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 نصره هللا وأيده صاحب اعباللة اؼبلك دمحم السادس
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 اإلشراؼ:ىيئة 
 

 األستاذ مصطفػى فػارس
 

 الػرئيػس األوؿ حملكمة النػقض
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 تقدمي

 

 

 جُكٔى هلل  ٝجُٛالز ٝجُٓالّ ػ٠ِ أٍٖف ج٤ٍُِْٖٔ ٝذؼى،

جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ ج١ًُ ٣طٟٖٔ ق٤ِٛس  أهىّذٌٍٓٝ ذحُؾ 

ْ٘س ٖٓ جُرًٍ ٝجُؼطحء ك٢ قوَ جُؼىجُس، ٝٓٓحٌ جؾطٜحو هٟحت٢ ئ٣ؿحذ٢ ٝٓططٌٞ 

، ٝٞٔحٗس ُطٞق٤ى جُوحٕٗٞ ٤ْٝحوضٚ  ٣ٌَٗ ٓ٘حٌز ُِططر٤ن جُوح٢ٗٞٗ ج٤ُِْٓ

، ك٢ ٓـٍخ  طأ٤ًى ٓؼح٢ٗ جُؼىٍ ٝجُك٣ٍس ٝجٌٍُجٓسآ٤ُس ُٝجْطوٍجٌ ٓرحوتٚ، ٝ

 ، ٝجُٔٓحٝجز ك٢ جُكوٞم ٝجُٞجؾرحش.جُس جالؾطٔحػ٤سجُؼى

 ٛى١ ػ٠ِئٕ ًٓد جٍُٛحٕ ج٢٘٠ُٞ ٝجُى٢ُٝ إلٗطحؼ ػىجُس ٓٞج٠٘س 

ج٤ُ٥حش جُط٘ظ٤ٔ٤س ٝجإلوج٣ٌس ج٤ٌُِٔس جُٓح٤ٓس، ٤ٌٖٛ ذحإلٍْجع ذطٞك٤ٍ جُطٞؾ٤ٜحش 

أوجء ٝجؾرحضٜح جُالَٓس ُط٤ٌٖٔ جُِٓطس جُوٟحت٤س ٖٓ  ٝجإلٌٓحٗحش جُر٣ٍٗس ٝجُٔحو٣س

، ٖٓ نالٍ جُىْط٣ٌٞس ًٝلحُس جُكوٞم ٝجُك٣ٍحش ٝٞٔحٕ جُٔكحًٔس جُؼحوُس

ئ٠الم ذحخ جالؾطٜحو ٝجالذطٌحٌ ك٢ هٞجػى جُطل٤ٍٓ، ذحٌَُٗ ج١ًُ ٣ٓٔف ُِوٟحز 

ذرًٍ ج٣ُُٔى ٖٓ جُؿٜى ٝجُْٞغ ٝئػٔحٍ جٍُأ١ ٝجُ٘ظٍ ك٢ جْط٘رح٠ جألقٌحّ، ٖٓ 

ٞجهغ جُ٘ٞجٍَ ٝجُوٟح٣ح ق٤حز ؾى٣ىز ضؿؼِٚ ٓٓح٣ٍج ُ جُ٘ٙ جُوح٢ٗٞٗ أؾَ ئػطحء

٣ٍجػ٢ ه٤ْ جُؼىٍ ٝجإلٗٛحف، ٣ٝرؼع ػ٠ِ ٠ٔأ٤ٗ٘س جُٔطوح٤ٖٞ ذٔح  جُٔٓطؿىز،

 ٣ٝؼَُ غوطْٜ ك٢ ٍٓكن جُؼىجُس.

يُي إٔ جُ٘ٛٞ٘ جُوح٤ٗٞٗس ٜٝٓٔح ًحٗص ٝجٞكس ك٢ ٤ٚحؿطٜح ٟٜٝٓٔٞٗح 

ٝٗطحم ضطر٤وٜح، كإ جالٛطىجء إلٚىجٌ قٌْ ػحوٍ ك٢ ٓٓأُس ٓؼ٤٘س ٤ُّ ذحألٍٓ 

ٝٛٞ ٓح ٣ؿٓى ؾٓحٓس جُٔٓإ٤ُٝس جُِٔوحز ػ٠ِ ػحضن ٓكٌٔس جُ٘وٝ ك٢  ج٤ُٜٖ،

ٍٓجهرس أقٌحّ ٝهٍجٌجش ٓكحًْ جُٔٞٞٞع ٝضٞق٤ى جالؾطٜحو جُوٟحت٢ ج١ًُ ٣طـ٤ٍ 
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ذ٤ٖ جُل٤٘س ٝجألنٍٟ ذٓرد ضـ٤ٍ ظٍٝكٚ ٝأْرحذٚ، ٢ٛٝ ظحٍٛز ضىٍ ػ٠ِ جٗلطحـ 

طٓحٌػس، هٟحض٘ح ػ٠ِ ٓك٤طْٜ، ٝهىٌضْٜ ػ٠ِ جْط٤ؼحخ ٓطـ٤ٍجش جُؼٍٛ جُٔ

ٝق٣ٞ٤س جؾطٜحوْٛ ٝضطٌٞٙ، ٖٓ أؾَ ئ٣ؿحو جُكٍِٞ جُوٟحت٤س جُٔالتٔس، ٓؼطٔى٣ٖ 

ك٢ يُي ػ٠ِ ٗرٞؿْٜ ٝضلطكْٜ ٝض٣ٌْٜٞ٘ جُلو٢ٜ ٝجُوح٢ٗٞٗ ج٤ٍُٖٚ، ٝٓح ٌجًٔٞٙ 

ٖٓ ٍٓجِ هٟحت٢ ٓط٤ُٔ، أٞك٠ ٗرٍجْح ُِؼِْ ٝجُٔؼٍكس جُكوٞه٤س، ًُٝ٘ج 

، ٣ٝٓط٤ٍ٘ ذٚ جُٜٔطٕٔٞ ٝجُٔٔحٌْٕٞ ضٞغ٤و٤ح غ٤ٔ٘ح ضٜطى١ ذٚ جُٔكحًْ  ك٢ أقٌحٜٓح

 ٌٝؾحٍ جُلوٚ ٝجُوحٕٗٞ ك٢ ًًٍٓجضْٜ ٝٓوحالضْٜ ٝأذكحغْٜ ٝوٌجْحضْٜ  جُؼ٤ِٔس.

كاٗ٘ح ػ٠ِ ٣و٤ٖ إٔ جُكٌٟٞ جُٔط٤ُٔ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ ك٢  ٖٝٓ ًٛج جُٔ٘طِن،

جُٔكحكَ ج٤٘٠ُٞس ٝجُى٤ُٝس، ُٖ ٣ُ٣ى ٚحٗؼٞٙ، أ٠ٍج ٝهٟحز ٝٓٞظل٤ٖ، ئال 

جُؿٜٞو ذ٘لّ جُؼُّ ٝجُى٣٘ح٤ٓس جإل٣ؿحذ٤س، ٝج٤ٍُٟٔ ئٍٚجٌج ػ٠ِ ٟٓحػلس 

جُك٢، ٝج٤ُوظس جُؿحوز، ٌٝٝـ جُٔٓإ٤ُٝس جُٜحوكس، الْطػٔحٌ جُطحهحش جُهالهس، 

ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جٍُه٤ٔس، ٝجالْطلحوز ٖٓ جُلٍ٘ جُٔطحقس، ذٍؤ٣س ٝجهؼ٤س ضٍّٝ 

نىٓس جُٔٞج٠ٖ ٝذٌِٞز ٗطحتؿٜح ػ٠ِ أٌٜ جُٞجهغ، ٝض٣ٌٍّ ٓ٘ظٞٓس قوٞم 

ٓحٕ ذٌَ أذؼحوٛح ج٤ُٓح٤ْس ٝجالهطٛحو٣س ٝجالؾطٔحػ٤س، ٝجُط٣ٞٔ٘س ٝجُػوحك٤س، جإلٗ

ٝجُر٤ث٤س، ًىػحٓس إلٌْحء ػىجُس جُوٍخ، ٝئٖحػس غوحكس جُطٞجَٚ ٝجُٗلحك٤س، 

ٝضؼ٣ُُ ٓإٍٖ جُػوس ك٢ أوجء جُِٓطس جُوٟحت٤س جُٔٓطوِس ًٟحٖٓ ُِكوٞم 

كص جُو٤حوز ج٣ُُٞٞٔس ٝجُك٣ٍحش ك٢ ٓـٍخ جُٞقىز ٝجُطٟحٖٓ، ٝجألٖٓ ٝجُطوىّ،  ض

جُك٤ٌٔس  ُؼحَٛ جُرالو أ٤ٍٓ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ٚحقد جُؿالُس ٝجُٜٔحذس جُِٔي دمحم 

 جُٓحوِ وجّ ُٚ جُؼُ ٝجُط٤ٌٖٔ ٝجٍُكؼس ٝجُٓإوو ٝجٍُ٘ٛ جُٔر٤ٖ.

 ٓٛطل٠ كحٌِ

 ٍٝ ُٔكٌٔس جُ٘وٝجٍُت٤ّ جأل

 



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

9 

  

  األولانجزء 

 افتتاح انضنة انقضائية 
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انرئيش األول نمحكمة اننقض  كهمة انضيذ 

 2015بمناصبة افتتاح انضنة انقضائية 
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 بسم هللا الرضباف الرحيم

 واغبمد هلل والصالة والسالـ على موالان رسوؿ هللا وآلو وصحبو؛

 ابسم جاللة اؼبلك أعلن عن افتتاح ىذه اعبلسة الرظبية

 السيد وزير العدؿ واغبرايت؛

 للحكومة؛السيد الوزير األمُت العاـ 

 السيد رئيس القضاء ابلسوداف الشقيقة والوفد اؼبرافق لو؛

 أصحاب السعادة؛

 أصحاب الفضيلة؛

 اغبضور الكرمي؛

 زمياليت زمالئي األفاضل؛

 

بكل اعتزاز كتقدير يطيب يل أف أفتتح ىذه اعبلسة الرظبية السنوية إبذف مولوم سامي 
األعلى للسلطة القضائية داـ لو العز لصاحب اعباللة اؼبلك دمحم السادس، رئيس اجمللس 

 كالتمكُت.

إذف ملكي يعرب عن رعاية راسخة كعناية موصولة من جاللتو اؼبنيفة أبسرة القضاء، كإشارة 
كقدسية رسالتها، كإمبا أيضا تؤكد  اكاضحة الداللة قوية الربىاف ليس فقط على عظم مكانته

ها يف رابط دائم مستمر، لتكوف يف مستول ىذا جسامة اؼبسؤكلية كثقل األمانة اليت تطوقها كذبعل
 الرضا كالعطف اؼبلكي السامي.
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مكرمة ملكية ال مبلك إزائها إال التضرع للعلي القدير أف وبفظ ملكنا اؽبماـ كيعينو  
 كيسدد خطاه كيوفق مسعاه، إنو كيل ذلك كالقادر عليو.

 اغبضور الكرمي؛

كحضوركم الوازف ؼبراسيم ىذا التقليد القضائي تواجدكم اليـو كتلبيتكم الكريبة للدعوة 
الراسخ، يعترب ابلنسبة لنا إشارة ذات معاين كربل يبكن إهبازىا يف كلمات قليلة : تقديركم 
لرأظباؿ المادم كطٍت ىاـ كلعمل دؤكب مضن يقـو بو قاضيات كقضاة اؼبملكة، كرسالة ثقة 

قضائية مستقلة، تشكل حصنا للحقوؽ كاعتزاز بتضحياهتم كبدكرىم األساسي يف تكريس سلطة 
كاغبرايت كقاطرة للتنمية يف أبعادىا اؼبتعددة، فلكم صبيعا أصحاب اؼبعايل كالفضيلة كل ابظبو 

 كصفتو جزيل الشكر كعظيم الثناء على ىذا االىتماـ كالتشريف.

كاظبحوا يل أيضا أف أعرب بشكل خاص عن دكاعي السركر كاالعتزاز حبضور كفد قضائي  
ع اؼبستول عظيم اؼبكانة يف قلوبنا قدـ من بلد ذبمعنا معو عدة قواسم عرب التاريخ، كعرب عن رفي

رغبتو الصادقة كاألخوية ليتقاسم معنا أجواء ىذا اغبدث اؽباـ إهنم إخواننا احملًتموف كفد السلطة 
هللا القضائية السودانية كعلى رأسهم صاحب الفخامة السيد رئيس القضاء الدكتور حيدر دفع 

الذم نرحب بو كالوفد اؼبرافق لو إخواان أعزاء كضيوفا كراما يف بلدىم الثاين اؼبغرب متمنيا ؽبم 
 مقاما طيبا بيننا.

 السيدات والسادة األفاضل؛

إننا نفتتح السنة القضائية اعبديدة يف خضم متغَتات كثَتة ؽبا ارتباط بكياف السلطة 
ا لألدكار اؼبنوطة هبا دستوراي كحقوقيا كربديد ؾباالت القضائية يف عالقتها بباقي السلط كأدائه

التعاكف كتدبَت التوازف بينها، مع إهباد آليات استقالؿ حقيقي كاضح اتـ ال لبس فيو للسلطة 
القضائية سواء تنظيميا أك لوجيستيكيا، استقالؿ يف بعده اؼبؤسسي كالفردم تسًتجع بو الثقة 

ىم من خاللو يف األكراش الكربل اليت يقودىا كوبث على كتكرس بو دكلة اغبق كاؼبؤسسات كتسا
 ضركرة مسايرهتا كمواكبتها جاللة اؼبلك دمحم السادس نصره هللا كأيده.
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نساىم بكل مواطنة كضمَت مسؤكؿ يف تقدًن مقًتحاتنا  2014كىو ما جعلنا خالؿ سنة 
كفق تصورات متكاملة  خبصوص قانوف اجمللس األعلى للسلطة القضائية كالنظاـ األساسي للقضاة

برؤية مستقبلية مرتكزة على التوجيهات اؼبلكية السامية كركح الدستور، كعلى تراكمات كذبارب 
مهنية طويلة كمتعددة آملُت أف نرل صداىا يف ىذه النصوص اليت تعترب حداث مفصليا يف اتريخ 

 اؼبؤسسات ببالدان.

عية كقراءة مقاصدية للنصوص كلفقو كاليت تتطلب منا صبيعا مقاربة مشولية معمقة كموضو 
الواقع لتكوف يف مستول انتظارات اؼبغرب اعبديد، مغرب اؼبؤسسات كالكرامة كاغبرية كاؼبواطنة 

 كاؼبساكاة.

 اغبضور الكرمي؛

الشك أف مسانبتنا يف ىذه األكراش الوطنية الكربل مل تكن لتثنينا عن مواصلة ـبططنا 
النقض، كالذم نعمل صبيعا على تذليل الصعاب اليت  االسًتاتيجي الذم أسسنا لو دبحكمة

تعًتضو كتطوير آليات اشتغالو، كتعديل بعض جزئياتو كتفاصيلو، مؤمنُت أف البناء يف العمق 
يقتضي دائما اغبكمة كالشجاعة األدبية كالفكر اػبالؽ اؼببدع، كيستلـز كثَتا من الصرب كاألانة 

ؼبصادر، كتاليف آاثرىا السلبية على أىدافنا، كرؤيتنا لتجاكز اإلكراىات اؼبختلفة األبعاد كا
للمستقبل يف تدبَت ىذه اؼبؤسسة العريقة ذات اؼبكانة االعتبارية الكربل كالتقاليد القضائية 

 الراسخة.

شكلت مرحلة أساسية لضبط  2017-2013يف ـبططنا اػبماسي  2014كاألكيد أف سنة 
ة، ككضع آليات اشتغاؽبا كإهناء بعض جوانبها إيقاع عدد من اؼبشاريع كإضافة أخرل جديد

التقنية كالتدبَتية كالبشرية لتكوف جاىزة غبصد النتائج، كىو ما حرصنا عليو بشكل جاد، فبا 
خولنا ربقيق مؤشرات قباح جد مشجعة كؿبفزة تعطينا كثَتا من األمل كالطموح ؼبواصلة براؾبنا 

 خبطى اثبتة كاثقة.
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ـ من إهباز يف ىذه الكلمة ببسط بعض ىذه اؼبؤشرات كسأكتفي دبا يقتضيو اؼبقا
كاػبالصات على أف ذبدكا كافة التفاصيل يف التقرير السنوم، كذلك من خالؿ الًتكيز على 

 األىداؼ اإلسًتاتيجية التالية :

 .مواصلة مشاريع التحديث والرقمنة اؽبدؼ االسًتاتيجي األوؿ :

على ذبديد وتقوية البنية التحتية التقنية، لقد عملت احملكمة خالؿ السنة اؼبنصرمة 
بيئة رقمية آمنة كتطوير كذبريب الربامج  واستكماؿ البنية التحتية التقنومهنية الضرورية ػبلق

اؼبهنية الالزمة لتنزيل ؿبكمة النقض الرقمية، كما مت اإلنكباب على إقباز دراسات لتحديد أفضل 
كتبادؿ اؼبعطيات كالواثئق، كاليت تنسجم مع طبيعة العامل السبل لنزع الصفة اؼبادية عن اإلجراءات 

االفًتاضي دكف إغفاؿ إعداد خطة لنشر الثقافة كالفكر الرقميُت ابحملكمة كتسطَت برانمج تكويٍت 
 طموح كلتجاكز الفجوة الرقمية، كيف ىذا اإلطار  :

 مت استكماؿ مشركع األرشيف اإللكًتكين اآلمن كىو عبارة عن صندكؽ حديدم .1
( كالذم يعد أساس ؿبكمة النقض الرقمية coffre-fort électroniqueإلكًتكين )

 كضامن لثركهتا الالمادية كحامي مستنداهتا كسجالهتا كملفاهتا القضائية.

 تسريع عملية رقمنة أصوؿ القرارات القضائية. .2

 اعتماد ملفات قضائية رقمية على سبيل االستئناس كالتجريب. .3

خ القرارات عن بعد، كالنسخة الرقمية يف انتظار تفعيلها بعد تطوير خدمة تسليم نس .4
 ذباكز الصعوابت التنظيمية. 

استبداؿ السجالت اؼبستحدثة بسجالت رقمية آمنة كالعمل بسجل عاـ رقمي  .5
 جبانب الورقي يف انتظار صدكر إطار قانوين لالعتماد كليا على السجالت الرقمية.

ات كبرامج ربديد اؽبوية الرقمية كالتوقيع الرقمي الشركع يف التعميم التدرهبي لتقني .6
 كالتشفَت كعالمة التاريخ الثابتة على العاملُت ابحملكمة.

مت إيالء أنبية ابلغة للتدابَت التقنية كالتنظيمية الكفيلة ابحملافظة على سبامية الواثئق  .7
كضبايتها كسريتها كديبومتها، كيف ىذا اإلطار أقبزت ؾبموعة من عمليات التدقيق 
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الداخلية كمن طرؼ متخصصُت للوقوؼ على الثغرات كلتحديد اإلجراءات الضركرية 
 لدكلية يف ؾباؿ األنظمة اؼبعلوماتية. لبلوغ متطلبات اؼبواصفات ا

 تقدًن مقًتحات للتعديالت التشريعية الضركرية ؼبشركع ؿبكمة النقض الرقمية. .8

إحداث خلية لليقظة التكنولوجية لتتبع كافة التطورات التقنية اليت من شأهنا اؼبسانبة  .9
 يف إغناء ك تيسَت اؼبشركع.

 الشركاء من أبرزىا :كما أطلقنا ؾبموعة من اؼببادرات بتعاكف مع 
التبادؿ اإللكًتكين للمعطيات القضائية للملفات اؼبدنية مع ؿبكمة االستئناؼ ابلدار  .أ 

 البيضاء يف أفق تعميمها على ابقي ؿباكم اؼبملكة.
استكماؿ كافة الدراسات لتقدًن خدمات بوابة التقاضي عن بعد كاليت يتوقف  .ب 

 ابَت تنظيمية كمتطلبات تقنية.تفعيل صبيع خدماهتا على مقتضيات قانونية كتد

 : تفعيل ميثاؽ اؼبتقاضياؽبدؼ االسًتاتيجي الثاين 

 كفيو سأركز على ؿبور أساسي نوليو عناية كبَتة كىو :

فقد مت إعداد دليل اسًتشادم يتضمن عدد ىاـ من  آليات اإلنصات واغبوار والتوجيو :
اؼبعلومات القانونية كالتنظيمية اؼبساعدة ليوزع على ركاد ىذه احملكمة كيوضع يف موقع احملكمة 
اإللكًتكين، كما أف قسم الشؤكف القضائية احملدث بديواف الرائسة األكىل استقبل ىذه السنة حويل 

صحاهبا ابؼبآالت كإرشادىم كتوجيههم لإلجراء اؼبناسب، شكاية، سبت دراستها كإشعار أ 2000
 فبا يعترب نوعا من اؼبساعدة القانونية اليت التزمنا بتوفَتىا. 

كإىل جانب ىذه اآللية اإلدارية ىناؾ مصلحة استقباؿ العمـو اليت نوليها اىتماما خاصا 
اء بشكل مباشر أك عرب الرد ابعتبارىا إحدل أىم نوافذ التواصل مع اؼبتعاملُت مع ىذا اؼبرفق سو 

على مكاؼباهتم اؽباتفية كاليت تستقبل العشرات يوميا بشكل سلس كفعاؿ يستحقوف معو كل 
 الشكر كالثناء.
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إبذف هللا ستكوف ابلنسبة لنا سنة تقوية كىيكلة  2015كالبد من اإلشارة ىنا إىل أف سنة 
االت تقنيات التواصل كاالستقباؿ مصاٌف االستقباؿ، من خالؿ توفَت عدد من التدريبات يف ؾب

، إضافة إىل تبٍت مشركع التعلم اؼبؤسسي  ابلنسبة للموظفُت كاألطر الذين يتعاملوف مع العمـو
(organizational learning الذم يعترب ضركراي لصقل الكفاءات كاؼبهارات كتغَت السلوكيات ؼبا )

 ارؼ عليها عاؼبيا.ىو إهبايب، كىو من أحدث آليات اغبكامة اإلدارية اؼبتع

 تفعيل اغبق يف اؼبعلومة ونشر الثقافة القانونية والقضائية  اؽبدؼ االسًتاتيجي الثالث :

ال شك أف األكراش اإلصالحية كاؼبشاريع اغبقوقية الكربل اليت تعرفها بالدان تتأسس يف  
ز بعض مالؿبو كثَت من جوانبها على ىذا احملور اؽباـ كىو ما جعلنا نوليو اىتماما خاصا، أبر 

 :فيما يلي 

إعطاء االنطالقة الفعلية للبوابة القانونية كالقضائية ابؼبوقع اإللكًتكين حملكمة النقض  .1
تتضمن عددا ىاما من القرارات كاؼببادئ القضائية كالدراسات الفقهية كالنصوص القانونية 

 .كىي متاحة للعمـو
تستهدؼ إعطاء إشعاع عاؼبي من الدكلية  LexisNexis توقيع اتفاقية ىامة مع مؤسسة .2

 خالؿ ترصبة اجتهادات القضاء اؼبغريب .
إصدار عدد مهم من اجملالت كاألعداد اؼبتخصصة كالتقارير اليت تلقى إقباال كبَتا حيث  .3

 ..... كصل ؾبموعها ىذه السنة إىل
ن تطوير خدمات اؼبكتبة الرقمية عن بعد، كاليت تعرؼ إقباال مكثفا طيلة أايـ األسبوع م .4

طرؼ الطلبة الباحثُت كالقضاة كأطر اؼبؤسسات إضافة إىل قضاة ينتموف إىل دكؿ صديقة 
 .زائر 1700كشقيقة، كالذين انىز ؾبموعهم 

إحداث قسم للًتصبة قاـ ىذه السنة بًتصبة مؤلف ىاـ حملكمة النقض يف إطار الدفاع عن  .5
ا التقرير السنوم القضية الوطنية كىو كتاب "كحدة اؼبملكة من خالؿ القضاء"، ككذ

حملكمة النقض إىل اللغات الفرنسية كاإلقبليزية كاإلسبانية، كما قاـ بًتصبة ـبتلف أخبار 
 أنشطة ؿبكمة النقض اؼبنشورة دبوقعها اإللكًتكين لتصل ألكرب شروبة فبكنة.
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 : تكريس آليات التواصل والشفافية اؽبدؼ االسًتاتيجي الرابع 

نفس النهج اؼبنفتح على كل اؼبقارابت التشاركية كآليات لقد استمرت ؿبكمة النقض على 
 اغبوار كالشفافية، كيف ىذا السياؽ قمنا دبا يلي :

إعطاء االنطالقة لقناة ؿبكمة النقض الرقمية اليت استطاعت رغم اإلكراىات أف تغطي   .1
كافة أنشطة ؿبكمة النقض الداخلية كاػبارجية إضافة إىل أنشطة أخرل كطنية كربل، 
كأف تنجز عدد من الربامج التوثيقية كالتثقيفية اؽبامة حيث كصلت اآلف نسب مشاىدهتا 

بلد عرب ـبتلف قارات العامل، كما بلغ عدد دقائق  35من توزعت عرب أكثر  12000إىل 
كخلقت صفحة تواصل على مستول الفيسبوؾ كاليوتوب ذباكز  35213اؼبشاىدة 

منخرطوىا عدد ....، كتناقلت عدة منابر إلكًتكنية كصفحات التواصل الفيديوىات 
 يزة اؼبنفردة.اؼبتعلقة هبا كىو ما وبفزان إىل مزيد من التطوير ؽبذه التجربة اؼبتم

مواصلة اللقاءات التواصلية الكربل مع كسائل اإلعالـ، حيث أقيمت الدكرة التواصلية  .2
الثالثة ربت شعار "القضاء كاإلعالـ : ضمَت، حكامة كمواطنة "، يف مكاف لو رمزية كىو 
بيت الصحافة بطنجة، أطره لببة من اؼبفكرين كاغبقوقيُت كاإلعالميُت كالقضاة كخرباء يف 

تواصل على مدل يومُت حوؿ مواضيع ذات راىنية كربل أفرزت توصيات ىامة. فضال ال
عن مشاركة ؿبكمة النقض يف العديد من اؼببادرات اإلعالمية كالربامج التلفزية كاإلذاعية 
كاغبوارات اليت تساىم يف النقاش العمومي. كلدينا اآلف تصورات حوؿ مؤسسة التكوين 

اؿ القانوين كاغبقوقي بشراكة مع ؾبموعة من اؼبؤسسات اؼبعنية ابلنسبة لإلعالميُت يف اجمل
 سنقـو ببلورهتا  يف اؼبرحلة اؼبقبلة.

أطلقنا مبادرة األايـ اؼبفتوحة اليت استقبلت فيها ؿبكمة النقض العديد من اإلعالميُت  .3
 كالشخصيات الوطنية كالدكلية يف ؾباالت ـبتلفة لإلطالع على الرصيد الواثئقي اؽباـ.

 استمرار إصدار ؾبلة نوافذ قضائية اليت تربز الوجو اآلخر ألسرة القضاء. .4
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تكريس تقاليد األسرة القضائية من خالؿ اللقاءات التواصلية مع القضاة اعبدد اؼبلتحقُت  .5
دبحكمة النقض ككذا مع أفواج اؼبلحقُت القضائيُت كقضاة اجمللس األعلى للحساابت 

 استمرارية التأسيس لقيم رسالة القضاء. كقضاة احملكمة العسكرية فبا يتيح

االنفتاح على العمـو من خالؿ اؼبشاركة الوازنة حملكمة النقض ابؼبعرض الدكيل للكتاب  .6
 كمسانبتها يف العديد من الفعاليات كاللقاءات التواصلية كالربامج اإلعالمية بعُت اؼبكاف.

 ى الفاعلُت يف قطاع العدالة : االنفتاح الوطٍت والدويل علاؽبدؼ االسًتاتيجي اػبامس 

 كىنا أركز دكف تفصيل على بعض منها، مثل :

االنفتاح على اؼبؤسسة التشريعية من خالؿ مشاركة ؿبكمة النقض يف مناقشة عدد من  .1
مشاريع النصوص كتقدًن اقًتاحات من أجل تطوير القاعدة القانونية كجعلها أكثر 

ف صياغة عدد من مسودات مشاريع نصوص مالئمة كفعالية، كمسانبتنا العملية يف عبا
 قانونية اليت تعلن عنها كزارة العدؿ كاغبرايت.

تنظيمنا لندكات دكلية ككطنية كربل أببعاد متعددة، منها: الندكة اؼبشًتكة مع اجمللس  .2
"اؼبغرب وأمريكا القضائي األمريكي كاؽبيئة الوطنية للمحامُت األمريكيُت حوؿ موضوع: 

، كاؼبؤسبر الدكيل اؼبنضم بشراكة مع اؼبؤسسة األؼبانية العدالة"معا من أجل إصالح 
" كمؤسبر الىام للقانوف الدكيل اػباص حوؿ موضوع:   (IRZللتعاكف القانوين الدكيل   )

ككذا الندكة  التعاوف الدويل يف اؼبادة اؼبدنية والتجارية من خالؿ اتفاقيات الىاي"
ئة اؼبوثقُت يف موضوع: "األمن التعاقدم الدكلية الكربل الصخَتات بشراكة مع ىي

كربدايت التنمية" كاليت عرفت حضورا كبَتا لعدد من الدكؿ اإلفريقية كاألكربية، مث الندكة 
اليت نظمت بشراكة مع ىيئة احملامُت أبكادير كالقطب اؼبايل كمركز التحكيم الدكيل 

رفت بدكرىا إشعاعا بباريس حوؿ موضوع : "آفاؽ التحكيم الدكيل ابؼبغرب" كاليت ع
دكليا كبَتا، مث ندكة "كفالة األطفاؿ اؼبهملُت بُت تقوية الضماانت كتذليل اإلكراىات" 
كاليت سانبت يف أتطَتىا عدد من صبعيات  اجملتمع اؼبدين كاغبقوقي كحضور كازف للقضاة 

 اؼبتخصصُت يف اؼبوضوع.
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ها كطنيا كدكليا يف مواضيع تنظيم دكرات تدريبية كلقاءات تكوينية كاؼبسانبة يف تنشيط .3
ىامة مرتبطة ابلنجاعة كاعبودة، مثل : "تطبيقات القانوف الدكيل اػباص" ك"تقنية ربرير 
القرارات"، كإشكاليات اؼبادة االجتماعية كاؼبنازعات اؼبتعلقة ابالعًتاؼ بقرارات التحكيم 

 األجنبية كإنفاذىا كالعدالة كدكلة القانوف كاألمن القضائي.

اؼبسانبة الفاعلة يف العديد من اؼبؤسبرات الوطنية كالدكلية كاألنشطة العلمية اليت نظمتها  .4
مؤسسات كإدارات عمومية كىيئات احملاموف كالعدكؿ كاؼبوثقوف كاػبرباء كاعبمعيات 

 اؼبهنية القضائية كصبعيات حقوقية كصبعيات اجملتمع اؼبدين.

من البحوث كرسائل اؼباسًت كالدكتوراه اؼبسانبة يف أتطَت كاإلشراؼ على عدد مهم  .5
 كحبوث هناية التمرين ابلنسبة للملحقُت القضائيُت.

من خالؿ برانمج تكويٍت ثقايف  2015ىذا النهج الذم سنستمر عليو إبذف هللا سنة  .6
تواصلي مكثف كمتكامل متعدد األىداؼ كالوسائل كيصب يف ؾبملو يف ؾباؿ الرفع من 

 اع الوطٍت كالدكيل. اعبودة كالنجاعة كمن الشع

 : الدبلوماسية القضائيةاؽبدؼ االسًتاتيجي السادس 

ال أحد ىبتلف حوؿ أنبية التعريف ابلرصيد اغبقوقي كالقانوين للمغرب كتراثو التارىبي 
كاغبضارم كمشركعو اؼبستقبلي اغبداثي، كذلك من خالؿ توطيد عالقات التعاكف كالشراكة مع 

دأبت عليو ؿبكمة النقض كبكثافة خالؿ السنة الفارطة، حيث  بلداف كمؤسسات دكلية كىو ما
استقبلت الرائسة األكىل عددا كبَتا من الوزراء كالسفراء كمسؤكيل ؿباكم عليا ككفود عن 
مؤسسات قضائية كحقوقية كاقتصادية من ـبتلف قارات العامل مع تركيزان بطبيعة اغباؿ على 

 متوسطي.عمقنا اإلفريقي كالعريب كجواران األكرك 

كما كقعنا على اتفاقيات تعاكف كمذكرات تفاىم كشراكات مع ؿباكم عليا تنتمي ؼبدارس 
قانونية ـبتلفة مثل اجمللس القضائي األمريكي كاؽبيئة الوطنية للمحامُت األمريكيُت كؿبكمة التمييز 

 كربديث اإلدارة. الكويتية كؿبكمة النقض الغابونية إضافة إىل جامعة ركما ككزارة الوظيفة العمومية
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إضافة إىل تنظيمنا العديد من اللقاءات كمشاركتنا دبجموعة من اؼبداخالت اؽبامة اليت 
عكست التجربة القضائية اؼبغربية كالتحوالت اإلهبابية اليت تعرفها بالدان يف العديد من اللقاءات 

قطر، السوداف،  الدكلية كالثنائية يف بلداف مثل بلجيكا، إيطاليا، الكويت، سلطنة عماف،
البحرين، مالطا، السنيغاؿ كالس ابؼباس، ككانت كلها مناسبات الستلهاـ اؼبقارابت كتطوير 

 اػبربات كتوطيد العالقات.

 اعبودة والنجاعة القضائية  اؽبدؼ االسًتاتيجي السابع :

لقد كاف من الالـز علينا حفاظا على الرأظباؿ الالمادم ؽبذه اؼبؤسسة كحفاظا على 
األجياؿ القادمة أف نؤسس ألكرب عمل توثيقي كمعريف سيتيح العديد من الفرص  حقوؽ

الستثماره يف ؾباالت متعددة قضائية فقهية تكوينية كعلمية كىو مشركع من عدة أجزاء كؿباكر 
يرتكز على اؼبكتب الفٍت الذم بدأ خطتو التشغيلية بفريق عمل مكوف من قضاة كأطر كموظفي 

، أهنى مرحلة الدراسة كإعداد التصور العاـ كبلورة منهجية كمنطق الدراسة كتقنيي ىذه احملكمة
القانونية كالتوثيقية كيستهدؼ يف مرحلة أكىل إعطاء الدعم للسادة اؼبستشارين عن طريق مدىم 
ابلقرارات اؼببدئية اؼبماثلة للقضااي اؼبعركضة عليهم كسبكينهم من النصوص القانونية كبعض 

 يق اؼبتاحة، كيف ىذا السياؽ فقد مت االشتغاؿ ىذه السنة على احملاكر التالية:الدراسات كالتعال

 مشروع اؼبكنز القضائي والقانوين  .1

حيث عكفت احملكمة على تطوير برؾبية خاصة تتناسب مع احتياجاهتا لتدبَت كاستغالؿ 
طة من اؼبكنز القضائي، كما مت الشركع يف تغذيتو ابلواصفات اؼبنتقاة حسب معايَت مضبو 

 القوانُت اعبارم هبا العمل كالقرارات القضائية للمحكمة كحملاكم اؼبوضوع كمن الفقو.

 مشروع تكشيف ودراسة القرارات .2
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مت تطوير برؾبية لتدبَت الدراسة كما مت الشركع يف دراسة كتكشيف قرارات الغرفة التجارية 
ى اؼبنهجية حسب كل مادة كالقرارات اؼبنشورة كعينات من ابقي الغرؼ للمصادقة هنائيا عل

 قانونية.

 مشروع ذبميع القرارات اؼبنشورة دبختلف الوسائط ومن طرؼ صبيع اعبهات. .3
 التكوين التوثيقي  .4

حيث مت تشكيل فريق للتكوين يضم ؾبموعة من األطر اؼبتخصصة: مهندسُت كإعالميُت 
 لتكوين القضاة كاؼبوظفُت على استعماؿ كسائل البحث التوثيقية.

 الكرمي؛اغبضور 

كل ىذه التدابَت كاآلليات كاؼبناىج كخطط العمل كاألىداؼ اليت ذكرت لكم إبهباز  
بعض تفاصيلها، قد أشبرت ىذه السنة بتوفيق من هللا كعونو نتائج متميزة سواء على اؼبستول 

 اإلحصائي الرقمي أك اؼبستول النوعي.

قباؿ على تسجيل القضااي بنسبة  أرقاـ تؤكد الثقة الكبَتة يف ىذه اؼبؤسسة حيث ازداد اإل
، إقباؿ مل يثن عزيبتنا يف البت يف أكرب 2014إىل سنة  2011ما بُت سنيت  %36كبَتة كصلت إىل 

( حكما أم بزايدة قدرىا 32698عدد من ىذه القضااي حيث كصل عدد احملكـو ىذه السنة : )
 مقارنة ابلسنة اؼباضية.18.1%

كبلغة األرقاـ أيضا فقد مت تكريس اغبق الدستورم الكبَت كىو إصدار األحكاـ العادلة 
من القضااي وقع البت فيها يف أقل من  %80نسبة داخل اآلجاؿ اؼبعقولة حيث كصلنا إىل 

، كىي أرقاـ دبعايَت عاؼبية ذبعلنا نتوجو بعظيم لشكر كالثناء لكل العاملُت هبذه اؼبؤسسة سنة
 كموظفُت كأعواف.قضاة كأطر 

ىذا البعد اإلحصائي الرقمي نعتربه رافدا للجودة كالنجاعة كربقيق العدؿ كضماف اغبقوؽ 
كاغبرايت اليت تعترب ىدفنا األظبى كرسالتنا األساس اليت كباكؿ بلورهتا كذبسيدىا من خالؿ 
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، االلبراط تكرس مبادئ قضائية كفقهية بنفحة حقوقية كضبولة كونية تؤكد بكل موضوعيةقرارات 
اغبقيقي يف ملحمة التغيَت كمسَتة اإلصالح إلحقاؽ اغبقوؽ كرفع اؼبظامل، بركح اؼبقاربة 
االجتماعية، كالنظرة لألقضية بعقالنية ككاقعية، دبا وبقق األمن القضائي كيساىم يف استكماؿ 

مة كصوف اغبقوؽ بناء ؾبتمع ديبقراطي قوامو اؼبواطنة، التضامن، األمن، اغبرية، اؼبساكاة، كالكرا
 .كالواجبات

كيف ىذا إلطار، نورد بعض األمثلة لقرارات ىامة كرست من خالؽبا ؿبكمة النقض نص 
 .الدستور كركحو يف ذبلياتو اغبقوقية الكربل

كىكذا، كانسجاما مع إرادة اؼبغرب يف إقرار ظبو االتفاقيات الدكلية على التشريعات  
كجوب مراعاة أحكاـ االتفاقية الدكلية للنقل اعبوم اؼبوقعة الوطنية، قررت ؿبكمة النقض ضركرة 

 .بفارسوفيا اليت تسمو على مدكنة التجارة

كيف انزلة أخرل تتعلق ابعبالية اؼبغربية اؼبقيمة ابػبارج كرست ؿبكمة النقض ىذا التوجو 
 .مؤكدة ضركرة مراعاة أحكاـ االتفاقيات الثنائية كظبوىا على القانوف الوطٍت

ار مناىضة التعذيب، اعتربت ؿبكمة النقض أف إدانة اؼبتهم من أجل االفعاؿ كيف إط
اؼبنسوبة إليو دكف مراعاة لظرؼ التعذيب البدين الذم طاؿ الضحية هبعل القرار اؼبطعوف فيو 

  .انقص التعليل كينزؿ دبنزلة انعدامو

طعن كضباية للمواطن من الشطط يف استعماؿ السلطة قررت ؿبكمة النقض جواز ال
ابإللغاء يف قرارات النيابة العامة اؼبتعلقة بتسخَت القوة العمومية ؼبساعدة كتابة الضبط على تنفيذ 

 .األحكاـ لكوهنا إجراءات إدارية ترتبط دبيداف الشرطة اإلدارية

كتفعيال للحق يف التعويض عن اػبطأ القضائي الذم يعترب من اؼبكتسبات الدستورية 
لنقض أف االختصاص النوعي بشأنو ينعقد مبدئيا للمحاكم اإلدارية.  اؽبامة، اعتربت ؿبكمة ا

 .كأف الدكلة تتحمل ما وبكم بو من تعويضات دكف حاجة ؼبناقشة مدل خطأ مرفق القضاء
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كذبسيدا غبماية اؼبوظف من اكبراؼ السلطة كربقيق مبدأ اؼبساكاة كتكافؤ الفرص كحق 
ح عزؿ عميد شرطة قبل صدكر الظهَت الشريف دستورم اعتربت ؿبكمة النقض أف تفعيل اقًتا 

قرار معدـك ؼبساسو دبجاؿ ؿبفوظ ال يبارس إال يف شكل ظهَت شريف، كال يتحصن دبركر األجل 
 .اؼبقرر للمطالبة إبلغاءه

كما اعتربت احملكمة يف انزلة أخرل، أف إقداـ اإلدارة على تغيَت عالقتها مع موظفة من 
العمومية إىل عالقة تعاقدية، يشكل إخالال دببدأ اؼبساكاة بُت  عالقة نظامية يف إطار الوظيفة

 .اؼبوظفُت الذين سبق إدماجهم رغم أهنم يف مثل كضعيتها

كيف ؾباؿ مسؤكلية الدكلة عن األخطاء اؼبرفقية، قررت ؿبكمة النقض مسؤكلية اإلدارة 
معتربة أف ىذا الفعل يعد العامة لألمن الوطٍت عن حجزىا لسيارة كإيداعها ابؼبستودع بدكف مربر، 

خطأ مرفقيا موجبا للتعويض عن الضرر اؼبتجلي يف اغبرماف من استعماؿ السيارة كتصريف األمور 
  .الشخصية كاؼبهنية كاؼبس ابلكرامة

كيف نفس اإلطار، قررت احملكمة مسؤكلية إدارة اعبمارؾ عن إقدامها على حجز سيارة 
غباؿ أف اؼبعٍت ابألمر استصدر قرارا قضائيا هنائيا قضى كبيعها اعتقادا منها أبهنا مسركقة، كا
 .برباءتو كحسم يف سبلكو للسيارة احملجوزة

كيف سياؽ آخر، قررت احملكمة مسؤكلية مرفق السكة اغبديدية عن اغبوادث اليت تتسبب 
فيها القطارات، بسبب عدـ ازباذىا االحتياطيات الالزمة للحيلولة دكف تعرض اؼبواطنُت ألم 

 .ضرر

كضماان لسالمة مستعملي الطرؽ، قررت ؿبكمة النقض مسؤكلية الشركة الوطنية للطرؽ 
السيارة عن عدـ تسييجها للطريق السيار منعا لولوج اغبيواانت اليت يبكن أف تعرقل سَت اؼبواطن 

 .أك تصيبو يف شخصو أك عربتو
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ستقلة لتوزيع اؼباء كخبصوص مراقبة قرارات اؼبؤسسات العمومية كخاصة سلطة الوكالة اؼب
كالكهرابء يف ربديد التعويض اؼبناسب للغش اؼبرتكب من طرؼ اؼبستهلك قررت ؿبكمة النقض 
أف القضاء ىو اعبهة اؼبؤىلة قانوان لتقدير التعويض يف حالة ثبوت تلك اؼبخالفة، كال حق  

 .للوكالة اؼبذكورة يف ازباذ ىذا النوع من القرارات

ؿبكمة النقض أف استحقاؽ اؼبكتب اعبهوم لالستثمار  كيف نفس اإلطار، اعتربت
الفالحي ؼببلغ اؼبسانبة اؼبباشرة يف رفع قيمة األراضي السقوية رىُت بتوفر شرطُت، األكؿ كصوؿ 

 11اؼباء إىل األراضي الفالحية كالثاين انتهاء أشغاؿ التجهيز الداخلي كما ىي ؿبددة يف الفصل 
 .من ميثاؽ االستثمارات الفالحية

كخبصوص معايَت ربديد اؼبرفق العمومي اعتربت ؿبكمة النقض أف اعبامعة اؼبلكية اؼبغربية 
لكرة القدـ مرفق عاـ، كابلتايل تبقى العقود اليت تربمها كالقرارات اليت تتخذىا دبناسبة تسيَتىا 

ء للمرفق اؼبذكور تكتسي صبغة إدارية يرجع اختصاص الفصل يف النزاعات الناشئة عنها للقضا
 .اإلدارم

كضباية للماؿ العاـ، كربطا للمسؤكلية ابحملاسبة، اعتربت ؿبكمة النقض أف األمواؿ اليت 
، اؼبتعلق ابلنظاـ التعاضدم، تعترب 12/11/1963تديرىا التعاضدايت العامة، احملدثة يف إطار ظهَت 

دبوظفي اإلدارات أمواال عامة، ألهنا مؤسسة تدير مرفقا عموميا يتعلق ابلنظاـ التعاضدم اػباص 
 .العامة

كضباية للصفقات العمومية أكدت احملكمة أف العقود اليت تربمها اعبامعة اؼبلكية اؼبغربية 
لأللعاب القول، كتتضمن شركطا استثنائية غَت مألوفة يف القانوف اػباص، تعترب عقود صفقات 

 .ريةعمومية، تندرج اؼبنازعات بشأهنا ضمن االختصاص النوعي للمحاكم اإلدا

كضباية للملك العاـ، فقد قررت ؿبكمة النقض أف القرار الصادر عن رئيس اجمللس البلدم 
القاضي إبلغاء الرخصة اػباصة ابالستغالؿ اؼبؤقت للملك اعبماعي يعترب قرار مشركعا ماداـ 

 .الكشك اؼبستغل مت تشييده فوؽ اؼبلك العاـ البلدم
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لدفع ابلتقادـ ال يسرم على النزاعات كيف نفس اإلطار، اعتربت ؿبكمة النقض أف ا
اؼبتعلقة بفسخ العالقة مع اؼبندكبية السامية للمياه كالغاابت ما دامت طبيعة االحتالؿ اؼبؤقت 

 .للملك الغابوم ال تنشئ للمرخص لو أم حق

كما قررت احملكمة يف انزلة أخرل، أف عدـ ذبديد قرار الًتخيص ابحتالؿ اؼبلك الغابوم 
 .بو يف كضعية احملتل بدكف سند هبعل اؼبتواجد

كخبصوص ضباية حيازة األراضي الساللية، اعتربت ؿبكمة النقض أف انتزاع اغبيازة اؼبادية 
من القانوف اعبنائي كلو كاف اؼبعتدم من أعضاء  570كالفعلية تنطبق عليو مقتضيات الفصل 

 .نفس اعبماعة

تقدًن الطعن ابالستئناؼ بدكف  كتيسَتا للولوج إىل العدالة، قررت ؿبكمة النقض جواز
 .ؿباـ يف قضااي النفقة

كربقيقا للعدالة اإلجرائية، اعتربت ؿبكمة النقض أف تبليغ اإلنذار أبداء تسبيق أتعاب 
اػببَت يصح إجراؤه دبكتب احملامي ابعتباره ؿبال للمخابرة، كىو موطن ـبتار مرجح على اؼبوطن 

 .اغبقيقي

لنقض أف احملامي هبب أف يعُت ؿبل اؼبخابرة معو دبكتب كيف سياؽ آخر، اعتربت ؿبكمة ا
، إما بدائرة ؿبكمة االستئناؼ ذات الوالية -عندما يتعلق األمر دبنازعة ذبارية أك إدارية -زميل لو 

 .العامة، أك بكتابة ضبط احملكمة اؼبنصب للدفاع أمامها

دعاءات ألطراؼ كحرصا على النجاعة القضائية، قررت ؿبكمة النقض أف توجيو االست
النزاع كدفاعهم بواسطة مصاٌف الشرطة القضائية من أجل اغبضور لعملية اػبربة يكفي للقوؿ 

 .من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية 63ابحًتاـ مقتضيات الفصل 
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كضماان لتنفيذ األحكاـ القضائية، كإجبار اإلدارة على االمتثاؿ ؽبا فقد اعتربت ؿبكمة 
بعدـ اإلدالء ابلتصريح اإلهبايب ال يعٍت عدـ كجود اؼببالغ حبساب النقض أف تذرع اػبازف العاـ 

 .الوزارة اؼبعنية ابغبجز، ما دامت الدكلة مليئة الذمة كال ىبشى إعسارىا

كيف انزلة أخرل، قررت ؿبكمة النقض أنو ال موجب ؼبوافقة رئيس احملكمة على العركض 
 .اؼبقدمة من الراسي عليو اؼبزاد العلٍت

ق يف التقاضي كمباشرة الطعوف، قررت ؿبكمة النقض أف أجل الطعن كضباية للح
يوما  15ابالستئناؼ يف األكامر الصادرة عن رؤساء احملاكم التجارية إبعطاء الصيغة التنفيذية ىو 

  .إسوة أبجل الطعن يف األحكاـ

كيف إطار ضباية البيئة، قررت ؿبكمة النقض مسؤكلية الدكلة عن الضرر الناتج عن 
 .العمليات الصناعية اليت زبلف نفاايت تتساقط على أكراؽ النبااتت كعلى األراضي اجملاكرة

كيف ؾباؿ ضباية اغبق يف السالمة اعبسدية اعتربت ؿبكمة النقض أف كفاة سجُت بصعقة  
كهرابئية، يعد تقصَتا من اؼبؤسسة السجنية يف أداء اػبدمة العامة اؼبنوطة هبا، كيرتب مسؤكلية 

  .الدكلة

كما قررت ؿبكمة النقض أيضا اؼبسؤكلية اؼبشًتكة ما بُت الشركة الصانعة لقنينات الغاز،  
 .كالشركة اليت سبألىا، عن األضرار اليت تتسبب فيها

كيف اجملاؿ الصحي، اعتربت ؿبكمة النقض أف التدخُت داخل مقر العمل يعد خطأ 
ل إخالال بقواعد حفظ صحة جسيما يبكن أف يًتتب عنو الفصل، ماداـ ىذا الفعل يشك

 .األجراء كسالمتهم

كما قررت ؿبكمة النقض، مسؤكلية كزارة الصحة عن تقصَته بعدـ إخضاع الطفل  
لفحص نفسي عصيب قبل العملية اليت تسببت يف إصابتو ابضطراابت عصبية كزبلف عصيب 

 .نفسي كشلل يف األعضاء السفلية
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لتزاـ الدكلة بضماف الرعاية الصحية، اعتربت كتكريسا ؼببدأ التوازف بُت حق اؼبواطن كا
ؿبكمة النقض أف ضماف الدكلة للحق يف التطبيب كالعالج ؼبواطنيها، ينحصر يف حدكد 

 .اإلمكانيات اؼبتاحة ؽبا داخل أرض الوطن كال يبكنها ضماف العالج ؼبواطنيها أبم دكلة أجنبية

ص اؼبتاحة، قررت ؿبكمة النقض أف كتفعيال لضماانت اغبق يف التعليم كاالستفادة من الفر 
إصدار رئيس اغبكومة ؼبرسـو يقضي حبرماف طلبة مدرسة علـو اإلعالـ من حقهم يف الولوج إىل 
اإلطار الذم ىبولو ؽبم دبلـو مدرسة علـو اإلعالـ مباشرة بدكف مباراة، يشكل إخالال دببدأ 

  .اؼبساكاة مع كل من يوجد يف مثل مركزىم القانوين

اؿ األسرم، كحفاظا على التماسك الشرعي، أكدت ؿبكمة النقض على كجوب كيف اجمل
 .إجراء خربة جينية للتأكد من النسب كلما سبسك الزكج أك اػباطب بطلبها

كسَتا على هنجها يف ضماف التوازف يف التحمل أبعباء الزكجية، اعتربت ؿبكمة النقض أف 
ذلك اؼبتعلق ابؼبصاريف العادية اليت تؤدل مفهـو العالج الذم يعترب من مشموالت النفقة ىو 

على إثر إصابة الزكجة أبمراض خفيفة عرضية، أما اؼبصاريف االستثنائية اؼبتطلبة لعالج أمراض 
طارئة كمزمنة فإهنا ال تندرج ضمن مشموالت النفقة كهبب ربديدىا كفق ظركؼ الطرفُت اؼبادية 

 .كاالجتماعية مع مراعاة التوسط

كحرصا على حقوؽ األزكاج بشأف األمواؿ اؼبكتسبة دبناسبة الزكاج، أكدت ؿبكمة النقض 
من مدكنة األسرة  49أف أم مطالبة دباؿ مشًتؾ دبناسبة الزكاج هبب أف زبضع ؼبقتضيات اؼبادة 

كما يليو من قانوف  959اليت تنظم عملية االستثمار كمعايَت التوزيع بُت الطرفُت كليس للفصل 
 .زامات كالعقودااللت

كتكريسا للمصلحة الفضلى للطفل، قررت احملكمة عدـ االستجابة لطلب األـ الرامي إىل 
اسقاط اغبضانة، مراعاة لالستقرار النفسي كاؼبدرسي الذم ينعم بو الطفل احملضوف الذم عرب عن 

 .تشبتو كرغبتو يف العيش مع جده اغباضن
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لشغل اعتربت ؿبكمة النقض أف رفض األجَت كترسيخا للعدالة كالتوازف بُت طريف عقد ا
العمل ابلشركة الثانية التابعة لنفس الشركة األكىل اليت تتواجد هبا رغم االحتفاظ لو أبجرتو 
كأقدميتو كصبيع امتيازاتو، كدكف ثبوت حصوؿ أم ضرر لو من جراء ذلك، يعترب دبثابة فسخو 

 .قائية لعملولعالقة الشغل الرابطة بينو كبُت مشغلتو كمغادرة تل

كيف اؼبقابل، كضباية لألجراء من الفصل التعسفي، قررت ؿبكمة النقض إعفاء األجَت من 
اللجوء إىل مفتش الشغل إلجراء ؿباكلة الصلح ما داـ أف اؼبشغلة نفسها مل تسلك مسطرة اؼبادة 

 .من مدكنة الشغل 62

غيل األجَت األجنيب كضماان غبماية اليد العاملة الوطنية، قررت ؿبكمة النقض أف تش
ابؼبغرب من طرؼ مشغل أجنيب ىبضع بدكره لرخصة السلطة اغبكومية اؼبكلفة ابلشغل، ربت 

 .طائلة اعتبار العقد ابطال كغَت منتج ألم آاثر قانونية

كضماان الستقرار الوضع اؼبادم كاالجتماعي لألجَت، قررت ؿبكمة النقض منح األجَت 
ًتحامية لسداد القركض البنكية اؼبًتتبة بذمتو اؼبالية، مع الذم مت فصلو عن العمل مهلة اس

 .إمكانية ربديد جدكلة أداء اؼبستحقات عند انتهاء اؼبهلة اؼبذكورة

كحفاظا على األمن االقتصادم اؼبقاكاليت، كتكريسا غبماية حقوؽ األقلية من القرارات اليت 
ت الشركة، قررت ؿبكمة النقض تتخذىا األغلبية بقصد ضماف التوازف بُت حقوؽ صبيع مكوان

  .أف اندماج الشركات هبب أف يتم بعقد صبع استثنائي يصادؽ فيو الشركاء على عملية االندماج

كيف نفس السياؽ، كحرصا على زبليق كتكريس الثقة يف اؼبعامالت اؼبدنية كالتجارية، 
ـ كتفويت أصوؽبا اعتربت ؿبكمة النقض أف إقداـ شريكُت على إنشاء شركة منافسة للشركة األ

ؽبا أبشبنة غَت حقيقية كال توازم قيمتها، يشكل خطأ يف التسيَت، كىبوؿ للشريك اؼبتضرر اؼبطالبة 
 .ابلتعويض جربا للضرر الالحق بو
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كما اعتربت ؿبكمة النقض يف انزلة أخرل، أف مكًتم رخصة استغالؿ سيارة أجرة ملـز 
هاء مدة العقد، كال ؾباؿ لالحتجاج عليو ابؼبدة يف صبيع األحواؿ إبرجاعها للمكرم دبجرد انت

 .الواردة يف العقد اؼبرـب بُت اؼبكًتم كاؼبستغل للرخصة اؼبذكورة

كيف ؾباؿ التحكيم كأحد الوسائل البديلة غبل النزاعات، قررت ؿبكمة النقض عدـ 
 .إمكانية اللجوء إىل القضاء إال بعد إهناء مسطرة التحكيم اؼبنصوص عليها يف العقد

كيف انزلة أخرل، أكدت ؿبكمة النقض عدـ جواز سبديد شرط التحكيم إىل ؾبموع العقد، 
ما داـ االتفاؽ التحكيمي قد حصر نطاؽ تطبيقو يف طلبات تعويض الضرر الذم تتسبب فيو 

 .شركة التأمُت لوكيلها

كخبصوص مراقبة سندات الديوف العمومية، قررت ؿبكمة النقض أف إخالؿ اإلدارة 
ابإلجراءات اؼبنصوص عليها يف مدكنة ربصيل الديوف العمومية، ذبعل السند اؼبعتمد يف التصريح 

  .أماـ سنديك التصفية فاقدا لصفتو التنفيذية

كربقيقا للعدالة الضريبية، اعتربت ؿبكمة النقض أف منع اؼبالك من البناء يف أرضو بصفة 
ن ضريبة كاجب التضامن الوطٍت على األراضي دائمة أك مؤقتة يعترب سببا من أسباب اإلعفاء م

 .غَت اؼببنية

كما أكدت احملكمة يف نفس السياؽ، على إعفاء اؼبلـز ابلضريبة من سلوؾ مسطرة التظلم 
 .اإلدارم يف حالة الدفع بتقادـ إجراءات ربصيل الدين العمومي

عدـ جواب احملامي كضبطا للعالقة ابؼبهن ذات الصلة دبنظومة العدالة، اعتربت احملكمة أف 
على مراسلة النقيب بشأف شكاية يعد ـبالفة مهنية دبقتضى النظاـ الداخلي للهيئة اؼبنتمي إليها، 

 .كيوجب اؼبساءلة

كخبصوص عمل اؼبوثقُت كالعدكؿ، أكدت احملكمة على ضركرة استعانة اؼبوثق بًتصباف 
 .اليت سيحرر هبا العقد التوثيقي ؿبلف كلما تعلق األمر  بطرؼ أك شاىد يف العقد ال يتكلم اللغة
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كيف نفس السياؽ، اعتربت ؿبكمة النقض أف تلقي العدكؿ لشهادة استنادا على إشهاد 
صادر عن رئيس اعبماعة كليس عن السلطة احمللية بشأف انتفاء الصفة اعبماعية أك اغببسية عن 

 .اؼبلك، يشكل إخالال ابلواجب اؼبهٍت كيعرضهم للمساءلة

ئة الوطنية للمفوضُت القضائيُت، قررت ؿبكمة النقض أف االختصاص النوعي كعالقة ابؽبي
ينعقد للمحاكم اإلدارية كلما تعلق قرار مكتبها التنفيذم بعزؿ مفوض قضائي عن فبارسة مهامو 

 .التمثيلية، ابعتبارىا سلطة إدارية ؿبددة اختصاصاهتا بنص تشريعي

النقض أف قياـ اػببَت بتبليغ كاثئق  كيف إطار مراقبة عمل اػبرباء، اعتربت ؿبكمة
  .كتصروبات الطرفُت لبعضهما البعض يشكل تطاكال على اختصاص احملكمة

 اغبضور الكرمي؛ 

تلكم بعض مباذج الجتهادات ؿبكمة النقض اليت تكرس بشكل ملموس اؼبقاربة اغبقوقية 
قواعد التفسَت كركح  كالرؤية اؼبقاصدية لقاضياتنا الفضليات كقضاتنا األفاضل اؼبعتمدة على

االبتكار يف صناعة قضائية متجددة، مهيأة لتتبع اؼبستجدات الالمتناىية، كقادرة على مواكبة 
  .التطورات اؼبتسارعة، كاستيعاب اؼبتغَتات، كاإلؼباـ أبسباهبا كتقدير نتائجها

متناف، كهبذه اؼبناسبة، كمن ابب االعًتاؼ ابعبميل، ال يفوتٍت أف أتوجو بتحية عرفاف كا
كخالص الدعاء، لقضاتنا الركاد دبا أسدكه من أعماؿ جليلة ؽبذا الوطن، تتمثل يف أحكاـ قضائية 
تعد مرجعا كترااث قضائيا إنسانيا، كنرباسا لألجياؿ اغباضرة كاؼبستقبلية، كمرجعا ىاداي للفقهاء 

 كالباحثُت.

األمُت العاـ للحكومة كيف ىذا اؼبقاـ أخص ابلشكر كالثناء كالتقدير كاالعتزاز السيد 
فضيلة الدكتور ادريس الضحاؾ الذم بصم مسَتة ىذه اؼبؤسسة العتيدة جبليل األعماؿ كعظيمها 

 كما زالت أتيت أكلها الطيب إىل اآلف سائال العلي القدير أف هبزيو عنها جزاء األكىف.
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السنة مؤكدا كما أتوجو خبالص التحية كاالمتناف للسادة رؤساء الغرؼ الذين تقاعدكا ىذه 
ؽبم عظيم مكانتهم يف قلوبنا كتقديران الراسخ ؼبسَتهتم  كتضحياهتم على امتداد سنوات طواؿ من 

 العمل اؼبضٍت الدؤكب.

 اغبضور الكرمي؛

عرب فيها فريق عمل ؿبكمة النقض من قضاة كموظفُت كأطر كإداريُت كتقنيُت  2014سنة 
كأعواف عن ركح مسؤكلية كبَتة كمواطنة كإخالص ال مبلك أمامها إال أف نعرب ؽبم عن عظيم 
الشكر كاالمتناف داعُت اعبميع إىل مواصلة الرسالة بنفس ركح العزيبة كاإلصرار راجيا من العلي 

سبل الرشاد كيوفقنا ؼبا فيو خَت ىذا الوطن كنكوف يف مستول ثقة اؼبنصور ابهلل  القدير أف يلهمنا
 جاللة اؼبلك دمحم السادس داـ لو العز كالتمكُت.

 مصطفى فارس

 الرئيس األوؿ حملكمة النقض
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نذي محكمة  كهمة انضيذ انىكيم انعاو نهمهك

 2015  بمناصبة افتتاح انضنة انقضائية اننقض
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 اغبمد هلل وحده والصالة والسالـ على رسوؿ هللا وآلو وصحبو

 السيد  -

 السيد  -

 السيد -

 السيد -

 السيد -

 أصحاب السعادة؛ -

 أصحاب الفضيلة؛ -

 اغبضور الكرمي؛ -

إف الفرح يغمرين، كالسعادة تعمٍت، كأان أرحب حبضوركم أيبا ترحيب، كأحتفي بكم أيبا 
الذم يًتل علينا كيتعاقب يف مثل ىذا الشهر من كل سنة، إبذف احتفاء يف ىذا اغبفل البهيج، 

من القاضي األكؿ صاحب اعباللة اؼبلك دمحم السادس نصره هللا كأيده؛ ؼبا يوليو للقضاء كالقضاة 
 من ابلغ االىتماـ كموصوؿ العناية.

 –كىي تتبوأ قمة اؽبـر القضائي للمملكة  –إنو يـو مشهود تعيشو ؿبكمة النقض كل عاـ 
تفتتح فيو السنة القضائية، حبضور رموز اغبق، كحراس القانوف يف ىذا الصرح القضائي العتيد من 

 أصحاب الفكر، كالفقو، كالقانوف، كالقضاء.

تلكم اعبلسة اليت تعترب مناسبة تستحضر فيها حصيلة عاـ كامل من العمل اؼبضٍت كاعبهد 
تائج احملققة، كترصد التحدايت القائمة من اؼببذكؿ؛ بغرض إخضاعها لعملية تقييمية؛ ترـك الن
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خالؿ فتح نقاش كاسع كعميق، غايتو تبادؿ الرؤل كاألفكار بُت ـبتلف مكوانت احملكمة، 
كرصد ما تراكم من مكتسبات كما بدا من صعوابت كإكراىات، يف أفق البحث عن سبل 

 معاعبتها كالبحث عن اغبلوؿ اؼبالئمة ؽبا.

 حضرات السيدات والسادة؛ -

 غبضور الكرمي؛ا -

تلتئم ىذه اعبلسة االفتتاحية للسنة القضائية كرحاب العدالة تشهد حاليا كما شهدت يف 
السنة اؼبنصرمة فتح عدة كرشات؛ بغية مراجعة اؼبنظومة التشريعية القائمة، كربيينها دبا يتوافق 

إصالح منظومة كاؼبقتضيات الدستورية اعبديدة كما انتهت إليو ىيئة اغبوار الوطٍت يف ميثاؽ 
العدالة. من أجل االرتقاء هبا إىل منظومة تشريعية متكاملة؛ تستجيب ؼبتطلبات بناء صرح اجملتمع 
الديبوقراطي اغبداثي تليب اغباجيات كتواكب اؼبستجدات، ربدد السلطات كالصالحيات، كتبُت 

 اغبقوؽ كالواجبات.

ف ىذه األساسيات كىذه كإذا كاف ىذا من أساسيات األمن القانوين كمرتكزاتو، فإ
اؼبرتكزات تقتضي كإال فُِقَد اعبدكل منها كجود أمن قضائي يفعلها كينفخ الركح فيها؛ بتحويلها 
إىل كاقع ملموس، كحقائق مشرقة، يسطع هبا ؿبراب العدالة يف إطار حراسة الشرعية، كاؼبمارسة 

 الفرد يف احملاكمة العادلة. اؼبسؤكلة، كضباية التوازف بُت حق اجملتمع يف السلم كاألمن، كحق

كمن ىنا، كاف من الطبيعي أف تستشعر مكوانت ؿباكم اؼبملكة بصفة عامة، كمكوانت 
ؿبكمة النقض بصفة خاصة، حجم اؼبسؤكلية اعبسيمة اؼبلقاة على عاتقها يف ؾباؿ إصالح 

امو منذ القضاء، الذم كضعو صاحب اعباللة اؼبلك دمحم السادس نصره هللا كأيده يف صلب اىتم
أف توىل أمانة قيادة ىذا البلد األمُت. كتنخرط يف تفعيل مقتضيات ىذا الورش الكبَت بكل فعالية 

 كقباعة، كاضعة كهدؼ ؽبا ال مندكحة عن ربقيقو، سرعة البت يف القضااي كجودة األحكاـ.

كمن ىذا اؼبنطلق حرم بنا أف نتعرؼ على حصيلة السنة اؼبنصرمة من خالؿ البياانت 
 الية : الت
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 إحصاء عاـ للقضااي اؼبسجلة واحملكومة والرائجة 
 2014إىل غاية سنة  2010من سنة 

 

 

فمن خالؿ استقراء اعبدكؿ يالحظ أبف عدد القضااي اؼبسجلة تتزايد سنة بعد سنة نتيجة 
القضائية؛ يبيح إقباؿ اؼبتقاضُت على القضاء كنتيجة نظامنا القضائي، خبالؼ كثَت من األنظمة 

 كال يستثٍت منها إال القليل.  الطعن ابلنقض ضد جل األحكاـ الصادرة عن ؿباكم اؼبملكة،

 

 السنة
اؼبسجل خالؿ 

 السنة
نسبة التغيَت مقارنة 
 مع السنة اؼباضية

 احملكـو خالؿ السنة
الرائج يف هناية 

 السنة

2010 27746 %-6 32231 18413 

     

2011 26531 %-4 28945 16107 

     

2012 31595 %19 29442 18314 

     

2013 34908 %10 27695 25519 

     

2014 36080 3% 32698 28901 
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 اجملموع 2014 2013 وما قبل 2012 الغرؼ
النسبة اؼبئوية 

 للرائج

 %20 5812 4789 952 71 الغرفة اؼبدنية

      

غرفة األحواؿ 
 الشخصية واؼبَتاث

1 165 797 963 3% 

      

 %8 2419 1305 880 234 الغرفة التجارية

      

 %15 4180 2688 1280 212 الغرفة االجتماعية

      

 %8 2263 1780 275 208 الغرفة اإلدارية

      

 46% 13264 11921 1175 77 الغرفة اعبنائية

      

 %100 28901 23280 4727 803 اجملموع
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كبفضل اعبهود اؼببذكلة استطاعت فعاليات ؿبكمة النقض أف تقلص من عمر اؼبلفات 
 كحققت سبقا يف ىذا الشأف.

 توزيع القضااي الرائجة يف هناية السنة حسب سنوات التسجيل

من اؼبلفات  %80كما حققت نتائج ملموسة على مستول أماد البت، حيث فصلت يف 
 .%18اؼبعركضة داخل سنة. كما تزايد عدد القضااي احملكومة مقارنة مع السنة الفارطة بنسبة 

 2014جدوؿ يبُت آماد البت يف القضااي احملكومة سنة 

  %100 80.81% 16.41% %2.78 النسبة اؼبئوية للرائج

 اجملموع أكثر من سنة أقل من سنة الغرؼ

 6245 1757 4488 الغرفة اؼبدنية
    

 929 462 467 غرفة األحواؿ الشخصية واؼبَتاث
    

 1442 673 769 الغرفة التجارية
    

 3715 1986 1729 الغرفة اإلدارية
    

 1614 237 1377 الغرفة االجتماعية



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

39 

 

 2013تزايد عدد القضااي احملكومة ابؼبقارنة مع سنة 

 

 

كرغم النتائج احملققة فإننا الزلنا نتطلع لألحسن كنسعى إىل أف ال يتعدل مستقبال الفصل 
يف القضااي ستة أشهر، كىو رىاف قطعناه على أنفسنا كلن ندخر جهدا لكسبو فبا سيؤدم إىل 
التقليص من عدد القضااي اؼبخلفة كاليت يرجع السبب فيها ابألساس لإلحالة إىل التقاعد البادم 

ىا بصورة ال زبفى على ذم ابؿ. فقد مست كمشلت عديدا من القضاة؛ يعدكف من صفوة أثر 
القضاة احملنكُت اؼبتمرسُت بتقنية األحكاـ، كاؼبتمكنُت من فنية القضاء كصناعتو، ففي هناية كل 
سنة يغادر ؿبكمة النقض حوايل ثالثوف قاضيا كيًتكوف خلفهم فراغا ال يتدارؾ، إال بعد فًتة 

    

 18753 1544 17209 الغرفة اعبنائية
    

 32698 6659 26039 اجملموع

 %100 %20 %80 النسبة اؼبئوية

 النسبة اؼبئوية 2014 2013 

 +%18 32698 27695 احملكـو
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الؽبا القضاة اعبدد على طرؽ كأساليب كمنهجية مساطر النقض، فبا يؤثر يف كثَتة يتمرس خ
 إصدار القرارات كاألحكاـ.

 

 

 

اؽبدؼ اؼبنشود، فأضحى ربديد غَت أف ىذا مل يكن مثبطا للعزائم، كال حائال دكف ربقيق 
الطريق القوًن للتغلب على اإلشكاؿ الطارئ ضركرة الزمة ال ؿبيد عنها، رغبة يف ترسيخ الثقة يف 
القضاء كصناعو، كإشاعة العدؿ كتقريبو إىل اؼبتقاضُت؛ إذ ليس من العدؿ يف شيء البطء يف 

 إيصاؿ اغبقوؽ لذكيها كأصحاهبا.

من شهر دجنرب  18كمة النقض يف اجتماعو اؼبنعقد بتاريخ كيف ىذا اإلطار ابدر مكتب ؿب
اؼبنصـر إىل إحداث ثالثة أقساـ أخرل لتنضاؼ إىل ابقي األقساـ ابحملكمة؛ بغية إهباد اغبلوؿ 

 الكفيلة كفق منهجية ترـك بلورة عدالة سريعة كانجعة.

ها ىادفة إىل كما أابف خالؿ ذات االجتماع عن عزيبة ال ؿبيص عنها، كإرادة ال مناص من
إحداث مكتب فٍت، يهتم ابستخالص اؼببادئ القانونية اؼبقررة من طرؼ احملكمة؛ كتوحيد 

 احملكـو اؼبسجل السنة
النسبة اؼبئوية 

للمحكـو ابؼبقارنة مع 
 اؼبسجل

 اؼبخلف

2014 36080 32698 91% 28901 
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االجتهاد كتطوره يف ظل اؼبتغَتات الوطنية كالدكلية، كلغاية نشرىا كتسهيل اإلطالع عليها من 
 طرؼ اؼبمارسُت من قضاة، كؿبامُت، كابحثُت.

كىي  –و قمُت ابحملكمة بكامل مكوانهتا كيف ىذا السياؽ كمهما يكن من أمر، فإن
أف تفعل كترسخ ما ازبذتو من تدابَت يف ىذا  –منخرطة يف الورش الكبَت لإلصالح القضائي

يف إطار إشاعة األمن القضائي بُت اؼبواطنُت، أشخاصا طبيعيُت   –كما ذلك عليها بعزيز–اجملاؿ 
 القتصادم كاالجتماعي.كانوا أك معنويُت، كتثبيتا للثقة، كربقيقا لالزدىار ا

 حضرات السيدات والسادة؛  -
 اغبضور الكرمي؛ -

، سيظل غبظة اترىبية يف مسار القضاء  فبا ال ريب فيو، أف ىذا اغبدث الذم نعيشو اليـو
عامة كيف مسار ؿبكمة النقض خاصة، تستحضر فيها كل سنة جهود لببة فاضلة من قضاة 

أطر قضائية مبدعة سانبت أيبا إسهاـ يف ؾباؿ قضوا حياهتم متبتلُت يف ؿبراب القضاء، كمن 
تطبيق القانوف، كإحقاؽ اغبق كالعدؿ كاإلنصاؼ. فلهم كامل التقدير كاالحًتاـ، كصبيل الشكر 

 كالعرفاف.

كما ال يفوتٍت هبذه اؼبناسبة أف أرحب ابلقضاة اعبدد، الذين ازداف هبم ىذا الصرح 
 د.القضائي، داعيا ؽبم ابلفالح كالتوفيق كالسدا

كقبل أف أهني كلميت ىذه، أجدد شكرم اعبزيل كامتناين العميق للسيد كزير العدؿ 
كاغبرايت، كالسيدات كالسادة أصحاب السعادة كالفضيلة، على تشريفهم ؽبذا اغبفل. كنسأؿ هللا 
أف تكوف سنتنا القضائية ىاتو فاربة عهد جديد لقضائنا، كخطوة رائدة يف اغبفاظ على خط 

يف الوفاء بقيم كمبادئ العدالة كخلق ذىنية قضائية مبدعة، قادرة على االستجابة االستمرارية 
 لرغبة القاضي األكؿ أمَت اؼبؤمنُت صاحب اعباللة نصره هللا. 
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حفظ هللا موالان اإلماـ دبا حفظ بو الذكر اغبكيم، كأقر عينو بويل عهده األمَت موالم 
مَت موالم رشيد، كسائر أفراد األسرة اؼبلكية اغبسن، كشد أزره بصنوه صاحب السمو اؼبلكي األ
 الشريفة. إنو على ما يشاء قدير كابالستجابة جدير.

، 2015كختاما، ألتمس منكم السيد الرئيس األكؿ اإلعالف عن افتتاح السنة القضائية 
 كالسالـ عليكم كرضبة هللا تعاىل كبركاتو.

 الوكيل العاـ للملك لدى ؿبكمة النقض

 مصطفى مداح
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 انجزء انثاني 

 اجتهادات قضائية
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 اؼبدنية الغرفة قرارات: أوال

إلغاء التعرض لعدـ  -الطعن يف قرار احملافظ  –ؿبكمة التحفيظ  -اختصاص نوعي  .1
.  أداء الرسـو

يقتصر اختصاص ؿبكمة التحفيظ على البت يف اغبق اؼبدعى بو من قبل اؼبتعرضُت يف مواجهة طالب 
أف تتعرض ؼبناقشة تعرض ألغاه احملافظ على األمالؾ العقارية بسبب عدـ  التحفيظ، كال يسوغ ؽبا

أداء الرسـو القضائية كحقوؽ اؼبرافعة، كالذم ال يتأتى البت فيو إال يف إطار دعول اإللغاء أماـ 
 القضاء اإلدارم، كتثَت ؿبكمة النقض عدـ االختصاص النوعي تلقائيا لتعلقو ابلنظاـ العاـ.

 ( 66/1/1/2010يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011يونيو 21الصادر بتاريخ  3013)القرار عدد 
األراضي اؼبسًتجعة  -الطعن يف القرار الوزيري  -ؿبكمة التحفيظ  -اختصاص نوعي .2

 من األجانب.

مارس  2إف القرارات الوزارية اؼبشًتكة اؼبتعلقة ابسًتجاع أراضي الدكلة من األجانب يف إطار ظهَت 
ال يبكن الطعن فيها أك اجملادلة يف شرعيتها أماـ ؿبكمة التحفيظ لكوف تقدير شرعية القرار  1973

اإلدارم من عدمها زبتص بو احملاكم اإلدارية كحدىا إما يف إطار دعول اإللغاء إف كاف أجل  
 الطعن مفتوحا، كإما يف إطار دعول التعويض.

 (2089/1/1/2009يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011شتنرب  13الصادر بتاريخ  3808)القرار عدد 

 
 –طلب التقييد قبل إقباز العمليات الطبوغرافية  -اختصاصات احملافظ العقاري  .3

 احتفاظ احملافظ بنظَت الرسم العقاري.

كلما كاف طلب التقييد معلقا على إجراء عملية طبوغرافية مسبقة، يبكن للمحافظ على األمالؾ 
ألمر أف يقـو مع ذلك ابلتقييد يف السجالت العقارية كقبل إقباز العقارية بطلب من اؼبعٍت اب
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العملية اؼبذكورة، بشرط القياـ ابلعمليات الطبوغرافية اؼبذكورة الحقا، كاليت يتم تقييدىا بتارىبها يف 
 الرسم العقارم شريطة احتفاظو بنظَت الرسم العقارم إىل حُت إقباز اإلجراءات التقنية اؼبتطلبة.

 (3262/1/8/2012يف اؼبلف اؼبدين عدد  2013أبريل  23الصادر بتاريخ  233عدد )القرار 

 

وفاة الشخص   -عدـ قابليتها للقسمة والتفويت واغبجز  –أراضي الضم السقوية   .4
 تسليمها لوارث واحد مع حق الباقُت يف تسلم قيمة حقوقهم. –اؼبسلمة إليو القطعة 

فإف القطع اؼبوزعة دبوجبو غَت قابلة للقسمة  29/12/1922من ظهَت  15ك 14دبقتضى الفصلُت 
كالتفويت ماعدا إذا كانت لفائدة الدكلة كما أهنا غَت قابلة للحجز كيف حالة كفاة الشخص 
اؼبسلمة إليو القطعة، كتسلم لوارث كاحد من الورثة كيتحتم عليو أف يسلم للباقي قيمة حقوقهم 

التضامن ابستثمار القطعة إىل أف يتقرر تسليمها أك كأف الورثة يكونوف ملزمُت على كجو 
اسًتجاعها. كاحملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو كيف إطار تقييمها لألدلة اؼبعركضة عليها ؼبا تبُت 
ؽبا أبف الطاعنُت انفردا ابستغالؿ القطعة موضوع النزاع كامتنعا عن تسليم اؼبطلوبُت لواجبهما يف 

حصتهما فيها قصد استغالؽبا على كجو التضامن كاستندت ؼبقتضيات  استغالؽبا كعن التخلي عن
كما قضى بو القرار االستئنايف احملتج بو كأكردت دفوع الطاعنُت كعللت  29/12/1972ظهَت 

قضاءىا أبف " ما كرد أبسباب االستئناؼ يعترب مقتضيات تنظيمية زبتص هبا السلطة احمللية 
القانوف العقارم خاصة كأنو سبق أف صدر قرار هنائي عن  كمكتب االستثمار الفالحي كال سبس

ىذه احملكمة قضى على اؼبستأنفُت أبدائها للمستأنف عليها تعويضا عن استغالؿ اؼبدعى فيو عن 
 السنوات السابقة"، فإنو بذلك يكوف قرارىا معلال تعليال كافيا كمرتكزا على أساس.

 (2009/1/6/2012يف اؼبلف اؼبدين عدد  2013مام  14الصادر بتاريخ  389)القرار عدد 

 
االعتداد حبجية اغبكم  - عقار يف طور التحفيظ -حق اؼبرور -االرتفاقات  .5

 القضائي. 
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ما داـ اؼبتعرض مل يدع اختصاصو ابلطريق بل حبق ارتفاؽ اؼبركر عربه إىل ملكو كباقي سكاف القرية 
هم، فإف اغبكم الصادر يف مواجهة اؼبعترب ىذا الطريق مسلكهم الوحيد إىل أمالكهم كمساكن

طالب التحفيظ إبزالة الضرر كفتح الطريق العمومي يعترب حجة فيما تضمنو من كقائع طبقا 
من قانوف االلتزامات كالعقود، كىو يعطي للمستفيد منو اغبق يف التعرض  418ؼبقتضيات الفصل 

 على مطلب التحفيظ.

 (3727/1/1/2010يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011شتنرب  13الصادر بتاريخ  3824)القرار عدد 

 

االعتداد حبجية اغبكم  - عقار يف طور التحفيظ -حق اؼبرور -االرتفاقات  .6
 القضائي. 

ما داـ اؼبتعرض مل يدع اختصاصو ابلطريق بل حبق ارتفاؽ اؼبركر عربه إىل ملكو كباقي سكاف القرية 
ساكنهم، فإف اغبكم الصادر يف مواجهة اؼبعترب ىذا الطريق مسلكهم الوحيد إىل أمالكهم كم

طالب التحفيظ إبزالة الضرر كفتح الطريق العمومي يعترب حجة فيما تضمنو من كقائع طبقا 
من قانوف االلتزامات كالعقود، كىو يعطي للمستفيد منو اغبق يف التعرض  418ؼبقتضيات الفصل 

 على مطلب التحفيظ.

 (3727/1/1/2010يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011رب شتن 13الصادر بتاريخ  3824)القرار عدد 

 

 أجل الطعن. -كتابة ضبط غَت ـبتصة  -استيفاء الرسـو وإيداع اؼبقاؿ  -استئناؼ  .7

من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية، فإف مقاؿ الطعن ابالستئناؼ يودع  141حبسب صريح مقتضيات الفصل 
بكتابة ضبط احملكمة اؼبصدرة للحكم اؼبطعوف فيو، غَت أنو إذا اختار الطاعن أداء الرسـو 
القضائية عن مقالو االستئنايف أماـ ؿبكمة غَت احملكمة اؼبصدرة للحكم اؼبطعوف فيو فإنو يتعُت أف 

ابة ضبط ىذه احملكمة األخَتة داخل أجل الطعن اؼبنصوص عليو قانوان يسجل ىذا اؼبقاؿ أماـ كت
 ربت طائلة عدـ القبوؿ.
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 (3128/1/1/2009يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011مام  17الصادر بتاريخ  2296)القرار عدد 

 

 ارتباطو ابالستئناؼ األصلي وجودا وعدما. –استئناؼ فرعي  .8

 أثره. –ؽبا  إقرار بتيعية الطبيب –مسؤوليتها  –مصحة  .9

إف االستئناؼ الفرعي مرتبط ابالستئناؼ األصلي كجودا كعدما، يقـو بقيامو كينتهي ابنتهائو أبم 
صفة، كاحملكمة ؼبا قضت بعدـ قبوؿ االستئناؼ األصلي للطاعنة، كقبلت االستئناؼ الفرعي يف 

كوف قرارىا جزئو اؼبوجو ضدىا كرفعت من قيمة التعويض كحكمت إبحالؽبا يف أداء حصتها، ي
 من ؽ.ـ.ـ. 135خارقا للفصل 

إف احملكمة ؼبا قضت دبسؤكلية اؼبصحة كالتعاضدية كأحلت شركة التأمُت يف األداء اعتمادا على إقرار 
 اؼبصحة بتبعية الطبيب الذم أجرل العملية ؽبا ، تكوف قد عللت قرارىا تعليال كافيا.

 ( 46/1/3/2014لف اؼبدين عدد يف اؼب 2015مام  26الصادر بتاريخ  414)القرار عدد 

 
 عدـ االعتداد ابغبيازة االستحقاقية. –اكتساب اؼبلكية  –األمالؾ اؼبخزنية  .10

ال ؾباؿ للتمسك حبيازة اؼبتعرض طواؿ اؼبدة اؼبعتربة شرعا يف اكتساب اؼبلكية مع سكوت طالبة 
 وباز عليها. التحفيظ الدكلة )اؼبلك اػباص( خالؿ تلك اؼبدة ما داـ أف ىذه األخَتة ال

 ( 2539/1/1/2009يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011مارس  29الصادر بتاريخ  1471)القرار عدد 

 

عدـ تقييده احتياطيا  –عدـ تسجيلو ابلرسم العقاري  –إهبار مفضي للتملك  .11
 احتالؿ بدوف سند. -غياب العقد النهائي  –
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سنة غَت مسجل  15ؼبا كاف عقد اإلهبار اؼبفضي لتملك الشقة اؼبدعى فيها اؼبرـب بُت الطرفُت ؼبدة 
ابلرسم العقارم كغَت مقيد تقييدا احتياطيا، فإف عدـ إدالء اؼبطلوبة دبا يفيد ربرير العقد النهائي 

 كابألحرل تسجيلو ابلرسم العقارم، هبعلها يف حكم احملتل بدكف سند.

 (1598/1/3/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015مام  19الصادر بتاريخ  393عدد )القرار 

 

سحب الطاعن للمبلغ الذي انبو بعد  -زايدة ابلسدس  -بيع ابؼبزاد العلٍت  .12
 انتفاء اؼبصلحة يف االدعاء ببطالف الزايدة ابلسدس. -عملية البيع 

بعد زايدة السدس من طرؼ اؼبطلوبة،  إف سحب الطاعن للمبلغ الذم انبو من البيع ابؼبزاد العلٍت،
يعترب قبوال منو ؼبا أسفرت عنو عملية البيع، كينفي عنو اؼبصلحة يف االدعاء ببطالف زايدة 

 السدس.

 (4628/1/1/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  20الصادر بتاريخ  35)القرار عدد 

 

 شروطو.  -حق الضم  -بيع الصفقة  .13

ؼبا كاف بيع الصفقة منعقدا من جهة البائع كاؼبشًتم فإف تقايلهما بعد أف قاـ للمصفق عليو حق 
الضم ال أتثَت لو، كاحملكمة ؼبا التزمت ذلك كقضت بتأييد اغبكم االبتدائي لتوافر موجبات الضم، 

 تكوف قد ركزت قضاءىا على أساس. 

 (1330/1/4/2014اؼبلف اؼبدين عدد يف  2015فرباير  10الصادر بتاريخ  86)القرار عدد 

 
 إقبازه ابػبارج. –العقد التوثيقي  –بيع عقار ؿبفظ  .14
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يبكن للمحافظ العقارم إجراء تقييد ابلرسم العقارم استنادا على عقد بيع مت إقبازه يف فرنسا من 
طرؼ اؼبوثق، كالذم لو صفة موظف عمومي ـبوؿ لو دبقتضى قانوف بلده إضفاء الصبغة الرظبية 

أماـ  على العقود اليت وبررىا. ىذا العقد معفى من التصديق كمن كل إجراء فباثل عند اإلدالء بو
من الربكتوكوؿ اإلضايف التفاقية التعاكف  3اإلدارات اؼبغربية كمنها احملافظة العقارية دبقتضى الفصل 

 . 1981غشت  10القضائي بُت اؼبملكة اؼبغربية كاعبمهورية الفرنسية اؼبؤرخ يف 

 (1/1/2010/ 477يف اؼبلف اؼبدين عدد  2012مارس  13الصادر بتاريخ  1351)القرار عدد 

 

عدـ ربديد الثمن يف عقد الوعد ابلبيع  -واجب على الشياع  -يع عقاري ب .15
 أثره. -إقرار البائع  -

ؼبا كاف الثمن الذم كقع بو تفويت البائع لواجبو اؼبشاع يف اؼبدعى فيو مل وبدد صراحة يف عقد الوعد 
 ابلبيع، فإنو يتعُت األخذ إبقراره القضائي برمتو كال يبكن ذبزئتو.

 (1543/1/7/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015مام  12الصادر بتاريخ  234)القرار عدد 

 

دعوى صحة البيوع والطعن يف قرار احملافظ الرافض لتقييدىا  -ذبزئة عقارية  .16
 القانوف الساري اؼبفعوؿ وقت طلب التقييد. -صحة العقود ونفاذىا  –

يل فإف قابليتو للتقييد ابلرسم العقارم ىي ابلقانوف من اؼبقرر أف العربة بصحة العقد كنفاذه، كابلتا
السارم اؼبفعوؿ كقت طلب التقييد، كاحملكمة ؼبا رفضت الطلب بعلة عدـ اإلدالء دبوافقة اؼبالك 
األصلي للعقار حوؿ التفويتات اؼبتتالية اليت طالت العقار، ككذلك الشهادة اإلدارية اؼبنصوص 

، يكوف تعليلها شامال لطلب الطاعن بشقيو كاؼبتمثل يف 25-90من القانوف  58يف اؼبادة عليها 
 دعول صحة البيوع كالطعن يف قرار احملافظ الرافض لتقييدىا، كهبعل قرارىا مرتكزا على أساس.

 (3729/1/1/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  20الصادر بتاريخ  32)القرار عدد 
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 مفرزة من العقار اؼبشاع.حيازة حصة   -إثبات اؼبلكية  -ربفيظ  .17

ال ؾباؿ الستدالؿ طالب التحفيظ حبيازتو للمدعي فيو ما داـ مل يثبت أم قسمة بينو كبُت شركائو يف 
العقار اؼبشاع، كإف حيازة طالب التحفيظ للملك اؼبشاع اؼبؤسسة على الغصب كالتعدم ال أثر 

 ؽبا كلو كانت اغبيازة طويلة األمد. 

 (783/1/1/2010يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011يونيو  14در بتاريخ الصا 2807)القرار عدد 

 
 حجيتها يف اإلثبات. –أحكاـ قضائية سابقة  –تعرض  –ربفيظ  .18

أتكد احملكمة من خالؿ دراستها لشهادة شهود اؼبتعرضُت، كؿبتول كاثئق اؼبلف كخاصة األحكاـ 
 حوؿ اؼبدعى فيو، كاليت مت فيها اؼبدنية كاعبنحية اليت كانت موضوع النزاع السابق بُت الطرفُت

توظيف شهادة نفس شاىدم اؼبتعرضُت اؼبعتمدين يف الدعول اغبالية كؿبضر اؼبعاينة، هبعل حيازة 
اؼبتعرضُت غَت قائمة، كتبقى معو حجتهم غَت مستوفية لشركط التملك اؼبعتربة شرعا، كابلتايل فال 

 ؾباؿ ؼبناقشة حجة طالب التحفيظ.

