجواز التصرف بمصنفه  جميع جوانبه املخصصة له، وحق استغلل امل

 من بيع وشراء. 

من  العديد  في  العينية  الحقوق  تشابه  الفكرية  امللكية  حقوق  بأن  النظرية  هذه  أصحاب  احتج  كما 

 الخصائص، ومنها: 

: أن الحقوق العينية وحقوق امللكية الفكرية حقوق مانعة استئثارية مقتصرة على صاحب
 

 امللك فقط. أوال

ا: أن الحقوق العينية وحقوق امللكية الفكرية هي حقوق جامعة ودائمة فل تزول بعدم االستعمال، وال   ثاني 

 يسقط بالترك، ويجوز انتقالها إلى الخلف العام والخلف الخاص.

عدُّ من الحقوق الشخصية؛ ألنه اتضح لهم أن ح
ُ
ق امللكية النظرية الثانية: ذكرت أن حق امللكية الفكرية ت

هو حق لصيق بالشخصية، وسبب نظريتهم ارتباط اإلنتاج الفكري لإلنسان بأنه جزء ال يتجزأ من شخصيته،  

 وال يمكن الفصل بينهم، فدمجوا امللكية الفكرية بالحق األدبي اللصيق بالشخصية.  

 
الع  1 القوانين  في  الفكرية  امللكية  برامج  ينظر، شحاتة غريب شلقامى، كتاب  املجاورة ولخصوصية حماية  املؤلف والحقوق  )دراسة لحقوق  ربية 

 . 113إلى صفحة  106، ص2009الحاسب اآللي، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، القاهرة، لم يذكر رقم الطبعة عام 
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النظرية التي تجمع    النظرية الثالثة: أوضحت أن حق املؤلف ذو طبيعة مزدوجة، وتبنى املنظم السعودي هذه

؛ لذلك أطلق على هذا املجال   بين الحق األدبي والحق العيني، بمعنى أن الحق الفكري ُيضاف بجانبه حقٌّ ماليٌّ

 اسم )امللكية الفكرية(؛ ألنه يجمع بين الحقوق الذهنية والحقوق العينية لإلنسان. 

تكون بين أفراد األسرة؛ مثل: أحكام    نجد أن مسائل األحوال الشخصية تنطبق على جميع العلقات التي

الزواج، والطلق، والحضانة، والنفقة، وامليراث، وغيرها من األحكام املشابهة لها؛ لذلك فإن امللكية الفكرية ال  

قمنا   التي  الفكرية  امللكية  لحقوق  املركبة  الطبيعة  بسبب  وذلك  ا؛ 
 
إطلق املسائل  من  النوع  هذا  تحت  تندرج 

ا.    بإيضاحها سابق 

من جانب اآلخر نجد أن املادة الثانية من نظام التحكيم ذكرت أنه يجوز التحكيم في جميع املسائل عدا  

  املسائل التي ال يجوز فيها الصلح؛ لذلك يجب أن نوضح املقصود بالصلح في هذه املادة:

لح عكس الفساد، وهو الطريقة الودية التي تفضُّ فيها املنازعات؛ إذ يكون الص لح باللجوء إلى أحد إن الصُّ

صلح فيكون  
ُ
األشخاص ليقرب وجهات النظر بين املتخاصمين ويفصل في الخصومة، فإن تعذر األمر على امل

 ( 1األمر بيد القضاء ليفصل فيه، قال تعالى: ﴿إنما املؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم﴾. ) 

املسائل   تلك  هي  الصلح  فيها  يجوز  ال  التي  األمور  من  إن  األولى  املادة  نصت  فقد  العام،  بالنظام  املتعلقة 

الصلح   فيها  يجوز  التي ال  املسائل  في  التحكيم  يجوز  "ال  أنه:  السعودي  التحكيم  نظام  التنفيذية من  اللئحة 

املادة لم يكن على سبيل   العام". نلحظ أن نص  بالنظام  بين الزوجين، وكل ما هو متعلق  كالحدود، واللعان 

كر بعض األمثلة التي ال يجوز فيها الصلح؛ وذلك بسبب األهمية البالغة في هذه املسائل، فل يجوز الحصر، بل ذ

التهاون بها ألنها تحتاج إلى سلطة قضائية رادعة تطبق على مرتكبيها الحق العام والحق الخاص، وهذه السلطة  

 2غير موجودة في نطاق التحكيم

ضايا امللكية الفكرية؛ ألنه حق خالص لإلنسان وحده، فل يتعلق  وبناء على ذلك نجد أن الصلح جائز في ق 

 بحدود للا تعالى كالقصاص، وال يتصل بحقوق اآلخرين مثل اللعان أو القذف. 

وبعد أن أوضحنا أن امللكية الفكرية ال تدخل في مسائل األحوال الشخصية، وال تدخل في املسائل التي ال  

 أهمية تطبيق نظام التحكيم في هذا النوع من الجرائم: يجوز فيها الصلح، نستطيع أن نذكر

ا في دعم حقوق امللكية الفكرية، فقد طبقت    WIPO)لقد قدمت منظمة امللكية الفكرية العاملية ) ا كبير  دور 

التحكيم   حكم  إلى صدور  النزاع  وقوع  منذ  التحكيم  إجراءات  ونظمت  الدولي،  الصعيد  على  التحكيم  نظام 

العاملية  والتصديق عليه بش  في املنظمة  التحكيم والوساطة  نهائي من قبل املنظمة، كما ذكر مدير مركز  كل 

 
 (.10سورة الحجرات، اآلية ) 1
 و   2

 
، القيادة العامة لشرطة الشارقة مركز بحوث الشرطة، لم يذكر اسم ينظر، جلل جميل سلمان الفلحي، الصلح سيد األحكام شرعا

 
قانونا

 .103باإلضافة إلى ص  299، ص 2018الجامعة أو الكلية، 
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WILBERS ERIK    أهمية التحكيم في تسوية املنازعات في قضايا امللكية الفكرية، وأهمية تطوير الدورات والبرامج

هذه الحقوق وحمايتها على الصعيد  التدريبية في هذا املجال؛ إذ إنها تساعد على ارتقاء البنية التحتية الداعمة ل

 (1الوطني والدولي.)

 الخاتمة 

من خلل ما سبق أوضحت دراسة "املسؤولية القانونية لجريمة انتهاكات امللكية الفكرية في ضوء القانون  

السعودي" أن حقوق امللكية الفكرية هي ُمجرد حق واحد من الحقوق القانونية التي تحمي اإلنسان من اعتداء  

ساعد هذه البلد على النهضة االقتصادية والثقافية،  الغ
ُ
ير عليها، ولهذا النوع من الحقوق أهمية بالغة؛ ألنها ت

ا ملا يلي:    وانتهت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات وفق 

: النتائج
ً

 أوال

ذلك إنشاء اململكة العربية  هناك وعي كبير بحقوق امللكية الفكرية وأهميتها في املجتمع، والذي ُيشير إلى    -1

السعودية هيئة متخصصة لحماية هذه الحقوق؛ ولكن ضابط هذه الحقوق هو تفريغ حق امللكية الفكرية في  

ش يء مادي ملموس حتى يحظى بالحماية القانونية؛ لذلك استثنى املنظم السعودي الحقوق املعنوية كاألفكار  

 واآلراء، فل يستطيع القانون أن يحميها. 

املنتجات    -2 باستثناء  الغير،  اعتداء  من  القانون  يحميها  التي  املصنفات  من  مجموعة  هناك  أن  لنا  تبين 

نتج بطابع غير ابتكاري.   
ُ
ل على امل ِّ

قلدة فإنها ال تحظى بالحماية القانونية وإن ُعد 
ُ
 امل

يتعل  -3 لكل دولة فيما  القوة  نقاط  السعودية على االستفادة من  العربية  اململكة  امللكية  تعمل  ق بمجال 

عدُّ أكبر دولة تمتلك قاعدة بيانات في  
ُ
الفكرية؛ لذلك وقعت اتفاقية مع الصين لتبادل األفكار الذهنية؛ ألنها ت

 هذا املجال.   

األشخاص    -4 هم  الفكرية  امللكية  حقوق  على  عتدين 
ُ
امل أغلب  أن  ذكر  املصري  املشرع  أن  لنا  يتضح 

ختص في مجال امللكية الفكرية يعرف  املتخصصون في هذا املجال، لكننا نعا
ُ
رض هذا الرأي؛ إذ إن الشخص امل

ا وااللتزامات الواجبة عليه لحماية حقه من هذا التعدي.    حُقوقه جيد 

إن أول من اهتم بحقوق امللكية الفكرية على صعيد الوطن العربي هي جمهورية السودان التي أنشأت    -5

م، ونرى أن جمهورية السودان قد أحسنت في 2002لعالم العربي عام  أول محكمة لحقوق امللكية الفكرية في ا

هذه   في  املنازعات  تسوية  في  املختصة  والجهة  الفكرية  للملكية  والحماية  التوثيق  مكاتب  بين  بالفصل  فعلها 

 الجرائم.

 
اإللكتروني:  1 موقعها  على  لغة  من  بأكثر  الوثائق،  من  العديد  وفرت  الفكرية،  امللكية  لحقوق  العاملية  املنظمة  في  والوساطة  التحكيم    مركز 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=261456 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=261456
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العربية   أوضحت الدراسة جواز اللجوء إلى التحكيم لتسوية املنازعات بمجال امللكية الفكرية في اململكة -6

بحثه   في  إسماعيل محمود  الدكتور محمود  للباحث  السابقة  الدراسة  مع  اتفقت  النتيجة  السعودية، وهذه 

"إشكالية اللجوء إلى التحكيم في منازعات امللكية الفكرية في القوانين الوطنية" الذي ذكر أن التحكيم جائز في 

 بيعة الجزائية فل يجوز فيها التحكيم. املنازعات ذات الطبيعة املدنية، أما املنازعات ذات الط

 وأخيًرا وجب علينا الوقوف على بعض التوصيات التي سنذكرها على النحو التالي: 

التجديد املستمر بإضافة مصنفات جديدة كاملصنفات الطبية وتوفير الحماية القانونية من قبل الهيئة    -1

   السعودية للملكية الفكرية.

دوائ   -2 إنشاء  على  املحاكم  العمل  داخل  الفكرية  امللكية  جرائم  منازعات  لتسوية  متخصصة  قضائية  ر 

كثرة   بسبب  وذلك  والدمام؛  والرياض،  مثل: جدة،  الرئيسة؛  االقتصادية  املدن  في  التجارية  واملحاكم  العامة 

دن.
ُ
 األعمال التجارية والشركات في تلك األماكن، وانتشار العلمات واألسماء التجارية في تلك امل

ؤوا للفصل في املنازعات القائمة في    -3 تفعيل برامج تدريبية للقضاة في مجال حقوق امللكية الفكرية حتى يهيَّ

   هذه الحقوق.

نقترح تطوير نظام التحكيم الداخلي في اململكة العربية السعودية بما ُيلبي متطلبات التطور الحاصل في    -4

   حقوق امللكية الفكرية.

 صياغة اتفاقيات دولية تكون شاملة فيما يتعلق بحقوق امللكية الفكرية.حث الدول على  -5

الحث على إنشاء سلسلة من الدورات التعليمية لتوعية األفراد الطبيعيين واالعتباريين بحقوق امللكية    -6

 الفكرية.

 

 املراجع 

 املراجع الشرعية:   

 . القرآن الكريم. 1

 املراجع العلمية القانونية: 

(. الوجيز في الحقوق العينية في ضوء الفقه اإلسلمي واألنظمة السعودية. األردن: دار  2015بلحاج العربي. )

 الثقافة والتوزيع.  

. اإلمارات: مؤسسة القيادة العامة  2018جلل جميل سلمان الفلحي. )
 
 وقانونا

 
(. الصلح سيد األحكام شرعا

 ركز بحوث الشارقة. لشرطة الشارقة، م 
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(. إرادية(, الوجيز في مصادر االلتزام في ضوء الفقه اإلسلمي والنظام  2018حسيني ابراهيم أحمد ابراهيم. )

 املدني)املصادر اإلرادية والغير )املجلد الطبعة األولى (. الطائف: فهرسة امللك فهد الوطنية للنشر. 

الجنائية للملكية الفكرية )املجلد الطبعة األولى (. القاهرة: مركز  (. الحماية  2016سلوى جميل أحمد حسن. )

 الدراسات العربية. 

(. املكلية الفكرية في القوانين العربية دراسة لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة  2009شحاتة غريب شلقامى. )

 يع. ولخصوية حماية برامج الحاسب اآللي. القاهرة: دارة الجامعة الجديد للنشر والتوز 

(. األبعاد القانونية المتداد شرط التحكيم )املجلد الطبعة األولى (. القاهرة:  2017طارق سمير طلبة دويدار. )

 مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع. 

 (. أصول علمي اإلجرام والعقاب )املجلد الطبعة األولى(. الطائف: مطابع املشهوري. 2015طه الرشيدي. )

 مية والقانونية:املراجع النظا 

 هــ. 1424/ 7/ 2، بتاريخ41. نظام حماية حقوق املؤلف، الصادر باملرسوم امللكي رقم1

 م. 2002/ 7/ 21. نظام القضاء لجهورية السودان التابع لوزارة العدل، بتاريخ 2

 هـــ.1428/ 3/ 8، تاريخ 17. نظام مكافحة الجرائم املعلوماتية، الصادر باملرسوم امللكي رقم 3

 هـــ.1438/ 3/ 8، تاريخ 18ام التعاملت اإللكترونية، الصادر باملرسوم امللكي رقم . نظ4

 هــ. 1439/ 9/ 14، تاريخ 496. نظام تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادر باملرسوم امللكي رقم 5

 هــ.1421/ 2/2، بتاريخ  18. نظام املطبوعات والنشر بوزارة اإلعلم، الصادر باملرسوم امللكي رقم 6

 هــ.1433/ 5/ 24، بتاريخ 34. نظام التحكيم، الصادر باملرسوم امللكي رقم 7

رقم  8 امللكي  باملرسوم  الصادر  السعودية،  العربية  اململكة  في  اإلنسان  حقوق  هيئة  نظام  بتاريخ  32.   ،

 هــ. 1321/ 9/ 3

 م. 2013/ 9/ 20. نظام التحكيم والوساطة، املنظمة العاملية لحقوق امللكية الفكرية، 9

. نظام براءة االختراع والتصميمات التخطيطية للدارات املتكاملة واألصناف النباتية والنماذج الصناعية،  10

 الصادر 

 هـــ.1425/ 5/ 29، بتاريخ27باملرسوم امللكي رقم 
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 املراجع اإللكترونية: 

السويلم، 1 العزيز  عبد  الدكتور  الفكرية،  للملكية  السعودية  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  من  تصريحات   .

لك، على الرابط التالي: 2020لعام
ُ
ية  د. عبد العزيز السويلم ضيف برنامج في الصورة مع عبد للا املديفر )امل

  - YouTubeالفكرية(

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=a0CQJ7vMzG0&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=a0CQJ7vMzG0&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=a0CQJ7vMzG0&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=a0CQJ7vMzG0&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=a0CQJ7vMzG0&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=a0CQJ7vMzG0&t=11s
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 دراسة مقارنة :  الحجيـة القانونيـة لتوثيق الـمحررات اإللكترونية

Legal authority to document electronic editing: comparative study 
 Dr. Mohammed Talaat Yadak      محمد طلعت يدك د.

 موثق وقاض ي امللكية العقارية بوزارة العدل ، االجتماعيةمحاضر باملعهد العالي للخدمة 

 عضو الجمعية املصرية لالقتصاد السياس ي واإلحصاء والتشريع 

 

Abstract 

The communications and information revolution and the massive technical development in the use of the computer 

and the Internet have led to a major development in transactions and electronic commerce ، with most legal acts and 

contracts ، through electronic writing and editing ، taking place. 

As a result، an alternative to written authentication has emerged ، electronic authentication being compatible with 

the nature of legal acts and contracts made using modern technical means.  

In this paper ، we consider the concept of documented electronic edits ، the importance of the creation and 

importance of documented electronic edits ، the conditions for their validity and signature، the need for physical 

presence before the notary، as well as the preservation and validity of electronic writing، the legal value of such edits ، 

legal protection and the legal implications of documenting such edits. 

In addition to the above; At the end of the study، the researcher had reached several findings ، the most important 

of which; The limitations of the provisions of the Civil Code، the Evidence Code and the Egyptian Authentication Act in 

order to accept the authentication of electronic editing; keeping pace with information technology and electronic 

signature ، and inadequate electronic signature law to cover the regulation of official editing and electronic signature 

provisions ، Unlike the French legislature ، which has established an integrated regulation of the process of documenting 

electronic editing ، Indicating all the issues relating to authentication from how it is established in accordance with a 

special information system to the order of its authority and its effects vis-à-vis its parties and others. 

At the conclusion of the study ، the researcher recommended several recommendations; The most important of 

these were: The provisions of the Civil Code ، the Evidence Code ، the Egyptian Documentation Act and any relevant law 

must be adapted to accept documented electronic edits and to keep up with information technology and electronic 

signatures to produce the same effects and authority ، whether in traditional ways; That it should be staffed by an 

independent organization that would provide details of the electronic editor; What works for the electronic editor is not 

always for everyone else ، and what works for the paper or traditional editor is not necessarily for all. 

Search words: (Proof-Documentation-Electronic Editing-Written Evidence-Electronic Signature-Authority-Editor). 
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 : امللخص

أدت ثورة االتصاالت واملعلومات والتطور التقني الهائل في استخدام الحاسب اآللي وشبكة اإلنترنت إلى تطور  

كبير في املعاملت والتجارة اإللكترونية، فأصبحت معظم والتصرفات والعقود القانونية، تتم وترتب الحجية 

 ة. القانونية، بواسطة الكتابة اإللكترونية واملحررات االلكتروني

 عن التوثيق الكتابي، التوثيق اإللكتروني يتوافق مع طبيعة التصرفات القانونية والعقود التي  
 

ولذلك ظهر بديل

 تتم باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

ونتناول في هذا البحث مفهوم املحررات اإللكترونية املوثقة، وأهمية إنشاء تلك املحررات اإللكترونية املوثقة، 

صحت الكتابة  وشروط  وحجية  حفظها  عن   
 

فضل املوثق،  أمام  املادي  الحضور  وضرورة  عليها،  والتوقيع  ها، 

املحررات   تلك  توثيق  على  املترتبة  القانونية  واآلثار  القانونية،  والحماية  لها،  القانونية  والقيمة  اإللكترونية، 

 اإللكترونية. 

إلى عد الباحث  نهاية الدراسة توصل  إلى ما سبق؛ وفي  القانون املدني،  إضافة  نتائج أهمها؛ قصور نصوص  ة 

املعلومات   تكنولوجيا  اإللكترونية، ومواكبة  توثيق املحررات  لقبول  التوثيق املصري،  اإلثبات وقانون  وقانون 

والتوقيع اإللكتروني، وعدم كفاية قانون التوقيع اإللكتروني لتغطية لتنظيم أحكام املحررات الرسمية والتوقيع  

ا فيه  اإللكتروني،    لعملية توثيق املحررات اإللكترونية، مبين 
 

ا متكامل بخلف املشرع الفرنس ي الذي وضع تنظيم 

ا لنظام معلوماتي خاص وانتهاء  بترتيب حجيته وآثاره   كافة املسائل املتعلقة بالتوثيق بداية من كيفية إنشاءه وفق 

 في مواجهة أطرافه والغير. 

دة توصيات؛ كان أهمها: ضرورة تطويع نصوص القانون املدني، وقانون  وفي ختام الدراسة أوص ى الباحث بع

اإلثبات، وقانون التوثيق املصري وأي قانون له شأن، لقبول املحررات اإللكترونية املوثقة ومواكبة تكنولوجيا  

رق التقليدية.  املعلومات والتوقيع اإللكتروني لترتب نفس اآلثار أو الحجية سواء بسواء مع املحررات املوثقة بالط 

ا؛ فما يصلح للمحرر   مع ضرورة إفراده لتنظيم مستقل يتولى تفاصيل األمور الخاصة باملحرر املوثق إلكتروني 

اإللكتروني ال يصلح لغيره في كافة لغيره كافة األحوال، وما يصلح للمحرر الورقي أو التقليدي، ليس بالضرورة أن  

 يصلح لكافة املحررات. 

حجية    - التوقيع اإللكتروني    – الدليل الكتابي    -املحررات اإللكترونية  - التوثيق  –اإلثبات  )     مفردات البحث:

 املحرر( . 
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 مقدمـــــــة 

تتمثل عملية التوثيق اإللكتروني بشكل عام في تأكيد وتثبيت الثقة التجارية في التعامل عبر شبكة االنترنت، بما  

يجب املحافظة على سلمة البيانات واملحررات، ومن ثمَّ دعمها بالوسائل التقنية، كالتوقيع اإللكتروني، واعتماد  

 نظام معلوماتي عالي الثقة ألمنها وتوثيقها.   

 أهمية املوضوع:  •

ا في تأمين املعاملت والتصرفات اإللكترونية، فل يمكن أن تتحقق نتائج   ا أساسي  يلعب التوثيق اإللكتروني دور 

النظام اإللكتروني، وكذلك   بأمن  في مجال املعاملت اإللكترونية، بدون رفع مستوى رفع ثقة املواطن  عملية 

اإلل للتعاملت  القانونية  الحماية  الحكومات  بمستوى  تنفذها  التي  خاصة  والتشريعات،  القوانين  في  كترونية 

 والدول، لتأمين املعاملت ودعم الثقة التجارية. 

 بطريق متخصصة جهات الحالي الوقت في به  أصبحت تقوم التصرفات واملحررات اإللكترونية؛وإثبات   فتوثيق

 إليه، تنسب ممن صدورها وصحة ومحتواها، مضمونها، حيث: من اإللكترونية املعاملت سلمة حول  التحري 

أو تصديق بذلك وتصدر توثيق    في عليها االعتماد  ويتم والصحة، السلمة بهذه فيها تشهد  إلكترونية شهادة 

 اإللكترونية.  املعاملت التجارية  ،وإنجاز اإلثبات 

 مشكلة الدراسة: •

ا ما يترتب على توثيق املحررات     اإللكترونية نقس الحجية واآلثار التي تترتب على توثيق املحررات التقليدية؛غالب 

بحجية املوثقة  اإللكترونية  املحررات  تتمتع  للمحررات   اإلثبات، في حيث  املقررة  الحجية  ذلك شأن  في  شأنها 

 تلخيص يمكن  لذاالتعامل عن بعد.   في الثقة  ودعم  اإللكترونية  التجارة  تدعيم في خطوة  مما يعد التقليدية،

 :بالتالي النحو على البحث هذا في الدراسة مشكالت 

  املوثقة؟ وما هي آلية توثيق املحررات واملعاملت اإللكترونية؟ اإللكترونية املحررات ماهية .1

 ؟  والطرق اإللكترونية اآلثار املترتبة على توثيق املحررات بالطرق التقليدية بين ماهية العلقة .2

 الدراسة:منهج  •

اعتمدت في دراستي ملوضوع الحجية القانونية لتوثيق املحررات اإللكترونية على املقارن؛ فكان البد من اإلشارة  

في  وردت  والتي  اإللكتروني،  والتوقيع  اإللكترونية  للمحررات  القانونية  باآلثار  الخاصة  القانونية  األحكام  إلى 

 اإلمكان.  التشريع الفرنس ي واملصري والدولي، وذلك قدر

   خطة الدراسة: •

سيتم التعرض للحجية القانونية لتوثيق املحررات اإللكترونية من حيث ماهيتها وشروطها وحجيتها في اإلثبات، 

 وذلك خالل املباحث اآلتية: 

 ماهية توثيق املحررات اإللكترونية.  املبحث األول:
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 اإللكترونية.اآلثار القانونية لتوثيق املحررات  املبحث الثاني:

 

 املبحث األول 

 ماهية توثيق املحررات اإللكترونية

 تمهيد:

: ملفهوم هذه املحررات اإللكترونية،  
 

إن التعرض ملاهية توثيق املحررات االلكترونية؛ يستوجب علينا التطرق أوال

كذا ضرورة الحضور  ثم ألهمية تلك املحررات اإللكترونية املوثقة، وشروط صحتها، وإنشائها، والتوقيع عليها، و 

 عن حفظ تلك املحررات؛ 
 

   وذلك على النحو االتي: املادي أمام املوثق، فضل

: مفهوم املحررات اإللكترونية املوثقة
ً

   أوال

في  اإللكترونية  املحررات  والتوثيق وبخاصة  اإلثبات  في مجال  العصرية  للتطورات  التشريعي  التنظيم  يتجسد 

 بتكنولوجيا الخاصة اإلثبات  بقواعد املتعلقالعديد من التشريعات الداخلية لبعض الدول: كالقانون الفرنس ي  

، (1) ، واملعدل ألحكام القانون املدني2000  لسنة   ٢٣٠رقم    اإللكتروني  بالتوقيع  واملتعلقة املعلومات الجديدة،

 .(3) ، والئحته التنفيذية(2) ٢٠٠٤لسنة  ١٥وقانون التوقيع اإللكتروني املصري رقم  

  "املحرر اإللكتروني"؛، على تعريف  2004لسنة    15وقد حرص املشرع املصري في قانون التوقيع اإللكتروني رقم  

بأنه األولى،  املادة  في  أو    : حيث عرفه  ترسل،  أو  تخزن،  أو  تدمج،  أو  تنشأ،  معلومات  تتضمن  بيانات  "رسالة 

ا بوسيلة إلكترونية، أو رقمية، أو ضوئية، أو بأية و   سيلة أخرى مشابهة". تستقبل كلي 

 للمحرر اإللكتروني، وإنما  
 

ا مستقل أما املشرع الفرنس ي في التعديل الوارد على القانون املدني، فلم يضع تعريف 

(؛ بأن: "ينشأ اإلثبات الخطي، أو اإلثبات بالكتابة من تتابع  1316في املادة )"الدليل الكتابي"  بصفة عامة    عرف

رقام، أو أي رمز، أو إشارة أخرى ذات داللة مفهومة، أيا كانت دعامتها، أو شكل  للحروف، أو املعاملت، أو األ 

 .(4) إرسالها"

 
(1) LOI no 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative a la 

signature électronique، J.0 n° 62 du 14 mars 2000 page 3968. 

ية، العدد  بتنظيم التوقيع اإللكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعية تكنولوجيا املعلومات، واملنشور بالجريدة الرسم 2001لسنة  15القانون رقم  (2)

   .17، ص2004ابريل   22، 17

التوقيع اإللكتروني بقرار وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات رقم    (3) لقانون  التنفيذية  في  2005لسنة    109صدرت اللئحة  ، 2005مايو    15، 

 .2005مايو  25(، املؤرخ في 115واملنشور بجريدة الوقائع املصرية، العدد رقم )

(4) Article 1316: "La preuve littérale، ou preuve par écrit résulte dune suite de lettres، de caractères، de chiffres ou de tous autres 

signes ou symboles dotés dune signification intelligible، quels que soient leur support et leurs modalités de transmission". 
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ويتضح من صياغة املشرع الفرنس ي لتعريف الدليل الكتابي، أنه قد اشتمل على املحرر الورقي واإللكتروني معا،  

ي أيا كانت دعامته، األمر الذي يفيد  وينصرف إلى مفهوم املحرر اإللكتروني، حيث استخدم تعبير الدليل الكتاب

 .(1) مواكبة النص ألي تطور تكنولوجي

ا، أو التي يتم    املحررات اإللكترونية،يعرف البعض    وفي الفقه؛ بأنها: "املعلومات والبيانات املسجلة إلكتروني 

ا باستخدام نظام معالجة املعلومات عبر وسيط إلكتروني"  . (2) تبادلها إلكتروني 

يعر  البعضكما  "(3) فها  بأنها:   طرفي بين تتم التي املراسلت  من خلل  تبادلها  يتم التي واملعلومات  البيانات  ، 

 شاشات  أو الصلبة، األقراص خلل  من أم شبكة اإلنترنت، خلل من  أكانت  سواء إلكترونية، بوسائل العلقة

 فهي بعمل، القيام  أو  حق إثبات  أو بينهما، املعلومة  أخرى، لتوصيل  إلكترونية  وسيلة أية  أو اآللي، الحاسب 

 ". البعض لبعضهم املعلومة توصيل من اإلنترنت عبر يتمكن املتلقون  خللها  من التي الوسيلة

قانون   يستحدث  فلم  اإلثبات،  قانون  في  املستقرة  املحررات  أنواع  على  اإللكترونية  املستجدات  تؤثر  لم  كما 

ا باملحرر الرسمي والعرفي، الذين أصبحا محرر إلكتروني  التوقيع   اإللكتروني أي نوع جديد من املحررات مكتفي 

 . (4)رسمي، ومحرر إلكتروني وعرفي

ومن ثم؛ فإن توثيق املحررات اإللكترونية يتم عن طريق جهة معتمدة، باستخدام إجراءات فنية، تهدف إلى 

هو السبيل   بمعنى آخر؛ن توقيعات وصحة نسبته إلى من يصدر عنه.  تثبيت مضمون املحرر، ودقة ما يحمله م

 إلى ضمان سلمة وتأمين التعامل عبر اإلنترنت، سواء من حيث أطرافه، أو مضمونه، أو محله، أو تاريخه. 

 ثانًيا: أهمية إنشاء املحررات اإللكترونية املوثقة: 

ا في أمن   ا أساسي  املعاملت اإللكترونية، فل يمكن تحقيق نتائج عملية في مجال  يلعب التوثيق اإللكتروني دور 

املعاملت اإللكترونية بدون رفع مستوى رفع ثقة املواطن بأمن النظام اإللكتروني، وكذلك بمستوى الحماية  

لتأمين   والدول  الحكومات  تنفذها  التي  خاصة  والتشريعات  القوانين  في  اإللكترونية  للتعاملت  القانونية 

 . (5)ملت لدعم الثقة التجاريةاملعا

( من قانون التوقيع اإللكتروني  17وقد اعترف املشرع املصري بإمكانية إنشاء املحررات اإللكترونية، في املادة )

تسري في شأن إثبات صحة املحررات اإللكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع اإللكتروني  التي تنص على أن: "

 
 محمد محمد سادات، األحكام العامة للمحررات اإللكترونية الرسمية، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، كلية الحقوق، جامعة املنصورة، د.    (1)

   . 722، ص 2010، مصر، 74ع

   .191، بدون سنة، صد. عمر خالد محمد الزريقات، عقد البيع عبر اإلنترنت، دراسة تحليلية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، عين شمس (2)

   .205، ص2006محمد فواز املطالقة، الوجيز في عقود التجارة اإللكترونية، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،    (3)

 . 2004لسنة  15( من قانون التوقيع اإللكتروني املصري رقم 17املادة ) ينظر:  (4)

السودان، مج  (5) السياسية، جامعة بحري،  لآلداب والعلوم  اإللكتروني، مجلة جامعة بحري  التوثيق  ،  6. ع3زيد حمزة مقدم، وسائل وضمانات 

 .  169، ص 2014
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يما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو الئحته التنفيذية، واألحكام املنصوص عليها  والكتابة اإللكترونية، ف

 ". في قانون اإلثبات في املواد املدنية والتجارية

التقليدي  الرسمي  املحرر  كان  )  -وإذا  للمادة  ا  املصري 10وفق  اإلثبات  قانون  من  فيه    - (  يثبت  الذي  ذلك  هو 

ا لألوضاع  موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة م ا تم على يديه، أو من تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبق 

"املحرر    بأنه:؛  الرسمي اإللكتروني الرسمي  فإنه يمكن تعريف املحرر القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه،  

  اإللكتروني، أو الكتابة اإللكتروني التي يتولى موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، إثبات ما تم على محرر 

ا لألوضاع القانونية وفي حدود سلطته   إلكتروني، أو ما تم على يديه، أو من تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبق 

 واختصاصه".  

ا: شروط صحة املحررات اإللكترونية املوثقة: 
ً
 ثالث

ا إلى أن املحرر اإللكتروني أو الكتابة اإللكترونية؛ هي التي يتوالها موظف عام أو شخص مكل  ف بخدمة  أشرنا آنف 

ا لألوضاع   عامة، إثبات ما تم على محرر إلكتروني، أو ما تم على يديه، أو من تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبق 

 ومن ثّم فإنه يشترط لصحة املحرر اإللكتروني املوثق؛ ما يلي:القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. 

 الشرط األول: صدور املحرر اإللكتروني من املوثق املختص: 

: كتابة أو توثيق املحررات الورقية أو اإللكترونية، والتي يجب أن  هيهو املختص واملكلف بخدمة عامة،    املوثق؛ 

، بعد أخذ (2) إذ يشترط في تعيين املوثقين صدور قرار من وزير العدل.  (1) تكون صادرة منه وباسمه وموقعة منه

 .(3) رأي املجلس األعلى ملصلحة الشهر العقاري 

 بأنها:  ق" التصدي جهة"،  2004لسنة    15رقم    اإللكتروني التوقيع  قانون  مشروع في  املصري  املشرع عرفوقد  

 تقديم أو إلكتروني، تصديق بإصدار شهادات الترخيص جهة من  له املرخص  االعتباري  أو  الطبيعي "الشخص 

 
د. محمد سادات، األحكام العامة للمحررات ؛  57، ص 2004معة الجديدة، اإلسكندرية،  محمد حسين منصور، قانون اإلثبات، دار الجا  ينظر:   (1)

 . 726اإللكترونية الرسمية، مرجع سابق، ص
 .   1946لسنة  114( من القانون رقم 4: املادة )ينظرفي شروط تعيين املوثقين بمصلحة الشهر العقاري املصرية.  (2)
تقوم مكاتب التوثيق وفروعها بـ: تلقي املحررات وتوثيقها، وإثبات املحررات الرسمية في الدفاتر  ؛  1946لسنة    114( من القانون رقم  3املادة )  ينظر:   (3)

ويكون للمحررات املثبتة للعلقة اإليجارية وشروطها وانتهائها    نفيذاملعدة لذلك، ووضع الصيغة التنفيذية على صور املحررات الرسمية واجبة الت

ا للمنشور الفني رقم ) بحفظ أصول املحررات التي تم توثيقها  . كما تقوم  2006( لسنة  5قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور أطرافها. طبق 

تي تم توثيقه، وإعطاء صور من املحررات املوثقة ومرفقاتها. التصديق على وموافاة املكتب الرئيس بصور من كل منها، وإعداد فهارس للمحررات ال

التي تنص  توقيعات ذوى الشأن في املحررات العرفية وإعداد فهارس لها، وإثبات تاريخ املحررات العرفية وإعداد فهارس لها، والتأشير على الدفاتر  

ل وإيداع املحررات التي بينتها اللئحة التنفيذية وهى: الوصايا، وسائر التصرفات املضافة  القوانين على التأشير عليها عن طريق مكاتب التوثيق، وقبو 

لية، وإعطاء  إلى ما بعد املوت، واملحررات املوثقة واملحررات العرفية املصدق على توقيعات ذوى الشأن فيها أمام السلطات األجنبية والسفارات القنص

( من تعليمات  4: املادة )ينظر ات، وإثبات التاريخ في املحررات العرفية، أو التأشير على الدفاتر املشار إليها.  الشهادات بحصول التصديق على التوقيع

 . 2001التوثيق، طبعة 
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ا جاء   قد القانون  أن اإللكتروني. إال  بالتوقيع  متعلقة خدمات  أي   التنفيذية اللئحة  أما  لها. تعريف  أي من  خالي 

 وتقديم اإللكتروني، التصديق شهادة  بإصدار لها املرخص بأنها: "الجهات  التصديق جهات  فقد عرفت  للقانون؛

 .(1) بالتوقيع اإللكتروني" تتعلق  خدمات

)  في اإللكتروني للتوقيع األوروبي اإلطار بشأن األوروبي  التوجيه يعرفه كما "(2)بأنه(  11/ 2املادة   شخص كل: 

 وهي بذلك،  مرتبطة أخرى  خدمات  تقديم أو يتولى  اإللكتروني، التوقيع توثيق  شهادات يصدر معنوي  أو  طبيعي

 ". األخرى  املعلوماتية والخدمات النشر، واالطلع، أو خدمات مؤرخ، توقيع بإصدار  تسمح التي التقنيات 

 الشرط الثاني: صدور املحرر اإللكتروني في حدود اختصاص املوثق:  

ف يُ   في مصر؛
 
وعمل محضر التصديق بمعرفته،    املوثق بمراجعة صور املحررات املوثقة ومطابقتها لألصل،  كل

وبعد توقيع أصحاب الشأن يذكر أسماؤهم، ومحل إقامتهم، وبطاقة تحقيق شخصيتهم، وأن يحصل التوقيع 

ا بخط واضح، بدون إضافة، أو كشط، أو تحشير. وأن تكتب بيانات املحرر   أمامه. ويراعى أن يكون املحرر مكتوب 

مقرو  واضح  بخط  التصديق  أو  التوثيق،  املثبتة  بدفتر  البيانات  تكون  وأن  وتوقيعه،  ا،  ثلثي  اسمه  وكتابة  ء، 

بالدفاتر مطابقة ملوضوع املحرر، ويذكر اسم املكتب الذي تم به اإلجراء، ويذكر رقم قيد املحضر، أو املحرر  

 .(3) بدفتر التصديق، أو التوثيق

ا عليها    كما يمتنع على املوثق؛  أن يقوم بالتوثيق، أو التصديق على املحررات واجبة الشهر، إال إذا كان مؤشر 

ومختومة بـ "صالح للشهر"، ولم يكن قد سقطت بفوات مده السنة عند تقديم طلب الشهر الخاص بها من  

ا عليه ا ومختومة بـ "صالح  املأمورية املختصة. وكذا املحررات واجبة القيد في السجل العيني، إال إذا كان مؤشر 

للقيد"، ومحررة على الورق األبيض. وكذا استمارة التسوية إذا قدمت بعد امليعاد املحدد لسريان نظام السجل  

الشأن   صاحب  يخطر  امليعاد  تأجيل  حال  وفي  العدل،  وزير  قرار  يحدده  الذي  املساحي  القسم  على  العيني 

 .(4)باالستمارة املوقوفة، بميعاد السريان الجديد

ا لنص املادة ) وفي فرنسا؛ ، تسجيل جميع  1948ديسمبر  9( من املرسوم الصادر في 134يحب على املوثق، وفق 

: تحديد رسوم  األول :  أمرينالتصرفات املوثقة، وذلك خلل شهر من تاريخ تحرير املحرر. وهذا التسجيل يعني  

 
 اإللكتروني التوقيع نشاط ملزاولة اللزمة التراخيص منح التصديق اإللكتروني، وكذلك خدمات تقديم أنشطة تنظيم مهمة املصري  أناط املشرع (1)

، وذلك في إطار قانوني وتقني، على أن تكون هذه التراخيص اختيارية وليست املعلومات" تكنولوجيا  صناعة تنمية "هيئة للشركات املتخصصة

 اإللكتروني املصري.   ( من قانون التوقيع19، 2) : املادةراجعإجبارية. 
شأن التوقيع اإللكتروني.     1996/ 12/ 13الصادر في  999/93: التوجيه األوروبي رقم راجع (2)  بِّ
 . 1996( لسنة 31(، )23(، )3: املنشورات الفنية الصادرة عن مصلحة الشهر العقاري أرقام )راجع )3(
: د.  للمزيد راجعالشهر العقاري املصري والفرنس ي. ( من تعليمات قانون التوثيق املصري؛ للمزيد في خصوصيات عمل مأمور 19/3: املادة )ينظر )4(

  393، ص  2018محمد طلعت يدك، اآلثار القانونية لشهر الحقوق العينية والشخصية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بنها،  

 وما بعدها. 
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مباشرة قبل  اإلدارة،  لجهة  أداؤها  املوثق  على  يجب  التي  التسجيل.    التسجيل  بعض  اآلخرإجراءات  اتخاذ   :

 اإلجراءات في مكتب التسجيل.

من ناحية تحصيل رسوم التسجيل، ومن ناحية تمكين جهة   فالهدف من عملية التسجيل؛ هو هدف مزدوج: 

ا في   شخصي 
 

اإلدارة من الرقابة على التصرفات املوثقة. فاملوثق؛ هو الذي يقوم بأداء التسجيل، ويعد مسئوال

، فإنه يتعرض للمسؤولية متى تأخر عن آداء هذه الرسوم، كما  مواجه ة اإلدارة، عن أداء هذه الرسوم. ومن ثم 

ا لنصوص املواد ) ، 20ال يستطيع أن يتخلص من هذا االلتزام بحجة أن العميل لم يقم بإيداع الرسوم، طبق 

 .1948ديسمبر   9( من املرسوم الصادر في 29، 21

رسوم التسجيل، يحق له بعد ذلك أن يباشر إجراءات التسجيل. ويتم التسجيل عادة    ومتى قام املوثق، بأداء 

وبهذه   تسجيله.  يفيد  بما  املحرر  أصل  على  يؤشر  ثم  لذلك،  معد  في سجل  باملحرر  املتعلقة  البيانات  بإثبات 

تاريخه،  الطريقة تتمكن جهة اإلدارة من رقابة املحرر املوثق، من حيث صحة البيانات وبصفة خاصة: صحة  

وعدم وجود فراغات، وتوقيع املوثق، والعملء، والشهود، وكل البيانات األخرى اللزمة لصحة املحرر املوثق.  

ا إلى منع التلعب في بيانات املحرر   .(1)فالتسجيل يهدف أساس 

ا  إنه يجب أن يصدر املحرر اإللكتروني في حدود سلطة املوثق باعتباره  ومن ثم نخلص إلى:   ا ومكاني  ا نوعي  مختص 

ا ال يكون له صفة الرسمية، وصدوره   بتحرير الورقة، حيث إن إنشاء املحرر اإللكتروني من غير مختص نوعي 

 من موثق في دائرة غير دائرة اختصاصه ال يمنحه هو اآلخر صفة الرسمية. 

 ق:  الشرط الثالث: مراعاة األوضاع القانونية في إنشاء املحرر اإللكتروني املوث

على أنه: "يجب أن يكون    1947لسنة    68( من اللئحة التنفيذية لقانون التوثيق املصري رقم  9تنص املادة )   

البيانات   عدد  على  تشتمل  وأن  أو كشط،  تحشير،  أو  إضافة،  على  غير مشتمل  واضح  بخط  ا  مكتوب  املحرر 

 الخاصة بموضوع املحرر على ما يأتي:  

 واليوم والساعة التي يتم فيها التوثيق باألحرف. ذكر السنة والشهر   .1

 اسم املوثق ولقبه ووظيفته.   .2

ا لنص املادة ) .3  ( من اللئحة. 13بيان ما إذا كان قد تم باملكتب أو في مكان أخرى طبق 

 أسماء الشهود. .4

إقامتهم وأسماء وكلئهم   .5 آلبائهم وصناعتهم ومحال  آبائهم وأجدادهم  وأسماء  الشأن  أسماء أصحاب 

 ن تقض ي الحال بوجودهم للمعاينة.وم

وإذا كانت املادة السابقة بما تتضمنه من أحكام تنظيمية، تصلح للمحرر الخاضع للتوثيق بالطرق التقليدية،  

ا في املحرر اإللكتروني،  فإنها ال تصلح جميعها للتطبيق على املحرر الرسمي اإللكتروني، فمنها من يوجد منطقي 

 
 .  396محمد يدك، املرجع السابق، ص   : راجع )1(
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ضرورة إفراد املشرع املصري    لذا؛ نرى مع البعض:معه: كالكشط والتحشير وغيره.  ومنها ما ال يمكن تصوره  

لتنظيم مستقل يتولى األمور الخاصة باملحرر اإللكتروني املوثق، فما يصلح للمحرر اإللكتروني ال يصلح لغيره في  

 (1) ح لكافة املحرراتكافة لغيره كافة األحوال، وما يصلح للمحرر الورقي أو التقليدي ليس بالضرورة أن يصل

 رابًعا: إنشاء املحررات اإللكترونية املوثقة: 

اإللكترونية والتوقيعات  املحررات  بين  املساواة  بشأن  لتوجيهات  ا 
 
التقليدية،    (2) تنفيذ والتوقيعات  واملحررات 

عدل للمرسوم    ،(3)2005لسنة    973آخرها املرسوم رقم  صدر عن مجلس الدولة الفرنس ي عدة مراسيم،  
ُ
وامل

ا، وكيفية  (4) املنظم ألعمال املوثقين  1971لسنة    941رقم   ، بهدف وضع تنظيم شامل للمحررات املوثقة إلكتروني 

ا.    إتمام املوثق لها إلكتروني 

ولتلفي الصعوبات املرتبطة بإنشاء التوقيعات اإللكترونية، وحفظ الكتابة اإللكترونية، وإيجاد الحلول التقنية  

البعضال اعتبر  االعتبار؛  في  تؤخذ  قد  تتبع   (5) تي  نحو  التدريجي  السعي  إلى  املوثق  يدفع  املرسوم  هذا  أن 

. حتى أصبح 
 

التكنولوجيا الجديدة، كما أنه يمثل ثورة على األوراق التي يستخدمها املوثق والتي ستختفي مستقبل

إمكانية إنشاء األعمال املوثقة على دعامات    -رسومتاريخ نفاذ امل  -2006للموثقين الفرنسيين في األول من فبراير  

 
 
ا بها ومنظمة

 
 .(6)إلكترونية، معترف

على املوثق الذي يقوم بإنشاء وثائق على دعامات    2005لسنة    973( من املرسوم16لذلك؛ فقد أوجبت املادة )

األ  املجلس  عليه  يوافق  الذي  املعلومات  وإرسال  تداول  نظام  يستخدم  أن:  للموثقين، ويضمن  إلكترونية  على 

سلمة وسرية محتويات الوثائق، كما يجب أن تكون نظم نقل املعلومات املوضوعة من قبل املوثقين مشتركة  

 
    . 729محمد سادات، األحكام العامة للمحررات اإللكترونية الرسمية، مرجع سابق، ص   (1)

الفرنس ي    (2) القانون املدني  القانوني الذي يميز هوية من وقعه، ويعبر عن    "التوقيع اإللكتروني"يعرف  "التوقيع الضروري إلتمام التصرف  بأنه: 

دما يكون الكترونيا فيجب أن يتم باستخدام وسيلة آمنة لتحديد هوية املوقع وضمان صلته  رضائه بااللتزامات التي تنشأ عن هذا التصرف. وعن

، واملضافة بقانون التوقيع اإللكتروني  2006املدني الفرنس ي، املعدل في سنة    399( من القانون رقم 6/13: املادة )ينظر   بالتصرف الذي وقع عليه".

 . 2004لسنة  15( من قانون التوقيع اإللكتروني املصري رقم1ذاك؛ نص املادة )؛ ويقابل 2000لسنة  230الفرنس ي رقم  
ل يتولى هذا املرسوم الجديد تنظيم بعض أعمال املوثقين وما يقومون به من توثيق املحررات املبرمة على دعامات ورقية، مع وضع تنظيم مماث  (3)

 . ينظر: لى قدم املساواةلتوثيق املحررات املنشأة على دعامات إلكترونية ليضعهما ع

- Décret n°2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les 

notaires، J.O. n°186 du 11 août 2005. 
(4) Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires، J.0. du 3 décembre 1971، p. 11795. 
(5) BLANCHET (T) ، La réalisation du minutier central des   notaires de France (la conservation des actes authentiques  

électroniques)، Journées intemet pour le droit، Paris، 6éme édition، 7 décembre 2004، p.3. 
(6) SAMARCQ (N.)، Les actes authentiques électronique، Une réalité au let février، Revue du droit des techniques de l'information 

de la communication، n° 47، novembre 2005، p.18. 
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ومتوافقة مع تلك التي أنشأها موثقون آخرون أو مؤسسات أخرى، وهو ما يضمن هوية املرسل واملرسل إليه،  

 .(1)وسلمة وسرية العمل املوثق 

نستخلص ثًم؛  لتداول    ومن  ثالثة شروط  افر  تو وجوب  الفرنس ي،  باملرسوم  املتعلقة  السابقة  املادة  من 

 الوثائق والعقود اإللكتروني؛ وهي:

 إقراره وموافقة املجلس األعلى للموثقين عليه. .1

 ضمان سلمة وسرية محتويات العقد أو املحرر اإللكتروني. .2

نشئت من قبل موثقين   .3
ُ
توافق وترابط املحرر اإللكتروني مع نظم نقل املعلومات األخرى التي تكون قد أ

 آخرين.    

ا، فإنه يجب على املوثق إثبات تاريخ توقيع املحرر املوثق   ولضمان الثقة في إثبات التاريخ املحرر املوثق إلكتروني 

باألحرف ا  مكتوب  ويكون  متروك(2) بنفسه،  وغير  الوقت   ،  بصمة  في  املتمثلة  اإللكتروني  التوقيع  لتقنيات 

 . (3) لتحديده

 خامًسا: توقيع املحررات اإللكترونية املوثقة:

لسنة   اإللكترونية  التوقيعات  بشأن  النموذجي  األونيسترال  قانون  الثانية    2001يعرف  مادته  التوقيع  في 

ا،  "بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسا  :بأنهاإللكتروني؛   لة بيانات، أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقي 

يجوز أن نستخدم لتعين هوية املوقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، وبيان موافقة املوقع على املعلومات الواردة  

 في رسالة البيانات". 

شاء هيئة تنمية  الخاص بتنظيم التوقيع اإللكتروني، وإن  2004لسنة    15/جـ( من القانون رقم  1وبحسب املادة )

"كل ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل   بالتوقيع اإللكتروني:  صناعة التكنولوجية املصرية، فإنه يقصد

 حروف أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد الشخص املوقع ويميزه عن غيره". 

 
(1)Chapitre III، Article 16: 'Le notaire qui établit un acte sur support électronique utilise un système de traitement et de transmission 

de l'information agréé par le Conseil supérieur du notariat et garantissant l'intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte. 

Les systèmes de communication d'informations mis en œuvré par les notaires doivent être interopérables avec ceux des autres 

notaires et des organismes auxquels us doivent transmettre des données"; GRANTER (L.)، L'authenticité notariale électronique ، 

Thèse، Faculté de droit، Université de Montpellier 1، France، 2004، p.88; AGOSTI (P.)، Le régime juridique des actes authentiques 

électroniques، Art. disponible sur، www.caprioli-avocats.com، Mise en ligne a Octobre 2005، p.3. 
(2)Article 8 : "La date à laquelle l'acte est signé par le notaire doit être énoncée en lettres". 
(3) GRANTER (L.)، L'authenticité notariale électronique، op. Cit.، p.89. 
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يلتزم املوثق بتوقيع العقد من خلل إجراءات توقيع إلكتروني مؤمنة تتوافق مع ما يتطلبه املسوم    وفي فرنسا؛ 

أن يقوم أطراف العقد والشهود باستخدام إجراءات،   ؛(2) ويلزم لتوقيع املحرر اإللكتروني. (1) 2001لسنة  272

ا على    أن يكون مرئي 
 
تسمح بوضع توقيعهم على العمل املوثق، ويكون بوضع صورة من توقيعهم الخطي، شريطة

املحرر   الضوئي على  باملاسح  تنقل صورته  ثم  ا،  يدوي  التوقيع  يتم  أن  بعد  وذلك؛  والشهود.  للطرفين  الشاشة 

 .(3) عد التوقيع على لوحة حساسة تلتقط صورة التوقيعاإللكتروني، أو ب

الفقه الفرنس ي قد انتقد مسلك املشرع الفرنس ي في إدخاله للبيئة اإللكتروني بعض خصوصيات البيئة    بيد أن؛

ا إلى البيئة   اليدوية: كصورة الختم والتوقيع باليد، وإقحامه لصور تخص التوقيع اليدوي ليس لها قيمة قانون 

 ونية.  اإللكتر

ا، يتوافق  1/ 171اشتراط املادة )  غير أن؛ ا مؤمن  ( من املرسوم؛ بأن يكون التوقيع اإللكتروني للمستخدم توقيع 

( املادة  واشتراطات  متطلبات  يضمن  4/ 1316مع  التوقيع  لحظة  املوثق  إن وجود  املدني، حيث  القانون  من   )

الشا  بمثابة  فهو  وموافقتهم،  من  والتحقق  األطراف  التوقيعصحة هوية  هذا  لألطراف  (4) هد على  يمكن  كما   .

الذين لم يتمكنوا من استخدام إجراءات التوقيع اإللكتروني املعقدة، أن يضعوا توقيعاتهم اليدوية على العمل  

 .(5)املوثق عن طريق املسح الضوئي والذي يتم من قبل املوثق

ثم؛ ا  ومن  في  وظيفته  حيث  من  اإللكتروني  التوقيع  أهمية  تحديد  تتجلى  في  ا  مهم  ا  دور  يلعب  حيث  إلثبات، 

 . (6) شخصية املوثق وتميزه عن غيره، وفي التعبير عن إرادة صاحب التوقيع

 

 

 

 
(1)Article 17: "L'acte doit être signe par le notaire au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux 

exigences du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l' application de l'article 13 16- 4 du code civil et relatif à la signature 

électronique". 
ا لتوثيق أي مستند، ويتماش ى ذلك مع مقتضيات التجارة اإللكترونية، وفيه استجابة وتسيير ملعامل   )2( ا مهم 

 
ت التجار  يعتبر التوقيع اإللكتروني شرط

إياد محمد   :راجع  للمزيدفة.  الذين يرغبون في إقامة علقات تعاقدية عبر اإلنترنت، ويمكن االستفادة من استخداماته في العديد من املجاالت املختل

ية،  عارف عطا سده، مدى حجية املحررات اإللكترونية في اإلثبات، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطن 

 وما بعدها. 69، ص2009نابلس، فلسطين، 
 وما بعدها. 72صإياد سده، مدى حجية املحررات اإللكترونية في اإلثبات، مرجع سابق،  للمزيد راجع:  )3(

(4) MATHIAS (3.D.)، L'authenticité électronique، Petites  Affiches، 2 avril 2001، n° 65، p.25. 
(5) LIPOVETSKY (S.) et WEISZ (G.) ، Les actes authentiques se dématérialisent enfin، Le journal du net، France، 19Décembre 2005 ، 

p. 2. 
 وما بعدها. 78إياد سده، مدى حجية املحررات اإللكترونية في اإلثبات، مرجع سابق، ص للمزيد راجع:  )6(
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 سادًسا: ضرورة الحضور املادي أمام املوثق:  

ا الكتساب املحرر صفة الرسمية
 
. (1) يكاد ُيجمع الفقه الفرنس ي على أن الحضور املادي أمام املوثق يعد شرط

ا في ذات   قيدتوأن التعديلت الجديدة قد   بضرورة الوجود املادي أمام املوثق، حتى وإن لم يوجد الطرفان مع 

 .(2) الوقت أو ذات املكان

ا على مبدأ الوجود املادي أمام املوثق،  2001لسنة    973، أي تاريخ نفاذ املرسوم  2006فمنذ عام   ، وبما يعد تطور 

فإن املوثقين أصبح بإمكانهم إنشاء محررات موثقة حتى في حالة غياب أحد األطراف الذين يلزم مرافقاتهم أو  

بين الطرف الغائب واملوثق، حيث سيكون الطرف  تدخلهم لدى املوثق، شريطة أن يتم إنشاء اتصال إلكتروني  

الغائب أمام موثق آخر، الذي بدوره يقوم بجمع التوقيعات واملوافقات على التصرف، ويكون العمل قد اكتمل  

املؤمن اإللكتروني  توقيعه  املوثق  وضع  التصرف  (3) بمجرد  بإنشاء  ويسمح  العقد،  أطراف  يخدم  بذلك  وهو   .

ا، وعن بعد مع   املحافظة على سلمة العقد في نفس الوقت، وبالتالي الحصول على القوة الثبوتية على  الكتروني 

 .(4) القوة املمنوحة للعقد الرسمي

ا ال   ا وثيق 
 
نشأ على دعامة إلكترونية يتكون من أكثر من جزء، وكانت تلك األجزاء ترتبط ارتباط

ُ
وإذا كان العقد امل

فإن به،  تلحق  الذي  بالعقد  التجزئة  على    يقبل  ا  أيض  يسري  العقد  نهاية  في  للموثق  اإللكتروني  التوقيع 

ا  (5) مرفقاته . وإذا كان للعقد ملحق إضافية، فبعد أن يتم تجميعها مع العقد األصلي، يتم التوقيع عليها إلكتروني 

 .(6) من قبل املوثق

أن يتم التوقيع اإللكتروني  أنه يجب وألجل الحرص على سلمة التعاقدات اإللكترونية، ضرورة    - ومن ثم، نرى 

ا، بغرض التثبت من سلمة تلك التوقيعات، ومنح شهادة التوثيق، ومنع وقوع أي جرائم   من أمام املوثق شخصي 

 تزوير أو احتيال، تؤثر على سلمة وسير العملية التوثيقية.     

 سابًعا: حفظ املحررات اإللكترونية املوثقة:  

بأنه، الحفاظ على البيانات اإللكترونية في دعامة ثابتة ال يمكن تغيرها إال من  يعرف الحفظ اإللكتروني للمحرر  

( املادة  أوجبت  لذا؛  بها.  املحتفظ  املرسوم  23جانب  من  املحررات    2001لسنة    973(  حفظ  عملية  تنظيم 

 
(1) ACTOSTI (P.)، Le régime juridique des actes authentiques électroniques، Art. disponible sur، www.caprioli-avocats.com، Mise 

en ligne a Octobre 2005، p.4. 
اف إلى ذلك  ال يقتصر دور املوثق على تحديد هوية املتعاملين في التعاملت اإللكترونية، وتحديد أهليتهم القانونية للتعاقد أو التعامل، وإنما يض (2)

 التحقق من مضمون هذا التعامل، وسلمته، وجديته، وبعده عن الغش واالحتيال.
(3) ACTOSTI (P.)، Le régime juridique des actes authentiques électroniques، op. Cit.، p.4. 

جوليانا ميخائيل عبد للا وآخر، إثبات صحة العقد اإللكتروني في القانون الفرنس ي، مجلة الفكر الشرطي، مركز بحوث الشرطة،     :  للمزيد ينظر  (4)

 .   240، ص2015، 96، 25القيادة العامة لشرطة الشارقة، اإلمارات، مج
(5)Article 22: " Lorsque l'acte est établi sur support électronique، les pièces annexées sont indissociablement liées a l'acte auquel 

elles se rapportent. La signature électronique du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes". 
(6)Article 17: "...Cette signature est apposée par le notaire des l'acte établi، si besoin après réunion des annexes à l'acte." 
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، (2) ترونية لتسجيل. إذ يلتزم املوثقون بإنشاء فهرس؛ إما على دعامات ورقية، أو دعامات إلك(1) اإللكتروني املوثقة

 .  (3)وحفظ كل األعمال التي يتلقونها

: تاريخ إنشاء املحرر الرسمي، وطبيعة العقد، وأسماء أطراف  هيويجب أن تتضمن تلك الفهارس عدة بيانات؛  

اللوائح   قبل  من  املتطلبة  وامللحظات  املعلومات  وكافة  عليها،  املحرر  أنش ئ  التي  الدعامة  وطبيعة  العقد، 

 والقوانين. 

كما يجب أن يتم حفظ هذه العقود واملحررات املنشأة على دعامات إلكترونية في ظروف تحفظ سلمتها، يمكن  

استعادتها وجعلها قابلة للقراءة والفهم، كما يجب حفظ كافة املعلومات املتعلقة باملحرر عند إنشاءه، والتي  

 عن حفظها وتسجيلها لدى  تسمح بتحديد طبيعته، وخصائصه، وتضمن إمكانية استعا
 

دته مرة أخرى، فضل

السجل املركزي للنسخ األصلية، املنشأ من قبل املجلس األعلى للموثقين. مع مراعاة أال تؤدي عمليات الحفظ 

املتعاقبة إلى إلغاء طبيعة أصل املحرر، وأن ال تسمح عمليات الحفظ الجديدة بإدخال أي تعديلت جديدة على 

 .(4) السابق حفظها العمليات السابقة

ومرتبط   ملحق  ملف  في  توضع  فإنها  اإللكترونية،  الدعامة  على  ملحقة  الهامشية  تأشيرات  هناك  كانت  وإذا 

 . (5) بالنسخة األصلية للمحرر، مع ضرورة وضع املوثق توقيعه اإللكتروني املؤمن

 

 
(1) Article 23: "Les notaires tiennent un répertoire sur support papier ou sur support électronique de tous les actes qu'ils reçoivent". 