 (1404/1/1/2012يف اؼبلف اؼبدين عدد  2013فرباير  26الصادر بتاريخ  119)القرار عدد 
 عدـ اإلثبات. –تطبيق الرسـو  –تعرض  –ربفيظ  .19

من ظهَت التحفيظ العقارم غايتو تطبيق رسـو الطرفُت  34إف إجراء البحث بعُت اؼبكاف طبقا للفصل 
 على اؼبدعى فيو كاالستماع إىل الشهود. 

ما داـ اؼبتعرض مل يدؿ دبا يثبت سبلكو ألم جزء من أرض مطلب التحفيظ، كحبجة مقبولة شرعا 
متوفرة على شركط التملك اػبمسة، فإف مناقشة حجة طالب التحفيظ كاغبائز للعقار موضوع 
اؼبطلب تبقى غَت كاردة لقوؿ اؼبتحف: "من غَت تكليف ؼبن سبلكو ** من قبل ذا أبم كجو 

 ملكو". 
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 (4091/1/1/2012يف اؼبلف اؼبدين عدد  2013يناير  22الصادر بتاريخ  37رار عدد )الق
 مناقشة حجة طالب التحفيظ. -حيازة اؼبتعرض  -ربفيظ   .20

إذا ثبتت اغبيازة للمتعرض، فإف ذلك يستلـز من احملكمة مناقشة حجة طالب التحفيظ كمقارنتها مع 
ول بشأف ذلك، إما نفيا أك إهبااب، كىو ما مل تقم بو ىذه اغبيازة، كترتيب األثر القانوين على الدع

 احملكمة يف انزلة اغباؿ فبا يكوف معو قرارىا غَت مرتكز على أساس قانوين.

 ( 561/1/8/2012يف اؼبلف اؼبدين عدد  2013يناير  8الصادر بتاريخ  13)القرار عدد 

 
 إرث. -تعرض  –ربفيظ  .21

إقرار طالب التحفيظ، أبف أصل اؼبلك يعود عبده الذم ىو كالد اؼبتعرض، يعفي ىذا األخَت من 
إثبات ذلك، كيعطي احملكمة صالحية مناقشة حجج طالب التحفيظ، كما اعتمده إلثبات 
اختصاص موركثو بو. كاحملكمة ؼبا قضت بصحة التعرض جزئيا يف حدكد نصيب اؼبتعرض إراث يف 

 37طلب على أساس أف القسمة اؼبوجودة قسمة انتفاعية ال غَت مل زبرؽ الفصل اؼبلك موضوع اؼب
 من ظهَت التحفيظ العقارم. 

 (2320/1/1/2012يف اؼبلف اؼبدين عدد  2013فرباير  12الصادر بتاريخ  90)القرار عدد 

 
 حيازة اؼبتعرض. -تعرض  -ربفيظ  .22

إثبات استحقاقو على طالب التحفيظ، حيازة اؼبتعرض للعقار موضوع التحفيظ، هبعل عبء 
كاحملكمة ؼبا مل تثبت ؽبا ملكية جد طالب التحفيظ للملك، كبقائو على الشياع لورثتو من بعده، 

 قضت كعن صواب بصحة تعرض اؼبتعرض.

 ( 1/1/2012/ 2923يف اؼبلف اؼبدين عدد  2013يناير  29الصادر بتاريخ  55)القرار عدد 
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 .أثره –اختالؼ يف اؼبساحة  -تعرض البائع  -ربفيظ  .23

إبراـ عقد البيع مع بقاء البائع من جَتاف اؼبلك يبكن أف يكوف أساسا للتعرض على مطلب ربفيظ 
 العقار إذا ظهر من التحديد النهائي للعقار أف مساحتو أكرب من اؼبساحة اؼبصرح هبا يف العقد.

ن جَتاف اؼبلك اؼببيع معناه أنو مل يعد يبلك إقباز البائع بعد ذلك إشهادا غَت مطعوف فيو أبنو مل يعد م
 فيو شيئا حىت لو تبُت أف اؼبساحة ىي أكرب فبا ىو مصرح بو يف العقد.

ليس للبائع التعرض على التحفيظ بسبب ذلك إذ ال يبلك يف اغبالة األخَتة إال اؼبطالبة ابلفرؽ يف 
 فقرة ب من قانوف االلتزامات كالعقود. 528الثمن طبقا للفصل 

 ( 384/1/8/2011يف اؼبلف اؼبدين عدد  2012مارس  13الصادر بتاريخ  1349)القرار عدد 

 
 –تدخل إرادي  –إحالة اؼبطلب لتدارؾ إغفاؿ يف منطوؽ اغبكم  –ربفيظ  .24

 عدـ قبولو.

إذا كانت احملكمة مقيدة ابلبت يف الطلب موضوع اإلحالة من طرؼ احملافظ، فإف إحالة ىذا األخَت 
تحفيظ مرة اثنية على احملكمة من أجل تدارؾ اإلغفاؿ يف منطوؽ اغبكم الذم مل ؼبلف مطلب ال

يشر إىل مآؿ أحد التعرضات الواردة بشهادة التعرض، هبعل مقاؿ تدخل اؼبشًتم من طالبة 
 التحفيظ كالرامي إىل اغبكم بعدـ صحة التعرض غَت مقبوؿ.

 (1064/1/1/2012لف اؼبدين عدد يف اؼب 2013فرباير  26الصادر بتاريخ  114)القرار عدد 

 
 أثره. –تراجعو عنو أماـ احملكمة  -تنازؿ اؼبتعرض أماـ احملافظ  -ربفيظ  .25
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تنازؿ اؼبتعرض عن تعرضو أماـ احملافظ ىو تصرؼ إبرادة منفردة ملـز لو، كينتج آاثره من اتريخ كصولو 
حالة اؼبلف عليها من إىل علم طالب التحفيظ، كال وبق لو الًتاجع عنو أماـ احملكمة بعد إ

 احملافظ. 

 (1842/1/8/2012يف اؼبلف اؼبدين عدد  2013مام  7الصادر بتاريخ  256)القرار عدد 

 
 عدـ القبوؿ. –الطعن إبعادة النظر  –ربفيظ  .26

إذا كانت خصوصيات اؼبسطرة يف مادة التحفيظ العقارم تقضي خبضوع النزاعات لقواعد الشكل 
اؼبنصوص عليها يف ظهَت التحفيظ العقارم، فإف الطعن إبعادة النظر ضد األحكاـ الصادرة 

من ظ.ت.ع قد حصر طرؽ الطعن يف االستئناؼ  109بشأهنا ال يقبل قانوان ما داـ الفصل 
 كالنقض.

 (5030/1/1/2012عدد  يف اؼبلف اؼبدين 2013يونيو  10الصادر بتاريخ  331)القرار عدد 

 
 تغيَت وجو زبصيصو. –عقار منزوع ملكيتو لتوسعة مقربة  -ربفيظ  .27

إف قرار نزع اؼبلكية للمنفعة العامة الذم مت بغرض توسعة مقربة اؼبدينة يعد يف حد ذاتو رببيسا، إذ 
صحاهبا إىل يـو القيامة حسب الشريعة اإلسالمية، كلو دكف كجود اؼبقابر تصبح حبسا على أ

رسم للتحبيس، كال وبق للبلدية أف تطالب بتحفيظ ىذا العقار بعد أف غَتت كجو زبصيصو 
 ليصبح ؿبطة طرقية، كما ال يعتد حبيازهتا يف اكتساب ملكيتو كلو طاؿ أمدىا. 

   (4924/1/1/2009ؼبلف اؼبدين عدد يف ا 2011غشت  9الصادر بتاريخ  3288)القرار عدد 
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سرايهنا على اعبميع دبن فيهم خلف البائع  –قاعدة التطهَت  –ربفيظ العقار  .28
 عدـ جواز االدعاء ابغبقوؽ العينية السابقة. –

خالفا ؼبا يدعيو الطاعنوف فإف ؿبكمة اإلحالة نشرت الدعول من جديد بعد النقض كانقشتها، كأهنا 
غَت ملزمة بتتبع األطراؼ يف صبيع مناحي أقواؽبم اليت ال أتثَت ؽبا على قضائها، كأف قاعدة تطهَت 

لقرار حُت العقار بتحفيظو قاعدة مطلقة تسرم على اعبميع دبا فيهم خلف البائع، كلذلك فإف ا
علل أبف ))البُت من شهادات احملافظة العقارية اؼبرفقة أف القطع األرضية موضوع الدعول مت 
ربفيظها كأف رسم موركث اؼبدعُت مل يتم إيداعو دبطلب التحفيظ من طرؼ اؼبشًتم أك كرثتو أثناء 

طهرىا من كل سرايف مسطرة التحفيظ، فإف ربفيظ القطع األرضية اؼبذكورة كإنشاء رسـو عقارية 
اغبقوؽ العينية السابقة الشئ الذم يبقى معو احتجاجهم حبق عيٍت سابق مل يسجل على الرسم 

من ظهَت التحفيظ العقارم((. فإف  62العقارم خالؿ مرحلة التحفيظ ال أثر لو عمال ابلفصل 
 ما.نتيجة ؼبا ذكر يكوف القرار اؼبطعوف فيو مرتكزا على أساس قانوين كمعلال تعليال سلي

 ( 2812/1/1/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  20الصادر بتاريخ  37)القرار عدد 

 
التأكد من إيداع  –ربويل حجز ربفظي إىل اؼببلغ اؼبودع بصندوؽ احملكمة  .29

ال يتضمن ىذا اإلجراء أي ضرر  -اؼببلغ موضوع اغبجز التحفظي بصندوؽ احملكمة 
 ساس حبقوؽ طالب اغبجز. ابلنسبة لطالب اغبجز وال يشكل أي م

يدخل ضمن اختصاص رئيس احملكمة االبتدائية بصفتو قاضيا  من اؼبقرر أف األمر برفع اغبجز
عليو مهدد  كأف عنصر االستعجاؿ مفًتض كمتوافر حبكم كوف احملجوز للمستعجالت،

اليت جاء فيها بذلك قد تبٌت عللو  كالقرار اؼبطعوف فيو حينما أيد األمر االبتدائي يكوف ابلتفويت.
مت إيداعو بصندكؽ  قد أف اؼببلغ الذم مت من أجلو األمر ابغبجز التحفظي ضماان لتأديتو

مث يكوف طلب ربويل اغبجز التحفظي اؼبضركب على الصك العقارم إىل اؼببلغ  كمن احملكمة،
كل اؼبودع بصندكؽ احملكمة ال يتضمن أم ضرر ابلنسبة لطالب اغبجز بل أكثر من ذلك فإنو يش
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فعلية على اغبقوؽ اليت يبكن اؼبطالبة هبا، ما داـ اإلجراء اؼبطلوب ال يشكل أم مساس  ضمانة
 حبقوؽ طالب اغبجز، كىو هبعل القرار اؼبطعوف فيو معلال تعليال كافيا.

 (2958/1/1/2004يف اؼبلف اؼبدين عدد  2006يناير  18الصادر بتاريخ  199)القرار عدد 

 
تطبيق اغبجج على   -الوقوؼ على عُت اؼبكاف -لية تدابَت التحقيق التكمي .30

 اغبدود.

للتأكد من اغبدكد الفاصلة بُت اؼبلكُت يف إطار مسطرة البت يف التعرضات، البد حملكمة التحفيظ 
من تطبيق اغبجج كالبحث بعُت اؼبكاف، كال يكفي يف ذلك االستنتاج كالقوؿ أف اؼبتعرض ال وبق 

 دكد اؼبشهود هبا يف ملكيتو. لو أف يدعي ملكية ما بعد اغب

 ( 2684/1/1/2009يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011غشت  16الصادر بتاريخ  3383)القرار عدد 

 
دبثابة طلب جديد يف  -غَت انضمامي وغَت ىجومي  -تدخل يف الدعوى  .31

 عدـ جوازه. -اؼبرحلة االستئنافية 

انضمامي لعدـ مساندهتم ألم طرؼ فيما  ؼبا كاف مقاؿ تدخل اؼبطلوبُت يف اؼبرحلة االستئنافية غَت
يدعيو كغَت ىجومي لعدـ ادعائهم عُت اؼبتنازع عليو بُت الطرفُت األصليُت، فإنو يعترب طلبا 
جديدا مل يكن مطركحا أماـ احملكمة االبتدائية، كاحملكمة ؼبا قضت إبلغاء اغبكم اؼبستأنف كاغبكم 

لب األصلي، تكوف قد بنت قضاءىا على تصداي كفق طلب اؼبتدخلُت يف الدعول كبرفض الط
 أساس غَت سليم.

 ( 4135/1/4/2013يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  20الصادر بتاريخ  44)القرار عدد 
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ملكية  -وضع يد اؼبتعرض على العقار اؼبطلوب ربفيظو  -ترجيح اغبجج  .32
عند تقديبها على اغبوز  -طالب التحفيظ مشتملة على شروط الشهادة ابؼبلك 

 الًتجيح.

كضع اؼبتعرض يده على العقار كحده غَت كاؼ للقوؿ بصحة التعرض إذا أدىل طالب التحفيظ 
دبلكية مشتملة على شركط الشهادة ابؼبلك، كتشهد لو أيضا، ابغبوز كالتصرؼ مدة تزيد على 

نة أمد اغبيازة اؼبعتربة شرعا كىي عشر سنُت سلفت عن اتريخ موتو. كبذلك فهي مقدمة على بي
 اغبوز، ألف بينة اؼبلك أخص من اغبوز كأقول منو، كثبوت األعم ال يستلـز ثبوت األخص.

 ( 2223/1/8/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  06الصادر بتاريخ  17)القرار عدد 

 
 اغبكم للحائز. -عدـ وجود سبب للًتجيح  -تساوي اغبجج  .33

إف تساكم البينات للخصـو كعدـ كجود سبب لًتجيح إحداىا على األخرل تتساقط نتيجة لذلك 
كال يؤخذ إبحداىا دكان عن األخرل كوبكم لذم اليد، عمال بقوؿ ـبتصر خليل: "كبيد إف مل 

 ترجح بينة مقابلة". 

 ( 5224/1/3/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015مارس  24الصادر بتاريخ  220)القرار عدد 

 
توجيو الدعوى ضدىا وحدىا ليس  -تشطيب على الرىن اؼبقيد لفائدة الدولة  .34

إدالء الطالب بشهادة إدارية من اػبزينة العامة إلثبات براءة  -فيو أي خرؽ قانوين 
جدية الطلب  –ذمتو من أداء األقساط اؼبشار إليها ابلعقدة اؼبربمة بينو وبُت الدولة 

 وأمر احملافظ ابلتشطيب.

يف انزلة اغباؿ ما داـ أنو ليس ىناؾ  29/12/1972من ظهَت  29 ؾباؿ الستدالؿ الطاعنة ابلفصل ال
أم مرسـو صدر خبصوصها كأف األمر إمبا يتعلق بتنفيذ عقد رابط بُت الطاعنة كاؼبطلوب يف 
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منو كخالفا ؼبا تدعيو الطاعنة  3النقض كالذم تبُت للمحكمة من خالؿ االطالع على الفصل 
أف "العقار اؼببيع يبقى موضوعا ربت الرىن بصفة خاصة ضماان ألداء شبن البيع إىل أف يتم دفعو 
بكاملو كبعد أداء ىذا الثمن ترفع الدكلة اليد عن الرىن اؼبذكور". كأف احملكمة ؼبا تبُت ؽبا أف 

كن يف حاجة إىل إدخاؿ ابقي اؼبدعى عليهم الدكلة ىي اؼبكلفة برفع اليد عن الرىن فإهنا مل ت
اؼبشار إليهم ابؼبقاؿ االفتتاحي للدعول، كلذلك فإف احملكمة كؼبا ؽبا من سلطة يف تقييم األدلة 
كاستخالص قضائها منها حُت عللت قرارىا أبف "البُت من كاثئق اؼبلف كخاصة شواىد احملافظة 

نزاع أف الرىن اؼبطلوب رفعو قيد لفائدة الدكلة كدكف العقارية اؼبتعلقة ابلرسـو العقارية موضوع ال
غَتىا كمن مت فإف توجيو الدعول ضدىا كحدىا ىو الصواب كليس فيو أم خرؽ دبقتضى قانوين 
كأنو بغض النظر عن ابقي الوسائل ألهنا غَت عاملة فإف إدالء الطالب بشهادة إدارية من اػبزينة 

قساط اؼبشار إليها ابلعقدة اؼبربمة بينو كبُت الطاعنة هبعل العامة إلثبات براءة ذمتو من أداء األ
 الطلب يف ؿبلو". فإنو نتيجة ؼبا ذكر كلو يكوف القرار معلال كغَت خارؽ للفصوؿ اؼبستدؿ هبا.

 (3907/1/1/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  20الصادر بتاريخ  29)القرار عدد 

 

إدالء الطالب بشهادة إدارية من  -ولة تشطيب على الرىن اؼبقيد لفائدة الد .35
 قيمتها اإلثباتية. -اػبزينة العامة تفيد براءة ذمتو 

ما داـ أنو ليس ىناؾ أم مرسـو صدر  29/12/1972من ظهَت  29ال ؾباؿ لالستدالؿ ابلفصل 
خبصوصو، كاحملكمة ؼبا قضت برفع اليد عن الرىن، بعلة أف الطالب أدىل بشهادة إدارية من 

العامة إلثبات براءة ذمتو من أداء األقساط احملددة ابلعقدة اؼبربمة بينها كبُت الطاعنة،  اػبزينة
 يكوف قرارىا معلال تعليال كافيا.

 (3907/1/1/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  20الصادر بتاريخ  29)القرار عدد 

 

 العاـ.متعلقات النظاـ  -تنظيم قضائي  -قضاء صباعي  -تشكلة احملكمة  .36
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إف الدعول ضد احملافظ بسبب رفضو تقييد عقد توثيقي ابلصك العقارم، تندرج ضمن الدعاكل 
من مدكنة اغبقوؽ العينية كيرجع النظر فيها إىل القضاء اعبماعي تطبيقا  12العقارية دبفهـو اؼبادة 

 للفصل الرابع من التنظيم القضائي.

 (4247/1/8/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015فرباير  03الصادر بتاريخ  88)القرار عدد 

 
ربفيظها يف اظبها وتشييد  -استفادة اؼبتعاونة من بقعة  -تعاونية سكنية  .37

قرار وقضاء أف على من يدعي االستحقاؽ  -ادعاء االستحقاؽ من الغَت  -سكناىا 
 حجيتو. -الطاعنة ؾبرد استئنايف  أف يثبت ذلك ببينة مقبولة شرعا. وؼبا كانت

اؼبقرر فقها متعاكنة يف التعاكنية السكنية كاستفادت بصفتها تلك من البقعة اليت مت ربفيظها يف من 
اظبها كشيدت عليها سكناىا، فإف احملكمة ؼبا قضت ابستحقاؽ اؼبطلوب للبقعة اؼبذكورة اعتمادا 

ا اكبصر قضاءه على القرار االستئنايف احملتج بو، كاغباؿ أف القرار اؼبذكور مل يقض لو ابلبقعة كإمب
يف إلغاء اغبكم اؼبستأنف كاغبكم تصداي ببطالف اإلنذار اؼبوجو إليو كبطالف ؿبضر اعبمع العاـ 

 اؼبتعلق بفصلو من عضوية التعاكنية السكنية، تكوف قد خرقت القانوف.

 ( 3240/1/4/2013يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015مارس  10الصادر بتاريخ  136)القرار عدد 

 

توجيو اليمُت اغباظبة من طرؼ  –ثبوت ملكية طاليب التحفيظ  –تعرض  .38
 سلطة احملكمة يف منع التعسف. -اؼبتعرض 

لئن كانت اليمُت اغباظبة من كسائل اإلثبات، فإنو يبقى من سلطة احملكمة التدخل ؼبنع اؼبتعرض من 
كيتهم للمدعى التعسف يف استعماؿ اغبق يف توجيهها لطاليب التحفيظ الذين أدلوا دبا يثبت مل

 فيو.

 ( 4999/1/1/2012يف اؼبلف اؼبدين عدد  2013أبريل  30الصادر بتاريخ  259)القرار عدد 



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

59 

 
 الطبيعة الرعوية للعقار. -مطلب ربفيظ  -تعرض  .39

ؼبا استنتجت احملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو كوف العقار اؼبدعى فيو يقع داخل التحديد اإلدارم 
إجراء معاينة على ؿبل النزاع ، فإهنا مل تعتمد فقط مسطرة التحديد اإلدارم، كليس يف حاجة إىل 

كإمبا اعتمدت ابألساس طبيعتو الرعوية اليت استنتجتها من حجة الطاعن نفسها، أم من خالؿ 
التصميم الطبوغرايف ؼبطلب التحفيظ الذم يتعلق بقطعة أخرل موصوفة يف رسم اؼبلك أشار فيها 

 ال تصلح إال للرعي. شهود اللفيف أهنا

 (783/1/8/2012يف اؼبلف اؼبدين عدد  2013فرباير  05الصادر بتاريخ  58)القرار عدد 

 
 األجل القانوين. -عملية التحديد  -تعرض  .40

ؼبا تبُت للمحكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو أف عملية التحديد صدر بشأهنا قرار كزيرم، كمت نشر 
 1916ىذا التحديد ابعبريدة الرظبية، فإف حق االعًتاض على عملية التحديد حسب ظهَت يناير 

 يكوف داخل أجل ثالثة اشهر من اتريخ نشره، كؼبا تعرض اؼبستانف عليهم على اؼبلك الغابوم
حسب الشهادة اؼبدىل هبا بعد مركر األجل فإف تعرضهم يبقى خارج األجل القانوين كيصبح 

 التحديد هنائيا.

 ( 2184/1/9/2012يف اؼبلف اؼبدين عدد  2013مارس  5الصادر بتاريخ  90)القرار عدد 

 
 مسطرة التحديد اإلداري للملك الغابوي. -مصلحة اؼبياه والغاابت  -تعرض  .41

كمسطرة التحديد اإلدارم  12/8/1913ُت مسطرة التحفيظ اؼبنصوص عليها يف ظهَت هبب التمييز ب
اليت توجب على اؼبطلوب يف التعرض على  3/1/1916للملك الغابوم اؼبنصوص عليها يف ظهَت 

التحديد اؼبذكور داخل االجاؿ اؼبنصوص عليها يف الفصل اػبامس من الظهَت اؼبذكور، فضال 
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ف جزءا من العقار موضوع مطلب التحفيظ يدخل ضمن غابة الدكلة على أف اػبربة أفادت اب
األمر الذم كاف معو على احملكمة اف تناقش النزاع يف إطار اؼبقتضيات اؼبذكورة كؼبا مل تفعل يكوف 

 معرضا للنقض.

 (887/1/8/2012يف اؼبلف اؼبدين عدد  2013مام  28الصادر بتاريخ  297)القرار عدد 

 

عدـ استئناؼ اغبكم االبتدائي من طرؼ اؼبكري  -ري تعرض على أصل ذبا .42
مناقشتو قدر الزايدة اليت قضت هبا ؿبكمة االستئناؼ دوف األساس اؼبعتمد من  -

 طرؼ اغبكم االبتدائي.

إف استئناؼ اؼبكًتم للحكم االبتدائي القاضي بتحديد التعويض عن األصل التجارم، كعدـ 
األخَت اغبق يف مناقشة قدر الزايدة اليت قضت هبا ؿبكمة استئنافو من طرؼ اؼبكرم، ىبوؿ ىذا 

االستئناؼ كالعناصر اليت اعتمدهتا يف ذلك، كال يبكنو مناقشة األساس الذم اعتمده اغبكم 
 االبتدائي الستحقاؽ اؼبكًتم للتعويض عن األصل التجارم الوارد دبقاؿ ادعائو.

 ( 4161/1/6/2013لف اؼبدين عدد يف اؼب 2015مام  5الصادر بتاريخ  328)القرار عدد 

 
 إجراء حبث.  -التحقق من استمرارية التملك  - تعرض على مطلب التحفيظ .43

اؼبستدؿ بو من طرؼ اؼبتعرض قد انتهى  1934ؼبا اعتربت ؿبكمة التحفيظ أف رسم اؼبلكية اؼبنجز سنة 
تكوف قد استبعدت  مفعولو كمل يثبت استمرار آاثره من اتريخ التملك إىل اتريخ تقدًن اؼبطلب،

حجتو دكف موجب، ذلك أف البينة الشاىدة ابؼبلك تبقى مصاحبة لألصل اؼبشهود بو كىو اؼبلك 
إىل أف يقـو الدليل على خالؼ ذلك، فإذا ىي رأت غَت ما شهدت بو اؼبلكية كاف عليها أف 

 تتأكد من ذلك إبجراء األحباث اؼبفيدة قصد أتسيس قضائها على اعبـز كاليقُت.

 ( 2463/1/1/2009يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011مارس  22الصادر بتاريخ  1273قرار عدد )ال
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 -حيازة غَت ىادئة  –سبسك اؼبتعرض ابغبيازة  -تعرض على مطلب التحفيظ  .44

 عبء اإلثبات.

إذا ثبتت اغبيازة ألحد األطراؼ حبكم أك غَته فإهنا ترتب أثرىا القانوين يف دعول التحفيظ من حيث 
عبء اإلثبات، حىت كلو كانت حيازتو غَت ىادئة أك مكسبة للملك، كعليو إذا ثبت للمحكمة 
أف اؼبتعرض على مطلب التحفيظ ىو كاضع اليد على العقار اؼبطلوب ربفيظو كجب عليها 

 اؿ إىل مناقشة حجة طالب التحفيظ كترتيب أثر ذلك على الدعول سلبا أك إهبااب. اإلنتق

 ( 3127/1/1/2009يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011مام  17الصادر بتاريخ  2286)القرار عدد 

 

 -الدولة )وزارة التجهيز واألشغاؿ العمومية( -تعرض على مطلب التحفيظ  .45
 التحقق من حدود اؼبلك العاـ البحري. 

كاف هبب على ؿبكمة التحفيظ كىي تبت يف التعرض اؼبقدـ من طرؼ الدكلة أف تطبق اؼبرسـو 
احملدد للملك العاـ البحرم للمنطقة اليت يوجد فيها العقار موضوع مطلب التحفيظ كالتصميم 

اـ اؼبرفق بو ابعتباره اؼبرجع لكل إجراءات التحقيق كالوسيلة التقنية كالوحيدة اليت ربدد اؼبلك الع
البحرم للقوؿ فيما إذا كاف ىناؾ تطاكؿ على اؼبلك من طرؼ طالب التحفيظ على اؼبلك 

 اؼبذكور أـ أف اؼبطلب يوجد خارج حدكده، ال أف تستند يف ذلك على اػبربة القضائية كاؼبعاينة.

 (3136/1/1/2009يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011أكتوبر  4الصادر بتاريخ  4256)القرار عدد 

 
جرايف مسطرة  -الدولة )اؼبلك اػباص(  -على مطلب التحفيظ تعرض  .46

 عبء اإلثبات. -التحديد اإلداري
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  2ؼبا كاف التعرض على مطلب التحفيظ اؼبقدـ من طرؼ الدكلة يتعلق بعقار مت اسًتجاعو طبقا لظهَت 
، ك شرع يف مسطرة ربديده، فإنو كاف على احملكمة أف تتحقق من صحة ادعاء 1973مارس 

عرضة أبف البائع لطالب التحفيظ  ىو ؾبرد ؿبتل للعقار اؼبتنازع عليو كفق ما ىو مثبت دبحضر اؼبت
اغبيازة، كأف تتخذ كافة تدابَت التحقيق التكميلية اليت سبكنها من الفصل يف موضوع التعرض، 

ن كالذم لن يتأت إال بتحديد عقار الدكلة حفاظا على اؼبراكز القانونية لألطراؼ يف الدعول م
 حيث ربمل عبء اإلثبات.

 ( 504/1/1/2009يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011غشت  23الصادر بتاريخ  3497)القرار عدد 

 
 إذف سلطة الوصاية. -تنازؿ اعبماعة الساللية  -تعرض على مطلب التحفيظ  .47

ما يفيد أف اإلذف من الوصي برفع التعرض  17/4/1919من ظهَت  5ال يوجد يف مقتضيات الفصل 
يقتصر فقط على اؼبرحلة اإلدارية أماـ احملافظ، فاإلذف اؼبذكور متطلب كذلك عند التنازؿ عنو 

 أماـ ؿبكمة التحفيظ.

ماداـ انئب اعبماعة الساللية منازع يف نيابتو فإف تبليغو اغبكم ال أثر لو، ك ابلتايل ال يسرم دبوجب 
 ل الطعن يف حقها.ىذا التبليغ أج

 ( 44/1/1/2010يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011أكتوبر  18الصادر بتاريخ  4503)القرار عدد 

 
تقدمي مطلب التحفيظ قبل  –صباعة ساللية  -تعرض على مطلب التحفيظ  .48

 عبء اإلثبات. –التحديد اإلداري 

عرض كؿبتواه كمداه ابعتبار إف نظر ؿبكمة التحفيظ يقتصر على البت يف اغبق اؼبدعى بو من قبل اؼبت
اؼبتعرض مدعيا يقع عليو عبء اإلثبات،  كماداـ أف طالب التحفيظ قدـ اؼبطلب يف اتريخ سابق 
على قياـ اعبماعة الساللية إبجراءات مسطرة التحديد اإلدارم للملك اؼبتنازع بشأنو، فإف ىذه 
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قوؽ يف العقار اؼبطلوب األخَتة بصفتها متعرضة يقع عليها ىي عبء إثبات ما تدعيو من ح
ربفيظو ابغبجة القوية حىت يبكن آنذاؾ مقارنة ىذه اغبجج أك تطبيقها على أرض الواقع، كلذلك 

خبصوص إثبات اؼبدعى  1919أبريل  27ك 1924فرباير  18فال ؾباؿ الحتجاجها دبقتضيات ظهَتم 
عد كالزالت مسطرتو جارية، فيو، كإمبا تطبق قواعد الفقو اؼبالكي لكوف التحديد اإلدارم مل يتم ب

 عالكة على أف اإلعالف عن التحديد اإلدارم ال تثبت بو الصبغة اعبماعية للملك.

 ( 4590/1/1/2009يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011مارس  15الصادر بتاريخ  1129)القرار عدد 

 
ادعاء التصرؼ يف اؼبلك  –صباعة ساللية  -على مطلب التحفيظ  تعرض .49

 ربقيق تكميلي. إجراء -اعبماعي 

ؼبا كانت اعبماعة الساللية قد أدلت برسم التصرؼ يف العقار اؼبتعرض عليو من طرفها، مدعية أنو 
يدخل ضمن التحديد اإلدارم ؼبلكها، فإف ؿبكمة  التحفيظ، كإف استبعدت الرسم اؼبذكور لعدـ 

اؼبنصوص عليها يف تضمنو شركط اؼبلك، فإنو كاف عليها أف تتخذ التدابَت التكميلية للتحقيق 
  من قانوف التحفيظ العقارم للتأكد من التصرؼ كالصبغة اعبماعية للمدعى فيو. 43الفصل 

 (2498/1/1/2009يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011غشت  9الصادر بتاريخ  3276)القرار عدد 

 

 الصبغة اعبماعية للملك. -إثبات  -تعرض على مطلب التحفيظ  .50

ىل اعبماعة الساللية ال يشًتط فيها كابلضركرة توفرىا على كافة شركط الشهادة اليت تنسب اؼبلك إ
اؼبلك ما داـ شهودىا يشهدكف ابلصبغة اعبماعية للمشهود فيو، كإذا ما رأت احملكمة خالؼ 
ذلك فعليها أف تتخذ التدابَت التكميلية للتحقيق ابلوقوؼ على عُت العقار اؼبدعى فيو للتأكد من 

 ـ ال؟ صبغتو، أىي صباعية أ

 ( 1060/1/1/2010يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011نونرب   1الصادر بتاريخ  4776)القرار عدد 
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إثبات اغببس اؼبعقب  -نظارة األوقاؼ  -تعرض على مطلب التحفيظ  .51

 وحدوده.

إف نظارة األكقاؼ بصفتها متعرضة ملزمة إبثبات تعرضها حبجة قوية، كمادامت اغبجج اؼبدىل هبا 
اؼبعقب ال تتضمن اسم كموقع الشيء احملبس كحدكده لنفي اعبهالة عنو، فإف إلثبات اغببس 

حجتها تكوف انقصة يف االعتبار القانوين،  كاحملكمة غَت ملزمة دبناقشة حجة طالب التحفيظ ما 
داـ اؼبتعرضة مل تدؿ حبجة قوية كما أهنا غَت ملزمة ابالستجابة لطلب اؼبتعرضة ابلوقوؼ على عُت 

 ـ ذلك ال يتوقف عليو الفصل يف الدعول.اؼبكاف مادا

 (2545/1/1/2009يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011شتنرب  20الصادر بتاريخ  3933)القرار عدد 

 
االعتداد  –بينة التحبيس  -نظارة األوقاؼ -تعرض على مطلب التحفيظ  .52

 ابغبيازة.  

لك حبسي، وباز دبا رباز بو بينة اغببس اليت ال تسمي ؿببسا بعينو يكفي يف شهادة شهودىا أبف اؼب
األحباس، كوبًـت حبرمتها، كعليو فإف نظارة األكقاؼ  ؼبا سبسكت ابغبيازة الطويلة كاؽبادئة، 
كابلتصرؼ يف اؼبدعى فيو عن طريق إكرائو للغَت ، فإف حيازهتا تعد قرينة قانونية على سبلكها، كال 

 ينتزع العقار من يدىا بصفتها حائزة إال حبجة أقول.

 (3508/1/1/2009يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011مارس  8الصادر بتاريخ  957القرار عدد )

 
ال حاجة  –اإلقرار دبلكية طالب التحفيظ  -تعرض على مطلب التحفيظ  .53

 للوقوؼ على عُت اؼبكاف.
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إف إجراء كقوؼ على عُت اؼبكاف موكوؿ لتقدير ؿبكمة اؼبوضوع ال أتمر بو إال إذا كاف ذلك ضركراي 
ل يف النزاع، أما كأف اؼبتعرض مل يدع عدـ انطباؽ حجة خصمو على اؼبدعى فيو، كإمبا ينازع للفص

يف استحقاؽ العقار اؼبطلوب ربفيظو فإف احملكمة مل تكن متوقفة على اإلجراء اؼبذكور للفصل يف 
التحفيظ النزاع، إذ أهنا اعتربت يف إطار سلطتها يف تقدير األدلة أف اؼبتعرض قد أقر دبلكية طالب 

 للمدعى فيو ماداـ قد شهد لو بذلك يف بينة اؼبلك اؼبستند إليها يف مطلب التحفيظ.

 ( 4836/1/1/2009يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011أبريل  19الصادر بتاريخ  1853)القرار عدد 

 

وجوب الًتجيح  –تداخل أشرية أطراؼ النزاع  –تعرض على مطلب ربفيظ  .54
 فيما بينها.

أشرية أطراؼ النزاع فيما بينها ليس كافيا للحكم بصحة التعرض، فإف انطباقها يف ؼبا كاف تداخل 
 جزء منها على نفس العقار يستلـز الًتجيح بينها.

 ( 5116/1/8/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015أبريل  21الصادر بتاريخ  245)القرار عدد 

 
كميلية عدـ القياـ إبجراءات ت –ملك حبسي  –تعرض على مطلب ربفيظ  .55

 .43خرؽ الفصل  –للتحقيق يف الدعوى 

إف احملكمة ؼبا قضت بعدـ صحة تعرض كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية بعلة تعذر تطبيق رسم 
اغبوالة اغببسية قبل كبعد عملية الضم رغم أف اػبربة اؼبنجزة ابتدائيا أثبتت أف األرض موضوع 

وص عليها فيو، كدكف القياـ ابإلجراءات التكميلية النزاع تدخل يف إطار العقارات احملبسة اؼبنص
للتحقيق يف الدعول دبا يف ذلك االستعانة دبهندس طوبوغرايف أك أكثر للقياـ ابؼبأمورية كالبحث 
لدل اؼبصاٌف اؼبختصة اليت تتوفر على بياانت كافية لوضعية ىذه العقارات قبل كبعد عملية الضم 

ب ىي بديل ما كاف يبلكو طالب التحفيظ قبل ىذه العملية فيما إذا كانت البقعة موضوع اؼبطل
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من ظهَت  43كمدل عالقتها ابلقطعة موضوع رسم اغبوالة اغببسية، يكوف قرارىا خارقا للفصل 
 التحفيظ العقارم.

 ( 263/1/8/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015مام  12الصادر بتاريخ  304)القرار عدد 

 
اغبيازة يف يد صاحب  –ق ىو اؼبعترب تعرض اؼبطلب الالح –تعرض متبادؿ  .56

 قلب عبء اإلثبات. –اؼبطلب الالحق 

لئن كاف صاحب اؼبطلب الالحق يف التاريخ يعترب متعرضا على مطلب التحفيظ السابق يف التاريخ 
من ظهَت  45ك 37كيعترب ابلتايل مدعيا يقع عليو عبء اإلثبات كفقا ؼبضموف الفصلُت 

اؼبتعلق ابلتحفيظ العقارم، فإف تطبيق ىذه القاعدة رىُت بعدـ ثبوت حيازة صاحب  12/08/1913
اؼبطلب الالحق. كأف ثبوت حيازة العقار ؿبل النزاع يف يد أصحاب اؼبطلب الالحق يف التاريخ 
عن طريق البناء كاؽبدـ منذ طبسُت سنة، ينقلب معو عبء اإلثبات على طالب التحفيظ 

  التاريخ.صاحب اؼبطلب السابق يف

 ( 502/1/8/2012يف اؼبلف اؼبدين عدد  2013فرباير  5الصادر بتاريخ  64)القرار عدد 

 
 -تقييده بناء على مقاؿ للدعوى يف إطار القانوف القدمي  -تقييد احتياطي  .57

من  86عدـ اختصاص قاضي اؼبستعجالت يف إطار اؼبادة  -طلب التشطيب عليو 
 من ظ.ت.ع. 91ل حكم ابلتشطيب طبقا للفص -ظ.ت.ع 

اؼبتعلق ابلتحفيظ  12/08/1913اؼبعدؿ لظهَت  14.07بصيغتها اغبالية اليت جاء هبا القانوف  86إف اؼبادة 
العقارم ال تطبق أبثر رجعي على التقييدات االحتياطية اؼبسجلة يف إطار القانوف القدًن إعماال 
ؼببدأ عدـ رجعية القانوف من حيث الزماف، السيما كأف مقتضيات القانوف اعبديد أتت 
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صراحة  دبستجدات إجرائية كموضوعية ال يتضمنها القانوف القدًن كخالية من أم نص هبيز
 تطبيقها على التقييدات االحتياطية السابقة.

 ( 2736/1/8/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  27الصادر بتاريخ  70)القرار عدد 
تشطيب احملافظ تلقائيا  –تعدد اؼبقاالت  –التقييد االحتياطي بناء على مقاؿ  .58

 على أحد التقييدات.

بناء على مقاؿ افتتاحي قائما إىل حُت انتهاء النظر يف الدعول  يبقى األثر القانوين للتقييد االحتياطي
حبكم حائز لقوة الشيء اؼبقضي بو، كيبنع على احملافظ على األمالؾ العقارية التشطيب عليو 
تلقائيا، إذ يتوجب عليو انتظار مآؿ الدعول حىت كلو تعلق األمر بتقييدات احتياطية بناء على 

 دمة من طرؼ نفس الشخص.مقاالت افتتاحية متعددة مق

 ( 4541/1/1/2009يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011شتنرب  6الصادر بتاريخ  3666)القرار عدد 

 
 –صدور حكم حائز لقوة الشيء اؼبقضي بو  –تقييد احتياطي بناء على مقاؿ  .59

اختصاص قاضي  -طلب التشطيب على التقييد االحتياطي  –الطعن فيو ابلنقض 
 اؼبستعجالت.

دعول إسباـ البيع اليت على أساسها مت إدراج التقييد االحتياطي بناء على مقاؽبا صدر  ما دامت
بشأهنا حكم انتهائي حائز لقوة الشيء اؼبقضي بو فإف الطعن فيو ابلنقض ال وبوؿ دكف اللجوء 

 إىل قاضي اؼبستعجالت للتشطيب عليو.

 (1/1/2010/ 797دين عدد يف اؼبلف اؼب 2012فرباير  21الصادر بتاريخ  957)القرار عدد 

 
 حجيتو يف اإلثبات. –إشهاد عديل  –عدـ سقوطو ابلتقادـ  -تقييد حق عيٍت  .60
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إذا كانت دعول تقييد حق عيٍت ابلرسم العقارم ال يطاؽبا التقادـ، فإف احملكمة اؼبصدرة للقرار 
كأف اؼبشهود عليو  اؼبطعوف فيو ؼبا اعتربت أف اإلشهاد العديل كرقة رظبية ؽبا حجيتها يف اإلثبات 

كاف معركفا لدل شاىديو يف غياب ما يثبت العكس، كاف قرارىا بذلك مرتكزا على أساس 
 قانوين.

 (1684/1/1/2013يف اؼبلف اؼبدين عدد  2013شتنرب  17الصادر بتاريخ  454)القرار عدد 
التمسك إببطاؿ التقييد  -إشهار اغبقوؽ العينية العقارية  –تقييد عقد شراء  .61

 ضباية الغَت حسن النية. –زورية العقد اؼبقيد  بسبب

إف ثبوت التزكير يف عقد كقع تقييده ابلرسم العقارم ال يبكن أف يكوف سببا إلبطاؿ التقييدات 
الالحقة ما داـ أف األصل يف تقييد التصرفات كاغبقوؽ يف الرسـو العقارية ىو قرينة حسن النية 

 ؼ ذلك. على صحتها لفائدة الغَت ما مل يثبت خال

 ( 2820/1/1/2012يف اؼبلف اؼبدين عدد  2013مارس  20الصادر عن غرفتُت بتاريخ  170)القرار عدد 

 

تقييد عقد شراء ابلرسم العقاري يف نفس اتريخ التشطيب على التقييد  .62
 إبطاؿ التقييد. –دليل على سوء نية اؼبشًتي  –االحتياطي 

من اؼبقرر أف التحفيظ العقارم يقـو على مبدأ اإلشهار كالعلنية كفق ما ىو منصوص عليو يف القسم 
من ىذا الظهَت ينص على أنو ال يبكن  66الثاين من ظهَت التحفيظ العقارم، كؼبا كاف الفصل 

التمسك إببطاؿ التسجيالت على الرسم العقارم يف مواجهة الغَت حسن النية، فإنو دبفهـو 
ؼبخالفة يبكن إبطاؿ ىذا التسجيل يف مواجهة الغَت سيء النية. كاحملكمة ؼبا قضت ابلتشطيب ا

على عقد شرائها من الرسم العقارم، بعلة أف قيامها بتقييد شرائها يف نفس التاريخ الذم مت فيو 
 التشطيب على التقييد االحتياطي، ينم عن سوء نية ظاىر كجلي ال يبكن معو إنكار أهنا كانت

كقت تقييد عقدىا غَت عاؼبة بوجود تقييد احتياطي، فبا يتعُت معو معاملتها بنقيض قصدىا، 
 تكوف بذلك قد استخلصت بعلل سائغة سوء نية الطالبة، كجاء قرارىا معلال تعليال سليما.
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 (682/1/7/2013يف اؼبلف اؼبدين عدد  2014فرباير  25الصادر بتاريخ  105)القرار عدد 

 

 شروط إعمالو بُت طرفيو.  -ة يف طور اإلقباز تنازؿ عن شق .63

إف االلتزاـ ابلبيع اؼبنصب على عقار ؿبفظ لكي ينتج أثره يكفي أف يكوف منصبا على ؿبل معلـو أك 
قابل للتعيُت كعلى الثمن كاؼبثمن كابقي الشركط األخرل، كأف سبسك أحد طريف االلتزاـ بو 

لتزاـ كال يفقد إذ ذاؾ من قيمتو القانونية لعدـ التوقيع إلعمالو يعد دبثابة موافقة منو على ىذا اال
عليو من طرؼ من سبسك بو ما داـ أف الطرؼ قد كقع عليو كسبت اؼبصادقة على توقيعو أماـ 
اعبهات اؼبختصة كابلتايل أضفى ىذا التوقيع عليو صبغة االلتزاـ سيما كقد تضمن صبيع مقومات 

ئدة الشركة البائعة، كاحملكمة اليت استجابت لطلب الطاعن العقد كخصوصا دفع مقابل التنازؿ لفا
 إبسباـ إجراءات البيع تكوف قد سايرت ؾبمل ما ذكر أعاله كمل زبرؽ اؼبقتضيات احملتج خبرقها. 

 ( 4196/1/7/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015مارس  31الصادر بتاريخ  157)القرار عدد 

 
 -عدـ استيفاءه  -لقبوؿ الدعوى  شرط -تنفيذ اؼبدعي اللتزامو العقدي  .64

 أثره.

 -تعليلو اقتصر على الشكل  -حكم قضى برفض الطلب  -سبقية البت  .65
 جواز إعادة رفع الدعوى بعد تدارؾ اػبلل الشكلي.  -عدـ فصلو يف جوىر النزاع 

تعاقد معو، إف تنفيذ اؼبدعي اللتزامو شرط لقبوؿ الدعول اؼبقدمة من طرفو كالرامية إىل تنفيذ التزاـ اؼب
 كبذلك فإف عدـ استيفاء الشرط اؼبذكور يفضي إىل التصريح بعدـ قبوؿ الدعول. 

ؼبا كاف اغبكم اؼبستدؿ بو لتقرير صحة الدفع بسبقية البت كإف كاف قد صدر منطوقو برفض الطلب 
من ؽ.ؿ.ع، كابلتايل مل يفصل يف جوىر النزاع  234إال أف تعليلو استند على مقتضيات الفصل 

قتصر على البت يف الشكل فقط، كىو ما يسمح بتجديد الدعول بعد تدارؾ اػبلل الشكلي كا
 اؼبذكور بعد استيفاء شرط قبوؿ الدعول اؼبنصوص عليها ابلفصل أعاله. 
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 (625/1/7/2013يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015مارس  10الصادر بتاريخ  123)القرار عدد 

 

إثبات اؼبشًتي تعذر نقل اؼبلكية  -شبن بيع العقار  -شروطو  -حجز ربفظي  .66
 أو وجود دعوى الفسخ. 

ؼبا كاف اغبجز التحفظي يؤمر بو من أجل ضماف أداء مبلغ مايل مىت كاف اثبتا أك ظهر من كاثئق 
اؼبلف ما يثبت جديتو، فإف شبن بيع العقار الذم تسلمو البائع من اؼبشًتم ال يبكن اعتباره دينا 

غبجز التحفظي ما داـ أف اؼبشًتم مل يثبت أنو تعذر على البائع نقل يف ذمة البائع يربر إجراء ا
 ملكية اؼببيع أك أف ىناؾ دعول للفسخ كاسًتداد الثمن.

 ( 1215/1/8/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يوليوز  07الصادر بتاريخ  419)القرار عدد 

 
دـ مشوؽبا ع -اقتصارىا على الوقائع اليت تثبتها  -حجية األحكاـ القضائية  .67

 شروطها. -اكتساهبا لقوة الشيء اؼبقضي بو  -للتعليل واؼبنطوؽ 

لئن كانت األحكاـ حجة على الوقائع اليت تثبتها فقط كال سبتد ىذه اغبجية إىل التعليل كاؼبنطوؽ، 
من  451فإهنا ال تكوف ؽبا قوة الشيء اؼبقضي بو إال بتوفر الشركط اؼبنصوص عليها يف الفصل 

 ؽ.ؿ.ع.

 (2455/1/8/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015مارس  31الصادر بتاريخ  212)القرار عدد 

 
جرايف اؼبسطرة اإلدارية  -إمكانية رفع دعوى االستحقاؽ -حق التقاضي  .68

 للتحفيظ.
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إف جرايف اؼبسطرة اإلدارية لتحفيظ العقار ال سبنع طالب التحفيظ من إقامة أم دعول غبماية ملكو 
ستحقاقو يف مواجهة الغَت، ما داـ احملافظ  على األمالؾ العقارية مل وبل ملف أك اؼبطالبة اب

 التعرض على احملكمة. 

 ( 3801/1/3/2010يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011يونيو  21الصادر بتاريخ  2946)القرار عدد 

 
البناء يف  -اكتساب اؼبلكية  –تشييد أبنية فوؽ أرض ؿبفظة  -حق السطحية  .69

 ملك الغَت.

إذا كاف الرسم العقارم عبارة عن أرض عارية فإف مالك ىذه األرض يفًتض حبكم القانوف سبلكو 
البناء اؼبنشأ عليها إىل أف يثبت العكس، كإذا ادعى الغَت حقا عينيا عقاراي يف األرض احملفظة 

لو يف إبحداث بناء فيها فإف حقو ال يعتد بو قانوان الكتساب اؼبلكية على عقار ؿبفظ إال بتسجي
 الرسم العقارم كابتداء من ىذا التسجيل. 

 ( 38/1/3/2010يف اؼبلف اؼبدين عدد  2010نونرب  30الصادر بتاريخ  4975)القرار عدد 

 
ملكية األبنية مستقلة عن العقار   -ربفيظ األبنية يف اسم الباين  -حق سطحية  .70

 كأرض عارية. 

ظها يف اسم من قاـ هبا، فإف ملكيتها لو كحق ؼبا كانت األبنية اؼبشيدة على العقار قد مت ربفي
سطحية تكوف مستقلة عن العقار ذاتو كأرض عارية. كاحملكمة ؼبا اعتربت أف التجديد ابلبناء يف 

من ؽ.ؿ.ع، دكف أف تناقش ربفيظ الطالب للبناءات  963ملك شائع يطبق فيو حكم الفصل 
و ؽبا صبغة قطعية كهنائية ابعتباره حق احملدثة من طرفو على أرض شائعة كالذم يضفي على ملكيت

 سطحية، تكوف قد عللت قرارىا تعليالن انقصان ينزؿ منزلة انعدامو.

 (2169/1/3/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015مام  19الصادر بتاريخ  388)القرار عدد 



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

72 

 

عدـ انطباؽ رسم اللفيف على اعبزء  -خربة  -إثباتو  - السطحيةحق  .71
 أثره على صحة التعرض من عدمو. -اؼبتعرض عليو 

من ظهَت التحفيظ العقارم فإف احملكمة ملزمة ابلبت يف النزاع كما أحيل عليها  37دبقتضى الفصل 
من طرؼ احملافظ على األمالؾ العقارية. كاحملكمة ؼبا قضت بعدـ صحة التعرض بعلة أف اؼبتعرض 
مل يثبت حق السطحية الذم يدعيو على اؼبلك بسند قانوين فإهنا تكوف قد عللت قرارىا تعليال  

 كافيا.

 ( 2426/1/1/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  20الصادر بتاريخ  28رار عدد )الق

 
 .الرسم العقاري -سند االرتفاؽ  -نوافذ  -مضار اعبوار -حق اؽبواء  .72

تشكل النوافذ اؼبفتوحة على عقار ؿبفظ ضررا كتعداي ؿبققا على حق اؽبواء اؼبملوؾ لصاحبو، كال 
نونية اليت هتدؼ لتحقيق اؼبصلحة العامة أك ؼبصلحة عقار معُت تعترب من قبيل االرتفاقات القا

كاليت تعفى من اإلشهار، كال يبكن لصاحبها أف يدفع ابلتقادـ ألف ىذا األخَت ال يكسبو حق 
ارتفاؽ اؼبطل على العقار احملفظ دبركر الزمن، كال يبكنو التمسك بتقادـ الضرر ماداـ أف ىذا اغبق 

 كارتفاؽ مطل لفائدتو، كليس من اؼبناكر اؼبنظمة قانوان.    غَت مسجل ابلصك العقارم

 (2428/1/5/2011يف اؼبلف اؼبدين عدد 2012يناير 10الصادر بتاريخ 137)القرار عدد 

 
صدور قرار استئنايف  –طعن ابستئنافو  –حكم بعدـ االختصاص النوعي  .73

 اختصاص ؿبكمة النقض. -قضى بعدـ االختصاص النوعي للنظر فيو 

 ابالختصاص اؼبتعلقة احملدث للمحاكم اإلدارية، فإف القواعد 41-90من القانوف رقم  12طبقا للمادة 

تلقائيا،  تثَته أف القضية عليها القضائية اؼبعركضة اعبهة العاـ كعلى النظاـ قبيل تعترب من النوعي
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من نفس القانوف: "أف يستأنفوا اغبكم اؼبتعلق ابالختصاص النوعي  13كأنو لألطراؼ طبقا للمادة 
أاي كانت اعبهة القضائية الصادر عنها أماـ ؿبكمة النقض"، كالطعن موضوع النازلة ليس منصبا 
على اغبكم االبتدائي، كإمبا على القرار االستئنايف القاضي بعدـ اختصاص احملكمة مصدرتو للبت 

تدائي، كلذلك فإف احملكمة حينما عللت قضاءىا استنادا إىل مقتضيات يف استئناؼ اغبكم االب
 أعاله، يكوف قرارىا مرتكزا على أساس قانوين. 13اؼبادة 

 (4209/1/8/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015فرباير  17الصادر بتاريخ  118)القرار عدد 

 
 قضااي  –عدـ اإلشارة إىل مستنتجات النيابة العامة  -حكم قضائي  .74

 التحفيظ.

من قانوف التحفيظ العقارم ينص على تقدًن النيابة العامة ؼبستنتجاهتا إف اقتضى  37إذا كاف الفصل 
من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية ربصر ىذه اغباالت، كما توجب من  9اغباؿ، فإف مقتضيات الفصل 

جهة اثنية التنصيص يف اغبكم الصادر بعد اإلحالة على النيابة العامة على إيداع مستنتجاهتا أك 
 تالكهتا ابعبلسة كإال كاف ابطال، فإف خلو اغبكم اؼبستأنف من ذلك هبعلو ابطال بنص القانوف.

 ( 4859/1/1/2009يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011شتنرب  13بتاريخ الصادر  3829)القرار عدد 

 

قاطعة غبجة مدعي  -اؼبدة اؼبعتربة شرعا  - حيازة األجنيب غَت الشريك .75
 االستحقاؽ اغباضر الساكت بال مانع. 

من اؼبقرر فقها أف حيازة األجنيب غَت الشريك للعقار خالؿ اؼبدة اؼبعتربة شرعا، تكوف قاطعة غبجة 
الستحقاؽ اغباضر الساكت بال مانع، كإذا أثبت اغبائز كجو مدخلو بوجو يوجب اؼبلك  مدعي ا

 كالشراء، فإف اغبيازة تنفعو.

 ( 3440/1/1/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  06الصادر بتاريخ  04)القرار عدد 
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توفر شروط اؼبلك  -مدخل اغبائز ؾبهوؿ  -رسم استمرار  -حيازة قانونية  .76
 حجيتو.  - األخرى

إف رسم موجب استمرار اؼبلك للطالبُت كإف نص على أف اؼبطلوب أدخل للعقار اؼبدعى فيو من 
طرؼ اؽبالكة الوارثة معهم فيو فإنو ال يتضح منو كجو مدخلو فُيعترب لذلك مدخالن ؾبهوالن ال 

ط اؼبلك معلومان، كقياـ حيازة اؼبطلوب للعقار هبذه الصفة من حيث جهل مدخلو مع توفر شرك 
 األخرل يستحق هبا سبلكو طبقان للقاعدة الفقهية اؼبعموؿ هبا يف ىذا اإلطار.

 ( 3811/1/3/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015فرباير  17الصادر بتاريخ  126)القرار عدد 

 
إرجاع تقرير اػبربة  -أداء اليمُت أماـ احملكمة من طرؼ اػببَت  -خربة قضائية  .77

 أداء اليمُت.عدـ معاودة  -إليو 

ؼبا كاف اػببَت قد أقبز اؼبهمة اؼبسندة إليو بعد أدائو اليمُت القانونية أماـ احملكمة، فإف إرجاعها تقرير 
 اػبربة إليو يف إطار ذات اؼبهمة ال يفرض القانوف معاكدتو أداء اليمُت إلقبازه.

 (3512/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يوليوز  14الصادر بتاريخ  380)القرار عدد 

 
 ثبوت استحقاؽ اؼبلك. -تعويض  -خطأ احملافظ  .78

إف ثبوت خطأ احملافظ اؼبتمثل يف إنشاء الرسـو العقارية ؼبطلب التحفيظ رغم إلغاء قراره ابلتشطيب 
على التعرضات اؼبنصبة عليها قضائيا، ال يكفي كحده للحكم للمطلوبُت بقيمة موضوع 

 حقاقهم لو.تعرضاهتم، كإمبا يتعُت ثبوت است

 (2531/1/1/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  13الصادر بتاريخ  26)القرار عدد 
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موجب لصحة  –أداء الثمن أو عرضو عرضا حقيقيا  –دعوى إسباـ البيع  .79

 الدعوى.

من اؼبقرر أف أداء الثمن أك عرضو عرضا حقيقيا موجب لصحة الدعول. كاحملكمة ؼبا قضت برفض 
طلب إسباـ إجراءات البيع بعلة أف اؼبشًتم مل ينفذ التزامو أبداء ابقي الثمن قبل مباشرتو للدعول 

من ؽ.ؿ.ع، كجاء  234كأنو اكتفى إببداء استعداده لذلك، تكوف قد سايرت مقتضيات الفصل 
 قرارىا معلال دبا فيو الكفاية كمرتكزا على أساس.

 (5073/1/7/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يوليوز  7الصادر بتاريخ  345)القرار عدد 

 
تقييد اغبقوؽ اؼببيعة يف الرسم  –التسليم يف العقار احملفظ  –دعوى إسباـ البيع  .80

 اؼبشًتي من تقييد شرائو. سبكُت  –إجبار البائع على رفع اغبجز التحفظي  –العقاري 

ال يتم تسليم حق عيٍت يف عقار ؿبفظ دبجرد كضع اؼبشًتم يده على العقار اؼببيع، كإمبا ابغبيازة 
من ظهَت  65القانونية كذلك إبشهار اغبقوؽ اؼببيعة بتسجيلها يف الرسم العقارم طبقا للفصل 

كل اإلجراءات القانونية اليت من التحفيظ، كالذم دبقتضاه يكوف الطرؼ البائع ملزما ابلقياـ ب
شاهنا سبكُت اؼبشًتم من تسجيل شرائو. كاحملكمة ؼبا قضت على البائعُت بتطهَت الرسم العقارم 

 كذلك برفع اغبجز التحفظي على كافة األسهم اؼببيعة، يكوف قرارىا معلال دبا فيو الكفاية.

 (3275/1/8/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  27الصادر بتاريخ  60)القرار عدد 

 

قرار  -رسم ملكية مستوؼ للشروط اؼبعتربة شرعا  -دعوى استحقاؽ   .81
 أثره. -جنحي 
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من اؼبقرر فقها أنو مىت أثبت القائم دعول االستحقاؽ ابؼبتطلب شرعا فإنو ال يكفي اغبائز ادعاءه 
ة ؼبا اعتربت أف القرار اعبنحي اؼبستدؿ اغبوز كاؼبلك بل تلزمو البينة على قاعدة اإلثبات، كاحملكم

بو من قبل الطاعنة كالذم أداف اؼبطلوبُت كؿبضر تنفيذه، ال يبكن أف ينهض حجة مقبولة شرعا 
لدحض رسم ملكيتهم، كقضت تبعا لذلك ابستحقاقهم للعقار اؼبدعى فيو، تكوف قد عللت 

 قرارىا تعليال كافيا.

 (5813/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015 مام 26الصادر بتاريخ  295)القرار عدد 

 

عدـ التأكد من انتفاء الصبغة اعبماعية  -قواعد الًتجيح  -دعوى استحقاؽ  .82
 خرؽ القانوف. -لألرض 

. 27/4/1919إف أراضي اعبموع ال تباع كال تشًتل بُت اػبواص كال سبلك ابلتقادـ، كإمبا زبضع لظهَت 
 النزاع إىل ترجيح اغبجج كتطبيق قواعد الًتجيح بُت كاحملكمة ؼبا عمدت يف إطار الفصل يف

اؼبلكيتُت قبل أف تتأكد من انتفاء الصبغة اعبماعية لألرض اؼبدعى فيها، كلو أدل األمر إىل إجراء 
معاينة للوقوؼ على حقيقة النزاع كالفصل يف الشهادتُت اإلداريتُت اؼبتعارضتُت الصادرتُت معا عن 

ما من الطرفُت اؼبتنازعُت، فإهنا خرقت الظهائر اؼبنظمة ألراضي اعبموع، سلطة الوصاية اؼبستدؿ هب
 كجاء قرارىا غَت مرتكز على أساس.

 (2679/1/3/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015مارس  10الصادر بتاريخ  198)القرار عدد 

 
أصل  -دفع بعدـ االختصاص النوعي  -دعوى اإلفراغ لالحتالؿ بدوف سند  .83

 اختصاص احملكمة التجارية. -ثبوت العالقة الكرائية عدـ  -ذباري 

من مدكنة التجارة يقتضي أكال توفر عنصر اغبق يف  80ك 79إف األصل التجارم حسب الفصلُت  
الكراء، كؼبا كانت الدعول هتدؼ إىل اإلفراغ لالحتالؿ بدكف سند، فإف عدـ إثبات العالقة 
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الكرائية مع مالك العقار أك سلفو اليت تلزمو ابنتقاؿ اؼبلك إليو، هبعل االختصاص منعقدا 
 للمحكمة االبتدائية.

 ( 6005/1/3/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015فرباير  24الصادر بتاريخ  150)القرار عدد 

 
 عدـ القبوؿ. -تدخل الغَت يف الدعوى  -دعوى التحفيظ  .84

صبيع اغبقوؽ اؼبدعى هبا بشأف عقار يف طور التحفيظ ينبغي أف تصاغ يف شكل تعرضات طبقا 
تدخل الغَت يف الدعول  من ظهَت التحفيظ العقارم، كمن شبة فإف مسطرة 24ؼبقتضى الفصل 

 اؼبنصوص عليها يف قانوف اؼبسطرة اؼبدنية ال ذبد ؾباال لتطبيقها يف ىذا النوع من الدعاكل.

 ( 3495/1/1/2009يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011نونرب  22الصادر بتاريخ  5088)القرار عدد 

 
 االستدالؿ حبجة اػبصم. – سبسك اؼبتعرض ابغبيازة –دعوى التحفيظ  .85

رة يف رسم ملكية طالب التحفيظ إىل منازعة أحد اؼبتعرضُت لو ال يعترب قرينة على ثبوت اغبيازة اإلشا
 ؽبذا اؼبتعرض كنفيها ابؼبقابل عنو، كإمبا يتعُت البحث يف اغبيازة ؼبن ىي يف الواقع.

 (2450/1/1/2009يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011مارس  1الصادر بتاريخ  916)القرار عدد 

 
 أطراؼ الدعوى.  -عقار ؿبجوز -تسجيل الشراء ابلرسم العقاري دعوى  .86

تكوف معيبة الدعول اؼبرفوعة يف مواجهة احملافظ العقارم الرامية إىل إلغاء قراره برفض تسجيل شراء 
العقار ابلرسم العقارم، دكف أف يكوف حاجز العقار احملفظ حجزا ربفظيا حاضرا يف الدعول 

 استيفاء الدين الذم أجرم اغبجز بشأنو.ليتمكن من ضماف حقوقو يف 

 ( 2009/1/1/1812يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011مارس  22الصادر بتاريخ  1328)القرار عدد 
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 –إراثة جامعة مقدمة على إراثة انقصة  -حق عيٍت  –التشطيب  دعوى .87

 التقادـ.

ة على اإلراثة الناقصة، ألهنا ما دامت اإلراثة اؼبدىل هبا من طرؼ اؼبنزؿ جامعة لكافة الورثة فهي مقدم
استندت على رسم التنزيل، كأف عدـ قيػاـ اؼبنزؿ بدعواه بعد تسجيل اإلراثة اؼبراد التشطيػب عليها 
بعد مدة، ال يعدـ صفتو يف طلب التشطيب على اإلراثػة الناقصة كتسجيل إراثتو، ابعتبار أف 

 التسجيل يف الرسم العقارم ال يطالو التقادـ.

 (982/1/1/2013يف اؼبلف اؼبدين عدد  2013مام  21الصادر بتاريخ  296عدد )القرار 

 

عدـ جواز سلوكها فبن كاف  -تدليس يف مسطرة التحفيظ  -دعوى التعويض  .88
 طرفا يف مسطرة التحفيظ.

من ظهَت التحفيظ العقارم مقررة ؼبن فاتتو إمكانية اؼبطالبة  64إف دعول التعويض يف إطار الفصل 
حبقو عينا عبرايف مسطرة التحفيظ يف غيبتو، أما من كاف طرفا يف اؼبسطرة اؼبذكورة كانتهت بصدكر 
حكم هنائي ضده ال يقر لو ابغبق اؼبتنازع عليو، ألف حجية الشيء اؼبقضي بو للحكم ربوؿ دكف 

هر من حجج أخرل إلثبات ذلك اغبق لصاغبو، كأنو ال ؾباؿ إمكاف مناقشة ما قد يستظ
من قانوف االلتزامات كالعقود ألف احملكمة مل ترد دعول اؼبدعي  106لالستدالؿ دبقتضيات الفصل 

 على أساس التقادـ كإمبا لعدـ إثبات التدليس.

 ( 3441/1/1/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  06الصادر بتاريخ  05)القرار عدد 

 

 528عدـ جوزاىا طبقا للفصل  –دعوى تكملة اؼبساحة الناقصة أو التعويض  .89
 اغبق يف طلب الفسخ أو قبوؿ اؼببيع على حالتو. –من ؽ.ؿ.ع 
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إف النقض يف مساحة األرض اؼببيعة بثمن إصبايل ال ىبوؿ للمشًتم اؼبطالبة ابلتعويض اؼبادم عن 
 ؼبطالبة بفسخ العقد أك قبوؿ اؼببيع على حالتو. ذلك النقص أك تكملتو عينا، كإمبا وبق لو ا

 ( 2828/1/7/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يوليوز  7الصادر بتاريخ  347)القرار عدد 

 
سلطة  -إجراء حبث  -مفهـو العرض العيٍت  -دعوى فسخ وعد ابلبيع  .90

 احملكمة.

إف إجراء حبث يندرج ضمن إجراءات التحقيق اؼبوكولة لسلطة احملكمة التقديرية كال تقـو بو إال إذا  
كاف ذلك ضركراي للفصل يف النزاع، كاحملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ؼبا عللت قرارىا أبف 

الفعلي  من ؽ.ؿ.ع ىو العرض العيٍت الذم يتبعو اإليداع 234اؼبقصود ابلعرض العيٍت يف الفصل 
كفق ما ىو مفصل يف مسطرة العرض كاإليداع، كتبنت علل احملكمة االبتدائية اليت اعتمدت 

 مقتضيات الفصل اؼبذكور، يكوف قرارىا معلال تعليال كافيا كمرتكزا على أساس.

 (94/1/7/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  20الصادر بتاريخ  19)القرار عدد 

عدـ جواب  -رفعها من شخص ميت  -بعدـ قبوؽبا دفع  -دعوى القسمة  .91
 أثره.  –احملكمة 

إف عدـ اعبواب على الدفوع اعبوىرية يشكل حالة من حاالت انعداـ التعليل، كاحملكمة ؼبا قضت 
ابلقسمة العينية كفق تقرير اػبربة، دكف أف ذبيب على دفع الطاعنُت الرامي إىل عدـ قبوؿ الدعول 

 ص ميت، تكوف قد عللت قرارىا تعليال انقصا كىو دبثابة انعدامو. شكال لرفعها من طرؼ شخ

 (325/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015مارس  17الصادر بتاريخ  155)القرار عدد 

 

قبل اكتماؿ مدة اغبيازة اؼبعتربة  -شرط اؼبنازعة يف اؼبلك  - استمراررسم  .92
 شرعا.
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تلك اليت تكوف قبل اكتماؿ مدة اغبيازة اؼبعتربة شرعا كليس إف اؼبنازعة اؼبؤثرة على سالمة اؼبلكية ىي 
تلك اليت أتيت الحقة ؽبا. كاحملكمة ؼبا قضت بعدـ صحة التعرض بعلة أف شهود رسم ملكية 
اؼبتعرضُت شهدكا ابغبيازة كالتصرؼ كابلًتامي على اؼبشهود فيو، تكوف قد عللت قرارىا تعليال 

 فاسدا.

 (5717/1/8/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015مارس  03الصادر بتاريخ  149)القرار عدد 

 
 حكم ابستحقاؽ اؼبلك احملجوز. -ملك الغَت  -رفع حجز ربفظي  .93

ال هبوز إيقاع حجز ربفظي على عقار ليس يف ملكية اؼبدين، كاحملكمة ؼبا قضت برفع اغبجز 
احملجوز، تكوف قد عللت قرارىا  التحفظي اعتمادا على اغبكم القاضي ابستحقاؽ الغَت للعقار

 تعليال كافيا. 

 (3761/1/1/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  20الصادر بتاريخ  34)القرار عدد 

 

 إثباتو. -ارباد اؼبدخل  -شركة على الشياع  -شفعة  .94

غبصتو يتعُت على الشفيع أف يثبت شركتو على الشياع يف اؼباؿ الذم يطلب شفعتو كقت بيع شريكو 
فيو كبقائو شريكان إىل حُت تقديبو طلب الشفعة، كيبكن إثبات ذلك كلو بشهادة عدلُت أك ما 
يقـو مقامهما أك بوثيقة مَتاث تثبت الشياع يف اؼباؿ العقارم ابإلرث عن موركثو مع البائع 

 للمشفوع منو.

 (5049/1/3/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015فرباير  24الصادر بتاريخ  145)القرار عدد 

 
عدـ التوفر على اؼبؤونة اؼبغطية ؼبقابل  -شيك بنكي  -عرض عيٍت  -شفعة  .95

 عرض انقص.  -الشفعة بتاريخ إنشائو 
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إف العرض العيٍت لألخذ ابلشفعة كلئن صح بواسطة الشيك ابعتباره أداة كفاء، فإف شرطو أف تكوف 
الشيك كبتاريخ عرضو على  مؤكنة الشيك متوفرة لدل البنك اؼبسحوب عليو بتاريخ إنشاء

اؼبشفوع منو، كاحملكمة ؼبا قضت بسقوط حق الشفيع يف األخذ ابلشفعة بعلة عدـ صحة العرض 
العيٍت للشفعة ابعتباره عرضا انقصا لعدـ توفر الشيك على اؼبؤكنة اؼبغطية ؼبقابل الشفعة، تكوف 

 قد بنت قضاءىا على أساس من القانوف كمل زبرؽ أم مقتضى قانوين.

 (4604/1/4/2012يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015مارس  03الصادر بتاريخ  135)القرار عدد 

 
 -عدـ مناقشتو  -منازعة فيو  -إشهاد أبداء واجب السمسرة  -شفعة   .96

 أثره.

ؼبا كاف الشفيع قد انزع يف اإلشهاد اؼبستدؿ بو من طرؼ اؼبشفوع منو إلثبات أنو أدل كاجب 
السمسرة، كدفع أبف اإلشهاد اؼبذكور غَت عامل لعدـ توفره على الشركط اؼبتطلبة قانوان، فإف 

ها احملكمة عندما التفتت عن ىذا الدفع كمل تعمل على تقوًن اغبجة إعماال أك إنباال كبياف قيمت
القانونية، كقضت بتأييد اغبكم االبتدائي القاضي برفض طلب الشفعة لعدـ أداء كاجب السمسرة 
رغم ما للدفع اؼبذكور من أتثَت على سَت الدعول، تكوف قد عللت قرارىا تعليال انقصا كىو دبثابة 

 انعدامو. 

 (3073/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015أبريل  21الصادر بتاريخ  226)القرار عدد 

 
 تبليغو بعنواف اؼبشفوع منو الوارد بعقد الشراء. -عرض عيٍت  -شفعة  .97

من شركط األخذ ابلشفعة عرض ما هبب مقابلها على اؼبشفوع منو يف العنواف اؼببُت بعقد شرائو كال 
و يعفى منو إال عند تعذر التبليغ، كاحملكمة ؼبا ثبت ؽبا عدـ قياـ الشفيعة بتبليغ اؼبشفوع من

ابلعرض العيٍت يف ؿبل سكناه الوارد يف عقد الشراء، كرتبت على ذلك عدـ صحة العرض اؼبذكور 
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الذم تعذر تبليغو إليو دبقر عملو بسبب عدـ العثور عليو، تكوف قد عللت قرارىا تعليال سليما 
 ككافيا.

 (2993/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015مام  05الصادر بتاريخ  257)القرار عدد 

 
بيعو اغبصة اؼبشاعة بعد  -فبارستها ضد من ىو مقيد ابلرسم العقاري  -شفعة  .98

 أثره. -رفع الدعوى 

من اؼبقرر قانوان أنو ال تؤخذ اغبصة اؼبشفوعة إال من يد اؼبشًتم اؼبقيد ابلرسم العقارم، كؼبا كاف 
بغض النظر عما  الطاعن قد أقاـ دعول الشفعة ضد من كاف مقيدا ابلرسم العقارم كقت تقديبها

غبق بو من تفويتات، فإف احملكمة عندما ردت طلبو ابلنظر إىل تفويت اؼبشفوع منو للشقص 
 اؼبشفوع بعد إقامة دعول الشفعة عليو، تكوف قد خرقت القانوف كعللت قرارىا تعليال فاسدا.

 (673/1/4/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015شتنرب 29الصادر بتاريخ  471)القرار عدد 

 
 شروطها. -صعوبة يف التنفيذ  .99

ؼبا كانت الدعول اليت سبق لألجَت أف رفعها من أجل اؼبطالبة دبستحقاتو الناذبة عن عقد العمل 
موجهة ضد الشركة اؼبشغلة، فإف اغبكم الصادر بشأهنا كإف كاف قد أشار إىل االسم الشخصي 

إجراءات التنفيذ يف مواجهة للمطلوب يف النقض مقركان بصاحب الشركة اؼبشغلة، فإف مباشرة 
 ىذا األخَت بصفتو الشخصية يشكل صعوبة يف التنفيذ.

 (102/1/8/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015مام  26الصادر بتاريخ  325)القرار عدد 

 

عدـ جديتها يف  –التمسك بوقائع سابقة لصدور اغبكم  –صعوبة يف التنفيذ  .100
 أتجيل أو إيقاؼ التنفيذ.



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

83 

لصعوبة اليت يعتد هبا من أجل إرجاء التنفيذ أك كقفو ىي اليت يكوف مبناىا على كقائع من اؼبقرر أف ا
الحقة على صدكر اغبكم اؼبراد تنفيذه، أما إذا كانت قائمة قبل صدكر اغبكم فإهنا تعترب يف 
حكم اؼبقضي بو، سواء مت الدفع هبا أثناء نظر اػبصومة أك مل يدفع هبا. كاؼبطلوب يف النقض سبق 

أف استصدر ذباه احملافظ قرارا استئنافيا قضى عليو بتأسيس رسم عقارم ؼبطلب التحفيظ، كأف  لو
األسباب اليت اعتمدىا احملافظ حسب مقالو االفتتاحي إلاثرة الصعوبة من أجل كقف تنفيذ القرار 
اؼبذكور كانت مبنية فقط على الفرؽ يف اؼبساحة بُت ما ىو مضمن برسم شراء اؼبطلوب يف 

قض كبُت اؼبساحة اليت أسفر عنها التحديد، كعلى اختالؼ موقع العقار كحدكده بُت ما ىو  الن
كائن على أرض الواقع كبُت ما ىو مدكف برسم الشراء، كىي أسباب كانت قائمة قبل صدكر 

 القرار اؼبثارة بشأنو الصعوبة.

 (4357/1/8/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015أبريل  07الصادر بتاريخ  216)القرار عدد 

 

قاعدة اعبنحي  -التزاماتو يف مواجهة اؼبشًتي  -ضماف البائع لالستحقاؽ   .101
 شروط إعماؽبا. -يوقف اؼبدين 

إف التزاـ البائع بضماف االستحقاؽ يقتضي منو الكف عن كل فعل أك مطالبة ترمي إىل التشويش 
البيع ؾبرد عن أصل اؼبلك، كأف  على اؼبشًتم، كال وبق لو ابلتايل مواجهة اؼبشًتم منو بكوف عقد

تطبيق قاعدة "اعبنحي يوقف اؼبدين" رىُت بوجود دعول جنحية قائمة ؽبا أثر على الفصل يف 
 النزاع اؼبدين.

 (3558/1/1/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  06الصادر بتاريخ  06)القرار عدد 

 
وجوب إجراء  –إدالء بواثئق مؤيدة للطلب  –طلب إفراغ بسبب االحتياج  .102

 .14التأكد من شروط الفصل  –حبث 
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يبكن تصحيح اإلشعار ابإلفراغ لالحتياج إذا كاف اؼبكرم أك أصولو أك فركعو حسب األحواؿ ال 
الطلب  يشغلوف سكنا يف ملكهم ككافيا غباجياهتم العادية. كاحملكمة ؼبا أعرضت عن البت يف

على ضوء الواثئق اؼبستند عليها الدعاء اإلفراغ بسبب االحتياج، كمل ذبر حبثا للتأكد من عدـ 
من ظهَت  14شغل الطاعنُت لسكن يف ملكهم ككافيا غباجياهتم العادية حسب ما يقتضيو الفصل 

 ، يكوف قرارىا انقص التعليل اؼبنزؿ منزلة انعدامو.1980

 (4379/1/6/2013يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  20الصادر بتاريخ  51)القرار عدد 

 
 -ملكية اؼبكري غبصة مشاعة يف ؿبل آخر  -طلب إفراغ بسبب االحتياج  .103

 .14عدـ اعتبارىا بديال ؼبا اشًتطو الفصل 

ؼبا كانت الشقة اؼبكراة للمطلوب فبلوكة للطاعن الذم يرغب يف اسًتجاعها إلسكاف ابنو، فإف 
 14ملكيتو غبصة على الشياع كغَت مفرزة يف ؿبل آخر ال يبكن اعتبارىا بديال ؼبا اقتضاه الفصل 

من عدـ شغل اؼبكرم أك فركعو حملل آخر يف ملكهم ككافيا غباجياهتم  25/12/1980من ظهَت 
 عادية.ال

 ( 3435/1/6/2013يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015مام  26الصادر بتاريخ  376)القرار عدد 

 
العربة ابنتهاء التوكيل  –احتساب أجلو  –تقادـ  -طلب ربديد أتعاب احملامي  .104

 أو بصدور حكم هنائي.

التوكيل سواء إف العربة يف احتساب سرايف أجل التقادـ ابلنسبة لطلبات ربديد األتعاب ىي ابنتهاء 
بعزؿ احملامي أك بصدكر حكم هنائي، كاحملكمة ؼبا اعتمدت آخر إجراء قاـ بو الطاعن كمحاـ 
لتقضي بسقوط طلبات ربديد األتعاب اؼبقدمة من طرفو للتقادـ دكف أف تبحث يف أمر انتهاء 
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نزؿ منزلة التوكيل من عدمو ابلرغم فبا لو من أتثَت يف قضائها، يكوف قرارىا فاسد التعليل اؼب
 انعدامو.

 ( 5781/1/1/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015شتنرب  15الصادر بتاريخ  481)القرار عدد 

 
 تقدمي اؼبتعرض غبجج قوية. -طلب ربفيظ .105

إف طلب التحفيظ يعطي صاحبو صفة اؼبدعى عليو، كال هبب عليو اإلدالء حبجة حىت يدعم اؼبتعرض 
إثباات لتعرضهم برسم شراء قدًن ال يتضمن أية مراجع توثيقية، تعرضو حبجة قوية، كاؼبتعرضوف أدلوا 

كال يتضمن خطاب القاضي، ال وبمل حدكد العقار كال مساحتو كال كصفو، كال ما يبيزه عن غَته 
من العقارات، كما مل يؤيد اؼبتعرضوف تعرضهم دبا يفيد عالقتهم ابؼبشًتين، لذلك فاحملكمة يف غٌت 

حفيظ، فبا هبعل طلب إيقاؼ البت يف انتظار الفصل يف الشكاية عن مناقشة حجج طالب الت
 اؼبباشرة اؼبقدمة يف مواجهة شهود البينة اؼبدىل هبا من طرؼ طاليب التحفيظ غَت ذم أثر.

 ( 5826/1/1/2013يف اؼبلف اؼبدين عدد  2014أبريل  01الصادر بتاريخ  184)القرار عدد 

 

منازعة يف السومة  -سباطل يف أداء واجبات الكراء  -طلب فسخ عقد كراء  .106
إجراء خربة غَت  -من ؽ.ؿ.ع  443وجوب إجراء حبث طبقا للفصل  -الكرائية 

.  الـز

درىم،  500إف احملكمة ؼبا أعرضت عن اعبواب على دفع اؼبكًتم أبف السومة الكرائية ؿبددة يف 
من ؽ.ؿ.ع كاليت يؤمر  634اؼبنجزة يف إطار مقتضيات الفصل كاعتمدت ما جاء يف تقرير اػبربة 

هبا يف حالة عجز طريف العالقة الكرائية عن إثبات السومة ابلطرؽ اؼبقررة قانوان، فإهنا ؼبا بتت يف 
الدعول دكف إجراء وبث مع الطرفُت للتأكد من السومة اغبقيقية على ضوء مقتضيات الفصل 

 ص التعليل اؼبنزؿ منزلة انعدامو.من ؽ.ؿ.ع يكوف قرارىا انق 443
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 (2481/1/6/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015أبريل  14الصادر بتاريخ  270)القرار عدد 

 

عدـ إنذار اؼبتعرض بتنصيب ؿباـ  –تقديبو بصفة شخصية  -طعن ابلتعرض  .107
 خرؽ القانوف. –

إنذار لألطراؼ بشأهنا لتصحيح إف اإلخالالت الشكلية اليت يبكن تداركها تقتضي من احملكمة توجيو 
اؼبسطرة. كاحملكمة ؼبا قضت بعدـ قبوؿ الطعن ابلتعرض شكال بعلة أنو قدـ بصفة شخصية كدكف 

 توجيهها لإلنذار بتنصيب ؿباـ، يكوف قرارىا غَت مرتكز على أساس.

 ( 5411/1/1/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015شتنرب   15الصادر بتاريخ  480)القرار عدد 

 
عدـ  -انتفاء أىلية التقاضي  -تقديبو من شخص متوىف  -عن ابلنقض ط .108

 قبولو.

دبقتضى الفصل األكؿ من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية، فإنو ال يصح التقاضي إال فبن لو األىلية إلثبات 
حقوقو. كؼبا كاف الطعن ابلنقض قدـ ابسم الطاعنة كىي متوفاة، فإنو يكوف غَت مقبوؿ شكال 

 ا للتقاضي.النتفاء أىليته

 (3507/1/4/2013يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يونيو  02الصادر بتاريخ  306)القرار عدد 

 
 -طلب رفع اغبجز  –عقد شراء غَت مسجل  –حجز ربفظي  –عقار ؿبفظ  .109

 صفة اؼبشًتي يف ذلك. 

فإف ىذا  ما داـ اغبجز التحفظي وبوؿ دكف تقييد احملافظ العقارم لشراء اؼبشًتم على الرسم العقارم،
 األخَت لو الصفة كاؼبصلحة يف تقدًن طلب رفع اغبجز اؼبذكور.
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 ( 2230/1/7/2012يف اؼبلف اؼبدين عدد  2013يوليوز  16الصادر بتاريخ  344)القرار عدد 
التشطيب على  -ظهور اػبلف  -إرث الدولة  -تركة شاغرة  -عقار ؿبفظ  .110

 التقييد.

 الطعن يف صحة البيع. -ورقة عرفية معًتؼ هبا -إثبات  -بيع  .111

صدكر أمر قضائي إبعالف أف ىالكا توىف كمل يًتؾ كاراث كخلف مًتككا تسلمتو الدكلة بصفتها مؤىلة 
لإلرث، ال يبنع خلفو الذم ظهر بعد ذلك، من اؼبطالبة حبقو اؼبنجر إليو من اؽبالك اؼبذكور، كال 

قط لإلعالف عن حالة ظاىرة، تتوقف ىذه اؼبطالبة على الطعن يف األمر القضائي الذم صدر ف
 كىي انعداـ اػبلف، كبعد ذلك ثبت العكس.

تسجيل الدكلة كمالكة يف الرسم العقارم الذم آؿ إليها عن طريق اإلرث، ال يسحب الصفة من أم 
كارث ظهر أك مشًت للعقار بتاريخ سابق من أف يقاضيها كيطلب التشطيب على تقييدىا، إذ أف 

 عقارم ال يتقادـ. طلب التسجيل يف الرسم ال

من جهة  -اؼبتوىف  -ما داـ بيع العقار احملفظ مت دبوجب كرقة عرفية ربمل تصديقا على توقيع البائع 
رظبية، فإنو يعترب انفذا كال يطعن فيو إال ابلزكر، إذ أف الورقة العرفية اؼبعًتؼ هبا فبن يقع التمسك 

و، يكوف ؽبا نفس قوة الدليل اليت للورقة الرظبية هبا ضده أك اؼبعتربة قانوان يف حكم اؼبعًتؼ هبا من
يف مواجهة كافة األشخاص على التعهدات كالبياانت اليت تتضمنها، كال يكفي الطعن فيها عن 

 طريق الدفع بعدـ صحتها.

 ( 1982/1/1/2009يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011فرباير  22الصادر بتاريخ  837)القرار عدد 

 
وجوب إجراء  -تعرض الدولة  -طلب ربفيظو  -ة عقار مسًتجع من الدول  .112

 معاينة دبساعدة مهندس لتطبيق اغبجج.
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إف احملكمة ؼبا اعتمدت على التصميم الطبوغرايف للعقار موضوع النزاع للقوؿ أف اؼبدعى فيو ىو اؼبلك 
الذم اسًتجعتو الدكلة من مالكو األجنيب، دكف إجراء معاينة على العقار اؼبدعى فيو لتطبيق 

من  43ك 34اغبجج عليو كدبساعدة مهندس مساح كطبق الشركط اؼبنصوص عليها يف الفصلُت 
 قانوف التحفيظ العقارم، يكوف قرارىا غَت مرتكز على أساس قانوين. 

 (1502/1/8/2012يف اؼبلف اؼبدين عدد  2013يناير  15الصادر بتاريخ  17)القرار عدد 

 
داخل اؼبدار اغبضري وقت صدور عدـ تواجده  –عقار فبلوؾ لشخص أجنيب  .113

عدـ القياـ إبجراءات نقل  –انتقاؿ ملكيتو للدولة حبكم القانوف  –ظهَت االسًتجاع 
 أثره. –اؼبلكية 

ؼبا كاف العقار اعبارم يف ملك شخص أجنيب ال يتواجد داخل اؼبدار اغبضرم كقت صدكر ظهَت 
القانوف، كأف تراخيها يف القياـ االسًتجاع، فإف ملكيتو تكوف قد انتقلت إىل الدكلة حبكم 

 إبجراءات نقل ملكيتو، ال يًتتب عنو سقوط ملكيتها لو.

 ( 567/1/8/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يوليوز  07الصادر بتاريخ  418)القرار عدد 

 

عدـ ذكر معاينة  –اإلشارة فيو إىل اغبيازة اعًتافا وليس معاينة  –عقد صدقة  .114
 أثره. –بو من صبيع شواغلو إخالء العقار اؼبتصدؽ 

إف إثبات اغبيازة يف التربعات ال يكوف فقط دبعاينة العدلُت بل أيضا ابلبينة كبكل تصرؼ يقع من 
اؼبتربع عليو على الشيء اؼبتربع بو، كأنو طبقا للقواعد الفقهية فإف العطية للراشد تكوف صحيحة 

ؿ خليل: "أما لو كىب األب دار يف حدكد ما أفرغو اؼبعطي لقوؿ اػبرشي يف شرحو على قو 
 سكناه لكبار كلده فال يبطل منها إال ما سكنو فقط كيصح ما حازه الولد كاف كثَتا أك يسَتا".

 (6336/1/8/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015مام  12الصادر بتاريخ  297)القرار عدد 
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 أشهر.  3عدـ تضمُت اإلنذار ألجل  –إهناؤه  -عقد كراء سكٍت   .115

إف احملكمة ؼبا قضت برفض طلب اإلفراغ بعلة أف عقد الكراء الرابط بُت الطرفُت خاضع ؼبقتضيات 
منو، يكوف قرارىا  9، كأف اإلشعار ابإلفراغ مل يتضمن األجل الوارد ابلفصل 25/12/1980ظهَت 

 معلال تعليال كافيا.

 (3751/1/6/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  13الصادر بتاريخ  35)القرار عدد 

 
انقضاء العقد بقوة  -انتهاء اؼبدة  -فسخ كراء رخصة سيارة أجرة طاكسي  .116

. –القانوف   إعطاء تنبيو ابإلخالء غَت الـز

استمرار اؼبكًتم يف االنتفاع ابلعُت اؼبكراة ال يؤدم إىل التجديد الضمٍت للعقد إذا كاف قد حصل 
عمل يعادلو يدؿ على رغبة أحد اؼبتعاقدين يف عدـ ذبديد العقد، كأف تنبيو ابإلخالء أك أم 

التنبيو قد وبصل قبيل انتهاء اؼبدة أك عند سبامها أك خالؿ فًتة قد تعتربىا احملكمة معقولة للتعبَت 
عن عدـ الرغبة يف التجديد كيراعى يف ذلك كل عمل يدؿ على التعبَت عن الرغبة اؼبذكورة. 

ندت يف قضائها على ضركرة توجيو التنبيو قبل انتهاء مدة العقد تكوف قد اقتضت كاحملكمة ؼبا است
 اؼبذكور، كجاء معو قرارىا غَت مرتكز على أساس. 690موجبا مل ينص عليو الفصل 

 ( 5310/1/6/2013يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  13الصادر بتاريخ  18)القرار عدد 

 

عدـ جواز  -اعبميع دبن فيهم خلف البائع سرايهنا على  -قاعدة التطهَت   .117
 االحتجاج ابغبقوؽ العينية السابقة.