املوضح    (2) النحو  املؤمن على  اإللكتروني  التوقيع  بواسطة وسائل  يقوم مقامه  أو من  املوثقين  رئيس مجلس  اإللكتروني من  الفهرس  توقيع  يجب 

 ينظر:. 2001لسنة  272باملرسوم 

- Article 25: "Lorsqu'il est tenu sur support électronique، le répertoire est signe par le président de la chambre des notaires ou 

son délègue au moyen d'un procède de signature électronique sécurise tel que deal par le décret du 30 mars 2001 déjà 

mentionne". 
(3) TREZEGUET (M.)، Enfin une réglementation des actes authentiques électronique، Art. disponible sur، www.cejem.com.p.10. 
(4)Article 28: "L'acte notarié dresse sur support électronique est enregistre pour sa conservation dans un minutier central des son 

établissement par le notaire instrumentaire. Ce dernier، ou le notaire qui le détient، en conserve l'accès exclusif. 

Le minutier central est établi et contrôle par le Conseil supérieur du notariat sans préjudice de l'application de Particule 2 du décret 

n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif a la compétence des services d'archives publics et a la coopération entre les 

administrations pour la collecte، la conservation et la communication des archives publiques. Les opérations successives justifiés 

par sa conservation، notamment les migrations dont il peut faire l'objet، ne retirent pas a l'acte sa nature d'original. 

 Le procède de conservation doit permettre l'apposition par le notaire de mentions postérieures a l'établissement de l'acte sans 

qu'il en résulte une altération des données précédentes". 
(5)Article 29: "Lorsque l'acte notarié est établi sur support papier، les mentions marginales relatives a cet acte sont apposées sur 

la minute et sont datées et signées par le notaire".; Article 30: "Les mentions marginales apposées sur l'original établi sur support 

électronique figurent dans un fichier lie a l'acte d'origine signe par le notaire au moyen de sa signature électronique sécurisée. 
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 موقف املشرع املصري:  -

اإللكتروني،        املحررات  توثيق  عملية  وإتمام  إلنشاء  آلية  وضع  إلى  املصري  التشريعي  النظام  يفتقر  يزال  ال 

، وما يحويه من قواعد عامة ال تصلح بمفردها للتطبيق،  1947لسنة    68والذي ال يزال يعتمد على القانون رقم  

ا، تواكب وتساير  التطور التقني والتكنولوجي املعاصر.  دون وجود تشريعات أخرى تفسر تطبيقها عملي 

تدعم وتقبل تطبيق    -أسوة بنظيره الفرنس ي  – فاملشرع املصري في أمس  الحاجة إلى إصدار تشريعات حديثة  

كافة املستجدات الحديثة إلنشاء وتوثيق كافة التصرفات واملحررات اإللكترونية. إذ يجب عليه تطويع قانون  

كذا تعليمات التوثيق وكافة املنشورات والتعليمات الصادرة عن مصلحة الشهر  التوثيق والئحته التنفيذية، و 

لتطوير   املالية  االعتمادات  توفير  وجوب  إلى  إضافة  اإللكترونية.  املستجدات  كافة  لتقبل  والتوثيق،  العقاري 

 عن تأهيل القيادات واملوثقين وتدريبهم على  
 

تطبيق نظام  مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق، فضل

 التوثيق اإللكتروني الحديث. 

 

 املبحث الثاني 

 اآلثار القانونية لتوثيق املحررات اإللكترونية 

 تمهيد:

سوف نتعرض في هذا املبحث إلى اآلثار القانونية لتوثيق املحررات اإللكترونية؛ وسوف نبحث من خلله: حجية 

الكتابة اإللكترونية في كل من القانون الفرنس ي واملصري، وضمان سلمة العقد الرسمي اإللكتروني، والقيمة  

واآلثار املترتبة على  للمحررات اإللكترونية املوثقة،    القانونية للمحررات اإللكترونية املوثقة، والحماية القانونية

 وذلك على النحو التالي:  ؛ حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات

: حجية الكتابة اإللكترونية:
ً

 أوال

: أن الكتابة  (1) ( من القانون املدني 3-1316حيث قرر في املادة )  أقر املشرع الفرنس ي حجية الكتابة اإللكترونية؛

ا في املادة )على دع ( من  1-1319امة إلكترونية لها نفس القوة في اإلثبات للكتابة على دعامة ورقية. وقرر أيض 

 إلى  
 
 في اإلثبات كدليل كتابي على الورق، شريطة أن تكون منسوبة

 
ذات القانون أن: الكتابة اإللكترونية مقبولة

 على شخصيته
 
 .(2)صاحبها، ودالة

 
(1) Article 1316-3: "L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier". 
(2) Article 1316: " L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que L'écrit sur support papier، sous réserve 

que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en 

garantir l'intégrité".  
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 لكترونية املوثقة:شروط حجية املحررات اإل -

نشأة وحفظ    وثانيهما:تحديد هوية منش ئ الكتابة،    أولهما::  شرطينيشترط في حجية املحرر اإللكتروني لإلثبات،  

 الكتابة املكونة للمحرر اإللكتروني في ظروف تكفل سلمته.

 الشرط األول: تحديد هوية منش ئ الكتابة اإللكتروني: 

القانون املدني الفرنس ي على أن: "تقبل الكتابة في الشكل اإللكتروني في اإلثبات شأنها  ( من  1-1316تنص املادة )

شأن الكتابة على دعامة ورقية، شريطة تحديد الشخص الذي صدرت عنه قد اإلمكان، وأن تنشأ وتحفظ في  

 .  (1) ظروف من طبيعتها ضمان سلمتها"

  أولهما:في حجية املحرر اإللكتروني لإلثبات، شرطين:    يتضح من النص السابق؛ أن املشرع الفرنس ي قد أوجب 

 نشأة وحفظ الكتابة املكونة للمحرر اإللكتروني في ظروف تكفل سلمته. وثانيهما:تحديد هوية منش ئ الكتابة،  

مصر؛ )  وفي  املادة  أن:"18تنص  على  اإللكتروني  التوقيع  قانون  من  والكتابة    (  اإللكتروني  التوقيع  يتمتع 

افرت فيها الشروط اآلتية: ية واملحررات اإللكترونية بالحجية في اإلثبات؛  اإللكترون  إذا ما تو

 ارتباط التوقيع باملوقع وحده دون غيره.  -أ

 سيطرة املوقع وحده دون غيره على الوسيط اإللكتروني.  -ب

 اإللكتروني.إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في ارتباط املحرر اإللكتروني أو التوقيع  -ج

؛ أن املشرع املصري لم ينص على شروط للحجية تختلف عن تلك التي قررها للتوقيع  يتضح من النص السابق

على   غيره  دون  وحده  املوقع  وسيطرة  غيره،  دون  وحده  باملوقع  التوقيع  ارتباط  في  تتمثل  والتي  اإللكتروني، 

 . (2) يانات املحرر اإللكتروني أو التوقيع اإللكترونيالوسيط اإللكتروني، وإمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في ب

التوقيع اإللكتروني والكتابة  وشروط حجية    املحررات اإللكتروني،ولم يفرق املشرع املصري بين شروط حجية  

/ب(، والتي نصت على أنه: "مع عدم  8. وقد تولت اللئحة التنفيذية إزالة التشابه بينهما، في املادة )اإللكتروني

واملحررات  اإللكترونية  للكتابة  املقررة  اإلثبات  تتحقق حجية  القانون،  في  عليها  املنصوص  بالشروط  اإلخلل 

ت ا  فني  ا  متاح  كان  إذا  ملنشئها،  العرفية  أو  الرسمية  أو  اإللكترونية  اإللكترونية،  الكتابة  إنشاء  مصدر  حديد 

 املحررات الرسمية أو العرفية، ودرجة سيطرة منشئها على هذا الصدد، وعلى الوسائط املستخدمة في إنشائها".  

 
(1) Article 1316-1: "L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier، sous réserve 

que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en 

garantir l'intégrité". 
: إياد سده، مدى حجية املحررات  وللمزيد راجع؛  754محمد سادات، األحكام العامة للمحررات اإللكترونية الرسمية، مرجع سابق، ص    :  راجع  (2)

 وما بعدها.  63اإللكترونية في اإلثبات، مرجع سابق، ص
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وعلى ذلك؛ فإنه يجب تحديد هوية منش ئ املحرر اإللكتروني كي ينال حجية في اإلثبات متساوية لتلك املقررة  

 التقليدية، ويمكن نسبة ذلك املحرر إليه، وإال فقد تلك الحجية لعدم القدرة على تحديده. للمحررات 

بيد أن الفقه الفرنس ي، يرى أن هذا الشرط هذا الشرط بديهي في املحرر اإللكتروني، وليس للمشرع حاجة في 

التي يجمع عليها   التوقيع اإللكتروني، واحد وظائفه  باعتباره من سمات  العبرة  (1)الفقهالنص عليه،  . فليست 

بتحديد هوية محرر الكتابة أو منشئها، وإنما العبرة بتحديد هوية املوقع الذي سيلتزم بما ورد في املحرر، وما هو  

 .(2) مدون به

"محكمة االستئناف بعد أن أشارت إلى أن صحيفة    وفي ذلك الخصوص قضت محكمة النقض الفرنسية بأن:

ا في تحديد هوية الشخص الذي  االستئناف تضمنت توقيع إلك
 
تروني ملجلس الشركة، فإنها ذكرت أن هناك شك

ا لألحكام السابقة على قانون   ا أنه وفق    2000مارس  13قام بذلك الفعل، ولهذا فإن الحكم قد استظهر تمام 

لها   ثم  فإن الدعوى ال أساس  التوقيع والتعويل عليه تكون غير مقبولة، ومن  من  فإن صحة استخدام ذلك 

 . (3) الصحة. ولهذه األسباب رفضت االستئناف"

 الشرط الثاني: إنشاء وحفظ الكتابة املحرر اإللكتروني في ظروف تكفل سالمته: 

ظهر مصطلح    لضمان أصالة بيانات املحرر اإللكتروني وجهلها مطابقة للبيانات األصلية التي ينشئها املرسل،

بـ الدولية، يسمى  بيانات املحرر اإللكتروني" ""  جديد على شبكة املعلومات  به:  "؛inrégritéسالمة    ويقصد 

أو باإلضافة، وذلك   بالحذف  التي يتضمنها املحرر اإللكتروني من أي تعديل، أو تحريف سواء  البيانات  "خلو 

ا، أو غير   أثناء نشأته، أو نقله، أو إرساله، أو حفظه، أو استرجاعه، بصرف النظر عما إذا كان التعديل عمدي 

 .(4) مدي"ع

)  ويشير إلى ذلك؛ املادة  الفرنس ي الذي يشترط في حجية املحرر اإللكتروني  1-1316نص  القانون املدني  ( من 

 .(5) وتحفظ في ظروف من طبيعتها ضمان سلمتها" تنشألإلثبات أن: "

 
(1) BLANCHETIE (J.-F.) ، Les technologies de récrit électronique: Synthèse et évaluation critique ، In Les actes authentiques 

électroniques: Réflexion juridique prospective، éd. Isabelle de Lambert Erie، Paris، La Documentation Françoise، 2002، p. 139. 
    . 756محمد سادات، األحكام العامة للمحررات اإللكترونية الرسمية، مرجع سابق، ص   (2)

   . 760: د. محمد سادات، األحكام العامة للمحررات اإللكترونية الرسمية، مرجع سابق، صحكم مشار إليه (3)

 ينوب من  أو العدل الكتاب غرفة رئيس من  موقع إلكتروني دليل  على تلقاها اإللكترونية التي العقود  جميع حفظ مسؤولية  املوثق: عاتق على يقع  (4)

 حفظ من بد ، إضافة إلى ذلك، ال 2001مارس    30بتاريخ   الصادر  املرسوم  حددها التي املعايير وفق آمنة، إلكترونية طريق وسيلة  عن وذلك  عنه،

 املجلس قبل من املنشأة املركزية  املحفوظات دائرة في عليها وإمكانية االستدالل وقراءتها  سلمتها،  تضمن  شروط  وفق الرسمية للعقود األصلية  النسخ

الفرنس ي، مرجع ينظروالخاضعة لسلطته.   العدل للكتاب األعلى القانون  في  إثبات صحة العقد اإللكتروني  : د. جوليانا ميخائيل عبد للا وآخر، 

 .   262سابق، ص
 العدل الكاتب قبل من وحصرا فقط ممكنا واالطلع عليها إليها، الوصول  يكون  أن  اإللكترونية؛ الرسمية العقود في الحفظ شروط أهم إن من  (5)

   ينظر: عليها. العدل الكاتب توقيع بعد كان  أي قبل منتعديلها،  إمكانية عدم يضمن ما تلقاها، أو أنشأها الذي
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)  كما يؤكد ذلك؛ املادة  والتي 11ما نصت عليه  اإللكتروني املصري،  التوقيع  لقانون  التنفيذية  اللئحة  ( من 

من هذه اللئحة يتم من الناحية الفنية    4،  3،  2تقض ي أنه: "مع عدم اإلخلل بما هو منصوص عليه في املواد  

تق باستخدام  اإللكتروني  املحرر  بيانات  في  تبديل  أو  تعديل  أي  كشف  العام والتقنية،  املفتاحين  شفرة  نية 

والخاص، وبمضاهاة شهادة التصديق اإللكتروني، وبيانات إنشاء التوقيع اإللكتروني بأصل هذه الشهادة وتلك  

 البيانات بأي وسيلة مشابهة". 

( من ذات اللئحة التي حددت الضوابط الفنية والتقنية التي مع استخدامها يمكن  11باإلضافة إلى نص املادة ) 

التوقيع  كشف   تخص  ووسائل  أدوات  من  املادة  تلك  تطلبت  ما  وكل  املحرر،  بيانات  في  تبديل  أو  تعديل  أي 

باملحرر   امللحق  اإللكتروني  التوقيع  هو  املحرر  بيانات  سلمة  شرط  يحقق  ما  أن  على  يدل  بما  اإللكتروني، 

 اإللكتروني وليس املحرر ذاته. 

ب  وذلك؛ العبث  وعدم  املحرر  إنشاء  حماية  املتطفلين  بهدف  من  اإللكتروني  املعاملة  أطراف  بين  انتقاله  ه 

ا من التخويف والتساؤل حول ما إذا كان املحرر   واملتلصصين الذين يقومون بأعمال القرصنة، وبما يثير نوع 

 . (1) املرسل هو ذات املحرر املستقبل، ودون أي اختلف فيما ورد في مضمونه 

وف تضمن سالمته، وبقاءه فترة طويلة بالصورة التي نشأ عليها دون  كما يجب حفظ املحرر اإللكتروني في ظر 

  ،(2)أي تغيير
 

 .(3) حتى يقدم كدليل إلثبات الحق أمام القضاء حال حدوث أي نزاع قد ينشأ قضائي مستقبل

 
Article 28: "L'acte établi sur support électronique doit être conservé dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la 

lisibilité. 

L'ensemble des informations concernant l'acte dès son établissement، telles que les données permettant de l'identifier، de 

déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité، doit être également conservé.. 

L'acte notarié dressé sur support électronique est enregistré pour sa conservation dans un minutier central dès son établissement 

par le notaire instrumentaire. Ce dernier، ou le notaire qui le détient، en conserve l'accès exclusif. 

Le minutier central est établi et contrôlé par le Conseil supérieur du notariat sans préjudice de l'application de l'article 2 du décret 

n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les 

administrations pour la collecte، la conservation et la communication des archives publiques".  
(1) DE LAMBERTERIE (I.)، Le décret du 30 mars 2001 relatif a la signature électronique: lecture critique، technique et juridique، La 

Semaine Juridique، Editions Affaires et Entreprises، No. 30، Juillet 2001، p.1269; BLANCHETTE (3.-F.)، La conservation de la 

signature électronique: Perspectives archivistiques، Rapport remis a la direction des archives de France Ministère de la Culture 

Septembre 2004. p.38. 
 - العقد ألطراف إلى املسلمة األولى النسخة غير- رونياإللكت  الرسمي  العقد عن ثانية على نسخة طلب الحصول  يمكن ال أنه إلى اإلشارة وتجدر  (2)

ا لنص املادة )املختصة االبتدائية املحكمة من رئيس بأمر سوى     .2005لسنة  973( من املرسوم الفرنس ي رقم 31، طبق 
(3) CAPRIOLI (EA.) ، Variations sur le thème du droit de l'archivage d'arts le commerce électronique، Petites Affiches، 18 aofit 1999; 

PIETTE-COIJDOL (T) ، Conservation et archivage de Pétrit sous forme électronique، Revue Communication — Commerce 

Electronique، Mai 2002، p. 10. 
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أضاف   في   2004يونيو    21  في  2004لسنة    575رقم    القانون  عبر الفرنس ي املشرعوقد  الثقة  بتعزيز  بشأن 

الفرنس ي الرقمي  )  ( 1) االقتصاد  املعنون  2- 1108،  1-1108املادتين  فصله  في  املدني  القانون  إلى  شروط  (  بـ" 

ا الكتابة  تكون  عندما ( من القانون أنه: "1-1108. حيث جاء في املادة )(2) "أساسية لصحة العقود
 
لصحة   شرط

 .(3) اإللكتروني" بالشكل ويحفظ ينشأ ن أ يمكن القانوني، التصرف

(  2-134من قانون االستهلك، الفقرة )  1-134: "تضاف بعد املادة  بأن( من ذات القانون،  27كما أوردت املادة )

املحددة   القيمة  تجاوز  أو  تعادل  قيمته  كانت  إذا  إلكترونية  بوسائل  العقد  إبرام  "عند  األتي:  النحو  وهي على 

يصدر بذلك، فإنه على املتعاقد املنهي أن يضمن حفظ الكتابة التي تثبت العقد طوال املدة  بموجب مرسوم  

 .  (4) التي يحددها املرسوم السابق، وأن للطرف اآلخر إمكانية االطلع على املحرر في أي وقت متى طلب األخير ذلك"

تتحقق حجية روني املصري على أن: "/أ( من الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع االلكت18ولقد نصت املادة )

ا تحديد   ا فني  اإلثبات املقررة للكتابة اإللكتروني، واملحررات اإللكتروني الرسمية والعرفية ملنشئها، إذا كان متاح 

إلكتروني مستقل، وغير   نظام حفظ  اإلتاحة من خلل  تتم هذه  وأن  اإللكترونية،  الكتابة  إنشاء  تاريخ  وقت 

 ه الكتابة أو تلك املحررات أو لسيطرة املعني بها". خاضع لسيطرة منش ئ هذ

ا تحديد وقت  األول ويلحظ أن املشرع املصري؛ قد اشترط أمرين على قدر كبير من األهمية:   : أن يكون متاح 

اإللكتروني املحرر  إنشاء  املحرر واآلخر.  (5)وتاريخ  منش ئ  لسيطرة  خاضع  غير  اإللكتروني  الحفظ  نظام  كون   :

 .(6) اإللكتروني

 
(1) LOI no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique، J.0. n°143 du 22 juin 2004، p. 11168، texte 

n° 2. 
(2) Cachard )O.،( Le contrat électronique dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique، RLDC 2004/8، no 314. 
(3) Article 1108-1:  "lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique، il peut être établi et conservé sous forme 

électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et، lorsqu'un acte authentique est requis، au second alinéa 

de l'article 1317". 
(4) Article 27: "Il est insère، après Particle L. 134-1 du code de la consommation، un article L. 134-2 ainsi rédige Art. L. 134-2. – 

Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il parte sur une somrne égale ou supérieure a un montant fixe par décret ، 

le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un Mai détermine par ce même décret et en 

garantit a tout moment l'accès a son cocontractant si celui-ci en fait la demande". 
حرر اإللكتروني ذاته، باعتبار أن هذا التحديد، تحديد وقت إنشاء املحرر اإللكتروني؛ يتعلق بالتصرف القانوني املدون باملحرر أكثر من تعلقه بامل  (5)

: د. محمد سادات، األحكام العامة للمحررات اإللكترونية  ينظر هو أحد األمور الهامة التي يترتب عليها الكثير من اآلثار على مستوى القانون املدني.  

   وما بعدها  765الرسمية، مرجع سابق، ص

ا من الحيادية واالستقللية في العملية اإللكترونية، وما يستتبع ذلك من إتاحة    (6) تقديم  عدم خضوع املحرر لسيطرة منشئه؛ يضفي على املحرر قدر 

   . 766: د. محمد سادات، األحكام العامة للمحررات اإللكترونية الرسمية، مرجع سابق، صينظرالحق املدون به.   املحرر اإللكتروني كدليل إلثبات
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فإن حجية املحرر اإللكتروني وسلمته في اإلثبات عند نزاع قضائي، تتوقف على مدى الثقة في الطريقة    ومن ثم؛

 .(1)التي تم بها عند إنشاؤه أو حفظه

 ثانًيا: ضمان سالمة العقد الرسمي اإللكتروني: 

نشأ   إذا  الكتروني،  سند  على  الرسمي  العقد  يدرج  أن  العدل  كاتب  على  الفرنس ي  املشرع  ا  أوجب  وفق  وحفظ 

ا للفقرة الثانية من املادة ) ( من القانون املدني الفرنس ي. 1317للشروط املحددة في املرسوم املنظم لذلك، وفق 

رقم   املرسومين  ورقم2005لسنة    972وبحسب  الرسمي  ،  2005لسنة  973،  العقد  لضمان سالمة  يشترط 

 :(2)الصادر من املوثقين؛ ما يلي 

ا ينش ىء الذي للموثق  بد ال .1  معالجة ونقل نظام ذلك  سبيل في يستعمل أن اإللكترونية بالوسائل عقد 

 العقد. مضمون  سلمة ويضمن العدل، للكتاب  األعلى املجلس قبل من مرخص معلومات 

 وبين فيما بينها املتبادل للتشغيل املوثقين قابلة قبل من املستعملة املعلومات نقل أن تكون نظم يجب .2

 إليها.  املعلومات نقل يتم التي الهيئات 

 شروط املرسوم وفق آمن نظام بواسطة اإللكتروني العقد على للموثق اإللكتروني في يتم التوقيع بد ال .3

 . 2001لسنة  272رقم 

 أن يضع املوثق توقيعه مباشرة عند إنشاء العقد من قبله. .4

على   الحي عالتوقي عن  صورة بوضع يسمح  نظام والشهود، يجب استعمال  األطراف  لتوقيع بالنسبة   .5

 الشاشة.  على الظاهر الرسمي العقد

 املوثق على اليد، بخط مكتوبة معلومة على يحتوي  أن من فيها  اإللكتروني للعقد بد  ال التي الحالة في .6

 الذي عن الشخص صادرة تكون  أن إال يمكن ال املخطوطة  املعلومة هذه بأن تضمن تقنية، يستعمل أن

 ( من القانون املدني.1-1101املادة ) من الثانية الفقرة  تفرضه ما وفق وذلك العقد، على خطها

 بطريقة مرفقة تكون  أن من األخيرة لهذه بد فل ملحق، على يحتوي  اإللكتروني الرسمي العقد كان إذا .7

 به.  املرتبطة العقد عن فصلها ال يمكن

ا: القيمة القانونية للمحررات اإللكترونية املوثقة:
ً
 ثالث

في   الفرنس ي  املشرع  اإللكتروني، أشار  املعلومات والتوقيع  تكنولوجيا  لقبول  توثيق املحررات  في سبيل تطويع 

( من القانون املدني الفرنس ي، إلى أن الورقة الرسمية التي يتلقاها موظف عام له حق التوثيق في  1317املادة )

 
 .  174زيد حمزة مقدم، وسائل وضمانات التوثيق اإللكتروني، مرجع سابق، ص  (1)

 وما بعدها.    237جوليانا ميخائيل عبد للا وآخر، إثبات صحة العقد اإللكتروني في القانون الفرنس ي، مرجع سابق، ص   (2)
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ا لألوضاع الشكلي ة املتطلبة، يمكن وضعه على دعامة الكترونية، إذا الجهة التي كتبت فيها الورقة، وذلك وفق 

ا للشروط التي يضعها مرسوم من مجلس الدولة  .(1) تم إنشاؤه وحفظه، وفق 

ا، إذا أنه يكتسب صفة الرسمية بمجرد وضع التوقيع   ا عن املحرر املوثق يدوي  وال يختلف املحرر املوثق إلكتروني 

تابة على سند الكتروني ذات القوة الثبوتية التي للكتابة على سند ورقي، . وإذن للك(2) اإللكتروني من قبل املوثق

( للمادة  ا  الفرنس ي،  3-1316طبق  املدني  القانون  من  التصرف  (  أو  العقد  يخالف  ما  إثبات  يجوز  فهل 

 اإللكتروني؟ 

ا، إال  ( من القانون املدني الفرنس ي على أنه، ال يمكن إثبات ما يخالف أو يجاوز د1341تؤكد املادة )  كتابي 
 

ليل

ا بالقرائن، أو بشهادة الشهود، أو بأي  لذابدليل كتابي آخر.   ؛ فل يجوز أثبات ما يخالف العقد املوثق الكتروني 

ا.    مكتوب 
 

يجوز للقاض ي أن يأخذ بالعقد املكتوب الذي يقتنع به أكثر حال    ومن ثًم؛دليل آخر، إال إذا كان دليل

ا لسل طته في تقدير أدلة اإلثبات، إال أن هذه املساواة بين املحررين تزول بنص تشريعي  تعارضهما، وذلك استناد 

 . (3) مخالف، أو إذا اتفق األطراف على عدم تطبيق هذه املادة

حول التجارة    م،  2000يونيو    8الصادر في    CE/31 /2000( من التوجيه األوروبي رقم  2/ 9وقد أجازت املادة )

وضع أربع فئات من االستثناءات على مبدأ موازاة العقد اإللكتروني بالعقد الورقي،   اإللكترونية للدول األعضاء،

 وهي:العقود؛   من الفئات وهذه وذلك في سبيل الحذر من األمور اإللكترونية، 

ا تنقل أو تنش ئ التي العقود .1
 
 .اإليجار حقوق  عدا ما  بعقارات، متعلقة  حقوق

 عامة. سلطة تمارس التي املهن أو العامة، السلطات املحاكم، تدخل بشأنها القانون  يفرض التي العقود .2

املنهي   نشاطهم  في تدخل ال  ألمور  ممارستهم بمعرض أشخاص  قبل من  املقدمة والضمان  التأمين عقود .3

 التجاري.  أو

 .(4) )الشخصية  األحوال (والوصايا  امليراث قانون  أو األسرة بقانون  املتعلقة العقود .4

 
(1) Article 1317: "L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte 

a été rédigé، et avec les solennités requises. 

Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat". 
(2) Article 1316-4: "…Quand elle est apposée par un officier public، elle confère l'authenticité à l'acte…". 

 .   269جوليانا ميخائيل عبد للا وآخر، إثبات صحة العقد اإللكتروني في القانون الفرنس ي، مرجع سابق، ص  : قارب (3)
: تتعلق بالعقود العرفية األولى( من القانون املدني:  2- 1108لم ينقل املشرع الفرنس ي من هذه القائمة إال فئتين من العقود العرفية أوردتهما املادة )  (4)

نية، ذات الطبيعة املدنية  : تتعلق بالعقود العرفية املتعلقة بالتأمينات الشخصية أو العيوالثانيةاملتعلقة بقانون األسرة وقانون امليراث والتركات.  

: د. جوليانا ميخائيل عبد للا وآخر، إثبات صحة العقد اإللكتروني في القانون الفرنس ي، ينظرأو التجارية، إال إذا قام بها الشخص لحاجات مهنته. 

 .    225مجلة الفكر الشرطي، مرجع سابق، ص
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من قانون التوقيع اإللكتروني املحرر اإللكتروني الرسمي حجية مماثلة    (1)  (17،  15منحت املواد )  وفي مصر؛

للمحررات الرسمية في أحكام قانون اإلثبات، على أن تسرى أحكام هذا األخير، فيما لم يرد بشأنه نص في قانون  

 التوقيع اإللكتروني أو في الئحته التنفيذية.  

، بشأن إنشاء املحررات اإللكترونية، وإثباتها، ومساواة حجيتها  1968لسنة    25اإلثبات رقم    ؛ يرجع إلى قانون لذا

الجوانب   بتنظيم  اكتفت  قد  اإللكتروني  التوقيع  لقانون  التنفيذية  اللئحة  أن  باعتبار  التقليدية.  باملحررات 

يلت تتعلق بمدى حجيتها في  الفنية والتقنية املتعلقة بصحة املحررات اإللكترونية، دون النص على أي تفص

 اإلثبات. 

واملحررات للكتابة اإلثبات بحجية االعتراف هذا أن شك وال  أو رسمية كانت سواء اإللكترونية اإللكترونية 

 الجهات وجميع األفراد بين بمقتضاها التعامل ويشجع اإللكترونية، الوسائل تلك استخدام يدعم عرفية،

وبتطبيق أحكام قانون  ؛  (2) اإللكترونية الحكومة فكرة تحقيق في سبيل مهمة خطوة ويعد الرسمية، الحكومية

 :(3)اإلثبات على املحررات اإللكترونية الرسمية يترتب اآلتي 

أن تظل صفة الرسمية لصيقة باملحرر اإللكتروني املوثق، متى كان ظاهره يدل على أنه محرر رسمي،  .1

ا بتلك الصفة، ما لم  
 
ا بالبطلن، أو  ويظل محتفظ يثبت ذوو املصلحة انتفاء صفة الرسمية عنه لكونه مشوب 

 بعد الطعن عليه بالتزوير. 

يترتب على بطلن املحرر اإللكتروني الرسمي تحوله إلى محرر إلكتروني عرفي، بشرط أن يكون أطرافه   .2

 قد وقعوه، وفي هذه الحالة تسري عليه أحكام املحرر العرفي.

إللكتروني الرسمي التي يدونها املوثق في حدود مهمته مع تحققه بنفسه حجة على  إن بيانات املحرر ا .3

 الغير، وال يجوز إنكارها أو دحضها إال بطريق الطعن بالتزوير. 

بالتصرف البيانات   .4 بناء على    املتعلقة  يثبتها املوثق  التي  القانوني موضوع املحرر اإللكتروني الرسمي، 

بشأن    إقرار ذوي الشأن إلثبات، وال يجوز دحضها إال بالتزوير. أما ما ورد في  إقرار ذوي الشأن لها حجية في ا

التصرف القانوني، فيجوز إثبات عكسه بالقواعد املقررة في قانون اإلثبات، مع األخذ في االعتبار كون املحرر 

 
"للكتابة اإللكترونية وللمحررات اإللكترونية، في نطاق املعاملت املدنية والتجارية واإلدارية، ذات الحجية   ( من القانون على أن: 15تنص املادة )  (1)

املنصوص عليه الشروط  متى استوفت  والتجارية،  املدنية  املواد  في  اإلثبات  قانون  أحكام  في  الرسمية والعرفية  للكتابة واملحررات  في هذا املقررة  ا 

ا للضو  "تسري في شأن   ( من ذات القانون على أن: 17كما تنص املادة )ابط والتقنية التي تحددها اللئحة التنفيذية لهذا القانون"؛  القانون، وفق 

ية األحكام إثبات صحة املحررات اإللكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع اإللكتروني، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في الئحته التنفيذ

    ص عليها في قانون املرافعات املدنية والتجارية"   املنصو 

 .   269: د. جوليانا ميخائيل عبد للا وآخر، إثبات صحة العقد اإللكتروني في القانون الفرنس ي، مرجع سابق، صقارب (2)
التوقيع اإللكتروني، ماهيته ومخاطره    (3) في اإلثبات، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ثروت عبد الحميد،  ، وكيفية مواجهتها، ومدى حجيتها 

   . 191، ص 2007
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ا ال يجوز إثبات عكس ما ورد به إال بمحرر إلكتروني عرف  كتابي 
 

ا  اإللكتروني الرسمي دليل ا رقمي  ي موقع توقيع 

 أو بدليل كتابي آخر، أو بمبدأ ثبوت الكتابة معزز بقرائن أو بينة. 

 والدليل  الورقي الكتابي  الدليل بين حجية كل من   الترجيح  في القاض ي  دور  حول  تساؤل  ُيثار قدوأخيرا؛  

افر حال  الكتابي اإللكتروني، في  األخر؟  على كليهما  تو

اإللكترونية   الكتابة  حجية اعتماد على  دورة  اقتصر الحالة، وإنما هذه  ينظم لم   املصري  املشرع والحقيقة؛ إن 

ا إليه أشرنا ما وفق شروطها، واستوفت التقليدية الكتابة مع تماثلت متى ( من قانون التوقيع  15املادة ) في سابق 

على املحرر الورقي   اإللكتروني املحرر  قوة اإللكتروني، ولعدم ورود نص صريح في هذه املسالة، فإن أمر تقدير

 متروك لسلطة وتقدير القاض ي. اإلثبات في

 رابًعا: الحماية القانونية للمحررات اإللكترونية املوثقة:

لقد اهتمم املعنيون بازدهار التجارة اإللكترونية بحماية اللزمة للمحرر اإللكتروني من مخاطر الوصول إليه  

عطي قوة  
ُ
بطرق غير مشروعة، ولجئوا في هذا الصدد إلى بعض الوسائل الدائمة للتوثيق اإللكتروني، بحيث ت

الثقة، واستخدام    : ضرورة اعتمادأهمهاثبوتية إضافية أو مصداقية أعلى للمحررات؛   نظام معلوماتي عالي 

املواقع   تنقية  نظام  واستخدام  محايد،  ثالث  طرف  مصادقة  أو  الوسيط  واعتماد  التشفير،  ووسائل  أدوات 

 . (1) كأنظمة دائمة لحماية املحررات اإللكترونية من العبث وبث روح الثقة واألمان فيها 

 الثبوتية، تتدخل بحجيتها أو بقيمتها العبث خطر املحررات املوثقة من يهدد صحة أخطر ما  التزوير؛ أن وبما

 بذكر العقوبات، وأما قانون  بتعديل إما اإللكترونية، املحررات بغرض حماية والوطنية الدولية التشريعات

 ات خاصةتشريع بوضع وأما اإللكترونية، املعاملت قوانين في اإللكتروني والتوقيع املحررات تمس التي الجرائم

 التجارية في املعاملت واملحررات اإللكترونية املوثقة. الثقة لبث ذلك كل اآللي، الحاسب بجرائم

بإدخال بعض التعديلت على قانون العقوبات، من بينها    1994وفي سبيل ذلك، قام املشرع الفرنس ي في عام  

أنه:  441املادة ) التي نص على  العرفية والرسمية،  في شأن تزوير املحررات   أو تدليس تغيير كل تزويرا يعد"( 

ا، يسبب أن طبيعته  من يكون  للحقيقة، للتعبير أي  أو محرر  في نت،كا مهما وسيلة بأي  ويتم ضرر   عن سند 

 نتائج لها تكون  أو فعل حق على دليل إنشاء في أثر له يكون  أن املمكن من الذي  أو موضوعه، يكون  والذي  الرأي 

 يورو.   45000والغرامة سنوات 3ملدة  بالسجن مرتكبيه  قانونية. ويعاقب

 أو حق إثبات أو االعتراف، إثبات  بهدف العامة اإلدارة بواسطة مسلم مستند في ُيرتكب   الذي كما أن التزوير

أو أو  شخصية وتصل    75000والغرامة   سنوات خمس ملدة  بالسجن عليه يُعاقب تصريح، ملنح صفة  يورو 

. إما  1التزوير:   استخدام أو التزوير يرتكب عندما يورو كغرامة  100.000سنوات من السجن و    7العقوبات الى  

 . وأما2وظائفه.   حدود في وتصرف العامة الخدمة في بمهمة مكلف أو السلطة على مؤتمن بواسطة شخص

 
 وما بعدها    175: زيد حمزة مقدم، وسائل وضمانات التوثيق اإللكتروني، مرجع سابق، ص للمزيد راجع (1)
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من   اإلفلت  على الجريمة فاعل ُيساعد  مستند لتزوير  أو جريمة ارتكاب تسهيل بقصد . وأما 3اعتيادية.   بطريقة

 العقاب". 

أضاف2004عام الفرنس ي العقوبات لقانون  آخر تعديل جاء التعديل هذا من سنوات عشر وبعد حيث   ، 

) نص في املشرع رتكب يمكن وسائل في التعامل ( بموجبه جريمة أخرى، وهي جريمة3/ 1- 323املادة 
ُ
ت  بها أن 

رتكب  ألن تصلح التي الوسائل  تلك  أي جريمة،
ُ
بهما،  غير  البقاء  أو الدخول، جريمة بها  ت  أو جريمة املصرح 

السجن   العقوبة ووضع للمعطيات. اآللية املعالجة أنظمة وإفساد إعاقة جريمة أو باملعطيات، التلعب

 ملرتكبيه.   والغرامة

 املحررات اإللكترونية لتوثيق قانونية  حماية فيه الفرنس ي العقوبات  قانون  في التعديلت أن فيه  شك  ال ومما 

ا أوجد قد املشرع وأن خاصة، بصفة ا نظام  ا قانوني  ا معلوماتي   الذي  فرنسا، األمر في املعلوماتية لحماية متقدم 

 .(1)  عامة بصورة اإللكترونية التجارة  ونمو تقدم فرص النهاية في ُيعزز 

 خامًسا: اآلثار املترتبة على حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات: 

التوقيع   به  يتمتع  ما  تعادل  اإللكتروني حجية  التوقيع  تعطي  املقارنة نصوص خاصة  الدول  غالبية  في  توجد 

التقليدي. حيث اعتبرت تلك النصوص أن وجود التوقيع اإللكتروني على محرر يشترط فيه القانون التوقيع  

لبها ويشترطها املشرع، مما أدى إلى  يفي بالغرض ويضفي على هذا املحرر، أو املستند الحجية الكاملة التي يتط

تقلص سلطة القاض ي التقديرية، والتزامه باألخذ باملحررات اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني، كدليل له كامل  

 . (2) الحجية متى توافرت شروطه املتطلبة قانونا

بأن التوقيع اإللكتروني يدل  م،  2000لسنة    230وهو ما أكده املشرع الفرنس ي في قانون التوقيع اإللكتروني رقم  

 . (3) على شخصية املوقع، وتضمن علقته بالواقعة املنسوبة إليها هذا التوقيع إلى أن يثبت العكس

( املادة  في  املصري  املشرع  أكده  رقم  14كما  اإللكتروني  التوقيع  قانون  من  للتوقيع  2004لسنة    15(  بأن   ،

جارية واإلدارية، ذات الحجية املقررة في أحكام قانون اإلثبات في املواد  اإللكتروني، في نطاق املعاملت املدنية والت

الفنية   والضوابط  القانون،  في هذا  عليها  املنصوص  الشروط  وإتمامه  إنشائه  في  روعي  إذا  والتجارية،  املدنية 

 .(4) والتقنية التي تحددها اللئحة التنفيذية لهذا القانون 

 
 .   186زيد حمزة مقدم، وسائل وضمانات التوثيق اإللكتروني، مرجع سابق، ص   (1)

،  2012، 56، ع28د. أسامة بن غانم العبيدي، حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات، املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، السعودية، مج (2)

 .   167ص

 ( من قانون التوقيع اإللكتروني الفرنس ي.  1316: املادة )راجع (3)

(4)  ( بها  14املادة  يتمتع  التي  الحجية  بذات  يتمتع  اإللكتروني حتى  التوقيع  في  املشرع املصري  اإللكتروني املصري. وقد اشترط  التوقيع  قانون  ( من 

إمكانية    -3سيطرة املوقع وحده دون غيره على الوسيط اإللكتروني.    -2ارتباط التوقيع اإللكتروني باملوقع وحده دون غيره.    -1التوقيع التقليدي:  

 .    180: د. أسامة العبيدي، مرجع سابق، صللمزيد راجعكشف أي تعديل أو تبديل في بيانات املحرر اإللكتروني أو التوقيع اإللكتروني. 



 2021  أكتوبر  50العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
94 

 الخاتمة

: أهم  
ً

 النتائج: أوال

اتسم   .1 إذ  اإللكترونية.  واملحررات  التصرفات  ألحكام  معالجته  في  املصري  نظيره  عن  الفرنس ي  املشرع  تميز 

موقف املشرع الفرنس ي باملنهجية؛ حيث قام بإدراج األحكام املتعلقة باملحررات اإللكترونية ضمن نصوص  

يق لم  وما  وتعددها،  القوانين  كثرة  من  يحد  بما  املدني،  بتنظيم  القانون  قام  حيث  املصري؛  املشرع  به  م 

"، والذي يعد  2004لسنة    15املحررات اإللكترونية من خلل تشريع جديد "قانون التوقيع اإللكتروني رقم  

 إضافة إلى التضخم التشريعي املوجود في مصر.

لعم .2  
 

متكامل ا  تنظيم  الفرنس ي  املشرع  وضع  حيث  املصري؛  نظيره  عن  الفرنس ي  املشرع  تميز  توثيق  كما  لية 

لنظام   ا  وفق  إنشاءه  كيفية  من  بداية  بالتوثيق  املتعلقة  املسائل  كافة  فيه  ا  مبين  اإللكترونية،  املحررات 

معلوماتي خاص وانتهاء  بترتيب حجيته وآثاره في مواجهة أطرافه والغير. بخلف املشرع املصري؛ الذي اقتصر  

ا  الرسمية على مجرد  للمحررات اإللكترونية  تنظيمه  لها  في  أن يضع  بإمكانية نشأتها، دون  باالعتراف  لنص 

 تنظيما يحكم الجوانب القانونية املختلفة أو املتعقلة بها.  

قصور نصوص القانون املدني وقانون اإلثبات وقانون التوثيق املصري لقبول توثيق املحررات اإللكترونية،   .3

اية قانون التوقيع اإللكتروني لتغطية لتنظيم ومواكبة تكنولوجيا املعلومات والتوقيع اإللكتروني، وعدم كف

 أحكام املحررات الرسمية والتوقيع اإللكتروني.

 املدنية  نطاق املعاملت في اإللكترونية واملحررات اإللكترونية الكتابة املصري  اإللكتروني التوقيع قانون  منح .4

 الشروط استوفت متى اإلثبات قانون  في والعرفية الرسمية  واملحررات للكتابة  املقررة الحجية  ذات والتجارية

 القانون. هذا في عليها  املنصوص

ا إال عن الشخص املنسوب إليه، ويكون   .5 إن التوقيع اإللكتروني اآلمن، هو ذاك الذي يضمن بأنه ال يكون صادر 

ا، وإال فإنه ال يمكن األخذ به.  عبر تقنيات تضمن بأن يكون آمن 

ا في فرنسا تدخل كاتبي عدل في املعاملة في مرحلة استلم وموافقة كل  يستدعي إنشاء املحرر امل .6 وثق الكتروني 

طرف من أطراف املعاملة، وقيام املوثق بالتوقيع اإللكتروني األمن. ويجب على املوثق حفظ املحررات املوثقة  

بل املوثق الذي أنشأها،  وفق الشروط التي تضمن سلمتها وعدم إمكانية الوصول إليها واالطلع عليها إال من ق

 ويتم الحفظ دائرة املحفوظات املركزية املنشأة من قبل املجلس األعلى للموثقين والخاضعة لسلطته. 

واملعلومات   .7 اإللكتروني،  املحرر  وسلمة  وصحة  املوقع،  هوية  تحديد  في  اإللكتروني  التوثيق  أهمية  تتجلى 

 املدونة بداخله.

املحررات اإللكترونية في مصر وفرنسا نفس الحجية واآلثار التي تترتب على توثيق املحررات  يترتب على توثيق  .8

 التقليدية.
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يتمتع التوقيع اإللكتروني بحجية قانونية التوقيع إذا توافرت عناصره ويمكن أن يتمسك به إلقامة الدليل   .9

االتفاق لألطراف  يمكن  أنه  كما  التوقيع،  هذا  تشغيل  منظومة  كفاءة  التوقيع   على  حجية  تنظيم  على 

  اإللكتروني ما لم يرد في هذا االتفاق ما يخالف النظام العام.

 

 ثانًيا: أهم التوصيات: 

ضرورة تطويع نصوص القانون املدني وقانون اإلثبات وقانون التوثيق وأي قانون له شأن، لقبول املحررات   .1

املعلومات والتوقيع اإللكتروني لترتب نفس اآلثار أو الحجية سواء  اإللكترونية املوثقة ومواكبة تكنولوجيا  

 بسواء مع املحررات املوثقة بالطرق التقليدية. 

إلكترونيا؛ فما   .2 املوثق  باملحرر  الخاصة  تفاصيل األمور  يتولى  لتنظيم مستقل  املشرع املصري  إفراد  ضرورة 

ة األحوال، وما يصلح للمحرر الورقي أو التقليدي  يصلح للمحرر اإللكتروني ال يصلح لغيره في كافة لغيره كاف

 ليس بالضرورة أن يصلح لكافة املحررات. 

ضرورة استقلل مكاتب اإلدارة العامة للتوثيق املصرية بنصيب األسد من موارده املالية التي تدرها، بهدف   .3

ا ال يجب الجنوح   تطوير املقار واملكاتب، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة في النظم املقارنة، والتي أصبحت فرض 

 عنه.  

 البيانات سلمة على املحافظة يجب بما اإلنترنت،  شبكة عبر التعامل في التجارية الثقة وتثبيت تأكيد ضرورة .4

املوثقة، ودعمها واملحررات بحجية   بالوسائل اإللكترونية  يعبث  الذي  التزوير  التقنية، وحمايتها من خطر 

 ة.وقيمة املحرر املوثق الثبوتي

املوثقة املحررات منح .5 أنواعها املحاكم أمام اإلثبات  في حجية اإللكتروني  والتوقيع  اإللكترونية   بمختلف 

 اإلثبات.  في الورقية املحررات حجية وإعطائها ودرجاتها،

اإللكتروني حال   واملحرر  التقليدي  حجية املحرر  بين والتفضيل ضرورة وضع نص صريح بنظم أدلة اإلثبات .6

 منهما والتعارض بينهما، وعدم ترك ذلك لسلطة القاض ي التقديرية. توافر كل 

تشديد .7 على الجنائية الجزاءات ضرورة    بخصوص املعلومات ونظم بالحاسبات املتعلقة الجرائم واملدنية 

 التجارة  انتشار   على سلبا  تؤثر والتي الحاسوب، بواسطة  ارتكابها  يتم والتي والتزوير االحتيال عمليات 

 . اإللكترونية
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 قائمة املصادر 

: املراجع باللغة العربية:
ً

 أوال

، حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات، املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب،  أسامة بن غانم العبيدي •

 .2012، 56، ع28السعودية، مج
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الصادرة عن هيئة سوق   2013( لسنة 7في ظل التعليمات رقم )تمويل األوراق املالية بالهامش 

 رأس املال الفلسطينية

Securities Margin Financing under the instructions No. (7) Of 2013 issued by the 

Palestinian Capital Market Authority 

    Issa Adel Abu Haj  ينعيس ى ابو حاج / جامعة بيرزيت، فلسط

  

 Abstract 

This research addresses  "Margin financing" as method of financing securities in the Palestine 

Stock Exchange market, which is licensed by the Palestinian Capital Market Authority for 

securities trading. This research is composed of two sections; the first section addressed the legal 

concept of margin financing and its legal appraisal. We concluded that the margin financing 

involves two types of transactions: short selling and buy on margin. It became clear that the short 

sale may be in doubt when the seller does not own the securities at the time of sale; this 

transaction is prohibited in several  legal systems. On the other hand, the short sale may be a 

covered sale; in this transaction the investor borrows the security from the brokerage company 

and then sells it. Palestinian law has appraised buy on margin as form of margin financing this is 

in accordance with the instructions No. (7) Of 2013 issued by the Palestinian Capital Market 

Authority with its competence under the Palestinian Securities Law No. (12) of 2004.The second 

section identifies the legal requirements for the margin financing transactions, we concluded that 

the Palestinian law obliged the securities company to conclude a financing agreement with the 

investor, and also obligated it with a several of contractual duties where the company is obligated 

to inform the investor and enlighten him regards the nature of the contract and the risks 

surrounding this transaction.  

Keywords: Securities Margin financing, short selling and buy on margin. 
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 التلخيص 

امل  لألوراق  فلسطين  سوق  في  املالية  األوراق  تمويل  أسس  كأحد  بالهامش  التمويل  البحث  هذا  الية  تناول 

البحث على فرعين؛   املالية. اشتمل هذا  الفلسطينية لتداول األوراق  املال  املرخص من قبل هيئة سوق رأس 

وتكييفه القانوني. توصل الباحث   األوراق املاليةتناول الفرع األول ماهية التمويل بالهامش كأحد أسس تمويل  

بيع القصير والشراء على الهامش. واتضح بأن البيع  إلى أن التمويل بالهامش ينطوي على نوعين من املعاملت: ال

القصير قد يكون مكشوف وذلك حينما ال يملك البائع الورقة املالية حين البيع وهذه الفكرة محظورة في بعض  

األنظمة القانونية. وقد يكون البيع القصير بيع مغطى بحيث يقترض املستثمر الورقة املالية من شركة الوساطة  

.في حين، أن الشراء على الهامش ينطوي على قيام املستثمر بتغطية حزء من قيمة الورقة  م ببيعهاومن ثم يقو 

  املالية وتقوم شركة األوراق املالية بتغطية الجزء األخر منها.

(  7تبنى القانون الفلسطيني الشراء بالهامش كأحد صور التمويل بالهامش وذلك بموجب التعليمات رقم )

رة عن هيئة سوق رأس املال الفلسطينية بما لها من صلحيات بموجب قانون األوراق املالية  الصاد  2013لسنة  

. وتناول الباحث بالفرع الثاني؛ املتطلبات القانونية لعملية التمويل بالهامش  2004( لسنة 12الفلسطيني رقم )

تقوم أن  املالية  األوراق  شركة  ألزم  الفلسطيني  القانون  أن  إلى  الباحث  مع    وتوصل  تمويل  إتفاقية  بإبرام 

 بجملة من الواجبات التعاقدية بحيث تلتزم بإعلم املستثمر وتبصيره بطبيعة العقد 
 
املستثمر، والزمها أيضا

 املزمع إبرامه واملخاطر املصاحبة له. 

افعة  ، البيع القصير، الشراء على الهامش، نظام  الكلمات املفتاحية: تمويل األوراق املالية بالهامش الر

 املالية. 

 

 

 تمهيد: 

من أجل تسريع تنميتها، ويعد التمويل بالهامش إحدى    النقدية   تحتاج األسواق املالية الناشئة إلى السيولة

يل األوراق املالية   ْسيِّ
َ
 Securities)العمليات املالية التي تمثل تعزيز عرض السيولة في السوق نتيجة إلمكانية ت

Monetization)   عن طريق بيعها بوقتٍّ قصير. ويعد التمويل بالهامش أداة من األدوات املالية املستحدثة في

االسواق املالية والتي تؤدي إلى تعظيم القوة الشرائية للمستثمر عن طريق الدين لتحقيق عائد أعلى، بحيث  

ة في السوق وتنشيط  تمكن املستثمر من الحصول على قوة شرائية مضاعفة، مما يساعد على زيادة السيول 

عملية التداولة به عن طريق توفير أموال إضافية للمستثمر تساهم في تحقيق أرباحه إن حصل تغير في القيمة  

ن كون أن الربح   السوقية للسهم، حيث يستفيد املستثمر من تذبذب أسعار االسهم. إال أن ذلك ليس باألمر الهي 

لذ لها؛  الخسارة ال حدودة  أن  حين  في  التمويل  محدود  نظام  الحاجة إلعتماد  النقاش حول  إحتدم  فقد  لك 
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بالهامش في االسواق املالية الناشئة والتي تعاني من تذبذب وظروف ال تعبر مواتية للسماح بالقيام بهذا النوع 

من العمليات املنطوية على خطورة عالية. باإلضافة إلى أن التمويل بالهامش وباألخص البيع املكشوف يجعل  

ق عرضة للتلعب باألسعار والتضليل لذلك فإنه وفي العديد من األسواق املالية الناشئة حظرت بعض  السو 

الصور التي تتفرع عن عمليات التمويل بالهامش وإن لم تقم بحظرها فإنها لم تقم بتنظيمها األمر الذي أدى إلى  

 سباب مالية وتشغيلية.  عدم وجود نظام فعال لهذه العمليات مما جعها غير عملية وغير مجدية أل 

القانوني   والتكييف  بالهامش  التمويل  إلى مفهوم  بالتطرق  يقوم  البحث سوف  في هذا  الباحث  وعليه فإن 

 لعملية التمويل بالهامش، باإلضافة إلى تحليل اإلطار التنظيمي للعمل املنظم للتمويل بالهامش.  

 الفرع األول: 

 مفهوم التمويل بالهامش وتكييفه القانوني 

ينطوي التمويل بالهامش على نوعين من املعاملت: البيع القصير والشراء على الهامش. واختلفت األنظمة  

تنظيم وتبني عملية التمويل بالهامش حيث قامت بعض األنظمة القانونية بتبني عملية  في    القانونية فيما بينها  

نظمة القانونية األخرى هذا النوع من أنواع  البيع القصير كصورة من صور التمويل بالهامش. في حين، حظرت األ 

الباحث في هذا    التمويل بالهامش ونظمت عملية الشراء بالهامش كنظام بديل عن البيع القصير. وعليه فإن

الفرع سوف يتطرق إلى املفهوم والتكييف القانوني لعملية البيع القصير والشراء على الهامش وتطبيقه في ضوء  

 ة الفلسطيني والتعليمات الصادرة بخصوصه.قانون األوراق املالي 

: البيع القصير. 
ً
 أوال

أحد أنواع التمويل بالهامش والذي اختلفت عليه األنظمة القانونية    ( Short Selling)يعتبر البيع القصير 

النطوائه على مخاطرة عالية لعدم امتلك البائع السهم عند عملية البيع. فقد عرفت املادة الثانية من النظام  

قة مالية ال  البيع القصير بأنه عملية بيع تتم بين املستثمر واملشتري تقوم على بيع ور   2012/ 236رقم   األوروبي

األوراق   إقتراض  اإلتفاق على  أو  بإقتراض  املستثمر  قيام  التعريف  هذا  البيع، ويشمل  املستثمر وقت  يملكها 

الصفقة للمشتري حين حلول أجل  لتسليمها  )(1) املالية  القاعدة   
 
أيضا ( من قانون  200. وهذا ما نصت عليه 

العدل األوروبية حينما قضت بأن البيع القصير عبارة عن بيع  وهذا ما بينته محكمة   .  (2) األوراق املالية األمريكي

على  موافقته  أو  باقترض  البائع  قيام  وتشمل  البيع  عملية  وقت  البائع  يمتلكها  ال  التي  الدين  أداة  أو  للسهم 

للمشتري  التسوية  عند  لتسليمها  الدين  أداة  أو  السهم  التعريفا  .)3) اقتراض  هذه  بإستقراء  بأن  ونرى  البيع  ت 

 
1 EGULATION (EU) No 236/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 March 2012, Official Journal 

of the European Union, 24.3.2012. 
2 Rule 200(a) of Regulation SHO under the Exchange Act, 17 CFR 242.200(a); see also Exchange Act Release No. 50103 (July 28, 

2004), 69 FR 48008 (Aug. 6, 2004). 
3ECJ, JUDGMENT OF 22. 1. 2014 – CASE C-270/12 UNITED KINGDOM v PARLIAMENT AND COUNCIL.   
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تتبيح للمستثر الذي يتوقع إنخفاض أسعار أسهم شركة معينة في املستقبل القريب، أن يقوم   القصير عملية

 لها وقت البيع، وحين حلول موعد صفقة تسليم االسهم يقوم بشرائها  
 
 للمشتري دون أن يكون مالكا

 
ببيعها فورا

 من الفرق بين السعر الذي  حتى يتسنى له تسليمها للمشتري، فإذا إنخفضت قيمة األسهم 
 
يكون قد حقق ربحا

املثال حينما يتوقع مستثمر إنخفاض قيمة   . فعلى سبيل 
 
بيع األصل عليه والسعر الذي دفع لشرائه مجددا

حسب السعر الجاري   $(30( سهم بقيمة )50أسهم معينة حينها يقوم بإعطاء أمر لشركة األوراق املالية ببيع  )

( سهم سواء من  50نفيذ آوامر املستثمر وذلك بإبرام صفقة بيع مع املشتري ببيعه ال)وتقوم شركة االوراق بت

$( وفي هذه الحالة  1500مجموع األسهم التي تملكها شركة األوراق أو أي شركة أخرى وتكون حصيلة الصفقة )

 للصفقة التي أبرمها امل
 
ستثمر مع املشتري  تحتفظ شركة االوراق املالية بهذا املبلغ على سبيل الرهن كضمانا

$( فإن املستثمر يستطيع إقفال حسابه مع شركة األوراق عن طريق  20فإذا إنخفضت قيمة األسهم لتصبح )

$( ويقوم بإرجاع هذه األسهم لشركة األوراق املالية  1000( سهم بالسعر السائد لتصبح حصيلتها )50شراء )

( الرهن  قيمة  ال1500ويسترد  على  يكون قد حصل  وبذلك  بمقدار)$(  ربح  السعرين وحقق  بين  $(.  500فريق 

وعليه فإن املستثمر من خلل هذه اإلستراتيجية يحاول اإلستفادة من حركة األسعار الهبوطية املتوقعة لتوفير  

 للطلب غير املتوقع.  
 