ال هبوز االحتجاج حبق عيٍت سابق مل يسجل على الرسم العقارم خالؿ مرحلة التحفيظ. كاحملكمة 
قضت بعدـ قبوؿ طلب صحة رسم الشراء، بعلة أف قاعدة تطهَت العقار بتحفيظو قاعدة مطلقة 
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ن فيهم خلف البائع، يكوف قرارىا مرتكزا على أساس قانوين كمعلال تعليال تسرم على اعبميع دب
 سليما.

 (2812/1/1/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  20الصادر بتاريخ  37)القرار عدد 

 

 -تقدمي الدولة ؼبطلب التحفيظ  - قرار اسًتجاع عقار فالحي من األجانب .118
الطعن يف شرعيتو يف إطار دعوى  -االسًتجاع حجية قرار  -تعرض على اؼبطلب 

 اإللغاء. 

اعتماد الدكلة يف تقدًن مطلبها للتحفيظ على قرار اسًتجاع العقار الفالحي من األجنيب يبتنع معو 
مناقشة حجج الطرؼ اؼبتعرض كالبحث فيما إذا كانت سابقة أك الحقة على صدكر القرار 

البحث يف ترجيح بعضها على بعض ابغبيازة أك قدـ الوزارم اؼبشًتؾ القاضي ابالسًتجاع أك 
التاريخ، ما داـ أف أمالؾ الدكلة ال تكتسب ابغبيازة كال ابلتقادـ، كأف قرار االسًتجاع ال هبوز 

 اجملادلة يف شرعيتو خارج إطار دعول اإللغاء أماـ اعبهة اؼبختصة.

 ( 1941/1/8/2014عدد  يف اؼبلف اؼبدين 2015يناير  13الصادر بتاريخ  37)القرار عدد 

 
توجيو  -الطعن فيو ابالستئناؼ  -قرار نقيب ىيئة احملامُت بتحديد األتعاب  .119

 االستئناؼ ضد احملامي اؼبعٍت وليس ضد النقيب مصدر القرار.

من قانوف احملاماة وبق لكل من احملامي كموكلو الطعن شخصيا أماـ الرئيس األكؿ  96دبقتضى اؼبادة 
حملكمة االستئناؼ يف قرار النقيب اؼبتعلق بتحديد األتعاب كأدائها، كيتم البت يف االستئناؼ بعد 

أك  استدعاء أطراؼ النزاع كنبا احملامي كموكلو كمل ترد فيها إشارة تفيد أف النقيب طرؼ يف اؼبنازعة
إىل أف االستئناؼ يقاـ يف مواجهتو أك أف البت فيو يقتضي استدعاءه كما نصت على ذلك 

اؼبتعلق ابختصاص غرفة اؼبشورة. كاحملكمة ؼبا قضت بعدـ قبوؿ االستئناؼ شكال بعلة  95اؼبادة 
 عدـ توجيو مقاؿ الطعن ضد النقيب مصدر القرار يكوف قرارىا خارقا للمقتضيات اؼبذكورة.
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 ( 4898/1/6/2013يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015أبريل  21الصادر بتاريخ  285ار عدد )القر 

 
 حجيتها. –بياانت الرسم العقاري  –قسمة  .120

إف احملافظ على األمالؾ العقارية ال يتخذ قرارا بتأسيس رسم عقارم هنائي ال يقبل الطعن إال بعد أف 
لو مع بياف حدكده كاألمالؾ اجملاكرة  ىبضع العقار إلجراءات خاصة تتضمن لزكما كصفا مفصال

كاؼبالصقة لو كنوعو كمساحتو، كاحملكمة ؼبا التزمت قسمة العقار اؼبدعى فيو كفق بياانتو اؼبضمنة 
ابلرسم العقارم اؼبتعلق بو كقضت بتأييد اغبكم القاضي ابلقسمة بُت أطرافو، تكوف قد عللت 

 قرارىا تعليال كافيا.

 ( 2333/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يونيو  02الصادر بتاريخ  302)القرار عدد 

 

 شروط عبوء احملكمة إىل قسمة التصفية.  -قسمة   .121

من اؼبقرر قانوان كقضاء أنو ال يصار إىل قسمة التصفية إال إذا تعذرت العينية ؼبانع القانوف أك لطبيعة 
ة ؼبا أيدت اغبكم االبتدائي القاضي ببيع الشيء أك لتعذر االنتفاع كلو أبصغر نصيب، كاحملكم

اؼبدعى فيو ابؼبزاد العلٍت بعلة أف طريف النزاع غَت متوافقُت على إجراء قسمة عينية يف إطار 
اؼبشركعُت الذين اقًتحهما اػببَت، دكف أف تبُت اؼبانع من القسمة العينية، تكوف قد عللت قرارىا 

 تعليال فاسدا.

 (6119/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015فرباير  17اريخ الصادر بت 98)القرار عدد 

 
العربة ابؼبالكُت  -الدفع بعدـ إدخاؿ كافة اؼبالكُت على الشياع  -قسمة  .122

 اؼبسجلُت قبل اغبكم وليس أثناء إقامة الدعوى.
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الشياع إف احملكمة ؼبا قضت ابلقسمة كفق تقرير اػبربة، كردت الدفع بعدـ إدخاؿ كافة اؼبالكُت على 
اؼبؤيد بشهادة عقارية بعلة أف األمر يتعلق بعقار ؿبفظ العربة فيو ابؼبالكُت اؼبسجلُت عند رفع 
الدعول، فإهنا مل تبحث فيما إذا كاف التغيَت الطارئ على عدد اؼبالكُت بعد إقامة الدعول 

إىل تسلسل  صحيحة ابتداء كقبل اغبكم أك نتيجة إغفاؿ بعض اؼبالكُت زمن إقامة الدعول ابلنظر
التقييدات ابلرسم العقارم اؼبدعى فيو لتبٍت حكمها على ما انتهى إليو ربقيقها، تكوف قد عللت 

 قرارىا تعليال فاسدا.

 (3076/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015أبريل  28الصادر بتاريخ  242)القرار عدد 

 
لتأكد من ا -وجوب الفصل فيو  -نزاع بُت الشركاء حوؿ اؼبلكية  -قسمة  .123

 توافر حالة الشياع.

من اؼبقرر فقها أنو ال هبوز قسمة ماؿ منازع فيو. كؼبا كانت ملكية الدار اؼبطلوب قسمتها ؿبل نزاع 
بُت الشركاء، فإنو يتعُت على احملكمة الفصل يف النزاع القائم حوؿ ملكية اؼبدعى فيو أرضا كبناء 

 ىو قاضي الفرع. كمدل توافر حالة الشياع ابعتبار أف قاضي األصل

 ( 5938/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يونيو  02الصادر بتاريخ  309)القرار عدد 
الثمن النهائي  -ربديد الثمن االفتتاحي النطالؽ البيع ابؼبزاد  -قسمة تصفية  .124

 ربدده اؼبزايدة.

إف الثمن النهائي يف البيوعات ابؼبزايدة ربدده ىذه األخَتة، كاحملكمة ؼبا اعتربتو كذلك كردت طلب 
الطاعنُت إجراء خربة جديدة كقضت بتأييد اغبكم القاضي بقسمة التصفية مع اعتماد شبن 
انطالؽ البيع احملدد من طرؼ اػببَت تكوف قد بنت قرارىا على أساس قانوين كعللتو تعليال 

 ليما. س

 ( 3677/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015شتنرب  15الصادر بتاريخ  434)القرار عدد 
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 عقار خاضع لقانوف التجزئة العقارية.  -قسمة التصفية  .125

ال يصار إىل قسمة التصفية إال إذا تعذرت القسمة العينية لطبيعة الشيء أك للقانوف أك لتعذر االنتفاع 
 25.90ة ؼبا صارت إىل قسمة التصفية جملرد خضوع اؼبدعى فيو لقانوف بو كلو دبدرؾ، كاحملكم

اؼبتعلق ابلتجزئة العقارية، كدكف البحث يف مدل قابلية العقار للقسمة العينية كفقا لضوابط 
القانوف اؼبذكور كلتصاميم التهيئة كالتنطيق، يكوف قرارىا مشواب بعيب فساد التعليل كىو دبثابة 

 انعدامو. 

 ( 343/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  20الصادر بتاريخ  36)القرار عدد 

 

 جواز القسمة العينية.  -عقار غَت خاضع للملكية اؼبشًتكة  -قسمة تصفية   .126

إف عدـ خضوع العقار لقانوف اؼبلكية اؼبشًتكة ال يبنع من قسمتو عينا مىت كاف ذلك فبكنا حبسب 
ككفق ضوابط القسمة العينية، كاحملكمة ؼبا صارت إىل قسمة التصفية بعلة:  طبيعتو كفق ما أعد لو

"إف العقار اؼبراد قسمتو عبارة عن أرض هبا بناية مكونة من طابق سفلي كثالثة طوابق علوية 
كسطح، كىو غَت خاضع لنظاـ اؼبلكية اؼبشًتكة، كىو ما تكوف معو القسمة العينية للعقار 

 قانونية" دكف مراعاة القاعدة أعاله تكوف قد عللت قرارىا تعليال فاسدا.مستحيلة من الناحية ال

 (4724/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015مارس  17الصادر بتاريخ  164)القرار عدد 
وجوب اللجوء إىل  –استحالة إجراءىا ابلنظر لواثئق التعمَت  -قسمة عينية  .127

 قسمة التصفية. 

إف احملكمة ؼبا صارت إىل قسمة التصفية بعدما ثبت ؽبا من خالؿ تقرير اػبربة استحالة إجراء قسمة 
عينية يف اؼبدعى فيو بعلة أف كاثئق التعمَت ال تسمح إبحداث التجزئة إال يف حدكد مائيت مًت، يف 

لتزمت حُت أف أصغر نصيب ؼبشتاع يف اؼبدعى فيو ال يتعدل مائة كطبسُت مًتا، تكوف قد ا
 التطبيق السليم للقانوف كعللت قرارىا تعليال سائغا قانوان. 



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

94 

 (4672/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يونيو  30الصادر بتاريخ  360)القرار عدد 
 شروطها. –قسمة عينية  .128

من اؼبقرر فقها كقانوان أف احملكمة ربكم بقسمة العقار اؼبشاع قسمة عينية كلما كانت ىذه القسمة 
كنة، كبفرز اغبصص كتكوين األنصبة على أساس أصغر حصة، كعن طريق التقوًن كالتعديل، مث فب

توزع األنصبة اؼبفرزة بُت الشركاء ابلقرعة، كتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبَت يف اؼبسح 
الطبوغرايف يعُت موقع كحدكد كمساحة كل نصيب مفرز، مع بياف اؼبدخل كاؼبخرج دبا وبقق 

 فاع حبسب ما أعد لو.االنت

 (3514/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يوليوز  14الصادر بتاريخ  382)القرار عدد 

 
. -شروطها  -قسمة عينية   .129  سباثل اؼبقسـو

من اؼبقرر فقها أف من شركط قسمة العقار سباثل اؼبقسـو كتتم يف كل نوع على حدة. كاحملكمة ؼبا 
قضت ابلقسمة العينية كفق تقرير اػبربة الذم أفرد للمطلوبة حظها يف رظبُت عقاريُت دكف أف 
ىبصها حبظ يف كل عقار على حدة حسب نسبة سبلكها، تكوف قد خالفت القاعدة الفقهية 

 كىي دبثابة قانوف. أعاله 

 (1888/1/4/2013يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015أبريل  21الصادر بتاريخ  224)القرار عدد 
 شروطها. -قسمة القرعة  .130

من اؼبقرر فقها أف شرط قسمة القرعة سباثل اؼبقسـو كمىت تعددت العقارات أفرد كل نوع كال ذبمع إال 
صادقت على اػبربة مع إعماؿ القرعة عند التنفيذ إذا تساكت قيمة كرغبة كتقاربت. كاحملكمة ؼبا 

رغم ما أاثره الطاعن من كوهنا صبعت بُت عقارات ـبتلفة يف القسمة كأفردت ؾبموعة منها 
 317ؼبشتاعُت يف جهة معينة كأفردت أخرل ؼبشتاعُت آخرين، تكوف قد خالفت مقتضيات اؼبادة 

 وؿ هبا يف ىذا اجملاؿ.من مدكنة اغبقوؽ العينية، كالقواعد الفقهية اؼبعم



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

95 

 (2172/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يونيو  23الصادر بتاريخ  346)القرار عدد 

 
 شروطها. -دعوى الصعوبة يف التنفيذ  -قضاء استعجايل  .131

إف قاضي اؼبستعجالت كىو يبت يف دعول الصعوبة يف التنفيذ ال يعترب درجة أخرل من درجات 
طرح النزاع من جوانبو اليت سبقت مناقشتها، إذ إف الصعوبة اليت يعتد  التقاضي حىت يعاد أمامو

هبا من أجل إرجاء التنفيذ أك كقفو ىي اليت يكوف مبناىا على كقائع الحقة على صدكر اغبكم 
اؼبراد تنفيذه، أما إذا كانت قائمة قبل صدكر اغبكم، فإهنا تعترب يف حكم اؼبقضي بو، سواء مت 

 ر اػبصومة أك مل يدفع هبا.الدفع هبا أثناء نظ

 ( 59/1/8/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015مام  26الصادر بتاريخ  324)القرار عدد 

 
 شروطها. –قوة الشيء اؼبقضي بو  .132

إف قوة الشيء اؼبقضي بو ال تثبت إال ؼبنطوؽ اغبكم كال تقـو ابلنسبة ؼبا جاء فيو أك ما يعترب نتيجة 
ىو نفس ما سبق طلبو كأف تؤسس على نفس السبب كقائمة  حتمية لو كيلـز أف يكوف الشيء

بُت نفس اػبصـو كمرفوعة منهم كعليهم. كاحملكمة ؼبا قضت برفض طلب اإلفراغ اعتمادا على 
سبقية البت، رغم أف العقار موضوع الدعول السابقة ليس ىو نفسو موضوع الدعول اغبالية، 

 من ؽ.ؿ.ع. 451يكوف قرارىا خارقا للفصل 

 (3766/1/3/2013يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  13الصادر بتاريخ  26ار عدد )القر 

 
حجيتها على من كاف طرفا فيها وعلى خلفو من  -قوة الشيء اؼبقضي بو  .133

 أثرىا يف مواجهة احملكـو عليو. -أجل سقوط األحكاـ يطاؿ قوهتا التنفيذية  -بعده 



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

96 

من اؼبقرر أف األحكاـ اغبائزة لقوة الشيء اؼبقضي بو حجة على من كاف طرفا فيها كعلى خلفو من 
من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية يطاؿ  428بعده، كأف أجل سقوط األحكاـ اؼبنصوص عليو يف الفصل 

يتمسك قوهتا التنفيذية، أما حجيتها بُت طرفيها فتبقى قائمة، كابلتايل ال ؾباؿ للمحكـو عليو أف 
 ابغبيازة يف مواجهة اؼبستفيد من اغبكم مهما طاؿ أمدىا. 

 (3061/1/1/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  13الصادر بتاريخ  17)القرار عدد 

 

 شروط صحتو. -كراء أراضي اعبموع  .134

عية يتوقف إف احملكمة ؼبا أيدت اغبكم االبتدائي القاضي إبفراغ اؼبطلوبُت بعلة أف كراء األراضي اعبما
غَت متوفرة يف  1919أبريل  27على إذف من صبعية اؼبندكبُت، كأف شركط الفقرة الثالثة من ظهَت 

عقود الكراء اؼبدىل هبا، كأف اؼبستأنفُت مل يربموىا مع اعبماعة، كليس هبا ما يفيد موافقة اعبهة 
 الوصية عليها، تكوف قد عللت قرارىا تعليال كافيا كصحيحا كركزتو على أساس.

 (1527/1/3/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015مارس  10الصادر بتاريخ  196)القرار عدد 

 

ال يعد زبليا عن  -اعتماره من طرؼ أحد أصوؿ اؼبكًتي  -كراء سكٍت  .135
 الكراء أو تولية لو. 

إف اعتمار اؼبدعى فيو من طرؼ أحد أصوؿ اؼبكًتم، ال يعد زبليا عن الكراء أك تولية لو، ما داـ ىذا 
علة أهنا األصل فبن يتكفل ابلنفقة عليو كلو مل يسكن معو، كاحملكمة ؼبا قضت إبفراغ الطالبة ب

 25من ظهَت  19كالدة اؼبكًتم تعترب يف حكم الغَت ابلنسبة لو، كغَت مشمولة دبقتضيات الفصل 
 ، تكوف قد ركزت قضاءىا على غَت أساس، كعللت قرارىا تعليال خاطئا.1980دجنرب 

 ( 4259/1/3/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015أبريل  21الصادر بتاريخ  320)القرار عدد 
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 شروط استمرار العالقة الكرائية. -وفاة اؼبكًتي  -مهٍت كراء  .136

يوجب النتهاء عقد كراء احملالت السكنية كاؼبعدة  25/12/1980من ظهَت  8ؼبا كاف الفصل 
لالستعماؿ اؼبهٍت توجيو إشعار ابإلفراغ كتصحيحو عند االقتضاء طبقا للشركط اؼبنصوص عليها، 
فإف ذلك يقتضي أكال ثبوت قياـ عقد كراء بُت الطرفُت كعدـ منازعة أحدنبا فيو. كاحملكمة ؼبا 

رىا كردت دعول اإلفراغ بعلة عدـ توجيو أم إشعار ابإلخالء اعتربت قياـ العالقة الكرائية كاستمرا
للورثة قبل رفع الدعول اغبالية، دكف أتكدىا من استمرارىم يف فبارسة النشاط اؼبهٍت الذم كاف 

 يبارسو موركثهم ابلشقة، يكوف قرارىا انقص التعليل اؼبوازم النعدامو.

 (3834/1/3/2013لف اؼبدين عدد يف اؼب 2015يناير  06الصادر بتاريخ  4)القرار عدد 

 

تقييد حكم قضائي حائز لقوة الشيء اؼبقضي  -ؿبافظ على األمالؾ العقارية  .137
 الطعن يف قرار التقييد. -بو 

ؼبا كاف احملافظ جهة إدارية لتنفيذ األحكاـ القضائية ابلرسـو العقارية فإف تقييده لعقد البيع بناء على 
لقوة الشيء اؼبقضي بو، يكوف معو قراره ابلتقييد قد مت  ما تضمنو منطوؽ حكم قضائي مكتسب

يف إطار سلطتو اؼبخولة لو قانوان ما دامت احملكمة قد أتكدت من عدـ تغيَته ؼبا تضمنو اغبكم 
 موضوع التقييد أك تعديلو أك الزايدة فيو. 

 ( 1879/1/8/2013يف اؼبلف اؼبدين عدد  2014يناير  21الصادر بتاريخ  21)القرار عدد 

 

 رفض تسجيل اإلراثة. –صالحياتو  –احملافظ على األمالؾ العقارية  .138

قياـ احملافظ بتسجيل أم حق على الرسم العقارم يفرض عليو التحقق أكال من كوف اؼبراد تقييده ال 
من ظهَت التحفيظ العقارم،  74يتعارض مع التقييد اؼبسجل هبذا الرسم عمال دبقتضيات الفصل 

لوضعية القانونية للعقار تتعارض مع الطلب الرامي إىل تسجيل إراثة اؼبوركث، كعليو إذا كانت ا
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الذم مل يبق مالكا للعقار، فإنو من حق احملافظ رفض تسجيل اإلراثة من تلقاء نفسو كال يعد 
 ذباكزا لصالحياتو. 

من  96كما دامت الدعول هتدؼ فقط إىل إلغاء قرار احملافظ على األمالؾ العقارية طبقا للفصل 
ظهَت التحفيظ العقارم فإنو يكفي توجيهها ضد ىذا األخَت كال موجب إلدخاؿ كافة أطراؼ 

 النزاع يف الدعول.

 (3793/1/1/2009يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011أكتوبر  4الصادر بتاريخ  4257)القرار عدد 

 
 حجية التحديد. -اؼبلك الغابوي -احملافظ على األمالؾ العقارية  .139

ؿبكمة اؼبوضوع كوف احملافظ على األمالؾ العقارية قد طبق أثناء ازباذه ؼبقرره النصوص ؼبا اعتربت 
من ظهَت التحفيظ العقارم اليت أعطتو حق رفض مطلب التحفيظ  96القانونية كمنها اؼبادة 

كابلتايل إلغاءه كلما تبُت لو عدـ صحة الطلب، فإف إلغاء اؼبطلب موضوع النازلة مت بعد أف أتكد 
ندس اؼبختص دبناسبة التحديد اؼبنجز أف اؼبلك يقع كلية داخل اؼبلك الغابوم كىو من أمالؾ اؼبه

من ظهَت  5الدكلة اليت حدد اؼبشرع كسن مسطرة خاصة أثناء ربديدىا خاصة ما جاء ابؼبادة 
على كبو يضمن للمتعرضُت عليها حقوقهم، كعليو فإف ؾبرد توفر اؼبستأنف عليو  03/01/1916

ة تنفي الصبغة الغابوية عن اؼبلك موضوع النازلة ال يبكن أف يبس حجية التحديد على شهاد
 اؼبذكور يف شيء.

 ( 2560/1/1/2013يف اؼبلف اؼبدين عدد  2013نونرب  12الصادر بتاريخ  533)القرار عدد 

 

 مراعاة اغبقوؽ اؼبكتسبة يف ظل القانوف القدمي. -قانوف جديد  -ؿباماة  .140

من  2ارس طبقا للقانوف اؼبنظم للمهنة مع مراعاة اغبقوؽ اؼبكتسبة عمال ابؼبادة إف مهنة احملاماة سب
من القانوف الذم سبقو، كاحملكمة ؼبا صرحت  2اليت جاءت تكرارا للمادة  28-08القانوف رقم 
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إبلغاء اؼبقرر اؼبطعوف فيو كقضت إبعادة تسجيل احملامي الطاعن جبدكؿ ىيئة احملامُت بعلة أنو 
يتوفر على الصفة الرظبية ؼبهنة احملاماة، قبل أف يصدر يف حقو قرار ابؼبنع اؼبؤقت من فبارسة اؼبهنة 

 تعليال كافيا كركزت قضاءىا على أساس. بسبب إدانتو، تكوف قد عللت قرارىا

 ( 5410/1/1/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015شتنرب  15الصادر بتاريخ  479)القرار عدد 
صدور قرار بعد النقض  -سند ملكية للراسي عليو اؼبزاد  -ؿبضر اؼبزايدة  .141

 أثره. -إبلغاء اغبكم االبتدائي 

ي عليو اؼبزاد، كاحملكمة ؼبا اعتربتو كذلك، كقضت يعترب ؿبضر اؼبزايدة سند ملكية لصاٌف الراس
ابستحقاؽ اؼبطلوب العقار اؼبدعى فيو لرسو اؼبزاد عليو، كاستبعدت دفوع الطاعن الرامية إىل 
تعطيل آاثره بعلة أف صدكر قرار بعد النقض إبلغاء اغبكم االبتدائي القاضي ابلقسمة كتصداي 

شأنو اؼبساس ابنتقاؿ حق ملكية اؼبدعى فيو للراسي  ابإلشهاد على التنازؿ عن الدعول، ليس من
 عليو اؼبزاد، تكوف قد عللت قرارىا تعليال سائغا قانوان.

 ( 4720/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015مام  26الصادر بتاريخ  294)القرار عدد 

 
قرار استئنايف استظهر  -صالحيتها يف اعتماد وسائل أخرى  -ؿبكمة اإلحالة  .142

 أثره القانوين. -النقض واإلحالة  بو بعد

إذا كاف أثر قرار النقض كاإلحالة ىو إعادة القضية كطرفيها إىل اغبالة اليت كانوا عليها قبل صدكر 
القرار اؼبنقوض مع ضركرة تقيد ؿبكمة اإلحالة فقط ابلنقطة القانونية اليت بتت فيها ؿبكمة 

تماد كسائل أخرل، كاحملكمة ؼبا اعتمدت يف النقض، فإف الصالحية تبقى حملكمة اإلحالة يف اع
قرارىا اؼبطعوف فيو على قوة الشيء اؼبقضي بو دبقتضى القرار االستئنايف اؼبستدؿ بو، تكوف بذلك 

 قد جعلت قضاءىا مرتكزا على أساس قانوين.

 ( 1088/1/1/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  13الصادر بتاريخ  20)القرار عدد 
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 نزاعات اؼبتعرضُت فيما بينهم. -نطاؽ اػبصومة  –التحفيظ ؿبكمة  .143

من قانوف التحفيظ العقارم فإف اؼبتعرض يعترب مدعيا كيقع عليو عبء إثبات  45ك 37طبقا للفصلُت 
اغبق اؼبدعى بو من قبلو، كالقاعدة تقتضي مناقشة حجة كل متعرض على حدة ذباه طالب 

 تعرضُت على نفس اؼبطلب ذباه البعض اآلخر.التحفيظ فقط كال يرجح بُت حجج بعض اؼب

 ( 2856/1/1/2009يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011أكتوبر  18الصادر بتاريخ  4499)القرار عدد 

 اإلشهاد على التنازؿ.   –البت يف التعرض  –ؿبكمة التحفيظ  .144

ما تنازؿ ليس ىناؾ ما يبنع اؼبتعرضُت من تقليص تعرضهما كاإلدالء بعقد صلح دعما لذلك، فإذا 
اؼبتعرض عن تعرضو أثناء جرايف الدعول تقتصر ؿبكمة التحفيظ على اإلشهاد بذلك، كربيل 
اؼبلف على احملافظ  العقارم الذم يقـو عند االقتضاء ابلتحفيظ مع اعتباره اتفاقات اؼبتنازعُت 

 كصلحهم.

 (1235/1/1/2010يف اؼبلف اؼبدين عدد  2012مارس  13الصادر بتاريخ  1356)القرار عدد 

 فحص شرعية قرار إداري. -الوالية القضائية  –ؿبكمة التحفيظ  .145

ليس من صالحيات ؿبكمة التحفيظ دبناسبة بتها يف التعرض أف تعمد إىل فحص شرعية القرار 
أك  1973 مارس 2 اإلدارم القاضي ابسًتجاع أمالؾ األجانب كاؼبتخذ طبقا ؼبقتضيات ظهَت

ذلك ىبرج عن كاليتها القضائية، كيدخل ضمن اختصاص القضاء  اؼبساس دبقتضياتو، إذ أف
 اإلدارم يف إطار دعول اإللغاء.

 ( 3509/1/1/2010يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011يونيو  14الصادر بتاريخ  2808)القرار عدد 
 ازباذ قرار التحفيظ. -مواصلة النظر يف التعرض  –ؿبكمة التحفيظ  .146

يف اغبق اؼبدعى بو من قبل اؼبتعرض ذباه طالب التحفيظ طبقا إف ؿبكمة التحفيظ ملزمة ابلبت 
، كازباذ احملافظ قرارا بتحفيظ العقار موضوع التعرض ال يًتتب 12/8/1913من ظهَت  37للفصل 

 عليو اغبكم بعدـ صحة التعرض استنادا لقاعدة التطهَت.
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 ( 3000/1/1/2008يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011شتنرب  6الصادر بتاريخ  3671)القرار عدد 

 
تقصَت يف  -سقوط تلميذة من شرفة اؼبدرسة  -اؼبؤسسة التعليمية  مسؤولية .147

 خطأ مرفقي. -اغبراسة والرقابة 

إف اؼبطلوبة ؼبا أصيبت يف اغبادث بسبب سقوطها من شرفة يف اؼبؤسسة التعليمية اليت تدرس هبا، 
اغبجرة اليت خرجت منها لشعورىا كىي ربت رقابة األستاذ الذم كاف يتوىل إلقاء الدرس يف 

بضيق يف التنفس بعدما طلبت منو اإلذف ؽبا بذلك، فإنو يعد مهمال لرقابتها كىي بتلك اغبالة، 
 كيشكل ذلك خطأ من جانبو ينسب إىل اؼبرفق العاـ بوصفو خطأ مرفقيا.

 (1524/1/3/2013يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  13الصادر بتاريخ  20)القرار عدد 

 
توايل البيوع من نفس  -شراء عريف مصادؽ عليو  -تعرض  –مطلب ربفيظ  .148

 البائع.

يف حالة توايل البيوع من نفس البائع فإف العربة إمبا تكوف فقط للتصرؼ األسبق اترىبا، كاحملكمة ؼبا 
اعتربت طالب التحفيظ قد اشًتل ما ال يبلكو البائع كقضت بصحة تعرض اؼبتعرضة بعلة أف 

ءىا موقع من طرفيو كمصادؽ على صحة التوقيع لدل اؼبصاٌف اؼبختصة كسابق يف اترىبو عقد شرا
على اتريخ شراء طالب التحفيظ من نفس البائع ؽبا يعد عقدا صحيحا كيكتسي حجية العقد 

 الرظبي، تكوف قد عللت قراراىا تعليال سليما.

 (3440/1/8/2013 عدد يف اؼبلف اؼبدين 2014يناير  07الصادر بتاريخ  11)القرار عدد 

 

جرايف دعوى  -شراء العقار ابؼبزاد العلٍت -سند التملك  -مطلب التحفيظ  .149
 أثره. –البطالف 
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يعترب ؿبضر شراء العقار ابؼبزاد العلٍت على إثر اغبكم النهائي القاضي ابلقسمة اؼبؤسس عليو مطلب 
البيع اؼبرفوعة من طرؼ  التحفيظ سندا صحيحا يف نقل اؼبلكية، كال ينتظر مآؿ دعول بطالف

 اؼبتعرضُت اؼبالكُت على الشياع.

 ( 2588/1/1/2009يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011فرباير  15الصادر بتاريخ  680)القرار عدد 

 
-3-2حيازة سابقة على ظهَت  –تعرض  –أرض مسًتجعة  –مطلب ربفيظ  .150

 أثرىا. – 1973

ت مالكة لوعاء مطلب ربفيظها حسب الظاىر ؼبا اعتربت احملكمة أف الدكلة )اؼبلك اػباص( أصبح
كبعد استيفائها ؼبسطرة اسًتجاع األراضي، كأف حجج  02/03/1973من كاثئق اؼبلف دبوجب ظهَت 

اؼبستأنف عليهم أعاله )كمن ضمنهم الطاعن( مرتكزة على اغبيازة اؼبكسبة للملك كاليت تشهد 
كابلتايل ال هبوز ؽبم التمسك هبا، كال  ؽبم ابؼبلك بعد اسًتجاع الدكلة للعقار موضوع مطلبها،

ينتزع هبا من يد الدكلة اؼبستندة يف سبلكها على الظهَت أعاله، يف حُت أف رسم اؼبلكية اؼبعتمد من 
( سنة، كىي اغبيازة اؼبستوفية لشركطها 20الطاعن يفيد أنو حائز لألرض اؼبتنازع عليها أكثر من )

ىجرية، كأف  1348حسب رسم اؼبلكية اؼبؤرخ يف سنة  بدليل أف جده من جهة األـ كاف يبلكها
الرسم اؼبذكور حجة تفيد حيازة الطاعن قبل اسًتجاع الدكلة للمدعى فيو، هبعل القرار اؼبطعوف 

 فيو غَت مرتكز على أساس، كعرضة للنقض كاإلبطاؿ.

 (2635/1/1/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  06الصادر بتاريخ  08)القرار عدد 

 
 –إدالء األمالؾ اؼبخزنية برسم عقاري للعقار ؿبل التحفيظ  –مطلب ربفيظ  .151

 وجوب إجراء حبث أو خربة للتأكد من ذلك.
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البُت من الواثئق اؼبستدؿ هبا أماـ قضاة اؼبوضوع أف الطالبة أدلت بشهادة مطلب التحفيظ إلثبات 
الذم يتواجد فيو فبلوؾ للدكلة  سبلكها للعقار اؼبطلوب إفراغو كأف اؼبطلوب ادعى بكوف العقار

اؼبلك اػباص كأف ىذه األخَتة أدلت برسم عقارم. كاحملكمة ؼبا عللت قرارىا أبنو من خالؿ 
جواب دائرة األمالؾ اؼبخزنية أف ىذه األخَتة تؤكد أف العقار موضوع النزاع يندرج ضمن ملك 

دلت بشهادة من احملافظة العقارية الدكلة كأهنا ىي اليت ربوزه كتتصرؼ فيو، كأف اؼبستأنفة كإف أ
تفيد كوف مسطرة التحفيظ تتابع إىل غاية التاريخ اؼبذكور يف اظبها كأنو مل يسجل أم تعرض كال 
طلب تقييد غبق عيٍت أك ربمل عقارم، فإف ذلك ال يعٍت أف ملكية موضوع النزاع أصبحت بيد 

س رسم عقارم ؼبوضوع النزاع كأف ؾباؿ اؼبستأنفة طاؼبا أف عملية التحفيظ الزالت مل تنتهي بتأسي
التعرضات ال زاؿ مفتوحا دكف أف ذبرم حبثا أك خربة للتأكد من كوف أف الرسم العقارم اؼبستدؿ 
بو من طرؼ الدكلة )دائرة األمالؾ اؼبخزنية( يتعلق بنفس العقار اليت تدعي الطالبة ملكيتو 

 ا كعرضتو للنقض.كاػباضع ؼبسطرة التحفيظ، تكوف قد عللتو تعليال انقص

 ( 4288/1/3/2013يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  27الصادر بتاريخ  78)القرار عدد 

 

 التدابَت التكميلية.  -تعرض الدولة )اؼبلك اػباص(  -مطلب ربفيظ  .152

ؼبا ثبت من نتائج البحث أف نسخ رسـو اؼبًتكؾ اؼبستخرجة شاهبا خطأ مادم كأف أصل اؼبًتكؾ الذم 
الطرؼ اؼبستأنف عليو أشَت فيو إىل غرسة كليس عزيب. فإنو كاف على احملكمة مصدرة أدىل بو 

القرار اؼبطعوف فيو أف تتخذ كل التدابَت التكميلية كاؼبفيدة يف التحقيق، كعلى األخص حصر 
فبتلكات اؽبالك العقارية اؼبشار إليها يف الرسم كربديد العقار الذم كاف يبلك فيو سلف الطاعنة 

، كتطبيقو على موضوع التحفيظ، كليس االكتفاء دبجرد اػبطأ يف التسمية الوارد بنسخة الربع
 اؼبًتكؾ كتصروبات ككيل اؼبطلوب. كؼبا مل تفعل فإهنا مل ذبعل ؼبا قضت بو أساسا من القانوف.

 ( 4800/1/1/2013يف اؼبلف اؼبدين عدد  2014مارس  11الصادر بتاريخ  123)القرار عدد 
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 مسطرة التعرض. –تقديبو قبل التحديد اإلداري  –يظ مطلب التحف .153

إذا قدـ مطلب التحفيظ قبل انطالؽ عملية التحديد اإلدارم من طرؼ اعبماعة، فإف مسطرة 
 12التعرض الواجبة التطبيق ىي تلك اؼبنصوص عليها يف ظهَت التحفيظ العقارم الصادر بتاريخ 

احبة التحديد متعرضة يقع عليها عبء ، كتعترب ص1924فرباير  18كليس ظهَت  1913غشت 
 إثبات اؼبلك.

 ( 391/1/1/2010يف اؼبلف اؼبدين عدد  2011مام  24الصادر بتاريخ  2500)القرار عدد 

 

وجود مظاىر  -معاينة قضائية  -تعرض إدارة اؼبياه والغاابت  -مطلب ربفيظ  .154
 قرينة اؼبلك الغابوي. -طبيعية إيكولوجية 

إذا ثبت للمحكمة من خالؿ معاينتها لعقار النزاع كجود مظاىر طبيعية إيكولوجية من قبيل أشجار 
الطلح كالسدر كتالؿ كجبل ذا قمم متوسطة، كاستخلصت منها قياـ قرينة اؼبلك الغابوم اؼبقررة 

و ال ، فإن10/10/1917لفائدة مصلحة اؼبياه كالغاابت دبقتضى الفصل األكؿ مكرر مرتُت من ظهَت 
ؾباؿ للتمسك ابغبيازة الطويلة أك التصرؼ أك اإلحياء، كأف عدـ ربديد اؼبلك الغابوم ال ينزع 
عن اؼبلك طابعو الغابوم كملكية الدكلة لو، كالقرار اؼبطعوف فيو ؼبا انقش عن صواب حجج طاليب 

يم كغَت التحفيظ، ابعتباره أف عبء اإلثبات انقلب عليهم، يكوف مرتكزا على أساس قانوين سل
 خارؽ للقواعد اعبوىرية للقانوف كال للقواعد الفقهية يف مادة اإلثبات.

 ( 4014/1/1/2010يف اؼبلف اؼبدين عدد  2012يناير  10الصادر بتاريخ  209)القرار عدد 

 

تعرض )الدولة اؼبلك اػباص( للمطالبة حبق  –أرض جيش  -مطلب ربفيظ  .155
 الرقبة. 
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ال يتعلق ابلتحديد اإلدارم اؼبنصوص عليو يف  17/03/51نجزة أف قرار ؼبا ثبت للمحكمة من اػبربة اؼب
يتعلق  17/03/1951، فهذا األخَت يتعلق أبراضي اعبيش كاألراضي اعبماعية كقرار 28/01/31قانوف 

احملددة ؼبنطقة طنجة اؼبوقعة بُت كل من أعضاء الوفد الطنجي  24/08/1950ابؼبوافقة على اتفاقية 
ألسباين، إضافة إىل خلو اؼبلف فبا يفيد أف اللجنة اؼبنصوص عليها يف ظهَت كأعضاء الوفد ا

قامت ابلتحديد اؼبوكوؿ ؽبا القياـ بو، فإف القرار اؼبطعوف فيو حُت علل قضاءه أبف  28/01/31
اؼبتحدث عنو  28/01/1931ال يتعلق إطالقا ابلتحديد اؼبنصوص عليو يف قانوف  17/03/1951"قرار 

قرارا أجنبيا عن موضوع النزاع كيتعُت استبعاده  17/03/1951الذم يبقى معو قرار  أعاله، األمر
" يكوف غَت خارؽ 28/01/1931لكوف اللجنة اؼبذكورة بو ليست ىي اللجنة اؼبذكورة بقانوف 

 ؼبقتضيات الظهَت احملتج بو كمعلال تعليال كافيا.

 ( 2784/1/1/2009يف اؼبلف اؼبدين عدد  2012يناير  31الصادر بتاريخ  644)القرار عدد 

 

 أثره. -اعتماد على أحدنبا دوف اآلخر  -رظبُت عدليُت  -معاوضة  .156

منجزين يف نفس التاريخ كمن طرؼ نفس العدكؿ  114ك 113ؼبا كاف رظبي التنازؿ كاؼبعاكضة عدد 
ابطال لإلصباؿ كاعتربتو  113كنفس الشهود، فإف احملكمة ؼبا قصرت نظرىا على الرسم العديل عدد 

لعدـ ربديد اؼبًتكؾ حبكاية خاصة دكف النظر يف الرظبُت معا يف إطار اعبمع بينهما يف ضوء 
 مقتضيات اؼبعاكضة كترتيب آاثرىا، تكوف قد عللت قرارىا تعليال فاسدا كىو دبثابة انعدامو.

 (3565/1/4/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015أبريل  07الصادر بتاريخ  188)القرار عدد 

 
عدـ جواز  -زاوية ـبصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي  -ملك حبسي   .157

 سبلكها ابغبيازة.
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تعترب الزكااي من األكقاؼ العامة، كتدخل يف زمرة احملالت اؼبخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي، 
اؼبتعرضُت ال ينزع عن كىذه ال سبلك ابغبيازة مهما طالت، كأف ؾبرد إقامة أبنية كمتاجر مكرية من 

 اؼبلك طابعو اغببسي "كزاكية".

 (4849/1/8/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015فرباير  10الصادر بتاريخ  90)القرار عدد 

 

عدـ التملك  -تعرض اعبماعة الساللية  –مطلب ربفيظ  -ملك غابوي  .158
 ابغبيازة.

نتفاع ابلرعي يف ملك غابوم ال يبكن االعتداد إف ؾبرد اغبيازة اؼبشار إليها يف اؼبلكية كاؼببنية على اال
هبا كحدىا يف كصف اؼبلك ابلصبغة اعبماعية ؼبا يشوهبا من لبس. كأنو إذا ثبت أف العقار غابة 
ـبزنية فإنو ال هبوز سبلكها ابغبيازة كلو من طرؼ اعبماعة الساللية، كؼبا تبُت حملكمة اؼبوضوع من 

ب التحفيظ ىي فعال أرض عبارة عن ىضاب جبلية خالؿ اؼبعاينة كوف األرض موضوع مطل
مكسوة أبشجار غابوية ـبتلفة كأف األشجار كالنبااتت األمر الذم يكوف معو القرار مرتكزا على 

 أساس قانوين. 

 (3144/1/8/2011يف اؼبلف اؼبدين عدد  2012نونرب  20الصادر بتاريخ  5169)القرار عدد 

 

أثره  -ربديد إداري  -الدولة تعرض  -مطلب ربفيظ  -ملك غابوي  .159
 القانوين.

اؼبتعلق بتحديد أمالؾ الدكلة فإف إجراء  1916يناير  3من ظهَت  5ك 3طبقا ؼبقتضيات الفصلُت 
التحديد اإلدارم يعترب سندا ؼبلكيتها إف مل يكن ؿبل تعرض. كاحملكمة ؼبا قضت بعدـ صحة 

ايف بوجود التحديد كاستدلت عليو دبراجع تعرض الدكلة رغم سبسك ىذه األخَتة يف مقاؽبا االستئن
اعبريدة الرظبية، كدكف إجراء حبث كإنذارىا ابإلدالء هبا، تكوف قد عللت قرارىا تعليال انقصا 

 يوازم انعدامو.
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 (1794/1/8/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  13الصادر بتاريخ  23)القرار عدد 

 

 -خربة  -تعرض  -األوقاؼ مطلب ربفيظ يف اسم نظارة  -ملك ؿببس   .160
 حجيتو.  -وجود العقار داخل التحديد اإلداري للملك الغابوي 

من اؼبقرر قانوان أف ؿبضر التحديد اإلدارم للملك الغابوم اؼبصادؽ عليو بقرار كزيرم وبوز قوة 
 ثبوتية. كاحملكمة ؼبا قضت بصحة تعرض الدكلة اؼبلك الغابوم، بعلة أف العقار اؼبطلوب ربفيظو

 يتواجد داخل التحديد اإلدارم للملك الغابوم تكوف قد عللت قرارىا تعليال كافيا.

 ( 4508/1/1/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  20الصادر بتاريخ  30)القرار عدد 

 
سلطة احملكمة يف القياـ ابلتدابَت  -تعرض على مطلب ربفيظ  -ملك ؿببس  .161

 إثبات الصبغة اغببسية. -التكميلية للتحقيق يف الدعوى 

إف القياـ ابلتدابَت التكميلية للتحقيق يف الدعول موكوؿ لتقدير احملكمة كال تلجأ إليو إال إذا كاف 
ضركراي للفصل يف النزاع، كاؼبتعرضة ؼبا اكتفت ابلقوؿ أف أرض األحباس ذباكر أرض طالبة 

من مدكنة األكقاؼ  64صل التحفيظ اؼبطلوب دكف أف تعزز تعرضها أبم حجة، فإف تطبيق الف
 رىُت بثبوت الصبغة اغببسية للعقار اؼبدعى فيو. 

 (4159/1/1/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  06الصادر بتاريخ  10)القرار عدد 
 -صدور حكم دبحضر نظارة األوقاؼ أضر دبصاحل الوقف  -ملك ؿببس  .162

 ابالستئناؼ.صفة وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية يف الطعن 

إف صدكر اغبكم دبحضر نظارة األكقاؼ ال ينزع عنها الصفة كاؼبصلحة يف تتبع الدعول، إذ أنو 
يف شأف اختصاصات كتنظيم كزارة األكقاؼ  04/12/2003من ظهَت  18ك 6دبقتضى اؼبادتُت 

كالشؤكف اإلسالمية فإف مديرية األكقاؼ كنظارات األكقاؼ زبتصاف بتتبع ـبتلف الدعاكل 
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اؼبنازعات اؼبتعلقة ابؼبمتلكات الوقفية، كابلتايل فإف كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ؽبا الصفة ك 
للطعن ابالستئناؼ يف كل حكم يبس دبصاٌف الوقف ابعتبارىا اؼبكلفة دبقتضى القانوف للدفاع عنو 

 كتتبع الدعاكل اعبارية بشأنو. 

 (4662/1/8/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015فرباير  17الصادر بتاريخ  114)القرار عدد 

 

 حجية ؿبضر التحديد اإلداري. -إثبات  –ملكية عقارية  .163

 3/1/1916التحديد اإلدارم ألمالؾ الدكلة اػباصة اؼبنجز كفق مقتضيات الظهَت الشريف اؼبؤرخ يف 
كالذم مل يكن ؿبل تعرض كفق مقتضيات ىذا الظهَت يعترب حجة لصاحبة التحديد، كال يبكن 

 معو للغَت اؼبطالبة بتحفيظ اؼبلك الواقع داخلو.

 (3228/1/1/2010يف اؼبلف اؼبدين عدد  2012فرباير  28الصادر بتاريخ  1097)القرار عدد 

 

وجوب  -األجزاء اؼبشًتكة االدعاء أبهنا من  –حديقة أمامية  –ملكية مشًتكة  .164
 إجراء خربة.

إف التصاميم اؼبعمارية كالطبوغرافية اؼبرفقة بنظاـ اؼبلكية اؼبشًتكة ىي اليت ربدد األجزاء اؼبفرزة 
كاؼبشًتكة، كاحملكمة ؼبا اعتربت أف اغبديقة األمامية من األجزاء اؼبشًتكة دكف أف تتخذ التدابَت 

طالع على التصاميم اؼبعمارية كالطوبوغرافية كسندات التكميلية لتحقيق الدعول من أجل اال
اؼبلكية اػباصة بطريف النزاع للتأكد فبا إذا كاف اعبزء ؿبل النزاع ىو ملك للطاعنُت أـ ىو من 

 األجزاء اؼبشًتكة، يكوف قرارىا انقص التعليل.

 (1072/1/8/2015يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يونيو  30الصادر بتاريخ  404)القرار عدد 

 
 اؼبودع ال يعترب طرفا. –أطرافو  -نزاع ربفيظ  .165
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إف طريف النزاع يف قضااي التحفيظ العقارم نبا طالب التحفيظ كاؼبتعرض، كأف من انتقلت إليو ملكية 
العقار إبحدل التصرفات الناقلة للملكية من قبل طالب التحفيظ ال يعترب طرفا يف مسطرة 

يا حل دبوجبو ؿبل طالب التحفيظ، أما اؼبودع الذم يكتفي التحفيظ إال إذا أنشأ مطلبا إصالح
من ظهَت التحفيظ  84إبيداع السند الذم دبوجبو انتقلت إليو ملكية العقار يف إطار الفصل 

العقارم، فإنو ال يعترب طرفا يف مسطرة التحفيظ، كإمبا وبل ؿبل سلفو ابؼبآؿ الذم انتهى إليو 
 النزاع.

 ( 2921/1/8/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015مارس  17الصادر بتاريخ  170)القرار عدد 

 
 حجيتو. –ملحق تصحيحي  –رسم ملكية  –نزاع ربفيظ  .166

ؼبا كاف اؼبلحق اؼبدىل بو من طرؼ الورثة شهد فيو نفس شهود اؼبلكية اؼبصححة بتدارؾ كتصحيح 
كية بعلة أف ملحقها ال يصححها، اؼبدة اؼبشهود هبا للموركث، فإف احملكمة ؼبا استبعدت رسم اؼبل

 يكوف قرارىا معلال تعليال انقصا يوازم انعدامو.

 ( 6065/1/8/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015أبريل  21الصادر بتاريخ  243)القرار عدد 

 
 كيفية تطبيقها.  -رسـو اؼبلكية  -نزاع ربفيظ  .167

قارية اجملاكرة لعقار اؼبطلب كبياف إف تطبيق رسـو اؼبلكية يقتضي ربديد أظباء مالكي الرسـو الع
التصرفات الناقلة ؼبلكيتها كتسلسلها لربطها ابؼبالكُت الذين كانوا مذكورين سابقا كمجاكرين 
ابؼبلكيتُت. كاحملكمة عندما مل تبُت من أين استخلصت عدـ انطباؽ ملكية سلف الطاعنة، يكوف 

 قرارىا انقص التعليل.

 ( 5207/1/8/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015أبريل  21 الصادر بتاريخ 246)القرار عدد 
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اختصاص  –تطبيق اغبجج والتأكد فبن بيده اغبيازة  –نزاع ربفيظ عقاري  .168
 احملكمة مع االستعانة دبهندس طبوغرايف عند االقتضاء.

إف تطبيق اغبجج على العقار اؼبدعى فيو كالتأكد فبن بيده اغبيازة ىو من صميم عمل احملكمة أك 
اؼبستشار اؼبقرر الذم يبكنو االستعانة دبهندس طوبوغرايف عند االقتضاء. كاحملكمة عندما اقتصرت 
على إجراء خربة فقط، رغم أف ظركؼ النازلة تتطلب إجراء حبث بعُت اؼبكاف كدبساعدة مهندس 
طوبوغرايف لتطبيق اغبجج، كالبحث مع الشهود كاعبَتاف يف حدكد العقار سابقا كما إذا كاف 

 يدخل ضمن كعاء العقار اؼبسًتجع، يكوف قرارىا فيما انتهى إليو انقص التعليل.

 ( 6232/1/8/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015مام  05الصادر بتاريخ  277)القرار عدد 

 
 أطرافو. -نزاع ربفيظ  .169

إليو إف أطراؼ النزاع يف قضااي التحفيظ العقارم نبا طالب التحفيظ كاؼبتعرض، كأف من انتقلت 
ملكية العقار إبحدل التصرفات الناقلة للملكية من قبل طالب التحفيظ، ال يعترب طرفا يف 
مسطرة التحفيظ إال إذا أنشأ مطلبا إصالحيا حل دبوجبو ؿبل طالب التحفيظ، أما اؼبودع الذم 

ة، كإمبا يكتفي إبيداع السند الذم دبوجبو انتقلت إليو ملكية العقار فإنو ال يعترب طرفا يف اؼبسطر 
 وبل ؿبل سلفو حسب اؼبآؿ الذم انتهى إليو النزاع.

 (5341/1/8/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015فرباير  03الصادر بتاريخ  78)القرار عدد 

 

استدعاء اؼبستأنف لالطالع  -تبليغ اؼبقاؿ االستئنايف غَت الـز  -نزاع ربفيظ  .170
 إثباتو. -ابؼبرور ادعاء حق ارتفاؽ  -على ما أدىل بو اؼبستأنف 

ؼبا كاف النزاع يتعلق ابلتحفيظ العقارم الذم لو مسطرتو اػباصة، كاليت ليس من بينها ما يقتضي تبليغ 
اؼبقاؿ االستئنايف للمستأنف عليو، فإف ما يلـز ىو استدعاء الطرؼ اؼبستأنف عليو لالطالع على 
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من ظهَت التحفيظ  42فصل ما أدىل بو اؼبستأنف، كإبداء منازعتو ككسائل دفاعو حسب ال
العقارم. كاحملكمة ؼبا قضت بعدـ صحة التعرض بعلة أف عقد البيع اؼبرـب بُت البائع كاؼبشًتم، 
كشهادة عدـ التجزئة اؼبسلمة عند ربفيظ اؼبلك موضوع الشراء ال تشَتاف إىل كجود حق ارتفاؽ 

 ىا تعليال كافيا كسليما.ابؼبركر من جهة القبلة، أك ابقي حدكد اؼبلك، تكوف قد عللت قرار 

 ( 4037/1/1/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  06الصادر بتاريخ  15)القرار عدد 

 
خضوعها إلجراءات  –مسطرة شفوية وليست كتابية  –نزاع ربفيظ عقاري  .171

 قانوف التحفيظ العقاري.

 .أماـ العدوؿ أو أماـ احملكمة –تراجع الشهود عن شهادهتم  –رسم استمرار  .172

من ظهَت  45إىل  41مسطرة التحفيظ مسطرة شفوية زبضع يف اؼبرحلة االستئنافية ؼبقتضيات الفصوؿ 
 من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية. 329ك 45التحفيظ العقارم، كليس ؼبقتضيات الفصلُت 

 الًتاجع عن الشهادة ال يكوف إال أماـ العدكؿ ابعتبارىم اعبهة اؼبتلقية لإلشهاد أك أماـ احملكمة. 

 (4359/1/8/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  27الصادر بتاريخ  63)القرار عدد 

 

 حوزىا ومعاينة إخالء الواىب ؽبا. -ىبة دار للسكٌت   .173

من اؼبقرر أف شرط صحة اؽببة حوزىا كمعاينتها من اؼبشهدين عليها كإخالء الواىب لدار سكناه اليت 
ار اؼبوىوب دكف أف تناقش صحة اؽببة اليت دفعت فيها يهبها. كاحملكمة ؼبا قضت إبفراغ العق

الطالبة يف الدعول ببطالهنا النتفاء شرط اغبوز كاإلخالء مع اإلشهاد كاؼبعاينة، تكوف قد عللت 
 قرارىا تعليال فاسدا.

 ( 127/1/3/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015أبريل  21الصادر بتاريخ  310)القرار عدد 

 العربة بتاريخ سرايف قانوهنا. -وصية واجبة  .174
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من جهة ابنو الذم تويف قبل أبيو  1943ؼبا كاف اؼبطلوبُت يدعوف أهنم أحفاد اؽبالك الذم تويف سنة 
، فإف الوصية الواجبة مل يكن معموال هبا ابلنظر إىل اتريخ سرايهنا قانوان، 1942اؼبذكور سنة 

رغم ما لو من أتثَت على مسار الدعول، تكوف  كاحملكمة ؼبا التفتت عن التحقيق يف الدفع اؼبذكور
 قد عللت قرارىا تعليال انقصا كىو دبثابة انعدامو.

 (1751/1/4/2013يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يناير  13الصادر بتاريخ  15)القرار عدد 
دعوى إجبار الطرؼ  -عدـ التنصيص على جزاء الفسخ  –وعد ابلبيع  .175

عدـ ارتكازه على  –الدفع بعدـ أداء بقية الثمن  –الواعد على تنفيذ التزاماتو 
 أساس.

ال وبق للطرؼ الواعد ابلبيع الدفع بعدـ تنفيذ اؼبشًتين اللتزامهم أبداء بقية الثمن يف األجل اؼبتفق 
عليو، ما داـ مل يثبت أنو قد نفذ التزامو أكال، كذلك حبصولو على شهادة القسمة كاؼبوافقة على 

ة العقارية يف األجل اؼبتفق عليو، فانصراـ األجل اؼبتفق عليو دكف تنفيذ البيع من طرؼ احملافظ
الواعد اللتزاماتو يًتؾ األجل مفتوحا للطرؼ اآلخر إىل أف يفي الواعد ابلبيع ابلتزاماتو أكال، 
كيًتتب عنو سرايف مفعوؿ العقد رغم انقضاء اؼبدة احملددة فيو كليس الفسخ ما داـ أف العقد 

 رتب ىذا اعبزاء على عدـ تنفيذ ما تضمنو من التزامات داخل األجل.اؼبذكور مل ي

 ( 2216/1/7/2014يف اؼبلف اؼبدين عدد  2015يونيو  2الصادر بتاريخ  278)القرار عدد 

 

 إذف صريح من اؼبوكل. -بيع عقار ؿبفظ  -وكالة  .176

 894الوكيل اؼبفوض إبجراء بيع ما يباع كقبض الثمن. ال هبوز لو تفويت عقار إذ أنو دبقتضى الفصل 
من قانوف االلتزامات كالعقود ال هبوز للوكيل أاي ما كاف مدل صالحياتو بغَت إذف صريح من 

اعتربت أف اؼبوكل تفويت عقار أك حق عقارم. كابلتايل فإف احملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ؼبا 
الوكيل يف الوكالة اؼبفوضة ال وبتاج إىل إذف صريح من اؼبوكل من أجل تفويت العقار، تكوف 

 بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل اؼبذكور كعرضت قرارىا للنقض. 
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 (4801/1/1/2013يف اؼبلف اؼبدين عدد  2014مارس  25الصادر بتاريخ  156)القرار عدد 
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 غرفة األحواؿ الشخصية واؼبَتاث. قراراتاثنيا: 
افًتاض  –إشهار احملكمة للبيع ابؼبزاد العلٍت ونشره ابعبرائد  –إبطاؿ عقد بيع  .177

تسجيل اغبجز بسجل احملكمة يغٍت عن  –العلم يف اؼبشًتين بوضعية العقار اؼبذكور 
 التقييد ابلرسم العقاري. 

احملكمة بيعو ابؼبزاد العلٍت كنشر ذلك  ؼبا كاف العقار موضوع الدعول ؿبل حجز تنفيذم كأشهرت
ابعبرائد، فإنو يفًتض يف اؼبطلوبُت يف النقض علمهم بوضعية العقار اؼبذكور كابلتايل يكوف 
ادعاءىم حسن نيتهم لعدـ تسجيل اغبجز ابلرسم العقارم مع أنو قد سجل ابلسجل اؼبنصوص 

 من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية ابحملكمة ال أساس لو.  455عليو يف الفصل 
 (615/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  2015أبريل  07الصادر بتاريخ  175)القرار عدد 

 
إخالؿ اغباضنة أو ربايلها يف تنفيذ االتفاؽ أو اؼبقرر اؼبنظم  -إسقاط اغبضانة  .178

 أثره. –ايرةامتناع اغباضنة عن تسليم احملضوف يف أوقات الز  –للزايرة 

إف سبادم امتناع اغباضنة عن تنفيذ مقرر الزايرة يف األكقات احملددة، يًتتب عنو حرماف مفارقها 
من زايرة كمراقبة كلده. كاحملكمة ؼبا قضت إبسقاط حضانتها كبتسليم الولد إىل كالده تكوف قد 

 إطار سلطتها امتثاؿ قدرت مصلحة الولد اليت تكمن يف إشراؼ كالده عليو كرعايتو، كمل تعترب يف
 الطالبة ؼبقرر الزايرة لفًتات متقطعة مربرا لنفي إخالؽبا. 

 ( 312/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015أبريل  07الصادر بتاريخ  165)القرار عدد 
 

 إثباهتا. –دعوى ربديد اؼبسانبة يف تنميتها  -أمواؿ مكتسبة أثناء الزوجية  .179

إف احملكمة ؼبا اعتربت اؼبطلوبة بذلت ؾبهودا بتكليف من الطاعن نفسو يف اقتناء بيت الزكجية 
تستحق عنو التعويض استنادا إىل الوصل الصادر من اؼبوثق الذم يتضمن أف اؼبطلوبة دفعت لو 

من أجل مبلغ مايل دبناسبة اقتناء بيت الزكجية، كإىل الوكالة الصادرة عن الطاعن لفائدة اؼبطلوبة 
القياـ ابإلجراءات الالزمة لشراء العقار اؼبذكور كمل يعارض الطاعن فيما ذكر دبقبوؿ، كحددت يف 

 إطار سلطتها التقديرية اؼببلغ الوارد يف منطوؽ قرارىا فإهنا جعلت ؼبا قضت بو أساسا.
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 (580/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  2015يناير  20الصادر بتاريخ  22)القرار عدد 
 

إثبات  –عقارات جارية يف ملك الزوج  –أمواؿ مكتسبة أثناء الزواج   .180
 اؼبسانبة.

ؼبا حددت تعويضا للزكجة عن الكد كالسعاية استنادا إىل تقرير اػبربة الذم خلص إىل إف احملكمة 
ابؼبائة ابلنسبة للزكجة يف عقارات تعود ملكيتها  48كابؼبائة،  51أف اؼبسانبة اؼبالية للزكج بنسبة 

قانونيا إىل الزكج، كدكف أف ذبيب على اغبكم األجنيب اؼبدىل بو من طرؼ الزكج كالقاضي 
ابلتطليق بُت الزكجُت كبتصفية حقوقهما اؼبالية، فإف قرارىا يكوف انقص التعليل اؼبنزؿ منزلة 

 انعدامو.
 ( 459/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مارس  03الصادر بتاريخ  98)القرار عدد 

 
عتو انتج عن الرضخ اعبمجمي مع اضطراابت سلوكية ومزاجية مزمنة  -ربجَت  .181
 سرايف آاثر التحجَت من اتريخ اغبكم. –خربة  –

إف احملكمة عندما أيدت اغبكم اؼبستأنف الذم قضى جبعل التحجَت ساراي من اتريخ اغبكم بعلة 
اغبادثة أـ أهنا جاءت نتيجة تفاقم أف اػبربة مل ذبـز ما إذا كانت االضطراابت قد لزمت اؼبعٍت منذ 

اؼبذكورة تطبيقا سليما كعللت قضاءىا  220جركحو كآالمو، تكوف قد طبقت مقتضيات اؼبادة 
 تعليال كافيا.
 (461/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مارس  31الصادر بتاريخ  161)القرار عدد 

 
 –راب النفسي طلب ربديد اتريخ اإلصابة ابالضط –شخص متوىف  –ربجَت  .182

 إجراء خربة طبية على اؼبلف الطيب للهالك. 

إف احملكمة ؼبا ردت الدعول بعلة أف اؼبطلوب التحجَت عليو متوىف كأف الشهادة الطبية اؼبستدؿ 
هبا من الطالبُت مل ربدد اتريخ إصابتو ابالضطراابت النفسية كالعقلية، يف حُت أف كفاتو ال سبنع 
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ملفو الطيب كطلب بياف اتريخ تلك اإلصابة ككوهنا موجبة للتحجَت، من إجراء خربة طبية على 
 تكوف قد خرقت القانوف، كعللت قرارىا تعليال انقصا يوازم انعدامو. 

 ( 16/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015فرباير  17الصادر بتاريخ  69)القرار عدد 
 

 سلطة احملكمة. –شروط اختياره  –مقدـ  –جَت رب .183

إف احملكمة ؼبا قدرت ـبتلف الواثئق اؼبعركضة عليها من الطرفُت كاستخلصت منها أف اؼبطلوب 
ؿبق يف طلب التحجَت على كالده من غَته كاختارتو مقدما عليو لكونو األصلح من العصبة 

من مدكنة األسرة، تكوف قد عللت قرارىا تعليال كافيا كمل تكن  244استنادا إىل مقتضيات اؼبادة 
 حاجة إىل إجراء حبث طاؼبا تبُت ؽبا كجو القضاء.  يف

 (551/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015فرباير  10الصادر بتاريخ  62)القرار عدد 
 

أحقية النيابة العامة وحدىا يف  -حكم ابتدائي  –تذييل ابلصيغة التنفيذية  .184
 الطعن.

فإنو يكوف اغبكم  33.11كما سبمت دبقتضى القانوف رقم   431دبقتضى الفقرة األخَتة من اؼبادة 
القاضي دبنح الصيغة التنفيذية يف قضااي اكبالؿ ميثاؽ الزكجية غَت قابل للطعن ماعدا من لدف 
النيابة العامة، كؼبا كاف اغبكم اؼبطعوف فيو قد قضى بتذييل اغبكم األجنيب ابلصيغة التنفيذية، فإف 

 العامة هبعل الطعن اؼبقدـ من طرؼ الطالبة غَت مقبوؿ. الطعن فيو من غَت النيابة
 (423/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015يناير  27الصادر بتاريخ  34)القرار عدد 

 
وجوب إرفاقو ابلواثئق اؼبنصوص عليها يف الفصل  –تذييل ابلصيغة التنفيذية  .185

 من ؽ.ـ.ـ. 431

إف احملكمة ؼبا قضت بتذييل اغبكم األجنيب ابلصيغة التنفيذية، دكف أف تبحث أك ذبيب عن 
من  431الدفع بعدـ اإلدالء أبصل التبليغ، كيف غياب ربقق الشركط اؼبنصوص عليها يف الفصل 

 ؽ ـ ـ، يكوف قرارىا انقص التعليل كىو دبثابة انعدامو.
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 ( 714/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  2015 أبريل 28الصادر بتاريخ  202)القرار عدد 
 

 تعلقها ابلنظاـ العاـ. –وجوب اإلدالء ابلواثئق  –تذييل ابلصيغة التنفيذية  .186

من ؽ.ـ.ـ كردت يف نص إجرائي كىو بذلك من النظاـ العاـ.  431إف الواثئق احملددة يف الفصل 
اغبكم االبتدائي القاضي بتذييل اغبكم األجنيب موضوع الطلب ابلصيغة  أيدتكاحملكمة ؼبا 

التنفيذية رغم أف اؼبدىل بو رفقة مقاؿ الدعول ىو صورة مشسية للحكم كترصبتو للغة العربية فقط، 
  يكوف قرارىا غَت مرتكز على أساس.

 ( 18/2/1/2014عدد  الشرعييف اؼبلف  2015يونيو  16الصادر بتاريخ  315 القرار عدد)
 

التأكد من صحة اغبكم األجنيب ومن  –تذييل حكم أجنيب ابلصيغة التنفيذية   .187
 عدـ مساسو ابلنظاـ العاـ اؼبغريب. 

إف الزكاج احملكـو ببطالنو دبقتضى اغبكم األجنيب اؼبطلوب تذييلو، مت إبذف القاضي اؼبكلف 
كاحملكمة ؼبا قضت بتذييل اغبكم  ابلزكاج كإشهاد العدلُت، كداـ بُت الطرفُت ؼبدة ثالث سنوات.

اؼبذكور دكف أف تتأكد من صحتو كتتحقق من عدـ مساس أم ؿبتول من ؿبتوايتو ابلنظاـ العاـ 
من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية، فإهنا مل ذبعل ؼبا قضت بو  430اؼبغريب كما ينص على ذلك الفصل 

 أساسا.
 ( 743/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015أبريل  07الصادر بتاريخ  161)القرار عدد 

 
اإلشارة يف  -عدـ تبليغ النيابة العامة  -الدولة )اؼبلك اػباص(  -تركة شاغرة  .188

 خرؽ القانوف. –ديباجة القرار إىل اسم فبثل النيابة العامة 

ال يغٍت عن ذلك اإلشارة يف ك هبب تبليغ النيابة العامة ابلقضااي اؼبتعلقة ابلنظاـ العاـ كالدكلة، 
ديباجة القرار إىل اسم فبثل النيابة العامة. كؼبا كانت الطاعنة إدارة عمومية، فإف عدـ إشارة القرار 
اؼبطعوف فيو إىل إحالة اؼبلف على النيابة العامة كإيداع مستنتجاهتا ابؼبلف أك تالكهتا ابعبلسة، 

 من ؽ.ـ.ـ. 9يشكل خرقا ؼبقتضيات الفصل 
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 (801/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مام  19الصادر بتاريخ  229ار عدد )القر 
 

 عدـ استحقاقها للمتعة. –الزوجة ىي طالبة التطليق  –تطليق للشقاؽ  .189

من مدكنة األسرة، إمبا تتعلق ابلطالؽ الذم يوقعو الزكج مع مراعاة أسبابو  84من اؼبقرر أف اؼبادة 
ا ثبت ؽبا أف اؼبطلوبة ىي اليت اختارت الفراؽ كمع ذلك أيدت اغبكم كدكره يف إيقاعو، كاحملكمة ؼب

 اؼبذكورة كفسرهتا تفسَتا خاطئا. 84االبتدائي القاضي ؽبا ابؼبتعة تكوف قد خرقت اؼبادة 
 (408/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015أبريل  21الصادر بتاريخ  195)القرار عدد 

 
خرؽ  –تعيُت قيم  –تعذر التبليغ  –استئنايف تبليغ مقاؿ  -تطليق للشقاؽ  .190

 القانوف.

هبب أف يعلم كل طرؼ يف الدعول أك ككيلو دبقتضى تبليغ ابليـو الذم أدرجت فيو القضية يف 
اعبلسة العلنية. كاحملكمة ؼبا عينت قيم يف حق الطاعنة بعلة أنو تعذر تبليغها حسب شهادة 

أف أتمر كتابة الضبط بتوجيو االستدعاء ابلربيد  التسليم، كبتت يف القضية على اغبالة دكف
اؼبضموف مع اإلشعار ابلتوصل كما يستدعيو ترتيب إجراءات التبليغ حسبما ينص على ذلك 

 من ؽ.ـ.ـ، تكوف قد خرقت قاعدة جوىرية خرقا أضر هبا. 39الفصل 
 ( 532/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  2015يناير  20الصادر بتاريخ  19)القرار عدد 

 
نقل بيت الزوجية إىل  –حكم بعدـ االختصاص احمللي  -تطليق للشقاؽ  .191

 مدينة أخرى قبل رفع الدعوى. 

من تلك اؼبدكنة حسب الًتتيب الوارد فيها.  79إف طلب الفراؽ أصبح منظما دبقتضيات اؼبادة 
كاحملكمة ؼبا قضت بعدـ االختصاص احمللي رغم ما ثبت لديها من البحث الذم أجرتو من نقل 
بيت الزكجية إىل مدينة أخرل قبل رفع الدعول بدليل تسجيل بنتها دبدرسة بتلك اؼبدينة، فإهنا 

 .تكوف قد خرقت القانوف كعللت قرارىا تعليال فاسدا
 ( 645/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مارس  10الصادر بتاريخ  102)القرار عدد 
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مراعاة الوضعية اؼبالية للزوج وأسباب  –مستحقات الزوجة  -تطليق للشقاؽ  .192

 الفراؽ. 

إف احملكمة ؼبا بنت قضاءىا على فًتة الزكاج اليت تفوؽ أربعُت سنة، كالوضعية اؼبالية للزكج حسب 
ػبربة اؼبنجزة يف اؼبوضوع اليت راعت عناصر التقوًن من مداخيل كمصاريف كاليت مل تر معها نتيجة ا

يف إطار سلطتها حاجة إلجراء خربة مضادة، كاعتمدت أسباب الفراؽ الذم طلبو الطاعن كدكر  
 كل طرؼ يف إيقاعو، كقضت دبا جرل عليو منطوؽ قرارىا، تكوف قد طبقت القانوف.

 ( 434/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مام  05صادر بتاريخ ال 226)القرار عدد 
 

 إثباتو. –ادعاء عدـ البناء  – تطليق للشقاؽ .193

ؼبا كاف الطاعن ال ينكر أبف اؼبطلوبة مكثت ببيتو مدة شهر كىو يعترب مظنة للتمتع كالبناء هبا، 
اعتمادا على تصروبات فإف احملكمة عندما قضت ابلتطليق للشقاؽ كمستحقات اؼبتعة كالسكن 

الطاعن كشهادة الشاىدين اؼبستمع إليهما خالؿ جلسة البحث اليت مل يطعن فيها دبقبوؿ، تكوف 
 قد عللت قرارىا تعليال سليما.

 (158/2/1/2015عدد  الشرعييف اؼبلف  2015يونيو  16الصادر بتاريخ  318 )القرار عدد 
 

 –الزوجية مثبتة حبكم زجري وقائع اػبيانة  -تعويض عن التطليق للشقاؽ  .194
 مسؤولية الزوج.

من مدكنة األسرة، فإف التعويض وبكم بو يف الفراؽ الذم يطلبو أحد الزكجُت  97دبقتضى اؼبادة 
بسبب مسؤكلية الزكج اآلخر فيو. كاحملكمة ؼبا قضت ابلتعويض استنادا إىل مسؤكلية الزكج يف 

ارتكاب اػبيانة الزكجية يف حق زكجتو حسبما إهناء العالقة الزكجية بسبب ما أقدـ عليو من 
تلمستو يف إطار سلطتها من الوقائع اؼبادية اؼبثبتة ابغبكم الزجرم كىي كافية الستخالص 
مسؤكليتو يف الفراؽ دكف توقف على صدكر حكم هنائي ابإلدانة، فإهنا تكوف قد استعملت 

 ا أعاله من جهة أخرل.سلطتها يف تقدير الدليل من جهة كطبقت اؼبادة اؼبشار إليه
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 (469/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  2015يناير  06الصادر بتاريخ 2)القرار عدد 
 

اعتبار احملكمة أف  –دخل اؼبلـز هبا وقت الدعوى  –تقدير مستحقات الفراؽ  .195
 األحكاـ تبٌت على اليقُت وليس على االحتماؿ. -حالة البطالة مؤقتة 

 190، 189إف اغبالة اؼبادية اؼبعتربة يف تقدير اؼبستحقات كابقي العناصر اؼبنصوص عليها يف اؼبواد 
من مدكنة األسرة تراعى كقت جرايف دعول الفراؽ، كاحملكمة ؼبا قدرت احملكـو بو كاعتربت  97ك

ا إذا كانت لو أف حالة بطالة الزكج ابػبارج كمردكدية دخلو احملتج هبما مؤقتاف، دكف أف تتحقق فب
 مصادر أخرل للدخل، تكوف قد بنت قضاءىا على االحتماؿ، كعللت قرارىا تعليال فاسدا.

 (528/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  2015يناير  13الصادر بتاريخ  12)القرار عدد 
 

األصل فيو ىو اؼبدرسة العمومية ما مل  –سبدرس األبناء من مشموالت النفقة  .196
 ابلتسجيل يف مدرسة خاصة.يثبت االلتزاـ 

 -ال يعترب طلبا جديدا  -زكاج اغباضنة  -طلب اإلعفاء من كاجب سكٌت احملضوف  
 إاثرتو يف كافة مراحل الدعول. 

إف احملكمة ؼبا قضت بواجب سبدرس االبن يف مدرسة خصوصية، رغم أف الطاعن سبسك بتسجيل 
ابنو ابؼبدرسة العمومية كأدىل دبلفو اؼبدرسي، كمل يسبق لو أف التـز بتسجيل ابنو يف مدرسة خاصة، 

 من مدكنة األسرة. 189تكوف قد خرقت مقتضيات اؼبادة 
من طلب إعفائو من كاجبات سكن احملضوف لزكاج  إف ما تضمنو االستئناؼ الفرعي للطاعن

اؼبطلوبة ال يعترب طلبا جديدا كإمبا يهدؼ إىل ما يهدؼ إليو االستئناؼ األصلي كيبكن إاثرتو يف  
 من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية. 143كافة مراحل الدعول، كعلى احملكمة النظر فيو طبقا للفصل 

  (253/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015أبريل  14الصادر بتاريخ  185)القرار عدد 
 

توزيع شبن اؼبزاد العلٍت  -قسمة تصفية  -سبلك على الشياع بدوف نسب معينة  .197
 ابلتساوي.
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إف شهادة اؼبلكية اؼبسلمة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية كاؼبسح العقارم كاػبرائطية تثبت 
لكُت على الشياع بدكف نسب معينة. كاحملكمة ؼبا أف اؼبلك موضوع الرسم العقارم ىو يف اسم اؼبا

اعتربت اؼبالكُت على الشياع متساكين كقضت بتوزيع الثمن الذم سًتسو عليو اؼبزايدة ابلتساكم 
 من ؽ.ؿ.ع تطبيقا سليما. 961فيما بينهم، تكوف قد طبقت مقتضيات الفصل 

 ( 427/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  2015يناير  06الصادر بتاريخ  5)القرار عدد 
 

ضرورة ترتيب األثر القانوين  –تفسَته  –تنازؿ عن دعوى النفقة واغبضانة  .198
 على مضمونو.

إف رسم التنازؿ احملدد مضمونو ينتج أثره يف مواجهة اؼبتنازؿ، كاحملكمة ؼبا اعتربت أف اؼبتنازلة مل 
تنازلت عن الدعول مع االحتفاظ أبصل اغبق  تتنازؿ عن اغبق يف نفقتها كنفقة كلديها، كإمبا

الذم تدعيو، كرتبت على ذلك أحقيتها يف رفع دعول جديدة بشأف نفقة األطفاؿ، فإهنا مل ترتب 
األثر القانوين على الرسم العديل الذم تضمن بوضوح تنازؽبا عن دعول النفقة، كعن حضانة 

ا كدبؤخر صداقها كحصتها يف الشركة كأبرأتو ابنيها منو مع السماح ؽبا بزايرهتما كصلة الرحم هبم
اإلبراء التاـ الشامل، كعدـ تقدًن أم دعول أك شكاية ضده، فبا يكوف معو قرارىا خارقا للقانوف 

 كانقص التعليل اؼبنزؿ منزلة انعدامو.
 ( 565/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مارس  10الصادر بتاريخ  109)القرار عدد 

 
 استبعاده من طرؼ احملكمة. –من التـز بشيء لزمو  -ستحقات تنازؿ عن اؼب .199

إذا كانت الزكجة قد تنازلت لزكجها عن صبيع حقوؽ الطالؽ من متعة كنفقة ككراء أثناء العدة 
دبقتضى تنازؿ مصحح اإلمضاء مل يكن ؿبل أم طعن، فإف احملكمة ؼبا استبعدت التنازؿ، كىو 

ن التـز بشيء لزمو، تكوف قد أساءت تطبيق القانوف كعللت حجة على اؼبتنازلة يف إطار قاعدة م
 قضاءىا تعليال انقصا كىو دبثابة انعدامو.

 ( 399/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مارس  31الصادر بتاريخ  155)القرار عدد 
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 انتفاء شرط االستقامة. –خيانة زوجية  –إسقاطها  –حضانة  .200

من اؼبقرر أف احملاضر اؼبنجزة من طرؼ النيابة العامة تعترب حجة رظبية على األقواؿ كاألفعاؿ 
كالوقائع اليت تضمنتها كال يطعن فيها إال ابلزكر. كاحملكمة ؼبا ثبت ؽبا من ؿبضر االستماع اؼبنجز 

كما يليو  19من طرؼ انئبة ككيل اؼبلك بصفتها ضابطا ساميا للشرطة القضائية دبقتضى الفصل 
من قانوف اؼبسطرة اعبنائية كالذم اعًتفت فيو الزكجة ابلقياـ خبيانة زكجها كرتبت على ذلك 

من مدكنة األسرة تطبيقا  173قضاءىا بعدـ استقامتها يف حضانة األكالد، تكوف قد طبقت اؼبادة 
 سليما.

 (903/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مام  05الصادر بتاريخ  229)القرار عدد 
 

 إقامة اغباضنة دبعية احملضونة خارج اؼبغرب. –طلب إسقاطها  –حضانة  .201

إذا كاف انتقاؿ اغباضنة لإلقامة من مكاف آلخر داخل اؼبغرب ال يسقط حضانتها، فإف استيطاهنا 
من مدكنة األسرة. كاحملكمة  178ببلد خارج اؼبغرب يسقط حضانتها عمال دبفهـو اؼبخالفة للمادة 

ؼبا قضت برفض طلب إسقاط اغبضانة رغم أف اغباضنة مستقرة دبعية ؿبضونتها خارج اؼبغرب، 
 فإهنا مل تراع مصلحة كالد احملضونة يف تتبع كمراقبة نشأهتا، كهبعل قرارىا خارقا للقانوف.

 ( 847/2/1/2014عدد  الشرعييف اؼبلف  2015يونيو  02الصادر بتاريخ  279 )القرار عدد 
 

 –حكم ابلرباءة من اػبيانة الزوجية  -شرط االستقامة  –إسقاطها  –حضانة  .202
 حجية وقائعو.

إذا كاف اغبكم برباءة الطاعنة من هتمة اػبيانة الزكجية ال يدؿ على عدـ كقوع الفعل، كإمبا يدؿ 
ما تضمنو اغبكم اؼبذكور من على عدـ إثباتو يف إطار القانوف اعبنائي أك اؼبسطرة اعبنائية، فإف 

 كقائع تعترب حجة على عدـ استقامة اغباضنة يف القياـ ابغبضانة. 
 (164/2/1/2015 عدد الشرعييف اؼبلف  2015يونيو  16الصادر بتاريخ  319 )القرار عدد
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 –إقامة اغباضنة بصفة دائمة يف بلدىا األجنيب  –طلب إسقاطها  –حضانة  .203
 اؼبصلحة للفضلى للمحضوف.

ؼبا كانت اغباضنة تعيش ببلدىا األصلي دبعية ابنها منذ ازدايده بو، كمتابعة ىذا األخَت لدراستو 
االبتدائية، فإنو مل يسبق ؽبا أف كانت مقيمة ابؼبغرب حىت يبكن اعتبارىا قد انتقلت مع ؿبضوهنا 

بعلة أف لإلقامة ابػبارج، كاحملكمة ؼبا قضت برفض طلب الطاعن الرامي إىل إسقاط اغبضانة 
اؼبصلحة الفضلى للطفل تكمن يف بقاءه مع أمو إىل أف يبلغ سن االختيار، تكوف بنت قضاءىا 

 على أسباب سائغة كعللت قرارىا تعليال سليما.
 ( 192/2/1/2015عدد  الشرعييف اؼبلف  2015يونيو  16الصادر بتاريخ  320 )القرار عدد 
 

 –إثباتو  -أرضي وطابق أوؿ االدعاء بتشييد دار من طابقُت  –حق الزينة  .204
 إمكانية تطبيق أحكاـ االلتصاؽ كما ىي مقررة يف مدونة اغبقوؽ العينية.

إف احملكمة ؼبا اعتربت الطالب ـبتصا فقط بزينة الطابق األكؿ للدار دكف زينة الطابق السفلي بعلة 
ة ىذا الطابق أنو من بناء اؽبالكُت اؼبوركثُت مالكي حق الرقبة دكف أف تتحقق من مالك زين

موضوع النزاع، كتطبيق أحكاـ االلتصاؽ بشأنو عند االقتضاء كما ىي مقررة يف مدكنة اغبقوؽ 
العينية ما داـ قد ثبت ؽبا أف حق الرقبة للموركثُت اؼبذكورين تكوف قد أقامت قضاءىا على تعليل 

 انقص.
 (287/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  2015أبريل  21الصادر بتاريخ  188)القرار عدد 

 
عدـ قابليتو ألي طعن يف اعبزء القاضي إبهناء العالقة  –حكم ابلتطليق  .205

 الزوجية.

ابلتطليق أك ابػبلع أك ابلفسخ  ةمن مدكنة األسرة، فاؼبقررات القضائية الصادر  128دبقتضى اؼبادة 
الزكجية. كؼبا كاف الطعن قد انصب تكوف غَت قابلة ألم طعن يف جزئها القاضي إبهناء العالقة 

على اغبكم فيما قضى بو من تطليق للضرر أم يف جزئو القاضي إبهناء العالقة الزكجية، فإنو 
 يكوف غَت مقبوؿ من الناحية الشكلية. 
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 ( 300/2/1/2014عدد  الشرعييف اؼبلف  2015يونيو  23 الصادر بتاريخ 328 )القرار عدد 
 

يف طليعتو إىل عبارة "ابسم اؼبلك وطبقا للقانوف"  عدـ اإلشارة –حكم قضائي  .206
 خرؽ الدستور. –بياانت من النظاـ العاـ  –

من ؽ.ـ.ـ فإنو هبب أف ربمل صبيع األحكاـ كالقرارات يف رأسها  345ك 50دبقتضى الفصلُت 
من دستور اؼبملكة اؼبغربية اعبديد الصادر  124عبارة "ابسم جاللة اؼبلك"، كدبوجب الفصل 

فإف األحكاـ تصدر كتنفذ ابسم اؼبلك  29/07/2011بتاريخ  91/11/1يذه الظهَت الشريف رقم بتنف
كطبقا للقانوف. كالقرار الذم صدر دكف أف ترد يف طليعتو العبارة اؼبزدكجة كىي " ابسم اؼبلك 
كطبقا للقانوف"، يعترب منعدـ األثر ككأف مل يكن ابعتبار أف ىذه البياانت من النظاـ العاـ 

 مستوجبة دبقتضى الدستور.ك 
 ( 321/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مارس  31الصادر بتاريخ  149)القرار عدد 

 
ؿبضر  –إثبات ملكيتها  –طلب إرجاع أاثث وأمتعة أو أداء قيمتها  –خطبة   .207

 حجيتو. -الضابطة القضائية 
إف إدالء الزكج بعدة فواتَت ككصوالت تثبت شراءه جملموعة من األاثث، يعضده إقرار الزكجة 
ابألاثث اؼبذكور ككجوده دبنزؿ كالديها حسب احملضر اؼبنجز من طرؼ الشرطة. كاحملكمة ؼبا مل 
تناقش اإلقرار اؼبذكور كحجية احملضر اؼبنجز خبصوصو تكوف قد أقامت قضاءىا على تعليل انقص 

 ىو دبثابة انعدامو.ك 
 ( 568/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015أبريل  28الصادر بتاريخ  213)القرار عدد 

 
يبكن إثباهتا بكافة الوسائل دبا فيها اإلقرار أو  -واقعة مادية  –خلوة شرعية  .208

 القرائن أو شهادة الشهود حىت من األقارب.

يبكن إثباهتا بكافة الوسائل دبا فيها اإلقرار أك القرائن أك من اؼبقرر أف اػبلوة ابعتبارىا كاقعة مادية 
شهادة الشهود حىت من األقارب، كاحملكمة اؼبطعوف يف قرارىا عندما اعتمدت شهادة الشاىدين 
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يف إثبات اػبلوة بُت الطرفُت، ألف شهادهتما ساؼبة من الريبة تكوف قد بنت قضاءىا على أسباب 
 سليما.سائغة، كعللت قرارىا تعليال 

 ( 664/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015فرباير  17الصادر بتاريخ  73)القرار عدد 
 

التسجيل ابغبالة  –دعوى إبطاؿ إراثة والتشطيب عليها من الرسم العقاري  .209
 اؼبدنية قرينة على النسب.

االبتدائي إف احملكمة ؼبا اعتربت أف األصل يف األنساب ىو ثبوهتا ابلظن، كقضت بتأييد اغبكم 
القاضي بصحة إراثة اؼبطلوب كالتشطيب على إراثة الطالبة من الرسم العقارم بعلة أف تسجيل 
اؼبطلوب من طرؼ اؽبالك بسجالت اغبالة اؼبدنية يشكل قرينة قوية على ثبوت نسبو لو، ال يبكن 

 دحضها إال حبجة أقول، تكوف قد أسست قضاءىا كعللتو دبا فيو الكفاية.
 (351/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015أبريل  07الصادر بتاريخ  169 )القرار عدد

 
وجوب إجراء  –الدفع ابألمية  -عقد عريف  –دعوى إبطاؿ عقد صدقة  .210

 حبث.

إف احملكمة ؼبا مل تتحقق فبا دفعت بو الطاعنات من أميتهما كجهلهما دبحتول العقد اؼبوقع من 
قبلهما خاصة لتزامنو مع عقد البيع كعقد الوكالة لفائدة اؼبطلوب الذم أجاب أبهنما قد استفادات 

كاكتفت  من عقد الصدقة دكف أف يبُت الفائدة اليت حصلتا عليها منو، كمل تبحث يف ماىية العقد
ابعبواب عن تقادـ دعول التدليس مع أف ماىية العقد تتعلق دبدل مطابقة اإلهباب كالقبوؿ 

 كليس بعيوب الرضى، تكوف قد عللت قضاءىا تعليال انقصا.
 (613/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مارس  17الصادر بتاريخ  128)القرار عدد 

 
 النص الواجب التطبيق. –ـ الدفع ابلتقاد –دعوى إبطاؿ ؿبضر قسمة  .211
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ؼبا كاف موضوع الدعول يتعلق بطلب إبطاؿ ؿبضر مقاظبة الذم ىبضع للتقادـ طبقا للقواعد 
العامة، فإف احملكمة عندما استبعدت الدفع ابلتقادـ بعلة أف دعول القسمة ال تتقادـ استنادا 

 من ؽ.ؿ.ع تكوف قد عللت قرارىا تعليال فاسدا. 781للفصل 
 ( 301/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015فرباير  03الصادر بتاريخ  42)القرار عدد 

 
مراعاة  –تشبت احملضوف أبمو  –زواج اغباضنة  –دعوى إسقاط اغبضانة  .212

 مصلحة احملضوف.

من اؼبقرر قانوان أف من أسباب إسناد اغبضانة مراعاة مصلحة احملضوف. كاحملكمة ؼبا تبُت ؽبا من 
ذم أجرتو حبضور الطرفُت كالطفل احملضوف أنو متشبت هبا العتنائها بو، كأنو مصاب البحث ال

دبرض هبعلو يف حاجة ألمو اليت اعتاد إشرافها عليو كسبريضو، كقضت برفض طلب إسقاط 
من مدكنة األسرة، كجاء قرارىا مؤسسا  175حضانتها لو، تكوف قد طبقت مقتضيات اؼبادة 

 كمعلال .
 ( 298/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مارس  10الصادر بتاريخ  101)القرار عدد 

 
 عدـ جوازىا بُت األزواج.  –قاصرة على األب واألـ  –دعوى اعتصار اؽببة  .213

ؼبا قضت احملكمة برفض الطلب بعلة أف االعتصار يف اؽببة قاصر على األب كاألـ ذباه أبنائهم  
من مدكنة اغبقوؽ العينية  285م مع مقتضيات اؼبادة كما ىو مقرر يف الفقو كالقضاء الذم ينسج

 الصادر يف ظلها قرارىا اؼبطعوف فيو، تكوف قد بنت قضاءىا على أساس كعللتو تعليال كافيا. 
 ( 222/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015أبريل  07الصادر بتاريخ  154)القرار عدد 

 
عدـ تضمُت اإلراثة  –اإلرث انعداـ الصفة يف  –دعوى التشطيب على إراثة  .214

 للمناسخات اؼبتعلقة إبرث اعبد.