 السيولة إستجابة

ثار سلبية أثرت على نظام  آإال أن عملية البيع القصير محظورة في العديد من األسواق املالية ملا كان لها من   

التداول في األسواق. وهذا ما قضت به املحكمة العليا األمريكية بأن أي إتفاق ينصب على بيع أو تسليم ش يء  

 قيام أحد األطراف يإيداع 
 
 وال يغير في األمر شيئا

 
 وقت إبرام اإلتفاق يعد باطل

 
مستقبلي لم يتم تسليمه فعليا

.  وتجدر بنا اإلشارة إلى أن النظام األوروبي واألمريكي الخاص بالبيع  (1) لصفقةهامش معين لتغطية جزء  من ا

املكشوف   على  البيع  القصير:  البيع  من  نوعين  بين  فرق  قد  والبيع    (Going Short Selling)القصير 

حيث أن البائع بالبيع على املكشوف يقوم ببيع األوراق املالية وهو ليس   .(2) (Covered Short Selling)املغطى

 لها وقت البيع وهذا البيع محظور في العديد من األنظمة القانونية على إعتبار أنه يؤدي إلى خلق حالة  
 
مالكا

هم قد يتعثر  . حيث أن البائع في حال أرتفعت أسعار األس(Market Manipulation) للتلعب باألسواق املالية  

لذلك قد تؤدي هذه العملية إلى التلعب باألسواق  (  3) ولن يكن بمقدوره تسليم األسهم محل الصفقة للمشتري 

 
1 See: U.S. Supreme Court, Gatewood v. North Carolina, 203 U.S. 531 (1906)”anything of value agreed to be sold and delivered 

was not actually delivered at the time of making the agreement to sell and deliver, and that one of the parties to such an agreement 

deposited or secured, or agreed to deposit or secure, what are commonly called 'margins,' shall constitute prima facie evidence of 

a contract declared void by chapter 221 of the Public Laws of 1889".  
2 Robbe Van Hauwermeiren, short selling during and after the financial crisis: regulatory initiatives in Belgium, The United 

Kingdom and Europe, Ghent University, 2015, p50.  
3 In this regards kindly see: the Commission’s 2010 release adopting the short sale circuit breaker price test, Exchange Act Release 

No. 61595 (Feb. 26, 2010), 75 FR 11232, 11235-37 (Mar. 10, 2010) (discussing past and present concerns of market participants 

about manipulative short sale activity).  
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وخلق اضرار باملشترين مما يزعزع الثقة بالتداول باألسواق املالية. لذلك فإن التوجه األوروبي واألمريكي قام  

تفادي هذه املشكلة وذلك حينما أشترط أن يقوم البائع بإبرام  بتنظيم البيع املغطى كأحد صور البيع القصير ل

إتفاقية يقترض من خللها األسهم أو أن يلتزم باإلقتراض قبل حلول أجل الصفقة حتى يكون بمقدوره تسليم 

القصير   بالبيع  الخاص  األوروبي  النظام  من  الرابعة  املادة  جاءت  لذلك  للمشتري.  الصفقة  محل  األسهم 

 لشخص  وأشترطت أن ي
 
قوم البائع بإقتراض األوراق املالية أو أن يلتزم بإقتراض األوراق املالية أو أن يكون دائنا

آخر بهذه األوراق املالية كي يتسطيع تسديد صفقته مع املشتري حينما يحل أجلها أو أن يقوم بعقد ترتيبات مع  

بالتزاماته ويوفي  الصفقة  يسدد  أن  يستطيع  البائع  أن  تؤكد  أخر  ها وتصبح    طرف  أجلِّ تحُل  حينما  التعاقديه 

( من القانون األمريكي والتي حظرت على الوسيط قبول أمر البيع أو  203مستحقة . وهذا ما بينته القاعدة )

تنفيذه مالم يقم املستثمر بإقتراض األرواق املالية أو يلتزم بإقتراضها مع ضرورة توافر أسباب معقولة للوسيط  

 املالية  من املمكن إقتراضها وتسليمها من قبل املستمثر في موعد استحقاق الصفقة.  لإلعتقاد بأن األوراق 

القصير  البيع  فكرة  الفلسطيني  املشرع  تبنى  هل  املقام؛  هذا  في  يثار  الذي  التمويل  والسؤال  انواع  كأحد 

)بالهامش الهامش رقم  املادة األولى من تعليمات تمويل  إلى نص  والتي عرفت    2013( لسنة  7؟ نرى وبالرجوع 

التمويل بالهامش بأنه "تمويل شركة األوراق املالية العضو املرخصة لنسبة من القيمة السوقية لألوراق املالية،  

وذلك بضمان األوراق املالية املوجودة في حساب التمويل على الهامش و/أو أي ضمانات مالية أخرى في الحاالت  

 في هذه التعليمات"
 
وبإستقراء هذا التعريف نجد أن قانون األوراق املالية الفلسطيني والتشريع    .(1) الواردة حصرا

عمليات البيع القصير بشقيها: البيع على املكشوف والبيع املغطى على النحو    يتبنىالثانوي الصادر بموجبه لم  

 حول موقف املشرع الفلسطيني من عملية البيع  
 
، ليبقى التساؤل قائما

 
القصير. نرى أنه  الذي تم بيانه سابقا

الثانوية والتنفيذية، فإن   املالية وتشريعاته  البيع القصير بموجب قانون األوراق  وطاملا لم يتم تنظيم عملية 

زوم الَحْتمي  واملنطق القانوني التبعَي وبما أن قانون األوراق املالية هو قانون خاص فل بد لنا من  
ُ
ذلك بحكم الل

الو  العامة  إلى القواعد  لبيان حكم  الرجوع  العدلية  الفلسطيني املتمثل بمجلة األحكام  القانون املدني  في  اردة 

 عن طريق قيام املستثمر ببيع ورقة مالية  
 
البيع القصير. وكما تبين فيما سبق، إن البيع القصير إما أن مكشوفا

املالية حين التعاقد فإن عملية    ال تعود ُمليكُتها له حين التعاقد، وفي هذه الحالة وطاملا أن البائع ال يملك الورقة

البيع تعتبر موقوفة على إجازة املالك الحقيقي لألسهم على إعتبار إن من قام ببيع هذه األسهم دون أن يمتلكها  

 وهذا ما بينته املادة )
 
( من مجلة األحكام العدلية حينما نصت على أنه من يتصرف  112وقت البيع يعتبر فضوليا

. وقد بينت املادة )بحق الغير دون إذن يع
 
( من مجلة األحكام العدلية مرتبة بيع الفضولي حيث  368تبر فضوليا

 ولكنه غير نافذ حيث ال يرتب البيع حكمه إال بإجازة املالك فإن أجاز املالك  
 
 ووصفا

 
 أصل

 
أن هذا البيع صحيحا

املقابل، قد يكون البيع القصير مغطى    الحقيقي لعملية البيع ينفذ البيع ويرتب آثاره وإن لم يجزه بطل البيع. وفي

 
من الوقائع الفلسطينية، بتاريخ  104م بشأن التمويل على الهامش، املنشور في العدد 2013( لسنة 7دولة فلسطين، تشريع ثانوي، تعليمات رقم )  1

 .  96، ص 2014/ 01/ 05
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بحيث يقترض املستثمر األسهم من املالك الحقيقي ثم يقوم ببيعها للمشتري أي أن املستثمر يقوم ببيع املال  

املقترض وعلى الرغم من أن مجلة األحكام العدلية لم تنظم عقد القرض وإنما أشارت إليه بطريقة غير مباشرة  

  795 أن املادة )إال(  1) ضمن مواد متفرقة
 
( من مرشد الحيران عرفت عقد القرض "أن يدفع شخص آلخر عينا

( حكم القرض بأنه "إنما  797معلومة من اآلعيان املثلية التي تستهلك باإلنتفاع بها ليرد مثلها". وبينت املادة )

املستقرض مثلها    تخرج العين املقترضة عن ملك املقرض وتدخل في ملك املستقرض إذا قبضها فيثبت في ذمة

. وعليه يتبين لنا أن قيام البائع ببيع األوراق املالية املقترضة من شركة الوساطة  (2) ال عينها ولو كانت قائمة"

  .  بأصلهِّ ووصفهِّ
 
 صحيحا

 
 تعتبر ملك  للبائع وعليه فإن حكم العقد في هذه الحالة نافذا

: الشراء على الهامش. 
ً
 ثانيا

يعبر عن تقنية  و  النوع اآلخر من أنواع التمويل بالهامش. ( Buy On Margin) يعتبر الشراء على الهامش  

األموال املقترضة في شراء األصل؛ فيقترض املستثمر جزء  من قيمة األسهم ويقوم بشرائها    تنطوي على إستخدام

. وقد  (3) بناء  على توقعاته بإمكانية إرتفاع قيمتها بحيث يحصل على الربح جراء التغيرات في أسعار االوراق املالية

تراض جزء  اخر من السمسار الذي يتعامل  ُعرف الشراء على الهامش بأنه "قيام املشتري بدفع جزء  من املال وإق

معه مقابل فائدة شهرية عليه لشراء كمية أكبر من األوراق املالية، ثم رهن هذه األوراق املالية املشتراة لدى  

 . ( 4) السمسار كضمان للقرض"

راء  وقد عرفت محكمة اإلستئناف الفلبينية الشراء على الهامش بأنه "النظام الذي يسمح للمستثمرين بش

 من  
 
املزيد من االوراق املالية بشكلٍّ أكثر مما يسمح عليه وضعهم النقدي عادة، حيث يدفع  املستثمرون جزءا

 . (5) سعر شراء األوراق املالية على أن يقوم الوسيط املالي بإقراضهم باقي املبلغ بضمان الورقة املالية" 

 
تنفيذ عقود القرض، معهد أبحاث السياسات اإلقتصادية الفلسطينية  محمود دودين، قطاع التمويل الصغير في فلسطين: اإلطار القانوني و  1

 .  92، ص2013،

 2.  257، ص 2012محمد قدري، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال اإلنسان في املعاملت الشرعية، منشورات الحلبي، بيروت،  
3See: the decision of Supreme Court of Victoria, the commonwealth director of public prosecutions Vs. Christopher Russell Hill, 

17 march 2015 “Trader is only required to pay a fraction of the value of the underlying currency by way of deposit to obtain the 

full benefit or detriment of changes in the price of the underlying currency.  The amount required to be provided for each contract 

is determined by the margin contract provider. 

 4.  187، ص2008شعبان البرواري، بورصة األوراق املالية من منظور إسلمي، دار الفكر العربي، دمشق،  
5 Ynares-Santiago  vs.  Austria-Martinez, the Court of Appeals, CA-GR CV No. 68273, September 19, 2003 “It will be noted that 

trading on credit (or margin trading) allows investors to buy more securities than their cash position would normally allow. 

Investors pay only a portion of the purchase price of the securities; their broker advances for them the balance of the purchase 

price and keeps the securities as collateral for the advance or loan] Brokers take these securities/stocks to their bank and borrow 

the balance on it, since they have to pay in full for the traded stock”. 

http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence/2006/feb2006/G.R.%20No.%20160016.htm  

 

http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence/2006/feb2006/G.R.%20No.%20160016.htm
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قانون  إلى  وبالرجوع  السابقة  التعريفات  وبإستقراء  التمويل    وعليه  وتعليمات  الفلسطيني  املالية  األوراق 

بالهامش الصادرة عن هيئة سوق رأس املال الفلسطينية نجد أن املشرع الفلسطيني تبنى الشراء على الهامش  

"تمويل   بأنه  بالهامش  التمويل  األولى والتي عرفت  باملادة  بالهامش. وذلك حينما نص  التمويل  كإحدى وسائل 

ة العضو املرخصة لنسبة من القيمة السوقية لألوراق املالية، وذلك بضمان األوراق املالية  شركة األوراق املالي

هذه   في   
 
الواردة حصرا الحاالت  في  أخرى  مالية  أي ضمانات  و/أو  الهامش  على  التمويل  في حساب  املوجودة 

مة السوقية لألوراق املالية  التعليمات". وعليه فإن الشراء على الهامش يتمثل بقيام املستثمر بدفع جزء  من القي

املالية   الورقة  بضمان  املرخصة  املالية  األوراق  شركة  قبل  من  تمويله  يتم  اآلخر  والجزء  بشرائها  يرغب  التي 

املوجودة في حساب التمويل على الهامش الخاص باملستثمر. ونرى بأن املستثمر في هذه الحالة يملك مبلغ معين  

$(  1000$( لكل سهم وال يملك سوى )100(سهم بقيمة )100تثمارية لشراء )من املال ويريد الدخول بصفقة إس

قيمة   باقي  املالية  األوراق  شركة  من  اإلقتراض  من  املستثمر  يمكن  الهامش  على  الشراء  فإن  الحالة  هذه  في 

والبالغة) السهم 9000الصفقة  إرتفع سعر  فإذا  للدين   
 
ورهنها ضمانا األسهم  بشراء  األوراق  وتقوم شركة   )$  

$( والتي تمثل الفرق بين قيمة األسهم عند  2000$( لكل سهم فإن املستثمر في هذه الحالة يربح )120بمقدار )

 الشراء وقيمة األسهم عند البيع. 

ونرى أن عملية الشراء على الهامش ما بين املستثمر وشركة األوراق املالية تنطوي على علقة عقدية مركبة   

 لهذا  تجمع بين عقد البيع وعقد ال
 
قرض كون أن املستثمر يقوم بدفع جزء من قيمة الورقة املالية ويعتبر مالكا

الجزء مقابل ما دفعه من مبلغ مالي وإن عدد االسهم االخرى يقوم بإقتراضها من قبل شركة األوراق املالية مما  

مع ما بين عقد البيع وعقد  يجعل طبيعة العلقة ما بين املستثمر وشركة األوراق املالية علقة عقدية مركبة تَج 

بيع   لعقد   
 
معاصرا  

 
تطبيقا هي  الصفقة  هذه  أعتبر  الفقه  من   

 
جانبا هناك  أن  إلى  اإلشارة  بنا  وتجدر  القرض. 

( على أنه "هو البيع بشرط ان البائع متى رد الثمن   118والذي عرفته مجلة األحكام العدلية في املادة )   (1) الوفاء

وهو في حكم البيع الجائز  بالنظر إلى إنتفاع املشتري به وفي حكم البيع الفاسد  بالنظر  يرد املشتري  إليه املبيع   

إلى كون كل من الطرفين مقتدر  على الفسخ  وفي حكم الرهن  بالنظر إلى أن املشتري ال يقدر على بيعه  الى الغير".  

هو عقد بظاهره بيع إال أنه يمثل في   إال أننا ال نتفق مع هذا التوجه حيث أنه من الصحيح أن عقد بيع الوفاء

، إال أن البائع في عقد بيع الوفاء يشترط على املشتري شرط الوفاء وذلك بإرجاع  (2)   حقيقة االمر عقد قرض

 
محمد الخضيري، الصور املعاصرة لبيع الوفاء دراسة فقهية، بحث جامعي، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسلمية، كلية الشريعة،  د.ياسر1

  .20، ص 2012
ادة  حينما قضت "إن عقد بيع الوفاء رسمته امل  2003/ 20/05الصادر بتاريخ    2003لسنة    34أنظر إلى حكم محكمة التمييز املنعقدة في بيروت رقم    2

ه يعود  رهنا بطريقة نقل امللكية اي انه عقد استدانة. ويفترض اذا ان االستدانة حصلت واستلم البائع املبلغ على انه اذا اعاد القرض الى صاحب 91

  له عندئذ استرداد عقاره وتبطل عندئذ بمفعول رجعي ملكية املشتري".

 

 



 2021  أكتوبر  50العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
106 

املبيع إلى البائع متى قام البائع برد الثمن للمشتري وخلل هذه الفترة يحق للمشتري أن ينتفع باملبيع دون إذن  

يشبه البيع الصحيح إال أن ذلك ال يمنح املشتري حق بيع املال املرهون حيث أنه وفي هذه  املالك، لذلك فهو  

 على إجازة البائع الراهن. وبالرجوع إلى الشراء بالهامش نجد بأنه نظام مختلف  
 
الحالة سوف يكون البيع موقوفا

املال االوراق  إقراض شركة  على  ينطوي  بالهامش  الشراء  أن  حيث  الوفاء؛  بيع  االسهم  عن  من  معين  عدد  ية 

للمستثمر على أن تقوم ببيعها ملستثمر أخر عند إرتفاع سعرها ودفع هذا املبلغ للمستثمر والذي بدوره يقوم  

بإرجاع املبالغ الذي أقترضها إلى شركة االوراق املالية ويربح الفرق وعليه نرى على الرغم من وجود تشابه بين  

 من بيع الوفاء والشراء على ا
 
لهامش إال أن ذلك ال يستتبع القول أن الشراء بالهامش صورة من صور بيع  كل

الوفاء حيث أن الشراء بالهامش ال يرتب إلتزام على املستثمر برد األسهم متى قامت شركة االوراق املالية برد  

 عنه ورهنها    الثمن بل أن شركة االوراق املالية تقوم بإقراض املستثمر جزء  من قيمة االسهم وتقوم بشرائها
 
بدال

 لحاجة الناس إليه وهذا النوع من البيوع 
 
 نظرا

 
لصالحها ومن ثم بيعها. وعليه نرى أنه بيع الوفاء أجيز إستحسانا

ثابت على خلف القياس وما ثبت على خلف القياس فغيره ال يقاس عليه إلنتفاء مماثلة الحكم بين املقيس  

الشراء على الهامش من البيوع الجائزة في ظل القواعد العامة ألن الحاجة    . وفي املقابل نرى أن(1) واملقيس عليه

تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة وهذا يعني أنه في حال خلو التعليمات من حالة معينة يمكن الرجوع إلى 

 عقد البيع الوارد في املجلة لتكملة النقص فيها.  

 بما تقدم ذكره يرى الباحث عدم صحة الت 
 
وجه الذي يعتبر البيع القصير والشراء على الهامش سيان  وهديا

بينهما فرق  الشراء    (2) ال  أن  حين  في  األسعار  اإلنخفاض  إرتفاع  على  املستثمر  يعتمد  القصير  بالبيع  أن  حيث 

املستثمر   فإن  القصير  البيع  في  أخرى،  ناحية  األسعار. ومن  بإنخفاض  توقعه  املستثمر على  يعتمد  بالهامش 

راق املالية تتاجر بأسهم ال تملكها حين البيع وهذا على خلف الشراء بالهامش والذي يكون املستثمر  وشركة االو 

 للسهم حين البيع
 
 .(3) مالكا

 الفرع الثاني: 

 متطلبات الشراء بالهامش 

قانونية  اشترطت تعليمات التمويل بالهامش الصادرة عن هيئة سوق رأس املال الفلسطينية عدة متطلبات 

التي من   للغايات  العملية ملئمة  تكون هذه  بالهامش حتى  التداول  لعملية  ومتزامنة  وتعاقدية سابقة وفورية 

 
 1. 11، ص 2013حكام العدلية، املعهد القضائي الفلسطيني، القدس، د.محمود دودبن، أمين دواس، د.عقد البيع في مجلة اال  

2 In this meaning see: Cromer Finance Ltd. v. Berger, 137 F. Supp. 2d 452 - Dist. Court, SD New York 2001. 
3 For more see: F. BOGAERT, “The Prohibition of Short Selling. The Belgian Regulation and European Developments”, Financieel 

Forum: Bank- en Financieel Recht, vol. 2, 2010, p47.  
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النحو   به. وذلك على  امللئمة واملشروعة  السيولة  السوق وخلق  يتم ضبط  العملية وحتى  رعت هذه 
ُ
شئنها ش

 االتي:

: إبرام إتفاقية التمويل بالهامش. 
ً
 أوال

عليمات التمويل بالهامش شركة األوراق املالية أن تقوم بإبرام إتفاقية تمويل مع املستثمر وذلك  لقد ألزمت ت

( على أنه "تلتزم شركة األوراق املالية العضو املرخصة ملمارسة أعمال التمويل على  1/ 5حينما نصت باملادة )

يلي:   بما  واملوافق1الهامش  الهامش  على  التمويل  اتفاقية  نموذج  توقيع  عملئها    .  مع  السوق  قبل  من  عليها 

الراغبين في الحصول على هذه الخدمة، بحيث ال تخالف نماذج اتفاقية التمويل على الهامش أي من األحكام  

ما قصده   أن  املادة  من نص هذه  والظاهر  بمقتضاه".  الصادرة  والتشريعات  املالية  األوراق  قانون  في  الواردة 

طبيعة تنظيم  هو  الفلسطيني  حقوق    املشرع  إلثبات   
 
خطيا املالية  األوراق  وشركة  املستثمر  بين  ما  العلقة 

  
 
صنعا املشرع  أحسن  وقد  األطراف،  بين  ما  النزاع  تثير  التي  للجهالة   

 
نافيا محدد  بشكل  اطرافها  والتزامات 

اعات التي فباشتراطه توثيق العلقة ما بين شركة األوراق املالية واملستمثر ملا له من ضبط للسوق وتقليل النز 

 بأن املشرع الفلسطيني قد اشترط  
 
قد تنشأ عن تفسير طبيعة العلقة وحقوق والتزامات كل طرف. ونرى أيضا

أن تتوافق اإلتفاقية مع النماذج املعدة من قبل الهيئة بحيث ال تخالف بنودها البنود والشروط املَعدة من قبل  

لسطيني مبدأ سلطان اإلرادة وأفرغ قاعدة "العقد شريعة  هيئة سوق رأس املال وبذلك يكون قد قيد املشرع الف

املتعاقدين" من مضمونها حيث أصبح العقد "شريعة القانون" حيث أن األطراف مقيدين بالشروط والبنود  

 من قبل الهيئة وعليهم بتنظيمهم لهذه العلقة أن ال يخالفوا وأن ال يخرجوا عن تخوم البنود  
 
املعدة مسبقا

 لحقوق أطراف التعاقد بوجهٍّ خاص واألطراف العاملين  والشروط املعَ 
 
دة من قبل الهيئة وما ذلك إال حماية

بأن    
 
أيضا بنا اإلشارة  ) بالسوق بوجهٍّ عام. وتجدر  املالية  3/ 3املادة  ألزمت شركة األوراق  تعليمات قد  /أ( من 

بما في ذلك إحتمال خسارة    بتحديد مفهوم خدمة التمويل على الهامش واملخاطر التي قد يتعرض لها العميل 

العميل لجزء أو كامل األموال املودعة في حساب التمويل على الهامش، وضرورة اإلفصاح بأن األوراق املالية في 

، باإلضافة إلى ضرورة تحديد الهامش األولي وهامش الصيانة وتحديد  
 
حساب التمويل على الهامش تعتبر ضمانا

 يف املترتبة على العميل مقابل هذه الخدمة.  قيمة العموالت واملصاريف والتكال

إتفاقية   إبرام هذه  التعليمات قد ألزمت شركة األوراق املالية قبل وأثناء  لنا أن  يتبين  وبإستقراء ما تقدم 

بالتقيد باملقتضيات التي يفرضها مبدأ منتهى حسن النية من اإللتزام باإلستقامة، اإللتزام باإلعلم والتبصير  

مفرطة  (1) والتحذير أو  مغلوطة  معلومات  املالية  األوراق  شركة  تقديم  عدم  باإلستقامة  باإللتزام  ويقصد   .

 
1 In this meaning see: TADASHI ENDO AND S. GHON RHEE, MARGIN PURCHASES AND SHORT SALES IN EMERGING MARKETS: 

THEIR RATIONALES AND DESIGN VARIABLES, financial sector, 2006, p17. “When opening a margin account for the investor, the 

stockbroker should be obliged to explain risks of margin trading to the investor in an understandable way. The stockbroker is also 



 2021  أكتوبر  50العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
108 

بالتشاؤوم للمستثمر بأنها معلومات غير حقيقية وال    (1) بالتفاؤول أو مغرقة  فهذه املعلومات تشترك جميعها 

أما اإللتزام اآلخر التي   .(2)قدتتسم بالشفافية فيحرم املتعاقد من إتخاذ قراره عن بصر وبصيرة بكل جوانب الع 

والتبصير باإلعلم  باإللتزام  يتمثل  بالهامش  التمويل  تعليمات  اإللتزام   .(3) تفرضه  تلتزم    ويقتض ي  أن  باإلعلم 

شركة األوراق املالية باإليضاح للمستثمر عن كافة املعلومات الجوهرية واألساسية التي تبين طبيعة مضمون  

 للجهالة الفاحشة ليتسنى للمستثمر إتخاذ قراره اإلستثماري بإرادة حرة وواعية.  
 
العقد املزمع أبرامه بشكل نافيا

مريكية حينما قضت بمسؤولية شركة األوراق املالية عن اإلخلل بواجبها  وهذا ما بينته محكمة اإلستئناف األ 

من   العقد  بإبرام  قراره  املعتداد إلتخاذ  املستثمر  تهم  التي  والضرورية  الجوهرية  باملعلومات  املستثمر  بإعلم 

قد إلتزام بإعلم  . وتجدر بنا اإلشارة إلى أنه وحتى بداية منتصف القرن املاض ي لم يكن على أطراف التعا(4) عدمه

الطرف اآلخر ملا يمتلكه من معلومات، وذلك لكون القاعدة العامة في بعض العقود مثل عقد البيع قائمة على  

تضارب املصالح بحيث يسعى أطراف التعاقد لتحقيق مصالحهم بغض النظر عن مصالح الطرف األخر، فكل  

قدام على التعاقد أو اإلحجام عنه بينما ال يوجد  طرف يسعى للوصول للمعلومة التي يبني عليها خياره في اإل

 على املتعاقد بالبوح بما يملك من معلومات إال في حالة قيام املتعاقد باإلستفسار عنها أو في حالة وجود  
 
إلزاما

نص قانوني يلزم املتعاقد بذلك. وعليه كقاعدة عامة يلتزم املستثمر بأن يستعلم عن مضمون العقد وعن كافة  

طر التي قد يتعرض لها ولكن إن كان هذا املستثمر بحكم املستهلك فل واجب باإلستعلم عليه فل يمكن  املخا

إعمال هذا اإللتزام في في العلقة بين املنهي واملستهلك وذلك للغاية املتوخاه من قانون حماية املستهلك التي تحمي 

ملستثمر يعفى من اإللتزام باإلستعلم لوجود إلتزام املستهلك وتضع إعتبارات لصفته وصفة املنهي، وعليه فإن ا

شخصية   إستحالة  لوجود  وباإلضافة  واملعلومات  البيانات  كافة  وتقديم  باإلعلم  املالية  األوراق  شركة  على 

لسبب أو ظرف شخص ي قام في    -املستهلك–متمثلة بالوضع الواقعي التي تواجد فيه أحد الراغبين في التعاقد  

إلستعلم عن املعلومات املتصلة بموضوع التعاقد املزمع إبرامه، فيكسيه لذلك الحق في أن  حقه حال دونه وا

 . (5)  يحتل مركز الدائن باإللتزام باإلعلم قبل التعاقد في مواجهة الطرف األخر

 
required to have an institutional setup and a skill-set designed to administer its customers’ margin accounts in order to protect 

themselves from possible losses and police trading activities in margin accounts.  
1 Benjamin Careathers v. Red Bull North America, Inc., Case No. 1:13-CV-00369 (KPF) Wolf, et al. v. Red Bull GmbH, et al., Case 

No. 1:13-CV-08008 (KPF). 
2 J.P MASSON, les fourberues silencieuses.RCJB, 1979, p537. 

 للتعاقد أما بخصوص اإللتزام بالتبصير فيكون أثناء   هناك فرق تقني بين اإللتزام باإلعلم واإللتزام بالتبصير، فاإللتزام  3
 
 سابقا

 
باإلعلم يكون غالبا

عل وتطبيقاته  بالعقد  املتعلقة  بالبيانات  باالدالء  التعاقدي  قبل  االلتزام  املهدي،  نزيه  باإلعلم  االلتزام  مبداء  للمزيد حول  أنواع التعاقد  بعض  ى 

القاهره،   النهضة العربية،  العربية،   .  1982العقود، دار  النهضة  بالتبصير، دار  إلى سهير منتصر، االلتزام  للمزيد أنظر  بالتبصير   االلتزام 
 
و أيضا

 خالد عبد الفتاح خليل، حماية املستهلك في القانون الدولي الخاص، ط6،7، ص  1990القاهرة،  
 
، دار النهضة العربية، القاهرة، 1. وأنظر أيضا

 .39، ص2002
4 FINNERTY v. STIEFEL LABORATORIES INC,Nos. 12–13947, 12–15060, 12–15642,June 30, 2014. 

 . 320، ص1996الدار التونسية للنشر، تونس، خالد جمال حسين، االلتزام باإلعلم قبل التعاقد،   5
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لذي  ومن الواجبات التعاقدية التي نصت عليها التعليمات والزمت شركة األوراق املالية بها واجب التبصير  وا

حيث أن الشركة ومن    (1) يعد من قبيل اإللتزامات امللقاة على عاتق شركة االوراق املالية أثناء مرحلة التعاقد

خلل خبرتها ودرايتها تستطيع تحديد مدى ملئمة الخدمة للمستثمر، فيلقى على عاتق الشركة إلتزام بتقديم  

الفرنسية في أحدى أحكامها بأن واجب التبصير    النصح واملشورة للمستثمر. وهذا ما قضت به محكمة النقض

. وفي حال لم (2) من الواجبات التي تلقاة على عاتق املتعاقد والذي يهدف إلى توعية وتنوير إرادة الطرف املتعاقد

تقم شركة االوراق املالية بتبصير املستثمر بطبيعة العقد املقدم عليه وبطبيعة املخاطر التي قد يتعرض لها  

تعتبر شركة االوراق املالية مخلة بإلتزامها بالتبصير. وهذا ما بينته املحكمة األمريكية حينما قضت بأن  فحينها  

على شركة الوساطة إلتزام بأن تقوم بتبصير املستثمر بكافة املعلومات الجوهرية التي تهم املستثمر وتبين له  

ت في إتخاذ قراره بحيث تبين له طبيعة املخاطر  طبيعة املخاطر التي قد يتعرض لها جراء هذا النوع من املعامل 

للمستثمر املستنير  الرضا  فيتحقق   
 
ماليا قراره على معلومة محللة  يبني  لها حتى  يتعرض  قد  ما  (3) التي  . وهذا 

قضت به محكمة اإلستئناف األمريكية بمسؤولية شركة الوساطة في قضية تتلخص وقائعها بقيام مجموعة  

ضية على شركات وساطة لعدم قيامها بإبلغهم بأن الصفقات املزمع إبرامها مفرطة في  من املستثمرين برفع ق

أن هذه   الصفقة وبما  يتم إغلق  بالهامش مطلوبة حين  التمويل  الوساطة على  اإلرهاق وأن موافقة شركات 

. )4(ة على عاتقهماملوافقة لم يتم ممارستها فإن الصفقة لم تغلق وأرهقت املستثمرين بتنفيذ اإللتزامات امللقا

ونرى أنه وفي ظل أحكام القانون الفلسطيني إن أخلت شركة الوساطة في هذه اإللتزامات فإن تكون مسؤولية  

 لقواعد املسؤولية التقصيرية أو العقدية حسب زمان وطبيعة  
 
عن تعويض املستثمر عما يلحقه من أضرار طبقا

اإلخلل. ولكن السؤال الذي يثار؛ هل ينطبق هذا اإللتزام على جميع املستثمرين بغض النظر عن صفاتهم؟  

 لكن اإلشكالية تثار إن أعتبر  نرى أنه مما ال جدل فيه أن هذا اإللتزام يكون من حق املستثمر إن إع
 
تبر مستهلكا

 
 
مهنيا الذراع    (5) املستثمر  طول  بمبدأ  التمسك  املالية  األوراق  شركة  تستطيع  هل  الحالة  هذه  Arms-)ففي 

Length Transaction)   للتحلل من واجباتها االئتمانية؟ إننا نرى عدم إمكانية التمسك بهذا املبدأ في ظل هذا

املالية ال تنطوي على وجود مصالح   النوع من املعاملت بين املستثمر وشركة األوراق  على إعتبار أن العلقة 

 ملتن  
 
متعارضة لذلك فإن كتمان هذه املعلومات وعدم التقيد بمقتضيات حسن النية في املعاملت يشكل ركوبا

 بحقوق املستثمر. 
 
 وتنكيل

ُ
ط

َ
ط  الشَّ

 
 . 41، ص 1990للمزيد انظر: سهير منتصر، اإللتزام بالتبصير، دار النهضة العربية، القاهرة،   1

2 Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 janvier 2016, 14-29655 et suivants . 
3 For more See:  Bernhardt, Midcourse Corrections: The Cost of Free Looks—Ruminations on Steiner v Thexton, 33 CEB RPLR 

61 (May 2010) . 
4 For more see: Holmes v summer (2010) 188 CA4th 1510, 15 November 2010. 

للمزيد أنظر إلى مجلة الشريعة والقانون، الدكتور يوسف الشندي، املفهوم القانوني للتفرقة بين مفهوم املستهلك واملنهي يرجى النظر إلى:   5

 . 215- 141، ص2010للمستهلك، ، العدد الرابع واالربعون، 
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يورك أن بمسؤولية شركة األوراق املالية عن عدم إفصاحها عن  وفي هذا املعنى قضت املحكمة العليا في نيو  

ال ينطبق على املعاملت التي  (Arms-Length)املعلومات الجوهرية للمستمر على أعتبار أن مبدأ طول الذراع 

ستثمر  تتم ما بين املسثمر وشركة األوراق املالية وبينت املحكمة أن طبيعة العلقة بين شركة األوراق املالية وامل 

تنشأ دون وجود مصلحة متعارضة في املعاملة لذلك يتوجب على شركة األوراق املالية أن تقوم بإعلم وتبصير  

بالواجبات االئتمانية بالتقيد  تلتزم  الفلسطيني قد حسم اإلجابة من خلل  (1) املستثمر وأن  . ونرى أن املشرع 

دمة التمويل على الهامش واملخاطر التي قد يتعرض لها  بمفهوم خ  إلزام شركة األوراق املالية بإعلم املستثمر

 العميل بما في ذلك إحتمال خسارة العميل لجزء أو كامل األموال املودعة في حساب التمويل على الهامش. 

: فتح حساب تمويل على الهامش. 
ً
 ثانيا

الحق لتوقيع اتفاقية التمويل مع املستثمر وهو ضرورة فتح    لقد نصت تعليمات التمويل بالهامش على إلتزام

( من تعليمات  2/ 5حساب تمويل لصالح املستمثر لغايات ممارسة عمليات التمويل بالهامش فقد ألزمت املادة )

التمويل على الهامش شركة األوراق املالية بعد توقيع إتفاقية التمويل مع املستثمر أن تقوم بفتح حساب تمويل  

املمولة  عل املالية  األوراق  في  التعامل  خلله  من  ويتم  الشركة  لدى  للعميل  خاص  حساب  وهو  الهامش  ى 

. وفي املقابل، يلتزم املستثمر بإيداع مبلغ معين في حساب التمويل على الهامش وفق النسبة املقررة  )2(بالهامش

والذي   (Initial Margin) غ بالهامش املبدئي من القيمة السوقية لألوراق املالية بتاريخ الشراء ويعرف هذا املبل 

يعبر عن قيمة املدفوعات النقدية لصفقة الشراء. وتجدر بنا اإلشارة إلى أن هيئة سوق رأس املال هي الجهة  

 ألحكام املادة )  (3)املختصة بتحديد الهامش االولي
 
/ب( من تعليمات التمويل على الهامش وذلك  3/ 3وذلك سندا

 للنسب املقررة من الهيئة. وقد بينت    حينما نصت على أن
 
تحديد الهامش األولي، وهامش الصيانة يكون وفقا

( من القيمة السوقية لألوراق املالية املراد  50( من التعليمات أن الهامش األولي يجب أن ال يقل عن )%6املادة )

( دوالر أمريكي  5000ألي حساب عن )تمويلها على الهامش، وعلى أن ال يقل مبلغ الهامش األولي في جميع األحوال  

 بإشتراطه ضرورة إيداع حد أدنى من 
 
. ونرى أن املشرع أحسن صنعا

 
أو ما يعادلها من العملت املتداولة قانونا

قيمة الصفقة ونرى بأن الغاية التي توخاها املشرع من هذا اإلشتراط تتمثل بحماية سوق األوراق املالية من  

اإلستخدام   من  الحد  املاليةخلل  األوراق  في  للمضاربة  اإلئتمان  ملوراد  أدنى    )4(املفرط  حد  إشتراط  أن  حيث 

 
1 TPL Associates, Appellant, v. Helmsley-Spear, Inc., et al., Respondents, 146 A.D.2d 468 (N.Y. App. Div. 1989) . 
2For more see: Thomas E. Copeland, Financial theory and corporate policy, Addison-Wesley publishing company, 1988, p.304. 
3 See: William G.West, Recent ruling: Securities regulation-margin requirements- installment purchase of tax sheltered programs, 

case western reserve law review, volume 24, 1973, p392. The "margin" or "margin requirement" is the minimum amount a 

customer must deposit in his account in addition to the securities he has purchased. The customer may deposit additional funds 

or he may utilize the unused loan value of other securities in the account. 
4 For more see: Robert J. Gareis and Jerome W. Jakubik, The united states securities credit regulations: How they affect Foreign 

borrowers and foreign lenders in acquisitions of U.S. companies, journal of comparative corporate law and securities regulation, 

1982, p. 291- 292. 
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املالية   الرافعة  نظام  إستخدام  في  التوسع  مخاطر  من  للحماية  وسيلة  يعد  املبدئي   Finance)للهامش 

Leverage)،    
 
املَودع ضمانا املبلغ  اعتبار  املالية  من خلل  األوراق  لشركة  حماية  يوفر  الشرط  هذا  أن  كما 

 يضمن لشركة األوراق املالية إسترداد حقوقها في حال انخفضت قيمة الورقة املالية املرهونة لديها،  
 
مستقبليا

ط عملية املضاربة حيث أن الهيئة  ومن ناحية أخرى فهو يوفر إستقرار في سوق األوراق املالية عن طريق ضب

تسطيع أن تقوم برفع قيمة الهامش املبدئي إن كان هناك فائض في الطلب وفي حال كان هناك كساد تستطيع  

الهيئة أن تقوم بخفض قيمة الهامش مما قد يؤدي إلى الزيادة في الطلب. ونرى بأن بعض االنظمة القانونية  

يات البنك املركزي أن يقوم بتنظيم عمليات التمويل على الهامش وهذا  مثل النظام االمريكي قد جعل من صلح

لسنة   املالية  واالوراق  البورصة  قانون  من  السابع  الفصل  بينه  ملجلس    1934ما  "إن  أنه  على  نص  حينما 

أو هامش   اإلبتدائي  الهامش  وتنظيم وتحديد متطلبات  املركزي صلحية وضع  الفيدرالي  البنك  في  املحافظين 

تمويل االوراق  الصيا في عمليات  االئتمان  في إستخدام   ملنع اإلفراط 
 
 وضروريا

 
يراه مناسبا الذي  املحو  نة على 

. ونرى بأن هذا التوجه يتبنى نظرية أن أحكام التمويل بالهامش قد صممت فقط لتوفير أداة تكميلية  (1) املالية"

.  (2) قتصادية سواء كانت النقدية واملالية فعالةوهي إحدى الوسائل التي تجعل السياسات اإل   -لسياسة االئتمان  

وعودة على ذي بدء، يتوجب على شركة االوراق املالية أن تتأكد من قيام املستثمر بإيداع مبلغ الهامش األولي  

املادة )  الهامش حيث نصت  التمويل على  "تلتزم شركة  5/ 5بحساب  بأنه  الهامش  التمويل على  ( من تعليمات 

 للنسبة املحددة قبل شراء أي    الوساطة بالتأكد
 
من قيام العميل بإيداع الهامش األولي في حسابه لديها، وفقا

 . (3) أوراق مالية ممولة على الهامش"

  
 
كما أن إلتزام شركة األوراق املالية ال يقف عن هذا الحد بل يتوجب عليها أن تراقب حركة الحساب صعودا

 لكلي تقوم بإخبار املستثمر بامل 
 
ستجدات التي صاحبت الصفقة محل التعاقد. بمعنى أخر إن عملية  وهبوطا

املالية   للمبدأ  تخضع  املالية  األوراق  شركة  قبل  من  الهامش  على   التمويل  حساب   Marked to)ادارة 

Market) (4(    والذي يعني أن شركة االوراق تلتزم بمراجعة نسبة الهامش بشكل يومي ملعرفة موقف املقترض في

( من  5قيمة الورقة املالية أو إنخفاضها ونرى بأن هذا املبدأ جرى النص عليه ضمن أحكام املادة )حال زيادة  

 
1 Notwithstanding the provisions of subsection (a) of this section, the Board of Governors of the Federal Reserve System, may, 

from time to time, with respect to all or specified securities or transactions, or classes of securities, or classes of transactions, by 

such rules and regulations (1) prescribe such lower margin requirements for the initial extension or maintenance of credit as it 

deems necessary or appropriate for the accommodation of commerce and industry, having due regard to the general credit 

situation of the country, and (2) prescribe such higher margin requirements for the initial extension or maintenance of credit as it 

may deem necessary or appropriate to prevent the excessive use of credit to finance transactions in securities. 
2 For more see:  Columbia Law Review Association, Inc., Federal Margin Requirements as a Basis for Civil Liability, Columbia 

Law Review Vol. 66, No. 8 (Dec., 1966), pp. 1462-1485.  
3 Canadian Supreme Court, George et al. v. Dominick Corporation of Canada, 1972-06-29, [1973] SCR 97. 
4 William G. Tomek, Margins on futures contracts: Their Economic Roles and Regulation, AMEIPR, Washington, D.C. 1985, p144.  
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تعليمات التمويل على الهامش حينما بينت بأنه " تلتزم شركة الوساطة املالية بمراجعة حساب التمويل على  

 عند انخفاض ن
 
سبة امللكية في الحساب عن  الهامش لكل عميل في نهاية كل يوم عمل، وإخطار العميل فورا

هامش الصيانة ليقوم بتغطية النقص في الحساب خلل فترة ال تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطاره". وعليه  

قد   السهم  قيمة  أن  لها  يتبين  قد  التمويل  اليومية لحساب  باملراجعة  تقوم  الوساطة حينما  الشركة  أن  نرى 

مر بذلك. وهذا ما قضت به املحكمة العليا الهندية بأن شركة  أرتفعت أو إنخفضت وعليه تقوم بإخطار املستث

الوساطة تلتزم وفق هذا النوع من العقود بالتأكد من عملية الربح والخسارة عن طريق املراقبة املستمرة اليومية  

ارة، للقيمة السوقية لألسهم. حيث أن من خلل هذه املراقبة تستطيع أن تلحظ ووتتوقع إمكاينة الربح أو الخس 

سعر   على  بناء    
 
يوميا السهم  وسعر   

 
سلفا املحدد  السعر  بين  الفرق  بتسوية  تقوم  أن  عليها  يتوجب  لذلك 

 .(1(السوق"

وتتيح عملية املراقبة اليومية واملستمثر لحساب املستثمر ممارسة املستمثر الخيارات املمنوحة له بموجب  

بالهامش والتي تتمثل بسحب جزء من ا التمويل  أو قيام  تعليمات   من قبل املستثمر 
 
لقيمة املدفوعة مسبقا

 لذلك–  املستثمر بشراء أسهم جديدة
 
( دوالر للسهم  30( سهم بسعر )1000لو أراد مستثمر شراء )  -وتطبيقا

ودفع   بتمويل  60الواحد  املالية  االوراق  شركة  وقامت  أولي  كهامش  الصفقة  قيمة  من  من  %40  االخرى   %

االالف    5( دوالر فيكون املستثمر قد ربح  25الصفقة وانخفضت القيمة السوقية للسهم الواحد واصبحت )

، أو شراء أسهم  دوال 
 
ر وفي هذه الحالة يكون املستثمر أمام خيارين: إما سحب جزء من القيمة املدفوعة مسبقا

 جديدة. 

➢  .
ً
 الخيار األول: سحب جزء من القيمة املدفوعة مسبقا

في حال انخفضت قيمة السهم وحقق أن يقوم بسحب جزء  من قيمة أمواله املستخدمة    يحق للمستمثر

على إعتبار أن الزيادة في   (2) كرهن لدى املقترض كما له الحق في إسترجاع جزء  من الزيادة التي حصلت برهنه

يتبع االصل وط  والتابع  تابع  التابع  أن  وبما  املرهون  للسهم  تابعة  إنما هي  في قيمة  قيمة األسهم  الزيادة  أن  املا 

السهم تابعة للسهم املرهون في الوجود فتكون تابعة للسهم في الحكم بمعنى أخر أن هذه الزيادة تابعة للسهم  

.  ونرى أن هذه الحالة لها أساس  
 
املرهون وللزوم رهينة الحق في املرهون تسري الرهينة إلى هذه الزيادة أيضا

االحكام العدلية والتي تنص على أنه "الزيادة املتولدة من املرهون تكون    ( من مجلة715ضمن أحكام املادة )

مرهونة مع أصل الرهن". وقد فرقت املجلة بين حالتين في هذا املقام؛ في حال إنخفضت قيمة السهم قبل حلول  

تهن أما في حال  أجل الدين أم بعده حيث أنه وفي الحالة االولى ال يجوز أن يقوم بسحب هذا املبلغ إال بإذن املر 

 .(3) حلول أجل الدين فيرد الزيادة للراهن أي املستثمر

 
1 Kindly see: Kotak Mahindra Investment Ltd, vs. Department Of Income Tax on 12 March, 2013. 

  2. 150، ص1999الية وأسواق رأس املال، منشأة املعارف، اإلسكندرية، منير هندي، األوراق امل 

 3.  144، الطبعة االولى، ص2010علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة االحكام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  
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 الخيار الثاني: شراء أسهم جديدة.  ➢

تجدر بنا اإلشارة إلى أن الخيار األخر الذي يستطيع أن يمارسه املستثمر هو شراء أسهم جديدة ونرى أن  

 له أساس في املادة )
 
ي تنص على أنه "إذا رهن مقابل مال دين  ( من مجلة االحكام العدلية والت714ذلك أيضا

تصح زيادة الدين في مقابلة ذلك الرهن". حيث أنه في حال الزيادة في مالية الرهن واحتاج املستثمر الراهن إلى  

أسهم أخرى يمكنه أن يرهن الرهن مقابل ما اخذه من اسهم في املرة الثانية على إعتبار أن الزيادة في الرهن  

 الدين وهذا ال يمنع من صحة الرهن.  تستلزم الشيوع في

 أن عملية املراقبة املستمرة للحساب من قبل شركة األوراق املالية تضمن للمستثمر  
 
وتجدر بنا اإلشارة ايضا

تخفيف الضرر أو الحد من وقوعه وذلك : إما من خلل الزام املستثمر بتغذيه حسابه أو أن تقوم شركة االوراق  

في ببيع االسهم املرهونة ل  لذلك؛  
 
الزام املستثمر بضرورة تقديم ضمانات أخرى. وتطبيقا أو  تغذية الحساب 

االف دوالر    5000دوالر للسهم فيعتبر املستثمر في هذه الحالة قد خسر قيمة    35إرتفاع قيمة السهم إلى    حال

اق ببيع االسهم املرهونة  ويكون حينها أمام ثلثة خيارات: إما تغذية حسابه بهذا املقدار أو أن تقوم شركة االور 

 لتغذية الحساب أو تقديم ضمانات أخرى. 

 الخيار األول: قيام املستثمر بتغذية الحساب.  ➢

/ز( من تعليمات التمويل على الهامش أن يقوم املستثمر بتغذية الهامش في حال تعرضت  3/ 3أوجبت املادة )

 على قيمة الهام 
 
. ونرى أنه وفي  األسهم إلى إرتفاع في قيمتها مما أنعكس سلبا ش األولي الذي قام بإيداعه إبتداء 

والتي تعبر عن ماهية هامش الصيانة    (1) (Bear Squeeze)هذه الحالة يتوجب على املستثمر إتباع إستراتيجية 

(Maintenance Margin  )( املادة  نصت  "3/ 3فقد  بأن  بالهامش  التمويل  تعليمات  من  العميل   /ز(  يتعهد 

بتغذية حساب التمويل على الهامش إذا انخفضت نسبة ملكيته عن هامش الصيانة بعد إخطاره من شركة  

 املادة )
 
( من تعليمات التمويل على الهامش حينما نصت على أنه   8/ 5األوراق املالية العضو". وهذا ما بينته ايضا

 عند انخفا
 
ض نسبة امللكية في الحساب عن هامش الصيانة ليقوم  تلتزم شركة الوساطة بإخطار العميل فورا

بتغطية النقص في الحساب خلل فترة ال تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطاره". وتجدر بنا اإلشارة إلى أن شركة  

 بذلك ليتخذ قراره  
 
االوراق املالية في حال الحظت إرتفاع في أسعار األسهم عليها أن تقوم بإخطار املستثمر فورا

هذا العجز الذي تخلل حسابه، وبخلف ذلك تكون شركة األوراق املالية مسؤولة أمام املستثمر عن جميع  وسد  

األضرار التي لحقت به جراء عدم اإلخطار على إعتبار أن شركة االوراق املالية قد أخلت بالواجبات اإلئتمانية  

 
1 In this meaning see: Michael r.Redfearn, bear squeezes, volatility spillovers and speculative attacks in the hyperinflation 1920s 

foreign exchange, Journal of international money and finance, 1993. “A short squeeze occurs when the price of the stock rises , 

investors who shorted rush to buy back the stock to cover their short position in order to prevent or cut their losses. As the price 

of the stock continues to soar, more short sellers are forced to cover their short positions, rapidly pushing prices up. If the stock is 

in short supply not only in free-float but also in stock lending, the price quickly shoots up to unsustainable levels”.  
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(Fiduciary Duty  ) الوال بواجب  تدين  املالية  بمقتض ى هذا  حيث أن شركة االوراق  املستثمر والذي  تجاه  ء 

اإللتزام يتوجب على شركة االوراق املالية أن تراعي حقوق ومصالح املستثمر وتسعى إلى حمايته أن تبدي مصالح  

املستثمر على مصالحها. باإلضافة إلى هذا اإللتزام يجب أن تراعي شركة االوراق املالية واجب العناية باملستثمر  

باملستثمر ومصالحه من أجل أن يتخذ القرار امللئم واملناسب إلحتياجاته فإن لم تقم شركة  من خلل اإلهتمام  

االوراق املالية بإخطار املستثمر بوجود عجز في حسابه فإنها في هذه الحالة قد أخلت في واجباتها وفي هذا املعنى 

ملستثمر بأن حسابه بحاجة إلى  قضت محكمة اإلستئناف االمريكية بأنه " في حال لم يقم الوسيط بإخطار ا

بورصة   قواعد  أن  حيث  املستثمر.  تجاه  اإلتمانية  بالواجبات  أخلت  قد  الحالة  هذه  في  فإنه  الهامش،  زيادة 

نيويورك نصت بشكل واضح وصريح أن التداول على الهامش يستلزم دائما وجود رأس مال في حساب الهامش  

لسهم وفي حال إنخفاض القيمة السوقية السهم يجب أن يتم  % من القيمة السوقية ل 25يساوي ما ال يقل عن  

 .(1) تحذير الستثمر بضرورة زيادة الهامش عن طريق تغذية حساب الهامش"

 الخيار الثاني: قيام شركة األوراق املالية ببيع األسهم.  ➢

أجل تغذية حساب    في حال لم يقم املستثمر بتغذية حسابة يحق لشركة االوراق املالية املالية بيع االسهم من

/ط( من تعليمات التمويل بالهامش على منح شركة االوراق املالية  3/ 5التمويل على الهامش حيث نصت املادة )

. وهذا ما بينته املادة  
 
صلحية بيع األسهم لتغذية الحساب في حال لم يقم بتغذيته وفق ما تم اإلشارة إليه سابقا

ما نصت على صلحية شركة األوراق املالية ببيع كل أو بعض األوراق  ( من تعليمات التمويل بالهامش حين9/ 5)

( من هذه املادة، بالقدر  8املالية املمولة على الهامش، إذا تخلف العميل عن تغطية النقص املشار إليه في البند ) 

 للقيمة السوقية لتلك األوراق امل 
 
الية في تاريخ البيع".  الذي يعيد نسبة ملكية العميل إلى نسبة الهامش األولي وفقا

وهذا ما بينته به محكمة االمريكية حينما قضت بمسؤولي شركة الوساطة عن إخللها بواجب العناية والوالء  

املستثمر وضمان   تغذية حساب  أجل  من  الجاري  السعر  من  اقل  بسعر  املرهونة  االسهم  ببيع  قامت  حينما 

 . (2) حقوقها

ستثمر وحيث أن صاحب امللك مقتدر على التصرف في ملكه كيفما  ونرى أن األسهم املرهونة هي ملك للم 

 لتعلق حق شركة االوراق املالية بالرهن يكون الراهن قد غلت يده عن اإلقدام على اي تصرف  
 
شاء ولكن نظرا

الي يؤدي إلى اإلضرار بحقوق شركة االوراق املالية. وفي املقابل، شركة االوراق املالية ليست مالكة للسهم وبالت 

 على إجازة املستثمر وهذا ما بينته املادة  
 
في حال بيعها دون موافقة من املستثمر فإن هذا البيع يعتبر موقوفا

(746  
 
( من مجلة االحكام العدلية والتي نصت على أنه "إذا باع املرتهن الرهن بدون إذن الراهن فالراهن مخيرا

ت التعلميات لتفادي هذه اإلشكالية ومنحت شركة االوراق  إن شاء فسخ البيع وإنشاء أجازه ونفذه". لذلك جاء 

املالية إمكانية إشتراط املوافقة املسبقة في عقد التمويل على الهامش على تفويض شركة االوراق املالية ببيع  

 
1 Gordon v. duPont Glore Forgan Inc., 487 F.2d 1260, 1262 (5th Cir. 1973). 
2 Remar.v. Clayton Securities Corporation, 81 F. Supp. 1014 (D. Mass. 1949) . 
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االسهم في حال لم يقم املستثمر بتغذية حسابه. وفي هذه الحالة تتقيد شركة االوراق املالية بضرورة اإللتزام  

بالواجبات اإلئتمانية من واجب عناية ورعاية للمستثمر وبالقدر الكافي لتغطية العجز فقط وبالقيمة السوقية  

 للورقة بوقت البيع وإال أعتبرت مسؤولة عن الضرر الذي يلحق باملستثمر.

 ملبدأ  
 
وبمقتض ى هذا املبدأ تلتزم شركة األوراق املالية ببيع    Market order))  ونرى أن ما سبق يعد تطبيقا

التعامل   عليه  يجري  أن  يمكن  وبأفضل سعر سوقي  السرعة  . (1) (rPrice taken Investo)األسهم على وجه 

وذلك من أجل إعادة نسبة ملكية العميل إلى نسبة الهامش األولي بمعنى أخر فقد قيد املشرع صلحية شركة  

بيع الورقة املالية محل الرهن بغاية معينة على إتفاء الحكم بعدها فإن كان سبب التعاقد ال  األوراق املالية ب

يهدف إلى إعادة نسبة امللكية للعميل فتكون الشركة قد تجاوزت الحد املتفق عليه ويكون تصرفها بهذه الحالة  

 بمثابة الفضولي والذي يقتض ي موافقة املستثمر إلجازة البيع. 

 الثالث: تقديم ضمانات إضافية أو أوراق مدرجة في البورصة. الخيار   ➢

( من تعليمات التمويل على الهامش قد سمحت لشركة األوراق املالية أن  9وتجدر بنا اإلشارة إلى أن املادة )

تقبل ضمانات مصرفية أو أي أوراق مالية خاصة باملستثمر وتكون قد سجلت في سوق فلسطين لألوراق املالية  

  بهدف ا
 
لتداول وإجراء عمليات تسوية البيع والشراء ونقل مليكتها من خلل شركات االوراق املالية وذلك علوة

على االوراق املالية املمولة بالهامش في حال أستمرت الورقة املالية املمولة بالهامش باإلنخفاض بسبب حدوث  

قيد من القيود املعتبرة في الحكم نرى    ظروف إستثنائية. وبثبوت نقيض حكم املنطوق للمسكوت عنه النتفاء

أن هذا الخيار هو وارد على سبيل اإلستثناء وال يجوز لشركة األوراق املالية أن تقبل إعماله إال في حال توافرت  

إحدى الحالتين: اإلستمرار في إنخفاض قيمة األوراق املالية في ظل ظروف إستثنائية، وتعليق أو إيقاف تداول  

املمولة على الهامش ألكثر من سبعة أيام عمل. وفي حال توافرت إحدى هاتين الحالتين فإن لشركة    الورقة املالية 

 على األوراق املالية ويجب أن تكون هذه الضمانات إما ضمانات  
 
األوراق املالية قبول ضمانات إضافية علوة

 مصرفية أو أوراق مالية مدرجة في سوق االوراق املالية.  

 

 الخاتمة: 

كأحد األدوات املالية التي تخلق السيولة في سوق األوراق    بالهامشتناول هذا البحث تمويل األوراق املالية  

املالية. وتبين للباحث أن عملية التمويل بالهامش تنطوي على نوعين من املعاملت: البيع القصير والشراء على  

وف وذلك بقيام املستثمر ببيع ورقة مالية ليست  الهامش. وتوصل الباحث أن البيع القصير قد يكون على املشك

 
الح 1  املالية  إبراهيم هندي، األسواق  منير  أنظر:  املستقبلية،  للمزيد  العقود  املالية وأسواق اإلختيار وأسواق  األوراق  اضرة واملستقبلية: أسواق 

املصرفية،   العربية  البورصة69، ص1993املؤسسة  ياسين،  محمد  إلى  أنظر   
 
وأيضا املحاكم،   -.  إختصاص  القوانين،  تنازع  البورصة،  عمليات 

 .  99، ص2004منشورت الحلبي الحقوقية، 
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 له للمشتري وقت البيع، وهذه الفكرة محظورة في بعض األنظمة القانونية. وقد يكون بيع مغطى بحيث  
 
ملكا

يقترض املستثمر الورقة املالية من شركة األوراق املالية ومن ثم يقوم ببيعها وهذه الطريقة تبنتها عدة دول مثل  

وروبي والواليات املتحدة االمريكية. في املقابل، قد تبنى القانون الفلسطيني الشراء على الهامش كأحد اإلتحاد األ 

صور التمويل بالهامش والذي من خلله يقوم املستثمر بتمويل جزء  من قيمة األوراق التجارية وتقوم شركة  

القانو  أن  للباحث  وتبين  منها.  االخر  الجزء  بتمويل  املالية  التمويل األوراق  تعليمات  بموجب  الفلسطيني  ن 

بالهامش أشترط على شركة األوراق املالية أن تقوم بإبرام إتفاقية تمويل مع املستثمر وعليها أن تقوم إعلمه  

تمويل   بفتح حساب  األوراق  وتلتزم شركة  كما  له.  املصاحبة  واملخاطر  إبرامه  املزمع  العقد  بطبيعة  وتبصيره 

أكد من قيام املستثمر بإيداع هامش أولي، وتلتزم بمراقبة الحساب وإخبار املسثتمر  بالهامش للمستثمر وأن تت 

أو   االسهم  قيمة  أرتفعت  حال  في  موقفه  يحدد  أن  يستطيع  كي  عمل  يوم  كل  نهاية  في  الحساب  إليه  آل  بما 

يست حيث  املالية  األوراق  قيمة  أرتفعت  حال  في  للمستثمر  خيارات  هناك  أن  للباحث  وتبين  طيع  إنخفضت. 

قيمة   بمقدار  أخرى  مالية  أوراق  بشراء  يقوم  أن   
 
أيضا وله  الربح  الحساب وسحب  بقفل  يقوم  أن  املستثمر 

الزيادة. وفي املقابل، إن أنخفضت قيمة األسهم يتوجب على املستثمر أن يقوم بتغذية حسابه بمقدار العجز  

الية بأفضل سعر سوقي من أجل إعادة تغذية وإن لم يفعل يحق لشركة األوراق املالية أن تقوم ببيع األوراق امل 

حساب املستثمر. وكما تبين للباحث أن التعليمات سمحت لشركة األوراق املالية أن تقبل ضمانات أخرى لسد  

أستمر   حال  في  وذلك  املالية  لألوراق  فلسطين  سوق  في  مدرجة  مالية  واوراق  مصرفية  ضمانات  وهي  العجز 

باب إستثنائية أو تم إيقاف تداول الورقة املالية ملدة تزيد عن سبعة أيام ففي  إنخفاض قيمة الورقة املالية ألس

املرهونة   املالية  األوراق  على   
 
علوة أخرى  بقبول ضمانات  تقوم  أن  املالية  األوراق  لشركة  يحق  الحاالت  هذه 

 لصالحها.  
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 الهبوط( -البقاء-)الصعود مصير الشركة املدرجة وفق قواعد بورصة الكويت

The Listed Company's Fate In Accordance with the Rules of  "Boursa 
Kuwait" (Up-Stay-Down) 

 ( KILAWكلية القانون الكويتية العاملية ) أ. هشام عماد العبيدان 

Hesham Emad Al-Obaidan, – the Kuwait International College of Law (KILAW). 

 

 

 

Abstract 

This research deals with the rules of Boursa Kuwait on issues of changing the level of listed 

companies. 

The aim of this research is to evaluate the listing rules beyond the listing stages, so I see the 

adequacy of the qualification standards in the first market (UP), the extent to which the 

requirements for staying in the first market (STAY) are balanced, and the fairness of the penalty 

for lowering the company's listing level (DOWN). 

All this is on the way towards ideal rules for amending or continuing the listing on Boursa 

Kuwait, with the aim of providing the highest possible degree of liquidity in this exchange and 

reaching the best possible degree of efficiency. 

At the end of this research, I came up with a set of results and recommendations aimed at filling 

the gaps in the Boursa Kuwait's rules. 

Keywords: Listing Rules, Listing Transfer, liquidity, Market Value, Disclosure, Kuwaiti Capital 

Markets Authority (CMA), Boursa Kuwait. 
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 امللخص 

يتناول هذا البحث بالتحليل والنقد قواعد بورصة الكويت الخاصة بمسائل تغيير مستوى إدراج الشركات  

 على تقسيم أسواق بورصة الكويت  املدرجة في البورصة أو اس
 
تمرارها في مستوى إدراجها القائم، ذلك اعتمادا

 رئيس ي(.-إلى مستويات )أول 

نهدف من هذا البحث إلى تقييم قواعد اإلدراج ملا بعد مرحلة اإلدراج، فنرى مدى كفاية معايير التأهيل إلى  

بات االستمرار ف
َّ
ل
َ
ي السوق األول )البقاء(، ومدى عدالة جزاء تخفيض  السوق األول )الصعود(، ومدى توازن ُمَتط

 مستوى إدراج الشركة )الهبوط(. 