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

127 

من اؼبقرر فقها أنو ال بد من معرفة القعدد يف إرث، كإال بشك تنتفي". كؼبا كانت إراثة اؼبدعيُت 
ال تتضمن اؼبناسخات اؼبتعلقة إبرث اعبد الذم هبمع الطرفُت، فإف دعواىم الرامية إىل التشطيب 

 عقارم تكوف غَت مقبولة شكال النعداـ صفتهم يف اإلرث.على إراثة من الرسم ال
 ( 547/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مام  19الصادر بتاريخ  235)القرار عدد 

 
عدـ  –الدفع إبعاقة ذىنية  –طعن إبعادة النظر  -دعوى ثبوت النسب  .215

 اػبصم.ال يعترب وثيقة ؿبتكرة لدى  –رسم طالؽ خلعي  –جواز إاثرتو ألوؿ مرة 

ال هبوز إاثرة الدفع إبعاقة ذىنية كجسدية مؤثرة على التصرفات ألكؿ مرة أماـ ؿبكمة النقض. 
كؼبا كاف إبمكاف الطرفُت سحب نسخة من رسم الطالؽ اػبلعي اؼبستشهد بو من احملكمة اليت 

 النظر. كقع أمامها الطالؽ اػبلعي، فإنو ال يعترب كثيقة ؿبتكرة لدل اؼبطلوبة يف الطعن إبعادة
 (397/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015يناير  06الصادر بتاريخ  9)القرار عدد 

 
عدـ تصروبهم حبصوؿ اإلهباب  –شهادة الشهود  –دعوى صحة الزوجية   .216

 أثره.  -والقبوؿ 
 خربة جينية. –وجود خطبة بُت الطرفُت  –شهادة الشهود  –ثبوت نسب  .217

إف احملكمة ؼبا قضت بسماع دعول الزكجية كاغباؿ أف الشهود اؼبستمع إليهم من طرؼ احملكمة 
يف اؼبرحلة االبتدائية مل يصرحوا بوجود عالقة زكجية بُت الطرفُت حبصوؿ اإلهباب كالقبوؿ ابلشكل 

 من مدكنة األسرة، فإهنا مل ذبعل ؼبا قضت بو أساسا. 16اؼبقرر يف اؼبادة 
ا قضت بتأييد اغبكم اؼبستأنف القاضي بثبوت نسب الولد إىل الطاعن استنادا إىل إف احملكمة ؼب

شهادة الشهود الذين صرحوا بوجود خطبة بُت الطرفُت كاشتهارىا بُت الناس، ككذا إىل اػبربة 
اعبينية اليت أثبتت أبنو ىو األب الطبيعي البيولوجي البن اؼبطلوبة كمل يطعن فيما ذكر دبقبوؿ فإهنا 

 من مدكنة األسرة احملتج هبا. 156علت ؼبا قضت بو أساسا كمل زبرؽ اؼبادة ج
 ( 86/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مام  19الصادر بتاريخ  251)القرار عدد 
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 –النازلة وقعت قبل صدور مدونة األسرة  –دعوى الزوجية وثبوت النسب   .218
 القواعد الواجبة التطبيق.

من اؼبقرر فقها أف الشرع متشوؼ للحوؽ النسب، كال ىبضع اغبكم بو لفًتة زمنية معينة ما داـ  
الزكاج مبنيا على أركاف شرعية. كاحملكمة ؼبا عللت قرارىا أبف النازلة كقعت قبل صدكر مدكنة 

كذلك، األسرة، يف حُت أنو كاف لزاما عليها أف تراعي اؼبقتضيات الفقهية اليت ىي دبثابة قانوف  
كصدت عن ذلك صدكدا، فضال عن أف اؼبقتضيات اليت أتت هبا مدكنة األسرة يف ابب النسب 
ال سبنع من النظر يف النوازؿ اليت نشأت يف ظل قانوف مدكنة األحواؿ الشخصية، فإهنا بذلك مل 

 ذبعل ؼبا قضت بو أساسا. 
 ( 791/2/1/2014د يف اؼبلف الشرعي عد 2015مام  19الصادر بتاريخ  238)القرار عدد 

 
انتفاء  –شهادة الشهود  –تؤوؿ إىل اؼباؿ  -دعوى صحة الزوجية بعد الوفاة   .219

 أركاف الزواج. 
من اؼبقرر فقها أف دعول ثبوت الزكجية بعد الوفاة تؤكؿ إىل اؼباؿ. كاحملكمة ؼبا قضت بثبوت 

شهود دكف تبياف أركاف الزكجية بُت اؼبطلوب كاؽبالكة معتمدة يف تعليل قرارىا على تصروبات 
عقد الزكاج من رضى كإهباب كقبوؿ كصداؽ، كدكف أف ترد على عقد كفاة اؽبالكة الذم يثبت 
أهنا توفيت كىي عازبة فضال على أف اؼبطلوب مل يدؿ إبراثة من يدعي الزكاج هبا، يكوف قرارىا 

 انقص التعليل.
 (555/2/1/2014شرعي عدد يف اؼبلف ال 2015مام  12الصادر بتاريخ  220)القرار عدد 

 
انتفاء الشروط الشكلية  –عدـ وجود طرؼ مدعى عليو  –دعوى النسب  .220

 لصحة الدعوى.

من اؼبقرر مسطراي أنو ال بد يف كل دعول ترفع أماـ القضاء من مدع لو اغبق يف االدعاء، كمن 
مدعى عليو مطلوب ابغبق كال هبوز اغبكم عليو إال بعد استدعائو كاالستماع إىل أكجو دفاعو، 
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كاحملكمة ؼبا انقشت موضوع اغبق دكف االلتفات إىل شركط صحة الدعول شكال كمنها كجوب 
 من ؽ.ـ.ـ.  32ك  1طرؼ اؼبدعى عليو اؼبطالب ابغبق تكوف قد خرقت الفصلُت ذكر ال

 ( 383/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مام  05الصادر بتاريخ  220)القرار عدد 
 

 حجيتو. –إقرار قضائي  –دعوى نفي النسب  .221

من قانوف االلتزامات كالعقود، فإف اإلقرار القضائي حجة قاطعة على  410دبقتضى الفصل 
صاحبو. كالطاعن ؼبا سبق لو أف أقر بثبوت نسب االبن لو، كصرح بكونو ال يبانع يف تسجيلو 
بسجالت اغبالة اؼبدنية، كأبدل استعداده لذلك، فإف احملكمة عندما رتبت على ذلك غبوؽ 

 لفصل اؼبذكور تطبيقا سليما.النسب، تكوف قد طبقت مقتضيات ا
 ( 740/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مام  26الصادر بتاريخ  252)القرار عدد 

 
 –تراجع بعض الشهود وإدانة البعض اآلخر جنائيا  –رسم إحصاء مًتوؾ  .222

 فقدانو لقيمتو اإلثباتية. 

تراجعوا عن شهادهتم، كأف إف احملكمة ؼبا اعتربت أف ؾبموعة من شهود لفيف إحصاء مًتكؾ قد 
ؾبموعة منهم قد أدينوا جنائيا من أجل اإلدالء بتصروبات ـبالفة للحقيقة، كرتبت على ذلك أف 
رسم اإلحصاء قد أفرغ من ؿبتواه كابلتايل مل يعد عامال يف النازلة، تكوف قد عللت قضاءىا تعليال  

 .كافيا
  (255/2/1/2014لف الشرعي عدد يف اؼب 2015مارس  10الصادر بتاريخ  114)القرار عدد 

 

 عدـ اؼبنازعة فيو من الورثة. -حجيتو  -رسم مًتوؾ  .223

إف رسم اؼبًتكؾ يعترب حجة بُت الورثة ما مل يطعن فيو دبقبوؿ، كاحملكمة ؼبا اعتربت أف ملكية 
اؼبوركث غَت اثبتة رغم أف اؽبالك ترؾ بقعتُت حسب رسم الًتكة الذم مل يكن ؿبل أم منازعة من 

  ؼ الورثة، فإف قرارىا يكوف غَت مرتكز على أساس.طر 
 ( 559/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  2015يناير  13الصادر بتاريخ  14)القرار عدد 
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 إعماؿ آاثر الزواج. –عدـ تنظيمو من طرؼ القانوف اؼبغريب  –زواج صوري  .224

دبقتضى اؼبادة الرابعة من مدكنة األسرة، فإف الزكاج ميثاؽ تراض كترابط شرعي بُت رجل كامرأة 
على كجو الدكاـ، غايتو اإلحصاف كالعفاؼ كإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزكجُت طبقا ألحكاـ 

ريب، مدكنة األسرة. كاحملكمة ؼبا استبعدت االدعاء بصورية الزكاج لعدـ كجوده يف القانوف اؼبغ
كأعملت عقد الزكاج اؼبذيل ابلصيغة التنفيذية الرابط بُت الطرفُت، كرتبت عليو آاثره القانونية 
كمنها اغبكم للمطلوبة ابلنفقة كتوسعة األعياد، تكوف قد طبقت مقتضيات اؼبادة أعاله تطبيقا 

 صحيحا كعللت قرارىا تعليال كافيا. 
 ( 657/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  2015فرباير  10الصادر بتاريخ  58)القرار عدد 

 
بت احملكمة  -قاضي الدعوى ىو قاضي الدفع  –رسم إراثة  –زور فرعي  .225

 خرؽ القانوف. –دوف سلوؾ إجراءات الزور الفرعي 

احملكمة عندما قضت إبلغاء اغبكم اؼبستأنف كتصداي بعدـ قبوؿ الدعول دكف سلوكها إف 
مناقشتها للطعن اؼبذكور كما إذا كاف الفصل يف الدعول يتوقف على إلجراءات الزكر الفرعي أك 

اؼبستند موضوع الطعن ابلزكر الفرعي أـ ال مع أف الطعن ابلزكر اؼبذكور أمامها هبعلها ىي 
 اؼبختصة ابعتبار أف قاضي الدعول ىو قاضي الدفع، تكوف قد خرقت مقتضيات القانوف.

 ( 248/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015رس ما 31الصادر بتاريخ  160)القرار عدد 
 

عدـ حضور  -حضور الطاعنة والبنت  -إجراء خربة جينية  -صحة الزوجية  .226
 أثره. –اؼبطلوب يف النقض بدوف مربر 

إف اػبربة اعبينية حضرهتا الطاعنة كالبنت كاحتفظ اؼبخترب اعبيٍت بلعاهبما دكف حضور اؼبطلوب يف 
. كاحملكمة ؼبا قضت إبلغاء اغبكم اؼبستأنف كاغبكم من جديد بعدـ النقض كدكف تربير زبلفو

قبوؿ دعول ثبوت النسب بعلة أف اؼبوجب العديل ال يتضمن اإلشارة إىل اتريخ اػبطبة، فإهنا مل 
ذبعل ؼبا قضت بو أساسا ما دامت مل تتحقق من التاريخ اؼبذكور من خالؿ استفسار الشهود 

 اتريخ الوالدة كترتيب اآلاثر الشرعية كالقانونية.كاؼبقارنة بُت ىذا التاريخ ك 



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

131 

 ( 712/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مارس  10الصادر بتاريخ  110)القرار عدد 
 

 زواج ابطل. –زوجة يف عصمة زوج آخر  –صحة الزوجية  .227

إف اؼبطلوبة ؼباارتبطت ابؼبطلوب بعالقة زكجية كىي ال تزاؿ يف عصمة زكج آخر، فإف ىذا الزكاج 
من مدكنة  39يعترب ابطال ألهنا كانت ؿبرمة حرمة مؤقتة كال هبوز العقد عليها طبقا للمادة 

من نفس القانوف. كاحملكمة ؼبا قضت بصحة  58األسرة، كأف ىذه العالقة تطبق عليها اؼبادة 
الزكجية دكف أف تبحث يف ذلك، فقد جاء قرارىا خارقا للمواد احملتج هبا كمعرضا للنقض فيما 

 ىبص الزكاج. 
 ( 344/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015فرباير  24الصادر بتاريخ  84)القرار عدد 

 
 سلطة احملكمة يف تقدير الدليل. –إثباهتا  –صحة الزوجية  .228

ن اؼبستند اػباص لعلم شهوده اؼبتمثل يف حضورىم ػبطبة الطرفُت ؼبا كاف موجب اللفيف يتضم
كغبفل زفافهما بعد ذلك، فإنو يدؿ على ربقق الشهرة يف اػبطبة كالزكاج بعدىا كتبادؿ الرضا 
بينهما. كاحملكمة عندما أعملت اؼبوجب اؼبذكور دبا يسانده من إقرار الطالب أببوتو للولدين 

ة كالزكاج، ككذا إىل شهادة الشاىدين اؼبستمع إليهما اليت مل تكن اؼبزدادين بعد اشتهار اػبطب
متناقضة، كرتبت على ذلك اغبكم بثبوت الزكجية بُت الطرفُت، تكوف قد ركزت قضاءىا على 

 أساس كعللتو تعليال كافيا.
 (294/2/1/2014عدد  الشرعييف اؼبلف  2015يونيو  16الصادر بتاريخ  311 )القرار عدد 
 

 إبطاؽبا إلحاطتها دبرض ـبوؼ. –مرض السرطاف  –صدقة  .229

ؼبا كاف اؼبتصدؽ يعاين من مرض السرطاف كىو من األمراض اؼبخوفة اليت حكم األطباء بكثرة 
 اؼبوت بو، فإف إقدامو على التصدؽ كىو على تلك اغبالة هبعل صدقتو ابطلة.

 (455/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مارس  17الصادر بتاريخ  130)القرار عدد 
 



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

132 

تبٍت ؿبكمة االستئناؼ غبيثيات اغبكم  –أسبابو  –طعن ابالستئناؼ  .230
 االبتدائي.

إف احملكمة ؼبا أجابت يف قرارىا بكوف األسباب اليت بٌت عليها اؼبستأنف طعنو قد أجيب عنها دبا 
ادة مناقشتها من جديد، اعتمادا فيو الكفاية يف اغبكم االبتدائي اؼبطعوف فيو كدبا يغٍت عن إع

على أف الطاعن مل ينازع يف مساحة العقار اؼبدعى فيو احملددة يف تقرير اػبربة رغم حضوره 
 إلجراءاهتا، يكوف قرارىا مؤسسا كمعلال تعليال كافيا.

 ( 833/2/2/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مام  12الصادر بتاريخ  227)القرار عدد 
 

 إثباتو. –ادعاء اؼبرض  –أسبية اؼبتصدقة  –صدقة طلب إبطاؿ  .231

إف الرسـو اليت يتم ربريرىا من قبل عدلُت مكلفُت بتحرير العقود الرظبية ال يطعن فيها إال ابلزكر. 
كاحملكمة ؼبا اعتربت أف األصل ىو سباـ األىلية اؼبؤيد برسم الصدقة الذم تضمن اإلشارة إىل أسبية 

ز، كقضت تبعا لذلك برفض طلب إبطاؿ الصدقة اعتمادا على أف اؼبتصدقة من صحة كطوع جوا
اؼبرض الذم ادعتو اؼبتصدقة مل يثبت أنو أعدـ أىليتها أك أنقص منها، يكوف قرارىا معلال كمرتكزا 

 على أساس.
 ( 641/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مارس  03الصادر بتاريخ  90)القرار عدد 

 
د بيع صادر عن الواىب يف اتريخ سابق على عقد عق –طلب إبطاؿ عقد ىبة  .232

 أثره. –اؽببة 

إف التصرفات اليت يربمها الوكيل ابسم اؼبوكل خالؿ الفًتة اليت هبهل فيها موتو أك غَته من 
األسباب اليت يًتتب عليها انقضاء الوكالة، تكوف صحيحة، بشرط أف يكوف من تعاقد معو هبهل 

اغبكم االبتدائي القاضي إببطاؿ ىبة موركث الطاعنُت اعتمادا ذلك بدكره. كاحملكمة ؼبا أيدت 
على صحة الوكالة الصادرة عنو كعقد البيع اؼبرـب دبوجبها، ككوف اؽببة اؼبربمة من نفس اؼبوركث 
جاءت الحقة لتاريخ البيع، كخلو اؼبلف فبا يثبت ادعاء الطاعنُت من كوف مورثهم سبق لو الطعن 
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من قانوف  939مت عقد البيع أعاله، تكوف قد طبقت مقتضيات الفصل  يف الوكالة اليت دبوجبها
 االلتزامات كالعقود تطبيقا سليما.

 (439/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مارس  17الصادر بتاريخ  123)القرار عدد 
 

قرار استئنايف إبلغائو وبعد  -حكم ابتدائي ابلرفض  –طلب اإلذف ابلتعدد  .233
 عدـ قابليتو ألي طعن. –ابلتعدد التصدي اإلذف 

من مدكنة األسرة، فإف اؼبقررات القضائية اليت أتذف ابلتعدد ال تقبل أم طعن.  44دبقتضى اؼبادة 
كالقرار االستئنايف ؼبا قضى إبلغاء اغبكم االبتدائي، كبعد التصدم اإلذف ابلتعدد، فإنو ال يقبل أم 

 طعن. 
 ( 2014 /572/2/1يف اؼبلف الشرعي عدد  2015اير فرب  10الصادر بتاريخ  60)القرار عدد 

 
تعليق اإلرجاع على  –عدـ ضماف الزوج  –إثباتو  –طلب إرجاع اغبوائج  .234

 قيم العدؿ واؼبساواة. –تطبيق الفقو اؼبالكي  –نكولو 

من مدكنة األسرة فكل ما مل يرد بو نص يف اؼبدكنة يرجع فيو إىل اؼبذىب  400طبقا للمادة 
اؼبالكي كاالجتهاد الذم يراعى فيو ربقيق قيم اإلسالـ يف العدؿ كاؼبساكاة كاؼبعاشرة ابؼبعركؼ. 
كاحملكمة ؼبا قضت بتعليق إرجاع اغبوائج اؼبطالب هبا على نكوؿ اؼبطلوب عن أداء يبُت اإلنكار 

ندما يكوف اغبكم قابال للتنفيذ كعند نكولو عنها توجو للطرؼ اآلخر، كذلك لعدـ كىي تنفذ ع
قياـ اغبجة على اغبوائج كعدـ ضمانو ؽبا، تكوف قد أعملت قواعد الفقو اؼبالكي احملرر يف اؼبسألة 

 كركزت قضاءىا على أساس. 
 ( 442/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015يونيو  23الصادر بتاريخ  332)القرار عدد 

 
عدـ اإلشارة إىل الصفة أو  -مقاؿ استئنايف  -طلب إسقاط النفقة واغبضانة  .235

 انتفاء اػبرؽ اؼبسطري. –اؼبهنة واؼبوطن أو ؿبل اإلقامة 
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إف عدـ اإلشارة إىل صفة أك مهنة كموطن أك ؿبل إقامة كل من اؼبستأنف كاؼبستأنف عليو يف 
توجب النقض ما داـ مل وبصل نزاع يف ىويتهما، كمل مقاؿ االستئناؼ ال يشكل خرقا مسطراي يس

 يتضرر منو اػبصم.
 ( 265/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مارس  03الصادر بتاريخ  93)القرار عدد 

 
ترؾ احملضوف ابؼبغرب  -إقامة اغباضنة خارج الوطن  -طلب إسقاط اغبضانة  .236
 أثره.  -عدـ تنفيذ اغبكم ابلنفقة  –

إف اغبضانة تتعلق برعاية احملضوف كخدمتو كحسن تربيتو كمراقبتو فبا يستدعي القرب منو، 
كاغباضنة ؼبا ثبت أهنا تقيم بدكلة أجنبية كؿبضونيها أبرض الوطن، فإف ذلك يستلـز اغبكم 
إبسقاط حقها يف اغبضانة كال شأف غبكم النفقة كاالمتناع عن تنفيذه إلعفائها من التزاماهتا 

 من مدكنة األسرة طاؼبا أف طرؽ التنفيذ متاحة قانوان.  173ك 169ك 163وجبة ابؼبواد اؼبست
 ( 167/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015يناير  06الصادر بتاريخ  3)القرار عدد 

 
حق  –توفَت سكن للبنتُت أو أداء واجبو ؽبما  –طلب إفراغ بيت الزوجية  .237

 رشد إىل زواجها أو توفرىا على الكسب. مستمر للبنت حىت بعد بلوغها لسن ال

إف احملكمة ؼبا قضت برفض طلب إفراغ بيت الزكجية بعلة أف الطاعن مل يدؿ دبا يفيد توفر البنتُت 
نو يؤدم ؽبما كاجبو، لكونو يبقى حىت بعد بلوغهما سن الرشد حقا ؽبما أعلى سكن ؽبما أك 

عليو إىل حُت زكاجهما أك توفرنبا على الكسب كال يفرغاف منو إال بعد ضماف سكن ؽبما طبقا 
 من مدكنة األسرة، تكوف قد عللت قرارىا دبا فيو الكفاية. 168للفقرة األخَتة من اؼبادة 

 (506/2/1/2014عدد  الشرعييف اؼبلف  2015يونيو  23بتاريخ الصادر  330 )القرار عدد 
 

 –حالة الوعي لدى الواىب طبيعية  –تقرير طيب  –طلب بطالف عقد ىبة  .238
 أثرىا.
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من اؼبقرر أف األصل يف اإلنساف البالغ الراشد سباـ اإلدراؾ ككماؿ األىلية إىل حُت إثبات 
بة بعلة أنو أبـر أربعة أشهر قبل دخوؿ العكس. كاحملكمة ؼبا قضت برفض طلب بطالف عقد اؽب

الواىب إىل اؼبستشفى، كأف التقرير الطيب كصف كضعو الصحي حُت دخولو كخركجو من 
اؼبستشفى كأثبت أف حالة الوعي لديو طبيعية، تكوف قد أسست قضاءىا على الثابت أمامها من 

 اغبجج، كعللت قرارىا تعليال كافيا. 
 ( 110/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015فرباير  03الصادر بتاريخ  52)القرار عدد 

 
 وجوب خربة ـبتصة ولفيف إثبات اغبجر.  -طلب ربجَت .239

من مدكنة األسرة، فإف احملكمة تعتمد يف قرار اغبجر كرفعو على خربة طبية  222دبقتضى اؼبادة 
ستأنف القاضي ابلتحجَت على كسائر كسائل اإلثبات الشرعية. كاحملكمة ؼبا أيدت اغبكم اؼب

شقيقة اؼبطلوبة اعتمادا على خربة صادرة عن الطب العاـ، دكف االستناد على خربة ـبتصة يف 
األمراض العقلية كالنفسية اليت ؽبا الصالحية يف إثبات التحجَت، كعلى لفيف إثبات اغبجر كما 

 نص على ذلك الفقو، يكوف قرارىا انقص التعليل.
 ( 871/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015يوليوز  21الصادر بتاريخ  344)القرار عدد 

 
 -رغبة الزوج يف إقباب مولود ذكر  -موافقة الزوجة األوىل  –طلب التعدد  .240

 مربر موضوعي واستثنائي.

ؼبا كاف الزكج يتوفر على البنات فقط من زكجتو األكىل اليت كافقت لو على زكاجو من اثنية، كأف 
قباب مولود ذكر ال يوجد ما يبنعها ال قانوان كال فقها، فإف احملكمة ؼبا قضت برفض رغبتو يف إ

من مدكنة األسرة دبا فيها اؼبربر  41ك 40طلب التعدد رغم ثبوت كافة الشركط الواردة يف اؼبادتُت 
 اؼبوضوعي كاالستثنائي، يكوف قرارىا غَت مرتكز على أساس. 

 ( 276/2/1/2015عدد  الشرعييف اؼبلف  2015يونيو  23 الصادر بتاريخ 331 )القرار عدد
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دخل الطاعن ويسره ومستوى  -معايَت تقديرىا  -طلب الزايدة يف النفقة  .241
 األسعار.

ؼبا قضت احملكمة ابلزايدة يف النفقة اعتمادا على تصروبات الطرفُت كعلى ما ثبت ؽبا من خالؿ 
حدة سياحية حسب الثابت من شهادة بطاقة التعريف للطاعن اليت تفيد أبنو يتوفر على ك 

التسجيل يف السجل التجارم كمن اؼبلصق التجارم للوحدة، تكوف قد راعت دخل الطاعن 
من مدكنة األسرة  189كيسره كمستول األسعار مع التوسط، كيبقى قرارىا غَت خارؽ للمادة 

 احملتج هبا.
 ( 2014 /559/2/1يف اؼبلف الشرعي عدد  2015فرباير  03الصادر بتاريخ  50)القرار عدد 

 
 –عدـ قبولو ابتدائيا  –اسًتجاع اغبوائج واألاثث اؼبنزلية  –طلب مضاد  .242

 أثره. –تدارؾ اػبلل الشكلي يف اؼبقاؿ االستئنايف 

ؼبا قضت احملكمة االبتدائية بعدـ قبوؿ الطلب اؼبضاد يف شقو اؼبتعلق ابسًتجاع اغبوائج كاألاثث 
اؼبنزلية بعلة عدـ ربديدىا كصفا كقيمة، فإف تلك العلة قد مت ذباكزىا من خالؿ تدارؾ الطالب 

احملكمة عندما لإلغفاؿ اؼبذكور كتعيينو للمنقوالت اؼبطلوبة عدا ككصفا دبقتضى مقالو االستئنايف. ك 
مل تبت يف سبب االستئناؼ هبذا اػبصوص رغم األثر الناشر لالستئناؼ، يكوف قرارىا خارقا 

 من ؽ.ـ.ـ كلقاعدة جوىرية. 345ك 2للفصلُت 
 ( 292/2/1/2014عدد  الشرعييف اؼبلف  2015يونيو  23الصادر بتاريخ  327 )القرار عدد 
 

إرجاع طفل إىل مكاف إقامتو موضوعو  –طلب مقدـ من النيابة العامة  .243
 –اتفاقية الىاي اؼبتعلقة ابؼبظاىر اؼبدنية لالختطاؼ الدويل لألطفاؿ  -االعتيادية 

 أوىل يف التطبيق على مدونة األسرة. 

 25إف نصوص اتفاقية الىام اؼبتعلقة ابؼبظاىر اؼبدنية لالختطاؼ الدكيل لألطفاؿ اؼبؤرخة يف 
كنشرت ابعبريدة الرظبية عدد  2011غشت  02ؼبغرب بظهَت كاليت صادؽ عليها ا 1980أكتوبر 

، ىي األكىل يف التطبيق على التشريع الوطٍت فور نشرىا طبقا للفقرة 2012مارس  01بتاريخ  6026
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 1.11.91ما قبل األخَتة من تصدير دستور اؼبملكة اؼبغربية الصادر بتنفيذه الظهَت الشريف رقم 
، كاحملكمة ؼبا 2011يوليوز  30مكرر بتاريخ  5964دة الرظبية عدد اعبري - 2011يوليوز  29بتاريخ 

أيدت اغبكم االبتدائي القاضي برفض إرجاع الطفل إىل مكاف إقامتو االعتيادية، اعتمادا على 
مقتضيات مدكنة األسرة كاستبعدت نصوص االتفاقية أعاله، فإهنا مل ذبعل ؼبا قضت بو أساسا 

 فاقية اؼبذكورة اليت ىي دبثابة قانوف داخلي.كخرقت مقتضيات الدستور كاالت
 ( 443/2/1/2014عدد  الشرعييف اؼبلف  2015يونيو  02الصادر بتاريخ  283 )القرار عدد 
 

 البت يف كل قضية رفعت إليها.التزاـ احملكمة بضرورة  – عدـ إنكار العدالة .244

كمة ؼبا قضت بتأييد اغبكم االبتدائي على علتو، كمل تبت يف الطلب اؼبضاد سلبا أك إهبااب، إف احمل
 من ؽ.ـ.ـ. 2يكوف قرارىا خارقا ؼبقتضيات الفصل 

 ( 542/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مارس  24الصادر بتاريخ  126)القرار عدد 
 

 مهنية. ـبالفة -عدـ أداء واجب االشًتاؾ السنوي  -عدوؿ  .245

اؼبتعلق خبطة العدالة، فإنو يفرض لفائدة اؽبيئة الوطنية  16.03من القانوف رقم  55طبقا للمادة 
للعدكؿ اشًتاؾ سنوم إجبارم هبب على كل عدؿ أف يقـو أبدائو. كاحملكمة ؼبا اعتربت أف 

داء كاجبات اؼبخالفة اؼبهنية اؼبنسوبة إىل العدكؿ اثبتة يف حقهم، اعتمادا على تصروبهم بعدـ أ
 االشًتاؾ السنوم، يكوف قرارىا مرتكزا على أساس. 

 ( 241/2/1/2014عدد  الشرعييف اؼبلف  2015يونيو  16 الصادر بتاريخ 312 )القرار عدد
 

 حجيتو. –مضمونو  –كتاب رئيس قسم األسرة   –ـبالفة مهنية  –عدوؿ  .246

معاينتو للعدكؿ يتبادلوف عبارات ؼبا كاف كتاب رئيس قسم األسرة كاضح كغَت مبهم، كيتضمن 
انبية فيما بينهم على مرآل كمسمع من اؼبتقاضُت، فإف احملكمة ؼبا قضت بعدـ مؤاخذة العدلُت 
فبا نسب إليهما من ـبالفات، دكف أف تناقش حجية الكتاب اؼبذكور، يكوف قرارىا انقص التعليل 

 كىو دبثابة انعدامو.
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 (58/2/1/2015عدد  الشرعييف اؼبلف  2015يونيو  16الصادر بتاريخ  323 )القرار عدد 
 

اغبيازة  -تقييده ابحملافظة العقارية يف حياة اؼبتصدقة  -التنصيص على أسبية أطرافو  -عقد صدقة 
 القانونية تغٍت عن اغبيازة الفعلية. 

ؼبا نص عقد الصدقة على أسبية أطرافو، كمت إيداعو ابحملافظة العقارية يف حياة اؼبتصدقة، فإف 
التقييد ابلسجالت العقارية أك إدراج العقد ابحملافظة العقارية يعترب حيازة قانونية تغٍت عن اغبيازة 

 من مدكنة اغبقوؽ العينية. 274الفعلية دبقتضى اؼبادة 
 ( 590/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015يناير  13بتاريخ  الصادر 17)القرار عدد 

 
 اعبد يف طلب اغبيازة. -صحتها  -عقد صدقة  .247

 اعبد يف طلب حيازة الصدقة يعترب دبثابة حوز ؽبا.
سعي اؼبتصدؽ عليو إىل تسجيل الصدقة يف مطلب التحفيظ كيف حياة اؼبتصدؽ يعترب دبثابة اعبد 

 يف اغبيازة.
 (184/2/1/2010يف اؼبلف الشرعي عدد  2011غشت  23الصادر بتاريخ  427)القرار عدد 

 
عدـ  –الًتاجع عن الصلح  –تنازؿ عن اغبق يف الرجوع يف اؽببة  –عقد ىبة  .248

 جوازه ولو ابتفاؽ الطرفُت.

ؼبا قضت احملكمة ابإلشهاد على الصلح الواقع بُت الطرفُت استنادا إىل التنازؿ اؼبصادؽ عليو 
عديل، كاستبعدت تراجع الطاعن عن الصلح اعتمادا على عدـ جواز الرجوع فيو  كرسم إشهاد

 كلو ابتفاؽ الطرفُت، فإهنا جعلت ؼبا قضت بو أساسا، كعللت قرارىا دبا فيو الكفاية.
 (93/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015أبريل  28الصادر بتاريخ  205)القرار عدد 

 
 أثره على صحة اؽببة.  –برىن رظبي العقار اؼبوىوب مثقل –عقد ىبة  .249
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من اؼبقرر فقها أف العطية تكوف الزمة ابلقبوؿ، كللمعطى لو أف وبوزىا بغَت إذف اؼبعطي كما أف 
لو أف هبربه على ذلك قبل حصوؿ اؼبانع، لقوؿ الشيخ خليل يف ـبتصره " كحيز كإف بال إذف 

ؼبعطي على قيد اغبياة تبقى متجاكزة كأجرب عليو "، كلذلك فإف اؼبنازعة يف اغبوز من عدمو كا
كبدكف أتثَت، كخبصوص إحاطة اؽببة ابلدين لفائدة البنك الشعيب فإف العقار اؼبرىوف ينتقل على 
حالتو إىل اؼبوىوب لو، كؼبا كاف الرىن الرظبي حقا عينيا تبعيا فإنو من خصائصو التتبع كاألفضلية 

 ة اؽببة فإهنا تكوف قد ركزت قضاءىا على أساس.برتبتو كاحملكمة ؼبا  مل تعتربه مانعا من صح
 ( 743/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  2014أبريل  22الصادر بتاريخ  311)القرار عدد 

 
احتفاظ اؼبتصدقة لنفسها ببيت واحد يف الدار اؼبتصدؽ هبا وإبقاءه  -قسمة  .250

 يعترب مَتااث عنها لورثتها. -على ملكها 

الصدقة انفذة لتضمنها ما وبقق حيازهتا على الوجو اؼبعترب شرعا، إف احملكمة ؼبا اعتربت 
كاستبعدت رسم الرجوع يف الصدقة بناء على أنو ال هبوز االعتصار يف الصدقة، كقضت تبعا 
لذلك بعدـ قبوؿ دعول القسمة، فإهنا ؼبا مل تراع كوف رسم الصدقة اؼبذكور قد استثٌت من 

اؼبتصدقة لنفسها كأبقتو على ملكها كيعترب لذلك مَتااث عنها اؼبتصدؽ بو بيتا كاحدا احتفظت بو 
لورثتها، كمل ذبر فيو الواجب الشرعي من إهناء حالة الشياع موضوع الطلب تكوف قد جردت 

 قرارىا من األساس كالتعليل.
 ( 322/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مارس  17الصادر بتاريخ  116)القرار عدد 

 
 -وجوب إدخاؿ صبيع الشركاء يف اؼبرحلة االبتدائية  -ابتدائيحكم  -قسمة  .251

 تقدمي مقاؿ االستئناؼ يف مواجهة الطرؼ احملكـو لو ابلقسمة فقط.

من اؼبقرر قضاء إذا كاف مبدأ كجوب إدخاؿ صبيع الشركاء يف دعول القسمة يف اؼبرحلة االبتدائية 
ؿ االستئناؼ الذم هبب أف يقدـ صحيحا على إطالقو، فإف األمر ليس كذلك فيما ىبص مقا

يف مواجهة الطرؼ احملكـو لو ابلقسمة فقط، كأنو ال يوجد أم نص قانوين يلـز احملكـو عليو 
 إبدخاؿ من كاف طرفا معو يف اؼبرحلة االبتدائية يف دعول القسمة أماـ ؿبكمة االستئناؼ.
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 ( 2013 /38/2/1د يف اؼبلف الشرعي عد 2015يناير  20الصادر بتاريخ  18)القرار عدد 
 

بقاؤىم على الشياع سواء كانوا  –موصى ؽبم ابلثلث  –رسم إراثة  –قسمة  .252
 ؿبددين أو سيتم ربديدىم بعد حصر العقب.

ؼبا كانت اإلراثة اؼبدىل هبا قد حددت أطراؼ الدعول دبن فيهم اؼبوصى ؽبم ابلثلث اؼبوجودكف 
بعد كفاة اؼبوصي، فإف احملكمة عندما قضت بعدـ قبوؿ طلب إجراء القسمة بعلة عدـ إثباهتم من 

من  كجد من اؼبوصى ؽبم بعد ربرير الوصية كال أف ابٍت اؼبوصي قد كفا عن اإلقباب كذلك احًتازا
بطالف القسمة لو ظهر شريك، مع أف اؼبطلوب ىو إجراء القسمة بعد إخراج الوصية اليت تبقى 
مشاعة بُت اؼبوصى ؽبم سواء كانوا ؿبددين أك سيتم ربديدىم بعد حصر العقب، فإهنا مل ذبعل ؼبا 

 قضت بو أساسا كعللت قرارىا تعليال فاسدا. 
 (338/2/1/2014عدد  الشرعييف اؼبلف  2015يونيو  16الصادر بتاريخ  316 )القرار عدد

 
 – 01/15من قانوف رقم  9إثبات الشروط الواردة يف اؼبادة  -كفالة األطفاؿ  .253

 شرط ـبالف للقانوف.  -التحدث ابللغة العربية 

ؼبا ثبت أف طاليب التكفل مسلماف كمتزكجاف كؽبما سكن قار كال سوابق قضائية ؽبما كسليماف 
كيتوفراف على موارد مالية كافية من مدخوؿ كل منهما كصاغبُت للكفالة من كل أمراض معدية 

كمؤىلُت للقياـ هبا، فإف كجوب التحدث ابللغة العربية ال يعترب من الشركط الواردة ضمن 
 .01/15من قانوف رقم  9مقتضيات اؼبادة 

 ( 261/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015فرباير  24الصادر بتاريخ  81)القرار عدد 
 

 خرؽ حقوؽ الدفاع. -عدـ التبليغ ابعبلسة العلنية  -مداولة  .254

هبب أف يعلم كل طرؼ يف الدعول أك ككيلو ابليـو الذم أدرجت فيو القضية يف اعبلسة العلنية. 
كؼبا كانت القضية عينت ألكؿ مرة يف اعبلسة كحجزهتا احملكمة للمداكلة كالنطق ابلقرار دكف ثبوت 

 الطالبة، فإف قرارىا يكوف خارقا غبقوؽ الدفاع.استدعاء 
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 ( 2/1/2013/ 272يف اؼبلف الشرعي عدد  2015يناير  13الصادر بتاريخ  11)القرار عدد 
 

سلطة –األصل ىو سباـ األىلية والصحة  –عقد صدقة  –مرض اؼبوت  .255
 احملكمة يف تقومي اغبجج.

كسليم اإلرادة من كل عيب أثناء التصدؽ إف احملكمة ؼبا خلصت أبف اؼبتصدؽ كاف كامل األىلية 
على اؼبطلوبُت، مؤيدة بذلك ما قضت بو احملكمة االبتدائية من رفض طلب إبطاؿ عقد الصدقة، 
تكوف قد أخذت ابألصل الذم ىو سباـ األىلية كالصحة يف العقود، كأعملت السلطة التقديرية 

 اؼبخولة ؽبا قانوان، كعللت قرارىا تعليال سائغا.
 (14/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015أبريل  28الصادر بتاريخ  208ار عدد )القر 

 
 –إصابة الواىب دبرض التشمع الكبدي اؼبزمن  –عقد اؽببة  -مرض اؼبوت  .256

 إبطاؿ اؽببة. –مرض ـبوؼ 

ؼبا اعتربت احملكمة أف اؼبرض الذم أصيب بو اؽبالك مرض موت كىو اؼبرض اؼبخوؼ الذم 
ؼبوت منو الستمراره كاتصالو ابؽبالك إىل حُت كفاتو، استنادا إىل اػبربة اليت حكم الطب بكثرة ا

أفادت فيها أبف اؽبالك كاف مصااب دبرض التشمع الكبدم اؼبزمن الذم أدل يف النهاية إىل 
مضاعفات ذبلت يف ظهور اعتالؿ دماغي ككبدم، كأف ىذا اؼبرض كاف يف مرحلة متقدمة 

دة ابؼبلف، كرتبت على ذلك أف عقد اؽببة اؼبرـب من اؽبالك تربعا يف حسب الشواىد الطبية اؼبوجو 
حالة اؼبرض اؼبخوؼ كقضت إببطالو، تكوف قد جعلت ؼبا قضت بو أساسا كعللت قرارىا تعليال 

 سائغا قانوان. 
 ( 412/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  2015يناير  20الصادر بتاريخ  21)القرار عدد 

 
عدـ أحقيتها يف  –الزوجة ىي طالبة التطليق للشقاؽ  –مستحقات الفراؽ  .257

 اؼبتعة.

 حجية الوقائع اليت تثبتها. –حكم أجنيب  .258
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من اؼبقرر فقها كقضاء أنو ال متعة يف كل فراؽ زبتاره اؼبرأة كال يف الفراؽ ابلفسخ كال اؼبختلعة كال 
ىل إهناء العالقة الزكجية، اؼبالعنة، كاحملكمة ؼبا قضت دبتعة اؼبطلوبة رغم أهنا ىي اليت سعت إ

 من مدكنة األسرة.  84تكوف قد خرقت مقتضيات اؼبادة 
إف األحكاـ الصادرة عن احملاكم األجنبية تكوف حجة على الوقائع اليت تثبتها حىت قبل صَتكرهتا 
قابلة للتنفيذ. كؼبا كاف الطاعن قد دفع أبف اؼبطلوبة استصدرت حكما أجنبيا قضى أبدائو 

ليف إيواء الطفلة كإعالتها كتربيتها كتكوينها، فإف احملكمة ؼبا ردت الدفع اؼبذكور بعلة كاجبات تكا
أف تلك التدابَت مؤقتة دكف البحث فيما إذا كانت تلك اؼبسانبة تشمل نفقة البنت لًتتب على 

 ذلك ما هبب قانوان، يكوف قرارىا غَت مؤسس.
 ( 468/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015فرباير  10الصادر بتاريخ  58)القرار عدد 

 

 
تعويض لفائدة الطرؼ اؼبتضرر من  –إثباهتا  –مسؤولية الزوج عن الفراؽ   .259

 التطليق للشقاؽ.
إف احملكمة ؼبا قضت ابلتطليق كالتعويض للزكجة عن الضرر بعلة أف اؼبقرر التأدييب الصادر يف حق 
 الزكج اؼبفارؽ تضمن اإلشارة إىل أنو اعتدل على مفارقتو كىاصبها 
بقاعة االنتظار كحاكؿ تعنيفها ككجو ؽبا كالما انبيا كأكصافا قبيحة، يكوف قرارىا معلال تعليال  

 كافيا.
 ( 652/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مارس  10الصادر بتاريخ  112عدد  )القرار

 
إصرار الزوجة على البقاء ابػبارج ورفضها االلتحاؽ  -مسؤولية عن الفراؽ   .260

 سبب وجيو إلهناء العالقة الزوجية والتعويض. -بزوجها ابؼبغرب 
إذا كاف تقدير التعويض عن الفراؽ بنسبة خطأ كل طرؼ يف الفراؽ ما مل يكن خطأ أحدنبا 
مستغرقا خبطأ الطرؼ اآلخر، فإف إصرار الزكجة على اإلقامة ابػبارج كاغباؿ أف زكجها ابؼبغرب 
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هبعل اؼبعاشرة الزكجية مستحيلة كيساىم يف الشقاؽ كيرتب مسؤكليتها عن إهناء العالقة الزكجية 
 من مدكنة األسرة.  97التعويض طبقا للمادة ك 

 ( 387/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مام  12الصادر بتاريخ  234)القرار عدد 
 

عدـ الرد من طرؼ احملكمة  –طلب توجيهها  –يبُت حاظبة  -مؤخر الصداؽ  .261
 خرؽ القانوف. –

لو أف يوجهها مىت تعذر عليو الدليل على ادعائو كال سبتنع  ،إف اليمُت اغباظبة حق للخصم
احملكمة عن توجيهها إال إذا ظهر ؽبا أف طالبها متعسف يف طلبو. كؼبا كاف الزكج قد طلب توجيو 
اليمُت اغباظبة إىل الزكجة يف شأف استيفاء مؤخر صداقها، فإف احملكمة عندما قضت دبؤخر 

من  85شتو، يكوف قرارىا انقص التعليل كخارقا للفصل الصداؽ دكف الرد على طلبو كمناق
 ؽ.ـ.ـ.

 (396/2/1/2014عدد  الشرعييف اؼبلف  2015يونيو  06 الصادر بتاريخ 277 )القرار عدد 
 

 إثباهتا. –بنوة األـ  –نسب  .262

ؼبا كاف مدار النزاع إثبات نسب أكالد المرأة ىالكة، كالبنوة ابلنسبة لألـ تثبت ابإلقرار عن طريق 
الوالدة بصرؼ النظر عن شرعيتها كمصدرىا فإف الدفع اؼبثار حوؿ عدـ شرعية زكاج اؽبالكة من 

 زكجها األجنيب يبقى متجاكزا كبدكف أتثَت.
 (526/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  2015فرباير  17الصادر بتاريخ  63)القرار عدد 

 الرجوع عنو. عدـ جواز -إقرار ابلبنوة انتج عن الدليل الكتايب  -نسب 

إف اإلقرار ابلبنوة ينتج عن الدليل الكتايب كال يبكن الرجوع عنو. كاحملكمة ؼبا اعتربت أف الطاعن مل 
يثبت دبقبوؿ ما يوجب عدـ إعماؿ شهادة االعًتاؼ ابألبوة الصادرة عنو، كخلصت إىل أف صبيع 

قد طبقت مقتضيات اؼبادتُت  الواثئق دبا فيها اإلقرار ابلبنوة تؤكد نسب اؼبطلوب لللطاعن، تكوف
 من مدكنة األسرة، كعللت قرارىا تعليال كافيا. 158ك 192

 (464/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015يناير  27الصادر بتاريخ  39)القرار عدد 
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 -مربرات اللجوء إىل اػبربة  –الفراش حجة قاطعة  –الطعن فيو  -نسب  .263

 شروطو. -اللعاف 

مزداد داخل أجل السنة من بعد الفراؽ، كأف اؼبنازعة يف النسب ابللعاف جاءت ؼبا ثبت أف االبن 
بعد مدة تقارب اػبمسُت سنة من اتريخ العلم ابلوالدة، كأنو ليس ىناؾ قرائن قوية توجب اللجوء 
للخربة، فإف احملكمة ؼبا انتهت يف منطوؽ قرارىا إىل أتييد اغبكم االبتدائي القاضي برفض طلب 

 تكوف قد تبنت أسبابو كعللو. نفي النسب
 (129/2/2/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015يناير  06الصادر بتاريخ  6)القرار عدد 

 
من  156إثبات شروط اؼبادة  –إنكار اػباطب  -نسب ابلشبهة يف اػبطوبة  .264

 مدونة األسرة.

نكاره للخطبة إف احملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ؼبا قضت بثبوت نسب االبن للطاعن رغم إ
كدكف أف تتحقق من توفر شركط إغباؽ النسب ابلشبهة يف اػبطوبة، تكوف قد خرقت مقتضيات 

 من مدكنة األسرة.  156اؼبادة 
 (732/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  2015يناير 20الصادر بتاريخ  23)القرار عدد 

 
النظارات مصاريف  -من مشموالت النفقة  -تعليم عمومي ؾباين  -نفقة  .265

 تقديرىا بشكل مستقل عن النفقة. -الطبية 

من مدكنة األسرة فإف النفقة تشمل الغذاء كالكسوة كالعالج كما يعترب من  189دبقتضى اؼبادة 
الضركرايت كالتعليم لألكالد، كاحملكمة ؼبا قضت بواجب سبدرس الولد رغم أنو يدرس دبدرسة 

قت اؼبادة اؼبذكورة. أما فيما يتعلق دبصاريف النظارات عمومية تنعم ابلتعليم اجملاين تكوف قد خر 
الطبية اليت ال غٌت للمحضوف عنها نظرا لتطور ضعفو البصرم، فإنو ال يوجد ما يبنع من اغبكم 

 هبا بصورة مستقلة. 
 ( 307/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015يناير  06الصادر بتاريخ  4)القرار عدد 
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 حجيتو.  -حكم أجنيب  -معا ببيت الزوجية إقامة الزوجُت  -نفقة  .266

إف احملكمة ؼبا قضت على الطاعن بنفقة اؼبطلوبة كاألبناء رغم إدالئو حبكم أجنيب كما لو من 
من ؽ.ؿ.ع  418حجية على الوقائع اليت يثبتها حىت قبل صَتكرتو قابال للتنفيذ طبقا للفصل 

ا يف بيت الزكجية أبؼبانيا خالؿ الفًتة اليت كرغم إدالئو بشهادة السكٌت اليت تفيد أنو كاف مقيم
 طلبت النفقة عنها قبل صدكر اغبكم األجنيب، فإهنا مل ذبعل ؼبا قضت بو أساسا.

  (703/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  2015يناير  06الصادر بتاريخ  6)القرار عدد 
 

 حجيتو. –حكم أجنيب ابلطالؽ –تنازؿ عنها  –نفقة  .267

تفاؽ أبف كل طرؼ تنازؿ ذباه الطرؼ اآلخر عن النفقة كالدعم كاإلعالة أك أم ؼبا كاف موضوع اال
شيء آخر من ىذا القبيل، فإنو ال هبوز ألم منهما أف يطالب اآلخر دبا ذكر. كاحملكمة عندما 
اعتربت أف التنازؿ عن اغبق ىبتلف عن التنازؿ عن اؼبطالبة أك الدعول كقضت للمطلوبة دبا سبق 

ت عنو، رغم أف اغبكم األجنيب القاضي ابلطالؽ يعترب حجة على الوقائع اليت يثبتها ؽبا أف تنازل
 حىت قبل صَتكرتو قابال للتنفيذ، يكوف قرارىا غَت مرتكز على أساس.

 ( 256/2/1/2014 عدد الشرعييف اؼبلف  2015يونيو  16 الصادر بتاريخ 313 )القرار عدد 
 

 –عدـ إشارة اغبكم االبتدائي إليها  –مستنتجات النيابة العامة  -نفقة   .268
 بطالنو.

يف صبيع قضااي األسرة، كيًتتب عن عدـ إشارة اغبكم إىل إف النيابة العامة تعترب طرفا أصليا 
مستنتجاهتا أك تالكهتا ابعبلسة بطالنو. كاحملكمة ؼبا اعتربت أف عدـ اإلشارة إىل مستنتجات 

إلشارة فيو إىل مستنتجاهتا ال يصحح اغبكم االبتدائي النيابة العامة غَت مؤثر، فإف قرارىا رغم ا
 من مدكنة األسرة. 4من ؽ.ـ.ـ كاؼبادة  9الذم خرؽ الفصل 

 ( 96/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015أبريل  07الصادر بتاريخ  167)القرار عدد 
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وجوب اعتماد شهادة األجر ما مل يثبت خالفها  –معايَت تقديرىا  –نفقة   .269
 من مدونة األسرة. 188استبعاد قاعدة أف األصل اؼبالءة استنادا إىل اؼبادة  –دبقبوؿ 

إف تقدير النفقة كتوابعها يستلـز مراعاة الوضعية اؼبادية للملـز هبا كحاؿ مستحقها كاألسعار مع 
ا بنت تقدير النفقة كأجرة السكٌت على قاعدة أف األصل اؼبالءة، رغم إدالء التوسط. كاحملكمة ؼب

 الطالب بشهادة األجر اليت مل يثبت خالفها دبقبوؿ، تكوف قد خرقت القانوف.
 (38/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015أبريل  14الصادر بتاريخ  176)القرار عدد 

 
 اؼبادية للزوج.الوضعية  –معايَت تقديرىا  –نفقة   .270

لئن كاف ربديد اؼبستحقات فبا زبتص بو ؿبكمة اؼبوضوع فإنو هبب أف يكوف كفق اؼبعايَت اؼبعتمدة 
قانوان، كاحملكمة ؼبا حددت اؼبستحقات اعتمادا على أف الطاعن أجَت ابػبارج، كدكف أف تبحث 

 قضت بو أساسا.يف كضعيتو اؼبادية كؼبا لذلك من أتثَت على قضائها، فإهنا مل ذبعل ؼبا 
 ( 724/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  2015يناير  06الصادر بتاريخ  7)القرار عدد 

 
 أثره. –عدـ ادعاء اإلنفاؽ أو اؼبنازعة يف اؼبدة اؼبستحقة  –نفقة  .271

من اؼبقرر أف القاعدة الفقهية إبعماؿ قوؿ الزكج بيمينو على اإلنفاؽ ذبد ؿبال ؽبا يف التطبيق 
ؼبنازعة كاردة يف اإلنفاؽ من عدمو حبيث يدعيو الزكج كتنفيو الزكجة، كاحملكمة ؼبا حينما تكوف ا

اعتربت الزكج مدينا ابلنفقة من اتريخ اإلمساؾ ما داـ أنو مل يدع اإلنفاؽ كمل ينازع يف اؼبدة 
اؼبستحقة، كمل ربتكم إىل القاعدة الفقهية أعاله لعدـ كجود مقتضاىا كىو االدعاء ابإلنفاؽ، 

 ف قد ركزت قضاءىا على أساس كعللتو تعليال سليما.تكو 
 (305/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مارس  03الصادر بتاريخ  89)القرار عدد 

 
قوؿ الزوج  –ادعاء الزوج أبنو كاف يعيش مع زوجتو وينفق عليها  –نفقة   .272

 بيمينو.
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من اؼبقرر فقها كقضاء أف القوؿ عند اؼبنازعة بُت الزكجُت يف اإلنفاؽ كال بينة ألحدنبا قوؿ الزكج 
اغباضر مدعي اإلنفاؽ مع يبينو. كاحملكمة مصدرة القرار ؼبا قضت إبلغاء اغبكم االبتدائي فيما 

ءه أبنو كاف قضى بو كاغبكم تصداي بتحديد نفقة الزكجة رغم منازعتو يف اؼبدة اؼبطلوبة، كادعا
 يعيش معها كينفق عليها، تكوف قد خرقت القاعدة الفقهية اؼبشار إليها أعاله. 

 ( 266/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مام  12الصادر بتاريخ  236)القرار عدد 
 

اعتماد الدخل الصايف وليس  –تقديرىا  –نفقة وتوابعها ومستحقات الفراؽ   .273
 -ربديد كراء سكٌت احملضونة نقدا  –سكٌت احملضونة تعيُت األب  –الدخل اػباـ 
 خرؽ القانوف.

إف تقدير النفقة كتوابعها كمستحقات الفراؽ يراعى فيو الدخل الصايف للملـز بو. كاحملكمة ؼبا 
أسست تقديرىا للمبلغ احملكـو بو على الدخل اػباـ للزكج اؼببُت يف شهادة األجر، دكف الدخل 

راء سكٌت احملضونة نقدا رغم أف الطاعن يف إطار حقو اؼبكفوؿ لو قانوان الصايف، كفرضت مقابل ك
 عُت ؽبا نصيبو اؼبشاع يف الدار اؼبشًتكة مع حاضنتها سكٌت ؽبا، تكوف قد خرقت القانوف.

 ( 534/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مارس  17الصادر بتاريخ  115)القرار عدد 
 

إلغاؤه دبقتضى قرار  –ابتدائي إبدانة الزوجة حكم زجري  –نفي النسب   .274
زواؿ الدليل القوي على ادعاء  –صدور قرار برفض طلب النقض  –استئنايف 

 الزوج.
إف صدكر حكم ابتدائي إبدانة الزكجة من أجل جريبة أخالقية كلئن كاف يعترب دليال قواي لألمر 

صدكر قرار برفض طلب النقض، هبعل إبجراء خربة جينية، فإف إلغاءه دبقتضى قرار استئنايف، ك 
اغبكم اؼبذكور فاقدا غبجيتو القانونية. كاحملكمة ؼبا قضت بنفي النسب اعتمادا على أف عدـ 
امتثاؿ الطالبة إلجراء خربة جينية يعد إقرارا صروبا منها بصحة ادعاء اؼبطلوب رغم أف ىذا األخَت 

إىل تسجيلهما ابلسجل العاـ للحالة  سبق لو أف صرح أماـ عديل التلقي أبف لو طفلُت ابدر
 اؼبدنية داخل األجل القانوين، يكوف قرارىا فيما استند إليو خارقا للقانوف.
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 ( 191/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015أبريل  07الصادر بتاريخ  152)القرار عدد 
 

إضعاؼ  -إثبات وجود الدين قبل اؽببة  -دعوى الدائن بعدـ نفاذىا  -ىبة  .275
 الضماف العاـ. 

من اؼبقرر أف الدائن يكفيو أف يكوف دينو اثبتا كموجودا قبل عقد العطية حىت يتمكن من مواجهة 
مدينو بعدـ نفاذ تصرفاتو اؼبضرة ابلضماف العاـ، كاحملكمة ؼبا ثبت ؽبا أف اؼبديونية نشأت ابتداء 

برمت من اتريخ صدكر أكؿ الكمبياالت، أم قبل اتريخ اؽببة، كاستنتجت من ذلك أف اؽببة أ
حاؿ إحاطة الدين دباؿ الواىب كقضت ابلتبعية إببطاؽبا، ابعتبارىا إضعافا للضماف العاـ اؼبقرر 

من ؽ.ؿ.ع، تكوف قد ركزت قرارىا على أساس كعللتو  1241على أمواؿ اؼبدين طبقا للفصل 
 تعليال سليما.
 ( 172/2/1/2014يف اؼبلف الشرعي عدد  2015مارس  03الصادر بتاريخ  88)القرار عدد 

 
سلطة احملكمة يف  –مستقل عن مشموالت النفقة  -واجب توسعة األعياد  .276

 ربديده.

إذا كاف العمل القضائي يعترب كاجب توسعة األعياد مستقال عن مشموالت النفقة ؼبا تكوف 
النفقة احملددة ال تغطي مصاريف أايـ األعياد فإف اغبكم بتحديدىا يبقى خاضعا لسلطة قضاة 

 حملكمة ؼبا قضت هبا مراعاة لوضعية الطرفُت فإهنا مل زبرؽ أم قانوف.اؼبوضوع، كا
 ( 2014 /304/2/1يف اؼبلف الشرعي عدد  2015يناير  13الصادر بتاريخ  13)القرار عدد 

 
استبعاد احملكمة  –شهادة عديل التلقي أبسبية اؼبوصي وقت عقدىا  –وصية  .277

 األىلية.استصحاب األصل وىو سباـ  -للشواىد الطبية 
من مدكنة األسرة فإف الوصية تصح من اجملنوف حاؿ إفاقتو، كاحملكمة ؼبا  279دبقتضى اؼبادة 

اعتمدت الوصية اليت كرد هبا أف عديل التلقي شهدا أبسبية اؼبوصي كقت عقدىا، فبا يعٍت أنو كاف 
الشهادات الطبية  حُت إبرامها يتوفر على اإلدراؾ كالتمييز، كاستبعدت يف إطار سلطتها التقديرية
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اؼبستدؿ هبا ابعتبار أهنا ال تفيد أف اؼبوصي كاف كقت إبراـ عقد الوصية ـبتال عقال، كاستصحبت 
 األصل الذم ىو سباـ األىلية، فإهنا جعلت ؼبا قضت بو أساسا كعللت قرارىا دبا فيو الكفاية. 

 ( 722/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  2015أبريل  21الصادر بتاريخ  191)القرار عدد 
 

 إحصاء اؼبًتوؾ بعد الوفاة. –اإلشارة إىل أرقاـ العقارات غَت الـز  –وصية   .278
ؼبا كانت الوصية قد أقبزت يف حياة اؼبوصي كىي تتعلق بثلث تركتو كال تكوف انفذة إال بعد 

كؾ ال وبدد كال يعرؼ إال بعد الوفاة، فإنو ليس من الالـز أف تنص على أرقاـ العقارات، ألف اؼبًت 
كفاة اؼبوصي. كاحملكمة ؼبا اعتربت رسم الوصية اؼبثار بشأنو الزكر يف اؼبرحلة االستئنافية عامال يف 

 انزلة اغباؿ طاؼبا أنو ال يوجد ما يقدح فيو، فإهنا عللت قرارىا دبا فيو الكفاية.
 ( 697/2/1/2013شرعي عدد يف اؼبلف ال 2015أبريل  14الصادر بتاريخ  179)القرار عدد 

 
ـبالفة  –تذييل ابلصيغة التنفيذية  -صبيع اؼبمتلكات  –وصية منجزة ابػبارج  .279

 القانوف الوطٍت لتعلقو بنظاـ األسرة والشريعة اإلسالمية. 

الوصية عقد يوجب حقا يف ثلث ماؿ عاقده يلـز دبوتو، كاحملكمة ؼبا قضت بتذييل الوصية 
من مدكنة األسرة  277للموصى ؽبا أختو يف صبيع فبتلكاتو ابلصيغة التنفيذية دكف أف تتقيد ابؼبادة 

اليت حددت الوصية يف ثلث الًتكة كدبا جاء يف الوصية أهنا مشركطة أبداء مصاريف اعبنازة 
مصاريف الوصية، تكوف قد خرقت القانوف الوطٍت لتعلقو بنظاـ األسرة كالشريعة اإلسالمية ك 

 كعرضت بذلك قرارىا للنقض.
 ( 357/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  2014شتنرب  09الصادر بتاريخ  599)القرار عدد 
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 الغرفة التجارية قراراتاثلثا: 
 واإلبداع.اعبدة  –شروط ضبايتها  –براءة اخًتاع  .280

إف احملكمة ؼبا اعتربت أف الطريقة اليت ابتكرىا الطالب لنقل كإيصاؿ اإلشهار إىل اعبمهور بواسطة 
ال تشكل اخًتاعا وبظى ابغبماية القانونية، كإمبا ىي ؾبرد كظيفة  SMSرسالة يتم دؾبها برسالة 

يكوف قرارىا غَت خارؽ  عادية من كظائف اؽباتف اؼبعركفة، ال يتوفر فيها شرطا اعبدة كاإلبداع،
 ألم مقتضى كمعلال تعليال سليما.

 ( 1537/3/1/2013يف اؼبلف التجارم عدد  2015يناير  29الصادر بتاريخ  57)القرار عدد 
 

 إلغاء اغبكم بتمديد التصفية القضائية. -إبطاؿ  -بيع عقار ابؼبزاد العلٍت  .281

 مسَت اؼبقاكلة فإنو وبق لو اؼبطالبة إببطاؿ ما داـ قد مت إلغاء اغبكم بتمديد التصفية القضائية إىل
البيع ابؼبزاد العلٍت اجملرل على أحد فبتلكاتو العقارية تنفيذا للحكم اؼبذكور، على اعتبار أف الطعن 

 484ابلبطالف ال ينصب على اإلجراءات السابقة على البيع ابؼبزاد العلٍت تبعا ؼبقتضيات الفصل 
مبا األمر يتعلق ابلسند القانوين الذم مت دبوجبو بيع العقار، إذ أف من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية، كإ

 القاعدة اؼبقررة أف ما بٍت على ابطل فهو ابطل.
 ( 513/3/3/2007يف اؼبلف التجارم عدد  2011فرباير  3الصادر بتاريخ  180)القرار عدد 

 

على قرار قرار اعبمعية العمومية ابؼبصادقة  –بيع عقار فبلوؾ لشركة مسانبة   .282
 آاثره القانونية. –ازباذه أبغلبية أصوات اؼبسانبُت  -اجمللس اإلداري ببيع العقار 

ؼبا كاف انعقاد اعبمعية العامة مت طبقا للقانوف كللنظاـ األساسي للشركة، فإف قرارىا القاضي 
انبُت، يكوف ابؼبصادقة على قرار اجمللس اإلدارم ببيع العقار كالذم مت ازباذه أبغلبية أصوات اؼبس

 منتجا لكافة آاثره القانونية يف مواجهة صبيع اؼبسانبُت.
 ( 1595/3/1/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2015مارس  19الصادر بتاريخ  148)القرار عدد 
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إعفاء اؼبؤمنُت من أجل السقوط ؼبدة سنة من اتريخ  -أتويل بروتوكوؿ اتفاقية  .283
كوؿ االتفاقية ولو رفعت الدعوى خالؿ سرايف مفعوؿ بروتو  -التعرؼ على البضاعة 
 سرايف مدونة التجارة.

ينص صراحة على إعفاء اؼبؤمنُت من أجل  02/07/1976ؼبا كاف بركتوكوؿ االتفاؽ اؼبرـب بتاريخ 
اؼبتعلق  05/15من القانوف رقم  54السقوط ؼبدة سنة من اتريخ التعرؼ على البضاعة، كأف الفصل 

إبحداث الوكالة الوطنية بقضي إبحالؽبا فيما ىبصها يف حقوؽ كالتزامات مكتب استغالؿ اؼبوانئ 
بشأف كل صفقات األشغاؿ كالتوريدات كاػبدمات كالعقود األخرل كاالتفاقات اؼبربمة قبل دخوؿ 

رفعت الدعول ىذا القانوف حيز التطبيق، فإف مقتضيات االتفاقية أعاله تظل سارية اؼبفعوؿ كلو 
 خالؿ سرايف مدكنة التجارة اليت ينص كتاهبا األكؿ على التقادـ اػبمسي.

 ( 754/3/1/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2015مارس  05الصادر بتاريخ  123)القرار عدد 
 

تبليغ  –موطن ـبتار  –اختيار ؿبل اؼبخابرة دبكتب احملامي  –تبليغ حكم  .284
 صحيح.

ل ؿبل اؼبخابرة معو دبكتب دفاعو هبعل تبليغ اغبكم إىل ىذا األخَت إف الطاعن الذم اختار كجع
كالفقرة الرابعة من  524تبليغا صحيحا، لوقوعو يف اؼبوطن اؼبختار حسب ما نص عليو الفصل 

 من ؽ.ـ.ـ. 134اؼبادة 
 ( 1434/3/1/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2015يناير  22الصادر بتاريخ  32)القرار عدد 

 

دعوى اؼبنع اؼبؤقت اليت يقيمها صاحب الرسم اؼبزيف  –رسم صناعي تزييف   .285
وجوب رفعها داخل أجل ثالثُت يوما من اتريخ إقباز ؿبضر اغبجز الوصفي اؼبثبت  –

 ألفعاؿ التزييف.

إف ربقق العلم أبفعاؿ التزييف الذم يعد منطلقا لسرايف أجل الثالثُت يوما اؼبقرر دبوجب اؼبادة 
لقبوؿ دعول اؼبنع اؼبؤقت اليت يقيمها صاحب العالمة أك الرسم أك  17/97قم من القانوف ر  203

النموذج الذم استهدفتو تلك األفعاؿ، ال يكوف إال من اتريخ تنفيذ األمر الصادر حبجز اؼبنتوج 
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اؼبزيف كالوصف اؼبفصل للتزييف، كليس من اتريخ تقدًن الطلب الرامي الستصدار ذلك األمر 
 اء فبهد للتثبت من حقيقة األفعاؿ اؼبذكورة كنطاقها كصفة كىوية مرتكبها.الذم ىو ؾبرد إجر 

 (30/3/1/2013يف اؼبلف التجارم عدد  2015مام  07الصادر بتاريخ  240)القرار عدد 
 

 –أمر قاضي اؼبستعجالت  -عقار ؿبفظ  –تشطيب على حجز ربفظي  .286
 من ظهَت التحفيظ العقاري. 87عدـ مشولو ابلفصل  -قابليتو لالستئناؼ

ؼبا كاف اإلنذار حبجز عقارم أك اغبجز العقارم اؼبتعلق ابلتقييدات الواجب تسجيلها ابلرسم 
من ظهَت  87العقارم يبكن التشطيب عليها أبمر هنائي كانفذ فور صدكره يف إطار الفصل 

س حق شخصي التحفيظ العقارم، فإف ىذا اؼبقتضى ال عالقة لو ابغبجز اؼبتخذ على أسا
استنادا لقواعد قانوف اؼبسطرة اؼبدنية، كالذم يبكن طلب رفعو لدل اعبهة اليت أمرت بو، كيكوف 
األمر الصادر ابالستجابة لو قابال لالستئناؼ استنادا للقواعد اؼبسطرية اعبارم هبا العمل أماـ 

 ؿباكم أكؿ درجة.
 ( 1259/3/1/2013يف اؼبلف التجارم عدد  2015أبريل  02الصادر بتاريخ  180)القرار عدد 

 
عدـ إثبات رفع الضرر أو أف االمتناع عن ذلك لو  –تصفية الغرامة التهديدية  .287

 حجيتو. –ؿبضر االمتناع عن تنفيذ اغبكم  –ما يربره 

من اؼبقرر أف االمتناع عن التنفيذ هبب أف يكوف شخصيا كصروبا. كاحملكمة ؼبا قضت بتصفية 
دية اعتمادا على ؿبضر االمتناع عن التنفيذ الذم مل يكن ؿبل أم طعن من قبل الغرامة التهدي

الطاعنة إلسقاط حجيتو كرظبيتو، كرتبت على ذلك أهنا مل تثبت قيامها برفع الضرر عن عقار 
 اؼبطلوب أك أف امتناعها عن ذلك لو مايربره، يكوف قرارىا مرتكزا على أساس قانوين سليم.

 ( 1195/3/1/2014يف اؼبلف التجارم عدد  2013مام  13ادر بتاريخ الص 142)القرار عدد 
سلطة احملكمة يف ربديد الفرؽ بُت األصوؿ  –خربة  –تصفية قضائية  .288

 .  واػبصـو
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إف احملكمة ؼبا حصرت العناصر اليت اعتمدهتا يف ربديد مبلغ النقص اغباصل يف قيمة أصوؿ 
صـو اؼبتمثل يف الديوف اليت صدرت يف شأهنا اؼبقاكلة اؼبستخلصة من تقرير اػبربة كمبلغ اػب

مقررات قضائية بقبوؽبا، كانتهت عن صواب إىل اعتبار الفرؽ بُت العنصرين اؼبذكورين ىو مبلغ 
النقص اغباصل يف األصوؿ، دكف أف تعتمد يف ذلك مبلغ التعويض الذم ادعتو الطالبة كمبالغ 

بت ؽبا دبقبوؿ حقيقة تلك اؼببالغ كقت فصلها يف الديوف اليت ؽبا بذمة مدينها، ما داـ أنو مل يث
 النزاع، يكوف قرارىا مرتكزا على أساس، كمعلال دبا يكفي.

 ( 433/3/1/2013يف اؼبلف التجارم عدد  2015فرباير  26الصادر بتاريخ  113)القرار عدد 
 

 عبء إثباتو يقع على اؼبدعي.  –توقف عن الدفع  –تصفية قضائية  .289

الدائن طالب فتح اؼبسطرة ىو اؼبلـز إبثبات أف مدينو اؼبدعى عليو ابت يف كضعية ـبتلة  إف
بشكل ال رجعة فيو كإثبات توقفو عن الوفاء ابلتزاماتو، كال يبكن للمحكمة أف تصنع لو الدليل 

، اؼبثبت لذلك بواسطة خربة، كما أف عدـ بياف اؼبقاكلة ألسباب امتناعها عن الوفاء بدين الطالبة
كزبلف رئيسها عن اغبضور للجلسة اليت أدرجت هبا القضية رغم إعذاره بذلك ال يبكن اعتباره 

من ؽ.ؿ.ع، ماداـ أف األمر  406إقرارا ضمنيا ابلتوقف عن الدفع كالعجز عليو عمال ابلفصل 
 يتعلق دبسطرة زبضع لقواعد خاصة.

 ( 937/3/1/2014ارم عدد يف اؼبلف التج 2015مارس  05الصادر بتاريخ  128)القرار عدد 
 

ربديد أفعاؿ  –تقرير السنديك  –تصفية قضائية وسقوط األىلية التجارية  .290
 ـبالفة االمتناع عن مسك ؿباسبة.

ؼبا كاف تقرير السنديك قد حدد الوقائع اؼبشكلة ؼبخالفة االمتناع عن مسك ؿباسبة كفق 
اؼبقتضيات اعبارم هبا العمل، فإف احملكمة عندما قضت بفتح مسطرة التصفية القضائية كسقوط 
األىلية التجارية اعتمادا على التقرير اؼبذكور، تكوف قد أبرزت بدقة األفعاؿ اؼبوجبة للتصريح يف 

من مدكنة التجارة، كردت بكيفية ضمنية ملتمسو  706حق الطالب ابعبزاء اؼبقرر دبوجب اؼبادة 
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الرامي إلجراء خربة، ماداـ أف كاثئق اؼبلف قد أغنتها عن اللجوء لإلجراء التحقيقي اؼبذكور، 
 كجاء قرارىا مرتكزا على أساس، كمعلال تعليال كافيا. 

 (29/3/1/2013يف اؼبلف التجارم عدد  2015مام  14الصادر بتاريخ  247)القرار عدد 
 

 –اختالؼ األساس القانوين اللتزاـ كل واحد من اؼبدينُت -تضامن اؼبدينُت   .291
 انتفاء شروطو.

إذا كاف مبلغ التعويض احملكـو  -شروط اعبمع بُت الفائدة القانونية والتعويض  .292
 بو ال يكفي عبرب الضرر.

القانوين اللتزاـ اؼبدين األكؿ، كالتعسف يف استعماؿ اغبق ىو ؼبا كاف عقد الشركة ىو األساس 
األساس القانوين اللتزاـ اؼبدين الثاين، فإف الشركط اليت يتطلبها القانوف لقياـ التضامن بُت اؼبدينُت 

 أك افًتاضو تكوف غَت متوفرة.
أهنما يتحداف يف  لئن كانت الفائدة القانونية زبتلف عن التعويض من حيث األساس القانوين، إال 

كوف الغاية من إقرار كل منهما، ىي جرب ما يصيب الدائن من ضرر نتيجة أتخَت اؼبدين احملكـو 
عليو يف الوفاء ابلتزامو، كاحملكمة ؼبا ردت طلب الفوائد بعلة أف التعويض احملكـو بو عن اغبرماف 

صواب أف الفوائد  من االستغالؿ كاؼ عبرب الضرر الالحق ابؼبستأنف، تكوف قد أبرزت عن
 القانونية ال يبكن القضاء هبا إال إذا كاف مبلغ التعويض احملكـو بو ال يكفي عبرب الضرر.

 ( 303/3/1/2013يف اؼبلف التجارم عدد  2015أبريل  23الصادر بتاريخ  210)القرار عدد 
 

 انتفاء مسؤوليتو. –امتناع البنك عن األداء  –مشروعيتو  –تعرض عن األداء  .293
البنك ملـز بتنفيذ تعليمات الزبوف صاحب اغبساب اؼبمسوؾ عندىا. كاحملكمة ؼبا استبعدت إف 

مسؤكلية البنك عن رفضو األداء استنادا ؼبشركعية تعرض الساحب، يكوف قرارىا مبنيا على أساس 
 كغَت خارؽ ألم مقتضى.

 ( 738/3/3/2015يف اؼبلف التجارم عدد  2015يوليوز  22الصادر بتاريخ  266)القرار عدد 
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مساىم أو عدة مسانبُت يبثلوف ما ال يقل عن  -شركة اؼبسانبة  -تعيُت خبَت  .294
 رئيس احملكمة بصفتو قاضي اؼبستعجالت. -عشر رأظباؿ الشركة 

يسوغ ؼبساىم أك عدة مسانبُت يبثلوف ما ال يقل عن عشر رأظباؿ الشركة رفع طلب لرئيس 
خبَت أك عدة خرباء مكلفُت بتقدًن تقرير عن عملية أك  احملكمة بصفتو قاضي اؼبستعجالت بتعيُت

عدة عمليات تتعلق ابلتسيَت، كاحملكمة ؼبا اعتربت أف ؾبرد اطالع اؼبساىم على القوائم الًتكيبية 
 يغٍت عن اؼبطالبة إبجراء خربة، يكوف قرارىا غَت مرتكز على أساس قانوين.

 (491/3/1/2012اؼبلف التجارم عدد  يف 2015يناير  15الصادر بتاريخ  17)القرار عدد 
 

العربة بتاريخ انتهاء مهمة  –احتسابو  –تقادـ التزاـ انتج عن عقد أتمُت   .295
 اػببَت وليس اتريخ تعيينو.

من مدكنة التأمينات.كؼبا كاف اتريخ  38إف تعيُت اػببَت يؤدم إىل كقف التقادـ بصريح اؼبادة 
انتهاء مهمة اػببَت ىو الذم يشكل بداية انطالؽ التقادـ اعبديد، فإف احملكمة عندما ذىبت 
خالؼ ذلك، كاعتربت أف احتساب مدة التقادـ اعبديد يبتدئ من يـو تعيُت اػببَت، يكوف 

 قرارىا غَت مبٍت على أساس.
 ( 1003/3/1/2014يف اؼبلف التجارم عدد  2015أبريل  29الصادر بتاريخ  113)القرار عدد 

 
 غَت مبٍت على قرينة الوفاء. –أطوؿ تقادـ يف مدونة التجارة  –تقادـ طبسي  .296

إف التقادـ اػبمسي اؼبنصوص عليو يف اؼبادة اػبامسة من مدكنة التجارة ىو أطوؿ تقادـ كضع من 
 .أجل استقرار اؼبعامالت، كغَت مبٍت على قرينة الوفاء

 (594/3/3/2015يف اؼبلف التجارم عدد  2015أكتوبر  14الصادر بتاريخ  327)القرار عدد 
 

 شروط دفعها.  –مسؤوليتو  –تقصَت البنك  .297

إف طبيعة اؼبهنة أك النشاط اؼبصريف الذم وبًتؼ البنك فبارستو، ذبعلو ملزما ابزباذ كافة 
اإلجراءات االحًتازية الكفيلة بضماف كضباية مصاٌف عميلو ربت طائلة ربميلو اؼبخاطر اليت قد 
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تنشأ عن تقصَته يف تنفيذ التزامو اؼبذكور، الذم ال وبد منو مبدأ عدـ جواز تدخل البنك يف 
 شؤكف زبونو. 
 (350/3/1/2014يف اؼبلف التجارم عدد  2015يناير  22الصادر بتاريخ  34)القرار عدد 

 

اعتبار  –صالحيتها يف تكييف الدعوى  –تقيد احملكمة بطلبات األطراؼ  .298
إعماؿ األثر الناتج عن ىذا  –من ؽ.ؿ.ع ىو الواجب التطبيق  618 -3الفصل 

 التكييف.

اع األطراؼ إىل اغبالة اليت كاان عليها قبل التعاقد طبقا ؼبا ينص عليها إف احملكمة ؼبا قضت إبرج
من ؽ.ؿ.ع،  3-618من ؽ.ؿ.ع بعلة أف القانوف اؼبطبق على النازلة ىو الفصل  306الفصل 

فإهنا تكوف قد طبقت األثر الناتج عن ىذا التكييف الذم هبعل العقد الرابط بُت الطرفُت ابطال 
 أعاله، كمل تقض أبكثر فبا طلب. 3-618فق الشكلية الواردة يف الفصل ما داـ أنو مل وبرر ك 

 (985/3/1/2014يف اؼبلف التجارم عدد  2015أبريل  01الصادر بتاريخ  70)القرار عدد 
 

ضرورة توجيو اإلنذارإىل اؼبمثل  –سبثيل شركتُت من طرؼ شخص واحد  .299
 القانوين ابؼبقر االجتماعي للشركة اؼبعنية.

إف تبليغ الشخص اؼبعنوم ال ينتج أثره القانوين إال إذا كجو إىل فبثلو القانوين دبقره االجتماعي، 
حىت كلو تعلق األمر بشركتُت فبثلتُت من طرؼ شخص كاحد. كاحملكمة ؼبا اعتربت أف عدـ 

ر ال التمكن من تبليغ إحدانبا أبحد اإلجراءات القانونية دبقرىا االجتماعي بسبب إغالقو اؼبستم
من ؽ.ـ.ـ من شركط كشكليات عند  516يعد مربرا قانونيا هبيز عدـ التقيد دبا يفرضو الفصل 

 إعادة تبليغها ذات اإلجراء، يكوف قرارىا غَت خارؽ ألم مقتضى كمعلال تعليال سليما.
 (1518/3/1/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2015مارس  19الصادر بتاريخ  153)القرار عدد 

 
 شروطو. -مسطرة التصفية القضائية سبديد  .300



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

157 

ال يشًتط لفتح اؼبسطرة يف حق اؼبسَت بسبب ارتكابو إلحدل اؼبخالفات اؼبنصوص عليها يف 
من مدكنة التجارة أف تكوف تلك اؼبخالفات ىي السبب يف فتح إحدل مساطر  706اؼبادة 

تسوية القضائية يف حق معاعبة صعوابت اؼبقاكلة يف حق الشركة، كأف االقتصار على فتح مسطرة ال
ىذه األخَتة مث حصر ـبطط الستمراريتها كما شكلو من استشعار لعدـ اختالؿ كضعها بشكل 
ال رجعة فيو، ال يبنع احملكمة يف حالة فسخها للمخطط اؼبذكور كفتحها مسطرة التصفية القضائية 

بو يف كقت سابق لتاريخ يف حق اؼبقاكلة، من تطبيق اعبزاءات القانونية يف حق اؼبسَت بسبب ارتكا
 فتح مسطرة التسوية القضائية إلحدل اؼبخالفات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة أعاله.

 (1006/3/1/2014يف اؼبلف التجارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  14)القرار عدد 
 

دعوى اسًتجاع اؼببالغ اؼبؤداة تنفيذا  –إلغاؤه استئنافيا  –تنفيذ حكم ابتدائي  .301
 اؼبذكور.  للحكم

إف تنفيذ حكم ابتدائي من طرؼ احملكـو عليو، كإلغاؤه استئنافيا، ىبوؿ لو مطالبة اعبهة اؼبستفيدة 
 من التنفيذ إبرجاع اؼببالغ اليت أداىا تنفيذا للحكم اؼبذكور.

 (642/3/1/2014يف اؼبلف التجارم عدد  2015فرباير  12الصادر بتاريخ  76)القرار عدد 
 

عدـ حدوث  –اختالؼ نشاط الشركتُت اؼبتنازعتُت  –ذباري توظيف اسم   .302
 أي لبس يف ذىن اعبمهور.

يشًتط غبماية االسم التجارم من أم استعماؿ الحق لو كلو يف شكل عالمة خدمة، أف وبدث 
ذلك االستعماؿ لبسا يف ذىن اعبمهور. كؼبا كانت اؼبطلوبة تستعمل اظبها التجارم لتمييز 

تخصصة يف تقدًن الدراسات كاالستشارات كىندسة اعبودة كاالستَتاد مؤسستها التجارية اؼب
كالتصدير عن ابقي اؼبؤسسات األخرل الناشطة يف نفس اجملاؿ، بينما يستغل الطالب نفس 
االسم كعالمة خدمة لًتكيج أحد القركض اليت يقدمها لزبنائو يف ؾباؿ العمل البنكي، فإف احملكمة 

ؿ اإلسم التجارم بعلة أف توظيف نفس اإلسم التجارم من عندما قضت ابلكف عن استعما
 شأنو حدكث لبس يف ذىن اعبمهور، يكوف قرارىا غَت مرتكز على أساس سليم.
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 ( 839/3/1/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2015أبريل  02الصادر بتاريخ  174)القرار عدد 
 

 شروطو. –توظيف اسم عائلي يف نشاط ذباري  .303
ربت أف اؼبطلوب أضاؼ كلمتُت الظبو العائلي عند استعمالو يف تسمية شركتيو  إف احملكمة ؼبا اعت

كبياانت جديدة لتمييزنبا عن االسم التجارم الذم تتخذه الشركة الطالبة، كرتبت على ذلك قياـ 
شركط استفادتو من االستثناء الوارد على اؼبنع من استعماؿ اسم مشابو السم ذبارم مسجل كفق 

 مدكنة التجارة، يكوف قرارىا معلال دبا يكفي، كمرتكزا على أساس.من  70اؼبادة 
 ( 1172/3/1/2014يف اؼبلف التجارم عدد  2015أبريل  02الصادر بتاريخ  179)القرار عدد 

 
حكم هنائي  –ضماف نفس مبلغ الدين  -إيقاعو على عقارين  -حجز ربفظي  .304

 تعويض. –التعسف يف إيقاع اغبجز  -برفع أحد اغبجزين 

ال هبوز إجراء حجز ربفظي إال يف حدكد ما يضمن أداء الدين سبب اغبجز، كاحملكمة ؼبا 
استبعدت ما سبسك بو احملجوز عليو بعلة أف اغبجز على العقارين معا كيف نفس الوقت مل يكن بو 
أم تعسف حبقوقو كابلتايل مل يًتتب عنو أم ضرر، فإهنا مل أتخذ يعُت االعتبار ما أثبتو القرار 
االستئنايف الذم أيد األمر القاضي برفع اغبجز عن العقار احملجوز لعدـ كجود التناسب بُت قيمة 

 العقارين كالدين سبب اغبجز، فجاء قرارىا غَت مرتكز على أساس.
 ( 1268/3/1/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  8)القرار عدد 

 
عبء إثبات أف قيمة األصل -طلب رفعو –حجز ربفظي على عقار اؼبدين   .305

 التجاري اؼبرىوف تفوؽ قيمة العقار احملجوز يقع على اؼبدين. 
إف إيقاع حجز ربفظي على عقار اؼبدين ال يتعارض مع الرىن الواقع على أصلو التجارم، ما داـ 

طلب  مل يقم الدليل على كوف قيمة أصلو التجارم تكفي لسداد دينو. كاحملكمة ؼبا قضت برفض
رفع اغبجز التحفظي بعلة عدـ إثبات أف قيمة األصل التجارم تفوؽ قيمة العقار احملجوز دبا 
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يساير الغاية من إيقاع اغبجز التحفظي كىي ضباية الدائن من اػبطر الذم ينجم عن احتماؿ 
 إعسار اؼبدين، تكوف قد عللت قرارىا تعليال كافيا.

 (1147/3/1/2014عدد  يف اؼبلف التجارم 2015يناير  15الصادر بتاريخ  15)القرار عدد 
 

مشغل أو مقفل وأحيل رصيده اؼبدين على حساب  -حساب ابالطالع  .306
حساب  -قفل اغبساب ينهي مفعوؿ العقد  -إنتاج فوائد بقوة القانوف  –اؼبنازعات 

 الفوائد احملتفظ هبا بسعرىا القانوين.

 ا لرقابة القضاء.خضوعه –كيفية ربديده   –اتريخ قفل اغبساب  .307
من اؼبقرر أف اغبساب ابالطالع سواء كاف مشغال، أـ أقفل كأحيل رصيده اؼبدين على حساب 
اؼبنازعات، فإنو ينتج فوائد بقوة القانوف، كيتحدد سعرىا حسب العقد الرابط بُت مؤسسة 
االئتماف كعميلها )زبوهنا(، كؼبا يقفل اغبساب، فإنو ينتهي مفعوؿ ذلك العقد، كمع ذلك يستمر 

ساب اؼبدين يف إنتاج الفوائد بسعرىا القانوين يف "حساب الفوائد احملتفظ هبا" كليس رصيد اغب
 بسعرىا االتفاقي أك البنكي الذم فقد سنده العقدم. 

إف ما يًتتب عن ربديد اتريخ قفل اغبساب يؤثر على مبلغ الدين الذم سَتتفع حتما إف 
تب عنها من ضريبة على القيمة اؼبضافة، احتسبت الفوائد االتفاقية بعد اتريخ القفل مع ما يًت 

كىو تصرؼ كاقعي كقانوين، ال هبوز ؼبن يدفع بو أك يدافع ابنعدامو، أف يفًتض اتريخ قفلو، بل 
يبقى ذلك رىينا بوضعية اغبساب كىل ال زاؿ يف كضعية متحركة أـ صبده الزبوف مؤقتا ألسباب 

حركية بشكل يتجلى منو بوضوح ذبميده يسهل على البنكي معرفتها، أـ أنو مل يعد يعرؼ أم 
هنائيا، لذلك ال يبكن إخضاع اتريخ قفل اغبساب إلرادة اؼبؤسسة البنكية إال إف ربقق ما ذكر 

 كىي خاضعة يف ذلك ؼبراقبة القضاء.
 (931/3/1/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2014يناير  08الصادر بتاريخ  6)القرار عدد 
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ربويل اؼببالغ من أجل خصم أتعاب  –احملامُت حساب الودائع لدى ىيئات   .308
تصريح سليب  –حجز لدى الغَت  –يصبح الباقي ملك لزبوف احملامي  –احملامي 
 للهيئة.

إف اؼببالغ احملولة غبساب الودائع لدل ىيئات احملامُت، ال تعد أمواال خالصة ؼبوكلي احملامُت حىت 
ؼبدين للموكل، كيتأتى لدائن ىذا األخَت اغبجز تتوفر ؽبيئة احملامُت اؼبودع لديها صفة مدين ا

عليها، كإمبا ىي أمواؿ للمحامي حولت لو بواسطة اؽبيئة اليت ينتمي إليها لتخصم منها أتعابو، 
كيصبح الباقي آنذاؾ ملك للموكل كىو كضع مل يكن قد ربقق أثناء تنفيذ اغبجز لدل الغَت ككاف 

 هبايب.السبب يف عدـ إدالء اؽبيئة بتصروبها اال
 ( 119/3/1/2014يف اؼبلف التجارم عدد  2015أبريل  23الصادر بتاريخ  204)القرار عدد 

 
عدـ وجود مكتب احملامي ضمن نفوذ ؿبكمة االستئناؼ  -حقوؽ الدفاع  .309

اعتبار كتابة ضبط  -عدـ تعيينو حملل اؼبخابرة معو دبكتب احد احملامُت  –التجارية 
 احملكمة ؿبال للمخابرة معو.

ؼبا ثبت حملكمة االستئناؼ التجارية أف دفاع الطاعنة اؼبنتمي ؽبيئة احملامُت ابلرابط مل يعُت ؿبال 
ـبتارا للمخابرة معو داخل الدائرة القضائية حملكمة االستئناؼ ابلدار البيضاء صاحبة الوالية العامة 

إىل القوؿ أبف كتابة ضبطها  اليت ال توجد هبا نقابة احملامُت اليت يتواجد هبا عنوانو اؼبهٍت كذىبت
تعد ؿبال للمخابرة معو كبلغتو هبا إجراءات الدعول، فإهنا تكوف قد اعتربت عن صواب أبف 
انتماء دفاع الطالبة ؽبيئة احملامُت ابلرابط ال هبعلو ضمن نفوذ ؿبكمة االستئناؼ ابلدار البيضاء 

حملامُت التابعُت ؽبيئة احملامُت ابلدار كرتبت على ذلك أف عدـ تعيينو حملل ـبابرة معو دبكتب أحد ا
 البيضاء يًتتب عليو حتما اعتبار كتابة ضبط احملكمة ؿبال للمخابرة معو.

 (1467/3/3/2014يف اؼبلف التجارم عدد  2015مارس  25الصادر بتاريخ  65)القرار عدد 
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اتريخ العقد اؼبتضمن لشرط التحكيم سابق على اتريخ  –حكم ربكيمي  .310
أحكاـ  –قابليتو لالستئناؼ  –أمر بتذييل ابلصيغة التنفيذية  – 08.05القانوف 

 التشريع القدمي.

ؼبا كاف اغبكم التحكيمي قد نتج عن عقد تضمن شرط التحكيم مرـب يف اتريخ سابق على 
حيز التنفيذ، فإف األمر القاضي بتذييلو ابلصيغة التنفيذية يقبل الطعن  08.05دخوؿ القانوف 

من ؽ.ـ.ـ ابعتباره القانوف الواجب التطبيق على  322مال الفقرة الثانية من الفصل ابالستئناؼ ع
 النازلة.

  (646/3/1/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2015فرباير  26الصادر بتاريخ  104)القرار عدد 
 

 شروط استعمالو يف شكل عالمة صنع أو خدمة. –ضباية اسم ذباري  .311

أم استعماؿ الحق لو كلو يف شكل عالمة صنع أك خدمة، يشًتط غبماية االسم التجارم من 
أف وبدث ذلك التباسا يف ذىن اعبمهور. كاحملكمة ؼبا اعتربت أف اؼبطلوبة استعملت اظبها 
التجارم لتمييز مؤسستها التجارية اؼبتخصصة يف االستجماـ البحرم عن ابقي اؼبؤسسات 

لبتاف نفس االسم كعالمة الصنع على ما األخرل الناشطة يف نفس اجملاؿ، بينما تستعمل الطا
تنتجانو يف ؾباؿ اإلنشاءات، كنبا نشاطاف ليس من شأف العمل يف ؾباؿ كل منهما من طرؼ 
الشركات اؼبتنازعة خلق أدىن التباس يف ذىن اعبمهور، يكوف قرارىا غَت مرتكز على أساس قانوين 

 سليم.
 ( 272/3/1/2012اؼبلف التجارم عدد يف  2015يناير  29الصادر بتاريخ  49)القرار عدد 

 
 .سلطة احملكمة –حقوؽ الدفاع  –االستجابة للطلب  عدـ –خربة مضادة  .312

ؼبا اعتربت احملكمة أف اػبربة اؼبنجزة يف اؼبرحلة االبتدائية مت القياـ هباكفق الشركط الشكلية، كأف 
عايَت علمية كمعطيات كاقعية اػببَت قاـ ابالطالع على التوقيع الوارد بوثيقة السحب كخلص تبعا ؼب

صدكر توقيع كثيقة السحب موضوع الدعول عن خط يد  على متوفرة لديو أنو ال يوجد ما يدؿ
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الزبوف، فإهنا تكوف قد عللت عدـ استجابتها لطلب إجراء خربة مضادة بتعليل قانوين سليم كغَت 
 خارؽ غبقوؽ الدفاع.