كلُّ ذلك في الطريق نحو قواعد مثالية لتعديل أو استمرار اإلدراج في بورصة الكويت، بغاية توفير أعلى درجةٍّ  

 .  ُممكنةٍّ من السيولة فيها، ووصولها إلى أفضل درجة كفاءةٍّ ُممكنةٍّ

ِّ الثغرات في قواعد بورصة  وقد خرجنا مع نها
ية البحث إلى مجموعةٍّ من النتائج والتوصيات الهادفة إلى سد 

 الكويت.

قواعد اإلدراج، نقل اإلدراج، السيولة، القيمة السوقية، اإلفصاح، هيئة أسواق املال،  :  الكلمات املفتاحية

 . بورصة الكويت

 

 املقدمة

الكويت على منهج   إلى ثلثة أقسام من حيث مستوى  منذ أن اعتمدت بورصة  التداول فيها  تقسيم سوق 

 على قواعد البورصة توضيح اآللية التي سيتمُّ عبرها نقل إدراج  
 
القيمة السوقية والسيولة، فقد أصبح لزاما

 الشركات املدرجة فيما بين هذه األسواق أو استمرارها فيها.

البو  على  َيْفرُِّض  السوقية  العدالة  مفهوم  إنَّ  السوق  حيث  سعر  عدالة  على  الحرص  فقط  ليس  رصة، 

في هذا   األهمُّ  إدراجها، والنقطة  املدرجة من حيث مستوى  للشركات  العدالة   
 
أيضا بل  التعاملت،  وانضباط 

 اإلطار هي قواعد نقل أو استمرار هذا اإلدراج. 

 لكن تظهر اإلشكاليات التنظيمية في هذا املوضوع من ثلث نقاط: 

ي ذلك إلى  كفاية معايير الصع ➢ ِّ
، سيؤد 

 
ود من السوق الرئيس ي إلى األول، فهي إن لم تكْن كافية

صعود شركاتٍّ ضعيفةٍّ إلى السوق األول، األمر الذي يضرُّ بكفاءته، ولم يعْد هناك من داعٍّ للحديث عن  
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  الصعود من سوق املزادات إلى الرئيس ي، ذلك بعد توقيف املزادات وصعود الشركات املدرجة فيه تلقائيا

 .1إلى الرئيس ي 

، فهذا   ➢
 
تكْن متوازنة لم  إن  بات 

َّ
ل
َ
َتط

ُ
امل إنَّ هذه  السوق األول، حيث  في  البقاء  بات 

َّ
ل
َ
ُمَتط توازن 

الرئيس ي، وباملقابل بقاء شركاتٍّ ال تستحقُّ   إلى السوق  إلى سقوط شركات ذات مستوى جيدٍّ  ي  ِّ
سيؤد 

 البقاء. 

فإذا   ➢ الرئيس ي،  السوق  إلى  الهبوط  فإنَّ  عدالة جزاء   ،
 
عادلة الجزاء  هذا  تطبيق  آلية  تكْن  لم 

الشركات التي ستخرج من السوق األول قد تخرج من السوق الرئيس ي بعدها، وتنتهي تجربة إدراجها بما  

 يضرُّ بسمعتها وبسيولة البورصة.

 أهداف البحث 

 تحديد اآللية التنظيمية ملسائل الصعود أو البقاء أو الهبوط بين أسواق البورصة.  .1

مة لهذه املسائل من حيث كفايتها وتوازنها وعدالتها. نق .2 ِّ
 
نظ

ُ
 د القواعد امل

بورصة  .3 بمستوى  يرتقي  بما  القواعد  هذه  على  التنظيمية  التعديلت  من  مجموعةٍّ  اقتراح 

 الكويت.

 أهمية البحث 

ها املسألة األكث ر  تظهر أهمية البحث من حساسية فكرة مصير إدراج الشركة في بورصة الكويت؛ حيث إنَّ

تجربة   نجاح  مدى  د  ِّ
املسألة سُتحد  لهذه  الحاكمة  القواعد  ألنَّ جودة  ذلك  الشركة،  إدراج  إتمام  بعد  أهمية 

 اإلدراج أو فشلها.

؛ أي أنَّ التوفيق   كما أنَّ انعكاس مصير اإلدراك كقواعدٍّ سيكون على عدالة قواعد نقل اإلدراج بصفةٍّ عامةٍّ

تتنافس   الشركات  القواعد سيجعل  ترقية هذا  بوضع هذه  ثم طلب  إدراجها،  لتطوير مستواها بغرض طلب 

ِّ سيولةٍّ مضاعفةٍّ في البورصة.
 اإلدراج، األمر الذي سيسمح بضخ 

 منهج البحث 

ِّ املناهج التي سنعتمد عليها:
 من أهم 

ةِّ بفكرة نقل أو استمرار إدراج  املنهج الوصفي ➢
َ
ط بِّ

َ
رت
ُ
؛ حيث نقوم بتوضيح بعض املفاهيم امل

 رصة. الشركات في البو 

؛ بغرض تقييم قواعد بورصة الكويت فيما يخصُّ مسائل نقل اإلدراج  املنهج التحليلي النقدي ➢

 أو استمراره. 

 
 .2019قواعد بورصة الكويت، لعام ، 2-9-1املادة  1
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؛ بغرض إيجاد مجموعة من الحلول املستنتجة من ثغرات القواعد التي تمَّ املنهج االستنتاجي ➢

 تحليلها ونقدها.  

 إشكالية البحث 

)هبوط(   وتخفيض  )بقاء(،  واستمرار  )صعود(،  تأهيل  قواعد  وعدالة  وتوازن  كفاية  يمكن ضمان  "كيف 

 الشركات املدرجة فيما بين أسواق بورصة الكويت؟" 

ط البحث 
َّ
 ُمخط

 األول: مدى كفاية معايير التأهيل السوق األول )الصعود( املبحث  

 املطلب األول: املعايير النظرية للتأهيل إلى السوق األول 

 املطلب الثاني: املراقبة العملية قبل التأهيل إلى السوق األول 

بات االستمرار في السوق األول )البقاء( 
َّ
ل
َ
ط
َ
 املبحث الثاني: مدى توازن ُمت

 
ُ
بات املالية ومراقبتها املطلب األول: امل

َّ
ل
َ
 َتط

بات الحوكمة ومراقبتها 
َّ
ل
َ
 املطلب األول: ُمَتط

 املبحث الثالث: مدى عدالة جزاء تخفيض اإلدراج من السوق األول )الهبوط( 

ر هبوط الشركة من السوق األول  ِّ
بر 
ُ
 املطلب األول: الوضعيات التي ت

 لسوق األول املطلب الثاني: املراقبة العملية قبل التأهيل إلى ا

 

 املبحث األول 

 مدى كفاية معايير التأهيل السوق األول )الصعود( 

الخاصة  املعايير   من 
 
الكويت مجموعة بورصة  إلى   1وضعت  بالتأهيل  الراغبة  الشركات  بتقييم  تسمح  التي 

الشركة   ليس على مستقبل  الحساسة  التقييم   بغرض تطبيق مهمة 
 
كفايتها حقا السوق األول، وسنرى مدى 

.فق
 
 ط، بل على البورصة أيضا

 تنقسم معايير التأهيل السوق األول إلى نظريةٍّ )املطلب األول(، وعمليةٍّ )املطلب الثاني(.

 
 راجع في القضاء األمريكي في دعوى خاضتها بورصة نادساك:  1

DL Capital Group v. Nasdaq Stock Market, United States Court of Appeals, Second Circuit, May 26, 2005. 
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 املطلب األول 

 املعايير النظرية للتأهيل إلى السوق األول 

 .
 
، وأدبيةٍّ ثالثا

 
، وماليةٍّ ثانيا

 
؛ زمنيةٍّ أوال  تنقسم هذه املعايير إلى ثلثة محاورٍّ

بات الزمنية 
َّ
ل
َ
ط
َ
ت
ُ
: امل

ً
 أوال

بات املرتبطة  1باستثناء الشركات التي تمَّ تأسيسها على شكل شركةٍّ مساهمةٍّ عامةٍّ 
َّ
ل
َ
َتط

ُ
، فقد جاءت هذه امل

 بالزمن كما يلي:

ن على األقل"  ➢ ة في البورصة ملدة عاَميْ  المتحان    -سنَتْين– . كانت هذه املدة  2"أن تكون مدرج 
 
كافية

مدى قوة الشركة وثباتها قبل ظهور ابتكارات التكنولوجيا املالية وأزمات أسواق املال وظروف جائحة  

َت قدرتها على تطوير   ثبِّ
ُ
كورونا، لكنها لم تعْد كذلك في زمننا هذا. أي أنَّ الشركة تحتاج لوقت أطول حتى ت

َب اإلدراج في السوق األول. منظومتها التشغيلية وا
ُ
طل

َ
 لتسويقية وحوكمتها قبل أن ت

" 7"أن تستمرَّ الشركة في ممارسة أنشطتها لفترة سبع ) ➢   3( سنواتٍّ ماليةٍّ متتاليةٍّ
ٌ
 جيدة

ٌ
. وهي فترة

ِّ نوع نشاطٍّ على 
إلثبات الشركة لجدارتها في األوساط االستثمارية، لكن هذه الفترة يجب تخصيصها لكل 

إنَّ  أخرى.  حدة؛ حيث  نشاطات  من  الجدارة  أكبر إلثبات  تشغيليةٍّ  إلى خبرةٍّ  تحتاج  النشاطات  بعض   

َل مجال الصناعات البترو
ُ
دخ

َ
، تستطيع شركة استخراج البترول أن ت

 
، كما  -فمثل كيميائية بخبرةٍّ أقلَّ

ِّ إن
 
ِّ ذاتها ال تحتاج للكثير من الخبرة لعدم احتوائها على خط

تاجٍّ وسلعٍّ بل  أنَّ بعض النشاطات هي بحد 

؛ مثل خدمات النقل.  خدماتٍّ بسيطةٍّ

بات املالية 
َّ
ل
َ
ط
َ
ت
ُ
: امل

ً
 ثانيا

بات التي تدمج القانون باملال 
َّ
ل
َ
َتط

ُ
 من امل

ٌ
 ، كما يلي:4وهي مجموعة

 
 .1- 4-8وارد في آخر املادة . وفق االستثناء ال2019(، قواعد بورصة الكويت، لعام 3) 4-1-7املادة  1
 . 2019(، قواعد بورصة الكويت، لعام 1) 1-4-8املادة  2
 . 2019(، قواعد بورصة الكويت، لعام 4) 1-4-8املادة  3
 للتوسع في هذا املوضوع، راجع: 4

Macey, Jonathan R., and Maureen O'Hara, the economics of stock exchange listing fees and listing requirements, Journal of 

Financial Intermediation, Vol. 11, No. 3, 2002, page 297. 

 أنظر في تجربة األسواق اليابانية، لدى:

Cooke, Terry E., The impact of size, stock market listing and industry type on disclosure in the annual reports of Japanese listed 

corporations, Accounting and business research, Vol. 22, No. 87, 1992. 
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تقل   ➢ السوقية"أالَّ  املاليةملجموع    القيمة  عن    األوراق  املدرجة  الشركة  عن  القيمة  املصدرة 

طة ِّ املتوس  د.ك  ملي  78)+  السوقية  د.ك  568-ون  ذلك  1مليون  ن  (،  املنتهَيَتيْ ن  السنَتيْ من  سنة   ِّ
لكل 

ن  . 2" املراجعة السنويةلوقت  السابقَتيْ

الصغيرة   الشركات  مع  تتناسب  ال  وهي  الشركة،  مصير  على  التأثير  شديدة  القاعدة  هذه  تبدو 

 3واملتوسطة بطبيعة الحال 
 
 تلعب دورا

 
 عديدة

 
 في حساب القيمة السوقية ، كما إنَّ عوامل

 
، مثل 4رئيسيا

، وحتى أنَّ وقوع الشركة تحت ضغط   إذا احتوى اإلدراج على إصدارٍّ جديدٍّ عدد األسهم املدرجة وما 

ٍّ  5عرض استحواذ قد يرفع قيمتها السوقية 
، لذلك كان األفضل أن تعتمد البورصة على تقييمٍّ غير رقمي 

ٍّ بناء  على تقرير خبرةٍّ للقيمة السوقية، بل على تقييمٍّ عادلٍّ 
 .6فعلي 

"أن يتمَّ تداول األوراق    ،7باستثناء الشركات التي تمَّ تأسيسها على شكل شركةٍّ مساهمةٍّ عامةٍّ  ➢

وفق شروط عنها  املصدرة  ن   السيولة   املالية  السنَتيْ من  سنةٍّ   ِّ
لكل  البورصة  قبل  من  واملعلنة  دة  حدَّ

ُ
امل

السنوية"  املراجعة  لوقت  السابقتين  ن    8املنتهَيَتيْ
 
نظرا دةٍّ 

ُمحدَّ سيولةٍّ  نسبة  هنا  البورصة  تفرْض  لم   .

، لكن كان يجدر بالقواعد تحديد األساس التي ستنتهجه  إلمكانية تغير ظروف السوق، وهو أمر محقٌّ

، كأن تعتمد على  9في هذا اإلطار على أساسٍّ مغيارٍّ عن قيمة األسهم كما ارتأت بورصة الكويت البورصة  

 
 
 .10معيار دوران األسهم بين املساهمين مثل

 
 .2019، قواعد بورصة الكويت، لعام 2-3-8املادة  1
 . 2019(، قواعد بورصة الكويت، لعام 2) 1-4-8املادة  2
 راجع في هذا املوضوع:  3

واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر، مجلة التنمية واالقتصاد التطبيقي، جامعة املسيلة،  الحبيب، مكاوي، وكريمة، بابا حامد، البورصة  

 . 196، الصفحة 2017، عام 2، العدد 1الجزائر، املجلد 

 للمزيد من التوسع راجع: 

Bernstein, Shai, Abhishek Dev, and Josh Lerner, The creation and evolution of entrepreneurial public markets, Journal of Financial 

Economics, Vol. 136, No. 2, 2020, page 307. 
 للتوسع في موضوع محاسبة أسواق املال راجع: 4

املجلد   الكويت،  جامعة  الحقوق،  مجلة  املالية،  األوراق  لسوق  املحاسبي  التنظيم  جوانب  بعض  صادق،  العدد  7البسام،  ديسمبر  4،   ،1984  ،

 .11الصفحة 
 راجع في تجاذبات موضوع أسعار األسهم مع متطلبات اإلدراج في القضاء األمريكي، لدى:  5

Stoyas v. Toshiba Corp., United States Court of Appeals, Ninth Circuit, July 17, 2018. 
 راجع في هذا املوضوع:  6

السعود في  املمارسين  الحسابات  مراجعي  تأييد  مستوى  سليمان،  دراسة  الدالهمة،  العادلة:  القيمة  أساس  على  املحاسبي  واإلفصاح  للقياس  ية 

 .  296، الصفحة 2012، أبريل 1، العدد 16ميدانية، مجلة الفكر املحاسبي، قسم املحاسبة واملراجعة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، املجلد 
 .1- 4-8رد في آخر املادة . وفق االستثناء الوا2019(، قواعد بورصة الكويت، لعام 2) 4-1-7املادة  7
 . 2019(، قواعد بورصة الكويت، لعام 3) 1-4-8املادة  8
 .2019، قواعد بورصة الكويت، لعام 1-3-8املادة  9

 أن يتم أخذ قيود التداول في الحسبان لدى احتساب مدى دوران األسهم، راجع في موضوع القيود املذكورة لدى:  10
 
 يجب أيضا
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بات األدبية 
َّ
ل
َ
ط
َ
ت
ُ
: امل

ً
 ثالثا

ق    جزاءاتٍّ تأديبيةٍّ  يكون قد صدر ضدَّ الشركة  أالَّ "
َّ
ن لوقت املراجعة السنوية تتعل ن السابقَتيْ خلل السنَتيْ

ِّ أو بعض أعضاء مجلس    عزل أو    إلغاء ترخيصها أو    وقف الورقة املالية املصدرة عن الشركة أو    بوقف تداول 
كل 

 . 1اإلدارة أو الرئيس التنفيذي" 

 لتحديد القيمة األخلقية للشركة، لكن امل 
 
 شكلة تظهر في حالَتْين، هما:ُيعَتَبُر هذا املعيار ضروريا

تأخير   ➢ مثل  البورصة؛  في   
 
َرة شِّ

َ
وُمنت  

 
بسيطة التداول  وقف  بت  سبَّ التي  املخالفة  تكون  عندما 

البسيط   رها  تأخُّ بسبب  األول  السوق  إلى  التأهيل  من  شركةٍّ   ِّ
كل  حرمان  تمَّ  فإذا   ، أيامٍّ ة 

لعدَّ اإلفصاح 

 ،
 
. باإلفصاح، فهذا األمر ُيعَتَبُر غير منطقيا  مع إذا لم تكْن ثقافة الحوكمة قد انتشرت بشكلٍّ واسعٍّ

 
 خاصة

التمييز:   محكمة  معيار  تفعيل  نرى  املخالفة  وهنا  لجسامة   
 
تبعا ج  التدرُّ أساس  على  الجزاء  "يقوم 

 من حيث تأخير اإلفصاح أو الخطأ فيه أو التضليل عبره،  
 
التأديبية" 2، فإذا كانت مخالفة اإلفصاح جسيمة

 فل ينتج عنها هذا الحرمان.  فيتمُّ حرمان
 
الشركة من التأهيل إلى السوق األول، وإذا كانت املخالفة بسيطة  

عندما تكون عقوبة العزل املذكورة قد حدثت بسبب زلةٍّ شخصيةٍّ ألحد أعضاء مجلس اإلدارة   ➢

الحر  قاعدة  من  الحالة  هذه  استثناء  يمكن  فهنا  للشركة،  التشغيلية  أو  اإلدارية  العمليات  من  خارج  مان 

 التأهيل للسوق األول. 

بات أخرى 
َّ
ل
َ
 من أية ُمَتط

 
بات التأهيل لألسواق األعلى أكثر حساسية

َّ
ل
َ
عَتَبُر ُمَتط

ُ
، ت ها قد  3وكنتيجةٍّ شخصيةٍّ ، ألنَّ

قيمتها   ورفع  لتنميتها  الحقيقية  الفرص  وتقديم  الشركات  مساعدة  بعد  البورصة  مستوى  ارتقاء  إلى  ي  ِّ
تؤد 

بات إلى امتلء األسواق الراقية في البورصة بمجموعةٍّ  السوقية، لكن في 
َّ
ل
َ
َتط

ُ
ي التساهل في هذه امل ِّ

املقابل قد يؤد 

ها.  ِّ
 
 من الشركات الفاشلة، التي تنحدر بمستوى سيولة البورصة كل

 املطلب الثاني 

اقبة العملية قبل التأهيل إلى السوق األول   املر

للشركات املرشحة بغاية تأهيلها إلى السوق األول إلى: إنشاء   يمكن تقسيم األفكار الخاصة بعمليات املراقبة 

  .
 
، ونتيجة القيد في هذه القائمة رابعا

 
، واإلفصاح عنها ثالثا

 
بات القيد فيها ثانيا

َّ
ل
َ
، وُمَتط

 
 قائمة بهذه الغاية أوال

 
،  1983، ديسمبر  4، العدد  7واردة على تداول األسهم وأزمة سوق األوراق املالية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، املجلد  صرخوه، يعقوب، القيود ال

 .75الصفحة 
 . 2019(، قواعد بورصة الكويت، لعام 5) 1-4-8املادة  1
 . 2012- 2- 16، جلسة 2010، لعام 161محكمة التمييز الكويتية، طعن إداري رقم  2
ع في 3 بات اإلدراج، راجع: للتوسُّ

َّ
 فكر متطل

Davis, Lance, Larry Neal, and Eugene N. White, how it all began: the rise of listing requirements on the London, Berlin, Paris, and 

New York stock exchanges, The International Journal of Accounting, Vol. 38, No. 2, 2003. 
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اقبة الشركات املرشحة لإلدراج في السوق األول  : إنشاء قائمة بغاية مر
ً
 أوال

ه:  جاء في قوا  ى قائمة مراقبة الشركات القابلة للتأهيل إلى  عد بورصة الكويت أنَّ "تضع البورصة قائمة تسمَّ

 .1السوق األول" 

الشركات   مراقبة  تنظيم مسألة  إنَّ  البورصة، حيث  في  اإلدراج  القاعدة ضمن مفهوم حوكمة  تندرج هذه 

 نة. بغرض تقييماه وامتحان أدائها على أرض الواقع يصبُّ في هذه الخا

اقبة  بات القيد بقائمة املر
َّ
ل
َ
ط
َ
: ُمت

ً
 ثانيا

يمكن أن تقع أية شركةٍّ تحت مراقبة البورصة بموجب قيدها في قائمة املراقبة، لكن ُيشترط للقيد في هذه  

 القائمة.

 :2بالتالي، يمكن تحديد أهم شروط القيد في قائمة املراقبة هذه، بما يلي 

➢   .  مساهمةٍّ
َ
 أن تكون الشركة شركة

ت ➢ في  أن  لناها 
َّ
حل والتي  األول،  السوق  في  لإلدراج  التأهل  بات 

َّ
ل
َ
ُمَتط من   

 
بعضا الشركة  ستوفي 

 املطلب األول. 

 أن يتمَّ القيد بعد املراجعة السنوية من البورصة.  ➢

اقبة الشركات  : اإلفصاح عن قائمة مر
ً
 ثالثا

ت بورصة الكويت على قاعدة مميزة مفادها أن:   ة مراقبة الشركات القابلة  "تقوم البورصة بنشر قائم نصَّ

 .3للتأهيل إلى السوق األول وأي تعديل يطرأ عليها على موقعها اإللكتروني" 

ُد ليس على معرفة أحوال الشركات املدرجة   ساعِّ
ُ
ِّ قواعد الحوكمة التي ت

يمكن اعتبار هذا اإلفصاح من أهم 

احتمال تأهيلها إلى السوق األول، األمر    فقط، بل املرشحة لإلدراج، وليس بغاية تحليلها فقط، بل بغاية دراسة

؛ ألن الشركة قد ترتفع قيمتها السوقية   ِّ شفافيةٍّ
الذي يسمح للمستثمرين باكتشاف فرصٍّ استثماريةٍّ كبيرةٍّ بكل 

 بعد اإلدراج في السوق األول.

اقبة   : نتيجة قيد الشركة في قائمة املر
ً
 رابعا

 :4الشركات للتأهيل، حصول إحدى االحتماالت التالية ينتج عن القيد في قائمة مراقبة 

 
 . 2019، قواعد بورصة الكويت، لعام 5-8ادة امل 1
 نفس املادة السابقة. 2
 نفس املادة. 3
 نفس املادة. 4
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بات التأهيل، لكن  ➢
َّ
ل
َ
دة في القائمة إلى السوق األول بعد إيفائها بجميع ُمَتط تأهيل الشركة املقيَّ

يمكن للشركة طلب بقائها في القائمة حتى في هذه الحالة إذا ارتأت إدارتها عدم جاهزية الشركة للتأهيل  

األول،   السوق   من خوض  إلى 
 
ة
َ
ظ ِّ

ُمَتَحف  تكون  قد  التي  األجنبية  للشركات  بالنسبة  بشكلٍّ خاصٍّ  وذلك 

 .1تجربةٍّ فيها تنافٌس قاسٍّ مع باقي الشركات الوطنية 

بات التأهيل وليس جميعها.  ➢
َّ
ل
َ
قت بعض ُمَتط  استمرار قيدها في القائمة؛ لكونها قد حقَّ

الشرك ➢ فقدت  إذا  التأهيل؛  قائمة  في  الشركة  قيد  َبعض إلغاء  بِّ حتى  الوفاء  على  قدرتها  ة 

بات التأهيل إلى السوق األول. 
َّ
ل
َ
 ُمَتط

القواعد   في هذه  األساسية  اإلشكالية  فإنَّ  األول،  السوق  إلى  بالتأهيل  الخاصة  القائمة  إلى قواعد  بالنظر 

 ِّ
حق 

ُ
ل القيد في هذه القائمة، فهل يكفي أن ت بات التي تخوُّ

َّ
ل
َ
َتط

ُ
بات  تكمن في عدم توضيح عدد امل

َّ
ل
َ
َتط

ُ
ق الشركة امل

؟ ثم ملاذا يجب أن تنتظر البورصة إتمام  
 
بات املالية أيضا

َّ
ل
َ
َتط

ُ
الزمنية دون املالية، أم يجب تحقيق بعض من امل

 املراجعة السنوية حتى تقوم بالقيد؟

إلى   بالتأهيل  الرغبة  لديها  يكون  الذي ال  الوقت  في  القائمة  في  الشركة  السوق  األمر اآلخر هو مسألة قيد 

؟ وتعريضها ألضواء اإلفصاح؟
 
 األول، فلماذا يتمُّ قيدها أساسا

بات العملية للتأهيل إلى  
َّ
ل
َ
َتط

ُ
الكويت حتى تكون امل كلُّ هذه املسائل بحاجة إلى إعادة نظر من قبل بورصة 

 .
 
 السوق األول كافية

بات  
َّ
ل
َ
، بإمكاننا القول بأنَّ املراقبة العملية للُمَتط ٍّ

النظرية هي حجر الزاوية في نجاح هذه  وبمنظورٍّ شخص ي 

 . لها إلى حبرٍّ على ورقٍّ بات، وهو العنصر الحاسم في عدم تحوُّ
َّ
ل
َ
َتط

ُ
 امل

 املبحث الثاني 

بات االستمرار في السوق األول )البقاء( 
َّ
ل
َ
ط
َ
 مدى توازن ُمت

بات ليس فقط لتأهيل الشركة إلى السوق األو 
َّ
ل
َ
َتط

ُ
ل، بل حتى لبقائها  اشترطت بورصة الكويت العديد من امل

مدرجة في هذا السوق، والسبب في ذلك أنَّ البورصة تريد ضمان استقرار مركز الشركة املدرجة في أرقى أسواق  

 البورصة، فإذا هبط هذا املركز، َوَجَب إعادة النظر في إدراج الشركة. 

بات ماليةٍّ ومراق
َّ
ل
َ
ُمَتط إلى  األول  السوق  في  بات االستمرار 

َّ
ل
َ
ُمَتط األول(، وأخرى خاصةٍّ  تنقسم  )املطلب  بتها 

 )املطلب الثاني(. 
 
 بالحوكمة ومراقبتها أيضا

 
 راجع في إدراج الشركات األجنبية لدى:  1

Fanto, James A., and Roberta S. Karmel, a report on the attitudes of foreign companies regarding a US listing, Stan. JL Bus. & Fin., 

Vol. 3, 1997. 
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 املطلب األول 

اقبتها  بات املالية ومر
َّ
ل
َ
ط
َ
ت
ُ
 امل

بات االستمرار املالية في البورصة تلك الخاصة باإلدراج 
َّ
ل
َ
  1تشبه ُمَتط

 
ها تختلف عنها بكونها أقس ى شيئا ، لكنَّ

االس  بات 
َّ
ل
َ
ُمَتط وتنقسم  القيمة  ما،  وهما  ْين،  أساسيَّ محوَرْين  إلى  املالية  الناحية  من  األول  السوق  في  تمرار 

.
 
، والسيولة ثانيا

 
 السوقية أوال

: القيمة السوقية الدنيا املطلوبة لالستمرار في السوق األول 
ً
 أوال

األول:   السوق  في  االستمرار  بات 
َّ
ل
َ
ُمَتط أنَّ من  الكويت على  بورصة  ت قواعد  ْب نصَّ يَ ط  "أن  ِّ ُمتوس  َغ 

ُ
القيمة  ل

طة )   السوقية ِّ ْصَدَرةِّ عنها القيمة السوقية املتوس 
ُ
مليون د.ك(    563مليون د.ك ~    78ملجموع األوراق املالية امل

 . يلحظ هنا ما يلي:2السابقة لوقت املراجعة السنوية"  مدار السنة املنتهيةوذلك على  

➢   
ٌ
طة املطلوبة هي قيمة ِّ

 تختلف وفق ظروف التداول، وهي القيمة التي أنَّ القيمة املتوس 
ٌ
سوقية

في  باالستمرار  الراغبة  الشركة  تستطيع  بالتالي  البورصة.  بعمليات  التلعب  عبر  عليها  التأثير  َيسُهُل 

مليون د.ك أن تقوم بشراء كميةٍّ من أسهمها    78السوق األول رغم انخفاض قيمتها السوقية عن مبلغ  

ٍّ أدنى.في البورصة بغرض تشكيل اتج
د كحد  حدَّ

ُ
ٍّ صاعدٍّ باألسعار؛ حتى تتجاوز قيمتها املبلغ امل

 اهٍّ تداولي 

، رغم أنَّ الكثير من   ➢ ٍّ كاملٍّ
خذة كمعيارٍّ يجب أن تستمرَّ طوال عامٍّ مالي 

أنَّ القيمة السوقية املتَّ

بات قد تحدث خلل هذا العام
ُّ
تعصف بالسوق  ، وقد يكون بعضها نتيجة تلعباتٍّ أو أزماتٍّ ماليةٍّ  3التقل

. ٍّ
 ككل 

: السيولة الدنيا املطلوبة لالستمرار في السوق األول 
ً
 ثانيا

التالي:   املعيار  تحقيق  فعليها  األول،  السوق  في   
 
مدرجة الشركة  تستمرَّ  املالية  حتى  األوراق  تداول  يتمَّ  "أن 

صَدَرةِّ عنها وفق  
ُ
دة من قبل البورصةامل حدَّ

ُ
ِّ سنة مشروط السيولة امل

ن  ، وذلك لكل  ن السابَقَتيْ َيَتيْ ن املنتهِّ
َتيْ
َ
ن السن

 .4لوقت املراجعة السنوية" 

 هنا يجدر التأكيد على ما يلي:

 
 راجع في القضاء األمريكي:  1

Wey v. NASDAQ, INC., Supreme Court, New York County, February 11, 2020. 
 . 2019(، قواعد بورصة الكويت، لعام 1) 2-4-8املادة  2
 راجع في تجربة بورصة الجزائر مع التقلبات: 3

، الصفحة 2008، عام  1، العدد  12، املجلد  3الواقع واآلفاق، مجلة معهد العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر  محفوظ، جبار، أداء بورصة الجزائر:  

7. 
 . وكذلك:2019(، قواعد بورصة الكويت، لعام 2) 2-4-8املادة  4

 نفس القواعد.  6-8املادة 



 2021  أكتوبر  50العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
129 

 التقدير للبورصة، حتى أنَّ القواعد  -وفق هذه القاعدة-أنَّ معايير السيولة   ➢
ُ
، هي معاييٌر مطلقة

ُس السيولة الحقيقية  ، رغم أنَّ ما  1ذكرت اعتمادها على أساس قيم التداول وليس دوران األسهم
ُ
َيعك

 .2للورقة املالية هو دورانها فيما بين املستثمرين 

ْين للمراجعة، وهذا   ➢
َ
ق ْين سابِّ

َ
ْين كامل  طوال عاَمْين ماليَّ

ٌ
ة  مستمرَّ

ٌ
أنَّ السيولة املطلوبة هي سيولة

 إذا كان معيار السيولة مرتفٌع، وكانت البورصة تمرُّ بظروف  
 
استثنائية  معياٌر فائق الصعوبة، خاصة

 مثل الظروف التي رافقت جائحة كورونا. 

ة التي تدخل  رَّ سَتمِّ
ُ
بات امل

َّ
ل
َ
َتط

ُ
بات املالية، فيتمُّ عبر البورصة من خلل الئحة امل

َّ
ل
َ
َتط

ُ
وبخصوص مراقبة هذه امل

بات املالية في الشركة، فإذا استمرَّ   3الشركة فيها ملدة  
َّ
ل
َ
َتط

ُ
ر أحد امل

ُّ
ن عدم توف ت هذه الوضعية  سنواتٍّ إذا تبيَّ

 .3السلبية، يتمُّ إعادة تصنيف الشركة 

بات املالية على املستوى القصير، وليس فقط  
َّ
ل
َ
َتط

ُ
، يبدو أنَّ على البورصة أن تعتني بامل ٍّ

وكمقترحٍّ شخص ي 

 .
 
 على مستوى السنوات املالية، أي يجب أن يتمَّ فرض املراقبة على مستوى األرباع املالية أيضا

 املطلب الثاني 

اقبتها  بات الحوكمة ومر
َّ
ل
َ
ط
َ
 ُمت

بات الخاصة بالحوكمة الستمرار الشركة 
َّ
ل
َ
َتط

ُ
،    4يمكن تقسيم امل

 
بات اإلفصاح أوال

َّ
ل
َ
في السوق األول، إلى ُمَتط

 .
 
، وتأديبية ثانيا

 
بات توعوية ثانيا

َّ
ل
َ
 وُمَتط

: اإلفصاح املطلوب لالستمرار في السوق األول 
ً
 أوال

ٍّ -  مؤتمر"عقد   ➢
سنوي  ربع  املالية    -بشكلٍّ  البيانات  إصدار  بعد  أيامٍّ  خمسة  خلل  لين  ِّ

 
للُمحل

ُيساهُم هذا املؤتمر في توضيح املسائل املالية املرتبطة ببيانات الشركة، وذلك  ؛  5املرحلية والسنوية..." 

ة   ل عليهم مهمَّ ِّ
ه لجمهور املستثمرين، وهو ما يرتقي بالثقافة االستثمارية الخاصة بهم، وُيسه  بشكل موجَّ

 .  6اتخاذ القرار بالشراء أو البيع أو االحتفاظ بأسهم الشركة
 

 .2019، قواعد بورصة الكويت، لعام 1-3-8املادة  1
 املراجعة ألداء الشركات، راجع: للطلع على موضوع جودة  2

معة حلوان،  مجاهد، إيمان، مدخل مقترح لتقييم جودة أداء املراجعة، املجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، كلية التجارة وإدارة االعمال، جا

 .  250، الصفحة 2001، عام 4-3، العدد 15السنة 
 وكذلك:  .2019، قواعد بورصة الكويت، لعام 3-4-8املادة  3

 نفس القواعد.  6-8املادة 
 راجع في هذا املوضوع:  4

Karmel, Roberta S., The future of corporate governance listing requirements, SMUL Review, No. 54, 2001, page 325. 
 . 2019(، قواعد بورصة الكويت، لعام 3) 2-4-8املادة  5
 راجع في القضاء األمريكي:  6
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ا إذا تمَّ  ➢ ، ففي حالة وجود مثل  1من عدمه" املؤتمر  أثناء معلومات جوهرية إبداء  "اإلفصاح عمَّ

 باإلفصاح عن املعلومات ينشأ في هذه الحالة 
 
ن على الشركة حينئذٍّ  2هذه املعلومات، فإنَّ التزاما ، ويتعيَّ

ر  دقيقة، والسبب في ذلك هو ضرورة إحاطة الجمهو   40اإلفصاح عن هذه املعلومات قبل عقد املؤتمر بـ

 قبل الجمهور. 
 
لعين عليها تداوليا

َّ
ها املط

ُّ
 بهذه املعلومات حتى ال يستغل

ٍّ ُيشيُر إلى وقوع الشركة بخطأٍّ في إعداد بياناتها السنوية،  
 على بيانٍّ مالي 

 
، إذا كان املؤتمر محتويا

 
فمثل

للمؤتمر   الحاضرين  منها  يستفيد  ال  حتى  املؤتمر  قبل  املعلومة  عن  اإلفصاح  يجب  على حساب  فهنا 

 جمهور املساهمين الذين هم في غفلةٍّ من أمرهم. 

واالنجليزية"  ➢ العربية  باللغتين  واإلعلنات  اإلفصاحات  بنشر  الخطاب 3"االلتزام  ألنَّ  وذلك   ،

ٌه إلى جمهور املستثمرين املواطنين واألجانب.    املرفق باإلفصاح موجَّ

: القيام بنشاط توعوي تجاه املستثمرين 
ً
 ثانيا

، وبغرض ضمان اطلع أكبر شريحةٍّ ممكنةٍّ   ٍّ
 من بورصة الكويت بنشر الثقافة االستثمارية بشكلٍّ عام 

 
رغبة

ت قواعد   نصَّ تساؤالتهم، فقد  بحيث يصل هؤالء إلجاباتٍّ شافيةٍّ عن  في شركتهم،  يجري  بما  املساهمين  من 

ٍّ باالستمرار في السوق األول، وهو 
ٍّ خاص 

 :4البورصة على معيارٍّ توعوي 

االستراتيجية" ➢ هاتها  وتوجُّ املالي  وأدائها  الشركة  أنشطة  بشأن  املساهمين  يكفي "توعية  فل  ؛ 

ه اإلداري للشركة على املدَيْين   تقديم رؤيةٍّ عامةٍّ وسريعةٍّ عن الشركة، بل يجب الدخول بأعماق التوجُّ

ِّ القواعد في البورصات 
عتبُر هذه القاعدة من أهم 

ُ
 .5الناشئة كبورصة الكويت القصير والطويل. ت

وأسئلتهم" ➢ استفساراتهم  على   ِّ
للرد  الشركة  مساهمي  مع  معايير  "التواصل   ِّ

أهم  إحدى  هذه  ؛ 

. د ندواتٍّ أو لقاءاتٍّ روتينيةٍّ  مع املساهمين، وليس مجرَّ
 
 مباشرا

 
 تواصل

ُ
رِّط

َ
شت

َ
 الحوكمة التي ت

الجمع ➢ حضور  في  هم  ِّ
حق  ممارسة  لتسهيل  املساهمين  مع  والتصويت  "التواصل  العامة  يات 

التواصل  فيها" وسائل  أهم  كإحدى  االلكترونية  االجتماعي  التواصل  تطبيقات  املجال  هذا  في  يظهر  ؛ 

 املمكنة مع املساهمين والتي ترتقي بحوكمة الشركة. 

 
Ganino v. Citizens Utilities Co., United States Court of Appeals, Second Circuit, September 11, 2000. 

 . 2019(، قواعد بورصة الكويت، لعام 4) 2-4-8املادة  1
 راجع في تجاذبات موضوع اإلفصاح مع اإلدراج، لدى:  2

Saudagaran, Shahrokh M., and Gary C. Biddle, Financial disclosure levels and foreign stock exchange listing decisions, Journal of 

International Financial Management & Accounting, Vol. 4, No. 2, 1992. 
 . 2019(، قواعد بورصة الكويت، لعام 6) 2-4-8املادة  3
 . 2019(، قواعد بورصة الكويت، لعام 7) 2-4-8املادة  4

5  Esqueda, Omar A., and Thomas O’Connor., Corporate governance and life cycles in emerging markets, Research in International 

Business and Finance, Vol. 51, 2020. 
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الحالين  ➢ واملستثمرين  جانب  من  للشركة  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  بين  روابط  "بناء 

ين وكا ة من جانب آخر"واملحَتَملِّ هَتمَّ
ُ
ة األطراف امل

َّ
؛ يمكن في هذا املوضوع التأكيد على أنَّ طريقة اإلدارة  ف

، أو أن  ِّ
عتمُد على الحوار بالدرجة األولى، فل يجوز ملجلس اإلدارة أن يكون في برجه العاجي 

َ
ت الحديثة 

الت املمارسات  من  فهذه   ، ٍّ
تعسفي  بشكلٍّ  أوامره  التنفيذي  املدير  َه  ِّ

استمرار  ُيوج  عدم  إلى  ي  ِّ
تؤد  قد  ي 

 الشركة في السوق األول. 

للمستثمرين" ➢ مة  قدَّ
ُ
امل الخدمات  َمة من أجل تطوير  لئِّ

ُ
امل التوصيات  ؛ فل يجوز إلدارة  "طرح 

ة األداء وعدم حاجة الشركة للتطوير، بل يجب البحث بشكلٍّ دائمٍّ   الشركة أن تعتقد وصولها إلى قمَّ

م جودة األداء اإلداري في الشركة؛  عن توصياتٍّ تكفل تجاوز العقب
َّ
ي الصعاب واالرتقاء على ُسل ِّ

 
ات وتخط

 حتى تستحقَّ االستمرار في السوق األول. 

: نظافة السجل التأديبي املطلوب لالستمرار في السوق األول 
ً
 ثالثا

األول:   السوق  في  الشركة  بوقيجب الستمرار  ق 
َّ
تتعل الشركة  تأديبيةٍّ ضدَّ  تداول  "عدم صدور جزاءاتٍّ  ف 

ٍّ أو بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو   صَدَرةِّ عن الشركة أو وقف أو إلغاء ترخيصها أو عزل كل 
ُ
الورقة املالية امل

التنفيذي"  املتداولين  1الرئيس  وحماية  الشركة  لحوكمة  الضامنة  القواعد  ضمن  املعيار  هذا  إدراج  يمكن   .

 .2والبورصة 

ل  لكن املشكلة هنا أنَّ كثير من حاالت العز  ِّ
 
شك

ُ
ل اإلداري قد تحدث لشركات قوية خلل العام املالي، دون أن ت

، بل على العكس فقد تشكل دفعة إيجابية للشركة وقيمتها التداولية 
 
 سلبيا

 
 استثماريا

 
ُل عدم  3مناخا

َ
، فهل ُيعق

ِّ النظر عن مدى تأثير العقوبة التأديبية؟
 استمرار الشركة في السوق بهذه الحالة بغض 

 مثل  وفيما ي
 
ة تماما رَّ سَتمِّ

ُ
بات الحوكمة، فيتمُّ عبر الئحة مراقبة االلتزامات امل

َّ
ل
َ
ق بمراقبة استمرار ُمَتط

َّ
تعل

بات املالية 
َّ
ل
َ
َتط

ُ
 .4امل

الحوكمة بات 
َّ
ل
َ
ُمَتط تبدو   ، انتشار    وكرؤيةٍّ شخصيةٍّ  ِّ

في ظل  الزمن  فترةٍّ من  الشركة خلل  في  ر  التغيُّ صعبة 

د على ضرورة وضع قواعدٍّ صارمةٍّ للحوكمة قبل قبول إدراج   ِّ
 
ثقافةٍّ سلبيةٍّ ضمن أروقتها اإلدارية؛ األمر الذي يؤك

 
 . 2019(، قواعد بورصة الكويت، لعام 5) 2-4-8املادة  1

2  Casper, Matthias, and Niklas Gasse, Delisting Rules in the Context of Corporate Governance: Can the Protection of Shareholders 

Be Effected by a Competition of Listing Rules or Are State-Made Provisions Required?, In Corporate Governance Codes for the 

21st Century, 2017, page 209. 
 راجع في أحكام التداول:  3

 . 39، الصفحة  1983، ديسمبر  4، العدد  7الشمري، طعمة، أحكام تداول األوراق املالية في القانون الكويتي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، املجلد  
 . وكذلك: 2019، قواعد بورصة الكويت، لعام 3-4-8املادة  4

 نفس القواعد.  6-8املادة 



 2021  أكتوبر  50العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
132 

، ومراقبة مدى استجابة الشركات للملحظات السلبية بعد وضعها في قائمة املراقبة   من جهةٍّ  الشركات من جهةٍّ

 أخرى. 

 

 املبحث الثالث 

 مدى عدالة جزاء تخفيض اإلدراج من السوق األول )الهبوط( 

د تنظيم منهج التقسيم ألسواق   عند الحديث عن تخفيض اإلدراج، فإنَّ املسألة القانونية تنتقل من ُمجرَّ

تخفيض مستوى السوق املدرجة  ، مفاده  2، إلى جزاءٍّ عمليٍّ  يطال الشركة املدرجة 1البورصة وفق شروط اإلدراج 

 فيه من األول إلى الرئيس ي. 

ر هبوط الشركة من السوق األول )املطلب األول(، ثم املراقبة العملية قبل    ِّ
بر 
ُ
سنرى ما هي املخالفات التي ت

 إقرار هبوط الشركة )املطلب الثاني(.

 املطلب األول 

ر هبوط الشركة من السوق األول  بّرِ
ُ
 الوضعيات التي ت

 من زوال املناخ اإليجابي لإلدراج فيها، وفقدانها  ال يج
 
وز للبورصة املبالغة في إنزال شركات املساهمة؛ خوفا

 .3دورها األساس ي كقناة تمويلٍّ 

، ثم ما  
 
ل كيف يمكن للبورصة اكتشاف الوضعيات السلبية عبر إعادة التقييم السنوي أوال ِّ

 
لذلك، سنحل

. هو االستثناء عن قاعدة التقييم هذه ث 
 
 انيا

: اكتشاف الوضعيات السلبية عبر إعادة التقييم السنوي 
ً
 أوال

؛ وهي إعادة التقييم للشركات املدرجة فيها بما يشمل جميع أسواقها، وهو ما   تقوم البورصة بعمليةٍّ جوهريةٍّ

ُه النظرة الثانية بعد إتمام اإلدراج  .4يعني خضوع الشركات ملا ُيشبِّ

 
 العليا للواليات املتحدة: راجع في قضاء املحكمة 1

Sullivan v. Zebley, Supreme Court of United States, February 20, 1990. 
 قالت محكمة التمييز في هذا املقام:  2

 تضمن عقوبة تأديبية وإن ألبستها اإلدارة مسمى آخر...". 
 
 إداريا

 
 أنظر:  "... إن قرارها في هذا الشأن يكون قرارا

 . 2003- 4-28، جلسة 2002، لعام 347طعن إداري رقم 
ا   3 ــل  املـسـتـقـبــ العـــلمـــيـــة  ـــة  املـجــــلـ لتمويل االقتصاد الجزائري،  ــادي، جامعة بومرداسـ،  بودريوة، أمينة، واقع وآليات تفعيل بورصة الجزائر  ـــ القــتــصـ

 . 191، الصفحة 2019، عام 1، العدد 7الجزائر، الجلد 
 ربة األسواق اإليطالية، لدى:أنظر في تج 4
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ٍّ وفق قواعد البورصةتتمُّ عملية إعادة التقييم هذ 
 :2، بما يشمل 1ه بشكلٍّ سنوي 

 تقل عن  ➢
َّ
  .3مليون د.ك  76القيمة السوقية، وهي بالنسبة للسوق األول يجب أال

 على قيم التداول وفق قواعد بورصة الكويت  ➢
ُ
 .4السيولة، وهي مقاسة

ن معايير   ➢ بات أخرى قد ترد في قانون الهيئة أو الئحته أو قواعد البورصة، بما يتضمَّ
َّ
ل
َ
أية ُمَتط

 الحوكمة.

: استثناء التقييم السنوي 
ً
 ثانيا

ْين
َ
 :5لكن يوجد استثناٌء لقاعدة إعادة التقييم هذه، ذلك وفق احتمال

ِّ من  أن تكون الشركة قد أدرجت قبل نهاية السنة املالية   •
أشهر، فهنا ارتأت البورصة أن    6بأقل 

، رغم أنَّ هذا اإلعفاء قد يدفع الشركات إلى تقديم طلبات   ٍّ
عفي الشركة من إعادة التقييم بشكلٍّ تام 

ُ
ت

مدة   تكسب  حتى  املالي  العام  منتصف  قبل  َد    6اإلدراج  عيِّ
ُ
ت أن  قبل  املالية  السنة  عن  إضافيةٍّ  أشهرٍّ 

 البورصة تقييمها.

ا بالنس • ، فإنَّ معايير سيولة    6بة للشركات التي أدرجت ملدةٍّ تقلُّ عن سنةٍّ وتزيد عن  أمَّ أشهرٍّ

 الشركة تخضع للتقييم من البورصة بشكلٍّ متناسبٍّ مع هذه املدة.  

 شروط االستمرار املذكورة سواء  في القيمة السوقية أو السيولة أو غيرها،  
ُ
ف خالِّ

ُ
فإذا تمَّ اكتشاف وضعياتٍّ ت

ْوَر املراقبة قبل احتمال إنزالها من السوق األول إلى الرئيس ي. فإنَّ الشركة س
َ
 تدخل في إدراجها ط

 على مصير الشركة  
 
 أكثر حساسية

 
، ال يوجد في قواعد استمرار ونقل اإلدراج قواعدا ٍّ

ومن منظورٍّ شخص ي 

التعامل معها بشكلٍّ ال يض البورصة  الذي يوجب على  األمر  الشركة،  الهبوط بمستوى  رُّ بسمعة  من قواعد 

نِّ الخلل.   َواطِّ
َ
 الشركة، وأن تمنح البورصة للشركات أكثر من فرصة لتعديلٍّ أوضاعها السلبية بعد تنبيهها مل

 

 

 
Finaldi Russo, Paolo, Fabio Parlapiano, Daniele Pianeselli, and Ilaria Supino, Firms’ Listings: What is New? Italy Versus the  Main 

European Stock Exchanges, SSRN Papers, 2020. See:  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3612754 (29-1-2021). 
 .2019، قواعد بورصة الكويت، لعام 1-2-8املادة  1
 . 2019(، قواعد بورصة الكويت، لعام 1) 1-2-8املادة  2
 . 2019(، قواعد بورصة الكويت، لعام 1) 1-4-8املادة  3
 .2019، قواعد بورصة الكويت، لعام 1-3-8ادة امل 4
 . 2019(، قواعد بورصة الكويت، لعام 3) 1-2-8املادة  5

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3612754
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 املطلب الثاني 

اقبة العملية قبل إقرار هبوط الشركة من السوق األول   املر

قواعد بورصة الكويت إنشاء  بغرض دراسة وضعية الشركات قبل إقرار هبوطها من السوق األول فقد أقرت  

 .
 
، ووضعت لها آلية عملٍّ خاصةٍّ ثانيا

 
 "قائمة مراقبة االلتزامات املستمرة" أوال

اقبة االلتزامات املستمرة"  : إنشاء: "قائمة مر
ً
 أوال

تة، وهي على شكل قائمةٍّ بالشركات املوضوعة  
َّ
ت قواعد بورصة الكويت على إنشاء هذه القائمة املؤق نصَّ

.تحت املراقب  ة الحتمال هبوطها من السوق األول، أي أنَّ هذه القائمة هي قائمة خطرٍّ

 : 1يتمُّ قيد الشركات ضمن قائمة مراقبة االلتزامات املستمرة، وفق ما يلي 

 في السوق األول،  ➢
 
 أن تكون الشركة مدرجة

ت بواحدٍّ أو أكثر من شروط االستمرار في السوق األول، سواء  أكان إخ ➢
َّ
للها أن تكون قد أخل

 قد طال القيمة السوقية أو السيولة.

بالقيمة   املرتبطة  االستمرار  معايير  مخالفة  حالَتْي  في  انحصر  قد  السابقة  القاعدة  نصَّ  أنَّ  ُيلحظ  لكن 

 السوقية أو السيولة دون أية شروطٍّ أخرى للستمرار. 

ت الشركة بالتزاماتها الجوهرية باإلفصاح أو إذا نالتها  
َّ
 من الهيئة بسبب مخالفاتٍّ  فإذا أخل

ٌ
عقوباٌت تأديبية

  
ٌ
كفيلة كونها  رغم  املراقبة  قائمة  في  الشركة  قيد  احتماالت  من  قد سقطت  الحاالت  هذه  فإنَّ  منها،  جسيمةٍّ 

 بإسقاط إدراج الشركة.

اقبة االلتزامات املستمرة" : آلية العمل عبر "قائمة مر
ً
 ثانيا

 : 2ة املراقبة، فإنَّ ما سيحدث هو التالي بعد أن تقوم البورصة بقيد الشركة في قائم

.   3تبقى الشركات تحت املراقبة ملدة  ➢  سنواتٍّ كاملةٍّ

إذا وجدت البورصة بقاء مخالفة الشركة ألحد شروط االستمرار رغم قيدها في قائمة املراقبة   ➢

َح  صبِّ
ُ
 ضمن شركات  خلل أية سنةٍّ ماليةٍّ تاليةٍّ للقيد، فإنَّ البورصة تقوم بإعادة تصنيف الشركة حتى ت

 
 
ٍّ إذا كانت املخالفة جسيمة

 . 3السوق الرئيس ي، وقد يتمُّ إلغاء إدراج الشركة بشكلٍّ تام 

 
 .2019، قواعد بورصة الكويت، لعام 3-4-8املادة  1
 نفس املادة السابقة. 2
 للتوسع في هذا املوضوع، راجع: 3

Macey, Jonathan, Maureen O’Hara, and David Pompilio, Down and out in the stock market: the law and economics of the delisting 

process, The Journal of Law and Economics, Vol. 51, No. 4, 2008, page 683. 
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ت إلى قيدها في قائمة املراقبة   ➢ ا إذا وجدت البورصة أنَّ الشركة قد تلفت املخالفة التي أدَّ أمَّ

د تصنيف الشركة ضمن  3خلل   ِّ
جد 

ُ
، فإنَّ البورصة ت خُرُج الشركة    سنواتٍّ ماليةٍّ كاملةٍّ

َ
السوق األول، وت

 من قائمة املراقبة. 

 بالنظر إلى بعض املخالفات بهوامش قيمٍّ    3يجب القول هنا بأنَّ مدة الـ  
 
 جدا

ٌ
 طويلة

ٌ
سنوات املالية هي مدة

 بالنظر إلى بعض املخالفات الجسيمة، لذلك كان من األفضل ترك  
ٌ
ها قصيرة ، كما أنَّ سوقيةٍّ أو سيولةٍّ بسيطةٍّ

.هذه امل
 
 دة لتقدير البورصة أو تجديدها سنويا

، تبدو مراقبة قواعد االستمرار بحاجةٍّ من البورصة إلى عدم اإلفصاح عن نقل الشركة إلى   وكرؤيةٍّ شخصيةٍّ

 إلى الهبوط بمستوى  
 
 من اإلساءة إلى سمعتها، ثم دفعها دفعا

 
قائمة املراقبة في أول عامٍّ من هذه املراقبة، خوفا

 إدراجها. 

 

 ةالخاتم

هذه   ُن  حَتضِّ
َ
ت التي  فاألسواق  بالبورصة،  اإلدراج  استمرار  أو  نقل  قواعد  تحديد  في  االستعجال  يجب  ال 

 درجاُت تصنيفٍّ عمليةٍّ ملستوى الشركات.
َّ
 الشركات، ما هي إال

التي   فيها؛ فالحقيقية  ة  رَّ ُمسَتمِّ أو  بين هذه األسواق،  فيما   
 
أو هابطة  

 
الشركات صاعدة نرى  لذلك، عندما 

ر مستوى هذه الشركات.يجب   أن تعكسها هذه الوقائع هي تغيُّ

رُسُم بشكلٍّ واضحٍّ مصير الشركة في البورصة، وأكثر  
َ
هذا يعني أنَّ قواعد استمرار نقل أو استمرار اإلدراج ت

 للشركة  
 
 مزهرا

 
من ذلك، قد ترسم هذه القواعد مصيرها التشغيلي، فاالرتقاء إلى سوقٍّ أعلى قد يحمل مستقبل

 كس في حالة الهبوط.  والع

الثغرات   ببعض  وقعت  قد  ها  أنَّ الكويت،  بورصة  لقواعد  النقدية  التحليلية  املراجعة  خلل  من  ويبدو 

ْيها األول والرئيس ي. 
َ
 التنظيمية بخصوص قواعد نقل اإلدراج أو استمرارها ضمن سوق

املدرجة في البورصة وعلى   ونرى ضرورة تلفي هذه الثغرات بالنظر إلى خطورة تأثيرها على مصير الشركات

 توازن البورصة ذاتها، ذلك وفق النتائج والتوصيات التالية:

 النتائج

 بمصير الشركة، ذلك   .1
 
 جوهريا

 
تلعب قواعد استمرار أو نقل إدراج الشركة في البورصة دورا

ملعدن   حقيقيٌّ  امتحاٌن   
َّ
إال هو  ما  اإلدراج  ألنَّ  إدراجها،  تجربة  انتهاء  بعد  ينساه  حتى  لن  الشركة، 

لون.  موُّ
ُ
ِّدون أو امل

 املستثمرون أو املور 
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يجب أن تنظر البورصة إلى قواعد استمرار أو نقل اإلدراج، نظرة التدقيق والحذر، فحتى وإن  .2

ُر مصير كثيرٍّ من الشركات؛   ِّ
دم 

ُ
ها قد ت  إنَّ

َّ
بات التي تضعها مصلحة البورصة وأسواقها، إال

َّ
ل
َ
َتط

ُ
خدمت امل

ر على توازن قطاعاتٍّ اقتصاديةٍّ بأكملها، تنتمي إليها هذه الشركات.األمر  ِّ
 
 الذي قد يؤث

ث بقرار تأهيل الشركة إلى السوق األول حتى  .3 توجب مفرزات عصر التكنولوجيا والحوكمة التريُّ

 على إدراجها في السوق الرئيس ي. 
ٌ
 طويلة

ٌ
 تمرَّ مدة

 كة بين نشاطٍّ وآخر. تختلف مدة ممارسة النشاط التي تكشف عن معدن الشر  .4

 يمكن للقيمة السوقية أن تكون غير فعليةٍّ خلل تقييم الشركة. .5

 أعفت بورصة الكويت شركات املساهمة العامة من بعض الشروط املالية للتأهيل. .6

مراجعةٍّ  .7 إلى  األول  السوق  إلى  بالتأهيل  خاصة  قائمة  الشركات ضمن  مراقبة  قواعد  تحتاج 

.  عميقةٍّ

السوقية  .8 القيمة  الشركات    اختيار  على  السهل  من  يجعل  األول  السوق  في  استمرارٍّ  كمعيار 

 التلعب بقيمة أسهمها للصعود بها.

أشهر من الخضوع إلعادة التقييم،   6استثناء الشركات املدرجة قبل نهاية العام املالي بأقلَّ من   .9

الـ   ملدة  الشركات  بعض  الستغلل  املجال  ا  6يفتح  املالية  السنة  إلى  إضافية  إعادة  أشهر  قبل  لتالية 

 تقييمها. 

دٍّ ال يتناغم مع طبيعة وجسامة   .10
ٍّ ُمحدَّ

تحديد مدة بقاء الشركة ضمن قائمة املراقبة بشكلٍّ زمني 

 مخالفة االستمرار باإلدراج في السوق األول. 

 التوصيات 

سنوات قبل أن تطلب تأهيليها إلى السوق    5اشتراط استمرار الشركة في السوق الرئيس ي ملدة   .1

 األول. 

السوق   .2 إلى  التأهيل  قبل  النشاط  ملمارسة  األدنى   ِّ
بالحد  خاصةٍّ  زمنيةٍّ  ملعاييرٍّ  الهيئة  إصدار 

 األول، ذلك بما ُيراعي خصوصية نشاطات القطاعات املدرجة في البورصة.

 اعتماد معيار البحث في القيمة الفعلية للشركة قبل تأهيلها إلى السوق األول.  .3

 د السيولة الكافية للتأهيل إلى السوق األول. اعتماد معيار دوران األسهم لتحدي .4

ٍّ من موانع التأهيل األدبية إلى   .5
ٍّ غير منهي 

استثناء حاالت عقوبات مدراء الشركة لسبب شخص ي 

 السوق األول. 

 إلغاء أية استثناءاتٍّ تخصُّ شركات املساهمة العامة للتأهيل إلى السوق األول.  .6

اصة بالتأهيل على السوق األول حتى ينتهي قيدها  اشتراط تحقيق الشركة للمعايير املالية الخ .7

 في قائمة الشركات املرشحة للتأهيل. 
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يمكن للبورصة قيد الشركة في القائمة من خلل املراجعات الربع أو النصف سنوية، باإلضافة   .8

 إلى املراجعات السنوية. 

 النص على أنَّ قيد الشركة في هذه القائمة يكون بناء  على طلبها.  .9

 لقيمة العادلة بدل السوقية لدى تقرير مدى استمرار الشركة في السوق األول.اعتماد ا .10

ِّ النظر عن مدة إدراجها قبل نهاية السنة املالية، ثم يتمُّ تقييم   .11
تقييم الشركات املدرجة بغض 

 هذه املدة باإلضافة إلى السنة املالية التالية. 

في حالة   .12 في قائمة املراقبة  ِّ شرط من شروط استمرارها، وليس  إدراج الشركات 
مخالفتها ألي 

 فقط شروط القيمة السوقية والسيولة.

لشروط   .13 الشركة  مخالفة  وفق  املراقبة  قائمة  في  الشركة  قيد  تمديد  البورصة صلحية  منح 

 تتجاوز مدة القيد 
َّ
 سنوات مالية.   3استمراراها في السوق األول، على أال
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