 (1606/3/1/2014يف اؼبلف التجارم عدد  2015أبريل  29الصادر بتاريخ  119)القرار عدد 
 

 مسؤوليتو. –صرؼ شيك متعرض عليو  –خطأ البنك  .313

ؼبا كاف الزبوف قد تعرض لدل البنك اؼبستوطن بو حساهبا على صرؼ أم شيك بسبب ضياع 
دفًت شيكاتو، فإنو كاف على ىذا األخَت عند تقدًن الشيك موضوع النزاع لالستخالص، كإلبعاد 

ة عنو، أف يضمن بورقة اؼبعلومات كبصفتو أساسية عبارة " شيك متعرض عليو " أم مسؤكلي
 تنفيذا لتعليمات زبونتو.

 ( 959/3/1/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2015فرباير  05الصادر بتاريخ  66)القرار عدد 
 

اختالس حقوؽ الغَت أو خرؽ  -شروطها  –دعوى اسًتداد ملكية عالمة  .314
 التزاـ تعاقدي.

يشًتط لقياـ دعول اسًتداد ملكية عالمة، إقامة الدليل على كجود أحد الشرطُت اؼبنصوص 
اؼبتعلق حبماية اؼبلكية الصناعية كالتجارية، كنبا  97/17من القانوف رقم  142عليهما يف اؼبادة 

 اختالس حقوؽ الغَت أك خرؽ التزاـ تعاقدم.
 ( 264/3/1/2014اؼبلف التجارم عدد  يف 2015فرباير  05الصادر بتاريخ  61)القرار عدد 

 
مواصلتها بقوة القانوف  –شركة يف حالة تسوية قضائية  –دعوى حصر الدين  .315

 بعد التصريح ابلدين.

انصراؼ ذلك إىل تعامالتو  –االتفاؽ يف العقد على سبثيلو من طرؼ مدير الوكالة البنكية  –بنك 
 كالتبليغات كاإلخطارات.عدـ سراينو على االستدعاءات  –مع الزبناء 

إف الدعاكل اعبارية كقت اغبكم بفتح اؼبسطرة توقف إىل أف يقـو الدائن ابلتصريح بدينو، كتواصل 
آنذاؾ بقوة القانوف، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها يف ىذه اغبالة ترمي فقط إىل 
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ة اليت توجد يف حالة تسوية إثبات الديوف كحصر مبلغها. كاحملكمة ؼبا قضت حبصر دين الشرك
 من ـ.ت، كجاء قرارىا معلال دبا فيو الكفاية. 654قضائية، تكوف قد سايرت مقتضيات اؼبادة 

من عقد الرىن اليت تشَت إىل أف البنك  13ال موجب لالحتجاج على البنك دبقتضيات الفصل 
ذلك الفصل كىم مدير الوكالة ابعتباره شركة يبثلها ككالؤىا اؼبؤىلوف للنيابة عنها كاؼبذكوركف يف 

البنكية، ألف ىذا التمثيل ينصرؼ إىل التصرفات القانونية اليت هبريها البنك يف تعامالتو مع زبنائو، 
كال تسرم على االستدعاءات كالتبليغات كاإلخطارات كغَتىا اليت هبب أف توجو إىل اؼبمثل 

 القانوين للشركة دبركزىا االجتماعي.
 ( 750/3/1/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2015فرباير  26لصادر بتاريخ ا 105)القرار عدد 

 
إثبات أداء مبلغ التعويض للشركة  -دعوى رجوع اؼبؤمنة ضد الناقل البحري  .316

 تعرض البضاعة اؼبنقولة ػبصاص وعوار. –الشاحنة اؼبؤمن 

صراحة على أف ؼبا كانت اؼبستفيدة من التأمُت ىي الشركة الشاحنة، كأف شهادة التأمُت تنص 
تعويض األضرار الالحقة ابلبضاعة اؼبؤمن عليها يؤدل بُت يدم حامل ىذه الشهادة اؼبتوفر على 
كثيقة النقل اؼبتعلقة هبا، كأف شركة التأمُت أدت للشاحنة مبلغ التعويض عما غبق البضاعة اؼبنقولة 

ا يف مواجهة اؼبسؤكؿ من خصاص كعوار، كىذه األخَتة أحلت مؤمنتها ؿبلها يف حقوقها كدعاكاى
عن الضرر، فإف اؼبؤمنة ؼبا تقدمت بدعواىا يف مواجهة الناقل البحرم يف إطار مقتضيات الفصل 

من ؽ.ت.ب من أجل اسًتجاع ما أدتو للمؤمن ؽبا، مستظهرة بوثيقة الشحن كشهادة  367
 التأمُت ككصل اغبلوؿ، تكوف قد أثبتت دبا يكفي صفتها يف االدعاء.

 ( 103/3/1/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2015مارس  12الصادر بتاريخ  134)القرار عدد 
 

عدـ  -ثبوت اؼبديونية  –إقرار اؼبمثل القانوين ابلتوصل ابلسلعة  –دفع ابلزور  .317
 خرؽ حقوؽ الدفاع.



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

164 

ؼبا ردت احملكمة الدفع بزكرية الواثئق اعتمادا على إقرار اؼبمثل القانوين للشركة لدل اػببَت بتوصلو 
ابلسلعة موضوع الفاتورة، ككذا إقرارىا ضمن مذكرة مستنتجاهتا بعد اػبربة ابؼبديونية اؼبًتتبة عن 

 نفس الفاتورة، يكوف قرارىا معلال دبا يكفي كغَت خارؽ ألم حق من حقوؽ الدفاع.
 ( 601/3/1/2013يف اؼبلف التجارم عدد  2015أبريل  08الصادر بتاريخ  81)القرار عدد 

 
تراجع عن نفي  -دعوى مسؤولية الناقل البحري  –الختصاص دفع بعدـ ا .318

رد الدفع  –اعتباره ؿبال لإلقامة ابؼبغرب  –العالقة ابلعنواف الوارد دبقاؿ الدعوى 
 اؼبذكور.

إىل  103مقتضيات الفصوؿ من  -تقديبو يف اؼبرحلة االستئنافية  –طلب إدخاؿ الغَت يف الدعول 
 عدـ قبولو. –اػبصومة خالؿ اؼبرحلة االبتدائية  من ؽ.ـ.ـ مقصور تطبيقها على 108

إف احملكمة ؼبا تقيدت دبوقف الطالبة من العنواف الذم كجهت بو الدعول ضدىا، كاؼبعترب دبثابة 
إقرار قضائي يلزمها، كرتبت عن ذلك رد ملتمسها االحتياطي الرامي إىل التصريح بعدـ 

قتها بذلك العنواف، كاعتبارىا لو ؿبال إلقامتها االختصاص احمللي اؼببٍت على تراجعها عن نفي عال
 ابؼبغرب، يكوف قرارىا معلال تعليال سليما.

 103ؼبا كاف طلب إدخاؿ الغَت يف الدعول يتم يف إطار اؼبقتضيات القانونية الواردة ابلفصوؿ من 
من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية اؼبقصور تطبيقها على اػبصومة خالؿ مرحلتها االبتدائية، فإنو  108إىل 

 ال يوجد أم نص قانوين يقضي بتطبيقها خالؿ اؼبرحلة االستئنافية.
 ( 1675/3/1/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2015مام  07الصادر بتاريخ  238)القرار عدد 

 
إقرار  –ابلسجل التجاري للشركة  رىوف مقيدة -رفع اغبجز والتشطيب  .319

 اشًتاط ثبوت أداء الدين برمتو. –اؼبدينة أبداء جزء من اؼبديونية 

إف احملكمة ؼبا أيدت اغبكم االبتدائي القاضي بعدـ قبوؿ طلب رفع اغبجز كالتشطيب على 
نيتها الرىوف اؼبقيدة ابلسجل التجارم بعلة أف الشركة الطاعنة كإف كانت قد نفذت جزءا من مديو 
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حسب إقرارىا، فإف الضمانة اؼبمنوحة للدائن اؼبرهتن تبقى قائمة كال يبكن التشطيب على اغبق 
 اؼبسجل لفائدة الدائن اؼبرهتن إال أبداء الدين برمتو، تكوف قد بنت قضاءىا على أساس سليم.

  (1628/3/1/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2015يناير  15الصادر بتاريخ  20)القرار عدد 
 

 نطاقها. –حجية األمر اؼبقضي  –شروطها  –سبقية البت  .320

إف حجية األمر اؼبقضي ال تثبت ؼبنطوؽ اغبكم فقط كإمبا غبيثياتو أيضا. كماداـ أف الشيء 
اؼبطلوب دبقتضى ىذه الدعول ىو نفس الشيء اؼبطلوب سابقا، كأف الدعول مؤسسة على نفس 
السبب كمرفوعة بُت نفس األطراؼ كموجهة منهم كعليهم بنفس الصفة، فإف سبقية البت يف 

 ئمة كاثبتة دبقتضى أحكاـ كقرارات أصبحت مكتسبة لقوة الشيء اؼبقضي. اؼبوضوع تكوف قا
 (17/3/1/2013يف اؼبلف التجارم عدد  2015فرباير  12الصادر بتاريخ  84)القرار عدد 

 
اتريخ حصر ـبطط  –بداية سرايف أمده  –تقادـ  –سقوط األىلية التجارية  .321

 االستمرارية.

ؼبخطط ىو اتريخ بداية سرايف أمد التقادـ اؼبنصوص عليو إف اتريخ صدكر اغبكم القاضي حبصر ا
من مدكنة التجارة، كاحملكمة ؼبا استخلصت عدـ ربقق مدة التقادـ احملددة يف  707يف اؼبادة 

ثالث سنوات انطالقا من اتريخ صدكر اغبكم القاضي حبصر اؼبخطط، كاتريخ كضع ؿبكمة 
الدرجة األكىل يدىا تلقائيا على القضية لتطبيق اعبزاءات القانونية على ـبالفات اؼبسَتين، يكوف 

 قانوف.قرارىاغَت خارؽ لل
  (1006/3/1/2014يف اؼبلف التجارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  14)القرار عدد 

 

مراعاة ظروؼ  -السلطة التقديرية للمحكمة  -معايَت ربديد األجرة  –ظبسرة  .322
 عملية البيع. 

ؼبا قضت احملكمة بتعديل أجرة السمسرة اعتمادا على مواصفات العقار اؼببيع كمساحتو كشبن 
من مدكنة التجارة اليت تستلـز  419تناءه من طرؼ اؼبشًتم، فإهنا مل تراع مقتضيات اؼبادة اق
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االستناد على سلطتها التقديرية اػباصة أك على رأم اػبرباء كفقا ؼبا هبرم بو العمل يف اػبدمات 
 اؼبماثلة مع مراعاة الظركؼ اليت تطلبتها عملية البيع.

 ( 1171/3/3/2013يف اؼبلف التجارم عدد  2015مارس  18الصادر بتاريخ  49)القرار عدد 
 

 تقدير اغبجج. –إثبات التوسط يف عملية البيع  –ظبسرة   .323
إف احملكمة ؼبا اعتربت أف الوكيل العقارم قد قاـ ابلتوسط يف عملية بيع كشراء العقار لفائدة 

أبف اؼببلغ اؼبتفق عليو نتيجة اؼبشًتين اعتمادا على إقرارىم الوارد جبواهبم على إنذار الذم يفيد 
 عملية التوسط قد مت إيداعو لدل اؼبوثق، تكوف قد عللت قرارىا تعليال كافيا.

 ( 475/3/1/2013يف اؼبلف التجارم عدد  2015أبريل  15الصادر بتاريخ  93)القرار عدد 
 

دعوى الشريك للحكم لو بنصيبو يف األرابح  -شركة ذات اؼبسؤولية احملدودة  .324
. إدخا -  ؿ الشركة يف الدعوى غَت الـز

إف دعول الشريك اليت يقيمها لتوزيع األرابح كتعويض ما حاؽ بو من ضرر شخصي تسبب فيو 
اؼبسَتكف فرادل أك متضامنُت حسب األحواؿ، عن ـبالفتهم لألحكاـ القانونية اؼبطبقة على 
الشركات ذات اؼبسؤكلية احملدكدة، أك عن خرؽ أحكاـ أنظمتها األساسية، أك عن أخطائهم يف 

 .5/96من القانوف رقم  67تستلـز إدخاؿ الشركة يف الدعول عمال دبقتضيات اؼبادة  التسيَت، ال
 (308/3/1/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2015مارس  05الصادر بتاريخ  122)القرار عدد 

 
طلب تقييد عقد بيع عقاري مع رفع اغبجز  -شركة موضوع فتح التصفية  .325

 شروطها. -سبقية البت  -التحفظي 

نطوؽ القرار االستئنايف القاضي بعدـ قبوؿ الطلب مل يًتتب عن إخالالت شكلية، كإمبا ؼباكاف م
من  451ترتب عن تعليل يبس موضوع اغبق، فإنو تثبت لو قوة الشيء اؼبقضي طبقا للفصل 

ؽ.ؿ.ع. كاحملكمة عندما اعتربت سبقية البت الواردة بوقائع النزاع اؼبعركضة من طرؼ السنديك، 
ذلك أف عدـ ذبديد اإلشارة إليها ضمن اعبزء اؼبخصص لتحديد الوسائل اؼبثارة كرتبت على 



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

167 

كتفصيلها، ال وبوؿ دكف تناكؽبا لكافة الوسائل كاألسباب اؼبضمنة ابؼبقاؿ االستئنايف ككل، ما داـ 
 أف أجزاءه تكمل بعضها البعض،يكوف قرارىا مرتكزا على أساس.

 (249/3/1/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2015يناير  15الصادر بتاريخ  22)القرار عدد 
 

عدـ إشارهتا إىل أوصاؼ الشخص اؼببلغ إليو وسبب رفضو  –شهادة التسليم  .326
 خرؽ القانوف. –استبعادىا  –اإلدالء ببطاقة التعريف الوطنية 

هبب أف يسلم االستدعاء يف غالؼ ـبتـو ال وبمل إال االسم الشخصي كالعائلي كعنواف سكن 
رؼ كاتريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العوف كطابع احملكمة، كالقرار اؼبطعوف فيو ؼبا استبعد شهادة الط

التسليم بعلة أهنا ال تشَت إىل أكصاؼ الشخص اؼببلغ إليو كسبب رفضو اإلدالء ببطاقة التعريف 
 الوطنية، يكوف قد اشًتط بياانت يف شهادة التسليم غَت مقررة قانوان.

 ( 1734/3/1/2013يف اؼبلف التجارم عدد  2015أبريل  22الصادر بتاريخ  107)القرار عدد 
 

 حجيتها. –بياانهتا  –شهادة التسليم  .327

إف شهادة التسليم اليت أشارت إىل اتريخ ربريرىا، كاعبهة اليت مت التبليغ إليها، كالشخص الذم 
ؽبا، كاتريخ التبليغ، كخامت اعبهة كقع تبليغو، كتوقيع الشخص اؼبتسلم، كاترىبو، كخامت اعبهة اؼببلغ 

 37اليت قامت ابإلجراء اؼبذكور، تكوف قد تضمنت كافة البياانت اإللزامية اليت تتطلبها الفصوؿ 
 من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية. 39ك 38ك

 (888/3/1/2014يف اؼبلف التجارم عدد  2015يناير  15الصادر بتاريخ  26)القرار عدد 
 

أثره على  –النصاب القانوين  -اعبمع العاـ من عدمها صحة الدعوة إىل عقد  .328
 صحة القرارات اليت أسفر عنها اعبمع العاـ االستثنائي.

من النظاـ األساسي للشركة، فإف اؼبسَت أك مراقب اغبساابت نبا اللذاف ؽبما  14دبقتضى الفصل 
ركاء اغباملُت لنصف الصفة للدعوة لعقد اعبموع العامة. كؼبا كاف من حق كاحد أك أكثر من الش

اغبصص االجتماعية أك اؼبمثلُت لربع الشركاء كربع اغبصص االجتماعية، أف يقوموا ابلدعوة لعقد 
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صبعية عامة، فإف ازباذ القرارات ال يصح إال من طرؼ الشريك أك الشركاء اؼبمثلُت ألكثر من 
لعقد اعبمع، كيف يـو نصف اغبصص االجتماعية، كإذا مل يتحقق ىذا النصاب، توجو دعوة اثنية 

االجتماع تتخذ القرارات ابألغلبية كيفما كاف عدد اؼبصوتُت. كاحملكمة ؼبا اعتربت احملضر اؼبطعوف 
فيو صحيحا دكف أف تبحث يف صحة الدعوة إىل عقد اعبمع العاـ من عدمها، كدكف أف تتأكد 

ر ؽبا النصاب القانوين من أف القرارات اليت أسفر عنها اعبمع العاـ االستثنائي اؼبذكور توف
 الزباذىا، تكوف قد بنت قرارىا على أساس قانوين غَت سليم.

 (852/3/1/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  1)القرار عدد 
 

ؿبضر  –إثباتو  –منع من ولوج اؼبقر  –صيانة ومراقبة الصنادؽ اغبديدية   .329
 حجيتو. –معاينة 

ُت الطرفُت نص على أحقية الطالبة يف التعويض إذا منع اؼبطلوب أك جعل إف العقد الرابط ب
مستحيال دخوؿ الطالبة إىل اؼبقرات اؼبثبتة فيها الصناديق اغبديدية بغرض صيانتها أك مراقبتها، 
كاحملكمة ؼبا اعتربت أف ؿبضر اؼبعاينة غَت كاؼ إلثبات استمرار منع العارض من كلوج اؼبقر 

تربز من أين استقت أف اؼبنع اؼبوجب للتعويض هبب أف يكوف مستمرا، يكوف اؼبذكور دكف أف 
 قرارىا سيء التعليل.

 ( 1703/3/1/2013يف اؼبلف التجارم عدد  2015أبريل  08الصادر بتاريخ  83)القرار عدد 
 

عدـ قبوؿ  -تقدمي مقالُت لالستئناؼ داخل األجل  -طعن ابالستئناؼ  .330
 عدـ جواز الطعن يف األحكاـ إال مرة واحدة.قاعدة  -االستئناؼ الثاين 

ؼبا ثبت للمحكمة أف الطاعنة تقدمت دبقالُت استئنافيُت داخل األجل القانوين للطعن يف نفس 
اغبكم كصرحت عن صواب بعدـ قبوؿ االستئناؼ الثاين اؼبشفوع بطلب إدخاؿ الغَت يف الدعول 

ناؼ يف األحكاـ ال يبارس إال مرة كاحدة"، اؼبقركف بو شكال، تطبيقا لقاعدة أف "الطعن ابالستئ
 فإف قرارىا مل ىبرؽ حقوؽ الدفاع كأتى معلال تعليال سليما ككافيا كمرتكزا على أساس.

 (858/3/3/2013يف اؼبلف التجارم عدد  2015فرباير  18الصادر بتاريخ  2)القرار عدد 
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 -يف ربديده العربة  –التشريع الواجب التطبيق  –طعن ببطالف مقرر ربكيمي  .331

 اتريخ العقد اؼبتضمن لشرط التحكيم وليس بتاريخ النزاع.

إف العربة يف ربديد القانوف الواجب التطبيق بتاريخ إبراـ العقد اؼبضمن لشرط التحكيم كليس 
من قانوف  2بتاريخ كقوع النزاع كعرضو على احملكمُت أك صدكر اؼبقرر التحكيمي بصريح اؼبادة 

ثبت ؽبا أف االتفاؽ على التحكيم مت يف ظل التشريع القدًن، كاعتربت أف  . كاحملكمة ؼبا05/08
مسطرة التحكيم اليت مت سلوكها على ضوئو تبقى بدكرىا خاضعة يف إجراءاهتا دبا يف ذلك طرؽ 
الطعن إىل التشريع القدًن، كرتبت على ذلك أف قانوف اؼبسطرة اؼبدنية قبل التعديل ىو الواجب 

تضمنا إمكانية الطعن ابلبطالف يف اؼبقررات التحكيمية، كقضت بعدـ قبوؿ التطبيق كمل يكن م
 الطعن شكال تكوف قد طبقت صحيح القانوف.

 ( 1349/3/2/2013يف اؼبلف التجارم عدد  2015فرباير  19الصادر بتاريخ  133)القرار عدد 
 

عدـ نفي فبثل الطاعنة توقيعو نفيا  –سندات التسليم  -طعن ابلزور الفرعي .332
 احملكمة غَت ملزمة إبجراء خربة خطية. -قاطعا 

إف احملكمة ؼبا قامت بتحقيق اػبط عن طريق االستماع ؼبمثل الطاعنة كاؼبستخدـ لديها اؼبوقعُت 
على سندات تسليم البضاعة موضوع الفواتَت، فثبت ؽبا صحة السندات اؼبذكورة، كقضت بتأييد 

الطعن يف التوقيع مل يكن مبنيا على سند  اغبكم االبتدائي، تكوف قد أبرزت عن صواب أف
 جدم، كهبعلها غَت ملزمة إبجراء خربة خطية عليو.

 ( 586/3/1/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  4)القرار عدد 
اغبكم برفضو وإيقاؼ البت يف الدعوى األصلية إىل حُت  -طعن ابلزور فرعي  .333

وجوب إحالة اؼبلف على النيابة  –تعلق ابلزور الفرعي ابات صَتورة قرارىا يف جانبو اؼب
 العامة.
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ؼبا اعتربت احملكمة أف األمر يتعلق بدعول الزكر الفرعي، كقررت على إثر ذلك اغبكم برفضها 
كإيقاؼ البت يف الدعول األصلية إىل حُت صَتكرة قرارىا يف جانبو اؼبتعلق ابلزكر الفرعي ابات، كمل 

 لف على النيابة العامة لوضع مستنتجاهتا، يكوف قرارىا خارقا للقانوف.تقم إبحالة اؼب
 ( 1559/3/1/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  9)القرار عدد 

 
وجوب إجراء  –االعتماد على الوثيقة اؼبطعوف فيها  -طعن ابلزور الفرعي  .334

 -خربة حسابية للتأكد من اؼبديونية  -مسطرة الزور الفرعي للتأكد من صحتها 
 من ؽ.ـ.ـ. 92خرؽ الفصل 

يبكن للقاضي أف يصرؼ النظر عن الطعن ابلزكر الفرعي إذا رأل أف الفصل يف الدعول ال 
د اؼبطعوف فيو، أما إذا اعتمده فإنو يتعُت عليو إجراء مسطرة الزكر. كؼبا كانت يتوقف على اؼبستن

الدعول قد أسست فقط على الفواتَت اليت مت الطعن فيها ابلزكر الفرعي، فإنو يلـز إجراء اؼبسطرة  
من ؽ.ـ.ـ كذلك إبنذار من أدىل ابلفواتَت ىل يتمسك هبا أـ ال كيف  92كما يتطلبها الفصل 

هباب سلوؾ ما يتطلبو القانوف من كسائل التحقيق فيها للتأكد من صحتها، كاحملكمة ؼبا حالة اإل
أمرت إبجراء خربة حسابية للتأكد من اؼبديونية اعتمادا على كاثئق مطعوف فيها ابلزكر، تكوف 

  .بذلك قد خرقت الفصل احملتج بو كعللت قرارىا تعليال فاسدا
  (713/3/3/2013يف اؼبلف التجارم عدد  2015ارس م 25الصادر بتاريخ  62)القرار عدد 

335.  

الطاعنة مل تكن طرفا يف اؼبرحلة االستئنافية  –قرار استئنايف  –طعن ابلنقض  .336
 عدـ قبوؿ الطعن شكال. –رغم أهنا كانت طرفا يف اؼبرحلة االبتدائية 

يشًتط لقبوؿ الطعن ابلنقض أف يكوف الطاعن ؿبكوما ضده يف اؼبرحلة االستئنافية كمل يقبل 
اغبكم الصادر يف االستئناؼ الذم صدر فيو القرار اؼبطعوف فيو، أاي كاف مركزه مستأنفا أك 
مستأنفا عليو، كالطالبة ؼبا طعنت ابلنقض رغم أهنا مل تكن طرفا يف اؼبرحلة االستئنافية سواء 

ستأنفة أك مستأنف عليها كإف كانت طرفا يف اؼبرحلة االبتدائية، كمل تثبت أهنا ىي اؼبستأنفة، م
 فإف طعنها يكوف غَت مقبوؿ شكال.
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 ( 807/3/3/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2015فرباير  25الصادر بتاريخ  7)القرار عدد 
 

ن أو غبائز ضرورة تبليغ اإلنذار ابألداء للمدي –طلب بيع األصل التجاري  .337
 إثبات التبليغ فعليا أو حكما بواسطة القيم. –األصل التجاري عند االقتضاء 

من مدكنة التجارة فإف توجيو اإلنذار كحده ال يكفي إلنتاج األثر القانوين بل  114دبقتضى اؼبادة 
كمة اليت طبقا لقانوف اؼبسطرة اؼبدنية. كاحمل -بواسطة القيم  -ال بد من تبليغو إما فعليا أك حكما 

أيدت اغبكم االبتدائي القاضي بعدـ قبوؿ طلب بيع األصل التجارم بعلة عدـ اإلدالء دبا يفيد 
تبليغ اإلنذار ابألداء كالبيع للمدين، تكوف قد طبقت صحيح مقتضيات اؼبادة أعاله كبنت قرارىا 

 على أساس سليم.
 ( 362/3/3/2013رم عدد يف اؼبلف التجا 2015مارس  18الصادر بتاريخ  52)القرار عدد 

 
 –عدـ أحقية إاثرتو ألوؿ مرة أماـ ؿبكمة النقض  –عدـ االختصاص احمللي  .338

 ال تعترب مقتضياتو قاعدة آمرة. -من ؽ.ـ.ـ  27التمسك خبرؽ الفصل 

االقتصار  –تبليغ الطرؼ شخصيا ابلقرارات التمهيدية غَت الـز  –حكم سبهيدم إبجراء خربة 
 صرؼ النظر. –عدـ أداء اؼبصاريف  –اؼبخابرة على تبليغو دبحل 

إذا كاف الطاعن مل يسبق لو أف دفع بعدـ اختصاص احملكمة التجارية ؿبليا للبت يف الطلب، فإنو 
 من ؽ.ـ.ـ اليت ال تعترب مقتضياتو قاعدة آمرة. 27ال وبق لو النعي على القرار خرؽ الفصل 

بتبليغ الطرؼ شخصيا بعنوانو ابلقرارات ال يوجد أم نص قانوين يلـز ؿبكمة االستئناؼ 
التمهيدية، كاحملكمة ؼبا ثبت ؽبا أف الطاعن بلغ ابلقرار التمهيدم القاضي إبجراء خربة حسابية 
دبحل اؼبخابرة كأنو مل يؤد صائرىا كصرفت النظر عن اإلجراء اؼبذكور تكوف قد طبقت صحيح 

 من ؽ.ـ.ـ. 56مقتضيات الفصل 
 ( 1002/3/1/2014يف اؼبلف التجارم عدد  2015أبريل  08الصادر بتاريخ  82)القرار عدد 
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اسًتداد ما دفع بغَت حق  –بطالف البيع  –وصل بيع  –عقار يف طور اإلقباز   .339
 وبدوف تعويض.

ؼبا كاف التعاقد موضوع الدعول مت على شكل كصل خالفا للمقتضيات اآلمرة اؼبنصوص عليها 
من ؽ.ؿ.ع، كمل يتم توثيقو من قبل إحدل اعبهات اؼبؤىلة قانوان لذلك، فإنو  618-3يف الفصل 

يكوف ابطال بقوة القانوف، كال يًتتب عنو سول حق اؼبشًتم يف اسًتداد ما دفع بغَت حق كبدكف 
 من ؽ.ؿ.ع. 306تعويض عمال ابلفصل 

 ( 933/3/1/2014يف اؼبلف التجارم عدد  2015أبريل  01الصادر بتاريخ  69)القرار عدد 
 

 سلطة احملكمة للتأكد من شروط ضبايتها. –تسجيلها  –عالمة ذبارية  .340

إف تسجيل عالمة لدل اؼبكتب اؼبغريب للملكية الصناعية ال يبنع احملكمة من بسط رقابتها على 
مدل توفر ىذه العالمة على شركط اغبماية اؼبقررة قانوان، كىي أف تتمتع بطابع التميز كاعبودة، 

 تكوف ؾبرد بياف لنوع أك عدد اؼبنتوج أك اػبدمة، كال تعٍت اعبودة أك الكمية أك الغرض أك كأال
 األنبية أك اؼبصدر.

 (801/3/1/2013يف اؼبلف التجارم عدد  2015فرباير  12الصادر بتاريخ  75)القرار عدد 
 

عدـ التحقق من ىوية اؼبسَت  –فتح حساب بنكي  –غسل األمواؿ   .341
 مسؤولية البنك. –اؼبخولة لو والسلطة 

إف احملكمة ؼبا اعتربت أف البنك مل يتحقق من ىوية الشخص الطبيعي اؼبخوؿ لو اقباز عمليات 
ابسم الشركة بعد بيعها كتفويت صبيع حصصها، كرتبت على ذلك قياـ مسؤكليتو عن األضرار 

ركط كالقيود الواجب توافرىا اليت غبقت ابؼبطلوب، بعلة خرقو للمقتضيات القانونية اؼبتعلقة ابلش
اؼبتعلق دبكافحة غسل  43.05من مدكنة التجارة كابلقانوف رقم  488لفتح اغبساب الوارد ابؼبادة 

 األمواؿ، تكوف قد عللت قرارىا تعليال سليما.
 ( 488/3/1/2014يف اؼبلف التجارم عدد  2015أبريل  15الصادر بتاريخ  95)القرار عدد 
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وضعية اؼبقاولة غَت ـبتلة بشكل  –تصفية قضائية  –ية فسخ ـبطط االستمرار  .342
 خرؽ القانوف. –الرجعة فيو 

ؼبا أفاد تقرير السنديك أبف اؼبقاكلة أدت جزءا كبَتا من مديونيتها، كأهنا ال زالت تزاكؿ نشاطها 
بشكل عادم كتؤدم كاجبات استهالؾ اؼباء كالكهرابء، كالواجبات الضريبية، كأف بعض الديوف 
اؼبصرح هبا خالؿ مسطرة التسوية القضائية ؿبل منازعة كمل يتم عرضها على القاضي اؼبنتدب قصد 
ربقيقها، فإف احملكمة عندما قضت بفسخ ـبطط استمراريتها كتصفيتها قضائيا على الرغم من أنو 

ا على ال يوجد ابؼبلف ما يفيد أف كضعيتها اؼبادية ـبتلة بشكل ال رجعة فيو، تكوف قد بنت قرارى
 غَت أساس.

 (909/3/1/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2015يناير  29الصادر بتاريخ  41)القرار عدد 
 

عدـ جواز  –فاصل يف الدفع بعدـ االختصاص النوعي  –قرار استئنايف  .343
 الطعن فيو ابلنقض.

اص ؼبا كاف القرار الذم تصدره ؿبكمة االستئناؼ التجارية الفاصل يف شأف الدفع بعد االختص
 النوعي ال يقبل أم طعن عادم أك غَت عادم، فإف الطعن فيو ابلنقض يكوف غَت مقبوؿ شكال. 

 (1294/3/1/2014يف اؼبلف التجارم عدد  2015فرباير  12الصادر بتاريخ  87)القرار عدد 
 شركطها كآاثرىا. –قوة الشيء اؼبقضي بو 

م كال تقـو إال ابلنسبة ؼبا جاء فيو أك ما ؼبا كانت قوة الشيء اؼبقضي بو ال تثبت إال ؼبنطوؽ اغبك
يعترب نتيجة حتمية كمباشرة لو، فإف احملكمة عندما أيدت اغبكم االبتدائي القاضي برفض الطلب 
بعلة أف الدين اؼبطلوب يف الدعول اغبالية ىو نفسو الذم سبق الفصل فيو قضائيا دبقتضى 

 علال تعليال سليما.أحكاـ اكتسبت قوة الشيء اؼبقضي بو، يكوف قرارىا م
 ( 357/3/3/2013يف اؼبلف التجارم عدد  2015دجنرب  02الصادر بتاريخ  392)القرار عدد 

 
  عدـ جواز التمسك ابلدفوع الشخصية ذباه اغبامل.  –كمبيالة   .344
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إف احملكمة ؼبا اعتربت أف األداء اؼبربئ للذمة يف الكمبيالة ىو الواقع لفائدة اغبامل، كأف الطاعن 
مل يثبت األداء أك الوفاء القانوين دببلغ الكمبيالة غباملها، تكوف قد طبقت صحيح أحكاـ اؼبادة 

 من مدكنة التجارية، كجاء قرارىا معلال دبا فيو الكفاية. 171
 (599/3/1/2012عدد  يف اؼبلف التجارم 2015يناير  08الصادر بتاريخ  5)القرار عدد 

 
 –طعن ابلزور الفرعي يف سند الدين  –اعًتاؼ بدين  –مسطرة األمر ابألداء  .345

 انتفاء ثبوت الدين.

إف اؼبنازعة يف سند الدين موضوع مسطرة األمر ابألداء عن طريق الطعن فيو ابلزكر الفرعي، 
 من ؽ.ـ.ـ. 158يًتتب عنها زبلف شرط ثبوت الدين اؼبنصوص عليو يف الفصل 

 ( 280/3/1/2014يف اؼبلف التجارم عدد  2015يناير  15الصادر بتاريخ  21)القرار عدد 
 

عدـ تضمُت  -تغٍت عن إجراء االحتجاج بعدـ الدفع  –مسطرة األمر ابألداء  .346
 عدـ فقداف صفتها كورقة ذبارية. -الكمبيالة لتاريخ ومكاف اإلصدار 

ؼبا اعتربت احملكمة أف عدـ اإلشارة إىل مكاف كاتريخ اإلصدار ال يؤدم إىل فقداف الكمبيالة 
حتجاج بعدـ الدفع طبقا صفتها كورقة ذبارية، كأف مسطرة األمر ابألداء تغٍت عن إجراء اال

من ؽ.ـ.ـ، تكوف قد عللت قرارىا تعليال يساير كاثئق اؼبلف كالنصوص القانونية  162للفصل 
 اليت تشكل تكامال مع نصوص مدكنة التجارة. 

 ( 1710/3/3/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2015أبريل  01الصادر بتاريخ  68)القرار عدد 
 

عدـ توقيعها من  -فيذ أوامر ابلتحويل صرؼ شيكات وتن -مسؤولية البنك  .347
 تعويض. -متابعة جنحية  -طرؼ اؼبمثلة القانونية للشركة 

إف مسؤكلية البنك يف مواجهة اؼبمثلة القانونية للشركة اثبتة نتيجة صرفو لشيكات كتنفيذه ألكامر 
ما للنموذج اؼبودع ابلتحويل تبُت أهنا غَت موقعة من طرفها، كأف اإلمضاءات اؼبنسوبة ؽبا ـبالفة سبا

لدل البنك، فضال عن عدـ تضمينو ؽبوية األشخاص الذين سحبوا الشيكات ابسم الشركة، 
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كاعتقاؿ الطالبة جنحيا من أجل إصدار شيكات بدكف مؤكنة، كاحملكمة ؼبا اعتربت أف اؼبسؤكؿ 
رارىا عن ىاتو األضرار ىو مرتكب عملية التزكير، كاستبعدت مسؤكلية البنك، تكوف قد بنت ق

 على غَت أساس.
  (424/3/1/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2015مارس  05الصادر بتاريخ  118)القرار عدد 

 

عدـ التعرض عليها ليس  –صرؼ شيكات بتوقيعات مزورة  –مسؤولية البنك  .348
 موجبا لدفع مسؤوليتو.

لو من أجل إف إنباؿ البنك لواجب التأكد من صحة التوقيع اؼبوضوع على الشيكات اؼبقدمة 
االستخالص كاؼ لوحده لتقرير مسؤكليتو، كال يتوقف ذلك على تعرض صاحب الشيكات 
اؼبذكورة على صرفها، ما داـ أف التزكير ظاىر ابلعُت اجملردة حىت ابلنسبة للشخص العادم دكف 
 عناء، كذلك لالختالؼ الكبَت بُت التوقيعات اؼبضمنة ابلشيكات ؿبل النزاع كالتوقيع النموذجي

 احملتفظ بو لدل البنك.
 ( 1102/3/1/2014يف اؼبلف التجارم عدد  2015مام  14الصادر بتاريخ  246)القرار عدد 

 
 –إمساؾ عن أداء شيكات بسبب عدـ وجود مؤونة  –مسؤولية البنك   .349

 تعويض. –تضرره من ىذا التصرؼ  –دائنية رصيد حساب الزبوف 
بسبب عدـ كجود مؤكنة، رغم أف قيمتها أقل من ؼبا كاف البنك قد أمسك عن أداء الشيكات 

سقف التسهيالت اؼبسموح بو من جهة، ككوف رصيد اغبساب دائنا من جهة أخرل، فإف القرار 
اؼبطعوف فيو الذم مل يناقش الضرر اؼبدعى من قبل الشركة الساحبة كاؼبتمثل يف تغيَت زبوانهتا 

سطة شيكات مضمونة أك كمبياالت مقبولة، لطريقة تعاملها معها كاشًتاطها عليها الوفاء بوا
 يكوف متسما بنقصاف التعليل اؼبعترب دبثابة انعدامو.

 ( 1497/3/1/2013يف اؼبلف التجارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  13)القرار عدد 
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استحالة  -صرؼ قيمتها  -كمبياالت مذيلة بتوقيع مزور   –مسؤولية البنك   .350
 أثره. –ابؼبقارنة الظاىرة الوقوؼ على الزور 

تتقرر مسؤكلية اؼبؤسسة البنكية عن مراقبة التوقيعات اؼبدكنة على األكراؽ اؼبقدمة إليها، كعن 
مطابقتها الظاىرة لنماذج توقيع الزبوف احملفوظ لديها، عندما ال يقـو مستخدمها ببذؿ عناية 

يبعث على الشك يف صحة صدكره خاصة، تتجلى يف فحصو اؼبتأين للتوقيع للتأكد من خلوه فبا 
عن صاحبو. غَت أنو كمىت تطلب النزاع االستعانة خبربة خطية للتأكد من مطابقة التوقيع لتجاكز 

 األمر اؼبقدرات اؼبهنية كالتقنية للمستخدـ البنكي، فإف مسؤكلية البنك تكوف منتفية. 
 ( 428/3/1/2012عدد يف اؼبلف التجارم  2015مارس  12الصادر بتاريخ  135)القرار عدد 

 
 –أمر القاضي اؼبنتدب ابؼبصادقة عليو  –سنديك التصفية  –مشروع التوزيع  .351

 قابليتو للطعن ابالستئناؼ.

ال هبوز التعرض على مشركع التوزيع الصادر عن سنديك التصفية القضائية، كإمبا هبب الطعن 
 730ك 729ؼبقتضيات اؼبادتُت  ابالستئناؼ يف أمر القاضي اؼبنتدب القاضي ابؼبصادقة عليو طبقا

 من نفس مدكنة التجارة.
 ( 957/3/1/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2015فرباير  12الصادر بتاريخ  79)القرار عدد 

 
 ضوابطو ومعايَته. –مفهـو االختصاص النوعي واالختصاص الوظيفي  .352

حبسب نوعها أك إف اؼبقصود ابالختصاص النوعي للمحاكم ىو سلطة الفصل يف اؼبنازعات 
فضابط إسناد االختصاص حملكمة معينة كفقا للمعيار النوعي يستند على نوع النزاع،  طبيعتها،

كذلك ال يتصور قيامو إال بُت جهتُت قضائيتُت ـبتلفتُت كاحملكمة اإلدارية كاحملكمة التجارية أك 
كليس بُت أقساـ نفس بُت إحدل ىاتُت احملكمتُت كاحملكمة االبتدائية ذات الوالية العامة، 

احملكمة أك أحد ىذه األقساـ كمؤسسة الرئيس سواء كقاضي اؼبستعجالت أك دبناسبة عرض النزاع 
 عليو بصفتو الرائسية.

 (941/3/1/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2015مارس  05الصادر بتاريخ  125)القرار عدد 
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تبليغ اغبكم االبتدائي  –وفاة اؼبدعي يف اؼبرحلة االبتدائية  -مواصلة الدعوى  .353

إصالحو خارج –توجيو االستئناؼ ضد اؼبوروث  –من طرؼ الورثة إىل اؼبدعى عليو 
 عدـ قبولو شكال. –أجل االستئناؼ 

إف الغاية من التبليغ ىي فبارسة اغبق يف الطعن داخل األجل القانوين. كؼبا كاف اغبكم اؼبستأنف 
ذا األخَت لطعنو ابالستئناؼ ضد شخص ميت، مث صدر بُت الورثة كبُت اؼبطلوب، فإف تقدًن ى

 مقاؿ إصالحي خارج األجل القانوين لالستئناؼ، هبعل الطعن اؼبذكور غَت مقبوؿ شكال.
 ( 556/3/1/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2015مارس  19الصادر بتاريخ  142)القرار عدد 

 
 اتفاقية ىامبورغ.  –نطاؽ مسؤوليتو  –انقل حبري  .354

الناقل البحرم عن البضاعة اليت تكلف بنقلها تستمر من كقت تسليمها دبيناء  إف مسؤكلية
الشحن لغاية تسليمها دبيناء التفريغ ربت ركافع اؼبرسل إليو الذم تعد شركة استغالؿ اؼبوانئ ككيال 

 عنو حسب نص اؼبادة الرابعة من اتفاقية ىامربكغ.
 ( 758/3/1/2012اؼبلف التجارم عدد  يف 2015فرباير  12الصادر بتاريخ  77)القرار عدد 

 

 –جواب اؼبسَت على األسئلة  –دعوة إىل اعبمع العاـ  –نزاع بُت الشركاء   .355
 أثرنبا القانوين.  –عقد اعبمع العاـ وتقدمي تقرير ابلتسيَت 

إف جواب اؼبسَت على أسئلة الشريكة يف الشركة حسب الثابت من الرسالة اؼبدىل هبا من طرفها، 
مع العاـ، كتقدًن تقرير ابلتسيَت، هبعل دعول الشريكة ؼبطالبتو دبا ذكر مستنفذة كعقده اعب
 ؼبوضوعها.

 ( 230/3/1/2014يف اؼبلف التجارم عدد  2015مارس  12الصادر بتاريخ  141)القرار عدد 
اقتصارىا على األجزاء اليت مت نقضها من  –حدود آاثره  –نقض وإحالة  .356

 لألجزاء اليت حازت قوة الشيء اؼبقضي بو.عدـ مشوؽبا  –القرار 



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

178 

إذا كانت آاثر النقض تتمثل يف إرجاع األطراؼ إىل اغبالة اليت كانوا عليها قبل صدكر القرار 
اؼبنقوض، فإف ذلك يقتصر فقط على األجزاء اليت مت نقضها من القرار، كال يشمل ابقي األجزاء 

 بشأهنا.  اليت حازت قوة الشيء اؼبقضي بعد رفض طلب النقض
 ( 956/3/1/2012يف اؼبلف التجارم عدد  2015مارس  19الصادر بتاريخ  147)القرار عدد 

 

توقيع يوجد داخل طابع الشركة الدائنة وليس الشركة اؼبدينة  -ورقة عرفية   .357
 سلطة احملكمة يف تقدير اغبجج. -أثره -

هبا بشرط أف تكوف موقعة منو، يسوغ أف تكوف الورقة العرفية مكتوبة بيد غَت الشخص اؼبلتـز 
كيلـز أف يكوف التوقيع بيد اؼبلتـز نفسو كأف يرد يف أسفل الورقة كال يقـو الطابع أك اػبتم مقاـ 
التوقيع، كاحملكمة ؼبا ردت الدعول بعلة أف التوقيع الوارد ابلفاتورتُت يوجد داخل طابع الطالبة 

 إطار سلطتها يف تقدير اغبجج اؼبخولة ؽبا، قد كليس اؼبطلوبة كمل تنسبو ؽبذه األخَتة، تكوف كيف
 أبرزت سبب عدـ أخذىا هبا، كمل ىبرؽ قرارىا اؼبقتضيات احملتج هبا.

 ( 1157/3/1/2014يف اؼبلف التجارم عدد  2015أبريل  15الصادر بتاريخ  97)القرار عدد 
 

 نزاع حوؿ األتعاب.  –صلح مع البنك  –إثباهتا  –وساطة   .358
التسوية القضائية ىو الذم قاـ دبراسلة البنك من أجل زبفيض ما تبقى من الدين ؼبا كاف سنديك 

كحصولو على اؼبوافقة، مث قيامو من جديد بعرض مقًتح ربديد مبلغ الدين، كأداؤه دفعة كاحدة، 
كحصولو على االبراء التاـ، فإف احملكمة عندما قضت ابألداء لفائدة الوسيط رغم أف اتفاؽ 

 بتدخل السنديك يكوف قرارىا انقص التعليل اؼبوازم النعدامو.الصلح قد ربقق 
 ( 639/3/1/2014يف اؼبلف التجارم عدد  2015أبريل  08الصادر بتاريخ  84)القرار عدد 

 
 تعداد اؼبهاـ على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر. –تفسَتىا  –ألفاظ عامة  –وكالة  .359

إف الوكالة العامة سبنح الصالحية إلجراء كل ما تقتضيو مصلحة اؼبوكل كفقا لطبيعة اؼبعاملة كحىت 
التعاقد الذم من شأنو ربميل اؼبوكل اباللتزامات يف اغبدكد اليت يقتضيها تنفيذ اؼبعامالت اليت  

القرض نيابة عن  كلف الوكيل إبجرائها. كؼبا كانت الوكالة اليت استند عليها الوكيل يف إبراـ عقد
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موكلو جاءت ألفاظها عامة كغَت مقيدة، كأف تعداد اؼبهاـ الوارد هبا كرد على سبيل اؼبثاؿ ال 
 893اغبصر، فإهنا تعد ككالة عامة سبنح للوكيل حرية مطلقة يف التعامل ابسم موكلو ما داـ الفصل 

 ع مل يستثن من صالحيات الوكيل االقًتاض ابسم موكلو. .ؿ.من ؽ
 (1691/3/3/2013يف اؼبلف التجارم عدد  2015فرباير  25الصادر بتاريخ  10ار عدد )القر 

 



 الغرفة اإلداريةقرارات رابعا: 

 
 شروطو. - استنتاج التنازؿ عن االمتياز -تفسَت عقد  -اتفاقية استثمار  .360

من ؽ.ؿ.ع تنص على أف بنود العقد يؤكؿ بعضها  467ك 464ؼبا كانت مقتضيات الفصلُت 
البعض، فإف العقود اليت يثور الشك حوؿ مدلوؽبا ال تصلح أساسا الستنتاج التنازؿ منها. 
كاحملكمة ؼبا ألغت اغبكم اؼبستأنف كقضت برفض الطلب، بعلة أف التزاـ الطالبة دبقتضى العقد 

وف معو قد تنازلت عن االستفادة من االمتياز بتحمل مصاريف التسجيل كالتمرب اؼبًتتبة عنو، تك
اؼبخوؿ ؽبا دكف إجراء حبث فيما اذبهت إليو نية األطراؼ اؼبتعاقدة، يكوف قرارىا فاسد التعليل 

 اؼبوازم النعدامو.
 ( 3438/4/2/2014 يف اؼبلف اإلدارم عدد 2015 يوليوز 02الصادر بتاريخ  567 )القرار عدد

 
دعوى اؼبسؤولية  –تشطيب احملافظ عليو  –تقييد احتياطي –أرض جيش .361

 اختصاص احملكمة االدارية.  –اإلدارية 

ؼبا كاف موضوع الطلب يهدؼ إىل اغبكم ابلتعويض عن األضرار الالحقة ابؼبدعي جراء إصدار 
احملافظ على األمالؾ العقارية كالرىوف لقرار ابلتشطيب على تقييد احتياطي من رسم عقارم 

فيو يقتضي أكال البحث يف قواعد اؼبسؤكلية اإلدارية للمحافظ اؼبذكور  ألرض جيش، فإف البت
ابعتباره سلطة إدارية، كتكوف الدكلة مسؤكلة عن أخطائو اؼبصلحية، كىو ما يدخل يف اختصاص 

احملدث حملاكم إدارية، كاحملكمة  41-90من القانوف رقم  8القضاء اإلدارم عمال دبقتضيات اؼبادة 
ت ابختصاصها النوعي للبت يف الطلب تكوف قد صادفت الصواب كيكوف اإلدارية ؼبا صرح

 حكمها ابلتايل كاجب التأييد.
 (2196/4/1/2012يف اؼبلف اإلدارم عدد  2012نونرب  29الصادر بتاريخ  991)القرار عدد 

 
 عدـ القبوؿ. -انعداـ الصفة يف التقاضي  -دعوى التعويض  -اعتداء مادي  .362
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زاعات يتم ابلنظر إىل األطراؼ احملددة من اػبصـو ما مل يفرض القانوف ؼبا كاف الفصل يف الن
إدخاؿ أطراؼ معنية فيها ربت طائلة عدـ القبوؿ، فإف احملكمة عندما قضت ابلتعويض دكف أف 
تتأكد فبا إذا كانت اؼبطلوبة ىي اليت قامت بفعل االعتداء اؼبادم من عدمو لتقرر تبعا لذلك 

 االدعاء عليها أـ ال، يكوف قرارىا غَت مرتكز على أساس.القوؿ بثبوت صفتها يف 
 (2752/4/2/2014 يف اؼبلف اإلدارم عدد 2015 يوليوز 16الصادر بتاريخ  617 )القرار عدد

 
 تعويض حبسب مصلحة اؼبضرور. -قواعد اؼبسؤولية اؼبدنية  -اعتداء مادي  .363

على ملك الغَت تفتقد أساس اؼبشركعية من اؼبقرر قضاء أف اإلدارة حينما تقـو ابالعتداء ماداي 
كتصبح مسؤكلة يف إطار قواعد اؼبسؤكلية اؼبدنية، كاليت من نتائجها أف الضرر يقدر بتاريخ الفعل 
الضار أك إقامة الدعول حبسب مصلحة اؼبضركر، شريطة إقامة دعول اؼبطالبة ابلتعويض داخل 

البسة غبدكث فعل االعتداء اؼبادم أجل معقوؿ يتم تقديره أخذا بعُت االعتبار للظركؼ اؼب
 كلألسباب اليت حالت دكف تقدًن اؼبضركر لدعواه بعد حصوؿ الفعل الضار.

 ( 2225/4/2/2014 يف اؼبلف اإلدارم عدد 2015 يونيو 11الصادر بتاريخ  525 )القرار عدد

 
 -توظيف أساتذة للتعليم العايل مساعدين  -إعالف اإلدارة عن إجراء مباراة   .364

اؼبباراة على العاملُت بقطاع التعليم العايل ابعبامعات أو اؼبصاحل اؼبركزية للوزارة حصر 
انتفاء عيب االكبراؼ يف  -موظف بقطاع وزارة الداخلية  -أو اؼبؤسسات اعبامعية 

 استعماؿ السلطة.

بتغيَت  ؼبا كانت اؼببارايت اؼبعلن عنها يف إطار اؼبناصب اإلضافية ال تتعلق بتوظيفات جديدة كإمبا
اإلطار جملموعة من اؼبوظفُت اإلداريُت اغباصلُت على الدكتوراه كالعاملُت بقطاع التعليم العايل، كأف 
ذلك مت بناء على اتفاؽ مسبق مع كزارة اؼبالية اليت كافقت على ربويل مناصبهم اؼبالية إلطار 

فإف ىذه العملية تعترب ؾبرد  األساتذة اعبامعيُت الباحثُت بغاية تدارؾ النقص يف التأطَت اعبامعي،
إعادة توزيع داخلي للمهاـ داخل القطاع اؼبعٍت يرـك ترشيد عمل اؼبوارد البشرية دبا يتالءـ مع 
اغباجيات اليت يتطلبها تسيَت اؼبرفق العاـ، كىي ابلتايل حبكم طبيعتها ىذه ال تعٍت ابقي ضبلة 
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ن غَت اؼبوظفُت، إذ يبقى من حقهم شهادة الدكتوراه سواء من موظفي القطاعات األخرل أك م
 التبارم بشأف اؼبناصب اؼبفتوحة يف إطار قانوف اؼبالية.

 ( 210/4/1/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  10)القرار عدد 
 

 شروطو. –ذبديد رخصة الصيد البحري  .365

الصادر بتاريخ  6431إف مسطرة إعادة بناء اؼبراكب اؼبتالشية أك اؼبفقودة منظمة ابؼبنشور رقم 
الذم نصت مادتو األكىل على أف طلب إعادة بناء اؼبراكب اؼبتالشية أك اؼبفقودة  29/12/1994

، أما طلبات ذبديد الرخصة فهي منظمة 18/08/1992يقدـ فقط ابلنسبة للمراكب اؼبفقودة بعد 
اليت تشًتط أف تكوف رخصة الصيد ما  09/12/1992الصادرة بتاريخ  12361ابلدكرية الوزارية رقم 

 زالت سارية اؼبفعوؿ خالؿ السنة اليت قدـ فيها الطلب.
 ( 1829/4/1/2012يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015مارس  05الصادر بتاريخ  416)القرار عدد 

   

 سنوات.أجل أربع  –تقادـ  –ربصيل ضريبة   .366
يتقادـ ربصيل كل ضريبة دبضي أربع سنوات على اتريخ الشركع يف ربصيلها، كالضرائب مستقلة 
عن بعضها البعض، كؿبكمة االستئناؼ اليت مل زبالف اؼببدأ اؼبذكور غَت ملزمة ابعبواب على 

 الدفوع اليت ال أثر ؽبا على ما يبكن أف يقضى بو.
 (462/4/1/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015ريل أب 16الصادر بتاريخ  669)القرار عدد 

 

 
مدة تسوية اؼبعاش بشأهنا سابقة لتحويل الصندوؽ الوطٍت  -تسوية اؼبعاش  .367

 اختصاص احملكمة اإلدارية. -للقرض الفالحي إىل شركة مسانبة 
ؼبا كانت اؼبدة اؼبطلوب تسوية اؼبعاش بشأهنا سابقة لتحويل الصندكؽ الوطٍت للقرض الفالحي 
إىل شركة مسانبة، فإف االختصاص النوعي بشأف ىذا النوع من النزاعات ينعقد للمحاكم 

 اإلدارية.
 ( 3518/4/1/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  09)القرار عدد 
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الشهادة  –توظيف يف درجة مساعد تقٍت السلم السابع  -تسوية وضعية   .368

الدفع بعدـ توفر  – من الدرجة الثانية السلم الثامن تتيح التوظيف يف إطار تقٍت
 اؼبنصب اؼبايل الشاغر.

ؼبا كانت اؼبطلوبة حاصلة على شهادة تتيح ؽبا حق التوظيف اؼبباشر يف إطار تقٍت من الدرجة 
الثانية السلم الثامن كليس يف درجة مساعد تقٍت السلم السابع، فإف احملكمة عندما ردت الدفع 

ؼبنصب اؼبايل الشاغر بعلة أف طالب تسوية الوضعية الفردية غَت معٍت بو طاؼبا أنو بعدـ توفر ا
يتوفر على كافة اؼبؤىالت القانونية اليت زبولو ذلك، تكوف قد عللت قضاءىا دبا فيو الكفاية كجاء 

 قرارىا مرتكزا على أساس قانوين سليم.
 ( 2521/4/1/2013اإلدارم عدد  يف اؼبلف 2015يناير  22الصادر بتاريخ  141)القرار عدد 

 
عدـ ازباذه أي قرار  -ؾبلس بلدي  –قباح يف امتحاف  -تسوية وضعية   .369

 أثره.  -ضمٍت أو صريح 
ؼبا كانت مشركعية الطلب مستمدة من بنود ؿبضر حرر على إثر إجراء امتحاف الكفاءة اؼبهنية 

ابعًتاؼ اجمللس البلدم مل كأعلن فيو عن الناجحُت يف ذلك االمتحاف كضمنهم الطالب الذم 
يتخذ يف شأنو أم قرار برفض التسوية بناء على ذلك احملضر، فإنو ابنعداـ أم قرار إدارم ضمٍت 
أك صريح صادر يف مواجهة الطالب، يكوف ما أثَت يف القرار اؼبطعوف فيو من عدـ تقيد الطالب 

لقرارات اإلدارية، غَت مؤسس احملددة ألجل الطعن يف ا 90/41من القانوف  23دبقتضيات اؼبادة 
 قانوان، كفاقدا لألساس القانوين.

 ( 2818/4/1/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015أبريل  16الصادر بتاريخ  667)القرار عدد 
 

شهادة  -التوظيف مل يتم وفق اؼبساطر القانونية  -تسوية الوضعية اإلدارية   .370
 العالقة النظامية.رئيس اعبماعة غَت كافية دبفردىا إلثبات 
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ؼبا ثبت للمحكمة أف توظيف الطالب مل يتم كفق اؼبسطرة القانونية، كاستبعدت الشهادة اغباملة 
لتوقيع رئيس اعبماعة غَت كافية دبفردىا إلثبات العالقة النظامية ابعبماعة، كقضت برفض الطلب 

بض اعبماعي اليت تؤكد اعتمادا على إفادات الكاتب العاـ للجماعة كرئيس قسم موظفيها كالقا
أف الطالب مل يسبق أف مارس أم عمل دبصاٌف اعبماعة، كغَت مضمن يف لوائح اؼبوظفُت 

 اعبماعيُت التابعُت للجماعة اؼبعنية، تكوف قد عللت قرارىا دبا فيو الكفاية كمرتكزا على أساس.
 ( 2223/4/1/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  39)القرار عدد 

 

إعادة اؽبيكلة وفقا لربانمج القضاء على دور  -تسوية وضعية قطع أرضية  .371
سبب مباشر يف الوضعية اعبديدة اليت أصبح  -تراخي اجمللس البلدي  -الصفيح 

 عليها العقار.
ؼبا كاف اجمللس البلدم قد التـز إطار إعادة اؽبيكلة كفقا لربانمج القضاء على دكر الصفيح بتسوية 

لوضعية اإلدارية للعقار مقابل تنازؿ اؼبالكُت عن ملكيتهم كاالستفادة من بقع أرضية قابلة للبناء، ا
فإف تراخيو عن تنفيذ التزامو إىل حُت كفاة بعض اؼبالكُت كتسجيل كرثتهم إلراثتهم ابلرسم 

 العقارم اؼبذكور، ىو السبب اؼبباشر يف الوضعية اعبديدة اليت أصبح عليها العقار.
 ( 2234/4/1/2014 يف اؼبلف اإلدارم عدد 2015 يناير 08 الصادر بتاريخ 40 )القرار عدد

 
 سقوط حق اإلدارة. –دفع ابلتقادـ  –تصحيح ضريبة على الشركات  .372

ؼبا كانت الطاعنة قد أسست دفعها ابلتقادـ احملتج بو على كوف السنوات اؼبعنية ابلتصحيح كلئن 
كقت مل تكن فيو تلك السنوات متقادمة، فإف تبليغها  انطلقت خبصوصها عملية الفحص يف

برسالة التصحيح األكىل خبصوصها مت يف كقت أصبحت فيو متقادمة، يًتتب عنو سقطوط حق 
 اإلدارة يف التصحيح اؼبنازع فيو بصرؼ النظر عن ربقق ضريبة تكميلية من عدمو.

 (1431/4/2/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  22الصادر بتاريخ  47)القرار عدد 
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ملكية  -عقار يف طور التحفيظ مثقل بتعرضات  -اعتداء مادي  –تعويض  .373
 منازع فيها وغَت اثبتة.

إف مطلب التحفيظ اؼبثقل بتعرضات من قبل الغَت، هبعل دعول التعويض عن االعتداء اؼبادم 
لقبوؿ النعداـ صفتو يف االدعاء، طاؼبا أف اؼبقامة من طالب التحفيظ سابقة ألكاهنا كمآؽبا عدـ ا

النزاع حوؿ العقار مازاؿ قائما كمل تنتو بعد مسطرة التحفيظ لفائدتو، كأف التعويض عنو يقتضي 
 أف تكوف ملكيتو اثبتة كمستقرة كغَت منازع فيها.

 ( 2956/4/3/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  22الصادر بتاريخ  83)القرار عدد 

 
 –مؤسسة عمومية  –مسؤولية الوكالة الوطنية للموانئ  -تعويض عن أضرار   .374

 اختصاص احملكمة اإلدارية.
ؼبا كاف الطلب يهدؼ إىل التصريح دبسؤكلية الوكالة الوطنية للموانئ عن اغبادث الواقع ابغبوض 

ؼبايل، كزبضع اعباؼ التابع ؽبا، ابعتبارىا مؤسسة عمومية تتمتع ابلشخصية اؼبعنوية كاالستقالؿ ا
لوصاية كمراقبة الدكلة، كتكوف األحواض اؼبائية اؼبتواجدة ابؼبوانئ ربت سلطتها كمراقبتها، فإف 
األمر يتعلق بدعول تعويض عن األضرار اليت تسببها أعماؿ كنشاطات أشخاص القانوف العاـ 

 زبتص احملاكم اإلدارية نوعيا ابلبت فيها.
 ( 3297/4/1/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  17)القرار عدد 

 
عدـ إبراز مربرات الفرؽ البُت بُت شبن  –خربة  –تعويض عن اعتداء مادي  .375

 االقتناء والقيمة اليت انتهى إليها اػببَت.
ال يكفي لتحديد التعويض عن االعتداء اؼبادم االعتماد فقط على مساحة العقار كموقعو كأشباف 

ماثلة ابؼبنطقة، كإمبا يتعُت مراعاة كافة عناصر اؼبقارنة دبا فيها شبن اقتناء العقار ؿبل األراضي اؼب
 النزاع.

 (2155/4/2/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  3)القرار عدد 
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قرار آخر يف نفس  -قرار بنقل اؼبوظف  -تعويض عن اغبرماف من األجر  .376
 تعويض. -ؤه دبقتضى حكم حائز لقوة الشيء اؼبقضي بو إلغا -الشهر بتوقيفو 

إف احملكمة مل تؤسس حكمها ابلتعويض عن اغبرماف من األجر على العلة اؼبنتقدة اؼبتعلقة بعدـ 
تبليغ اؼبوظف بقرار نقلو، بل اعتمدت فيو أيضا على أف إلغاء قرار النقل دبقتضى حكم هنائي 

سبب كاؼ كحده لتعليل ما خلصت إليو يغٍت عن مناقشة لعدـ شرعيتو هبعلو كالعدـ سواء، كىو 
 .مسألة تبليغ قرار النقل اؼبذكور

 (1376/4/1/2012يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  28)القرار عدد 

 
 شروطو. –تعويض عن فوات الفرصة   .377

يكوف لو ؿبل كلما كاف من اؼبستقر عليو يف قضاء ىذه احملكمة أف التعويض عن فوات الفرصة 
تفويتها ؿبققا بصرؼ النظر عن كوف الفرصة يف حد ذاهتا أمرا ؿبتمال، كأف التعويض ينصب على 

 التفويت اؼبذكور كليس على الفرصة نفسها.
 ( 2145/4/2/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  15الصادر بتاريخ  32)القرار عدد 

 
أثره على طلب التعويض عن  –اؼبادي  تنازؿ عن التعويض على االعتداء  .378

 االستغالؿ.
إف احملكمة ؼبا اعتربت أف عدـ استصدار اإلدارة لإلذف ابغبيازة هبعلها يف كضعية اؼبعتدية ماداي 
على عقار اػبواص، كرتبت على ذلك أف التنازؿ عن التعويض على االعتداء اؼبادم ال يستتبع 

الؿ ما داـ أهنما مستقلُت عن بعضهما، يكوف قرارىا حتما التنازؿ عن طلب التعويض عن االستغ
 ؾبيبا على الدفوع اؼبثارة كمعلال تعليال كافيا.

 ( 2078/4/2/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  13)القرار عدد 
 

خطأ  -ولوج حيواانت  –عدـ صيانة السياج  -طريق سيار  -حادث فجائي  .379
 دولة عن األضرار الناذبة عنو.مسؤولية ال –مرفقي 
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إف اغبادث الفجائي ىو ما ال يبكن توقع حدكثو، كال يندرج ضمنو كلوج اغبيواانت إىل الطريق 
السيار ابعتبار أف طبيعة ىذه الطريق تقتضي القياـ بكل ما من شأنو تفادم مثل ىذا الولوج 

كف إمكانية ربكم السائق يف ابلنظر للسرعة اؼبسموح السَت هبا على ىذه الطرؽ كاليت ربوؿ د
القيادة عند ظهور عائق بشكل مفاجئ مثل اغبيواانت، كلذلك فإف من أىم كاجبات الشركة 
اؼبكلفة هبذه الطرؽ ىو تسييجها ؼبنع مثل ىذه العوائق ضماان لسالمة اؼبسافرين عربىا، كأف عدـ 

ر الناذبة عنو طبقا للفصل صيانة السياج يشكل خطأ مرفقيا تتحمل الطاعنة اؼبسؤكلية عن األضرا
 من ؽ.ؿ.ع.  79

 (1749/4/2/2014 يف اؼبلف اإلدارم عدد 2015 مارس 19الصادر بتاريخ  249 )القرار عدد
 

أمواؿ غَت مرصودة للسَت العادي  -أحكاـ قابلة للتنفيذ  -حجز لدى الغَت   .380
 قابليتها للحجز. -لشخص القانوف العاـ 
احملكمة أف أمواؿ أشخاص القانوف العاـ هبوز اغبجز عليها لدل من اؼبستقر عليو يف قضاء ىذه 

الغَت تنفيذا ألحكاـ القضاء القابلة للتنفيذ مىت كانت تلك األمواؿ غَت مرصودة للسَت العادم 
للشخص اؼبذكور ككاف حجزىا ال يؤثر على استمرارية قيامو ابؼبهاـ اؼبنوطة بو، كاحملكمة ؼبا أيدت 

ت تعليالتو اؼبدعمة بكوف حجز اؼببلغ اؼبايل بُت يدم احملجوز عليها كالذم األمر اؼبستأنف كتبن
يعد من االعتمادات القابلة للحجز ال يًتتب عنو تعطيل كظيفة النفع العاـ اؼبلقاة على عاتق 

 اؼبرفق، يكوف قرارىا معلال دبا فيو الكفاية.
 (3588/4/2/2014رم عدد يف اؼبلف اإلدا 2015مارس  26الصادر بتاريخ  277)القرار عدد 

 
اؼبصادقة على اغبجز بُت يدي  -أمواؿ اعبماعة اغبضرية  -حجز لدى الغَت   .381

 عدـ عرقلة للمرفق. -القابض 
إف احملاسب يعترب غَتا ابلنسبة للجماعة احمللية اؼبكلف بتدبَت عملياهتا اؼبالية. كاحملكمة ؼبا أيدت 

على اغبجز لدل الغَت بُت يدم القابض على اغبكم االبتدائي القاضي ابلتصحيح كاؼبصادقة 
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أمواؿ اعبماعة بعلة أف اغبجز اؼبذكور ال يؤدم إىل عرقلة اؼبرفق، يكوف قرارىا غَت خارؽ ألم 
 مقتضى قانوين كمعلال دبا فيو الكفاية.

 ( 1318/4/1/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  48)القرار عدد 
  

وجوب إثبات عناصر اؼبسؤولية  -بيع عقار ابؼبزاد  -الضبط خطأ كتابة  .382
 اإلدارية.

ف الضرر القابل للتعويض ىو ذلك الذم يكوف مباشرا كال يبكن توقيو إال ببذؿ جهد معقوؿ، إ
كاحملكمة ؼبا قضت ابستحقاؽ اؼبطلوب للتعويض عن البيع الذم مت من طرؼ كتابة الضبط 

تبحث فيما كاف على اؼبطلوب أف يقـو بو لتوقي الضرر  بعقاره تنفيذا غبكم قضائي دكف أف
اؼبدعى بو، كذلك إما بقيامو بتنفيذ اغبكم القضائي الصادر يف شأنو أك اللجوء إىل اعبهة اؼبختصة 
لطلب إيقاؼ إجراءات البيع العقارم بناء على دعواه اليت قدمها من أجل بطالف التنفيذ، تكوف 

لية اإلدارية كخاصة عنصر الضرر كالعالقة السببية كجاء قد أحجمت عن بياف عناصر اؼبسؤك 
 قرارىا فاسد التعليل.

 ( 2488/4/2/2013 يف اؼبلف اإلدارم عدد 2015 يوليوز 02الصادر بتاريخ  568 )القرار عدد

 

قرار اجمللس البلدي  –دعوى االستحقاؽ وتقييد عقد شراء ابلرسم العقاري   .383
االختصاص النوعي  –اؼبشيد عليها الدار للغَت ووزير الداخلية بتفويت األرض 

 للمحكمة العادية.
ؼبا كانت الدعول هتدؼ إىل اغبكم ابستحقاؽ الدار اؼبدعى فيها كأمر احملافظ على األمالؾ 
العقارية كالرىوف بتقييد اغبكم ابلرسم العقارم، فإف احملاكم االبتدائية ىي اؼبختصة نوعيا ابلبت 

 ن االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية.فيها، كىبرج ابلتايل ع
 (3520/4/1/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  21)القرار عدد 

 



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

189 

وقوعها  -شروط نقلها للدولة  -اسًتجاع األراضي الفالحية  -دعوى اإللغاء  .384
 خارج اؼبدار اغبضري.

لئن كاف من حق الدكلة اسًتجاع عقارات األجانب الفالحية، فإف كقوع األمالؾ اؼبذكورة داخل 
 منتفية. 2/3/1973اؼبدار اغبضرم هبعل شركط تطبيق ظهَت 

 ( 1096/4/1/2010يف اؼبلف اإلدارم عدد  2012مام  10الصادر بتاريخ  385)القرار عدد 
 

 –انتقاؿ ملكيتها إىل اؼبغاربة  –اسًتجاع عقارات األجانب  –دعوى اإللغاء  .385
 الرسائل التنظيمية للوزير األوؿ.

تطبق فقط على األراضي الفالحية اؼبوجودة بيد األجانب، أما  2/3/1973إف مقتضيات ظهَت 
العقارات اليت كانت مبنية كـبصصة لالستغالؿ التجارم من طرؼ اؼبغاربة دبقتضى عقود بيع أك 

 تطبق  بشأهنا الرسائل التنظيمية الصادرة عن الوزير األكؿ. 2/3/1973كعود بيع قبل ظهَت 
 ( 609/4/1/2010يف اؼبلف اإلدارم عدد  2012فرباير  9الصادر بتاريخ  114)القرار عدد 

 
اسًتداد مبلغ الضريبة العامة على  -مغادرة طوعية  -دعوى ضد اؼبشغل   .386

 اختصاص احملكمة اإلدارية.  -الدخل اؼبقتطع من التعويض 
ا كاف موضوع الطلب يتعلق بدعول األجَت ضد مشغلو بسبب اقتطاعو من التعويض عن ؼب

اؼبغادرة الطوعية مبلغ الضريبة العامة على الدخل، فإنو بذلك يعترب نزاعا غَت متعلق بعقد الشغل، 
من  71كإمبا ىو نزاع نتج عن اغبجز يف اؼبنبع للضريبة لفائدة اػبزينة العامة طبقا ؼبقتضيات اؼبادة 

اؼبتعلق ابلضريبة العامة على الدخل، أم أنو نزاع انشئ عن تطبيق النصوص  83/17القانوف رقم 
 التشريعية اؼبتعلق ابلضرائب، زبتص ابلنظر فيو احملاكم اإلدارية.

 ( 3532/4/1/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  22)القرار عدد 
 

 إاثرهتا كمسألة عارضة. -إداري دعوى فحص شرعية قرار  .387
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ال هبوز مباشرة الدعول الرامية إىل فحص شرعية القرار اإلدارم ابتداء، كإمبا تثار كمسألة عارضة 
أماـ احملكمة العادية غَت الزجرية عندما يكوف البت يف القضية متوقفا على فحص شرعية قرار 

بت يف الدعول كإحالة القضية على احملكمة إدارم، كيتعُت ابلتايل على احملكمة العادية إيقاؼ ال
 اإلدارية لفحص شرعية القرار اإلدارم.

 ( 951/4/1/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015مام  21الصادر بتاريخ  950)القرار عدد 
 

استخالصو من طرؼ ؿبكمة اؼبوضوع  -إقرار ضمٍت  -دفع ابلتقادـ الضرييب .388
 رقابة ؿبكمة النقض للتعليل. -

إف اإلقرار الضمٍت تستخلصو ؿبكمة اؼبوضوع من كل فعل يبكن أف يفيد ذلك كال رقابة عليها 
من طرؼ ؿبكمة النقض إال خبصوص التعليل، كاحملكمة اليت دفع أمامها الطالب بكوف تبليغ 
اؼبطلوبة ابإلنذار كعدـ الطعن فيو يعٍت إقرارىا ابؼبديونية مل تكن ملزمة ابعبواب على الدفع 

كور، ألف عدـ طعنها ال يبكن اعتباره إقرار ال صروبا كال ضمنيا كال تنطبق عليو مقتضيات اؼبذ 
 من ؽ.ؿ.ع. 382الفصل 

 (  3062/4/2/2014 يف اؼبلف اإلدارم عدد 2015 شتنرب 10الصادر بتاريخ  673 )القرار عدد

 
 –تعامل اإلدارة مع اؼبعنية على أساس أهنا موظفة  -سحب قرار التوظيف  .389

 القانوين. أثره
ؼبا كانت اإلدارة قد استمرت يف التعامل مع اؼبعنية ؼبدة طويلة على أساس أهنا موظفة ضمن أطر 
كموظفي كزارة الفالحة كاإلصالح الزراعي كذلك بًتقيتها من درجة إىل أخرل دبوجب ثالث 

و ال يسوغ ؽبا قرارات إدارية اثبتة التواريخ كاؼبراجع كمؤشر عليها من لدف السلطات اؼبختصة، فإن
 سحب قرار التوظيف أك اعتباره عدًن األثر. 

 ( 2206/4/1/2012يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  30)القرار عدد 
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شروط غَت مألوفة يف ؾباؿ  -عقد يف إطار صفقة عمومية  -شركة العمراف   .390
 اختصاص احملاكم اإلدارية. -العقود العادية 

 كالبناء للتجهيز اعبهوية اؼبؤسسة ؿبل حلوؽبا بعد مسانبة، شركة شكل ازبذت كإف رافالعم شركة إف
 من بتفويض عاـ مرفق بتدبَت تتعلق كمهاـ صالحيات سبارس بقيت أهنا إال ،27-03 القانوف دبوجب
 من يتضمنو دبا عمومية، صفقة إطار يف الطرفُت بُت الرابط العقد كاف كؼبا اؼبختصة. اإلدارية السلطة

 عقدا يعترب فإنو العادية، العقود ؾباؿ يف مألوفة غَت شركط كمن العاـ، القانوف قواعد ربكمها بنود
 اؼبتفرعة اؼبنازعات كافة يف ابلبت نوعيا اؼبختصة ىي اإلدارية احملكمة كتكوف القانوف، بقوة دارايإ

 عنو.
 ( 2503/4/1/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015مارس  05الصادر بتاريخ  396)القرار عدد 

 
 –شروط غَت مألوفة يف العقود اػباصة  –تدبَت مرفق عامة  -شركة مسانبة  .391

 اكم اإلدارية.اختصاص احمل
إذا كانت شركة اؼبسانبة اليت سبارس صالحيات كمهاـ تتعلق بتدبَت مرفق عاـ، ككانت العقود اليت 
أبرمتها تتضمن شركطا غَت مألوفة يف العقود اػباصة مثل االستفراد حبق الفسخ كاالحتفاظ دبلكية 

النزاعات اؼبتعلقة بتلك  العقار إىل حُت ربقيق غاية معينة أك نسبة معينة من االستغالؿ، فإف
 العقود من اختصاص احملاكم اإلدارية.

 ( 2807/4/1/2015يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015شتنرب  10الصادر بتاريخ  1887)القرار عدد 
 

ربقق الواقعة اؼبنشئة للضريبة  -ديوف عمومية  -شركة موضوع تسوية قضائية  .392
 أثره. -بعد صدور اغبكم 

إف اؼبشرع قد ميز بُت الديوف السابقة عن فتح مسطرة التسوية كتلك الالحقة ؽبا، كيعترب الدين 
الحقا لفتح اؼبسطرة مىت كانت الواقعة اؼبنشئة لو قد ربققت بعد صدكر اغبكم اؼبذكور. كعليو 
 فإذا كانت الواقعة اؼبنشئة للضريبة على الشركات تتحقق ابلتاريخ الذم كاف هبب فيو تقدًن

من السنة اؼبالية اؼبوالية للسنة احملاسبية موضوع الفرض الضرييب، فإف  31/03التصريح أم إىل غاية 
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نفس الواقعة ابلنسبة للضريبة على القيمة اؼبضافة تتحقق للملزمُت اػباضعُت لنظاـ التصريح 
 الدكرم كل ثالثة أشهر ابنقضاء كل فًتة من الفًتات اؼبذكورة. 

 ( 970/4/2/2014 يف اؼبلف اإلدارم عدد 2015 يونيو 11الصادر بتاريخ  508 )القرار عدد

 
 إثباتو. –سباطل  –تعويض  -صفقة عمومية  .393

من اؼبقرر قانوان إذا حل أجل الدين أصبح اؼبدين يف حالة مطل كحق للدائن دبطالبتو دبا ىو 
من ؽ.ؿ.ع. كاحملكمة ؼبا ثبت ؽبا أف اؼبطلوبة  255مستحق عليو دكف ضركرة إنذاره طبقا للمادة 

سبق ؽبا أف كجهت كتااب إىل اإلدارة اؼبتعاقدة معها يف الصفقة ؿبل النزاع، كذلك بعد توقيع ؿبضر 
التسليم النهائي لألشغاؿ ىبربىا بكوف النيابة كجهت كتااب إىل الوزارة بتخصيص اعتماد إضايف 

كرتبت على ذلك اغبكم ابلتعويض عن التماطل، تكوف قد كغبد اآلف مل تتم تسوية اؼبستحقات، 
 عللت قضاءىا دبا يكفي، كمل زبرؽ اؼبقتضيات احملتج هبا.

 ( 367/4/1/2012يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015أبريل  30الصادر بتاريخ  774)القرار عدد 
 

 فوائد التأخَت من اتريخ االستحقاؽ. -ثبوت صحة الدين  –صفقة عمومية   .394
كانت اؼبدعى عليها مل تنازع يف تسلمها للدراسات موضوع الصفقات اؼبتعاقد بشأهنا كمل تقدـ ؼبا  

دليال مقبوال عن عدـ كفائها أبداء كامل الثمن اؼبتفق عليو بعد تسلمها للدراسات كاػبربات 
اؼبذكورة، فإف احملكمة عندما قضت ابلفوائد عن التأخَت من اتريخ االستحقاؽ اعتمادا على 

 ت صحة الدين اؼبتبقي، يكوف قرارىا مرتكزا على أساس.ثبو 
 ( 2773/4/1/2012يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015مام  07الصادر بتاريخ  855)القرار عدد 

 
رجوع اإلشعار الربيدي دبالحظة  -مسطرة تواجهية  -فرض تلقائي  -ضريبة  .395

 أثره.  -"منطقة ال يشملو التوزيع" 
من  228ك 219تلـز احًتاـ إجراءات التبليغ الواردة ضمن الفصلُت إف مسطرة الفرض التلقائي تس

اؼبدكنة العامة للضرائب، ابعتبارىا حقا من حقوؽ اؼبلـز يف الدفاع عن مصاغبو يف إطار مسطرة 
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تواجهية. كاحملكمة ؼبا اعتربت أف رجوع اإلشعار الربيدم دبالحظة "منطقة ال يشملها التوزيع" ال 
ذكورة تعٍت أبف تفيد التوصل تكوف قد سايرت مقتضيات اؼبادتُت اؼبذكورتُت، طاؼبا أف العبارة اؼب

إدارة الربيد ال يبكنها التوزيع يف تلك اؼبنطقة فبا كاف يستوجب من اإلدارة اللجوء إىل كسائل تبليغ 
أخرل كليس اعتبارىا للبياف اؼبذكور توصال ابلنسبة للملـز الذم ال يبكن أف ينسب إليو أم 

 تقصَت يف رجوع الرسالة ابلعبارة اؼبذكورة.
 (2896/4/2/2014 يف اؼبلف اإلدارم عدد 2015 يوليوز 02ر بتاريخ الصاد 572 )القرار عدد

 
انعداـ صفة حارس  –سقوط اغبق يف استخالصها  -تقادـ  -ضريبة حضرية  .396

 العمارة يف التبليغ. 

إف احملكمة ؼبا اعتربت أف حارس العمارة ال صفة لو يف التبليغ عن اؼبلزمة ابلضريبة، كقضت 
مملكة يف استخالص الضريبة اغبضرية بسبب التقادـ، تكوف قد بسقوط حق اػبزينة العامة لل

 بنت قضاءىا على معطيات كاقعية كقانونية كعللت قرارىا دبا فيو الكفاية.
 ( 288/4/1/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  37)القرار عدد 

 
إقداـ اإلدارة على مراجعة القيمة  –ضريبة السكن واػبدمات االجتماعية   .397

وجوب تقيد اإلدارة ابلسقف  -الكرائية ورفع مبلغها اؼبعتمد كأساس لفرض الضريبة 
ـبالفة  –من القيمة الكرائية اؼبعموؿ هبا  %2الزمٍت احملدد يف طبس سنوات ونسبة 

 األمر ابلتحصيل للقانوف.

اؼبنظم  47-06من القانوف  160الت كاألخطاء اؼبنصوص عليها يف اؼبادة إف مفهـو اإلغفا
للجباايت احمللية ينسحب إىل تلك اليت هتم ربديد أسس فرض أك احتساب الرسـو ابؼبقارنة مع 
تلك اليت حددهتا عبنة اإلحصاء، فبا يتطلب إثبات اإلدارة أف األساس الذم مت اعتماده يف فرض 

تو إغفاالت أك أخطاء ابلنظر إىل ما اعتمدتو اللجنة اؼبذكورة، أما إذا أك احتساب الرسـو شاب
تعلق األمر أبسس جديدة مل تكن اإلدارة تتوفر عليها كقت فرض الضريبة، فإف إعادة تقييم ىذه 

 .47-06من القانوف  23األسس ال يبكن أف يتم إال يف إطار مقتضيات الفقرة األخَتة من اؼبادة 
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 ( 2584/4/2/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  06)القرار عدد 

 
 خربة حسابية. –شريك يف األصل التجاري  -ضريبة عامة على الدخل  .398

ؼبا كاف اؼبطلوب يعترب شريكا رئيسيا يف األصل التجارم استنادا إىل عقد البيع اعبزئي لألصل 
ائي كتبنيها تعليالتو اليت ردت هبا دفوع الطالب تكوف اؼبذكور، فإف احملكمة بتأييدىا للحكم االبتد

قد أخذت بعُت االعتبار التصحيحات اؼبتعلقة ابلتكاليف اليت مل تكن ؿبل منازعة من طرفو أك 
اليت ليس ؽبا ما يربرىا لعدـ تعلقها بنشاط اؼبؤسسة أك ـبالفتها للقواعد اؼبنظمة، كما ىو الشأف 

درىم، كهبعل قرارىا مرتكزا على أساس  10.000رغم أهنا تفوؽ ابلنسبة للنفقات اؼبؤداة نقدا 
 .كمعلال دبا فيو الكفاية

 (524/4/2/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  12القرار عدد )
 

فرضها بعد توجيو رسالة بواسطة الربيد اؼبضموف  –ضريبة عامة على الدخل   .399
 تسليم صحيح. –رجعت دبالحظة غَت مطالب بو  -

إف احملكمة ؼبا قضت إبلغاء اغبكم اؼبستأنف القاضي ببطالف الضريبة العامة على الدخل كاغبكم 
بعد التصدم برفض الطلب اعتمادا على أف اإلدارة عمدت إىل فرض الضريبة بعد توجيو رسالة 

تسليما  بواسطة الربيد اؼبضموف رجعت دبالحظة "غَت مطالب بو"، كرتبت على ذلك أنو يعترب
من اؼبدكنة العامة للضرائب، يكوف قرارىا معلال تعليال سليما  219صحيحا طبقا ؼبقتضيات اؼبادة 

 كمرتكزا على أساس قانوين.
 (1590/4/2/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  15الصادر بتاريخ  36)القرار عدد 

 
 

مقيمُت ابػبارج  عماؿ –شروط اإلعفاء منها  -ضريبة على األرابح العقارية  .400
 قيمتها القانونية. –دورية مديرية الضرائب  –
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ؼبا كاف األمر يتعلق بعماؿ مقيمُت ابػبارج يستفيدكف من اإلعفاء حسب دكرية مديرية الضرائب 
من اؼبدكنة العامة للضرائب، فإف ما كرد من تفسَت ابلدكرية  63إذا توفرت شركط اؼبادة  715رقم 

دارة يف مواجهة اؼبلزمُت إعماال ؼببدأ الثقة اؼبشركعة الذم هبعل من اؼبذكورة يكوف ملزما لإل
اطمئناف اؼبلـز لتفسَت اإلدارة للقانوف بواسطة الدكرايت الصادرة عنها ؼبعرفة حقوقو. كمن مت فال 
ؾباؿ لالعتماد على إيصاالت أداء اؼباء كالكهرابء للقوؿ بوجود اؼبدة القانونية لإلعفاء من عدمو 

ة أف يتم قطع التيار لعدـ األداء أك ألسباب أخرل لوجودنبا خارج الوطن. كاحملكمة بعدـ إلمكاني
مراعاهتا لتلك األمور كاستبعادىا الشهادة اإلدارية اؼبثبتة الستغالؽبما للسكن اؼبذكور كسكن 

 رئيسي خالؿ اؼبدة القانونية دكف مربر مقبوؿ، هبعل قرارىا انقص التعليل.
 ( 1394/4/2/2014 يف اؼبلف اإلدارم عدد 2015 يوليوز 09لصادر بتاريخ ا 601 )القرار عدد

 
 أثره. -استقالؿ السنوات احملاسباتية  -ضريبة على الدخل  .401

إف ربديد الدخل السنوم لسنة ؿباسبية يتم من خالؿ ما راكمو اؼبلـز من دخوؿ خالؿ تلك 
ما خالؿ سنة من السنوات مصدره السنة ابلنظر الستقالؿ السنوات احملاسبية، كأف اعتماد دخل 

دخوؿ متحصل عليها خالؿ سنوات سابقة ال يعتد بو إال إذا أثبت صاحبو دبقبوؿ نقلو إىل تلك 
 السنة من خالؿ العمليات احملاسبية اؼبتتالية.

 ( 1940/4/2/2013 يف اؼبلف اإلدارم عدد 2015 أبريل 16الصادر بتاريخ  326 )القرار عدد

 
 عبء إثباتو. -استمرار مزاولة النشاط التجاري  -اؼبضافة ضريبة على القيمة  .402

تتعلق أبسس فرض الضريبة كليس مبدأ فرضها  30/12/1962من ظهَت  21إف مقتضيات اؼبادة 
الذم يتمثل يف كجود النشاط اؼبفركضة عليو الضريبة الواجب إثباتو من طرؼ إدارة الضرائب 

زة من طرؼ أعواهنا. كاحملكمة ؼبا قضت بتأييد اغبكم جبميع كسائل اإلثبات، كمنها احملاضر اؼبنج
القاضي ابإللغاء اعبزئي للضريبة بعلة أف كاقعة مزاكلة النشاط التجارم غَت اثبتة يكوف قرارىا 

 معلال دبا فيو الكفاية.
 ( 1998/4/2/2014 يف اؼبلف اإلدارم عدد 2014 يوليوز 02الصادر بتاريخ  569 )القرار عدد
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عدـ التمييز بُت  –مسك ؿباسبة مستقلة  –القيمة اؼبضافة ضريبة على  .403

 اؼبستثمر االعتيادي أو العرضي.
ال ؾباؿ للتمييز فيما يتعلق بعمليات بناء أماكن معدة للسكن بُت اؼبستثمر االعتيادم أك العرضي 

، ما داـ 30-85اؼبتعلق بتطبيق القانوف  2-86-99يف ضركرة مسك احملاسبة الواردة يف اؼبرسـو رقم 
أف الغاية منها تنصرؼ إىل اسًتجاع الضريبة على القيمة اؼبضافة كالذم ال يتأتى القوؿ ابإلعفاء 

 .  منها أك اسًتجاعها إال مع كجود ؿباسبة فبسوكة من طرؼ اؼبلـز
 ( 2344/4/2/2013 يف اؼبلف اإلدارم عدد 2015 يوليوز 16الصادر بتاريخ  604 )القرار عدد

 
اإلدالء  -العقار موضوع التضريب مت بناؤه  -القيمة اؼبضافة ضريبة على  .404

العربة  -بوصوالت أداء استهالؾ اؼباء والكهرابء وشهادة إدارية للسكٌت ابلعقار 
سند إثبات ربقق الواقعة اؼبنشئة  -بشهادة التسليم للبناء )شهادة اؼبطابقة( 

 للضريبة. 

التصريح بعدـ قبوؿ الطلب، فإهنا مل تستند إىل عدـ إف احملكمة ؼبا قضت إبلغاء اغبكم اؼبستأنف ك 
سلوؾ الطاعن ؼبسطرة التظلم فحسب، كإمبا كذلك إىل عدـ إثبات انتهاء األشغاؿ، كابلتايل فإف 
إدالء الطاعن بوصوالت أداء استهالؾ اؼباء كالكهرابء كشهادة إدارية للسكٌت ابلعقار اؼبعٍت ابألمر 

شهادة التسليم للبناء )شهادة اؼبطابقة(، اليت تعترب سند إثبات  إلثبات سكناه بو، ال يقـو مقاـ
 ربقق الواقعة اؼبنشئة للضريبة، فبا يكوف معو قرارىا مرتكزا على أساس قانوين سليم.

 ( 3983/4/2/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  15الصادر بتاريخ  42)القرار عدد 
 

أف تكوف مساحة اؼببٌت  -عفاء منها شروط اإل -ضريبة على القيمة اؼبضافة   .405
زبصيصو كسكن رئيسي خالؿ اؼبدة احملددة  -مًت مربع  240اؼبغطاة ال تزيد عن 

 قانوان.
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إف اإلعفاء من الضريبة على القيمة اؼبضافة على ما يسلمو شخص منفرد طبيعي لنفسو من مبٌت 
مًت مربع، كاثنيهما  240 يتطلب شرطاف: أكؽبما أف تكوف مساحة اؼببٌت اؼبغطاة ال تزيد عن

زبصيصو كسكن رئيسي للمدة احملددة قانوان، فبا يعٍت أنو ال يتم البحث يف توافر الشرط الثاين إال 
مًت مربع بصرؼ النظر عما إذا  240بعد ربقق األكؿ، كىو أال تزيد اؼبساحة اؼبسلمة عن 

 خصصت لسكن رئيسي أك لعمل ذبارم.
 ( 2043/4/2/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  22الصادر بتاريخ  56)القرار عدد 

 
 معايَت استخالصو. -صور التنازؿ عنو  -تقادـ  -ضريبة مهنية  .406

ؼبا كاف التنازؿ عن التقادـ قد يكوف صروبا أك ضمنيا، فإف ىذا األخَت يستخلص من عدة 
 تصرفات من ضمنها أداء اؼبدين عن طواعية للدين اؼبتقادـ كليا أك جزئيا. 

 ( 2605/4/2/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  15الصادر بتاريخ  41)القرار عدد 
 

حرمانو من سكن  –ل موظف إىل مدينة أخرى نق –طعن إبلغاء قرار إداري  .407
 عدـ بياف احملكمة للسند القانوين. –اعتباره عقوبة يف حق اؼبوظف  –إداري شاغر 

من اؼبستقر عليو فقها كقضاء أف السلطة التقديرية لإلدارة يف نقل موظفيها تبقى مرتبطة ارتباطا 
استعماؿ تلك السلطة، كالذم يتحمل  كثيقا حباجيات اؼبرفق العمومي، إال إذا ثبت اكبرافها يف

من يدعيو عبء إثباتو. كاحملكمة ؼبا ربطت بُت الطلب التلقائي للمطلوب يف النقض لنقلو إىل 
مدينة أخرل كضركرة حصولو على اؼبسؤكلية كعلى سكن إدارم شاغر، كاعتربت أف حرمانو من 

ند القانوين اؼبعتمد يف ذلك، تلك االمتيازات يعد عقوبة غَت مؤسسة يف حقو، دكف أف تبُت الس
 يكوف قرارىا فاسد التعليل اؼبوازم النعدامو.

 (443/4/1/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  23)القرار عدد 
 

اختصاص احملكمة  -رفض مطلب ربفيظ  -طعن ابإللغاء يف قرار احملافظ  .408
 االبتدائية.
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اؼبتعلقة ابالختصاص تطبق أبثر فورم من اتريخ صدكرىا كلو على  من اؼبقرر أف القوانُت اإلجرائية
القضااي اليت مل يصدر بشأهنا حكم هنائي. كؼبا كاف األمر يتعلق بطلب إلغاء قرار احملافظ القاضي 
ابلتشطيب على مطلب التحفيظ، فإف االختصاص النوعي بشأنو ينعقد للمحكمة االبتدائية 

مكرر من ظهَت التحفيظ العقارم كما مت تعديلو كتتميمو ابلقانوف  37عمال دبقتضيات الفصل 
 .07/14رقم 

 ( 3538/4/1/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  15الصادر بتاريخ  82)القرار عدد 
 

 -تعاضدية عامة ؼبوظفي اإلدارات العمومية  –طلب إرجاع إىل العمل  .409
 اختصاص احملاكم العادية.

ة العامة ؼبوظفي اإلدارات العمومية اؼبطلوب اغبكم عليها إبرجاع اؼبدعي إىل ؼبا كانت التعاضدي
دبثابة النظاـ األساسي  1953نونرب  12الصادر بتاريخ  1.57.187عملو زبضع للظهَت الشريف رقم 

للتعاضد كيسرم على مستخدميها نظاـ خاص ابعتبارىا شخص من أشخاص القانوف اػباص، 
 عقد للمحاكم العادية.فإف االختصاص النوعي ين

 ( 3517/4/1/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  15الصادر بتاريخ  72)القرار عدد 
 

مقرر وزير الًتبية  -مرسـو وقع إلغاؤه  -طلب االستفادة من التعويضات  .410
خرؽ مبدأ دستوري يتعلق بعدـ سرايف  -الوطنية خبضوع اؼبوظف للمرسـو اعبديد 

 رجعي. القوانُت أبثر 

لكونو اجتاز مباراة لولوج  1957ؼبا اعتربت احملكمة أف اؼبطلوب يستفيد من اؼبرسـو الصادر سنة 
كبقي مكتسبا للحقوؽ الواردة هبذا اؼبرسـو ابلنظر إىل  2005سلك التكوين خالؿ دكرة دجنرب 

لقطاعات اكتسابو ؽبذا اغبق منذ قباحو، كىو نفس اؼبعطى الذم أكده الوزير اؼبكلف بتحديد ا
اليت  14العامة يف رسالتو، تكوف قد عللت قرارىا تعليال يساير أكراؽ اؼبلف كمقتضيات اؼبادة 

تنص يف فقرهتا األخَتة على أف: "إف اؼبوظفُت كاألعواف الذين يتابعوف دكرات تكوين أك دركس 
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اؼبعٍت ابألمر  استكماؿ التكوين يف اتريخ العمل ابؼبرسـو يظلوف خاضعُت للمرسـو السابق ابعتبار
 كاف موظفا اتبعا لقطاع الًتبية الوطنية كاجتاز بنجاح مباراة لتكوينو يف ظل القانوف اؼبذكور".

 ( 2152/4/1/2012يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  01)القرار عدد 
 

عدـ  –اؼبكتب الوطٍت للمطارات  -انتفاء اؼبصلحة  -طعن ابالستئناؼ  .411
 قبولو.

ؼبا كاف اغبكم اؼبستأنف من طرؼ اؼبكتب الوطٍت للمطارات مل يقض أبم شيء يف مواجهتو، 
فإف احملكمة عندما قضت بعدـ قبوؿ استئنافو شكال بعلة انتفاء اؼبصلحة يف تقديبو، يكوف قرارىا 

 .معلال تعليال كافيا
 ( 2342/4/3/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  11)القرار عدد 

 
 اعبزاء القانوين. –عدـ أداء الرسـو والغرامة  –طعن إبعادة النظر  .412

إف طلب إعادة النظر غَت معفى من أداء الرسـو القضائية، كيتعُت على طاليب إعادة النظر إيداع 
من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية ربت طائلة عدـ  407مبلغ الغرامة القضائية اؼبنصوص عليها يف الفصل 

 القبوؿ.
 ( 278/4/1/2015يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015مام  07الصادر بتاريخ  853)القرار عدد 

 

اختصاص احملكمة  –ضرر من جراء عقل سيارة بدوف سند  –طلب تعويض  .413
 اإلدارية.

ؼبا كاف الطلب يهدؼ إىل اغبكم على الشركة اؼبدعى عليها بتعويض عن الضرر اغباصل من جراء 
بدكف سند قانوين، كذلك ابعتبارىا اؼبسؤكلة عن تنظيم كقوؼ السيارات داخل اؼبدار عقل السيارة 

اغبضرم دبوجب عقد التدبَت اؼبفوض، فإف اختصاص البت يف النزاعات اؼبتعلقة بو كعقد إدارم 
 .ينعقد للمحاكم االدارية

 (.3692/4/1/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  15الصادر بتاريخ  65)القرار عدد 
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 -انصراؼ الطلب إىل إلغائو جزئيا  -طلب تصحيح خطأ يف مشروع التهيئة  .414

 اختصاص ؿبكمة النقض ابلبت ابتدائيا وانتهائيا يف الطلب.
من اؼبقرر أف مشركع التهيئة تتم اؼبوافقة عليو كفق اإلجراءات كالشركط اليت ربدد دبرسـو تنظيمي 

اؼبتعلق ابلتعمَت. كؼبا كاف فحول الطلب يرمي إىل إلغاء  012.90من القانوف رقم  15طبقا للمادة 
مشركع تصميم التهيئة اؼبذكور يف شقو اؼبتعلق ابلعقار اؼبدعى فيو، فإف ؿبكمة النقض ىي 

من  9اؼبختصة ابلبت ابتدائيا كانتهائيا يف طلب إلغائو بسبب ذباكز السلطة طبقا ؼبقتضيات اؼبادة 
 اكم اإلدارية.احملدث للمح 90-41القانوف رقم 
 ( 3298/4/1/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  18)القرار عدد 

 
قرار متسم ابلتجاوز يف استعماؿ السلطة  -ـبالفتها  -شروطو  -عزؿ موظف  .415
 إلغاؤه. -

مكرر من النظاـ األساسي العاـ للوظيفة العمومية  75ال يبكن لإلدارة عزؿ اؼبوظف طبقا للفصل 
إال إذا كاف قد تعمد بدكف أم مربر مقبوؿ االنقطاع عن عملو، كأف تطبيق ىذا اؼبقتضى يف غَت 

 ىذه اغبالة هبعل قرار اإلدارة مشواب ابلتجاكز يف استعماؿ السلطة اؼبوجب إللغاء قرارىا.
 ( 1810/4/1/2013 يف اؼبلف اإلدارم عدد 2015 يونيو 04الصادر بتاريخ  1064 )القرار عدد

 
 –ربويل ملكيتها إىل الدولة اؼبغربية )اؼبلك اػباص(  –عقارات فبلوكة ألجانب  .416

 العربة بتاريخ نشر ظهَت األراضي اؼبسًتجعة يف اعبريدة الرظبية.
طار ظهَت إف العربة يف ربويل ملكية عقارات األجانب إىل الدكلة اؼبغربية )اؼبلك اػباص( يف إ

األراضي اؼبسًتجعة تكوف بتاريخ نشره يف اعبريدة الرظبية، كليس بتاريخ صدكر القرار الوزارم 
اؼبشًتؾ الذم يعترب قرارا كاشفا. كاحملكمة بعدـ أتكدىا من توفر شركط االسًتجاع بتاريخ الظهَت 

كونو فالحي أك اؼبذكور كىو كونو يف ملكية أجانب كيوجد كال أك جزءا خارج اؼبدار اغبضرم ك 
 قابل للفالحة، يكوف قرارىا غَت مرتكز على أساس.
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 ( 2384/4/2/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015فرباير  26الصادر بتاريخ  177)القرار عدد 
 

الغاية ىي تشجيع االستثمار الفالحي وربقيق  -عقد بيع مرـب مع الدولة  .417
 اإلدارية.اختصاص احملكمة  -طلب إبطالو  -اؼبنفعة العامة 

ؼبا كاف األمر يتعلق بعقد إدارم أبـر ؼبنح بعض الفالحُت أراضي فالحية أك قابلة للفالحة من 
أمالؾ الدكلة اػباصة لتشجيع االستثمار الفالحي كابلتايل ربقيق منفعة عامة، فإف النزاع بشأنو 

 زبتص بنظره احملاكم اإلدارية. 
 (. 3299/4/1/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  19)القرار عدد 

 
وجوب الوفاء  -تقدـ األشغاؿ  –الطابع اؼبلـز لقواعده  –عقد الصفقة  .418

 ابلدين.
ؼبا كاف عقد الصفقة ينص على األداءات اعبزئية عقب إقباز كل كشف حسايب دبا يقتضيو ذلك 
من ضركرة كفاء اإلدارة بقيمة كل جزء ؿبصور من األشغاؿ، فإف احملكمة عندما اعتربت أف 
صاحب اؼبشركع هبب عليو الوفاء ابلدين كلما تقدمت األشغاؿ ابلنظر إىل الطابع اؼبلـز لقواعد 

 ، يكوف قرارىا معلال تعليال كافيا.الصفقة
 (2331/4/1/2012 يف اؼبلف اإلدارم عدد 2015 يونيو 18الصادر بتاريخ  1180 )القرار عدد

 
اختصاص احملاكم  –األصل فيو أنو عقد إداري  -عقد مرـب مع اإلدارة  .419

 إثباتو. –ادعاء العكس  –اإلدارية 
مع اػبواص يف إطار تدبَتىا للمرافق العامة كلو ؼبا كاف األصل يف العقود اليت تربمها اإلدارة 

تعلقت بتوريدات، أهنا ذات طابع إدارم، كزبتص احملاكم اإلدارية بنزاعاهتا، فإف عبء إثبات 
 خالؼ ذلك يقع على اإلدارة.

 ( 3700/4/1/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  22الصادر بتاريخ  136)القرار عدد 
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التعويض عن ضبل الربيد  -فارة اؼبملكة ابػبارج اتبع لس -عوف ؿبلي  .420
 الدبلوماسي.

بشأف إقامة كتنقل أعواف كزارة الشؤكف اػبارجية العاملُت ابػبارج ال يطبق  2.75.898إف اؼبرسـو 
على األعواف غَت اؼبرظبُت اؼبوظفُت يف عُت اؼبكاف، كاحملكمة ؼبا اعتربت أف األمر يتعلق بعوف ؿبلي 
اتبع لسفارة اؼبملكة ابػبارج كرتبت على ذلك عدـ استفادتو من التعويض عن ضبل الربيد 

ما داـ أنو من التعويضات النظامية اليت تصرؼ للموظفُت النظاميُت كاألعواف  الدبلوماسي،
الرظبيُت اػباضعُت للنظاـ األساسي اػباص دبوظفي كزارة اػبارجية، يكوف قرارىا معلال دبا فيو 

 الكفاية.
 ( 1835/4/2/2014 يف اؼبلف اإلدارم عدد 2015 يوليوز 02الصادر بتاريخ  570 )القرار عدد

 

عدـ اإلحالة على  -قرار اإلدارة ابإلقصاء ألربعة فصوؿ  - االمتحاف غش يف .421
 إخالؿ حبقوؽ الدفاع. -ؾبلس التأديب للنظر يف ـبالفة الغش 

ؼبا كانت الطالبة تقر يف سائر مراحل الدعول بل كيف عريضة طعنها ابلنقض أهنا مل ربل ملف 
متلبسة ابلغش يف مادة من مواد االختبار، اؼبطلوبة يف النقض على اجمللس التأدييب إثر ضبطها 

كأف ؿبضر الغش ال يقـو مقاـ عقد اجمللس التأدييب للنظر يف اؼبخالفات اؼبنسوبة للطلبة حسب 
أحكاـ اؼبرسـو احملتج خبرقو، كالذم تنص مواده على كجوب عرض صبيع األفعاؿ اليت تستوجب 

لس التأديب، كىي مقتضيات تتصل حبق ازباذ عقوبة من العقوابت يف حق الطلبة على أنظار ؾب
الدفاع، فإف احملكمة ؼبا قضت إبلغاء مقرر اإلدارة بعلة عدـ إدالءىا دبا يثبت عرض ملفها على 
اجمللس التأدييب كاستدعاءىا للمثوؿ أمامو كإصدار العقوبة دكف اطالعها على اؼبخالفات اؼبنسوبة 

 قد عللت قرارىا تعليال كافيا.ؽبا يشكل إخالال جوىراي حبق الدفاع، تكوف بذلك 
 ( 733/4/1/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  05)القرار عدد 

 
يقع على عاتق  –إثبات أف مسطرة الفرض كانت صحيحة  –فرض تلقائي  .422

. –ادعاء اؼبغاالة يف مبلغ الضريبة  –اإلدارة   إثباتو من طرؼ اؼبلـز
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نو يف حالة الفرض التلقائي للضريبة يقع على اإلدارة إثبات أف مسطرة من اؼبستقر عليو قضاء أ
الفرض كانت صحيحة، كيبقى على اؼبلـز إذا اعترب أف ىناؾ مغاالة يف مبلغ الضريبة إثبات ذلك. 
كاحملكمة ؼبا قضت بتأييد اغبكم اؼبستأنف القاضي ببطالف الضريبة موضوع اؼبنازعة بعلة أف 

اصر اؼبعتمدة يف دحض ما ادعاه اؼبطلوب على اعتبار أف عبء اإلثبات يقع اإلدارة مل تدؿ ابلعن
 على عاتق اإلدارة، يكوف قرارىا معلال تعليال فاسدا.

 ( 1164/4/2/2015 يف اؼبلف اإلدارم عدد 2015 يوليوز  02الصادر بتاريخ  574 )القرار عدد

 
حقوؽ خرؽ  –اإلخالؿ هبا  –مسطرة تواجهية  –فرض وتصحيح الضرائب  .423

 الدفاع.
 –إخالؿ اإلدارة هبذا االلتزاـ  –طلب اؼبلـز إبحالة اؼبلف على اللجنة احمللية  .424

 خرؽ القانوف. –عبوءىا إىل اؼبسطرة السريعة يف فرض الضريبة 
ؼبا كانت مراحل كإجراءات اؼبسطرة التواجهية يف فرض كتصحيح الضرائب دبا فيها إحالة القضية 

الضريبة شرعت لتوفَت الضماانت الكافية للملـز من أجل ربقيق  على اللجنة احمللية لتقدير
تضريب عادؿ كمطابق لوضعيتو إزاء اؼبصاٌف الضريبية، فإف كل إخالؿ إبحدل تلك الضماانت 

 يشكل خرقا غبقوؽ الدفاع.
ؼبا كاف اؼبشرع قد ألـز اإلدارة اعببائية إبحالة ملف النزاع الضرييب على اللجنة احمللية لتقدير  

الضريبة مىت طلب منها اؼبلـز ذلك، فإف إخالؽبا هبذا االلتزاـ القانوين يصبح معو الفرض الضرييب 
الذم كإف كاف صادرا يف إطار اؼبسطرة السريعة كدبجرد توجيو رسالة التصحيح الثانية إىل اؼبلـز  -

 ـبالفا للقانوف. -كقبل عرض النزاع على اللجنة اؼبذكورة 
 ( 2586/4/2/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  15ر بتاريخ الصاد 23)القرار عدد 

 
ال يبنع من طلب  -ربصنو بعدـ الطعن فيو داخل األجل  -قرار إداري  .425

 التعويض أماـ القضاء الشامل.
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من اؼبستقر عليو يف قضاء ىذه احملكمة أف ربصن القرار اإلدارم لعدـ الطعن فيو دبركر األجل ال 
عويض عن األضرار الناشئة عنو من طرؼ القضاء الشامل الذم لو فحص وبوؿ دكف طلب الت

 شرعيتو، كاغبكم ابلتعويض للمتضرر لعدـ مشركعيتو دكف التصريح إبلغائو.
 (2763/4/2/2014 يف اؼبلف اإلدارم عدد 2015 يونيو 25الصادر بتاريخ  550 )القرار عدد

 
اإلدارة بعد مرور مدة إصدار  -قرار اإلدارة ابلتوقيف اؼبؤقت عن العمل   .426

التوقيف لقرار ابالعفاء من اؼبسؤولية كرئيس مصلحة ونقلو إىل مرفق عاـ دبدينة 
 اكبراؼ يف استعماؿ السلطة. -أخرى بصفتو مستخدما عاداي 

احملدث للمحاكم اإلدارية خوؿ ؽبذه األخَتة حصراي االختصاص  41-90من اؼبقرر أف قانوف 
ت الصادرة عن السلطات اإلدارية كخوؿ ؽبا من أجل ذلك الئحة للبت يف طلبات إلغاء اؼبقررا

ابألسباب اؼبربرة ؽبذا اإللغاء كمنها حالة االكبراؼ يف استعماؿ السلطة، كتقدير ىذا السبب يرجع 
لسلطة قضاة اؼبوضوع كال رقابة عليهم يف ذلك من طرؼ ؿبكمة النقض إال من حيث التعليل، 

ار النقل تزامن مع اسًتساؿ اإلدارة يف ازباذ ؾبموعة من القرارات كاحملكمة ؼبا أشارت إىل أف قر 
تتمثل يف أتديبو كإعفائو من اؼبسؤكلية كىي قرارات ازبذت يف حيز زمٍت متقارب، كلئن كاف 
ربريك مسطرة التأديب يف حقو استند إىل كقائع ؿبددة كإعفائو من اؼبسؤكلية يدخل يف نطاؽ 

أف قرار النقل كذبريده من اختصاصاتو السابقة جاء مفتقرا إىل عنصر سلطة اإلدارة التقديرية، إال 
اؼبصلحة العامة كدكف إثبات اغباجة اليت أملت إصداره من الكفاءة اليت يتوفر عليها اؼبدعي كاليت 

 ال تتوفر يف ابقي اؼبوظفُت، تكوف بذلك قد ركزت قضاءىا على أساس.
 ( 807/4/1/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  06)القرار عدد 

 
سبب صحيح قانوان  -اعبمع بُت وظيفتُت  -قرار اإلعفاء من الوظيفة   .427

 وواقعا. 

ؼبا قضت احملكمة برفض طلب إلغاء قرار اإلعفاء من الوظيفة بعلة أف الطاعن قد ارتكب ـبالفة 
تعليم ابلرغم من عدـ تسوية كضعيتو اعبمع بُت كظيفتُت إداريتُت كاؼبتمثلة يف التحاقو بقطاع ال
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اإلدارية إزاء اؼبندكبية العامة للسجوف، تكوف قد بنت قضاءىا على أساس من القانوف، كجاء 
 قرارىا معلال دبا فيو الكفاية.

 ( 3690/4/1/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  11)القرار عدد 
 

صدور ظهَت  -الطعن فيو ابإللغاء  -العمومية  قرار العزؿ من أسالؾ الوظيفة  .428
انتفاء  -شريف ابلعزؿ وسراينو أبثر رجعي ابتداء من اتريخ صدور قرار اإلدارة 

 اؼبصلحة يف التقاضي.

إف اؼبصلحة يف دعول اإللغاء )إلغاء مقرر إدارم( بسبب التجاكز يف استعماؿ السلطة تتمثل يف 
ها يف حالة االستجابة لطلبو كاليت تربر سعيو للحماية القانونية الفائدة العملية اليت تعود على رافع

من خالؿ اللجوء إىل القضاء اؼبختص إلقرار حق أك رفع حيف، كيتعُت أف تبقى مصلحة 
الطاعن ابإللغاء قائمة إىل حُت الفصل يف النزاع حبكم ابت. كؼبا صدر ظهَت شريف بعزؿ 

مية كنص على سرايف مفعولو أبثر رجعي ابتداء من اؼبطلوب يف النقض من أسالؾ الوظيفة العمو 
فإف ىذا الظهَت استغرؽ القرار اؼبطعوف فيو ابإللغاء كجرده من أم أثر من شأنو  02/04/2012

 استصدار حكم إبلغائو، كابلتايل فإف مصلحتو يف الدعول أصبحت منتفية.
 ( 1833/4/1/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015مارس  19الصادر بتاريخ  472)القرار عدد 

 
عدـ صدور اؼبقتضيات التنظيمية  -الطعن فيو  –قرار اجمللس األعلى للقضاء  .429

 عدـ القبوؿ. –لسَت اجمللس األعلى للسلطة القضائية 

من الدستور اغبايل للمملكة اؼبغربية قد جعلت اؼبقررات اؼبتعلقة  114إذا كانت مقتضيات الفصل 
لفردية الصادرة عن اجمللس األعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط يف ابلوضعيات ا

استعماؿ السلطة أماـ أعلى ىيئة قضائية إدارية ابؼبملكة، فإف عدـ صدكر اؼبقتضيات التنظيمية 
لسَت اجمللس اؼبذكور، هبعل الطعن اغبايل اؼبوجو ضد القرار الصادر عن اجمللس األعلى للقضاء 

 انو كغَت مقبوؿ.سابق ألك 
 ( 1607/4/1/2012يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  45)القرار عدد 
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عدـ ربصُت أي قرار إداري من رقابة  –دستور اؼبملكة  –قرار ؾبلس الوصاية  .430

 القضاء.

على أف كل قرار ازبذ يف اجملاؿ اإلدارم، سواء أكاف  118لقد نص دستور اؼبملكة يف مادتو 
تنظيميا أك فرداي، يبكن الطعن فيو أماـ اؽبيئة القضائية اؼبختصة، مانعا بذلك ربصُت أم قرار 
إدارم من اػبضوع للرقابة القضائية. كؼبا كانت دعول اإللغاء بطبيعتها دعول قانوف عاـ يبكن أف 

حاجة إىل نص قانوين صريح هبيزىا فإف عدـ قابلية قرارات ؾبلس توجو ضد أم قرار إدارم، دكمبا 
الوصاية للطعن ال يبكن أف ينسحب إىل الطعن ابإللغاء بسبب ذباكز السلطة الذم يبكن القضاء 

 .من تسليط رقابتو على مشركعية القرارات اإلدارية
 (1281/4/1/2012يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015مارس  05الصادر بتاريخ  383)القرار عدد 

 

 إلغاؤه. -فقدانو للشرعية  -عدـ تعليلو  -قرار ؾبلس الوصاية  .431
ؼبا كاف قرار ؾبلس الوصاية اؼبطعوف فيو غَت معلل كفق ما يقتضيو القانوف، فإنو يكوف متسما 

بشأف تعليل القرارات اإلدارية فبا  01-03بعدـ الشرعية بصريح اؼبادة األكىل من القانوف رقم 
 غاؤه مع ما يًتتب عن ذلك من آاثر قانونية.يستوجب إل
 ( 1112/4/1/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015أبريل  16الصادر بتاريخ  650)القرار عدد 

 
دستورية حقوؽ  -جواز الطعن فيو ابإللغاء  -قرارات ؾبلس الوصاية  .432

 اؼبتقاضُت.
ضباية حقوؽ اؼبتقاضُت كقواعد حسن سَت العدالة مضمونة دستوراي. كؼبا كاف حق التقاضي  إف

من اؼببادئ األساسية اليت ال هبوز إطالقا اؼبساس هبا، فإف احملكمة عندما اعتربت أنو ال يبكن 
حرماف اؼبواطن من طرؽ ابب القضاء ؼبراقبة مشركعية أم قرار إدارم، كرتبت على ذلك قابلية 

 12ارات ؾبلس الوصاية للطعن ابإللغاء طبقا لقانوف احملاكم اإلدارية الذم نسخ ضمنيا الفصل قر 
 ، يكوف قرارىا مرتكزا على أساس قانوين سليم.19/04/1919من ظهَت 
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 ( 1932/4/1/2012 يف اؼبلف اإلدارم عدد 2015 مارس 05الصادر بتاريخ  384 )القرار عدد

 
قابلة للطعن ابإللغاء لتجاوز  -قرارات إدارية  -قرارات ؾبلس الوصاية   .433

 السلطة أو انعداـ التعليل أو لعيب االختصاص.
إف قرارات ؾبلس الوصاية غَت مستثناة من كجوب التعليل كذلك ابإلفصاح كتابة يف صلبها عن 

ى الرغم من األسباب القانونية كالواقعية الزباذىا، طاؼبا أهنا قرارات إدارية قابلة للطعن ابإللغاء عل
 كجود نص يقضي بعدـ قابليتها ألم طعن.

 (1281/4/1/2012يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015مارس  05الصادر بتاريخ  383)القرار عدد 
 

 إاثرتو تلقائيا. -طابع النظاـ العاـ  -قواعد اختصاص احملاكم اإلدارية   .434
من القانوف احملدث  13ك 12إف قواعد اختصاص احملاكم اإلدارية حسب صريح أحكاـ اؼبادتُت 

للمحاكم اإلدارية ؽبا طابع النظاـ العاـ يبكن للمحكمة إاثرتو كلو تلقائيا. كؼبا كاف األمر يتعلق 
بصفقة زبص توريد اإلدارة العامة لألمن الوطٍت كىي مرفق من مرافق الدكلة دبعدات كذبهيزات 

 زبتص ابلنظر فيها احملكمة اإلدارية.لفائدة اؼبرفق، فإهنا تدخل يف خانة العقود اإلدارية اليت 
 ( 3687/4/1/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  15الصادر بتاريخ  64)القرار عدد 

 
تعيُت بعض الطبيبات ابلقرب من بيت الزكجية  –كظائف عمومية  –مبدأ اؼبساكاة يف التعيُت 

 من الدستور. 12خرؽ الفصل  –بدكف تربير كدكف إخضاعهن إلجراء القرعة 
إف مبدأ تكافؤ الفرص كمساكاة اؼبواطنُت أماـ التكاليف العامة يقضياف معاملة صبيع اؼبوظفُت 
على قدـ اؼبساكاة. كاحملكمة ؼبا قضت إبلغاء مقرر اإلدارة بعلة أف تعيُت بعض الطبيبات ابلقرب 

بة يف النقض ؽبا نفس من بيت الزكجية بدكف تربير كدكف إخضاعهن إلجراء القرعة، رغم أف اؼبطلو 
ظركفهن، يشكل خرقا ؼببدأ اؼبساكاة يف التعيُت يف الوظائف العمومية اؼبكفوؿ دستوراي دبقتضى 

من الدستور، تكوف قد بنت قضاءىا على أساس سليم من القانوف كعللت قرارىا  12الفصل 
 تعليال كافيا.
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 ( 1393/4/1/2013رم عدد يف اؼبلف اإلدا 2015يناير  08الصادر بتاريخ  03)القرار عدد 
 

 أثره. -عدـ تبليغو  -مقرر أتدييب  -ؿباـ   .435
إذا كاف عدـ تبليغ اؼبقرر التأدييب الصادر يف حق احملامي ال يبطلو لعدـ كجود أم نص قانوين 
يقرر البطالف يف حالة عدـ التبليغ، فإف التأخر يف تبليغ اؼبقرر التأدييب ال يًتتب عنو ضرر 

 مواجهتو. للمحامي الصادر يف
 (1392/4/1/2015يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يوليوز  16الصادر بتاريخ  1624)القرار عدد 

 
اتريخ  -بدء سرايف التقادـ  -تقادـ اؼبخالفات اؼبستمرة واؼبتجددة  -ؿباماة   .436

 األداء أو اإليداع لدى من هبب.

داء من اتريخ ارتكاب اؼبخالفة، فإنو إذا كاف تقادـ اؼبخالفة التأديبية اؼبنسوبة إىل ؿباـ وبتسب ابت
ابلنسبة للمخالفات اؼبستمرة كاؼبتجددة كمخالفة االحتفاظ بوديعة ال وبتسب التقادـ إال من 

 اتريخ كضع حد ؽبا كفقا للضوابط القانونية ابألداء أك اإليداع لدل من هبب.
 ( 3791/4/1/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015أبريل  16الصادر بتاريخ  651)القرار عدد 

 
 ـبالفة مهنية.  -عدـ سبكُت موكلو منو  -سحب مبلغ مايل  -ؿباماة  .437

إف قياـ احملامي بسحب اؼببلغ اؼبودع تنفيذا غبكم قضائي، كعدـ سبكُت موكلو منو رغم فوات 
األجل، يكوف مرتكبا ؼبخالفة عدـ التقييد يف سلوكو اؼبهٍت دببادئ االستقالؿ كالتجرد كالنزاىة 

 رامة كالشرؼ كما تقتضيو األخالؽ اغبميدة كأعراؼ كتقاليد اؼبهنة.كالك
 ( 2998/4/1/2013 يف اؼبلف اإلدارم عدد 2015 يوليوز 9الصادر بتاريخ  1531 )القرار عدد

 
عدـ وضع احملامي طلب تنفيذ حكم رغم سحبو للنسخة التنفيذية  -ؿباماة   .438
 اإلخالؿ دببادئ اؼبهنة.  -ـبالفة مهنية  -
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احملكمة ؼبا عللت قضاءىا أبف اؼبشتكي كلف اؼبشتكى بو لينوب عنو يف ملف حادثة سَت إف 
كاستصدر قرارا استئنافيا كرفض تنفيذ القرار اؼبذكور رغم سحبو للنسخة التنفيذية، تكوف بتعليلها 
قد طبقت اؼبقتضى القانوين الواجب كأكضحت األساس القانوين الذم اعتمدتو الذم يوجب 

مي أبف يتقيد يف سلوكو اؼبهٍت دببادئ االستقالؿ كالنزاىة كالتجرد كالكرامة كما تقتضيو على احملا
األخالؽ اغبميدة كتقاليد اؼبهنة، فجاء قرارىا مرتكزا على أساس قانوين سليم كمعلال دبا فيو 

 الكفاية.
 ( 1315/4/1/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  47)القرار عدد 

 
إحالة اؼبلف من جديد  -إلغاء مقرر اغبفظ الضمٍت  -قرار استئنايف  -ؿباماة  .439

 عدـ قابليتو للطعن ابلنقض. –على ؾبلس ىيئة احملامُت ؼبواصلة إجراءات اؼبتابعة 
إف ؿبكمة االستئناؼ ؼبا قضت إبلغاء مقرر اغبفظ الضمٍت كإحالة اؼبلف من جديد على ؾبلس 

جراءات اؼبتابعة، كذلك لتمكُت احملامي اؼبتابع من شركط احملاكمة العادلة دبا ىيئة احملامُت ؼبواصلة إ
تتطلبو من تعدد درجات التقاضي كالتحقيق اغبضورم كفبارسة حق الدفاع، يكوف قرارىا غَت 

 منهي للخصومة، كال يقبل الطعن ابلنقض.
 (1906/4/1/2014 عدديف اؼبلف اإلدارم  2015 يوليوز 09الصادر بتاريخ  1517 )القرار عدد

       

عدـ وجود أي  –الطعن فيو من طرؼ النيابة العامة  –قرار ضمٍت  –ؿباماة   .440
 عدـ قبوؿ اؼبتابعة. –شكاية 

ال يبكن للنقيب ربريك أية متابعة ضد ؿباـ إال إذا تلقى شكاية مباشرة من مشتكي معلـو أك من 
 بناء على ؾبرد معلومات دكف بياف مصدرىا، الوكيل العاـ للملك. كؼبا كاف ربريك اؼبتابعة قد مت

فإف احملكمة عندما قضت بعدـ قبوؿ اؼبتابعة بعلة أنو ال يبكن تصور إحالة الوشاية على النقيب، 
 يكوف قرارىا غَت خارؽ للقانوف.

 ( 2621/4/1/2012يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015فرباير  05الصادر بتاريخ  254)القرار عدد 
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جواز الطعن فيو من  –عدـ تبليغو إىل النيابة العامة  –مقرر اغبفظ  -ؿباماة   .441
 طرؼ النيابة العامة.

ؼبا كانت طرؽ الطعن مكفولة للنيابة العامة يف قضااي أتديب احملامُت ما مل يصدر نص صريح 
حبظرىا، فإف ذباكز مؤسسة النقيب لألجل اؼبقرر لو كإصداره مقررا صروبا ابغبفظ ال وبرمها  

 أساسي يف ميداف التأديب من حق الطعن فيو طبقا للقانوف.كطرؼ 
 ( 1703/4/1/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015أبريل  16الصادر بتاريخ  648)القرار عدد 

 
وجوب التقيد اغبريف ابلنقطة القانونية اليت حسمت فيها  -ؿبكمة اإلحالة  .442

 ؿبكمة النقض.
قرار الذم أحاؿ عليها النزاع، كمىت حسمت ؿبكمة إف ؿبكمة اإلحالة ملزمة ابلتقيد حرفيا ابل

النقض بصفة قطعية أبف النزاع ليس من اختصاص احملكمة اليت صدر عنها اغبكم اؼبطعوف فيو، 
فإنو ال هبوز لنفس احملكمة أف تعيد مناقشة مشركعية القرار اإلدارم كإال فإف حكمها منعدـ 

 األساس.
 ( 1963/4/1/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015اير فرب  05الصادر بتاريخ  233)القرار عدد 

 
ادعاء حقوؽ عليو دبقتضى رسم  -ربديد ملك عمومي حبري –إلغاء  –مرسـو  .443

 عقاري.

كل من اكتسب حقا من حقوؽ اؼبلكية أك االنتفاع أك االستعماؿ ابألمالؾ العمومية يبقى 
أما اغبقوؽ  1/7/1914ؿبفوظا إذا كاف سابقا على نشر قانوف األمالؾ العمومية الصادر بتاريخ 

اليت كقع اكتساهبا بعد صدكره فهي ؾبرد حقوؽ مؤقتة حبيث ال تصَت هنائية إال بعد تعيُت حدكد 
مالؾ العامة من طرؼ اإلدارة، ما داـ أف إنشاء صكوؾ عقارية ال يكوف لو أم مفعوؿ ذباه األ

 األمالؾ العامة لكوهنا ال تقبل التملك أك التفويت أك تكتسب ملكيتها ابلتقادـ.
 ( 340/4/1/2007يف اؼبلف اإلدارم عدد  2009فرباير  11الصادر بتاريخ  187)القرار عدد 
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قرار  –مهامو يف إطار عقود خاصة لفائدتو  -االستماع مركز البُت لقياس  .444
 ال يكتسي طبيعة إدارية. –إبقصاء شركة من اؼبنافسة 

ؼبا كانت مهاـ اؼبركز البُت لقياس االستماع تتم يف إطار عقود خاصة لفائدتو كرباؿ النزاعات 
ضاء من أجل التحكيم، الناشئة عنها يف حالة عدـ االتفاؽ على رئيس احملكمة التجارية ابلدار البي

 فإف قرارىا إبقصاء الشركة من اؼبنافسة ال يعترب قرارا إداراي حىت يبكن الطعن فيو ابإللغاء.
 (3684/4/1/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  15الصادر بتاريخ  111)القرار عدد 

 
غَت ظباحها بدخوؿ شاحنة  -مسؤولية إدارة اعبمارؾ والضرائب غَت اؼبباشرة   .445

تعويض األشخاص  -خطأ مرفقي  –حادثة سَت  –مؤمنة إىل الًتاب اؼبغريب 
 اؼبصابُت.

من صور اؼبسؤكلية اإلدارية عن اػبطأ اؼبرفقي، ظباح إدارة اعبمارؾ كالضرائب غَت اؼبباشرة لشاحنة 
ل ابلدخوؿ إىل الًتاب اؼبغريب كىي ال تتوفر على أتمُت دكيل أك البطاقة اػبضراء، كلذلك تتحم

أداء التعويض عن األضرار الالحقة ابألشخاص الذين أصيبوا يف حادث تسببت فيو الشاحنة 
 اؼبذكورة.

 (1395/4/1/2015يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015مام  28الصادر بتاريخ  1003)القرار عدد 
  

 –أضرار انصبة عن أعماؿ الشغب واإلحراؽ والنهب  –مسؤولية الدولة   .446
 خطأ مع حقها يف الرجوع على اؼبتسبب يف الضرر. اؼبسؤولية قائمة بدوف

من اؼبستقر عليو يف قضاء ىذه احملكمة أف األضرار الناصبة عن أعماؿ الشغب اليت تقـو هبا 
صباعات ربركها قناعات كخلفيات مشًتكة تنمحي معها شخصية كل كاحد فيها، كذلك بشكل 

ار بكل ما تقع عليو أيدم أعضائها علٍت مرفوؽ دبظاىر العنف اليت يكوف اؽبدؼ منها اإلضر 
ليس من أجل إغباؽ األذل ابؼبتضررين لشخصهم، كإمبا من أجل ربقيق أىداؼ كغاايت ترـك 
ضرب استقرار الدكلة كزرع القالقل فيها كاؼبساس أبمنها، تسأؿ عنها الدكلة يف إطار التضامن 

 الوطٍت بصرؼ النظر عن قياـ اػبطأ يف جانب مرفق األمن من عدمو.
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 ( 2166/4/2/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  04)القرار عدد 
 

 نظرية اؼبخاطر. –انفجار لغم  –مسؤولية الدولة   .447
ؼبا كاف حادث انفجار اللغم كقع فوؽ الًتاب الوطٍت، فإف مسؤكلية الدكلة يف مواجهة الضحااي 

بع االستثنائي للضرر كخطورة تلك األشياء كذلك تكوف قائمة على نظرية اؼبخاطر، اعتبارا للطا
 بصرؼ النظر عما إذا كاف اللغم قد مت كضعو من طرؼ اإلدارة أك الغَت.

 ( 1997/4/2/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015فرباير  26الصادر بتاريخ  162)القرار عدد 
 

 مربراتو. –امتناع عن التدخل لفك االعتصاـ  –مسؤولية الدولة   .448

كانت مسؤكلية الدكلة عن أخطاء األجهزة اؼبكلفة حبماية األمن العاـ تتطلب أف تكوف لئن  
أخطاء تلك األجهزة على درجة كبَتة من اعبسامة ابلنظر إىل دقة عملها كاألعباء الكبَتة اؼبلقاة 
على عاتقها كاإلكراىات اليت تشتغل يف إطارىا، كتفرض عليها اؼبالءمة بُت التدخل غبماية 

األشخاص كأقرابئهم كفبتلكاهتم ابعتبارىا من اغبقوؽ األساسية اؼبنصوص عليها دستوراي،  سالمة
كبُت أف يكوف تدخلها غَت ماس ابغبرايت كاغبقوؽ اؼبكفولة قانوان ؼبن يتم التدخل ؼبواجهتهم مع 

يف األخذ بعُت االعتبار لظركؼ الزماف كاؼبكاف، فإف امتناع تلك األجهزة عن التدخل أك أتخرىا 
ذلك بشكل غَت مربر أك تدخلها بشكل سيء يرتب مسؤكلية الدكلة عن األضرار الناذبة عن 
ذلك، كيتحقق التأخر يف التدخل كلما استنكفت تلك األجهزة ؼبدة غَت معقولة عن القياـ 

 بواجبها غبماية اغبقوؽ اؼبذكورة دكف مربر مقبوؿ.
 ( 132/4/2/2012ؼبلف اإلدارم عدد يف ا 2015يناير  08الصادر بتاريخ  01)القرار عدد 

 
تساقط النفاايت على أوراؽ  -مسؤولية معامل اؼبكتب الشريف للفوسفاط  .449

نتيجة اػبربة أثبتت وجود العالقة السببية بُت الضرر وبُت  -النبااتت وعلى األرض 
 اعبهة اؼبتسببة فيو.
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قع، كاحملكمة ؼبا قضت إف إثبات الضرر كالعالقة السببية بينو كبُت الفعل الضار مسألة كا
ابلتعويض اعتمادا على اف اػبربة اؼبأمور هبا لتحديد الضرر كعالقتو ابعبهة اؼبنسوب إليها الفعل 
اؼبتسبب فيو، قد أثبتت كجود الضرر الناتج عن انبعاث غازات الفليور كاؼبواد الدقيقة اؼبتطايرة 

عرب أبراج بعد غسلها للتقليل  FSP اؼبصاحبة ؽبا أثناء تصنيع اغبامض الفوسفورم كتصنيع أظبدة
من انبعاثها يف اؽبواء، ككوف ىذه النفاايت تنتهي ابلتساقط على أكراؽ النبااتت كعلى أرض 

 اؼبطلوبُت هبعل قرارىا معلال دبا فيو الكفاية.
 ( 393/4/2/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  07)القرار عدد 

 
 شروط صحتها. -الضرييب مسطرة الفرض  .450

إف صحة مسطرة الفرض الضرييب تقتضي تبليغ رسالة التصحيح األكىل إىل اؼبلـز داخل األجل 
من اؼبدكنة العامة للضرائب ابعتباره إجراء شكليا جوىراي ال يبكن  224القانوين اؼبنصوص عليو يف 

ذباكزه دبجرد اعبواب على الرسالة اؼبذكورة، سيما كأف جواب اؼبلـز عن تلك الرسالة يضمن 
 سبسكو بتبليغها لو خارج األجل. 

 (3618/4/2/2014 يف اؼبلف اإلدارم عدد 2015 يونيو 11الصادر بتاريخ  531 )القرار عدد
 

أثره على حق اللجوء إىل القضاء  -مسطرة اؼبطالبة ابلتعويض أماـ اإلدارة  .451
 للمطالبة ابؼبستحقات الناذبة عن األشغاؿ األصلية واإلضافية.

من دفًت الشركط اإلدارية العامة  51ك 50إف مسطرة اؼبطالبة اإلدارية اؼبنصوص عليها يف اؼبادتُت 
ال تتعلق سول إبمكانية اؼبطالبة ابلتعويض أماـ اإلدارة كليس من شأهنا اغبد من حق اللجوء إىل 

 القضاء للمطالبة ابؼبستحقات الناذبة عن األشغاؿ األصلية كاإلضافية.
 ( 925/4/1/2012يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015مارس  05الصادر بتاريخ  415)القرار عدد 

 
اؼبصادقة على  -من ؽ.ـ.ـ  494مفهـو مؤسسة الرئيس الوارد يف الفصل   .452

اغبجز لدى الغَت تعترب من إجراءات التنفيذ اليت تندرج ضمن اختصاص قاضي 



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

214 

إسناد مهاـ البت يف دعوى اؼبصادقة على اغبجز إىل انئب رئيس احملكمة  -التنفيذ 
 ينسجم مع اؼبقتضيات اؼبذكورة.

سند  -احملجوز عليو )اإلدارة العامة لألمن الوطٍت(  -غَت حجز لدى ال .453
 مباشرة اغبجز بدوف إذف قضائي. -تنفيذي 

جواز حجز ما  -عدـ استثناء أمواؿ اإلدارات العمومية كمؤسسات الدكلة من إجراءات التنفيذ 
اغبجز ال يعترب  -للمدين لدل الغَت كاؼبصادقة عليو بسبب خضوعها لقواعد صرؼ خاصة 

 خال يف السلطة التشريعية.تد
قد مت نسخو ضمنيا دبقتضى  14/06/1944ظهَت  -الطعن ابلنقض ال يوقف التنفيذ ضد اإلدارة 

احملدث للمحاكم اإلدارية  41-90من القانوف  7من ؽ.ـ.ـ احملاؿ عليو دبقتضى اؼبادة  361الفصل 
إمكانية طلب إيقاؼ تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضدىا دبقتضى حكم قضائي عند  -

 تقديبها للطعن ابلنقض كتقديبها طلبا صروبا بذلك.
من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية ينص على أنو: "يستدعي الرئيس األطراؼ عبلسة  494دبقتضى الفصل 

رئيس ىذه يقصد هبا مؤسسة الرئيس كما داـ أف اؼبصادقة على اغبجز لدل قريبة..."، كأف كلمة ال
الغَت تعترب من إجراءات التنفيذ اليت تندرج ضمن اختصاص قاضي التنفيذ كما داـ أف الفصل 

من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية الذم وبدد اختصاصات قاضي اؼبستعجالت قد نص على أنو:  149
سندت مهاـ قاضي اؼبستعجالت إىل أقدـ القضاة"، فإف إسناد "إذا عاؽ الرئيس مانع قانوين أ

مهاـ البت يف دعول اؼبصادقة على اغبجز إىل انئب رئيس احملكمة ينسجم مع اؼبقتضيات 
 من ؽ.ـ.ـ احملتج خبرقو. 494اؼبذكورة كال يشكل أم خرؽ للفصل 

ن ؽ.ـ.ـ دبا جاءت بو م 494إف احملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ؼبا ردت الدفع خبرؽ الفصل 
من ؽ.ـ.ـ يبنح لكل دائن ذايت أك اعتبارم يتوفر على دين اثبت  488من أنو: "إذا كاف الفصل 

من نفس القانوف كالوارد يف الباب  491إجراء حجز بُت يدم الغَت إبذف من القاضي فإف الفصل 
للمدين لدل الغَت اػبامس اؼبنظم للحجز لدل الغَت أكد على إمكانية مباشرة مسطرة حجز ما 

إما بناء على سند تنفيذم أك أبمر قضائي، كىو ما يستفاد منو أف مباشرة اؼبسطرة اؼبذكورة ال 
ربتاج حتما إلذف القاضي كإمبا يكفي كجود سند تنفيذم للقياـ بذلك مباشرة، كأف السند يف 
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ر أف اؼبشرع لئن كاف انزلة اغباؿ ىو قرار قضائي"، فإهنا مل زبرؽ اؼبقتضى احملتج خبرقو ابعتبا
أكجب استصدار أمر قضائي إبجراء حجز لدل الغَت يف حالة عدـ توفر طالبو على سند تنفيذم  

من ؽ.ـ.ـ فإنو مل يتطلب مثل ىذا اإلذف القضائي  488كما تقضي بذلك مقتضيات الفصل 
 مىت كاف طالب اإلجراء يتوفر على سند تنفيذم.

تطبيقاتو القضائية كيف غَته من القوانُت ما يستثٍت أمواؿ ال يوجد يف قانوف اؼبسطرة اؼبدنية ك 
اإلدارات العمومية كمؤسسات الدكلة من إجراءات التنفيذ دبا فيها حجز ما للمدين لدل الغَت 
كاؼبصادقة على ىذا اغبجز بسبب خضوعها لقواعد صرؼ خاصة أك لكوف اغبجز عليها يعترب 

يف اؼبيزانية العامة أك ألف يف اغبجز عليها عرقلة لعمل  تدخال يف السلطة التشريعية اليت برؾبتها
 اإلدارة.

من ؽ.ـ.ـ احملاؿ  361قد مت نسخها ضمنيا دبقتضى الفصل  14/06/1944إف مقتضيات ظهَت 
احملدث للمحاكم اإلدارية عندما حدد ىذا الفصل  41-90من القانوف  7عليو دبقتضى اؼبادة 

يذ بقوة القانوف على سبيل اغبصر كمل هبعل من ضمنها حالة اغباالت اليت يتم فيها إيقاؼ التنف
اؼبذكور  361التنفيذ ضد الدكلة أك إحدل إدارهتا أك مؤسساهتا، بل إف الفقرة الثانية من الفصل 

أعطى ؼبثل ىذه اإلدارات إمكانية طلب إيقاؼ تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضدىا دبقتضى 
 ابلنقض كتقديبها طلبا صروبا بذلك.حكم قضائي عند تقديبها للطعن 

 (603/4/2/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015فرباير  19الصادر بتاريخ  140)القرار عدد 
 

 تعويض عن األضرار. -إلغاؤه حبكم قضائي  -مقرر إداري بسحب الًتخيص  .454
 ؼبا كاف الطلب ينصرؼ إىل التعويض عن األضرار الشخصية الالحقة ابلطاعن جراء كفالتو
تضامنا للشركة كتقديبو لرىوف لفائدة دائنيها فبا ترتب عليو متابعتو كإدانتو من أجل إصدار شيك 
بدكف رصيد، ككذا صدكر أحكاـ عليو أبدائو للديوف اليت على الشركة بصفتو كفيال متضامنا 
كمقدما للرىن مع ما يًتتب على ذلك من بيع أمالكو، كىي أضرار شخصية مدعى هبا من طرفو 

عل صفتو يف التقاضي قائمة، كاحملكمة بتأييدىا للحكم اؼبستأنف القاضي بعدـ قبوؿ الطلب ذب
 بعلة انعداـ صفتو يف االدعاء، يكوف قرارىا فاسد التعليل.
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 ( 2982/4/2/2014 يف اؼبلف اإلدارم عدد 2015 يونيو 11الصادر بتاريخ  519 )القرار عدد
 

 ربرير تنازؿ كتايب صريح.وجوب  -إعفاؤه من الًتصبة  -موثق   .455
ال هبوز ألم موثق إعفاء الشخص الذم يتوىل الًتصبة أمامو من أداء اليمُت إال بناء على تنازؿ  
كتايب صريح من الشخص الذم تتم الًتصبة لفائدتو، كيتعُت أف تتم الًتصبة علنا ال نبسا يف 

 تعاقدين.األذف، كذلك حفاظا على الثقة اليت هبب أف يزرعها اؼبوثق يف اؼب
 ( 2787/4/1/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015مام  21الصادر بتاريخ  966)القرار عدد 

  
ال يعترب عمال  –سبلك حصص يف شركة ذات مسؤولية ؿبدودة  -موثق   .456

 ذباراي.
إف سبلك اؼبوثق أسهما يف شركة ذات مسؤكلية ؿبدكدة من غَت اؼبشاركة يف التسيَت ال يعترب من 

من  10قبيل القياـ ابألعماؿ التجارية كال يندرج ضمن حاالت اؼبنع اؼبنصوص عليها يف الفقرة 
 .04/05/1925من ظهَت التوثيق العصرم اؼبؤرخ يف  30الفصل 

 ( 2723/4/1/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015مام  21 الصادر بتاريخ 948)القرار عدد 
 

 –عدـ إخبار األطراؼ بذلك  –عدـ التأكد من وضعية العقار  –موثقة   .457
 ـبالفة مهنية.

إف عدـ أتكد اؼبوثقة من كضعية العقار إزاء احملافظة العقارية، كعدـ إخبار األطراؼ بوضعيتو 
اف عليها فعلو ليتم التعاقد بشأنو بدكف مشاكل، كاحملكمة اغبقيقية، يعترب تقصَتا منها ابلقياـ دبا ك

ؼبا قضت دبعاقبتها ابإليقاؼ عن مزاكلة اؼبهنة ؼبدة ثالثة أشهر بعلة ارتكاهبا للمخالفتُت اؼبنسوبتُت 
 إليها، تكوف قد عللت قرارىا تعليال كافيا كبنتو على أساس.

 (2814/4/1/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015فرباير  19الصادر بتاريخ  280)القرار عدد 
 

 سلطة احملكمة. –خربة اثلثة  –خربتُت  -تعويض  –نزع ملكية   .458
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ؼبا أكردت احملكمة يف ربديدىا للتعويض موقع العقار كمساحتو كطبيعتو ككجو استغاللو 
ين كمشتمالتو استنادا إىل تقريرم اػبربتُت اللذين اطمأنت لصحة أسباهبما، كأبرزت أف اػببَت 

ضمنا تقريرنبا بياانت عقود اؼبقارنة اليت توصال إليها، فإهنا مل تكن ملزمة إبجراء خربة جديدة ما 
 دامت قد كجدت يف اػبربتُت اؼبنجزتُت ما يغنيها عن ذلك.

 ( 2382/4/2/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يونيو  04الصادر بتاريخ  789)القرار عدد  
 

عدـ جواز  –طلب التعويض عن فقد الرقبة  –ض حكم ابلتعوي –نزع ملكية  .459
 التعويض مرتُت عن نفس الضرر.

من اؼبقرر أف الضرر ال يبكن تعويضو إال مرة كاحدة. كما داـ أف التعويض احملكـو بو دبقتضى 
اغبكم القاضي بنقل اؼبلكية كاف عن نزع اؼبلكية، فإف احملكمة ؼبا قضت ابلتعويض عن فقد الرقبة 

 اغبكم بتعويضُت عن نفس الضرر، كيكوف قرارىا غَت مرتكز على أساس.ينتج عنو 
 (897/4/2/2014 يف اؼبلف اإلدارم عدد 2015 يوليوز 23الصادر بتاريخ  627 )القرار عدد

 

 
عقار يتواجد يف منطقة االحتياط العقاري حسب  -خربة  –نزع اؼبلكية   .460

 أثره يف ربديد التعويض.  –تصميم التهيئة 
لئن كاف العقار موضوع نزع اؼبلكية يتواجد يف منطقة لالحتياط العقارم االسًتاتيجي حسب 
تصميم التهيئة الذم أشار إىل كوف اؼبنطقة اؼبذكورة موجهة لتوسع العمراف مستقبال على شكل 
عملية صباعية منظمة من طرؼ السلطة العامة كربت رعايتها، فإف ذلك ال يعٍت أف البناء فبنوع 

بصفة مطلقة، كإمبا فقط أتجيلو إىل حُت اؼبوافقة على تصميم هتيئة شامل لو كإقباز البنية  فيو
التحتية كالتجهيزات العمومية، كاحملكمة ؼبا راعت ذلك كاعتربت اتريخ نشر مقرر التخلي لتحديد 
التعويض اؼبستند على اػبربتُت اؼبنجزتُت يف اؼبلف، تكوف قد أبرزت كجو استعماؿ العقار 

 .7/81من القانوف رقم  20العناصر كاألسس اليت الواردة ضمن الفصل ك 
 (2344/4/3/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يونيو  04الصادر بتاريخ  767)القرار عدد 
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 سلطة تقديرية. –عنصر اؼبنفعة العامة  –خربة  –نزع ملكية  .461

ستعمالو كاقًتح تعويضا مقابل نزع ؼبا كاف تقرير اػبربة أشار إىل موقع العقار كمواصفاتو كنوع ا
ملكية القطعة األرضية، فإف احملكمة أبخذىا ابلتقرير اؼبذكور كابقي كاثئق اؼبلف كمضمن ؿبضر 
اللجنة اإلدارية للتقييم، تكوف قد راعت عنصر اؼبنفعة العامة اليت استهدفت العقار كأعملت 

 رة يف ربديد التعويض.سلطتها التقديرية اؼبستمدة عناصرىا من اؼبؤشرات اؼبذكو 
 ( 2842/4/3/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يونيو  11الصادر بتاريخ  790)القرار عدد 

 
عدـ تبخيس حق اؼبنزوعة ملكيتو يف اغبصوؿ على التعويض  -نزع ملكية  .462

 -الدفع بتخصيص العقار ضمن منطقة االحتياط العقاري االسًتاتيجي  -الكامل 
 عناصر تقييم التعويض.

ال هبوز تبخيس حق اؼبنزكعة ملكيتو يف اغبصوؿ على تعويض عن فقداف اؼبلكية جملرد أف العقار  
ضمن منطقة االحتياط العقارم حسب كاثئق التعمَت، كاحملكمة ؼبا حددت التعويض استنادا على 

عليها يف تقرير اػبربتُت اؼبنجزتُت يف اؼبرحلة االستئنافية تكوف قد ابرزت عناصر التقييم اؼبنصوص 
 كعللت قرارىا تعليال سليما. 81-7من قانوف  20الفصل 

 ( 2151/4/2/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  14)القرار عدد 
 

مقًتح اللجنة  -ربديد التعويض عن الضرر  -نزع ملكية لبناء طريق سيار   .463
 خربة اثنية.سلطة احملكمة يف إجراء  –خربة  –اإلدارية للتقييم 

إف ربديد التعويض عن الضرر من صميم السلطة التقديرية حملكمة اؼبوضوع مىت أقامت قضاءىا 
على أسباب سائغة ؽبا أصلها الثابت ابؼبلف، مستعينة ابآلراء الفنية للخرباء، فتأخذ منها ما 

ؼبستأنف تطمئن إليو يف تكوين قناعتها كتطرح ما عداه، كاحملكمة ؼبا قضت بتأييد اغبكم ا
كاستبعدت مقًتح اللجنة اإلدارية للتقييم بعلة أنو ؾبرد اقًتاح يتوقف نفاذه على قبولو من لدف 
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اؼبنزكعة ملكيتو، تكوف قد أبرزت العناصر كاألسس اليت اعتمدهتا يف ربديد التعويض اؼبستند على 
 اػبربة اليت اطمأنت إليها، كمل تكن ابلتايل ملزمة ابألمر خبربة اثنية.

 ( 1747/4/3/2014يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  09)القرار عدد 

 
 –عدـ اإلدالء أبصل الوكالة  –مًتصبة إىل اللغة العربية  -وكالة التقاضي   .464

 األثر القانوين.
إف صفة الوكيل يف الدعول تتوقف على تقدًن الوكالة اؼبمنوحة لو من طرؼ اؼبوكل. كاحملكمة ؼبا 
قضت إبلغاء اغبكم اؼبستأنف كتصداي اغبكم بعدـ قبوؿ الطلب بعلة عدـ اإلدالء ابلوكالة 
اؼبذكورة، كدكف استنفاد اإلجراءات القانونية اؼبتعلقة ابلعقود اؼبربمة يف اػبارج تكوف قد عللت 

 .قرارىا تعليال سليما
 ( 2439/4/2/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  08)القرار عدد 

 
قرار بتحديد مبلغ التعويض عن  –وكالة مستقلة لتوزيع اؼباء والكهرابء  .465

 –ذباوز يف استعماؿ السلطة  –األضرار الناصبة عن اختالس التيار الكهرابئي 
 اختصاص القضاء بتقدير التعويض عن األضرار اؼبذكورة.

ار الناصبة عن اختالس التيار الكهرابئي إف كاف لو ؿبل يرجع إف ربديد مبلغ التعويض عن األضر 
إىل القضاء بعد التأكد من نوع كحجم األضرار اؼبدعى هبا كيف ظل ضماانت التقاضي اؼبنصوص 
عليو قانوان. كالقرار الصادر عن الوكالة اؼبستقلة لتوزيع اؼباء كالكهرابء الذم ازبذت فيو اؼببادرة 

الحقة هبا كالتعويض الواجب من غَت اللجوء إىل القضاء متسم ابلتجاكز بتحديد حجم األضرار ال
 يف استعماؿ السلطة ككاجب اإللغاء.

 ( 27/4/1/2013يف اؼبلف اإلدارم عدد  2015يناير  15الصادر بتاريخ  67)القرار عدد 
 
 

  



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

220 

 خامسا: قرارات الغرفة االجتماعية
 

استيفاؤىا من صبيع  – خضوعها لالمتياز –األجور والتعويض عن الفصل   .466
 منقوالت اؼبشغل برتبة أوىل عن ابقي الديوف األخرى.

إف األجور كالتعويض عن الفصل اليت يكوف األجَت دائنا هبا ؼبشغلو تستوىف من صبيع منقوالت 
ىذا األخَت قبل غَتىا من الديوف األخرل اليت ربظى بدكرىا ابالمتياز ما دامت ربتل الرتبة األكىل 

من  382من ؽ.ؿ.ع دبقتضى نص اؼبادة  1248ديل الذم طرأ على مقتضيات الفصل طبقا للتع
مدكنة الشغل، كعلى ىذا األساس فإف التعديل اؼبذكور ال ينحصر نطاقو يف الرتبة بل يسرم أيضا 

 على اعبزء القابل للحجز.
 (1442/5/2/2013 عدد االجتماعييف اؼبلف  2015يونيو  17 الصادر بتاريخ 1397 القرار عدد) 
 

 طرد تعسفي. –توقيف األجراء عن العمل  –إغالؽ اؼبشغل للمحل   .467
ؼبا اعتربت األجَت يف حالة طرد تعسفي نظرا لكونو ال يد لو يف الظركؼ اليت أدت إىل إف احملكمة 

توقيف الشغل ابحملل الذم كاف يعمل بو، كال عالقة لو ابلتسيَت كاؼبشاكل اػباصة ابحملل، كرتبت 
 اآلاثر القانونية عن ذلك، يكوف قرارىا مرتكزا على أساس.

 ( 97/5/1/2015 عدد االجتماعييف اؼبلف  2015دجنرب  3الصادر بتاريخ  2469 )القرار عدد 
 

 طرد تعسفي. –مدة غَت معلومة  –إيقاؼ األجَت عن العمل  .468
إيقاؼ األجَت عن العمل ؼبدة غَت معلومة قصد التبُت من اػبطأ اؼبنسوب لو كإف ظبي احًتازاي، 

من مدكنة الشغل اؼبتعلقة ابلعقوابت التأديبية اليت حددت شبانية  37فإنو يتناىف كمقتضيات اؼبادة 
 أايـ كأقصى مدة للتوقيف.

 (1640/5/1/2014االجتماعي عدد يف اؼبلف  2015أبريل  09الصادر بتاريخ  884)القرار عدد 
 
 مشركعية الفصل من العمل. –ـبالفة لتعليمات اؼبشغل  –تدخُت األجَت يف مقر العمل  
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إف األجَت مت ضبطو كىو يدخن داخل مقر العمل للمرة الثانية، كقد أقر بعلمو دبنع التدخُت 
كبواقعة تدخينو مع زميل لو. كالقرار االستئنايف اؼبؤيد للحكم االبتدائي ؼبا اعترب أف األجَت ارتكب 

كإخالال  خطأ جسيما يتمثل يف ـبالفة تعليمات اؼبشغل الذم يتوفر على سلطة اإلدارة كالتدبَت
من مدكنة الشغل، كرتب على ذلك  21ابلتزامو كأجَت ابالمتثاؿ ألكامر مشغلو طبقا للمادة 

 مشركعية فصلو من العمل يكوف ما انتهى إليو غَت خارؽ للقانوف كمرتكزا على أساس.
 (607/5/1/2013يف اؼبلف االجتماعي عدد  2014فرباير  13الصادر بتاريخ  196)القرار عدد 

 
عدـ إجبار اؼبشغلة على ازباذ نفس العقوبة  –خطأ جسيم  –أجراء  تشاجر  .469

 يف حقهما. 
إف اؼبشغلة ؽبا صالحية اختيار العقوبة اليت تعتربىا مناسبة للفعل اؼبرتكب، كىي يف ذلك غَت 
ملزمة ابزباذ نفس العقوبة يف مواجهة العماؿ الذين ارتكبوا نفس الفعل مادامت تستند يف قرارىا 

مهنية صرفة كبعيدة عن أم معايَت سبييزية على أساس العرؽ أك الدين أك اعبنس أك  على أسباب
 االنتماء النقايب أك السياسي.

 ( 2040/5/1/2015 عدد االجتماعييف اؼبلف  2015دجنرب  10 الصادر بتاريخ 2519 )القرار عدد 
 

 –ا عدـ الطعن فيه –عقوبة أتديبية  -تشاجر األجَت مع مشغلو دبقر العمل   .470
 انتفاء الطرد التعسفي. –عدـ الرجوع للعمل 

ؼبا كاف للمشغل اغبق يف ازباذ عقوابت أتديبية يف مواجهة أجَته تطبيقا ؼبقتضيات الفقرة الثانية 
من مدكنة الشغل كيف إطار سلطتو التنظيمية اؼبخولة لو، فإف القضاء ىو اؼبختص  37من اؼبادة 

أكد من كجود اػبطأ اؼبثار مث شرعية اعبزاء اؼبتخذ كمدل للنظر يف مدل شرعية ىذه السلطة كالت
تناسبو مع اػبطأ اؼبرتكب كذلك يف نطاؽ حقو يف الرقابة الواسعة على الوصف القانوين اؼبعطى 

من ـ.ش كاعتربت  62للوقائع، كاحملكمة ؼبا ردت الدفع بعدـ احًتاـ اؼبشغلة ؼبسطرة الفصل 
نو مل يطعن يف العقوبة التأديبية الصادرة يف حقو أماـ احملكمة، كمل األجَت مغادرا تلقائيا لعملو بعلة أ

 يرجع إىل عملو بعد انتهاء مدة العقوبة اؼبذكورة، تكوف قد عللت قرارىا تعليال كافيا.
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 (85/5/1/2013يف اؼبلف االجتماعي عدد  2014مام  29الصادر بتاريخ  734)القرار عدد 
 

اتفاؽ  –اغبكومية اؼبكلفة ابلشغل  رخصة السلطة –تشغيل أجَت أجنيب   .471
التزاـ ابطل وعدمي  –الطرفُت دبقتضى عقد مستقل على اعتباره عقد غَت ؿبدد اؼبدة 

 األثر. 

من اؼبقرر قانوان أف كل مشغل يرغب يف تشغيل أجَت أجنيب هبب عليو أف وبصل على رخصة من 
ضع على عقد الشغل. كؼبا  قبل السلطة اغبكومية اؼبكلفة ابلشغل تسلم على شكل أتشَتة تو 

كانت التأشَتة على عقد شغل األجَت األجنيب شرط صحة لقيامو، فإنو مىت انعدمت بطل 
العقد، كما دامت ؿبددة يف الزماف فإف استمرار األجَت يف العمل بعد انتهاء أجلها ال هبعل من 

ى اعتباره كذلك عقد عملو عقدا غَت ؿبدد اؼبدة حىت لو اتفق الطرفاف دبقتضى عقد مستقل عل
خالفا ؼبا ذىبت إليو احملكمة مصدرة القرار اليت خرقت مقتضيات آمرة كمن النظاـ العاـ حينما 

 306اعتمدت العقد اؼبستقل مع أف االلتزاـ الباطل بقوة القانوف ال ينتج أثرا عمال أبحكاـ الفصل 
 من ؽ.ؿ.ع.
 (298/5/1/2014الجتماعي عدد يف اؼبلف ا 2015مارس  19الصادر بتاريخ  741)القرار عدد 

 
 –عدـ التمييز بُت اؼبشغل األجنيب واؼبشغل اؼبغريب  –تشغيل أجَت أجنيب   .472

وجوب اغبصوؿ على الرخصة ابلشغل ربت  – 516خضوعهما معا ؼبقتضيات اؼبادة 
 طائلة بطالف عقد الشغل. 

اؼبشرع مل يبيز بُت اؼبشغل األجنيب كاؼبشغل اؼبغريب عند تشغيلو األجَت األجنيب فكالنبا ىبضع 
من مدكنة الشغل، كاحملكمة ؼبا ثبت ؽبا من بطاقة تعريف األجَتة أهنا من  516ؼبقتضيات اؼبادة 

ه، جنسية فرنسية، كأف عقد العمل الرابط بينها كبُت اؼبشغل األجنيب ىبضع للمقتضيات أعال
كرتبت على ذلك بطالف عقد الشغل لغياب الرخصة ابلشغل من قبل السلطة اغبكومية اؼبعنية، 

 تكوف قد عللت قرارىا تعليال كافيا.
 (262/5/1/2013يف اؼبلف االجتماعي عدد  2014أبريل  24الصادر بتاريخ  570)القرار عدد 
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 –ناء العمل وفاة صاحب اؼبقاولة على إثر سقوطو أث – تعاقد مع مقاولة  .473

 عدـ قياـ حادثة شغل.  –انتفاء عالقة التبعية بُت الطرفُت 

ؼبا ثبت أف اؼبطلوب أنكر عالقة الشغل الرابطة بينو كبُت الضحية اؽبالك الذم مل يكن مستخدما 
معو أك اتبعا لو أك أنو يعمل ربت إشرافو أك مراقبتو كإمبا كاف مقاكال يف الصباغة يشتغل على 

غَتة مستقلة تشغل عددا من العماؿ كأنو مل يكن يتواجد ابستمرار دبكاف العمل شكل مقاكلة ص
كإمبا كاف يزكره ؼبراقبة درجة إقباز األشغاؿ من طرؼ مستخدميو، كأف اؽبالك تعاقد معو من أجل 
صباغة منزلو كسلمو تسبيقا عن عملو، كىو ما مل يكن ؿبل منازعة من طرؼ الورثة، فإف االتفاؽ 

ؼبنزؿ كاؽبالك على صباغة منزلو كتسليمو تسبيقا عن عملو ال يشكل حجة كافية بُت صاحب ا
 على كجود عالقة التبعية بينهما كال يًتتب عنها قياـ حادثة الشغل. 

 (1016/5/1/2013يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015فرباير  18الصادر بتاريخ  461)القرار عدد 
 

 إثباهتا. –اؼبعتمدة يف ربديده األجرة  –تعويض عن الطرد التعسفي   .474

إف اؼبشغلة ىي اؼبلزمة قانوان دبسك دفاتر أداء األجور كتسليم أجرائها أكراؽ األداء إثبات ما  
من مدكنة الشغل. كاحملكمة ؼبا  371ك 370كانت تصرفو ؽبم من أجر عمال دبقتضيات اؼبادتُت 

ـ هبا لألجَت بعلة عدـ إدالءه دبا اعتمدت يف ربديد التعويضات على اغبد األدىن لألجر احملكو 
 يثبت أجرتو، تكوف قد بنت قضاءىا على تعليل غَت سليم كخرقت اؼبقتضيات القانونية اؼبذكورة.

 ( 1494/5/2/2013عدد  االجتماعييف اؼبلف  2015يونيو  10الصادر بتاريخ  1368 )القرار عدد
 

واؼبنع من الدخوؿ من ادعاء االلتحاؽ ابلعمل  –تعويض عن الطرد التعسفي   .475
 سلطة احملكمة يف تقديرىا. –شهادة الشهود  –إثباتو  –طرؼ اغبارس 

إف شهادة الشهود يبقى أمر تقديرىا موكوال لسطلة قضاة اؼبوضوع كال رقابة عليهم يف ذلك من 
قبل ؿبكمة النقض إال من حيث التعليل، كاحملكمة ؼبا اعتربت أف اؼبشغلة ىي من أهنت العالقة 

غلية بعلة أف األجَت أثبت التحاقو دبقر عملو اعبديد ابلضيعة إال أنو منع من الدخوؿ حسبما الش
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أكده شاىده الذم أفاد أبف حارس الضيعة صرح لو أبنو ال يبكنو إدخالو إذا مل وبصل على 
تعليمات كأنو أغلق الباب كرفض فتحو ؾبددا، كىي شهادة إثبات ال يبكن دفعها بشهادة اغبارس 

 من منعو من الدخوؿ، تكوف قد عللت قرارىا تعليال سليما.كىو 
 (174/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015يناير  15الصادر بتاريخ  40)القرار عدد 

 
عقد مشارطة بُت القبيلة  –فقيو دبسجد  –تعويض عن الطرد التعسفي   .476

 انتفاء عناصر عقد الشغل. –والفقيو 

من طرؼ اؼبطلوبُت يف إطار ما يطلق عليو " عقد اؼبشارطة " الذم إف الطاعن مت التعاقد معو 
يعترب عقدا عرفيا تشارط بو القبيلة فقيها على إمامة الصالة كتعليم األطفاؿ حفظ القرآف كاإلفتاء، 
دبقابل قد يكوف ماداي أك عبارة عن مكافآت عينية تعطى يف اؼبناسبات الدينية أك أسبوعيا، 

ضع لرقابة أك توجيو جهة ؿبددة بعينها، ألنو يؤدم مهمتو حبسب الضوابط كابلتايل فإنو ال ىب
اإلسالمية، كال ىبضع يف ذلك لرقابة كتوجيو القبيلة، فبا يبقى معو القرار اؼبطعوف فيو القاضي 

 برفض الطلب النتفاء عناصر عقد الشغل غَت خارؽ للقانوف.
 (1728/5/1/2013لف االجتماعي عدد يف اؼب 2015مارس  05الصادر بتاريخ  625)القرار عدد 

 
مراعاة األجر دبعناه األساسي  –كيفية احتسابو   –تعويض عن الطرد التعسفي   .477

 مع توابعو. 

هبب مراعاة األجر دبعناه األساسي مع توابعو يف تقدير التعويض اؼبستحق لألجَت يف احتساب 
التعويض عن الفصل حسب التفصيل الوارد ابؼبادة اؼبذكورة، كاحملكمة ؼبا اعتمدت يف احتسابو 

رة درىم للساعة الواردة بورقة األداء كاليت يقابلها أج 14,45على ىذا التعويض أجرة ساعة قدرىا 
درىم، كاليت ال سبثل حىت األجرة الصافية احملددة يف كرقة أداء األجر اؼبذكور  3005,6شهرية قدرىا 

من مدكنة الشغل اؼبستدؿ هبا  57درىم، يكوف قرارىا جاء خارقا ؼبقتضيات اؼبادة  6559,76كىي 
 كغَت مرتكز على أساس قانوين.

 (2024/5/1/2013ؼبلف االجتماعي عدد يف ا 2015يناير  8الصادر بتاريخ  18)القرار عدد 
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قرار وزيري  –اتفاقية صباعية حددت ثالثة أشهر  –تعويض عن مدة اإلخطار   .478

 القانوف األفيد لألجَت ىو الواجب التطبيق. –شهرا  12حدد 

إف احملكمة ؼبا تبنت تعليالت اغبكم االبتدائي الذم علل ما قضى بو من تعويض عن اإلخطار 
من االتفاقية اعبماعية ؼبستخدمي األبناؾ اليت حددت التعويض  58على أساس مقتضيات اؼبادة 

عن اإلخطار يف حالة إهناء عقد العمل بشكل صباعي أك فردم يف ثالثة أشهر، يف حُت أف 
حدد التعويض عن اإلخطار ابلنسبة لألجَت الذم تتجاكز  13/08/1951زيرم اؼبؤرخ يف القرار الو 

مدة خدمتو عشر سنُت يف إثٍت عشر شهرا ابلنسبة للمدراء كاألطر، تكوف قد خرقت قاعدة: "أف 
 القانوف الواجب التطبيق ىو القانوف األفيد لألجَت"، كعللت قرارىا تعليال فاسدا.

 ( 1497/5/1/2013يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  22)القرار عدد 
 

ساعة  48إشعار اؼبشغل خالؿ  –مرض أو حادثة  –تغيب األجَت عن العمل   .479
مغادرة  –إدالء بشهادة طبية مثبتة للغياب يـو استئناؼ العمل  –لتربير الغياب 
 تلقائية للعمل. 

من مدكنة الشغل، هبب على األجَت الذم تغيب عن العمل بسبب مرض أك  271دبقتضى اؼبادة 
ساعة إال إذا حالت القوة القاىرة دكف ذلك. كعليو  48حادثة تربير غيابو كإشعار مشغلو خالؿ 

 48فإف غياب األجَت بسبب حادثة شغل يوجب عليو تربير غيابو كإشعار مشغلو داخل أجل 
ء بشهادة طبية مثبتة للغياب يـو ؿباكلة استئناؼ العمل، فبا يعد ساعة، كال يعفيو من ذلك اإلدال

 62معو مغادرا لعملو، كهبعل اؼبشغل يف حل من سلوؾ مسطرة الفصل اؼبنصوص عليها ابؼبادة 
 كما يليها من مدكنة الشغل.

 ( 113/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2014دجنرب  18الصادر بتاريخ  1554)القرار عدد 
 

هبب أف تكوف بُت نفس  –مطالبة قضائية  –حادثة شغل  –انقطاعو  –تقادـ   .480
 احتساب مدة طبس سنوات ابتداء من اتريخ اغبادثة إىل اتريخ الشفاء. –األطراؼ 
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من ؽ.ؿ.ع فإف ىذه  381إذا كاف التقادـ ينقطع ابؼبطالبة القضائية عمال أبحكاـ الفصل 
كالثابت أف الدعول اغبالية للطاعنة كالرامية إىل  اؼبطالبة هبب أف تكوف بُت نفس األطراؼ،

مراجعة اإليراد كجهت ضد اؼبطلوبة يف النقض شركة التأمُت، فيما دعواىا السابقة اليت اعتربهتا 
قاطعة للتقادـ كجهت ضد صندكؽ الزايدة يف اإليراد، فال يستقيم االستدالؿ هبا لقطع التقادـ، 

 16/2/1994كالشفاء منها كاف بتاريخ  21/6/1993كقعت بتاريخ كؼبا كانت اغبادثة يف النازلة قد 
، فإهنا بذلك تكوف قد تقادمت ؼبركر أجل طبس 17/5/2010كالدعول اغبالية مل تقدـ إال بتاريخ 

كىو ما طبقو  6/2/1963من ظهَت  276سنوات على اتريخ الشفاء كفقا ؼبا يقضي بذلك الفصل 
 القرار اؼبطعوف فيو الذم كاف معلال دبا فيو الكفاية.

 (198/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015يناير  15الصادر بتاريخ  46)القرار عدد 
 

أربع سنوات من اتريخ وقوع  –اغبقوؽ يف اإلعاانت والتعويضات  –تقادـ   .481
 اغبادثة.

تتقادـ اغبقوؽ يف اإلعاانت كالتعويضات دبركر أربع  6/2/1963من ظهَت  269دبقتضى الفصل 
سنوات من اتريخ كقوع اغبادثة. كؼبا كانت اغبادثة اليت تعرض ؽبا اؼبطلوب يف النقض كقعت 

كمت التصريح هبا يف نفس التاريخ كأقبز بشأهنا تقرير من طرؼ السلطات  5/11/2002بتاريخ 
ذ التاريخ اؼبذكور إىل حُت تقدًن اؼبطلوب يف النقض البحرية، إال أف أم إجراء مل يتخذ بشأهنا من

أم بعد مركر أزيد من أربع سنوات على اتريخ التصريح هبا أم  1/8/2010دعواه بتاريخ 
فبا تكوف معو دعول اؼبطلوب يف النقض قد طاؽبا التقادـ اؼبسقط، خاصة يف غياب  5/11/2002

كمة يكوف من شأنو قطع مدة التقادـ أك ازباذ أم إجراء فيها سواء من طرفو أك من طرؼ احمل
 إيقافو.

 (910/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015فرباير  04الصادر بتاريخ  352)القرار عدد 
  

التوفر  -شهادة الشهود  -مرحلة االستئناؼ –سبسك األجَت إبجراء حبث   .482
 على العناصر الكافية للبت يف جوىر النزاع.
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يرجع للسلطة التقديرية لقضاة اؼبوضوع كال رقابة حملكمة النقض على  إف تقييم شهادة الشهود
ذلك إال من حيث التعليل، كاحملكمة ؼبا اعتربت األجَتة يف حالة مغادرة تلقائية استنادا على 
شهادة الشاىدتُت اؼبستمع إليهما ابتدائيا، هبعلها غَت ملزمة إبجراء حبث يف اؼبرحلة االستئنافية 

على العناصر الكافية للبت يف جوىر النزاع، يكوف ما انتهت إليو معلال تعليال  مادامت تتوفر 
 كافيا كمرتكزا على أساس.

 (1074/5/1/2013يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015أبريل  30الصادر بتاريخ  1064)القرار عدد 
 

مسطرة خاصة غَت  –تنفيذ األحكاـ القضائية ابإليرادات العمرية السنوية   .483
عدـ إلزاـ احملكـو لو ابلتبليغ والتنفيذ وإقامة  –من ؽ.ـ.ـ  428خاضعة للفصل 

 ؿبضر امتناع.

من اؼبقرر أف مسطرة تنفيذ األحكاـ القضائية ابإليرادات العمرية السنوية تعد مسطرة خاصة ال 
من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية، كابلتايل فإف  428تنفيذ األحكاـ اؼبدنية طبقا للفصل  عالقة ؽبا دبسطرة

 احملكـو لو غَت ملـز بسلوؾ مسطرة التبليغ كالتنفيذ كإقامة ؿبضر االمتناع عن التنفيذ.
 (1080/5/1/2013يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015يناير  8الصادر بتاريخ  15)القرار عدد 

 
عدـ القياـ  –لألجَتة إبحضار من يؤازرىا يف جلسة االستماع توجيو إشعار   .484

تنازؿ من األجَتة عن حقها اؼبقرر  –ابؼبطلوب واالستماع إليها دوف إبداء أي ربفظ 
 ؽبا قانوان. 

من اؼبقرر قضاء أف إشعار األجَتة إبحضار من يؤازرىا أثناء جلسة االستماع أيضا يعترب حقا ؽبا 
من مدكنة الشغل. كأف عدـ إحضارىا ؼبن يؤازرىا  62نصوص عليها يف اؼبادة يف التمتع ابغبماية اؼب

من مندكب لألجراء أك فبثل نقايب ابؼبقاكلة، كاالستماع إليها دكف إبداء أم ربفظ يعترب تنازال 
 منها عن ذلك اغبق.

 ( 1683/5/1/2013يف اؼبلف االجتماعي عدد  2014نونرب  27الصادر بتاريخ  1410)القرار عدد 
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عبء إثبات الرجوع إليو أو منعو من  –توجيو إنذار ابلرجوع إىل العمل   .485
توجيو نفس اإلنذار لألجَت بعد رفع دعوى التعويض  –االلتحاؽ بو يقع على األجَت 

عدـ إعفاءه من االستجابة ؽبذا اإلنذار كلما كانت الفًتة الالحقة عن  –عن الطرد 
 ادعاء الطرد وجيزة.

قانوان أف توصل األجَت إبنذار الرجوع إىل العمل يضع عليو عبء إثبات الرجوع إليو أك من اؼبقرر 
منعو من االلتحاؽ بو. أما إذا كقع توجيو إنذار الرجوع إىل العمل بعد رفع األجَت لدعواه، فإنو 
 يتعُت عليو االستجابة ؽبذا اإلنذار كلما كانت الفًتة الفاصلة بُت ادعاء الطرد كرفع الدعول

 كجيزة.
 ( 1554/5/1/2013يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015مارس  12الصادر بتاريخ  674)القرار عدد 

 
 –حق دستوري يبارس للدفاع عن حقوؽ مشروعة للعماؿ  –حق اإلضراب   .486

 -حجز األجراء للشاحنات واالحتفاظ دبفاتيحها للضغط على اؼبشغلة إبصالحها 
 عمل غَت مشروع.

غريب يضمن فبارسة حق اإلضراب من أجل الدفاع عن اغبقوؽ اؼبشركعة لئن كاف الدستور اؼب
للعماؿ، فإف قياـ األجراء حبجز الشاحنات كاالحتفاظ دبفاتيحها قصد الضغط على اؼبشغلة 

 إبصالحها يشكل عمال غَت مشركع ألنو ال يهدؼ إىل ربقيق مصلحة عامة للمضربُت. 
 (758/5/1/2013يف اؼبلف االجتماعي عدد  2014 أكتوبر 23الصادر بتاريخ  1245)القرار عدد 

 

غايتو الدفاع عن حقوؽ  –حق دستوري  –حق اإلضراب عن العمل   .487
 عمل غَت مشروع. –منع خروج الشاحنات  –مشروعة للعماؿ 

إف اإلضراب كإف كاف حقا مشركعا يكفلو الدستور، فإف الغاية منو الدفاع عن حقوؽ مشركعة 
األجَت رفقة ابقي العماؿ كاف من أجل إقناع اؼبشغلة إبصالح الشاحنات للعماؿ، كأف ما قاـ بو 

اليت كانوا يعملوف عليها، كأف ما قاموا بو من حجز للشاحنات كاالحتفاظ دبفاتيحها ال يهدؼ 
 إىل مصلحة عامة للمضربُت كابلتايل يشكل عمال غَت مشركع.
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 (757/5/1/2013لف االجتماعي عدد يف اؼب 2014أكتوبر  23الصادر بتاريخ  1244)القرار عدد 
 

صدوره بصفة  –بت يف طلبُت أوؽبما ابتدائيا والثاين انتهائيا  –حكم ابتدائي   .488
 قابليتو للطعن ابالستئناؼ وليس للطعن ابلنقض. –ابتدائية ابلنسبة عبميع الطلبات 

لبُت: األكؿ إف مقاؿ الدعول الذم تقدـ بو اؼبطلوب يف النقض لدل احملكمة االبتدائية تضمن ط
يرمي إىل اغبكم لو دبؤخرات اإليراد غَت اؼبؤداة، كالثاين يرمي إىل اغبكم لو بغرامة إجبارية طبقا 

من ؽ.ـ.ـ فإف  21اؼبتعلق حبوادث الشغل. كطبقا للفصل  6/2/1963من ظهَت  143للفصل 
اؼبتعلق ابلغرامة  الطلب األكؿ اؼبتعلق ابإليراد يتم البت فيو ابتدائيا، يف حُت أف الطلب الثاين

يتم البت فيو انتهائيا. كؼبا كاف اغبكم اؼبطعوف فيو بت يف  21اإلجبارية كعمال بنفس الفصل 
من  15الطلبُت على النحو اؼبشار إليو أعاله قد صدر بصفة ابتدائية طبقا ؼبقتضيات الفصل 

ؽ.ـ.ـ، فإنو يتعُت سلوؾ مسطرة الطعن فيو ابالستئناؼ لكونو ليس حبكم انتهائي حىت وبوز 
 من ؽ.ـ.ـ. 353الطعن فيو ابلنقض عمال ابلفصل 

 (1442/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015يناير  21الصادر بتاريخ  130)القرار عدد 
 

 -قشة موضوع الدعوى ال وبوؿ دوف منا -عدـ استئنافو  –حكم سبهيدي   .489
 عدـ جديتو. – 63الدفع دبقتضيات اؼبادة 

إف عدـ استئناؼ اغبكم التمهيدم ال وبوؿ دكف مناقشة موضوع الدعول طاؼبا أف االستئناؼ 
 63انصب على اغبكم التمهيدم يف صبيع مقتضياتو، كأف ما أثَت بشأف الدفع دبقتضيات اؼبادة 

 عبواب لكونو غَت منتج.من ؽ.ـ.ـ، فإف احملكمة غَت ملزمة اب
 (506/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2014أكتوبر  16الصادر بتاريخ  1228)القرار عدد 

 
أجل شبانية أايـ من اتريخ التبُت من اػبطأ  –مسطرة االستماع  –خطأ جسيم   .490

 ال من اتريخ اكتشافو.



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

230 

من اؼبقرر أف مشرع مدكنة الشغل كلئن كاف قد ألـز اؼبشغل ابالستماع إىل األجَت قبل فصلو حُت 
مواجهتو ابرتكاب خطأ جسيم كحدد لذلك أجل شبانية أايـ ابتداء من اتريخ التبُت من اػبطأ 

 من مدكنة الشغل كليس من اتريخ اكتشافو، فإنو مل يبنعو من االستماع 62طبقا ألحكاـ اؼبادة 
 إليو حىت قبل ختم إجراءات التحقيق معو بشأف اػبطأ كالتبُت منو. 

 (175/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015يناير  15الصادر بتاريخ  41)القرار عدد 
 

 توقفها على البت يف دعوى حادثة الشغل أو تقادمها. –دعوى اغبق العاـ   .491

ى البت يف دعول حادثة الشغل ما مل تتقادـ كما من اؼبقرر قانوان أف دعول اغبق العاـ متوقفة عل
، ما داـ أف اؽبدؼ منها ىو اغبصوؿ على 6/2/1963من ظهَت  174نص على ذلك الفصل 

 التعويض الكامل الذم يغطي ما مل يغطو اإليراد األساسي. 
 ( 1254/5/2/2014عدد  االجتماعييف اؼبلف  2015أبريل  15الصادر بتاريخ  744 )القرار عدد 
 

 اػبيار لألجَت بُت اإلرجاع والتعويض. –أجل رفعها  –دعوى الفصل   .492
هبب رفع دعول الفصل أماـ احملكمة اؼبختصة يف أجل تسعُت يوما من اتريخ توصل األجَت دبقرر 
الفصل، ألهنا ىي اػبيار اؼبمنوح لألجَت بُت طلب إرجاعو إىل عملو كبُت طلب حصولو على 

 تعويض عن الضرر. 
 (900/5/1/2013عدد  االجتماعييف اؼبلف  2015نونرب  19الصادر بتاريخ  2338 د)القرار عد

 
تصريح صادر عن األجَت مصادؽ عليو وعلى التوقيع لدى  –دفع ابألمية   .493

الدفع بكونو  -لديو وقت كايف للتأكد والعلم دبضمونو  –اعبهة اإلدارية اؼبختصة 
 ات يقع على األجَت.عبء اإلثب –وقع الوثيقة ربت التدليس واإلكراه 

إف الطالبة دفعت بكوف األجَت التحق للعمل لديها يف اتريخ معُت، كإلثبات ذلك أدلت بتصريح 
ابلشرؼ صادر عن اؼبطلوب كمصادؽ على صحة إمضائو من طرؼ ىذا األخَت يؤكد التاريخ 

اؼبطلوب بتوقيعو أعاله. كالقرار االستئنايف ؼبا استبعد التصريح ابلشرؼ بعلة األمية، كاغباؿ أف 
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على الوثيقة اؼبذكورة كمصادقتو على توقيعو لدل اعبهة اإلدارية اؼبختصة يكوف لو الوقت الكايف 
للتأكد كالعلم دبضموهنا. كما أف دفعو بكونو كقع الوثيقة ربت التدليس كاإلكراه بقي بدكف إثبات 

 كىو اؼبكلف إبثباتو، يكوف ما انتهى إليو منعدـ التعليل.
 (52/5/1/2015يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015شتنرب  3الصادر بتاريخ  1733عدد  )القرار

 
 عدـ إثبات فسخو. –عقد أتمُت  –دفع ابنعداـ الضماف  .494

إف القرار اؼبطعوف فيو ؼبا رد على ما أاثرتو اؼبؤمنة حوؿ انتفاء الضماف بعد انتهاء عقد التأمُت 
ؿ فبا يفيد فسخ العقد اؼبذكور، يكوف قد أجاب دبا الذم كاف يربطها ابؼبشغلة بعلة أف اؼبلف خا

 فيو الكفاية على ما أثَت ابلوسيلة، كمرتكزا على أساس سليم.
 (1500/5/2/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015مارس  18الصادر بتاريخ  702)القرار عدد 

 
عدـ احًتاـ النظاـ الداخلي  -رفض األجَت ارتداء البذلة اؼبخصصة للعماؿ  .495
 فصل مشروع من العمل.  –مقاولة لل

من مدكنة الشغل كردت على سبيل اؼبثاؿ ال  39إف األخطاء اعبسيمة اؼبشار إليها يف اؼبادة 
اغبصر بدليل قوؽبا "تعترب دبثابة" لذلك فإف معيار التفرقة بُت اػبطأ اعبسيم كغَته كترتيب اآلاثر 

مة مع تعليلها لذلك، كؼبا كاف صاحب القانونية على ذلك يرجع إىل السلطة التقديرية للمحك
اؼبقاكلة لو سلطة تنظيمية يف إدارة مشركعة ككضع ضوابط لعملو منها توزيع بذؿ موحدة على 
صبيع مستخدميو الستعماؽبا يف فصل الصيف قصد التعريف ابؼبستخدـ للزبناء كيشكل شكال 

اص ابلنقل اغبضرم، تنظيميا لظهور مستخدمي الشركة حسب ما يقتضيو دفًت التحمالت اػب
فإف األجَت مل ينازع يف ذلك، كيبقى رفضو ارتداء البذلة اؼبقدمة لو من طرؼ مشغلو مثل ابقي 
اؼبستخدمُت يعترب خركجا على النظاـ الداخلي للشركة كضوابطها الواجب عليو التقيد هبا 

 كاحًتامها. 
 (895/5/1/2013يف اؼبلف االجتماعي عدد  2014يناير  30الصادر بتاريخ  153)القرار عدد 
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 -فصلو من العمل بسبب سنو  –سنة أثناء التعاقد  60يفوؽ  –سن األجَت   .496
 111من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  5يشكل نوعا من التمييز وفق اؼبادة 

 .1963واؼبصادقة عليها من طرؼ اؼبملكة اؼبغربية سنة 

نة الشغل تطبق على األجَت الذم يزاكؿ عملو الفعلي ابؼبقاكلة من مدك  526إف مقتضيات اؼبادة 
قبل بلوغو سن التقاعد، أما كاغباؿ أف اؼبشغل كاف على علم أثناء التعاقد بتاريخ ازدايد األجَتة 
كالذم يفوؽ الستُت سنة، فال تطبق عليها مقتضياتو، كأف الفصل من العمل بسبب السن يشكل 

كاؼبصادقة  111من اتفاقية منظمة العمل الدكلية رقم  5عليو اؼبادة  نوعا من التمييز حسبما تنص
 .1963عليها من طرؼ اؼبملكة اؼبغربية سنة 

 (388/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015مام  28الصادر بتاريخ  1299)القرار عدد 
  

وضع أجراء مؤقتا رىن إشارة شخص اثلث  –شركة وسيطة يف التشغيل   .497
 من ـ.ش.  17و 16ال يعتربوف أجراء وفق مضموف الفصلُت  –يسمى "اؼبستعمل" 

كما يليو من مدكنة الشغل.  475تعترب كسيطا يف التشغيل طبقا ؼبقتضيات اؼبواد من إف الطاعنة 
فهدفها ىو تسهيل التقاء العرض كالطلب يف ؾباؿ التشغيل ككذا صبيع اػبدمات اؼبقدمة لطاليب 
الشغل كاؼبشغلُت من أجل إنعاش التشغيل كتنشيط اإلدماج اؼبهٍت، كالطاعنة ابعتبارىا ككالة 

جراء هبدؼ كضعهم خصوصية للتشغيل تقرب بُت طلبات كعركض الشغل، كىي تقـو بتشغيل أ
مؤقتا رىن إشارة شخص اثلث يسمى "اؼبستعمل" وبدد مهامهم كيراقب تنفيذىا. كاحملكمة حُت 

من مدكنة الشغل، كاعتربت اؼبطلوب أجَتا لدل الطاعنة  17ك 16طبقت مقتضيات الفصلُت 
 مستندة يف ذلك على مقتضيات اؼبادتُت أعاله تكوف قد عللت قرارىا تعليال فاسدا.

 (1288/5/1/2013يف اؼبلف االجتماعي عدد  2014دجنرب  25الصادر بتاريخ  1605ار عدد )القر 
 

ظروؼ غَت صحية وغَت مالئمة يف  –صحة وسالمة األجراء من النظاـ العاـ   .498
ـبالفة االتفاقية الدولية اؼبتعلقة ابلصحة والسالمة اؼبهنية الصادرة  –مكاف العمل 
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طرد تعسفي  –مغادرة اضطرارية للعمل  – 1981عن مؤسبر العمل الدويل يف يونيو 
 مقنع.

إف اشتغاؿ األجَت رفقة أجراء آخرين ربت أشعة الشمس اغبارقة، يتناىف مع ضركرة ذبهيز أماكن 
من ـ ش، كاتفاقية الصحة  281الشغل ذبهيزا يضمن سالمة األجراء كفق مقتضيات اؼبادة 

. كاحملكمة ؼبا اعتربت أف األجَت 1981كالسالمة اؼبهنية الصادرة عن مؤسبر العمل الدكيل يف يونيو 
غادر العمل تلقائيا دكف أف تبحث يف ما أثَت حوؿ ظركؼ العمل خاصة كأف الشهود أكدكا على 

الشمس، بل إف بعضهم صرح أف األجراء احتجوا على تشغيلهم فوؽ سطح اؼبقاكلة كربت أشعة 
أف اؼبسؤكؿ أخربىم أبف العامل الذم مل يرقو األمر ما عليو إال أف يغادر، كىو ما ال يبكن اعتباره 
إال طردا مقنعا لكوف األجراء مل يغادركا دبحض إرادهتم بل ربت أتثَت الظركؼ الغَت الصحية كالغَت 

 فاسد التعليل. مالئمة يف مكاف العمل، يكوف قرارىا
 (661/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015مام  14الصادر بتاريخ  1203)القرار عدد 

 
ورقة  –إثبات العالقة الشغلية  –طلب التعويضات اؼبستحقة  –طرد تعسفي   .499

 حجيتها.  –اؼبعلومات أماـ مفتش الشغل 

صادرة عن إف كرقة اؼبعلومات اؼبنجزة من طرؼ مفتش الشغل ال تعدك أف تكوف تصروبات 
األجَت نفسو كال يبكن أف تلـز اؼبشغل، كاحملكمة ؼبا قضت ابلتعويض عن الطرد التعسفي رغم 
إنكار اؼبشغل ألم عالقة شغلية مع األجَت الذم عجز عن إثباهتا، تكوف قد عللت قرارىا تعليال 

 فاسدا.
 ( 1723/5/1/2013يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015يناير  08الصادر بتاريخ  23)القرار عدد 

 
اعتماد احملكمة على ورقة األداء غَت  –شهادة العمل  –طعن ابلزور الفرعي   .500

 صرؼ النظر عن الطعن ابلزور. –اؼبنازع فيها 

تنصيص األحكاـ  -أشار يف ديباجتو إىل تعذر إجراء ؿباكلة الصلح بُت الطرفُت  -حكم ابتدائي
 يوثق دبضموهنا كال يطعن فيها إال ابلزكر.
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اؼبشغلة دفعت ابلزكر الفرعي ابلنسبة لشهادة العمل كأكضحت أبهنا غَت صادرة عنها. كاغبكم إف 
االبتدائي اؼبؤيد استئنافيا ؼبا اعتمد يف إثبات عالقة الشغل كاستمراريتو على كرقة األداء اؼبدىل هبا 

ألكىل من خرؽ كمل يعتمد شهادة العمل اؼبطعوف فيها ابلزكر الفرعي، هبعل ما أثَت يف الوسيلة ا
للقانوف كذلك بعدـ استجابة احملكمة للطلب الرامي إىل سلوؾ مسطرة الزكر الفرعي غَت مرتكز 

 على أساس ماداـ أف اغبكم االبتدائي اؼبؤيد استئنافيا اعتمد حجة أخرل مل تنازع فيها اؼبشغلة.
طرفُت لعدـ حضورنبا إف اغبكم االبتدائي أشار يف ديباجتو إىل تعذر إجراء ؿباكلة الصلح بُت ال

شخصيا للجلسة اؼبقررة قانوان للتصاٌف كأف القرار االستئنايف ؼبا رد دفع الطالبة هبذا اػبصوص 
"أبف تنصيص األحكاـ يوثق دبضموهنا كال يطعن فيها إال ابلزكر، فبا هبعل اغبكم اؼبطعوف فيو قد 

سطرة الصلح يف اؼبادة االجتماعية"، من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية اؼبتعلقة دب 277طبق مقتضيات اؼبادة 
 يكوف غَت خارؽ للمقتضى اؼبستدؿ بو.

 (331/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015يناير  15الصادر بتاريخ  52)القرار عدد 
انعداـ الصفة يف الطعن  –الطاعن ليس طرفا يف اػبصومة  –طعن ابالستئناؼ   .501

 عدـ قبولو. –ابلنقض 

من النظاـ العاـ يبكن إاثرهتا تلقائيا كلو ألكؿ مرة أماـ ؿبكمة النقض. كؼبا   إف الصفة يف التقاضي
كاف اؼبقصود ابلصفة يف إقامة الدعول أف يكوف طالب اغبماية القضائية ىو صاحب اغبق 
اؼبعتدل عليو، فإف اؼبقصود ابلصفة يف الطعن أف يكوف الطاعن طرفا يف اػبصومة اليت صدر فيها 

. كالقرار االستئنايف ؼبا قضى بقبوؿ االستئناؼ ابلرغم من تقديبو من طرؼ غَت اغبكم اؼبطعوف فيو
ؿبكـو عليو ابتدائيا، يكوف ما انتهى إليو خارقا ؼبقتضى الفصل األكؿ من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية 

 كيبقى طلب النقض غَت مقبوؿ.
 (1379/5/1/2014دد يف اؼبلف االجتماعي ع 2015يوليوز  23الصادر بتاريخ  1731)القرار عدد 

 
 التمييز بُت اػبطأ اؼبادي واػبطأ القانوين. –طلب إصالح حكم   .502

ؼبا كانت األخطاء اؼبادية اليت تنتج عن ىفوات القلم أك آلة الطباعة أك الغلط يف اغبساب أك 
اػبطأ اإلمالئي ىي أخطاء ال أثر ؽبا على األساس القانوين، فإف تعليل القرار اؼبطلوب إصالحو 
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ض أشار إىل أف الطاعنة ) شركة التأمُت ( أدت لفائدة الضحية دبناسبة حادثة الشغل التعوي
وبق الرجوع على الغَت اؼبتسبب يف  6/2/63من ظهَت  175ك 174احملكـو بو، كأنو استنادا للفصلُت 

اغبادثة من أجل اسًتجاع ما دفعتو، أم أنو قضى أبحقيتها يف اسًتجاع ما أدتو، كاستنادا إىل أف 
)الطاعنة (ربل التعليل يكمل اؼبنطوؽ، فإف ما كرد يف منطوؽ القرار اؼبذكور من أف شركة التأمُت 

ؿبل اؼبتسبب يف اغبادثة بعلة أنو خطأ قانوين، تكوف قد عللت قرارىا تعليال فاسدا كىو دبثابة 
 انعدامو.

 ( 26/5/2/2015 عدد االجتماعييف اؼبلف  2015أبريل  29الصادر بتاريخ  1050 )القرار عدد 
 

يذ سنة دخوؿ القانوف اؼبتعلق بو حيز التنف –طلب تعويض عن فقداف الشغل   .503
مباشرة إجراءات  –عدـ جواز اؼبطالبة بو يف اؼبنازعات السابقة على صدوره  – 2014

 اؼبطالبة ابلتعويض أماـ الصندوؽ الوطٍت للضماف االجتماعي وليس أماـ احملكمة.

اؼبغَت  03-14إف التعويض عن فقداف الشغل مل تصدر اؼبقتضيات اؼبنظمة لو إال دبقتضى القانوف 
اؼبتعلق بنظاـ الضماف االجتماعي  27/7/1972بتاريخ  1-72-184َت الشريف رقم كاؼبتمم للظه

كدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليـو  11/9/2014كاتريخ  6290كالذم مت نشره ابعبريدة الرظبية عدد 
األكؿ من الشهر الثالث اؼبوايل لتاريخ نشره، فبا يعٍت أف اؼبطالبة بو مل تكن فبكنة يف النازلة اليت 

أم قبل صدكر القانوف اؼبذكور فضال عن أف ىذه اؼبطالبة  2010انتهت فيها العالقة الشغلية سنة 
مكرر  46عي ال إىل احملكمة عمال دبقتضيات الفصل تقدـ إىل الصندكؽ الوطٍت للضماف االجتما

 ثالث مرات من القانوف اؼبشار إليو.
 (695/5/1/2013يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015أبريل  16الصادر بتاريخ  915)القرار عدد 

 
احتساهبا ابتداء  -عدـ تنفيذ حكم ابإليراد  -طلب اغبكم ابلغرامة اإلجبارية   .504

 يراد ال من اتريخ اغبادثة.من اتريخ االنتفاع ابإل

حدد ؽبا ىذا األخَت طريقة تنفيذىا بتنصيصو  6/2/1963إف اإليرادات احملكـو هبا يف إطار ظهَت 
منو على أنو: "تؤدل اؼببالغ اؼبًتتبة عن اإليرادات السنوية يف ؿبل إقامة صاحبها  143يف الفصل 
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أك يف مقر السلطة احمللية التابع ؽبا ؿبل ىذه اإلقامة"، كالطاعنة مل تتقيد ابلطريقة اؼبذكورة كال 
من  139هبديها بعث كصل األداء لدفاع اؼبطلوبة ماداـ األداء مل يتم داخل األجل احملدد ابلفصل 

الذم ىو  30/10/2010الظهَت، فتكوف احملكمة قد صادفت الصواب ؼبا قضت ابلغرامة ابتداء من 
 اتريخ االنتفاع ابإليراد ال اتريخ اغبادثة. 

 ( 183/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015يناير  15الصادر بتاريخ  44)القرار عدد 
 

أظباؿ إصبايل يؤدى دفعة حكم بر  – 10%نسبتو أقل من  –عجز جزئي دائم   .505
 .6/2/1963من ظهَت  143ال ؾباؿ لتطبيق مقتضيات الفصل  –واحدة 

إف اؼبطلوب صدر لفائدتو حكم برأظباؿ إصبايل يؤدل دفعة كاحدة ألف نسبة عجزه اعبزئي تقل 
كاؼبتعلق ابإليراد  6/2/1963من ظهَت  143كابلتايل فال تنطبق عليو مقتضيات الفصل  %10عن 

كما يليو، كاحملكمة ؼبا طبقت الفصل  225كاؼببالغ االحتياطية اؼبمنوحة عمال دبقتضيات الفصل 
من الظهَت على اإليراد الذم مت استبدالو برأظباؿ إصبايل، تكوف قد أساءت تطبيق اؼبقتضى  143

 القانوين اؼبذكور كمل ذبعل لقضائها أساسا من القانوف.
 (24/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015يناير  8الصادر بتاريخ  7 )القرار عدد

 
 إثباتو. –الدفع بكوف العقد ؿبدد اؼبدة  –عقد شغل   .506

ؼبا كانت اؼبشغلة دفعت بكوف العقد الذم يربطها مع األجَت ىو عقد ؿبدد اؼبدة دكف أف تثبت 
من مدكنة الشغل، فإنو ال يفيدىا يف ذلك القوؿ أف العقد مت  16قياـ إحدل حاالت اؼبادة 

 كصفو ابلعقد احملدد اؼبدة ألف ربديد طبيعة العقد ال ترجع إلرادة األطراؼ.
 (1359/5/1/2014 عدد االجتماعييف اؼبلف  2015نونرب  12الصادر بتاريخ  2296 )القرار عدد 
 

 مفهومها. –التبعية القانونية  –عقد شغل مرـب مع طبيب   .507
إف إشراؼ اؼبشغلة يف ظل التبعية اإلدارية التنظيمية ال يبس جوىر العمل الذم يؤديو األجَت من 
الناحية الفنية بصفتو طبيبا، ألف التبعية القانونية تتحقق حىت كلو كاف يتمتع ابستقالؿ كبَت من 
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التعسفي بعلة أف عالقة  الناحية الفنية يف القياـ بعملو. كاحملكمة ؼبا قضت ابلتعويض عن الطرد
الشغل اليت تربط الطرفُت كانت منظمة كؿبددة حبقوؽ كالتزامات كال الطرفُت يف مواجهة الطرؼ 

 اآلخر كذلك من اتريخ إبراـ العقد، تكوف قد عللت قرارىا تعليال كافيا.
 ( 804/5/2/2014 عدد االجتماعييف اؼبلف  2015نونرب  4الصادر بتاريخ  2147 )القرار عدد 
 

إمكانية قياـ العقد بدوف اعبزء الذي غبقو  –شرط ابطل  –عقد شغل   .508
 البطالف.

ؼبا كاف عقد الشغل تضمن شرطا ابطال بقوة القانوف يتمثل يف عدـ استفادة األجَت من أجل 
اإلخطار، فإف احملكمة عندما اعتربت أف العقد ابطل برمتو، رغم قابلية ىذه اغبالة للتجزئة عن 
 ابقي بنود العقد الذم يبقى قائما بدكف اعبزء الذم غبقو البطالف،  يكوف قرارىا خارقا للفصل

 ع..ؿ.من ؽ 308
 ( 1121/5/2/2013 عدد االجتماعييف اؼبلف  2015يونيو  3 الصادر بتاريخ 1394 )القرار عدد 
 

 –أثره القانوين  –عدـ احًتاـ مسطرة التأديب  –عقوبة اإليقاؼ من العمل   .509
 مغادرة تلقائية للعمل. -عدـ الرجوع للعمل رغم انقضاء مدة التوقيف 

اؼبتعلقة إباتحة الفرصة لألجَت للدفاع عن نفسو ابالستماع إليو  62إف عدـ سلوؾ مسطرة الفصل 
من طرؼ اؼبشغل أك من ينوب عنو حبضور مندكب األجراء أك اؼبمثل النقايب ابؼبقاكلة الذم ىبتاره 

رتكاب األجَت نفسو كذلك داخل أجل ال يتعدل شبانية أايـ ابتداء من التاريخ الذم تبُت فيو ا
ساعة من اتريخ ازباذه متضمنا  48الفعل اؼبنسوب إليو كتسليمو مقرر العقوبة التأديبية يف أجل 

السبب أك األسباب اؼبربرة لو كذلك يف حالة ازباذ عقوبة أتديبية تقل عن شبانية أايـ، ال هبعل من 
يًتتب عنو بطالف  عدـ احًتاـ ىذا اإلجراء التأدييب اعتبار األجَت يف كضعية طرد تعسفي كإمبا

اإلجراء التأدييب مع ما يًتتب عن ذلك من ؿبو لكافة آاثره من ملفو اإلدارم كإرجاع األطراؼ 
 إىل اغبالة اليت كانوا عليها قبل ىذا اإلجراء.

 (709/5/1/2013يف اؼبلف االجتماعي عدد  2014مام  29الصادر بتاريخ  732)القرار عدد 
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رفض األجَتة االلتحاؽ  –أايـ  3توقيف عن العمل ؼبدة  –عقوبة أتديبية   .510
 انتفاء الطرد التعسفي. –ابلعمل 

أايـ بسبب  3إذا ازبذت اؼبشغلة يف حق األجَتة عقوبة أتديبية تتمثل يف التوقيف عن العمل ؼبدة 
وبق ؽبا رفع دعول عدـ احًتاـ رئيسها اؼبباشر، كرفضت االلتحاؽ ابلعمل رغم إنذارىا، فإنو ال 

التعويض عن الطرد التعسفي، كإمبا هبب عليها الطعن يف مقرر العقوبة التأديبية أماـ احملكمة 
 لتقوؿ كلمتها يف اؼبوضوع.

 (818/5/1/2013يف اؼبلف االجتماعي عدد  2014يونيو  19الصادر بتاريخ  846)القرار عدد 
 

تعويض عن الطرد  –وتبليغو لو عدـ ازباذ قرار أتدييب  –عقوبة توقيف األجَت   .511
 التعسفي. 

من  62إف عقوبة التوقيف عن الشغل ؼبدة ال تتعدل شبانية أايـ تطبق عليها مقتضيات اؼبادة 
مدكنة الشغل. كاحملكمة ؼبا قضت ابلتعويض عن الطرد التعسفي بعلة أف اؼبلف خاؿ فبا يثبت 

 63ا تقضي بو الفقرة األكىل من اؼبادة كجود أم قرار بتوقيف األجَت من عملو كتبليغو لو حسب م
 من مدكنة الشغل، يكوف قرارىا مرتكزا على أساس.

 ( 730/5/2/2014 عدد االجتماعييف اؼبلف  2015أكتوبر  21الصادر بتاريخ  1944 )القرار عدد
 

استمراره يف العمل وانتقالو من ورش إىل آخر  –عمل األجَت بعدة أوراش   .512
 ؿبدد اؼبدة.عقد غَت  –ودوف انقطاع 

ؼبا كانت طبيعة عمل اؼبشغلة ىو العمل ابألكراش، فإف عمل األجَت لدل اؼبشغلة بعدة أكراش 
كبصفة مستمرة، كذلك ابنتقالو من كرش إىل آخر كدكف انقطاع، هبعل العقد الرابط بُت الطرفُت 

  عقدا غَت ؿبدد اؼبدة.
 (420/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015أبريل  9الصادر بتاريخ  875)القرار عدد 
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الدفع  –طريقة استخالصها من طرؼ احملكمة  –عناصر قياـ عقد الشغل   .513
 أثره القانوين. –بعدـ اشتغاؿ شباف ساعات يف اليـو 

إف احملكمة ؼبا خلصت إىل أف عقد الشغل بكافة عناصره قد اكتمل ما دامت األجَتة ابتدأت 
 يف مقاؽبا، كأهنا تتقاضى أجرهتا من اؼبشغل، كأتسبر أبكامره، كاعتربت أف العمل منذ التاريخ اؼببُت

عدـ اشتغاؿ األجَتة شباف ساعات ال وبرمها من االستفادة من مقتضيات مدكنة الشغل عند 
 تعرضها للطرد، يكوف قرارىا يف ما انتهى إليو معلال تعليال كافيا كمرتكزا على أساس.

 (1627/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015يوليوز  16تاريخ الصادر ب 1584)القرار عدد 
ادعاء التقاعس عن  –توقف عن أداء اإليرادات اؼبستحقة  -غرامة إجبارية   .514

عدـ إثبات إشعار ذوي اغبقوؽ ابإلدالء ابلواثئق  –عدـ اإلدالء ابلواثئق الضرورية 
 .توقف غَت مربر –

ؼبستحقة لذكم اغبقوؽ بعلة تقاعسهم عن موافاهتا ابلواثئق إف توقف الطاعنة عن أداء اإليرادات ا
الضركرية ؽبذه العملية دكف أف تديل دبا يفيد إشعارىا ؽبم ابإلدالء هبا، هبعل ىذا التوقف غَت 
مربر، كاحملكمة ؼبا قضت للمطلوبُت ابلغرامة اإلجبارية كتعويض عن التأخَت يف أداء األقساط 

 ا على أساس.اؼبستحقة تكوف قد ركزت قضاءى
 (845/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015يناير  28الصادر بتاريخ  266)القرار عدد 

 
 أثره. –األداء بعد التماطل  –أتخَت غَت مربر  –غرامة إجبارية   .515

يقضي هبا للدائن نتيجة   6/2/63من ظهَت  143من اؼبقرر أف الغرامة اؼبنصوص عليها يف الفصل 
كل أتخَت يف أداء اإليراد غَت مربر من طرؼ اؼبدين، كأف كل أداء حصل بعد التماطل ال يعفي 
اؼبدين من ربمل مسؤكليتو كيًتتب على ذلك اغبكم ابلغرامة القانونية، كاحملكمة ؼبا ثبت ؽبا أف 

أرجعت للطاعنة كأف األداء مل يتم  األداء اغباصل مل يكن يف األماكن احملددة قانوان كأف اغبواالت
داخل األجل احملدد قانوان رتبت على ذلك اآلاثر القانونية كقضت ابلغرامة اإلجبارية فجاء قرارىا 

 مرتكزا على أساس كغَت خارؽ للمقتضيات احملتج هبا.
 (1454/5/2/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015أبريل  8الصادر بتاريخ  851)القرار عدد 
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االستحالة اؼبؤقتة لتنفيذ عقد الشغل ال ذبعل اؼبشغل يف  –فسخ عقد شغل   .516

 طرد تعسفي. –ِحل من اؼبسؤولية ذباه األجَت 

ؼبا كاف األمر يتعلق بعقد شغل أبـر بُت الطرفُت، كأف إرادهتما انصرفت إىل جعل هناية األشغاؿ  
دد اؼبدة كفق مفهـو الفقرة األكىل من كتاريخ النقضاء االلتزاـ، فإف العقد اؼبرـب بينهما ىو عقد ؿب

من مدكنة الشغل. كاحملكمة ؼبا اعتربت أف إقداـ اؼبشغلة على فسخ العقد اؼبذكور  33اؼبادة 
إبرادهتا اؼبنفردة قبل إسباـ الشغل الذم كاف ؿبال لو، يعد فسخا تعسفيا مربرا للتعويض، تكوف قد 

 عللت قرارىا تعليال كافيا.
 (1044/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015يناير  8ادر بتاريخ الص 28)القرار عدد 

 
 –استحالة تنفيذ العقد  –التعويضات اؼبستحقة قانوان  –فسخ عقد الشغل   .517

 انتفاء شروط القوة القاىرة. –سوء األحواؿ اعبوية 
إف استحالة تنفيذ العقد ال يكوف ؽبا ؿبل إال إذا كانت مطلقة، أما االستجابة اؼبؤقتة أك النسبية 
ليس من شأهنا أف تؤدم إىل إهناء العقد كليا، كاحملكمة ؼبا خلصت إىل أف اؼبشغلة قد كاصلت 

مواجهة  أشغاؽبا بعد ربسن الظركؼ اؼبناخية، كأف إمكانية مواصلة تنفيذ التزامها التعاقدم يف
األجَت كانت ال زالت قائمة، كرتبت على ذلك أف سوء األحواؿ اعبوية كقت سرايف عقد الشغل 

من ؽ.ؿ.ع على اعتبار أهنا مل تؤد حتما  269مل يرؽ إىل درجة القوة القاىرة كفق مفهـو الفصل 
 إىل استحالة تنفيذ العقد، تكوف قد عللت قرارىا تعليال كافيا.

 ( 967/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015يناير  8در بتاريخ الصا 27)القرار عدد 
 

من ـ.ش وكذا  63و 62عدـ احًتاـ اؼبادتُت  –خطأ جسيم  –فصل األجَت   .518
ؼبنظمة العمل الدولية اؼبتعلقة دبسطرة الفصل التأدييب  158خرؽ االتفاقية الدولية رقم 

عدـ  – 07/10/1993واؼبصادؽ عليها من طرؼ اؼبملكة اؼبغربية بتاريخ  1982لسنة 
 طرد تعسفي.  –احًتاـ مسطرة الفصل التأدييب 
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من مدكنة الشغل تنزيال من اؼبشرع اؼبغريب لالتفاقية الدكلية رقم  63ك 62تعد مقتضيات اؼبادتُت 
كاؼبصادؽ عليها من طرؼ  1982 ؼبنظمة العمل الدكلية اؼبتعلقة دبسطرة الفصل التأدييب لسنة 158

سلوؾ مسطرة االستماع إىل . كؼبا كاف اؼبلف خاؿ فبا يفيد 07/10/1993اؼبملكة اؼبغربية بتاريخ 
من مدكنة الشغل، فإف  63أك ما يثبت توصلها دبقرر الفصل طبقا ؼبقتضيات اؼبادة األجَتة 

ساعة من تبينها للخطأ اعبسيم  48اؼبشغلة ال هبديها القوؿ أبهنا عبأت إىل مفتش الشغل خالؿ 
من مدكنة الشغل، إمبا شرعت من أجل  63ك 62اؼبرتكب من قبل األجَتة، ألف مسطرة اؼبادتُت 

 عدـ مباغتة األجَت بشأف العقوبة اؼبزمع ازباذىا يف حقو كإلاتحة الفرصة لو للدفاع عن نفسو. 
 (1935/5/1/2013يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015فرباير  19الصادر بتاريخ  501)القرار عدد 

 
بت  –قضى بتأييد حكم ابتدائي قضى بعدـ قبوؿ الدعوى  –قرار استئنايف  .519

 يف الشكل وال ىبولو ذلك مناقشة الدفوع اؼبثارة يف اؼبوضوع.

إف الطالب استصدر حكما ابتدائيا يف مواجهة مشغلتو السابقة قضى لو بتعويض عن الطرد 
ء كاإلخطار، كبعد تعذر تنفيذ ىذا اغبكم تقدـ ابلدعول اغبالية موضوع الطعن التعسفي كاإلعفا

ابلنقض يف مواجهة الشركة اليت آؿ إليها األصل التجارم عن طريق الشراء. كالقرار االستئنايف ؼبا 
قضى بتأييد اغبكم االبتدائي القاضي بعدـ قبوؿ الدعول يكوف قد بت يف الشكل، كأف ذلك ال 

ة اؼبوضوع كيبقى ما أثَت خبصوص عدـ مناقشتو للدفوع اؼبثارة استئنافيا بشأف عدـ ىبولو مناقش
 توصلو ابلتعويضات الناذبة عن الفصل غَت مرتكز على أساس.

 (2099/5/1/2013يف اؼبلف االجتماعي عدد  2014أكتوبر  16الصادر بتاريخ  1207)القرار عدد 
 

تبليغ مندويب األجراء داخل  عدـ –قرار ابلتقليص من مدة الشغل العادية   .520
 طرد تعسفي.  –عدـ اغبصوؿ على إذف من عامل العمالة  -األجل 

إف اؼبشغلة ملزمة بتبليغ مندكيب األجراء اعتزامها تقليص مدة الشغل العادية قبل أسبوع من 
 الشركع يف التقليص كتزكيدىم بكل اؼبعلومات حوؿ اإلجراءات اؼبزمع ازباذىا كاآلاثر اليت يبكن

أف تًتتب عنها، كيف حالة عدـ التوصل ألم اتفاؽ، ال يسمح ابلتقليص من مدة الشغل العادية 
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إال إبذف يسلمو عامل العمالة أك اإلقليم. كاحملكمة ؼبا اعتربت أف عدـ سلوؾ اإلجراءات اؼبذكورة 
 هبعل الطرد تعسفيا تكوف قد طبقت اؼبقتضيات القانونية الواجبة تطبيقا سليما.

 (258/5/1/2015يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015أبريل  30الصادر بتاريخ  1066عدد  )القرار
 

 -عدـ إشعار العوف اؼبكلف بتفتيش الشغل  -قرار اؼبشغل بفصل األجَت   .521
 طرد تعسفي. –خرؽ قاعدة مسطرية من النظاـ العاـ 

من اؼبقرر أف الغاية من كجوب إشعار العوف اؼبكلف بتفتيش الشغل ابلقرار الذم يتخذه اؼبشغل 
عند فصل األجَت، تتمثل يف إحاطة السلطة اغبكومية اؼبكلفة ابلشغل، بكل نقص أك ذباكز يف 

ك من مدكنة الشغل(، كذل 532من اؼبادة  3اؼبقتضيات التشريعية كالتنظيمية اؼبعموؿ هبا )الفقرة 
ابعتباره اعبهة األقرب ؼبراقبة اآلاثر القانونية اؼبًتتبة عن تطبيق مقتضيات قانوف الشغل، كابلتايل 
فالقاعدة القانونية تقتضي حتما نفاذىا طاؼبا أهنا تضع نظاما للمعامالت كللمجتمع، كال يصح 

لقرار االستئنايف ؼبا القوؿ أبنو ماداـ أف اؼبشرع مل يرتب عليها أم جزاء فإهنا تبقى غَت عاملة. كا
من مدكنة  64اعترب أف عدـ تبليغ مقرر الفصل ؼبفتش الشغل يشكل إخالال دبقتضيات اؼبادة 

الشغل، كرتب اآلاثر القانونية عن ذلك يكوف ما انتهى إليو مرتكزا على أساس كمعلال تعليال  
 كافيا.

 (938/5/1/2014عي عدد يف اؼبلف االجتما 2015أبريل  30الصادر بتاريخ  1079)القرار عدد 
 

قرار استئنايف بعدـ القبوؿ النعداـ إثبات العالقة  –قوة الشيء اؼبقضي   .522
 حق األجَت يف إعادة تقدمي دعوى جديدة.  –الشغلية 

من ؽ.ؿ.ع فإف  451إذا كانت قوة الشيء اؼبقضي تثبت ؼبنطوؽ اغبكم عمال أبحكاـ الفصل 
ذلك يقتضي أف يكوف اغبكم قد بت يف موضوع النزاع، كاألجَت ؼبا سبق لو تقدًن دعول ضد 
اؼبشغلة مطالبا اغبكم لو ابلتعويض عن الفصل التعسفي كصدر بشأهنا عن قرار استئنايف قضى 

دًن دعول بعدـ قبوؿ الدعول بعلة أنو مل يثبت العالقة الشغلية، فإف ذلك ال يبنعو من إعادة تق
 جديدة حوؿ نفس اؼبوضوع.
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 ( 114/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015يناير  8الصادر بتاريخ  36)القرار عدد 
 

طلب ذوي اغبقوؽ دبراجعة اإليراد العمري السنوي  –مرض مهٍت )سيليكوز(   .523
إثبات العالقة السببية بُت اؼبرض  –وفاة اؼبوروث بسبب تفاقم اؼبرض اؼبذكور  –
 لوفاة. وا

كأف  24/9/1992إف احملكمة ؼبا قضت إبيراد عمرم ألرملة اؼبصاب رغم أف ىذا األخَت تويف بتاريخ 
الشهادة اؼبدىل هبا كاؼبؤرخة أعاله جاءت الحقة للحادثة كللوفاة بستة عشر سنة، فبا يفيد 
استحالة إثبات العالقة السببية بُت اؼبرض اؼبهٍت كالوفاة، إضافة إىل كوف طلب اؼبراجعة طالو 

يف  من قرار كزير الشغل اؼبؤرخ 17التقادـ كقدـ خارج األجل القانوين حسب مقتضيات الفصل 
، يكوف قرارىا غَت مرتكز على أساس كانقص 6/2/1963من ظهَت  281كالفصل  3/2/1960

 التعليل.
 ( 1271/5/1/2013يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015يناير  8الصادر بتاريخ  38)القرار عدد 

 
لزومها يف حالة األخطاء اعبسيمة وبعض  –مسطرة االستماع إىل األجَت   .524

ليس قرينة  –ؾبرد توجيو االستدعاء قصد االستماع لألجَت –األخطاء غَت اعبسيمة 
 على الفصل. 

إف مسطرة االستماع إىل األجَت ال تعترب الزمة يف حالة اػبطأ اعبسيم اؼبربر للطرد فقط، كإمبا تعترب 
 37كذلك يف بعض العقوابت التأديبية األخرل يف حالة اػبطأ غَت اعبسيم كما ىو مقرر يف اؼبادة 

احملكمة ؼبا اعتربت توجيو االستدعاء إىل األجَت قصد االستماع إليو يشكل من مدكنة الشغل، ك 
قرينة على فصلو من عملو كانتهت إىل أف اؼبشغلة قد خرقت مسطرة الفصل التأدييب بعدـ 
توجيهها االستدعاء إليو خالؿ أجل شبانية أايـ، ككذا بعدـ تبليغو نسخة من مقرر الفصل إليو مع 

 ف اؼبلف خاؿ من ىذا اؼبقرر، تكوف قد بنت قرارىا على تعليل انقص مواز النعدامو.أ
 (998/5/1/2013يف اؼبلف االجتماعي عدد  2014أبريل  03الصادر بتاريخ  473)القرار عدد 
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سرايف نفس اؼبسطرة على اؼبًتشحُت  –مسطرة أتديب مندوب األجراء   .525
احًتامها طيلة ثالثة أشهر من اتريخ إعالف وجوب  –النتخاابت مندويب األجراء 

 نتائج االنتخاابت.

هبب أف يكوف كل إجراء أتدييب يعتـز اؼبشغل ازباذه يف حق مندكب األجراء أصليا كاف أك انئبا 
موضوع مقرر يوافق عليو العوف اؼبكلف بتفتيش الشغل. كتسرم نفس اؼبسطرة على اؼبًتشحُت 

كضع اللوائح االنتخابية، كتظل سارية طيلة ثالثة أشهر من  النتخاابت مندكيب األجراء دبجرد
 اتريخ إعالف نتائج االنتخاابت. 

 (305/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015مارس  26الصادر بتاريخ  771)القرار عدد 
 
 

سالمة إحدانبا يتوقف على  –ارتباطها ببعضها البعض  –مسطرة التبليغ   .526
 شروطو. –للقيم تبليغ  –سالمة ما قبلو 

ؼبا كانت مسطرة التبليغ مرتبطة ببعضها البعض كال تسلم إحدانبا إال بسالمة ما قبلها، فإنو كاف 
من ؽ.ـ.ـ احًتمت  39على احملكمة التثبت كالتأكد دبا إذا كانت مسطرة القيم موضوع الفصل 
ة، كىي ؼبا زبطت ذلك بتبليغ االستدعاء ابلربيد اؼبضموف قبل القياـ بتعيُت القيم يف حق الشرك

من نفس القانوف كمل ترد على  441ؼبناقشة تبليغ اغبكم االبتدائي للقيم اؼبنصوص عليها يف الفصل 
الدفع اؼبثار كرتبت على ذلك نتيجة عدـ قبوؿ استئناؼ الطاعنة استنادا للمسطرة البعدية 

 اؼبنصوص عليها يف الفصل أعاله، يكوف قرارىا غَت مرتكز على أساس.
 ( 1119/5/2/2013 عدد االجتماعييف اؼبلف  2015يونيو  17الصادر بتاريخ  1392 القرار عدد) 
 

شرط  –تبليغ اؼبقرر ؼبفتش الشغل فور ازباذه  -سالمتها  –مسطرة الفصل   .527
 عدـ اكتساب األجَت غبقوؽ انذبة عن خرؽ ىذا اإلجراء.
ش الشغل عقب ازباذه كقبل إف سالمة مسطرة الفصل تقتضي أف يتم تبليغ مقرر الفصل ؼبفت

اكتساب األجَت غبقوؽ انذبة عن عدـ احًتاـ ىذا اؼبقتضى. كاحملكمة ؼبا أيدت اغبكم االبتدائي 
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القاضي ابلتعويض عن الطرد التعسفي بعلة أف تبليغ مقرر الفصل ؼبفتش الشغل بعد مركر سنة 
لقانونية إغباؽ ضرر على ازباذه من طرؼ اؼبشغل غَت ذم جدكل، كأف من شأف ترتيب آاثره ا

ابألجَت خاصة كأنو صدر حكم ابتدائي لصاغبو قضى لو ابلتعويضات اؼبًتتبة عن الطرد التعسفي 
 بعلة عدـ احًتاـ مسطرة الفصل، تكوف قد عللت قرارىا تعليال سليما.

 (187/5/1/2015عدد  االجتماعييف اؼبلف  2015نونرب  19الصادر بتاريخ  2333 )القرار عدد 
 

 –أايـ  8وجوب االستماع إىل األجَت داخل أجل  –ة الفصل التأدييب مسطر   .528
 تعويض. -طرد تعسفي  –من ـ.ش  62عدـ احًتاـ اؼبادة 

إف إقداـ اؼبشغلة على االستماع إىل األجَت بعد انصراـ أكثر من شبانية أايـ على اتريخ اػبطأ 
من مدكنة الشغل، كهبعل  62اؼبنسوب لو، يشكل إخالال ابؼبسطرة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

 الفصل مشواب ابلتعسف. 
 (233/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015يناير  15الصادر بتاريخ  54)القرار عدد 

 
عدـ تكملة أجره وعدـ تسوية وضعيتو أماـ الصندوؽ  –مغادرة األجَت لعملو   .529

انتفاء  –لعقد ال يشكل مساسا ابلركن األساسي يف ا -الوطٍت للضماف االجتماعي 
 الطرد التعسفي. 

إذا كاف عقد الشغل عقد رضائي فإف أم تغيَت يف أركانو اعبوىرية إبرادة منفردة دكف موافقة 
الطرؼ الثاين يشكل فسخا لو كيًتتب عنو التعويض لفائدة اؼبتضرر، أما إذا تعلق األمر بتكملة 

ماعي فإف ذلك ال يشكل مسا األجر أك االقتطاعات لفائدة الصندكؽ الوطٍت للضماف االجت
ابلركن األساسي يف العقد الذم ىو األجر ألنو إبمكاف األجَت أف يطالب هبما خالؿ اشتغالو 

 ابؼبقاكلة كليس مغادرتو ؽبا تلقائيا.
 (1642/5/1/2013يف اؼبلف االجتماعي عدد  2014أكتوبر  02الصادر بتاريخ  1136)القرار عدد 
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تعويضات تغطي األتعاب  –استقاللية يف تقدمي خدمات  –مفهـو عقد العمل   .530
 تنصيص العقد على اختصاص احملكمة التجارية. –ومصاريف اؼبكاؼبات 

إف عقد تقدًن خدمات اؼبرـب بُت الطرفُت ال يعترب عقد عمل دبفهـو اؼبادة السادسة من مدكنة 
تقالليتو يف أدائو للعمل الشغل، ألف تقدًن اؼبتعاقد ػبدماتو ابظبو كغبسابو اػباص يشكل اس

مقابل تعويضات تغطي كاجباتو اؼبتمثلة يف األتعاب كمصاريف اؼبكاؼبات كغَتىا. كاحملكمة ؼبا 
اعتربت اؼبطلوب يف النقض أجَتا، كمنحتو التعويضات اؼبًتتبة عن الطرد التعسفي قبل أف تبت يف 

 قد بتت على غَت أساس.االختصاص اؼبسند للمحكمة التجارية دبقتضى العقد أعاله، تكوف 
 (1202/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015يوليوز  29الصادر بتاريخ  1689)القرار عدد 

 
 خرؽ القانوف.  –عدـ استدعائو  –مقاؿ إدخاؿ الغَت يف الدعوى   .531

 495إف تقدًن الطاعنة ؼبقاؿ يرمي إىل إدخاؿ مقاكلة التشغيل اؼبؤقت يف الدعول حسب اؼبادة 
من مدكنة الشغل كىو سبب لو عالقة ابلطلب األصلي، يعٍت أهنا تقدمت ابدعاء ضدىا، 
كتصبح دبقتضاه طرفا يف اػبصومة هبب أف تعطى ؽبا الفرصة ؼبناقشة القضية كللدفاع عن 

من قانوف  103حقوقها، كاحملكمة ؼبا قررت عدـ استدعائها تكوف قد خرقت مقتضيات اؼبادة 
 اؼبسطرة اؼبدنية.

 (341/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015أبريل  30الصادر بتاريخ  1068لقرار عدد )ا
 

مسؤوليتها عن تنفيذ صبيع االلتزامات اػباصة ابألجراء  -مقاولة من الباطن   .532
 اؼبقاوؿ األصلي ىو الذي يتحمل تبعة األداء شريطة إشعاره. -إعسارىا  –

كما بعدىا من مدكنة الشغل اػباصة  86صياغتو للمادة  إذا كانت الغاية اليت توخاىا اؼبشرع يف
بعقود الشغل من الباطن ىي توفَت فرص الشغل كالقضاء على البطالة، فإنو يف حالة اإلخالؿ 
اباللتزامات التعاقدية يكوف اؼبقاكؿ من الباطن ىو اؼبسؤكؿ عن تنفيذ صبيع االلتزامات اػباصة 

 قاكؿ األصلي تبعة األداء شريطة إشعاره.ابألجراء، كيف حالة إعساره يتحمل اؼب
 (2026/5/1/2013يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015أكتوبر  01الصادر بتاريخ  1860)القرار عدد 
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 الغاية منها.  –شكلية كتابة العقد  –فبثل ذباري   .533

ىو تضمينها نوع العقد  79إف الغاية من التنصيص على شكلية كتابة العقود اؼببينة يف اؼبادة 
كطبيعتو كـبتلف الشركط احملددة قانوان، كال يغٍت عن ذلك كجود أكراؽ األداء اليت ال تتضمن 

 سول صفة األجَت كوكيل متجوؿ أك فبثل أك كسيط.
 ( 816/5/2/2014 عدد االجتماعييف اؼبلف  2015أكتوبر  28الصادر بتاريخ  2040 )القرار عدد 
 

طرد  –عدـ احًتامها  –مسطرة فصلو  –ابو ػبطأ جسيم ارتك –فبثل نقايب   .534
 تعسفي.

إف احملكمة ؼبا ألغت اغبكم اؼبستأنف كقضت ابلتعويض عن الفصل التعسفي بعلة عدـ احًتاـ 
اؼبشغلة ؼبسطرة فصل األجَت الذم لو صفة فبثل نقايب يف حالة ارتكابو ػبطأ جسيم، يكوف قرارىا 

  مرتكزا على أساس.
 ( 446/5/1/2014 عدد االجتماعييف اؼبلف  2015يوليوز  29الصادر بتاريخ  1647 )القرار عدد

 
ضرورة اؼبوافقة الصروبة  –إجراء أتدييب من طرؼ اؼبشغل  –مندوب األجراء   .535

 ؼبفتش الشغل.

إف عبوء اؼبشغلة إىل مفتش الشغل ؾبددا من أجل إبداء الرأم خبصوص ما ىي مقدمة عليو من 
يؤكد قناعتها أبف مراسلتها األكىل مل ربظ بقبوؿ اعبهة اؼبذكورة كقد كاف  فصل ؼبندكب األجراء،

عليها انتظار رده، إال أهنا إبقدامها على ازباذ مقرر الفصل قبل ذلك بل كبعد رفع الدعول تكوف 
قد خرقت مسطرة الفصل اػباصة دبندكب األجراء كىو ما كاف على ؿبكمة االستئناؼ التصريح 

 ر القانونية عليو.بو مع ترتيب اآلاث
 (173/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015يناير  8الصادر بتاريخ  2)القرار عدد 
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مذكرة  –وفاة اؼبستأنف عليو أثناء سرايف اؼبسطرة  –مواصلة الدعوى   .536
 خرؽ القانوف. –عدـ استدعائهم  –إصالحية موجهة ضد الورثة 

ؼبا كانت احملكمة على علم بوفاة اؼبستأنف عليو من خالؿ إدالء اؼبشغلة دبذكرة إصالحية يف 
مواجهة كرثتو، كمل يتم استدعائهم ؼبواصلة الدعول، فإف قرارىا يكوف قد صدر يف مواجهة شخص 

 من ؽ.ـ.ـ. 115متوىف، كخارقا ؼبقتضيات الفصل 
 (944/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015أبريل  30الصادر بتاريخ  1065)القرار عدد 

 
عدـ اؼبصادقة على صحة  –إنكار مضموهنا  –وثيقة استقالة األجَت   .537

 إمضائها.
إف احملكمة ؼبا قضت ابلتعويض عن الطرد التعسفي كاستبعدت كثيقة استقالة األجَت بعلة إنكاره 

ؽبا ذلك قانوان، يكوف قرارىا ؼبضموهنا كعدـ اؼبصادقة على صحة إمضائها أماـ اعبهة اؼبخولة 
 مبنيا على أساس قانوين سليم كمعلال دبا فيو الكفاية.

 ( 1016/5/2/2014 عدد االجتماعييف اؼبلف  2015يوليوز  15الصادر بتاريخ  1569 )القرار عدد 
 

 –عدـ تقدمي اؼبستأنف عليها ألي جواب  –قرار استئنايف  –وصف اغبكم   .538
 تها للطعن ابلتعرض وليس الطعن ابلنقض.قابلي –حكم غيايب يف حقها 

من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية، فإنو إذا مل يقدـ اؼبستأنف عليو مستنتجاتو  333طبقا ؼبقتضيات الفصل 
عند عرض القضية يف اعبلسة صدر اغبكم فيها غيابيا، كؼبا كانت اؼبطلوبة الثانية يف النقض شركة 

ئناؼ، فإف القرار اؼبطعوف فيو هبب أف يكوف غيابيا يف التأمُت مل تتقدـ جبواهبا على مقاؿ االست
حقها عمال ابؼبقتضيات أعاله، كابلتايل يكوف ما يزاؿ قابال للطعن فيو ابلتعرض، خاصة يف 

 غياب كجود ما يثبت تبليغ القرار اؼبذكور اليها، كتبعا لذلك يكوف الطلب غَت مقبوؿ.
 (1628/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015أبريل  29الصادر بتاريخ  1058)القرار عدد 
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كيفية احتساب أجل   –إثباتو  –تراجع األجَت  –وصل صايف اغبساب   .539
 الستُت يوما.

من اؼبقرر أف تراجع األجَت عن التوصيل خالؿ الستُت يوما التالية لتوقيعو يثبت إما إببالغ 
دعول لدل احملكمة. كؼبا كاف اؼبشغل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار ابلتوصل، أك برفع 

، كأف اؼبشغلة توصلت برسالة 22/11/2011األجَت قد كقع على كصل صايف اغبساب بتاريخ 
، يكوف تراجعو قد مت داخل األجل القانوين. كالقرار 20/1/2012الًتاجع عن التوصيل بتاريخ 

اؼبقاؿ االفتتاحي ىو اتريخ  اؼبطعوف فيو ؼبا اعترب أف الًتاجع قدـ خارج األجل بعلة أف اتريخ تقدًن
 الًتاجع عن التوصيل، يكوف ما انتهى إليو غَت مرتكز على أساس.

 (452/5/1/2014يف اؼبلف االجتماعي عدد  2015فرباير  19الصادر بتاريخ  508)القرار عدد 
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 سادسا: قرارات الغرفة اعبنائية
 

 قناعة احملكمة. -شهادة الشهود  -اعًتاؼ اؼبتهم  -إجهاض  .540
إف احملكمة ؼبا أيدت اغبكم االبتدائي متبنية عللو كأسبابو الذم استند يف إدانة الطاعن على 
تصروبو من أنو قاـ حبقن الضحية بواسطة حقنتُت ألنو كاف مضطرا إلخالء رضبها بسبب تدىور 
حالتها الصحية، فضال على تصروبات الشهود بتسلمو من الضحية مبلغا ماليا للقياـ إبجهاضها 

ىي حامل يف أسبوعها الثامن أك التاسع، تكوف قد بررت كجو اقتناعها إبدانة الطاعن على كبو ك 
سليم كأبرزت دبا فيو الكفاية العناصر القانونية للجنحة اؼبذكورة دبا فيها العنصر اؼبعنوم، كجاء 

 قرارىا مؤسسا كمعلال.
 (12521/6/8/2014 يف اؼبلف اعبنحي عدد 2015يوليوز  23الصادر بتاريخ  1167 )القرار عدد

 
 سلطة احملكمة. -حالة الدفاع الشرعي  -تبادؿ الضرب واعبرح   .541

من القانوف  141إف احملكمة ؼبا أدانت الطاعن من أجل اؼبنسوب إليو كارأتت يف إطار الفصل 
اعبنائي أتييد اغبكم االبتدائي فيما قضى بو من عقوبة حبسية انفذة يف حقو، تكوف قد أعملت 
سلطتها يف تقدير حجج اإلثبات كتقييم كقائع القضية كاليت مل تر فيها ما يرشح قياـ حالة الدفاع 

 الشرعي، كجاء قرارىا معلال تعليال سليما ككافيا.
 (10274/6/8/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2014دجنرب  30ر بتاريخ الصاد 1746)القرار عدد 

  
انتفاء  -رىن العقار احملجوز رىنا رظبيا  -حجز عقاري  -تبديد ؿبجوز   .542

 العناصر التكوينية للجريبة.
من ؽ.ـ.ج اليت ربصر طعنو  533ؼبا كاف الطاعن انقش الدعول العمومية خالفا ؼبا تقتضيو اؼبادة 

يف مقتضيات الدعول اؼبدنية، كانقش موضوع استئنافو ابلرغم من التصريح بعدـ قبولو شكال، 
فإف احملكمة عندما استندت فيما انتهت إليو من براءة اؼبطلوبُت من جنحة تبديد ؿبجوز على  

عمدا للشيء احملجوز كوف اغبجز على العقار ال زاؿ قائما كأنو مل يقع أم إتالؼ أك تبديد 
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كاستخلصت من ذلك عدـ توفر العناصر التكوينية للجنحة موضوع اؼبتابعة، تكوف بذلك قد 
 تطبيقا سليما، كجاء قرارىا معلال تعليال كافيا. 524طبقت اؼبادة 
 ( 5063/6/3/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015مام  13الصادر بتاريخ  1249)القرار عدد 

 
 عدـ االختصاص النوعي. –جناية القتل العمدي  –ربقيق   .543

إف الغرفة اعبنحية ؼبا أيدت األمر اؼبستأنف القاضي بعدـ االختصاص النوعي، بعلة أف الفعل 
 يكتسي صفة جناية، تكوف قد أبرزت األسباب اليت استندت عليها، كعللت قرارىا تعليال كافيا.

 ( 4965/6/1/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015يناير  14الصادر بتاريخ  28)القرار عدد 

 
عدـ إشارتو إىل أحد أسباب  –إشهاد بنكي  –شيك بدوف مؤونة  - ربقيق  .544

 أثره. –من مدونة التجارة  316اؼبادة 
إف اإلشهاد البنكي ىو عنصر من العناصر اؼبعتمدة لطلب فتح التحقيق يف القضية، كليس كل 
شيء يف تقرير مصَت البحث فيها، كقبل إجرائو، كالغرفة اعبنحية ؼبا اكتفت بتأييد أمر قاضي 
التحقيق القاضي بعدـ إجراء التحقيق يف القضية بعلة أف اإلشهاد البنكي اؼبقدـ يف القضية مل 

من مدكنة التجارة، يكوف قرارىا  316ر إىل سبب من األسباب اؼبنصوص عليها يف اؼبادة يش
 انقص التعليل اؼبوازم النعدامو.

 ( 21334/6/1/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015أبريل  15الصادر بتاريخ  487)القرار عدد 

 
شاىدين ملتمس النيابة العامة ابلعدوؿ عن انتهاء البحث واستدعاء  -ربقيق  .545
تفويت فبارسة حق النيابة  -إصدار قاضي التحقيق مباشرة امره بعدـ اؼبتابعة  –

 اإلخالؿ إبجراء جوىري. –العامة يف الطعن يف القرار لو صدر مستقال 
ؼبا ثبت أف النيابة العامة قد تقدمت دبلتمس العدكؿ عن انتهاء البحث كاستدعاء شاىدين 

ـ، فإف قاضي التحقيق إبصداره مباشرة أمره بعدـ اؼبتابعة، لالستماع إليهما يف موضوع االهتا
يكوف قد فوت عليها حق فبارسة الطعن يف ىذا القرار لو صدر مستقال بشأف ملتمسها اؼبذكور. 
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كالغرفة اعبنحية ؼبا أيدت أمر قاضي التحقيق كاكتفت ابلقوؿ أبنو مل تسفر أدلة كافية ؼبتابعة اؼبتهم 
ضتو عليها النيابة العامة، كىي تنظر يف استئنافها من إخالؿ مسطرم دكف أف تلتفت إىل ما عر 

شاب إجراءات التحقيق، كالذم يعترب إجراءا جوىراي مل تتقيد بو، جعلت قرارىا فاسد التعليل 
 كخرقت بذلك القانوف.

 (14021/6/1/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015يناير  07الصادر بتاريخ  7)القرار عدد 

 
عدـ  -ملك صباعي  -ياه اػباصة ابلسقي والًتامي على ملك الغَت ربويل اؼب  .546

 عدـ قبوؿ اؼبتابعة. –اغبصوؿ على اإلذف ابلتقاضي من اعبهة الوصية 
اؼبتعلق بتنظيم  06/02/1963اؼبعدؿ بظهَت  21/04/1919اػبامس من ظهَت إف مقتضيات الفصل 

جاءت بصيغة  الوصاية اإلدارية على اعبماعات كضبط تدبَت شؤكف األمالؾ اعبماعية كتفويتها
احملكمة ؼبا أيدت اغبكم ك  عامة تشمل الدعويُت اؼبدنية كالعمومية بشقيها اعبنائي كاؼبدين.

أف موضوع النزاع االبتدائي فيما قضى بو من عدـ قبوؿ اؼبتابعة اعبارية يف حق اؼبطلوبُت بعلة 
ينصب على أرض تكتسي صبغة صباعية، كخلو اؼبلف فبا يفيد اغبصوؿ على اإلذف ابلتقاضي من 

 .اعبهة الوصية، يكوف قرارىا معلال كمؤسسا
 ( 9318/6/6/2014 يف اؼبلف اعبنحي عدد 2015 مارس 25الصادر بتاريخ  561 )القرار عدد

 
 أثره. –انعداـ التعليل  –إغالؽ مقهى  –تدبَت وقائي عيٍت   .547

هبب أف يكوف كل حكم أك قرار أك أمر معلال من الناحيتُت الواقعية كالقانونية كإال كاف ابطال، 
من  62كاحملكمة بعدـ تعليلها ؼبا قضت بو من إغالؽ للمقهى كتدبَت كقائي عيٍت عمال ابلفصل 

 ؾبموعة القانوف اعبنائي، يكوف قرارىا منعدـ التعليل، كغَت مبٍت على أساس. 
 ( 4301/6/1/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015يناير  21الصادر بتاريخ  101)القرار عدد 

 
 بطالف القرار. -إغفاؿ البت فيو من طرؼ احملكمة  -تدخل إرادم يف الدعول 
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إف احملكمة ؼبا ثبت ؽبا من تنصيصات القرار اؼبطعوف فيو أف دفاع الطالبة قدـ للمحكمة مذكرة  
كتابية ضمنها دفوعا شكلية كموضوعية كطلبات، كما أثبت ؿبضر اعبلسة الصحيح شكال أف 
دفاعيها بسطا يف مرافعتيهما الشفويتُت أماـ احملكمة أكجو دفاعهما عنها، مث قررت التداكؿ يف 

ـ  370ازلة كأغفلت يف منطوؽ قرارىا البت فيما ذكر، فإهنا تكوف بذلك قد خرقت اؼبادة الن
 ؽ.ـ.ج كعرضت قرارىا للنقض كاإلبطاؿ.

 ( 2013/1/6/19638يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015مام  26الصادر بتاريخ  697)القرار عدد 
 

 يكفي أف يكوف من شأف التزوير أف -حصوؿ الضرر غَت الـز  -تزوير   .548
 يسبب ضررا.

ليس من الضركرم يف جريبة التزكير أف وبصل الضرر فعال بل يكفي أف يكوف من شأف التزكير أف 
يسبب ضررا. كاحملكمة ؼبا تقيدت بقرار ؿبكمة النقض يف اؼبوضوع، كتبنت تعليالت القرار 

ها، كعللت اؼبستأنف، تكوف قد استعملت سلطتها التقديرية يف تقييم األدلة كاغبجج اؼبعركضة علي
 قرارىا دبا فيو الكفاية.

 ( 6415/6/4/2015يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015شتنرب  9الصادر بتاريخ  690)القرار عدد 

 
 –جنحة  –وثيقة إدارية صادرة عن إدارة عمومية  -تزوير شهادة التسليم   .549

 من القانوف اعبنائي. 360النص الواجب التطبيق ىو الفصل 

 360إف شواىد التسليم تعد ؾبرد كاثئق إدارية صادرة عن إدارة عمومية طبقا ؼبقتضيات الفصل 
من القانوف اعبنائي. كاحملكمة ؼبا أدانت الطاعن كعاقبتو بعشر سنوات سجنا من أجل جناية 

من القانوف اعبنائي بعلة أف شواىد التسليم  352التزكير يف كاثئق رظبية طبقا ؼبقتضيات الفصل 
تعد أكراقا رظبية كأف قيامو ابلتوقيع عليها بدال من الطرؼ اؼببلغ إليو ابعتباره موظفا عموميا هبعل 
الفعل الذم ارتكبو يدخل ضمن دائرة األفعاؿ اليت تشكل جناية، يكوف قرارىا انقص التعليل 

 اؼبوازم النعدامو.
 (21041/6/4/2014عدد  اعبنائييف اؼبلف  2015مارس  25الصادر بتاريخ  258 )القرار عدد
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تطبيق الفصل  -خامت إدارة الدفاع الوطٍت  -مفهومو  -تزييف أختاـ الدولة   .550

 . 342من القانوف اعبنائي وليس الفصل  346
من القانوف اعبنائي ىو اػبامت الذم يوضع ابلواثئق  342إف اؼبقصود خبامت الدكلة الوارد يف الفصل 

تخذ شكل الطابع الشريف عباللة اؼبلك، أما ما عدا ذلك من الرظبية الصادرة عن رئيس الدكلة كي
الطوابع اليت يستعملها موظفو الدكلة كعالمة للسلطة اػباصة هبم اليت ينتموف إليهما فتطبق عليها 

من نفس القانوف، كبذلك فإف احملكمة ؼبا أعادت  346مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 
 أعاله، تكوف قد طبقت القانوف تطبيقا سليما.تكييف األفعاؿ على النحو الوارد 

 (16398/6/4/2014عدد  اعبنائييف اؼبلف  2015مارس  25الصادر بتاريخ  243 )القرار عدد
 

إبداء الرغبة يف تسليم اؼبعٍت ابألمر إىل سلطات  –شروطو  -تسليم اجملرمُت   .551
 اإلشهاد عليو بذلك. –بلده 

ؼبا كانت اعبريبة اؼبتابع من أجلها اؼبعٍت ابألمر ؽبا ما يقابلها يف القانوف اعبنائي اؼبغريب، كمل يبض 
عليها أمد التقادـ كليست ؽبا صبغة سياسية أك ارتباط جبريبة سياسية، كال يتوفر على جنسية 

فسو عن طواعية مغربية، كعثر عليو فوؽ الًتاب اؼبغريب، فإف االشهاد عليو برغبتو يف تسليم ن
 كاختيار إىل سلطات بلده حملاكمتو، يكوف منسجما مع مقتضيات االتفاقية اؼبربمة بُت البلدين. 

 (6239/6/3/2015-1742يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015أبريل  22الصادر بتاريخ  1075)القرار عدد 
 

ربميل  -عدـ التحكم يف زماـ القيادة  -ملتقى الطرؽ  -تشطَت اؼبسؤولية   .552
 السائق ثلث اؼبسؤولية.

ؼبا كانت اغبادثة قد كقعت ليال داخل مدار حضرم عند ملتقى عدة طرؽ فإف السائق يبقى 
مطالبا ابلتأكد من أف القارعة اليت سيتقاطع معها خالية كأف يسَت بسرعة معتدلة كلما كانت 

كاحملكمة ؼبا اعتربت ظركؼ الرؤية غَت جيدة، كيف حالة الضركرة أف يعلن عن اقًتابو من التقاص". 
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أف السائق يتحمل ثلث مسؤكلية اغبادثة بعلة عدـ ربكمو يف زماـ القيادة بسبب سَته بسرعة غَت 
 مالئمة كعدـ احتياطو عند ملتقى الطرؽ يكوف قرارىا مؤسسا كمعلال تعليال سليما.

 ( 3171/6/2/2015يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015يوليوز  29الصادر بتاريخ  962)القرار عدد 
 

ربويل الشريك اؼبسَت أمواؿ الشركة إىل  -تصرؼ يف ماؿ مشًتؾ بسوء نية   .553
ثبوت  -عدـ حصوؿ على إذف من شريكو أو عقد صبع عاـ  -حسابو اػباص 

 اعبنحة.
إف إقداـ اؼبتهم على ربويل أمواؿ الشركة اؼبشاعة بينو كبُت اؼبشتكي إىل حسابو اػباص كذلك 

السيد قاضي التحقيق كخالؿ اؼبرحلة االبتدائية كدكف إذف من شريكو أك ابعًتافو سبهيداي كأماـ 
عقد صبع عاـ، يعترب تصرفا خارج إطار القانوف بغض النظر عن الظركؼ كاؼبالبسات اليت مت فيها 
ىذا التصرؼ. كاحملكمة ؼبا قضت إبدانتو من أجل جنحة التصرؼ يف ماؿ مشًتؾ بسوء نية 

ي، تكوف قد استعملت السلطة اؼبخولة ؽبا يف تقييم حجج اإلثبات استنادا إىل اعًتافو القضائ
اؼبعركضة عليها على كبو قانوين سليم كأبرزت العناصر التكوينية للجنحة اليت أدانتو من أجلها، 

 كجاء قرارىا معلال تعليال سليما كافيا.
 ( 3501/6/7/2015-3500يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015مام  20الصادر بتاريخ  897)القرار عدد 

 
تبادؿ واثئق يف إطار  –سلع مستوردة من اػبارج  –تصريح غَت صحيح   .554

 –االتفاؽ األورو متوسطي اؼبؤسس لشراكة بُت اؼبملكة اؼبغرية واجملموعات األوروبية 
 حجيتها.

إف احملكمة ؼبا استبعدت الواثئق اليت توصلت هبا إدارة اعبمارؾ من نظَتهتا اإلسبانية بعلة أهنا 
من ؽ ؿ ع، كاغباؿ أف ىذه الواثئق اؼبثبتة للتصريح غَت  419زبرج عن مقتضيات الفصل 

الصحيح للسلع اؼبستوردة مت اغبصوؿ عليها بطريقة قانونية يف إطار االتفاؽ األكرك متوسطي 
 10ؤسس لشراكة بُت اؼبملكة اؼبغربية كاجملموعات األكركبية دبقتضى الظهَت الصادر بتاريخ اؼب

 ، تكوف قد جعلت قضاءىا مشواب بنقصاف التعليل اؼبوازم النعدامو.2000مارس 
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 ( 17155/6/3/2014 يف اؼبلف اعبنحي عدد 03/06/2015الصادر بتاريخ  1366 )القرار عدد

 
 -حق شخصي  –شرط التبليغ إىل اؼبتعرض  - تعرض على حكم غيايب  .555

 إمكانية التنازؿ عنو.
من ؽ.ـ.ـ كإف اشًتطت لصحة التعرض على اؼبقررات القضائية الغيابية يف ماديت  393إف اؼبادة 

اعبنح كاعبناايت أف يكوف اؼبقرر اؼبتعرض عليو قد بلغ إىل اؼبتعرض من قبل، إال أهنا جعلت من 
إجراء التبليغ اؼبذكور حقا شخصيا ؽبذا األخَت كأعطتو إمكانية التنازؿ عنو ليصح بذلك تعرضو 

تم التبليغ بصفة فعلية، كمل ربدد للتنازؿ شكال معينا إذ يبكن أف يكوف صروبا مثلما يكوف كلو مل ي
 ضمنيا.

 ( 1479/6/10/2013يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015أبريل  16الصادر بتاريخ  531)القرار عدد 
 

عدـ استدعاء اػببَت  -خربة تقنية  -تعويض عن الضرر الالحق ابلسيارة   .556
 أثره. –لنزاع لدفاع أحد أطراؼ ا

هبب على اػببَت استدعاء األطراؼ كككالئهم قبل إقباز مأمورتيو. كاحملكمة ؼبا ردت الدفع بعدـ 
استدعاء اػببَت لدفاع الطالبة بعلة أف اػبربة التقنية االبتدائية أقبزت بشكل نظامي بعد استدعاء 

أف الدفع اؼبذكور يتعلق صبيع األطراؼ كحضور اػببَت اؼبنتدب من طرؼ شركة التأمُت، كاغباؿ 
بعدـ استدعاء الدفاع غبضور تلك اػبربة، يبقى معو ردىا قاصرا، كجاء قرارىا بذلك متسما 

 بنقصاف التعليل اؼبوازم النعدامو.
 ( 21538/6/2/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015يوليوز  29الصادر بتاريخ  958)القرار عدد 

 
إثبات شروط استفادهتا طبقا  -اؽبالك بنت  -تعويض عن فقد مورد العيش   .557

 ؼبدونة األسرة.
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إف احملكمة ؼبا قضت البنة اؽبالك بتعويض عن فقد مورد عيشها من جراء كفاة كالدىا بعلة أهنا 
من مدكنة األسرة، يكوف قرارىا مرتكزا  198أثبتت الشرطُت الواردين يف الفقرة الثانية من اؼبادة 

 على أساس.
 (2883/6/2/2015-84يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015يوليوز 29الصادر بتاريخ  960)القرار عدد 

 
 -سائق سيارة أجرة  -مهنة اؼبطلوب  -تعويض عن العجز الكلي اؼبؤقت   .558

 وجوب مراعاهتا.
ؼبا كانت مهنة اؼبطلوب كسائق لسيارة األجرة اليت يكًتم رخصتها من الغَت تقتضي منو ؾبهودا 

الكلي اؼبؤقت الذم حدده اػببَت يف ثالثُت يوما أف وبرمو  جسداي، فإف من شأف العجز
كابلضركرة من كسبو اؼبهٍت طيلة مدة ذلك العجز. كاحملكمة عندما راعت خصوصية مهنة 

كجاء  2/10/1984اؼبطلوب كعوضتو عن العجز اؼبذكور تكوف قد طبقت اؼبادة الثالثة من ظهَت 
 قرارىا مؤسسا.

 (17860/6/2/2014-61يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015يوليوز  22الصادر بتاريخ  926)القرار عدد 
 

عدـ  –عقوابت إضافية واردة يف مدونة السَت  –قتل خطأ  -تفريد العقوبة   .559
 خضوعها للسلطة التقديرية يف ربديدىا وتفريدىا.

من مدكنة السَت ال زبضعاف للسلطة التقديرية  173إف العقوبتُت اإلضافتُت الواردتُت يف اؼبادة 
لقضاة اؼبوضوع يف ربديد العقوبة كتفريدىا، كاحملكمة ؼبا أدانت اؼبطلوب من أجل القتل اػبطأ 
كقضت بتوقيف رخصة سياقتو ؼبدة سنة دكف العقوبة اإلضافية األخرل اؼبتمثلة يف إلزامية خضوعو 

المة الطرقية يكوف قرارىا خارقا للمقتضيات القانونية على نفقتو لتكوين خاص يف الًتبية على الس
 اؼبذكورة.

 ( 21785/6/2/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015مام  20الصادر بتاريخ  642)القرار عدد 
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مضي أجل أربع سنوات من اتريخ  -قرار دبثابة حضوري  -تقادـ العقوبة  .560
 اكتساب القرار قوة الشيء اؼبقضي بو.

من قانوف اؼبسطرة اعبنائية، يتخلص احملكـو عليو بعقوبة جنحية  650/1ك 648/1دبوجب اؼبادتُت 
من آاثر ىذا اغبكم للتقادـ، إذا مل تنفذ عليو تلك العقوبة خالؿ أجل أربع سنوات من اتريخ 
اكتساب القرار القاضي هبا قوة الشيء اؼبقضي بو، كيكتسب القرار الصادر دبثابة اغبضورم ىذه 

سع اعبهة اؼبكلفة ابلتنفيذ إىل تبليغو إىل احملكـو عليو كتنفيذ عقوبتو عليو قبل أف القوة إذا مل ت
تسقط ابلتقادـ. كاحملكمة ؼبا اعتربت أف تبليغ القرار دبثابة اغبضورم إىل احملكـو عليو بعد مضي 

إليها أمد تقادـ عقوبتو، يفقده قوة الشيء اؼبقضي بو، قوؿ ال يساير اؼبقتضيات القانونية اؼبشار 
أعاله، إذ إف تبليغ القرار الذم يتم بعد مضي أمد تقادـ العقوبة، ال يًتتب عنو أم أثر قانوين، 

 فبا يعرض قرارىا اؼبطعوف فيو للنقض كاإلبطاؿ.
 (9194/6/1/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015مارس  18الصادر بتاريخ  349)القرار عدد 

 
إجراء غَت قاطع  -إىل النيابة العامة تقدمي شكاية  -تقادـ الدعوى العمومية  .561

 للتقادـ.

من قانوف اؼبسطرة اعبنائية، ينقطع أمد تقادـ الدعول العمومية بكل إجراء من  6دبقتضى اؼبادة 
إجراءات اؼبتابعة أك التحقيق أك احملاكمة، تقـو بو السلطة القضائية أك أتمر بو، كبكل إجراء يعتربه 

دؿ على أف تقدًن شكاية كلو أماـ النيابة العامة، للبحث من أجل القانوف قاطعا للتقادـ، فبا ي
جنحة عدـ توفَت مؤكنة شيكات عند تقديبها لألداء، ال يعترب من اإلجراءات القاطعة للتقادـ، 

 كال أثر لو على تقادـ الدعول العمومية. 
 (21613/6/1/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015أبريل   29الصادر بتاريخ  572)القرار عدد 

 
صرؼ النظر من طرؼ  -سبسك أحد األطراؼ بذلك  -تالوة تقرير الوقائع  .562

 إخالؿ حبقوؽ الدفاع. -احملكمة 
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من قانوف اؼبسطرة اعبنائية، أنو دبجرد االنتهاء من  407من اؼبقرر طبقا للفقرة الثانية من اؼبادة 
رين تقريره حوؿ الوقائع إذا استجواب اؼبتهم حوؿ ىويتو، يتلو الرئيس أك أحد القضاة اؼبستشا

طلب ذلك أحد األطراؼ، كاحملكمة ؼبا صرفت النظر عن طلب الطاعنة كذلك بعدـ االستجابة 
 إليو، تكوف قد تصرفت تصرفا ـبال حبقوؽ الدفاع كأساءت تطبيق اؼبادة اؼبذكورة.

 ( 18180/6/4/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015يناير  21الصادر بتاريخ  57)القرار عدد 
 

ؿباكمة اؼبتهم من أجل نفس األفعاؿ أماـ جهتُت  -تنازع االختصاص  .563
 اختصاص ؿبكمة النقض للفصل يف ىذا التنازع. -قضائيتُت 

من قانوف اؼبسطرة اعبنائية، كيف حالة كجود نزاع بُت ؿبكمتُت زبضع كل كاحدة  262طبقا للمادة 
النزاع يرفع إىل الغرفة اعبنائية دبحكمة النقض. كيسرم  منهما لنفوذ ؿبكمة استئناؼ ـبتلفة، فإف

نفس اغبكم يف حالة كجود نزاع بُت ؿبكمتُت استئنافيتُت أك نزاع بُت ؿباكم ال توجد ؿبكمة أعلى 
مشًتكة بينهما. كعليو فإف الغرفة اعبنائية دبحكمة النقض، كفصال يف تنازع االختصاص، تعترب أف 

م اؼبالية( دبحكمة االستئناؼ دبراكش ىي اؼبختصة للنظر يف القضية غرفة اعبناايت )قسم اعبرائ
 اعبنائية اؼبعركضة على غرفة اعبناايت دبحكمة االستئناؼ آبسفي.

 (2014/1/6/1850يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015يونيو  17الصادر بتاريخ  874)القرار عدد 
 

شروط اغبكم  –تلسة ملتمس النيابة العامة إبرجاع األمواؿ اؼبخ –جرائم مالية  .564
 ابؼبصادرة.

من القانوف اعبنائي، فإف اؽبدؼ اؼبتوخى من الدعاكل اعبنائية يف اعبرائم اؼبالية،  247طبقا للفصل 
ال يتحقق فقط بعدد األشخاص اؼبتابعُت كاحملالُت على احملكمة كال إبصدار عقوابت سالبة 

اؼبختلسة كمالحقتها بُت يدم أم شخص  للحرية بشأهنا، كلكن بضركرة اسًتجاع اؼببالغ اؼببددة ك 
كاف كأاي كاف اؼبستفيد منها عن طريق مصادرهتا لفائدة الدكلة. كاحملكمة ؼبا ردت ملتمس النيابة 
العامة الرامي إىل اغبكم ابسًتجاع األمواؿ اؼبختلسة بعلة عدـ تقدًن طلبات مدنية من اعبهة 

على ذمة القضية، تكوف قد أبرزت السند  اؼبتضررة كعدـ كجود عقارات كأمواؿ منقولة ؿبجوزة
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الذم اعتمدتو يف عدـ االستجابة للطلب اؼبذكور، كعللت قرارىا تعليال كافيا من الناحيتُت 
 الواقعية كالقانونية.

 (2014/1/6/8886يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015يناير  28الصادر بتاريخ  112)القرار عدد 
 

استعماؿ القن السري للشركة دوف  -معلوماتية جريبة اؼبشاركة يف مناورة   .565
 التهرب من أداء الرسـو اعبمركية. -علمها 

ؼبا أدين الطاعن من أجل جريبة اؼبشاركة يف مناكرة معلوماتية قصد اغبصوؿ بصفة غَت قانونية على 
نظاـ القبوؿ اؼبؤقت بعلة استعمالو للقن السرم للشركة دكف علمها من أجل التهرب من أداء 

 غَت كالضرائب اعبمارؾ إلدارةلرسـو اعبمركية، فإف احملكمة عندما قضت عليو أبدائو مبالغ مالية ا
تكوف قد طبقت القانوف تطبيقا سليما، كعللت قرارىا تعليال   اؼبدين، ابغبق مطالبا بصفتها اؼبباشرة
 كافيا. 

 ( 12620/6/3/2014 يف اؼبلف اعبنحي عدد 2015مارس  25الصادر بتاريخ  693 )القرار عدد

 

تربير  -أمواؿ غرفة الصناعة التقليدية  -جناية اختالس وتبديد أمواؿ عامة  .566
قناعة احملكمة وسلطتها يف تقييم  -شهادة الشهود  -أوجو صرؼ تلك اؼببالغ 

 األدلة. 

إف احملكمة ؼبا اعتربت أف اؼبتهم برر أكجو صرؼ تلك اؼببالغ، اعتمادا على شهادة الشهود الذين 
كدكا أف غرفة الصناعة التقليدية استضافت فعال كفدا كزاراي كأجنبيا، كقامت إبصدار مطبوعات أ

للتعريف بنشاط الغرفة، كمت توزيعها خارج أرض الوطن، فبا يفيد قياـ الغرفة أبنشطة استدعت 
كافيا   صرؼ تلك اؼببالغ، يكوف قرارىا بتأييد القرار اؼبستأنف القاضي برباءة اؼبتهم معلال تعليال

 من الناحيتُت الواقعية كالقانونية.
 (11683/6/1/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015يناير  14الصادر بتاريخ  34)القرار عدد 
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 -بضاعة موجهة لالستهالؾ  -جناية الزجر عن اعبرائم اؼباسة بصحة األمة   .567
 تقرير ـبربي. –عدـ صالحيتها 
اؼبتعلق جبناية الزجر عن اعبرائم اؼباسة  29/10/1959اؼبؤرخ يف  1-59-380إف الظهَت الشريف رقم 

بصحة األمة يطبق على األشخاص الذين قاموا عن تبصر قصد االذبار بصنع منتوجات أك مواد 
معدة للتغذية البشرية كخطَتة على الصحة العمومية أك ابشركا مسكها أك توزيعها أك عرضها للبيع 

ت برباءة اؼبتهمُت بعلة عدـ حصوؿ ضرر بشرم جسماين مت التشكي أك بيعها. كاحملكمة ؼبا قض
منو ككشفتو شواىد أك تقارير طبية ابلطرؽ العلمية اؼبتاحة، كدكف تقديرىا كوف البضاعة احملجوزة 
كضعتها مالكتها األصلية بُت يدم شركة اؼبتهم األكؿ بقصد اإلتالؼ لعدـ صالحيتها، كىي 

ب ليعاد تركهبها كبيعها كمل وبل دكف اكتساحها للسوؽ إال ضبطها اؼبهمة اليت كانت موضوع تالع
كىي ؿبملة على شاحنة موجهة لالستهالؾ، كأف عدـ صالحيتها أثبتت ابلتقرير اؼبخربم اؼبنجز 

 من طرؼ اؼبخترب التابع للدرؾ اؼبلكي، يكوف قرارىا انقص التعليل اؼبوازم انعدامو.
 ( 18930/6/8/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015يوليوز  23الصادر بتاريخ  1169)القرار عدد 

 
  -عناصرىا التكوينية  -جنح النصب والتزوير يف ؿبرر عريف واستعمالو   .568

 سلطة احملكمة يف استخالص القصد اعبنائي اؼبتمثل يف سوء النية.

بعلة أف إف احملكمة ؼبا أدانت الطاعن من أجل جنح النصب كالتزكير يف ؿبرر عريف كاستعمالو، 
اؼبتهم عمد بسوء نية إىل تزكير الصفحة الثانية من عقد الوعد ابلبيع كذلك بتغيَت الثمن بشكل 
أضر دبصاٌف اؼبشتكي اؼبالية، كاإلدالء بو يف دعاكل قضائية كانت رائجة بينو كبُت اؼبشتكي، 

ستخلصت منها تكوف قد أبرزت من خالؽبا العناصر الواقعية كالقانونية طبقا لفصوؿ اؼبتابعة كا
 القصد اعبنائي اؼبتمثل يف سوء النية، كجاء قرارىا غَت خارؽ للمقتضيات القانونية احملتج هبا.

 ( 18699/6/4/2014عدد  اعبنائييف اؼبلف  2015نونرب  04الصادر بتاريخ  910 )القرار عدد
 

 –جنحة االدخار السري للسلعة بقصد اؼبضاربة فيها وربريف اؼبنافسة   .569
 التكوينية.عناصرىا 
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إف مادة الدقيق اؼبدعم من البضائع اؼبنظمة أسعارىا كاحملددة قانوان شركط حيازهتا كبيعها. 
كاحملكمة ؼبا أدانت اؼبتهمُت من أجل جنحة االدخار السرم بقصد اؼبضاربة كربريف اؼبنافسة بعلة 

غبصص إعدادىم ؼبلفات اغبصوؿ على رخص توزيع الدقيق اؼبدعم ابسم الغَت كتسلمهم ا
اؼبخصصة ؽبذه الرخص كإخفاءىا هبدؼ اؼبضاربة كتصرفهم فيها دكف أف يصل الدقيق إىل 
أصحاب الرخص الصورية الذين يتسلموف مقابل ذلك مبالغ مالية شهرية، تكوف قد أبرزت دبا فيو 

 الكفاية العناصر القانونية للجنحة اؼبذكورة، كجاء قرارىا معلال كمؤسسا.
 ( 8306/6/8/2014 يف اؼبلف اعبنحي عدد 2015أبريل  16در بتاريخ الصا 624 )القرار عدد

 
 -نتيجة خربة خطية أماـ احملكمة اؼبدنية  -جنحة استعماؿ وثيقة مزورة   .570

 سلطة احملكمة يف تقييم األدلة. -حجيتها 
ة يف إف احملكمة ؼبا ألغت اغبكم االبتدائي القاضي برباءة الطاعن استنادا إىل اػبربة اػبطية اؼبنجز 

اؼبلف كقضت إبدانتو من أجل استعماؿ كثيقة مزكرة استنادا إىل نتيجة اػبربة اؼبأمور هبا من طرؼ 
احملكمة اؼبدنية اليت أكدت زكرية عقد فسخ الشركة كعقد الكراء، كإىل أقواؿ الشهود الذين أكدكا 

ب عليها يف ذلك، تكوف قد مارست سلطتها يف تقييم كسائل اإلثبات اؼبعركضة عليها كال معق
 ذلك، كجاء قرارىا معلال دبا فيو الكفاية.

 ( 10055/6/4/2015عدد  اعبنائييف اؼبلف  2015نونرب  17الصادر بتاريخ  939 )القرار عدد
 

عدـ التأكد من  -حيازة بيد اؼبتهم  -جنحة انتزاع عقار من حيازة الغَت   .571
 ه.أثر  -إرجاع اغبيازة للطرؼ اؼبشتكي بناء على أحكاـ سابقة 

ؼبا كانت اغبيازة بيد اؼبتهم، كأف الطرؼ اؼبدين مل يتقدـ بطلب إرجاع اغباؿ إىل ما كانت عليو 
استنادا على األحكاـ القاضية ابإلدانة، فإف احملكمة عندما قضت إبدانة الطاعن من أجل جنحة 

ا انتهت إليو انتزاع عقار من حيازة الغَت، دكف التأكد من إرجاع اغبيازة للطرؼ اؼبشتكي نتيجة ؼب
 األحكاـ أعاله، يكوف قرارىا معرضا للنقض كاإلبطاؿ.

 ( 6228/6/6/2014 يف اؼبلف اعبنحي عدد 2015 مارس 11الصادر بتاريخ  449 )القرار عدد
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 -تبليغ جبريبة مع العلم بعدـ حدوثها  -جنحة إىانة الضابطة القضائية   .572

 الشيكات.تسجيل شكاية مع العلم ابنعداـ اغبق يف مؤونة 
إف احملكمة ؼبا قضت إبدانة اؼبتهم من أجل جنحة إىانة الضابطة القضائية لتبليغو جبريبة يعلم 
بعدـ حدكثها بعلة أنو أقدـ على تسجيل شكاية خبصوص عدـ كجود اؼبؤكنة للشيكات اػبمسة 

، تكوف قد اؼبسلمة لو كىو يعلم أنو غَت ؿبق يف اؼبؤكنة غبصولو عليها بطريق التدليس كاالحتياؿ
 عللت قرارىا اؼبطعوف فيو تعليال كافيا من الناحيتُت الواقعية كالقانونية.

 ( 7472/6/1/2013يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015يناير  21الصادر بتاريخ  87)القرار عدد 

 

حرية احملكمة يف  -جنحة التوصل بغَت حق إىل وثيقة تصدرىا اإلدارة العامة   .573
 يف تقييم وسائل اإلثبات اؼبعروضة عليها. سلطتها  -تكوين قناعتها 

إف احملكمة ؼبا ألغت اغبكم االبتدائي القاضي برباءة الطاعن، كقضت إبدانتو من أجل استعماؿ 
كثيقة مزكرة، كالتوصل بغَت حق إىل كثيقة تصدرىا اإلدارة العامة استنادا إىل أقواؿ الشهود كالقرائن 

تهم كسلوكو ؼبسطرة غَت مطابقة للمقتضيات اؼبتعلقة اؼبستخلصة من األكراؽ الصادرة عن اؼب
ابلتسجيل يف دفًت اغبالة اؼبدنية، تكوف قد مارست سلطتها يف تقييم كسائل اإلثبات اؼبعركضة 

 عليها كال معقب عليها يف ذلك، كجاء قرارىا معلال دبا فيو الكفاية.
 ( 3034/6/4/2015عدد  اعبنائييف اؼبلف  2015 نونرب 17الصادر بتاريخ  936 )القرار عدد
النص  –جنحة ضبل الغَت على اإلدالء بشهادة كاذبة عن طريق التحايل   .574

 القانوين الواجب التطبيق عليها.
ف احملكمة ؼبا قضت إبدانة الطاعنة من أجل جنحة ضبل الغَت على اإلدالء بشهادة كاذبة عن إ

عبنائي، كاغباؿ أف مقتضيات الفصل من القانوف ا 373طريق التحايل طبقا ؼبقتضيات الفصل 
اؼبذكور، تتعلق ابلشهادة أماـ احملاكم أثناء جرايف الدعول كليس ابلتصروبات اؼبدىل هبا أماـ 

 العدكؿ اليت ربكمها مقتضيات أخرل، يكوف قرارىا غَت مرتكز على أساس قانوين.
 ( 6/4/2014/ 16652 يف اؼبلف اعبنحي عدد 4/2/2015الصادر بتاريخ  95 )القرار عدد
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العربة ببطاقة ملكية السيارة ال ببطاقة  -نطاؽ الضماف  -حادثة سَت   .575

 االستَتاد اؼبؤقت.
من اؼبقرر أف العربة ببطاقة ملكية السيارة ال ببطاقة االستَتاد اؼبؤقت. كؼبا كانت الشركة اؼبؤمنة ال 

ة يف اسم مالكها األصلي تنازع يف كوف الناقلة أداة اغبادثة كانت ال تزاؿ كقت كقوعها مسجل
 اؼبؤمن لو من طرفها فإف ىذا األخَت يبقى ىو اؼبسؤكؿ اؼبدين عن تلك الناقلة.

 (2845/6/2/2015يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015يوليوز  29الصادر بتاريخ  959)القرار عدد 
 

 وجوب مزاولة احملامي لنشاطو اؼبهٍت. –حصانة الدفاع  .576

الصادر بتنفيذه الظهَت  28.08من الباب اػبامس من القانوف رقم  60ك 59ك 58لئن كانت اؼبواد 
اؼبتعلق دبهنة  2008أكتوبر  20موافق  1429من شواؿ  20الصادر يف  101.08.1الشريف رقم 

احملاماة تضمنت التنصيص على مقتضيات قانونية متعلقة حبصانة الدفاع، فإف إعماؽبا ينحصر 
مزاكلة احملامي لنشاطو اؼبهٍت، فهي حصانة لصيقة دبهاـ الدفاع، لزكما يف البحث يف اغبوادث أثناء 

كتطبيق ىذه اؼبقتضيات القانونية على كقائع ؿبددة من عدمو إمبا ىي مسألة كاقعية زبضع يف 
 تقديرىا للسلطة التقديرية لقضاة اؼبوضوع.

 (8085/6/8/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015فرباير  19الصادر بتاريخ  277)القرار عدد 
 -سالمة ىيكل السيارة  -حجية ؿباضر أعواف اعبمارؾ  -حيازة سيارة مزورة  .577

 أثرىا على قناعة احملكمة. -مسألة تقنية 
 ال حجية تكتسي اؼبادية اإلثبااتت ىبص فيما اعبمارؾ أعواف طرؼ من اؼبنجزة احملاضر كانت ؼبا

 استندت عندما احملكمة فإف اعبمارؾ، مدكنة قانوف من 242 للمادة طبقا ابلزكر إال فيها الطعن يبكن
 بسالمة لتقوؿ القضائية الضابطة طرؼ من السيارة ىيكل على اؼبنجز القضائي التشخيص على

 إطار على اؼبنقوش O ؼحر  كوف من األخَت ىذا إليو انتهى ما كتقيم تناقش أف دكف ىيكلها
 معركؼ ىو كما للسيارات اغبديدم اإلطار قاـأبر  يدكف أك ينقش أف يبكن ال احملجوزة السيارة
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 القضائية الضابطة دبحضر قانوين بشكل مضمنة تقنية مسألة يف البت أغفلت قد تكوف بو، كمعموؿ
 النعدامو. اؼبوازم التعليل بنقصاف مشواب لذلك تبعا قرارىا فجاء

 ( 20759/6/3/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015يونيو  10الصادر بتاريخ  1421القرار عدد )
 

خلو اؼبلف  -إنكار اؼبتهم  -حيازة وترويج ونقل وصنع وربويل اؼبخدرات   .578
تفسَت  -األصل يف االنساف الرباءة  -من أي دليل يثبت اقًتافو لألفعاؿ اؼبذكورة 

 الشك لصاحل اؼبتهم.
أف الشك إف األصل يف اإلنساف الرباءة إىل أف يثبت العكس طبقا للمادة األكىل من ؽ.ـ.ج، ك 

يفسر ؼبصلحة اؼبتهم، كأف األحكاـ القضائية تبٌت على اليقُت كليس على ؾبرد الظن كالتخمُت. 
كاحملكمة ؼبا قضت إبلغاء اغبكم االبتدائي فيما قضى بو من إدانة اؼبطلوب من أجل حيازة كتركيج 

ل الدائرة كنقل كصنع كربويل اؼبخدرات كخرؽ األحكاـ اؼبتعلقة حبركة كحيازة اؼبخدرات داخ
اعبمركية، اعتمادا على إنكاره التاـ كخلو اؼبلف من أية كسيلة إثبات قانونية تفيد اقًتافو لألفعاؿ 
اؼبشكلة للعناصر التكوينية للجنح اؼبذكورة، إضافة إىل قناعتها اعبازمة بعدـ تورطو من خالؿ ما 

ية يف إطار السلطة اؼبخولة راج كنوقش أمامها، تكوف قد راعت صبيع ما عرض عليها دبا فيو الكفا
 ؽبا، كجاء قرارىا معلال تعليال كافيا.

 ( 2275/6/7/2015 يف اؼبلف اعبنحي عدد 2015 أبريل 29الصادر بتاريخ  778 )القرار عدد
 

عدـ مناقشة اتريخ ربرير احملاضر  -تقادـ  -سقوطها  -دعوى عمومية   .579
 أثرىا. -اؼبوجودة ابؼبلف 

ؼبا كانت اؼبتابعة من أجل جنحة تبادؿ الضرب كاعبرح بواسطة السالح سبت يف زمن مل يطلو 
التقادـ، فإف احملكمة ؼبا أيدت اغبكم االبتدائي فيما قضى بو من سقوط الدعول العمومية 
للتقادـ، كدكف أف تناقش احملاضر اؼبوجودة ابؼبلف كاتريخ ربريرىا كما ؽبا من أثر قانوين على 

 من القانوف اعبنائي، يكوف قرارىا خارقا للقانوف. 6ف مدة التقادـ طبقا للمادة سراي
 (6190/6/8/2015 يف اؼبلف اعبنائي عدد 2015نونرب  12الصادر بتاريخ  1534 )القرار عدد
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 بطالف القرار. -إغفاؿ اؼبنطوؽ بشأهنا  -دعوى مدنية اتبعة  .580

من ؽ.ـ.ج أنو هبب أف وبتوم كل حكم أك قرار أك أمر على  365من اؼبقرر طبقا للمادة 
منطوقو. كاحملكمة ؼبا انقشت استئناؼ الطاعنُت ؽبذا اغبكم كدفوعهم كطلباهتم يف ىذه اؼبرحلة، 
كاستمعت إىل مرافعة دفاعهم بشأهنا، مث قررت التداكؿ يف الدعول، كاقتصرت يف منطوؽ قرارىا 

دفوع اؼبثارة، كإيقاؼ سَت الدعول العمومية دكف التعرض ألم اؼبطعوف فيو على التصريح برد ال
مقتضى يهم الدعول اؼبدنية اؼبستأنفة من لدف الطالبُت، فإهنا تكوف بسبب ىذا اإلغفاؿ قد 

 خرقت القانوف كعرضت قرارىا للنقض كاإلبطاؿ.
األعداد يف اؼبلفات اعبنائية اؼبضمومة ذات  2015مام  26الصادر بتاريخ  696)القرار عدد 

 ( 19637/13ك 19636/13ك 19635/13
 

مساس حبقوؽ  –عدـ جواب احملكمة  -مطالب مدنية  - دعوى مدنية اتبعة  .581
 الدفاع.

إف عدـ جواب احملكمة عن اؼبطالب اؼبدنية ال سلبا كال إهبااب، رغم اإلدالء بوصل القسط اعبزايف، 
 يشكل مساسا حبقوؽ الدفاع.

 ( 9918/6/1/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015أبريل  29الصادر بتاريخ  558)القرار عدد 
 

 وجوب إبرازىا من طرؼ احملكمة يف تعليلها. -شروطو  -دمج العقوابت  .582

إف تعدد اعبرائم ىو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة يف آف كاحد أك يف أكقات متوالية دكف 
تعدد جناايت أك جنح إذا نظرت يف كقت أف يفصل بينهما حكم غَت قابل للطعن، كيف حالة 

كاحد أماـ ؿبكمة كاحدة وبكم بعقوبة كاحدة سالبة للحرية ال تتجاكز مدهتا اغبد األقصى اؼبقرر 
قانوان ؼبعاقبة اعبريبة األشد، أما إذا أصدر بشأهنا عدة أحكاـ سالبة للحرية بسبب تعدد 

ة ؼبا استجابت لطلب إدماج عقوبتُت يف حق اؼبتابعات، فإف العقوبة األشد ىي اليت تنفذ، كاحملكم
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اؼبطلوب من دكف أف تبُت ما إذا كاف القراراف اؼبطلوب بشأهنما الضم حائزين لقوة الشيء اؼبقضي 
 بو، تكوف قد عللت قرارىا تعليال انقصا.

 ( 10589/6/1/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2014دجنرب  31الصادر بتاريخ  1307)القرار عدد 
 

صدور عدة أحكاـ سالبة للحرية  -تعدد جناايت أو جنح  -عقوبتُت دمج   .583
 تنفيذ العقوبة األشد. -

من اؼبقرر أنو يف حالة تعدد جناايت أك جنح صدر بشأهنا عدة أحكاـ سالبة للحرية تنفذ العقوبة 
فيذ األشد. كاحملكمة ؼبا استجابت لطلب اؼبطلوب بعلة أف العقوبتُت اؼبطلوب دؾبهما قابلتاف للتن

 حائزاتف لقوة الشيء اؼبقضى بو، تكوف قد عللت قرارىا تعليال كافيا كاقعا كقانوان.
 ( 14607/6/1/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015يناير  07الصادر بتاريخ  05)القرار عدد 

  
عدـ بياف السند القانوين  -عقوبة موقوفة التنفيذ  -رد االعتبار القضائي  .584

 أثره. – ونوعية الواثئق اؼبطلوبة

من ؽ.ـ.ج فإف احملكـو عليو بعقوبة موقوفة التنفيذ ال ىبضع لرد االعتبار  689طبقا للمادة 
القضائي، كإمبا ىبضع لرد االعتبار حبكم القانوف بعد انتهاء فًتة االختبار اليت مدهتا طبس 

لقانونية سنوات. كاحملكمة ؼبا قضت برد االعتبار للمطلوبة يف النقض دكف أف تراعي الشركط ا
اؼبتعلقة ابؼبوضوع كاكتفت يف ذلك بتعليل عاـ دكف بياف السند القانوين الذم اعتمدتو يف ذلك، 
كنوعية الواثئق اؼبتحدث عن إدالئها هبا، كربديد األجل الالـز مراعاتو لطلب رد االعتبار، هبعل 

 قرارىا مشواب ابلنقص يف التعليل اؼبوازم النعدامو. 
 ( 21616/6/1/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015أبريل  15ادر بتاريخ الص 483)القرار عدد 

 

اغبكم خبصم مبلغ منها تنفيذا غبكم  –كفالة اغبضور   – سراح مؤقت  .585
 قضائي.
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إف كفالة اغبضور يقتصر مفعوؽبا على اؽبدؼ اؼبتوخى من فرضها يف مرحلة التقاضي اؼبعنية هبا 
من قانوف اؼبسطرة اعبنائية. كاحملكمة ؼبا قضت للمحكـو لو أبف  184حسب ما يستفاد من اؼبادة 

ىبصم لفائدتو من مبلغ الكفالة ما سبق اغبكم لو بو على الطالب تنفيذا غبكم قضائي سابق، 
رغم أف تنفيذ اؼبقتضيات اؼبدنية للمقررات القضائية الزجرية تتواله اعبهات اؼبكلفة ابلتنفيذ، ال 

من قانوف اؼبسطرة  598كمة، تكوف قد أساءت تطبيق مقتضيات اؼبادة اؽبيئات القضائية اغبا 
 اعبنائية.

 ( 15581/6/1/2013يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015أبريل  01الصادر بتاريخ  423)القرار عدد 
 

 نطاقها. –اإلدانة مع اغبكم ابؼبصادرة  –سرقة الرماؿ   .586
إف إدانة مرتكب جنحة سرقة الرماؿ يستلـز اغبكم ابؼبصادرة لفائدة الدكلة مع حفظ حقوؽ الغَت 
حسٍت النية اآلالت كاألدكات كاألشياء ككسائل النقل اليت استعملت يف ارتكاب اعبريبة أك كانت 
ا ستستعمل يف ارتكاهبا أك اليت ربصلت منها ككذلك اؼبنح كغَتىا من الفوائد اليت كوفئ هب

مرتكب اعبريبة أك كانت معدة ؼبكافأتو. كاحملكمة ؼبا قضت إبرجاع اعبرار الفالحي احملجوز ؼبالكو 
الشرعي نظرا لثبوت حسن نيتو كاؼبتمثلة يف عدـ علمو بكوف اؼبتهم قاـ جبلب الرماؿ من الشاطئ 

 من القانوف اعبنائي. 517دكف توفره على رخصة، يكوف قرارىا خارقا للفصل 
 ( 351/6/9/2014يف اؼبلف اعبنائي عدد  2015أبريل  16الصادر بتاريخ  647عدد )القرار 

 
مشاركة قاض يف اغبكم يف قضية سبق لو  -شروط صحة انعقاد اعبلسات   .587

 إخالؿ إبجراء جوىري من إجراءات اؼبسطرة. -البت يف موضوعها 
اؼبتعلقة بقاضي التحقيق، فإنو ال يبكن  52بصرؼ النظر عن اؼبقتضيات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

ربت طائلة البطالف ألم قاض من النيابة العامة عُت أك انتدب ؼبهاـ قضاء اغبكم أف يشارؾ يف 
البت يف قضااي سبق لو أف مارس فيها الدعول العمومية، كعالكة على ذلك كربت طائلة نفس 

 قضية سبق ؽبم البت يف موضوعها.اعبزاء، ال يبكن لقضاة اغبكم أف يشاركوا يف اغبكم يف 
 ( 1721/6/1/2015يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015يونيو  24الصادر بتاريخ  879)القرار عدد 
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إيداع مبلغ الوديعة بكتابة الضبط من طرؼ مدعي اؼبطالب  –شكاية مباشرة   .588

 مشولو ؼببلغ القسط اعبزايف. -اؼبدنية 
إف اؼببلغ اؼبودع بكتابة الضبط من طرؼ اؼبدعي ابؼبطالب اؼبدنية كشرط لقبوؿ شكايتو اؼبباشرة 

من ظهَت اؼبصاريف القضائية. كاحملكمة  50يكوف شامال للقسط اعبزايف اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 
رسم ؼبا قضت بتأييد اغبكم االبتدائي القاضي بعدـ قبوؿ الشكاية اؼبباشرة بعلة عدـ أداء ال

القضائي اعبزايف للتأكيد على تنصيبو كمطالب ابغبق اؼبدين، يكوف قرارىا انقص التعليل اؼبوزازم 
 النعدامو.

 ( 2595/6/1/2015يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015يونيو  24الصادر بتاريخ  885)القرار عدد 

 
اؼبتهم ال ينفي  -بعدـ كتابة الشيك خبط يد اؼبتهم  -شيك بدوف مؤونة  .589

 أثره. -التوقيع 

من اؼبقرر أف القانوف ال يشًتط يف صحة الشيك أف تكوف بياانتو اإللزامية منها خبط الساحب، 
بل إنو ال يوجد حىت ما يبنع أف يكوف الشيك ؿبررا خبط يد اؼبستفيد منو ما داـ موقعا عليو من 

أنو مطابق للتوقيعات  طرؼ الساحب. كاحملكمة ؼبا اطلعت على التوقيع اؼبضمن ابلشيك كتبُت ؽبا
اؼبوجودة ابلشيكات اؼبسحوبة على نفس البنك، كقررت عدـ إجراء خربة خطية عليو ما داـ أف 
اؼبتهم نفسو ال ينفي ذلك التوقيع، تكوف قد اقتنعت من خالؿ كاثئق اؼبلف كما راج أمامها 

لواقعية كالقانونية اليت بثبوت ما نسب للمتهم كأدانتو من أجلو، كأبرزت دبا فيو الكفاية األسباب ا
 انبٌت عليها قرارىا كعللتو تعليال كافيا.

 ( 6650/6/1/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015يناير  14الصادر بتاريخ  29)القرار عدد 
 

عدـ  -تغيَت الساحب للتوقيع الظاىر على الشيك  -شيك بدوف مؤونة   .590
 أثره. -مطابقتو للتوقيع اؼبودع لدى البنك 
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ة ؼبا اعتربت عن صواب أف توفر اؼبؤكنة كقت تقدًن الشيك هبعل عناصر جنحة عدـ إف احملكم
توفَت مؤكنة شيك عند تقديبو لألداء غَت متوفرة، فإهنا مل تتطرؽ يف قرارىا إىل مناقشة كاقعة 
سحب شيكات بتوقيع غَت مطابق للتوقيع اؼبودع ابلبنك عمدا، كىي كاقعة مادية اثبتة من أكراؽ 

عًتؼ هبا اؼبطلوب يف النقض كمل ترتب عليها األثر القانوين، فبا يكوف معو قرارىا غَت اؼبلف، كي
 مرتكز على أساس.

 ( 38/6/1/2015يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015يونيو  24الصادر بتاريخ  878)القرار عدد 

 
نفي اؼبتهم لعملية فتح اغبساب والتوقيع الوارد ابلشيكُت  -شيك بدوف مؤونة  .591
 تقييم األدلة وتكوين القناعة. -شهادة الشهود  -يف ربقيق اػبطوط خربتُت  -

ؼبا أيدت احملكمة اغبكم اؼبستأنف الذم قضى إبدانة اؼبتهم من أجل جنحة عدـ توفَت مؤكنة 
كاعتمادا على أف الشاىد الذم كاف  الشيك بناء على ما حملاضر الضابطة القضائية من حجية،

بيمينو بكوف اؼبتهم ىو من عمل على فتح اغبساب البنكي،  يعمل ابلبنك صرح أماـ احملكمة
فضال على كوف اػبربة اؼبنجزة من طرؼ الدرؾ اؼبلكي تفيد أف ىناؾ تشاهبا يف التوقيع الوارد 
ابلشيكُت موضوع اؼبتابعة، تكوف قد أبرزت عناصر اعبنحة أعاله كعللت قرارىا تعليال كافيا من 

 كبنتو على أساس سليم من القانوف. الناحيتُت الواقعية كالقانونية،
 (15484/6/1/2013يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015يناير  07الصادر بتاريخ  03)القرار عدد 

 
حيازتو  –قرار ابلنقض اعبزئي واإلحالة  -صندوؽ ضماف حوادث السَت   .592

 عدـ جواز مناقشة الضماف من طرؼ ؿبكمة اإلحالة.  –لقوة الشيء اؼبقضي بو 
هبب على ؿبكمة اإلحالة التقيد ابلنقطة القانونية اليت مت من أجلها مت النقض كاإلحالة، كإال 
عدت مشتطة يف قضائها دبسها حبجية األمر اؼبقضي بو. كؼبا كاف منطوؽ قرار ؿبكمة النقض 
القاضي ابلنقض اعبزئي كاإلحالة خبصوص قياـ الضماف قد أصبح حائزا لقوة الشيء اؼبقضي بو 

من قانوف االلتزامات كالعقود، فإف احملكمة عندما بتت يف القضية  451دبقتضيات الفصل  عمال
 على ضوء ما انتهى إليو القرار اؼبذكور، يكوف قضاؤىا مؤسسا كمعلال تعليال سليما ككافيا.
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 (9729/6/2/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015يونيو  3الصادر بتاريخ  717)القرار عدد 
 

أتسيس رسم عقاري موضوع  -تضمن وقائع غَت صحيحة صنع شهادة ت  .593
عدـ إبراز احملكمة من أين استقت انعداـ توفر عناصر  -مطلب ربفيظ سابق 

 األفعاؿ موضوع اؼبتابعة.

إف احملكمة ؼبا اعتربت أف قياـ اؼبشتكى بو بتسليم الرسم العقارم اؼبذكور لصاحبو ال يشكل أم 
ُت ابغبق اؼبدين مل يوضحوا ابلضبط الوثيقة اليت يدعوف أف خطأ قانوين من جانبو، كأف اؼبطالب

اؼبشتكى بو عمل على صنعها كجعلها تتضمن كقائع غَت صحيحة، كقضت إبلغاء اغبكم 
االبتدائي فيما قضى بو كصرحت بعد التصدم بعدـ مؤاخذتو من أجل ما نسب إليو كاغبكم 

فر عناصر األفعاؿ موضوع اؼبتابعة كعلى برباءتو منها، فإهنا مل تربز من أين استقت انعداـ تو 
األخص عنصر سوء النية ابلنسبة لكل جنحة على حدة، كيكوف قرارىا غَت معلل دبا فيو الكفاية 

 من الناحيتُت الواقعية كالقانونية.
 ( 6852/6/1/2012يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015يناير  14الصادر بتاريخ  60)القرار عدد 

 
عدـ خرؽ حق  –تعليل حكم احملكمة العسكرية  -طعن إبعادة النظر   .594

 الدفاع.
ؼبا كاف تعليل احملكمة العسكرية عبارة عن األسئلة اليت يلقيها الرئيس على أعضاء اؽبيئة اغباكمة 
كاألجوبة عنها تكوف بنعم أك ال، فإف ؿبكمة النقض عندما انتهت إىل أف احملكمة اؼبذكورة أبرزت 

رائم اليت أدانت هبا الطالب كعللت حكمها من الناحيتُت الواقعية كالقانونية تعليال كافيا عناصر اعب
ال يشوبو أم تعقيد أك تعميم كمل زبرؽ حق الدفاع يف شيء، تكوف قد عللت ما قضت بو كال 

 يتسم ما خلصت إليو أبم انعداـ للتعليل كمل زبرؽ القانوف يف شيء.
 ( 3839/6/1/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015يونيو  24يخ الصادر بتار  884)القرار عدد 

 
 أثره. –تقديبو من احملكـو عليو وحده  - طعن ابالستئناؼ  .595
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من اؼبقرر أنو إذا مت الطعن ابالستئناؼ ضد اغبكم االبتدائي من طرؼ احملكـو عليو كحده، فإف 
ؿبكمة االستئناؼ ال يبكنها إال أف تؤيد اغبكم االبتدائي أك تلغيو لفائدتو. كؼبا كانت احملكمة 

، فإف عدـ اؼبذكورة 316االبتدائية قد قضت بغرامة تقل عن اغبد األدىن اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 
الطعن فيو ابالستئناؼ من طرؼ النيابة العامة وبوؿ دكف تصحيح ؿبكمة االستئناؼ للخطأ 

 اؼبذكور.
 ( 10344/1/6/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015أبريل  08الصادر بتاريخ  471)القرار عدد 

 
عدـ أتثَته على الدعوى  -مطالب ابغبق اؼبدين  -طعن ابالستئناؼ   .596

 العمومية.
من ؽ.ـ.ج، فإف اؼبستأنف الطرؼ اؼبدين أك اؼبسؤكؿ عن اغبقوؽ اؼبدنية  410دبقتضى اؼبادة 

يقصر نظر غرفة اعبنح االستئنافية على مصاٌف اؼبستأنف اؼبدنية كيتيح للمحكمة تقدير حقيقة 
ك الوقائع اؼبتسببة يف الضرر اؼبدعى بو، كما أنو ال ىبوؿ للمحكمة إال أتييد اغبكم أك تعديلو أ

إلغاءه لفائدة اؼبستأنف، كأف اغبكم الصادر بعد ىذا االستئناؼ سواء قضى ابغبقوؽ اؼبدنية أك 
برفضها ال يكوف لو أتثَت على الدعول العمومية إذا كاف اغبكم الصادر بناء على متابعة النيابة 

ا ألغت العامة قد اكتسب قوة الشيء اؼبقضي بو، كعليو فاحملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ؼب
اغبكم االبتدائي القاضي إبدانة اؼبطلوب يف النقض من أجل جنحيت السرقة كتبديد كاثئق 

 كحكمت من جديد برباءتو فبا ذكر تكوف قد خرقت مقتضيات اؼبادة اؼبذكورة. 
 (88/6/9/2014يف اؼبلف اعبنائي عدد  2015أبريل  16الصادر بتاريخ  646)القرار عدد 

 
قرار صادر عن الغرفة اعبنائية  -استعماؿ السلطة طعن بسبب الشطط يف  .597

 عدـ قبولو شكال. -دبحكمة النقض 

من ؽ.ـ.ـ ينعقد االختصاص حملكمة النقض للنظر يف الطعوف إبلغاء  353دبوجب الفصل 
القرارات اإلدارية بسبب كجود شطط يف استعماؿ السلطة، كالطالب ؼبا طعن يف اؼبقرر الصادر 
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رغم أنو ال يندرج ضمن الفصيلة اؼبذكورة، هبعل الطلب غَت مقبوؿ من الناحية عن الغرفة اعبنائية 
 الشكلية.

 ( 17553/6/1/2012يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015أبريل  15الصادر بتاريخ  513)القرار عدد 
 

 انعداـ السند القانوين. -عدـ جوازه  –طلب تفسَت قرار ؿبكمة النقض   .598
مقتضيات قانوف اؼبسطرة اعبنائية يتيح حملكمة النقض البت يف ال يوجد أم سند قانوين ضمن 

 طلب تفسَت منطوؽ قراراهتا.
 ( 5982/6/4/2015 يف اؼبلف اعبنحي عدد 28/10/2015الصادر بتاريخ  878 )القرار عدد

 
رفع األمر من طرؼ النيابة العامة يف شكل نزاع عارض  –طلب دمج عقوابت  .599
 رر اؼبراد تنفيذه.اختصاص احملكمة اؼبصدرة للمق -

من قانوف اؼبسطرة اعبنائية يرجع النظر يف النزاعات العارضة اؼبتعلقة ابلتنفيذ  599دبقتضى اؼبادة 
إىل احملكمة اليت أصدرت اؼبقرر اؼبراد تنفيذه. كاحملكـو عليو ؼبا قدـ طلبو إىل النيابة العامة اؼبكلفة 

ت الصادرة عليو، كأف ىذه األخَتة رأت يف ذلك بتنفيذ اؼبقررات الزجرية قصد سبتيعو بدمج العقواب
إشكاال يف معرفة مقدار العقوبة الواجب التنفيذ، فرفعت األمر يف شكل منازعة إىل غرفة اؼبشورة، 
كاحملكمة حينما أحجمت عن اػبوض يف موضوع الطلب بعلة عدـ كجود نزاع عارض حوؿ 

 عدامو. التنفيذ، يكوف قرارىا فاسد التعليل اؼبنزؿ منزلة ان
 ( 384/6/1/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015يناير  28الصادر بتاريخ  102)القرار عدد 

 
سلطة احملكمة يف  –شهادة الشهود  –إثباهتا  –عرقلة حرية العمل والتهديد  .600

 تقدير الوقائع وتقييم األدلة.

استندت يف ذلك إىل  إف احملكمة ؼبا أيدت اغبكم االبتدائي فيما قضى بو من براءة اؼبتهمُت، فقد
إنكارىم كعدـ توافر عناصر كاقعية كقانونية تفيد ثبوت اقًتافهم للمنسوب إليهم كذلك بعد أف 
استمعت إىل شهادة الشهود اليت مل تستشف منها توافر العناصر القانونية للجنحتُت موضوع 
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اإلثبات اؼبعركضة عليها  اؼبتابعة، فبا تكوف معو قد استعملت سلطتها يف تقدير الوقائع كتقييم أدلة
كتكونت لديها القناعة بعدـ ثبوت جنحيت عرقلة حرية العمل كالتهديد يف حق اؼبتهمُت، كجاء 

  قرارىا معلال تعليال كافيا.
 ( 16997/6/8/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015مارس  12الصادر بتاريخ  398)القرار عدد 

 
 أثره القانوين. -العمومية صدوره أثناء سَت الدعوى  –عفو ملكي سامي  .601

إف العفو اؼبلكي السامي الذم متع بو الطاعن أثناء سَت الدعول العمومية يف القضية، قد جعل 
 -حدا ؼبمارسة ىذه الدعول يف حقو، كبذلك فإف القرار اؼبطعوف فيو قد طبق  -منذ صدكره  -

ر بذلك العمل القضائي مقتضيات قانوف العفو تطبيقا سليما، كساي -يف منطوقو كيف تعليلو 
 اؼبتواتر ؽبذه احملكمة يف موضوعو.

 ( 19634/6/1/2013يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015مام  26الصادر بتاريخ  695)القرار عدد 
 

عدـ تسليمو للدولة اليت خرج منها  -نطاؽ ضبايتو دوليا  -الجئ سياسي  .602
 -الجئ سياسي ارتكابو عبرائم بعد حصولو على صفة  -طالب اللجوء السياسي 

 مسؤوليتو اعبنائية وؿباكمتو وتسليمو.
إف صفة الجئ سياسي كإف كانت سبنحو كضعا قانونيا خاصا يستفيد دبقتضاه من اغبماية 
الدكلية، فإف ذلك ال يعٍت أنو أصبح يتمتع حبصانة ذبعلو خارج القانوف، ألف صفة الجئ سياسي 

منها طالب اللجوء السياسي، أما ما يرتكبو من  زبولو اغبق فقط يف عدـ تسليمو للدكلة اليت خرج
جرائم بعد حصولو على صفة اللجوء السياسي، يكوف مسؤكال عنها جنائيا كوباكم كيسلم طبقا 

 للقانوف.
 (8095/6/3/2012 يف ملف التسليم عدد 2012 غشت 15الصادر بتاريخ  734 )القرار عدد

 
ابلعملة الوطنية أثناء عبور حيازة شيكات بنكية ؿبررة  –ـبالفة مصرفية   .603

 قياـ العناصر التكوينية. –انعداـ التصريح والًتخيص  -اغبدود 
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إف احملكمة ؼبا اعتربت أف اؼبلف ال يوجد بو أم دليل على اقًتاؼ الفعل اعبرمي كاغباؿ أف 
اؼبطعوف ضده ضبط متلبسا من طرؼ أعواف اعبمارؾ كىو بصدد عبور اغبدكد كحبوزتو شيكات 

يمتها تناىز مليوف درىم دكف تصريح كال ترخيص، تكوف قد أساءت فهم مقتضيات بنكية ق
 ، كجاء قرارىا انقص التعليل.30/08/1949من ظهَت  4ك 20اؼبادتُت 

 ( 12436/6/3/2014 يف اؼبلف اعبنحي عدد 6/5/2015الصادر بتاريخ  1182 )القرار عدد
 

 دفعها.شروط  –أساسها  –اؼبسؤولية اعبنائية للناقل   .604
إذا كانت اؼبسؤكلية اعبنائية اؼبفًتضة يف حق الناقل ترتكز على أساس التزاـ مفًتض يتجسد يف 
مراقبة البضائع اليت يتوىل شحنها، فإنو ال يتحمل اؼبسؤكلية إذا برىن على أنو أدل بصفة قانونية 

 أماكن ال ذبرم كاجباتو اؼبهنية إبثبات أف البضائع اؼبرتكب الغش بشأهنا قد أخفاىا الغَت يف
 عليها عادة مراقبتو.

 ( 9661/6/3/2014 يف اؼبلف اعبنحي عدد 11/02/2015الصادر بتاريخ  325 )القرار عدد
 

إذف ابلًتافع يف اسم دفاع انئب  –انتزاع عقار من حيازة الغَت  –ملك صباعي  .605
 انتفاء الصفة لدى الطرؼ اؼبشتكي. –اعبماعة النيابية 

إف احملكمة ؼبا ثبت ؽبا أف اإلذف ابلًتافع كرد يف اسم دفاع اؼبشتكي بصفتو انئب صباعة، كاغباؿ 
أف ذلك اإلذف هبب أف يسلم للنائب اؼبذكور يف اظبو الشخصي كليس يف اسم دفاعو عمال دبا 

، كقضت إبدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار 6/2/1963يوجبو الفصل اػبامس من ظهَت 
يازة الغَت من غَت أف تتأكد من توفر الطرؼ اؼبشتكي على اإلذف ابلًتافع من اعبهة من ح

 الوصية، تكوف قد خرقت القانوف.
 (13551/6/6/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015أبريل  8الصادر بتاريخ  643)القرار عدد 

 
تقدمي النص  -اعتداء على اغبيازة الشخصية للمشتكي  -ملك صباعي  .606

 شروطو.  -النص العاـ  اػباص على
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من  570( على النص العاـ )الفصل 27/4/1919من ظهَت  4يشًتط لتقدًن النص اػباص )الفصل 
ؽ.ج(، أف تكوف ألرض النزاع ليس فقط الصبغة اعبماعية، كإمبا هبب أف ينصب النزاع على 

 توزيع االنتفاع من تلك األرض بُت نفس أعضائها.
 (15403/6/6/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015مام  6الصادر بتاريخ  882)القرار عدد 

 
ادعاء ملكية  -جنحة احتاللو والبناء فوقو بدوف ترخيص  -ملك غابوي   .607

وجوب رفع دعوى االستحقاؽ أماـ احملكمة اؼبدنية داخل  -القطعة اؼبتنازع عليها 
 أجل شهرين.

فيو أك غَته من اغبقوؽ اؼبًتتبة على األمالؾ  هبب على كل من يدعي حقا يف ملك احملل اؼبتنازع
الغابوية أف يرفع دعول االستحقاؽ أماـ احملكمة اؼبدنية داخل أجل شهرين. كؼبا كاف الطاعن قد 
سبسك دبلكية القطعة األرضية اليت شيد عليها البناء، دكف أف يسلك اؼبسطرة اؼبذكورة، هبعل 

 عليها.احملكمة غَت ملزمة دبناقشة كاثئقو كالرد 
 ( 20760/6/8/2014 يف اؼبلف اعبنحي عدد 2015أبريل  23الصادر بتاريخ  653 )القرار عدد

 
 اختصاص غرفة اؼبشورة. –نزاع عارض بشأف تنفيذ مقررات قضائية زجرية  .608

ؼبا كاف الطالب قدـ طلبو الرامي إىل دمج عقوبتُت إىل الوكيل العاـ للملك لدل ؿبكمة 
االستئناؼ، كىو اعبهة اؼبكلفة قانوان ابلسهر على تنفيذ اؼبقررات القضائية الزجرية، كالذم ارأتل 
رفعو يف شكل نزاع يتعلق ابلتنفيذ إىل احملكمة اليت أصدرت العقوبتُت، يف نطاؽ مقتضيات 

من قانوف اؼبسطرة اعبنائية، للبت فيو طبقا للقانوف. فإف طرح االستشكاؿ  600ك 599ادتُت اؼب
اؼبذكور على غرفة اؼبشورة اؼبختصة، يعترب منازعة عارضة تتعلق بتنفيذ العقوبتُت اؼبعنيتُت، كيتعُت 

النزاع  عليها البت فيو طبقا للمقتضيات أعاله، كىي عندما قضت بعدـ قبوؿ الطلب بعلة انتفاء
العارض كعدـ طرحو بشكل جدم ككاضح من الطرؼ الذم يهمو األمر، تكوف قد خرقت 

 القانوف.
 ( 19789/6/1/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015أبريل  22الصادر بتاريخ  526)القرار عدد 
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أثره على تغيَت وصف  –وجوب التأكد من عنصر االعتياد  -ىجرة سرية   .609

 جناية.اعبريبة من جنحة إىل 
إف احملكمة عندما أدانت اؼبطلوب من أجل جنحة اؼبساعدة على اؽبجرة السرية كاستندت يف  

ذلك على ما صرح بو سبهيداي من كونو قبح يف هتجَت ؾبموعة من األشخاص كبو مدينة مليلية 
احملتلة مقابل مبالغ مالية مهمة دكف أف تناقش مدل ثبوت عنصر االعتياد من عدمو كما لذلك 

ن ارتباط ابنعقاد اختصاصها النوعي خاصة أف عنصر االعتياد ىذا من شأنو أف يغَت كصف م
 اعبريبة من جنحة إىل جناية، تكوف قد حادت عن التطبيق السليم للقانوف.

 ( 16785/6/3/2014 يف اؼبلف اعبنحي عدد 2015فرباير  18الصادر بتاريخ  391 )القرار عدد

 
 خضوعو لرقابة ؿبكمة النقض. –أمر وبدده القانوف  –وصف األحكاـ   .610

من اؼبقرر أف كصف األحكاـ ابغبضورم أك الغيايب أك دبثابة حضورم ىو أمر وبدده القانوف، 
كىبضع لرقابة ؿبكمة النقض، كؼبا كاف الطاعن حضر اؼبناقشات مؤازرا بدفاعو، كمت حجز القضية 

يايب للمداكلة للنطق ابلقرار، فإف اغبكم الصادر عن احملكمة يكوف حضوراي، كما اإلشارة لعبارة الغ
غَت اؼبشطب عليها دبطبوع القرار إال من قبيل األخطاء اؼبادية الصرفة اليت ال أتثَت ؽبا على 

 من قانوف اؼبسطرة اعبنائية. 314التطبيق السليم ؼبقتضيات اؼبادة 
 (8086/6/8/2014يف اؼبلف اعبنحي عدد  2015فرباير  19الصادر بتاريخ  278القرار عدد )
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انثانثانجزء   

االتـــومق دراصـــات   
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 ربليل وتعليق على ضوء
 بتاريخ الصادر 78/08القرار رقم 

يف اؼبلف عدد  03/02/2015
5341/1/8/2014 

 

 ذ دمحم انجي شعيب

 رئيس غرفة دبحكمة النقض
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 القرار:

 

طرفا النزاع يف قضااي التحفيظ العقاري نبا طالب التحفيظ واؼبتعرض، وأف من انتقلت 
ملكية العقار إبحدى التصرفات الناقلة للملكية من قبل طالب التحفيظ، ال يعترب طرفا إليو 

يف مسطرة التحفيظ إال إذا أنشأ مطلبا إصالحيا حل دبوجبو ؿبل طالب التحفيظ، أما اؼبودع 
الذي يكتفي إبيداع السند الذي دبوجبو انتقلت إليو ملكية العقار فإنو ال يعترب طرفا يف 

 يظ، وإمبا وبل ؿبل سلفو ابؼبآؿ الذي انتهى إليو النزاع.مسطرة التحف

القرار اؼبطعوف فيو ؼبا قبل استئناؼ الطاعنُت رغم أهنما ؾبرد مودعُت يكوف غَت مرتكز 
 .على أساس فبا عرضو للنقض واإلبطاؿ

 

 طبقا للقانوفو ابسم جاللة اؼبلك 

 وبعد اؼبداولة طبقا للقانوف

حيث يستفاد من مستندات اؼبلف، أنو دبقتضى مطلب ربفيظ أكؿ قيد ابحملافظة العقارية 
ربفيظ اؼبلك  )ع(طلب اؼبولودم  2790/68ربت عدد  14/04/2008ابلفقيو بن صاٌف بتاريخ 

اؼبسمى "كالمس" الواقع دبنطقة التحفيظ اعبماعي أكالد عبد هللا صباعة اػبلفية إقليم كدائرة الفقيو 
سنتيارا بصفتو مالكا لو حسب  64آرا ك 77ٌف، كاحملددة مساحتو يف أربعة ىكتارات كبن صا

 03/02/2011الشهادة اإلدارية ابؼبلك اؼبسلمة من قيادة الربادية دائرة الفقيو بن صاٌف. كبتاريخ 
دبوجبو تصدؽ طالب  15/09/2009( مت إيداع عقد صدقة توثيقي مؤرخ يف 1151عدد  05)كناش 

 بكافة العقار ؿبل اؼبطلب.  )ـ(لى السعدية التحفيظ ع
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 2791/68كدبقتضى مطلب ربفيظ اثف قيد بنفس احملافظة العقارية كبنفس التاريخ ربت عدد 
طلب نفس طالب التحفيظ ربفيظ اؼبلك اؼبسمى "كالمس" الواقع بنفس موقع اؼبطلب األكؿ، 

مالكا لو حسب الشهادة اإلدارية سنتيارا بصفتو  45آرا ك 53كاحملددة مساحتو يف ىكتار كاحد ك
 ابؼبلك اؼبسلمة من قيادة الربادية دائرة الفقيو بن صاٌف.

 31ك 27( مت إيداع عقد بيع توثيقي مؤرخ يف 1128عدد  05)كناش  29/01/2010كبتاريخ 
كفاطمة  )ؿ(دبوجبو فوت طالب التحفيظ كافة العقار ؿبل اؼبطلب لفائدة اؼبعطي  2010غشت 

 ما. سوية بينه )ؿ(

كدبقتضى مطلب ربفيظ رابع قيد بنفس احملافظة العقارية كبنفس التاريخ ربت عدد 
طلب نفس طالب التحفيظ ربفيظ اؼبلك اؼبسمى "بوجرتوؿ" الواقع بنفس اؼبوقع،  2793/68

سنتيارا بصفتو مالكا لو حسب الشهادة اإلدارية  93آرا ك 13كاحملددة مساحتو يف ىكتار كاحد ك
 ابؼبلك اؼبسلمة من قيادة الربادية دائرة الفقيو بن صاٌف. 

( مت إيداع عقد صدقة توثيقي مؤرخ يف 1151عدد  05)كناش  03/02/2011كبتاريخ 
 بكافة العقار ؿبل اؼبطلب.  )ـ(دبوجبو تصدؽ طالب التحفيظ على السعدية  15/09/2009

( سجل احملافظ على األمالؾ العقارية على 1011 عدد 5)كناش  06/01/2010خ كبتاري
 02/02/2011كاؼبؤكد بتاريخ  )ع(اؼبطالب اؼبذكورة أعاله التعرض اعبزئي الصادر عن بوزكرم 

( مطالبا حبقوؽ مشاعة من عقارات اؼبطالب األربعة تقدر بثالثة أسهاـ 1325عدد  06)كناش 
حسب الوثيقة اػباصة بنص  6( كمن أصل 3التعرض )الوثيقة رقم من أصل سبعة حسب شهادة 

( لتملكو ؽبا ابغبكم الصادر عن ؿبكمة السدد ابلفقيو بن 4التعرضات كإيداع الواثئق )الوثيقة رقم 
القاضي ابستحقاؽ  590/1970يف القضية عدد  168ربت عدد  23/05/1972صاٌف بتاريخ 

دعى عليو اؼبولودم لواجبهما إراث يف اؼبدعى فيو الثابت اؼبدعيُت بوزكرم كأختو فاطمة ذباه اؼب
ؼبوركثهم كعلى اؼبدعى عليو بتمكُت اؼبدعيُت من كاجبهما إراث يف اؼبدعى فيو انفرادا يف أرض البور 
كشيعا يف أرض السقي إف منع القانوف ذبزئتها، كؿبضر تنفيذ اغبكم اؼبذكور اؼبؤرخ يف 
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اليت تشهد لو ابؼبلك  02/06/1972اؼبؤرخة يف  128صحيفة  159، كملكية كالده عدد 09/06/1987
كالتصرؼ يف ست قطع أرضية مدة عشر سنوات إىل أف تويف ىذه مدة من عشرين سنة كخلفها 
لورثتو كمن بينهم طالب التحفيظ كاؼبتعرض، كثالثة إشهادات عرفية األكؿ مصادؽ فيو على 

، كالثالث 24/12/2009يو على التوقيع بتاريخ ، كالثاين مصادؽ ف23/12/2009التوقيع بتاريخ 
 )ز(كعبد الرضباف  )ؾ(دبوجبهم تراجع اغبسُت  29/12/2009مصادؽ فيو على التوقيع بتاريخ 

 )ؿ(كبوزكرم  )ر(كبوعزة  )ف(كبوزكي  )ى(عن أخيو دمحم  )ى(كأضبد  )ب(كلطفي  )ؾ(كالعريب 
 عن شهادهتم يف الشهادة اإلدارية ابؼبلك اؼبدىل هبا من طالب التحفيظ.

كبعد إحالة ملفات اؼبطالب على احملكمة االبتدائية ابلفقيو بن صاٌف، كإجرائها حبثا 
يف  20/06/2013بتاريخ  432أصدرت حكمها عدد  )ع(ابؼبكتب مت خربة بواسطة اػببَت جسن 

عدد  05بصحة التعرضات اؼبقيدة ابلكناش  14/15/16/17/2011اؼبلفات اؼبضمومة ذكات األرقاـ 
اؼبقدمة من طرؼ اؼبتعرض بوزكرم  1325عدد  06ابلكناش  02/02/2011كاؼبؤكدة بتاريخ  1011
، فاستأنفو اؼبودعاف 2793/68ك 2792/68ك 2791/68ك 2970/68ضد مطالب التحفيظ  )ع(

ستئناؼ اؼبذكورة دبقتضى قرارىا اؼبطعوف فيو ، فأيدتو ؿبكمة اال)ؿ(فاطمة ك بن أضبد )ؿ( اؼبعطي 
ابلنقض أعاله من اؼبستأنفُت يف السبب الفريد بنقصاف التعليل اؼبوازم النعدامو، ذلك أف 
اؼبتعرض يعترب ىو اؼبدعي كعليو يقع عبء اإلثبات، كأف احملكمة ال تناقش حجة طالب التحفيظ 

 مل يدؿ دبا يفيد أف العقار من متخلف كالده.حىت يديل اؼبتعرض دبا يعزز تعرضو، كأف اؼبتعرض 

 يف الوسيلة اؼبثارة تلقائيا من طرؼ ؿبكمة النقض لتعلقها ابلنظاـ العاـ.

حيث إنو دبقتضى الفصل األكؿ من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية ال يصح التقاضي إال فبن لو 
 الصفة إلثبات حقوقو.

طريف النزاع يف قضااي التحفيظ العقارم نبا طالب التحفيظ كاؼبتعرض، كأف من  وحيث إف
انتقلت إليو ملكية العقار إبحدل التصرفات الناقلة للملكية من قبل طالب التحفيظ، ال يعترب 
طرفا يف مسطرة التحفيظ إال إذا أنشأ مطلبا إصالحيا حل دبوجبو ؿبل طالب التحفيظ، أما اؼبودع 
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إبيداع السند الذم دبوجبو انتقلت إليو ملكية العقار فإنو ال يعترب طرفا يف مسطرة  الذم يكتفي
التحفيظ، كإمبا وبل ؿبل سلفو ابؼبآؿ الذم انتهى إليو النزاع، كأف القرار اؼبطعوف فيو ؼبا قبل 
استئناؼ الطاعنُت رغم أهنما ؾبرد مودعُت يكوف غَت مرتكز على أساس فبا عرضو للنقض 

 كاإلبطاؿ.

 ؽبذه األسباب

 .القرار اؼبطعوف فيو اؼبشار إليو أعاله قضت ؿبكمة النقض بنقض

 

احملامي العاـ:  -أضبد دضباف السيد  اؼبقرر: -العريب العلوم اليوسفي السيد الرئيس: 
 .عبد هللا أبلق السيد
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 التعليق:

 

للتداكؿ، كألف ينتقل من ال جداؿ يف أف العقار اػباضع ؼبسطرة التحفيظ العقارم قابل 
إال أف شبح قاعدة التطهَت  ،شخص إىل آخر جبميع أنواع التفويت كانت بعوض أك بغَت عوض

سيظل يتهدد صاحب اغبق اؼبفوت حىت يف مواجهة طالب التحفيظ نفسو الذم انتقل لو منو 
 ذلك اغبق إف مل يبادر إىل إشهار -كال، أكجزءا يف حالة تعدد طاليب التحفيظ   -اغبق إليو 

خالؿ جرايف مسطرة التحفيظ كقبل أتسيس الرسم العقارم يف اسم الطرؼ طالب التحفيظ 
 اؼبفوت، كىو اإلشهار الذم يتم إما عن طريق فبارسة مسطرة التعرض كدعول استحقاقية يف
 ،مواجهة طالب التحفيظ الذم ال يسلم حبق اؼبتعرض، أما يف حالة تسليم اؼبفوت ابغبق اؼبفوت

من ظهَت التحفيظ  83ت إليو اػبيار بُت سلوؾ مسطرة اػبالصة اإلصالحية عمال ابلفصل فللمفو 
أك سلوؾ مسطرة اإليداع اؼبنصوص عليها يف الفصل  ،العقارم لتواصل مسطرة التحفيظ يف اظبو

 .بعده من نفس القانوف 84

يرـك حفظ رتبتو  -كىو الذم يهم موضوع التعليق  -اؼبذكور  84فاؼبودع يف إطار الفصل  
يف التقييد غبظة أتسيس الرسم العقارم، كىو غَت التقييد االحتياطي الذم ؾبالو العقار احملفظ 

أف يف عقار ؿبفظ "يبكن ؼبن يدعي حقا  :من نفس القانوف الذم جاء فيو أبنو 85طبقا للفصل 
صفة طالب  كاؼبودع ال يكتسب ،يطلب تقييدا احتياطيا قصد االحتفاظ اؼبؤقت هبذا اغبق"

التحفيظ كإف كاف خلفا خاصا ؽبذا األخَت، كما ال يكتسب صفة متعرض، كيبقى ابلتايل طرفا 
بُت طالب التحفيظ كاؼبتعرض، كتدخلو يف الدعول إذا ما اكتسى  القائم أجنبيا عن نزاع التحفيظ

ى طابعا طابعا ىجوميا أبف قاـ ىو اآلخر يطالب حبقو اؼبستقل يكوف غَت مقبوؿ، أما إذا اكتس
 كيف صبيع األحواؿ ،دفاعيا أبف كاف انضماميا فقط لتدعيم مزاعم من فوت لو اغبق فيكوف مقبوال

يظل اؼبودع طرفا أجنبيا عن نزاع التحفيظ كال صفة لو يف تقدًن الطعن يف األحكاـ الصادرة بُت 
قا( نذكر طالب التحفيظ كاؼبتعرض. كىو ما سار عليو عمل ؿبكمة النقض )اجمللس األعلى ساب

الذم  936/1/1/2003يف اؼبلف اؼبدين عدد  11/05/2005بتاريخ  1392من ذلك مثال القرار رقم 
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"الطاعن ليس طالبا للتحفيظ كال متعرضا كإمبا اقتصر على إيداع عقد شرائو من  :جاء فيو أبف
ينص  من ظهَت التحفيظ العقارم الذم 84طالبة التحفيظ ابحملافظة العقارية يف نطاؽ الفصل 

على أنو إذا نشأ على عقار يف طور التحفيظ حق خاضع لإلشهار أمكن لصاحبو من أجل ترتيبو 
يف التسجيل كالتمسك ابغبق اؼبذكور يف مواجهة الغَت أف يودع ابحملافظة العقارية الواثئق الالزمة 

ق كذلك يف لتسجيل كتقييد ىذا اإليداع، كيسجل ىذا اغبق ابلرتبة اليت عينت لو ابلتقييد الساب
كأنو ابعتبار اؼبركز القانوين الذم أعطاه اؼبشرع يف ظل قانوف التحفيظ العقارم قبل  ،يـو التحفيظ"

 .07/14تغيَته كتعديلو دبقتضى القانوف 
فإنو مل يكن للمحكمة أيضا أف تنظر يف مدل صحة التعرض يف مواجهة اإليداع أك 

تحفيظ العقارم قاصر على البت يف صحة من ظهَت ال 37العكس، ألف اختصاصها طبقا للفصل 
التعرض من عدمو يف مواجهة مطلب التحفيظ، أم ؿبصورا يف النزاع القائم بُت اؼبتعرض كطالب 

 التحفيظ ال غَت.
 ؟ 07/14لكن ما ىي وضعية اؼبودع يف ظل مستجدات قانوف التحفيظ على ضوء قانوف 

"يبكن لكل شخص يدعي  :من ظهَت التحفيظ العقارم على أنو 24بعد أف نص الفصل 
حقا على عقار مت طلب ربفيظو أف يتدخل عن طريق التعرض يف مسطرة التحفيظ. يف حالة 

كيف حالة االدعاء ابستحقاؽ حق عيٍت قابل للتقييد  ،اؼبنازعة يف كجود حق اؼبلكية أك يف مداه
 :حُت نص على  الفقرة األخَتة منو ليضيف جديداابلرسم العقارم الذم سيقع إنشاؤه." جاء يف

من ىذا القانوف،" أم منازعة اؼبودع فيما  84"حالة اؼبنازعة يف حق كقع اإلعالف عنو طبقا للفصل 
قاـ بو من إيداع، كىي إضافة جاءت لتحل إشكاليات عديدة منها مثال إشكالية اإليداعات 

غبق، حيث كانت القاعدة على مستول احملافظة الالحقة لإليداع األكؿ إذا ما تعلقت بنفس ا
يف حالة التنايف، كإف كاف اإليداع عمليا ال يعطي  " إيداع على إيداع ال هبوز" :العقارية ىي أف

أكلوية لصاحب اإليداع األسبق على غرار التقييد االحتياطي يف العقار احملفظ، ألف العقار يف 
كاليت ترجح العقد األقدـ اترىبا كترتب األثر  طور التحفيظ ىبضع ألحكاـ الفقو اإلسالمي

 االنتقايل للحق من صاحبو إىل اؼبودع على التصرؼ األسبق كإف جاء إيداعو يف اتريخ الحق،
كما أف اؼبقتضيات اعبديدة أصبحت زبوؿ الشريك يف الشياع فبارسة حق الشفعة يف مواجهة 
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كذلك ابلتعرض على ما قاـ بو من إيداع  ،يظاؼبشًتم اؼبودع رأسا بدؿ انتظار انتهاء مسطرة التحف
لشرائو الستشفاع الشقص اؼببيع، ىذا كذبدر اإلشارة إىل أف التعرض على اإليداع ىبتلف عن 
التعرض على مطلب التحفيظ ال من حيث أطرافو كال من حيث موضوعو، فالتعرض على مطلب 

كال تكوف احملكمة  ،ى عليوالتحفيظ لو مسطرتو اػباصة حيث يعترب طالب التحفيظ طرفا مدع
إال إذا دعم اؼبتعرض تعرضو حبجة معتربة أك كاف حائزا، أما دعول  ،ملزمة دبناقشة حججو

تنظرىا احملكمة  1التعرض على اإليداع فهي دعول استحقاقية عادية للمطالبة ابغبق اؼبودع
عول اؼبتعرض يف االبتدائية دكف إخضاعها للنظاـ اؼبعموؿ بو للبت يف نزاعات التحفيظ يف د

 مواجهة طالب التحفيظ
كالقرار موضوع التعليق عاًف كضعية اؼبودع يف ظل قانوف التحفيظ العقارم قبل تعديلو  

فاعترب أف اإليداع يف إطار  24/11/2011الذم دخل حيز التنفيذ بتاريخ  14-07دبوجب القانوف 
من نفس القانوف إمبا يكوف من أجل ترتيب اغبق كالتمسك بو إذا ما انتهت اؼبسطرة  84الفصل 

 لصاٌف طالب 
التحفيظ، كابلتايل ال يعطي اؼبودع صفة طرؼ يف نزاع التحفيظ كال ىبوؿ لو حق التدخل 
فيو ليطالب حبق لو يف عقار اؼبطلب بوصفو خلفا لطالب التحفيظ. كلذلك فإف ؿبكمة اؼبوضوع 

 قبلت تدخل عندما 
اؼبودع يف الدعول، كتعاملت مع طعنو ابالستئناؼ كطرؼ أصيل فيها كاف قرارىا خارقا 

 من ظهَت التحفيظ العقارم فبا عرضو ابلتايل للنقض كاإلبطاؿ.  84ك 83ك 37ؼبقتضيات الفصوؿ 
لكن أية ضباية ستكوف للمودع سيما كأف الواقع العملي أثبت تراخي طالب التحفيظ يف  
ة اؼبسطرة كتتبع أطوارىا بعد تفويتو العقار للمودع كابألحرل كرثتو من بعده بعدما أصبح مواصل

العقار خارج مًتككو، فاؼبقتضيات اعبديدة مل تعاًف االيداع ابلشكل اؼبنتظر، بل كأهنا كلدت 
معطلة إذا ما اعتربان أف أجل التعرض ىو شهرين فقط يبتدئ من يـو نشر اإلعالف عن انتهاء 

من ظهَت التحفيظ العقارم كما كقع  24ديد يف اعبريدة الرظبية كما جاء يف مستهل الفصل التح

                                                           

 .الدكتور عمر أزككار يف نفس مؤلفو أعاله ص - 1
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، بل كأنو حىت مع قبوؿ التعرض بعد األجل اؼبذكور بصفة 07/14تغيَته كتتميمو ابلقانوف رقم 
من نفس القانوف بعده، فإف  29استثنائية من طرؼ احملافظ على األمالؾ العقارية عمال ابلفصل 

اإلمكانية ال تصبح متاحة لو بعد إحالتو للملف على احملكمة حيث يصبح ابب التعرض ىذه 
ائية، كاغباؿ أف إمكانية اإليداع تبدأ مع فتح مطلب التحفيظ كال تنتهي إال هنموصدا بصفة 

كضعية الشريك على الشياع يف عقار يف  إبنشاء الرسم العقارم، كلعل خَت مثاؿ على ذلك ىو
دل إمكانية فبارستو غبق الشفعة الستشفاع حصة شريكو اؼبنتقلة عنو من يد من طور التحفيظ كم

انتقلت إليو دبوجب عقد بيع مت إبداعو الحقا على انصراـ أجل الشهرين من اتريخ النشر حيث 
يظل ربت رضبة احملافظ لقبوؿ تعرضو يف إطار األجل االستثنائي بل كأكثر من ذلك فإنو إذا ما 

ف اؼبطلب على القضاء فإف صالحية احملافظ يف قبوؿ التعرض تكوف قد حصل كأف أحيل مل
كاغبالة ما ذكر حوؿ   -انتهت، كسد معها ابلتايل ابب التعرض بصفة هنائية، كيبقى التساؤؿ 

"إذا كاف العقار : من مدكنة اغبقوؽ العينية اليت نصت على أنو 305كيفية تفعيل مقتضيات اؼبادة 
د بطلب الشفعة إال إذا ضمن الشفيع تعرضو دبطلب التحفيظ اؼبتعلق يف طور التحفيظ فال يعت

بو" ليكوف اعبواب ىو أف الشريك ال شفعة لو يف البيوعات اؼبنصبة على عقار يف طور التحفيظ 
اؼبودعة بعد إحالة ملف مطلب التحفيظ على احملكمة للنظر يف التعرضات اؼبقامة ضده. كىي 

نقل أهنا ذبعلنا أماـ كضع شاد، كابلتايل أمل يكن حراي أف تكوف  نتيجة تغٍت عن كل تعليق إف مل
بداية سرايف أجل التعرض على اإليداع ابتداء من اتريخ اإليداع اؼبتعرض عليو كليس من اتريخ 
النشر سبشيا مع قاعدة أف سرايف األجل ابلنسبة للحقوؽ ال يكوف إال من يـو اكتساهبا، ىذا من 

كضعية اؼبودع كخلف خاص لطالب التحفيظ ذبران إىل إاثرة كضعية جهة، كمن جهة أخرل فإف 
الورثة كخلف عاـ لطالب التحفيظ ككيف تعامل معها العمل القضائي، ذلك أنو يف بداية األمر  
كانت ؿباكم اؼبوضوع يف حالة كفاة طالب التحفيظ أتمر إبرجاع اؼبلف إىل احملافظ ليجعل 

اصل بعدىا النظر يف القضية، مث بعدىا مت التخلي عن ىذا التوجو اؼبطلب موافقا غبالتو الراىنة، لتو 
"إذا  :فاعترب أال موجب ؽبذا اإلرجاع كإمبا يتعُت البت يف اؼبلف على اغبالة، معلال ذلك أبنو

أحيل اؼبلف من طرؼ احملافظ على احملكمة كجب عليها أف تستمر يف اإلجراءات لتصدر 
ال هبوز ؽبا أف أتمر إبرجاع اؼبلف إىل احملافظ للقياـ حكمها بصحة التعرض أك عدـ صحتو، ك 
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أف يقدموا  ابإلجراءات الالزمة لتدخل كرثة اؽبالك، إذ يف إمكاف ىؤالء، بعد البت يف التعرض،
 545أماـ احملافظ مطلبا بتصحيح اغبالة الناشئة عن كفاة طالب التحفيظ )قرار اجمللس األعلى رقم 

( مث عاد اجمللس األعلى 157ص  19ؾبلة احملاماة عدد  29/09/1976بتاريخ  50843ملف مدين 
كأف الطعن كالدعول ال يكوف من ميت أك عليو،  ،ليعترب أف األىلية من شركط صحة الدعول

كأصبح لورثة اؽبالك سواء كاف طالب ربفيظ أك متعرض إمكانية مواصلة الدعول كالظهور فيها 
من طرفهم ىم كيكوف غَت مقبوؿ إذا أقيم ابسم طرفا رئيسيا بل كأف الطعن هبب أف يبارس 

موركثهم اؼبتوىف، كإذا كاف العمل القضائي قد عاًف كضعية اػبلف العاـ كزبطى جدار القاعدة اليت 
ربصر طريف النزاع فيمن ظهرا كطرفُت رئيسيُت خالؿ اؼبرحلة اإلدارية أماـ احملافظ كنبا طالب 

ركحا ؼبا ال يستفيد اػبلف اػباص من كضعية مشاهبة التحفيظ كاؼبتعرض، فإف التساؤؿ يبقى مط
من ظهَت التحفيظ العقارم الذم ىو  37سيما كأف النظر يف النزاع ال ىبرج عن إطار الفصل 

كطبيعتو كمشتمالتو كنطاقو، كأف الصفة  البت يف كجود اغبق اؼبدعى فيو من قبل الطرؼ اؼبتعرض
إليو اغبق، تلك إبهباز بعض النقط اليت تثَتىا كضعية كاؼبصلحة إمبا تصبحاف يف الواقع ؼبن انتقل 

 اؼبودع يف ظل النص القانوين كعلى ضوء تفسَت العمل القضائي ؽبذا النص.
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كإف يف جانبها  - الوثيقة الدستورية اعبديدةلعل من بُت السمات األساسية اليت ميزت 
إشارهتا إىل مفهـو األمن القضائي، فقد نصت على أف القاضي يتوىل  -النظرم على األقل 

، كىذا اؼبفهـو يف اعتقادان مالـز 2ضباية حقوؽ األشخاص كاعبماعات كحرايهتم كأمنهم القضائي
 اىر على تطبيق القانوف.من منطلق أف القاضي ىو الس 3ؼبفهـو األمن القانوين

فاألمن القانوين هبذا اؼبعٌت ىو اغبالة الشعورية اليت تتولد لدل اؼبواطن انطالقا من إحساسو 
بوجود قاعدة قانونية تؤطر عالقتو بغَته من اؼبواطنُت، ككذا عالقتو ابلسلطة العامة، مع 

لذاهتا، كإمبا تغدك اإلحساس أيضا حبسن تطبيق تلك القاعدة حبيث ال تكوف غاية تشريعية 
 كسيلة إلشاعة السلم االجتماعي يف ظل دكلة وبكمها القانوف كاؼبؤسسات.

إف رسوخ تلك اغبالة الشعورية أك غياهبا، لدل اؼبتقاضي فردا كاف أك صباعة، ىو الذم 
يؤطر الثقة يف قدرة اؼبشرع على إبداع النصوص، كاقًتاح اغبلوؿ الناجعة للمشاكل اليت يفرزىا 

ع، ككذا الثقة يف قدرة القاضي على تنزيل تلك النصوص على الوقائع اؼبعركضة عليو، الواق

                                                           

 من الدستور. 117الفصل  - 2

عرؼ بعض الفقو مفهـو األمن القانوين أبنو" كل ضمانة ككل نظاـ قانوين للحماية يهدؼ إىل أتمُت كدكف مفاجئات،  - 3
 حسن تنفيذ االلتزامات، كتاليف أك على األقل، اغبد من عدـ الوثوؽ يف تطبيق القانوف" 

 أما ابلنسبة ؼبفهـو األمن القضائي، "فإنو ينبغي فهمو من كجهُت:

ترب حاجزا كقائيا لفائدة األشخاص ضد ذباكزات بعضهم البعض من جهة، كحائال دكف ذباكز اإلدارة ضد ىؤالء ػ إنو يع
 األشخاص من جهة أخرل؛

 ػ كما أنو يشكل ضباية للسلطات العمومية ضد الدعاكل الكيدية كتعسفات اؼبتقاضُت"

 انظر هبذا اػبصوص، أستاذان اعبليل:

 دأ األمن القانوين كضركرة األمن القضائي"، على موقع:الدكتور عبد اجمليد غميجة،"مب

http://www.ism.ma/basic/web/pdf/docetude/autre/autre9.pdf / 

Consulté, le 06/12/2015 

http://www.ism.ma/basic/web/pdf/docetude/autre/autre9.pdf
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كتفسَتىا يف حاؿ غموضها ابستحضار إرادة اؼبشرع كتغليب ركح التشريع على حرفيتها، كيبقى 
مقدار ثقة اؼبتقاضي يف قضائو، ىو الضابط ؼبعرفة مدل إشاعة األمن القانوين أك انعدامو، كلعل 

ا يؤسس حملاكلة بعض الفقو القًتاح تفسَت ماىية األمن القانوين قياسا على مقولة الثقة ىذا ىو م
 . 4اؼبشركعة

إف قباح القاضي يف ربقيق ىذا اؼببتغى، يستوجب من السلطة العامة أف سبكنو ىو أيضا 
من اإلحساس حبالة من األمن الداخلي ضد نوازع الضعف أك التبعية، كأف تسخر لو آليات 

ية لالشتغاؿ، كفيلة بتحقيق استقالليتو بدءا من ترقية دكره إىل سلطة قضائية على غرار دستور 
السلطتُت التشريعية كالتنفيذية تكريسا لنظرية فصل السلطات، كانتهاء بتمكينو من األدكات 
اؼبادية اليت تؤمن الظركؼ اؼبالئمة إلصدار أحكاـ تتوفر فيها شركط النجاعة اؼبطلوبة سواء من 

 سرعة البت فيها، أك من حيث تعليلها كتنفيذىا. حيث

كعالقة ابألمن ببعديو القانوين كالقضائي، تكتسي النزاعات األسرية أنبية ابلغة سيما 
ابلنسبة لتلك النزاعات العابرة للحدكد اليت هتم اؼبغاربة اؼبقيمُت ابػبارج كاليت تستوجب معاعبة 

سائد ببلداف اإلقامة، كارتكازه يف بعض األحياف على خاصة اعتبارا الختالؼ النظاـ القانوين ال
ركافد علمانية ال تقيم للدين كزان يف استلهاـ القواعد اؼبؤطرة للزكاج إنشاء أك إهناء، كذلك بوضع 

                                                           

 : انظر هبذا اػبصوص - 4

 Jean-Guy HUGLO, La Cour de cassation et le principe de la sécurité juridique, 

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 11 ( Dossier : Le principe de sécurité 

juridique)  - décembre 2001, in :  

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-

cahiers-du-conseil/cahier-n-11/la-cour-de-cassation-et-le-principe-de-la-

securite-juridique.52121.html  

Consulté, le 06/12/2015 

 

 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-11/la-cour-de-cassation-et-le-principe-de-la-securite-juridique.52121.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-11/la-cour-de-cassation-et-le-principe-de-la-securite-juridique.52121.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-11/la-cour-de-cassation-et-le-principe-de-la-securite-juridique.52121.html


 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

292 

آليات قانونية كأخرل مؤسساتية كفيلة بتحقيق األمن اؼبنشود ؽبذه الشروبة من اجملتمع )أ( كىي 
اجتهاد قضائي يصبو ألف يكوف مرجعا للمشتغلُت يف ؾباؿ القانوف  آليات ربتاج حتما إىل بلورة

األسرم عموما كالقانوف الدكيل اػباص على كجو اػبصوص كىذا االجتهاد ال يبكن مقاربتو إال 
من خالؿ الدكر اؼبنوط دبحكمة النقض كأعلى مؤسسة قضائية ترـك تفسَت القانوف كتوحيد 

 اجتهاد ؿباكم اؼبوضوع )ب(.

 يف بعض اآلليات القانونية واؼبؤسساتيةقراءة  . أ

إف التكريس الدستورم للواجب اؼبلقى على عاتق الدكلة غبماية اغبقوؽ كاؼبصاٌف اؼبشركعة 
، يندرج يف إطار صَتكرة تشريعية، مت التأسيس 5للمواطنات كاؼبواطنُت اؼبغاربة اؼبقيمُت يف اػبارج

مقتضيات قانونية غاية يف اعبدة كاغبداثة،  ؽبا منذ سنوات كجسدهتا مدكنة األسرة اليت تضمنت
عنت بصفة خاصة حبل بعض اإلشكاليات اليت كاجهت القضاء اؼبغريب يف تعاطيو مع النزاعات 

 األسرية اليت تنشأ بُت أفراد اعبالية اؼبغربية اؼبقيمة ابػبارج.
كجبدكل التثاقف كإيباان من اؼبملكة اؼبغربية، ابآلاثر السلبية الناصبة عن تنازع القوانُت، 

القانوين بُت اغبضارات، كأنبية التعاكف القضائي بُت الدكؿ كأداة انجعة غبل اؼبشاكل كالنزاعات 
األسرية العابرة للحدكد، فقد البرطت منذ استقالؽبا يف مسار تشريعي ىاـ يرـك ربقيق األمن 

فاقيات ثنائية مع كثَت من القانوين كالقضائي ؼبواطنيها اؼبقيمُت ابؼبهجر كذلك من خالؿ إبراـ ات
الدكؿ الصديقة كالشقيقة، لعل من أنبها تلك اؼبربمة مع بعض الدكؿ األكركبية اليت تتوفر على 
إطار تشريعي قد ال يتالءـ يف كثَت من جوانبو مع مقولة النظاـ العاـ اؼبغريب، كمن أبرز تلك 

 االتفاقيات:

                                                           

من الدستور اعبديد على أف" ا اؼبملكة اؼبغربية )تعمل( على ضباية اغبقوؽ كاؼبصاٌف اؼبشركعة للمواطنات  16نص الفصل  - 5
كاؼبواطنُت اؼبغاربة اؼبقيمُت يف اػبارج، يف إطار احًتاـ القانوف الدكيل كالقوانُت اعبارم هبا العمل يف بلداف االستقباؿ. كما 

 . معهم، كالسيما الثقافية منها، كتعمل على تنميتها كصيانة ىويتهم الوطنية ربرص على اغبفاظ على الوشائج اإلنسانية

تسهر الدكلة على تقوية مسانبتهم يف تنمية كطنهم اؼبغرب، ككذا على سبتُت أكاصر الصداقة كالتعاكف مع حكومات 
 كؾبتمعات البلداف اؼبقيمُت هبا".
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علقة حبالة األشخاص كاألسرة كابلتعاكف القضائي بُت االتفاقية اؼبربمة مع اعبمهورية الفرنسية كاؼبت 
1981أغسطس  10اؼبملكة اؼبغربية كاعبمهورية الفرنسية اؼبوقعة ابلرابط يف 

6. 
كاالتفاقية اؼبربمة مع اؼبملكة االسبانية بشأف التعاكف القضائي كاالعًتاؼ كتنفيذ اؼبقررات القضائية  

 .7فاؿيف مادة اغبضانة كحق الزايرة كإرجاع األط
كاالتفاقية اؼبربمة مع اؼبملكة البلجيكية بشأف التعاكف القضائي يف اؼبادة اؼبدنية كالتجارية كاإلدارية  

 30كتبادؿ اؼبعلومات القانونية بُت اؼبملكة اؼبغربية كاؼبملكة البلجيكية اؼبوقعة يف الرابط بتاريخ 
1981أبريل 

8. 
شأف التعاكف القضائي اؼبتبادؿ كتنفيذ األحكاـ القضائية كاالتفاقية اؼبربمة مع اعبمهورية اإليطالية ب 

1971يرباير  12كتسليم اجملرمُت اؼبربمة بُت اؼبملكة اؼبغربية كاعبمهورية اإليطالية بركما يـو 
9. 

كاالتفاقية اؼبربمة مع صبهورية أؼبانيا االربادية كاؼبتعلقة ابلتعاكف القضائي كتبادؿ اؼبعلومات القانونية  
 .10ة اؼبدنية كالتجاريةيف اؼباد

كفضال عن ىذه االتفاقيات الثنائية، فقد أبرمت اؼبملكة اتفاقيات أخرل متعددة األطراؼ منها على 
 سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر:

                                                           

بنشر االتفاقية اؼبتعلقة حبالة األشخاص كاألسرة كابلتعاكف  1986نوفمرب  14صادر يف  1.83.197ظهَت شريف رقم  - 6
 .1981أغسطس  10القضائي بُت اؼبملكة اؼبغربية كاعبمهورية الفرنسية اؼبوقعة ابلرابط يف 

بُت  1991مام  13بنشر االتفاقية اؼبوقعة دبدريد يف  1999مام  11صادر يف 1.99.111ظهَت شريف رقم  - 7
اؼبملكة اؼبغربية كاؼبملكة اإلسبانية بشأف التعاكف القضائي كاالعًتاؼ كتنفيذ اؼبقررات القضائية يف مادة اغبضانة كحق الزايرة 

  كإرجاع األطفاؿ.

كاإلدارية  بنشر اتفاقية التعاكف القضائي يف اؼبادة اؼبدنية كالتجارية 1986نوفمرب  14صادر يف  1.84.22ظهَت شريف رقم  - 8
 .1981أبريل  30كتبادؿ اؼبعلومات القانونية بُت اؼبملكة اؼبغربية كاؼبملكة البلجيكية اؼبوقعة يف الرابط بتاريخ 

بنشر اتفاقية التعاكف القضائي اؼبتبادؿ كتنفيذ األحكاـ القضائية  1976أبريل  12بتاريخ  1.75.242ظهَت شريف رقم  - 9
 .1971يرباير  12اؼبملكة اؼبغربية كاعبمهورية اإليطالية بركما يـو كتسليم اجملرمُت اؼبربمة بُت 

بُت حكومة  1985أكتوبر  29بنشر االتفاقية اؼبوقعة ابلرابط يف  2001فرباير  15صادر يف  1.94.295ظهَت شريف رقم  - 10
اؼبملكة اؼبغربية كحكومة صبهورية أؼبانيا االربادية كاؼبتعلقة ابلتعاكف القضائي كتبادؿ اؼبعلومات القانونية يف اؼبادة اؼبدنية 

 كالتجارية.
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كاليت نصت يف ديباجتها على عـز  11اتفاقية نيويورؾ اؼبتعلقة ابستيفاء كاجب النفقة يف اػبارج 
الدكؿ اؼبتعاقدة على إقرار التدابَت اليت تسمح حبل اؼبشاكل كتذليل ىذه العراقيل الناصبة عن 
متابعة دعاكل النفقة أك تنفيذ األحكاـ ابػبارج اليت تكتنفها صعوابت جسيمة قانونية كعملية 

يتعرض إليو األشخاص اؼبوجودكف يف  ابلنظر ؼبا يقتضيو من التعجيل حل اؼبشكل اإلنساين الذم
 حالة احتياج كالكائن عائلهم القانوين ابػبارج؛ 

اتفاقية الىام اؼبتعلقة ابعبوانب اؼبدنية لالختطاؼ الدكيل لألطفاؿ كاليت ترـك ضماف اإلعادة  
الفورية لألطفاؿ الذين نُقلوا من أك احُتجزكا يف أم دكلة متعاقدة بطريقة غَت مشركعة ككذا 

ف االحًتاـ الفعلي غبقوؽ اغبضانة كالزايرة كاالتصاؿ اليت ينص عليها قانوف إحدل الدكؿ ضما
 ؛12اؼبتعاقدة من قبل الدكؿ اؼبتعاقدة األخرل

يف ؾباؿ مسؤكلية  اتفاقية الىام اؼبتعلقة ابالختصاص كالقانوف اؼبطبق كاالعًتاؼ كالتنفيذ كالتعاكف 
 .13األبوين كإجراءات ضباية األطفاؿ

بة للقانوف الوطٍت، تضمنت مدكنة األسرة كألكؿ مرة مقتضيات من صميم القانوف كابلنس
الدكيل اػباص، فبعدما نصت على مبدأ سرايف أحكامها على صبيع اؼبغاربة كلو كانوا حاملُت 

، خولت كألكؿ مرة اؼبغاربة اؼبقيمُت ابػبارج إمكانية إبراـ عقود زكاجهم طبقا 14عبنسية أخرل

                                                           

على  1959أكتوبر  3موافق  1379ربيع األكؿ  30بتاريخ  1.59.338صادقت اؼبملكة اؼبغربية دبقتضى ظهَت شريف رقم  - 11
اليت مت  1956يونيو  20البراط اؼبغرب يف االتفاقية الدكلية اؼبتعلقة ابستيفاء كاجب النفقة يف اػبارج اؼبربمة بنيويورؾ يف 

 .1960يرباير  5بتاريخ  2467نشرىا ابعبريدة الرظبية رقم 

 .2012كدخلت االتفاقية حيز التنفيذ يف فاتح يناير  2010سبت اؼبصادقة على عضوية اؼبملكة اؼبغربية يف اتسع مارس  - 12

بنشر االتفاقية اؼبتعلقة ابالختصاص كالقانوف اؼبطبق كاالعًتاؼ  2003يناير  22صادر يف  1.02.136ظهَت شريف رقم  - 13
، ج.ر. عدد 1996 أكتوبر  19يف ؾباؿ مسؤكلية األبوين كإجراءات ضباية األطفاؿ اؼبوقعة بالىام يف  كالتنفيذ كالتعاكف

 .2003مام  15بتاريخ  5108

 من اؼبدكنة. 2اؼبادة  -14
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. كيف ىذا اإلطار، يبكن القوؿ أف الوضع القانوين السائد إابف فًتة مدكنة 15تهم لقانوف بلد إقام
األحواؿ الشخصية، قد خلق كضعية ىشة عانت منها ىذه الشروبة من اؼبواطنُت حبرماهنا من 
إمكانية تذييل عقود الزكاج األجنبية أك تذييل األحكاـ األجنبية القاضية إبهناء العالقة الزكجية 

التنفيذية، كىي كضعية مل يتمكن القضاء من ذباكزىا ابلرغم من كجود إطار قانوين ينظم ابلصيغة 
مسألة إضفاء الصيغة اؼبذكورة على العقود كاألحكاـ األجنبية ضمن مقتضيات قانوف اؼبسطرة 

، فصدرت قرارات للمجلس األعلى، كرست ىذا الوضع بعلة أف اغبكم األجنيب القاضي 16اؼبدنية
ال مل يصدر من طرؼ قاض مسلم أك أنو مل يصدر ابسم سلطة عليا على غرار سلطة ابلتطليق مث

جاللة اؼبلك، كما أف العمل اإلدارم كالقضائي يف ظل اؼبدكنة السابقة، كاف يرفض دكما 
كغَت خاؼ ما ينجم عن ىذه الوضعية  .17االعًتاؼ ابلزكاج اؼبدين اؼبرـب كفقا لقوانُت بالد اؼبهجر

يف تذييل  -مثال  -متناقضة تنتفي معها مقومات األمن القضائي، فالراغب  من آاثر قانونية
اغبكم األجنيب القاضي ابلتطليق، يعترب مطلقا ابلنسبة لقانوف بلد إقامتو، بينما يظل متزكجا 
ابلنسبة للقضاء اؼبغريب بعد رفض طلبو الرامي إىل التذييل، كيطالب بسلوؾ مساطر ىو يف غٌت 

 عنها إف أراد التزكج مرة أخرل فوؽ الًتاب اؼبغريب من قبيل مسطرة التعدد. 
عا مع ىذا الوضع، تبنت مدكنة األسرة مسطرة التذييل بنص خاص ينضاؼ إىل كقط

 .18نصوص اؼبسطرة اؼبدنية ذات الصلة

                                                           

من اؼبدكنة على أنو" يبكن للمغاربة اؼبقيمُت يف اػبارج، أف يربموا عقود زكاجهم كفقا لإلجراءات اإلدارية  14نصت اؼبادة  -15
احمللية لبلد إقامتهم، إذا توفر اإلهباب كالقبوؿ كاألىلية كالويل عند االقتضاء، كانتفت اؼبوانع كمل ينص على إسقاط الصداؽ، 

 بعده". 21اؼبادة كحضره شاىداف مسلماف، مع مراعاة أحكاـ 

 .432ك 431ك 430الفصوؿ  -16

 انظر هبذا اػبصوص: -17

صبيلة أكحيدة "كضعية األسرة اؼبغربية أبكركاب بعد صدكر مدكنة األسرة" نشرة قرارات ؿبكمة النقض، غرفة األحواؿ الشخصية 
 . 193، ص.2014، 4، السلسلة 16كاؼبَتاث، عدد 

من اؼبدكنة على أف" أف األحكاـ الصادرة عن احملاكم األجنبية ابلطالؽ أك ابلتطليق أك ابػبلع أك ابلفسخ، تكوف قابلة للتنفيذ  128نصت اؼبادة  - 18
ارج أماـ إذا صدرت عن ؿبكمة ـبتصة كأسست على أسباب ال تتناىف مع اليت قررهتا ىذه اؼبدكنة، إلهناء العالقة الزكجية، ككذا العقود اؼبربمة ابػب
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كعلى اؼبستول اؼبؤسسايت، دأبت اؼبملكة على إغباؽ عدد من القضاة اؼبكلفُت دبهمة 
ل التوثيق ابإلضافة إىل مهمة قاضي األسرة اؼبكلف ابلزكاج، بسفارات كقنصليات اؼبغرب لد

فرنسا كايطاليا  بعض العواصم كاؼبدف األكركبية، كقد بلغ عد ىؤالء القضاة سبعة يف كل من
كىولندا كبلجيكا كإسبانيا كأؼبانيا، مهمتهم ابألساس منح اإلذف ابلزكاج كاػبطاب على رسـو 

ؼ الزكاج كبعض الرسـو ذات الصلة، ابإلضافة إىل تنفيذ اإلانابت القضائية اؼبوجهة إليهم من طر 
قضاة أقساـ قضاء األسرة ابؼبغرب إلجراء الصلح يف دعاكل الطالؽ أك التطليق ابلنسبة للمغاربة 

 الذين يتعذر عليهم اغبضور شخصيا إلجراء مسطرة الصلح.
كإىل جانب قضاة التوثيق كالزكاج، البرط اؼبغرب أيضا يف ذبربة قاضي االتصاؿ بكل من 

كزارة العدؿ كاغبرايت يف البلد اؼبضيف كالسهر على تقوية فرنسا كبلجيكا كإسبانيا، مهمتو سبثيل 
كدعم التعاكف القضائي بُت البلدين كالتنسيق بينهما كالعمل على حل اؼبشاكل الناصبة عن 

  .19االختالؼ بُت األنظمة القضائية للبلدين
 دور ؿبكمة النقض يف ربقيق األمن القضائي للمغاربة اؼبقيمُت ابػبارج  . ب

لنظاـ القانوين كالقضائي ابلنسبة للمغاربة اؼبقيمُت ابػبارج، تضفي على إف ازدكاجية ا
مفهـو األمن القانوين مدلوال آخر غاية يف األنبية، ألف اؼبهاجر يصبح مدعوا إلجراء مقارنة بُت 
النظاـ القضائي لبلده األصلي، كبُت جودة اؼبنتوج القضائي الذم قد يوفره لو بلد اإلقامة، فتنشأ 

اؼبقارنة، مفارقات بُت ما يتضمنو النص القانوين اجملرد كبُت ما يؤكؿ إليو تطبيقو من عن تلك 
عوارض تؤثر سلبا يف مصداقية القضاء كسلطة قادرة على تفعيل النصوص داخل اآلجاؿ اليت 
حددىا اؼبشرع، سيما حينما يصبح النص القانوين الواحد موضوعا الجتهادات قضائية متضاربة، 

كمة ألخرل كهبعل ابلتايل مفهـو الثقة اؼبشركعة يف القضاء على احملك فبا يستدعي زبتلف من ؿب

                                                                                                                                            

من  432ك 431ك 430ضباط كاؼبوظفُت العموميُت اؼبختصُت، بعد استيفاء اإلجراءات القانونية ابلتذييل ابلصيغة التنفيذية، طبقا ألحكاـ اؼبواد ال
 قانوف اؼبسطرة اؼبدنية.

 للمزيد من االطالع على اؼبهاـ اؼبنوطة بقاضي االتصاؿ، يرجع ؼبوقع كزارة العدؿ كاغبرايت: - 19

http://drh.justice.gov.ma/docs/P2.pdf 
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كظيفتيها  تدخل ؿبكمة النقض للقياـ بدكرىا الدستورم لتثبيت األمن القضائي من خالؿ
 التقليديتُت يف ؾباؿ تفسَت القانوف كيف ؾباؿ توحيد اجتهاد ؿباكم اؼبوضوع.

اجتهادات ؿبكمة النقض ذات الصلة دبعاعبة النزاعات األسرية يف ىذا اإلطار، كابستقراء 
العابرة للحدكد، يبكن القوؿ أبهنا زبطت مرحلة االجتهاد القضائي دبفهومو الضيق، ابذباه تبٍت ما 
أصبح يصطلح عليو ابلسياسة االجتهادية، كيف ىذا الصدد يرل الرئيس األكؿ السابق حملكمة 

ىي الطريق الذم  (La politique jurisprudentielleالجتهادية )النقض الفرنسية أف السياسة ا
يسلكو االجتهاد القضائي يف ؾباؿ معُت أك إزاء مسألة بعينها، إهنا تسعى ألف تصبح منطلقا 

 .20لالجتهاد القضائي كاػبط اؼبوجو لو كالذم يستلهم منو القاضي اجتهاده 
فرنسية، كتطبيقا لالتفاقية اؼبغربية  ففي ؾباؿ تنازع االختصاص بُت ؿبكمة مغربية كأخرل

الثامن من االتفاقية اؼبذكورة، فإنو إذا  الفرنسية، أكدت ؿبكمة النقض على أنو عمال ابلفصل
قدمت دعول أماـ ؿبكمة إحدل الدكلتُت كقدمت اثنية بُت نفس األطراؼ كيف نفس اؼبوضوع 

الدعول الثانية أف ترجئ البت فيها  أماـ ؿبكمة الدكلة األخرل، فيجب على احملكمة احملاؿ إليها
كأنو ما دامت الدعول موضوع االستئناؼ قدمت يف اتريخ سابق على اتريخ الدعول اؼبرفوعة 

 .21أماـ ؿبكمة ابريس، فإف الدفع إبرجاء البت يبقى غَت ذم أساس"

                                                           

يعترب الفقو أف ىناؾ اختالفا بُت مفهـو االجتهاد القضائي كمفهـو السياسة االجتهادية، إف ىذه األخَتة ىي الطريق الذم  -20
يسلكو االجتهاد القضائي يف ؾباؿ معُت أك إزاء مسألة بعينها، إهنا ترـك ألف تصبح منطلقا لالجتهاد القضائي كاػبط اؼبوجو 

 كابلتايل الذم يستلهم منو القاضي اجتهاده. لو

 انظر يف ىذا اؼبعٌت:

Guy Canivet et Nicolas Molfessis, La politique jurisprudentielle, in : 

politiq_la/2007_publications/2007_pdf/File/IMG/fr.courdecassation.www://https

pdf.jurisprudentielle_ue 
، نشرة قرارات ؿبكمة النقض، غرفة 313/2/1/2012يف اؼبلف الشرعي عدد  18/03/2014بتاريخ  207قرار عدد  -21

 . 57، ص.2014، 4، السلسلة 16األحواؿ الشخصية كاؼبَتاث، عدد 

https://www.courdecassation.fr/IMG/File/pdf_2007/publications_2007/la_politique_jurisprudentielle.pdf
https://www.courdecassation.fr/IMG/File/pdf_2007/publications_2007/la_politique_jurisprudentielle.pdf
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ة كابلنسبة ؼبادة اغبضانة كتطبيقا ؼبقتضيات نفس االتفاقية، ذىبت احملكمة إىل أف للنياب
العامة، الصفة إلقامة دعول للمطالبة بتسليم الطفل لوالدتو اؼبقيمة بفرنسا، كأف للقاضي يف 
الدكلة اليت نقل إليها الطفل كاحتفظ بو فيها، أف أيمر بتسليمو فورا بصفة كقتية إىل اغباضن 

 22اؼبمارس غبضانتو الفعلية قبل النزاع"
تذييل الزكاج العريف اؼبرـب ابػبارج طبقا كابلنسبة ؼبقتضيات مدكنة األسرة، أاثرت مسألة 

مشكلة قانونية حقيقية أماـ قضاء اؼبوضوع، فأكدت ؿبكمة النقض على أف"  128ك 14للمادتُت 
عقد الزكاج اؼبرـب ابػبارج يقبل التذييل ابلصيغة التنفيذية حىت كإف كاف الزكاج عرفيا غَت موثق 
عند إنشائو من طرؼ اعبهة الرظبية اؼبكلفة بتلقي عقود الزكاج يف البلد األجنيب ما داـ قد جاء 

ركانو كشركط صحتو الشرعية كأبـر من حيث الشكل كفق بلد إقامة طرفيو كأثبتو مستوفيا أل
القضاء األجنيب بناء على إقرار الزكج بو حبكم يعترب حجة رظبية ؽبا أثرىا القانوين يف اؼبغرب 
كأضحى الزكاج الذم كاف ؿبال لو ابغبكم اؼبذكور دبثابة العقد اؼبوثق رظبيا كهبذا فال منافاة فيو 

 .23ظاـ العاـ اؼبغريب"للن
أما عن حجية األحكاـ األجنبية أماـ القضاء اؼبغريب، فقد ميزت احملكمة بُت اغبالة اليت 
تكوف فيها تلك األحكاـ قد ذيلت ابلصيغة التنفيذية كبُت تلك اليت مل تسوؼ فيها مسطرة 

 التذييل تلك.
كم الصادر عن فبخصوص اغبالة األكىل، أكدت ؿبكمة النقض على أنو" ما داـ اغب

القضاء الفرنسي كاؼبذيل ابلصيغة التنفيذية، قد قضى ابلطالؽ ابلًتاضي بُت الطاعن كاؼبطلوبة يف 
النقض، بناء على االتفاؽ بينهما على الطالؽ كآاثره كحدد مسؤكلية كل منهما كصبيع حقوؽ 

ا فيها سكٌت األبناء األبناء من إقامة كزايرة كمراقبة كرعاية كتربية كنفقة كغَتىا من اغبقوؽ دب
كبقبض اؼبطلوبة نصف شبن اؼبنزؿ اؼبملوؾ للطاعن كحدد ؽبا مبلغا شهراي لكل كاحد من االبنُت، 

                                                           

، ؾبلة قضاء اجمللس 206/2/1/98يف اؼبلف الشرعي عدد  30/11/2000الصادر بتاريخ  1158قرار اجمللس األعلى عدد  - 22
 .62ص.  62، عدد 2004األعلى، اإلصدار الرقمي دجنرب 

، نشرة قرارات ؿبكمة النقض، 677/2/1/2010يف اؼبلف الشرعي عدد  23/08/2011الصادر بتاريخ  43القرار عدد  -23
 .11، ص.2012، 3، السلسلة 10رفة األحواؿ الشخصية كاؼبَتاث، عدد غ
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فإف احملكمة بتحديدىا للفرض اؼببُت دكف مناقشة ىذا اغبكم األجنيب كعدـ الرد عليو دبقبوؿ رغم 
 .24ما لو من أتثَت على قضائها هبعل قرارىا غَت ذم أساس" 

ا كاف اغبكم األجنيب غَت مذيل ابلصيغة التنفيذية، فقد أقرت ؿبكمة النقض أنو" أما إذ
من قانوف االلتزامات كالعقود، فإف األحكاـ األجنبية يبكنها حىت قبل  418دبقتضى الفصل 

صَتكرهتا كاجبة التنفيذ أف تكوف حجة على الوقائع اليت تثبتها، كأف احملكمة ؼبا اعتمدت يف 
كم الصادر عن القضاء الفرنسي الذم حسم يف قضية الطالؽ كنفقة االبن كحق قضائها على اغب

زايرتو كحضانتو، كحددت احملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو مستحقات الطاعنة حسبما كرد 
دبنطوؽ قرارىا يف إطار ما ؽبا من سلطة يف التقدير، تكوف قد طبقت مقتضيات الفصل اؼبذكور 

 .25طبيقا سليما"كمقتضيات مدكنة األسرة ت
كإىل جانب حجية اغبكم األجنيب، فقد أثَت إشكاؿ آخر مرتبط بتاريخ آثره القانوين؛ ىل 
يصبح ذلك اغبكم سارم اؼبفعوؿ ابتداء من اتريخ صدكره، أـ من اتريخ تذييلو ابلصيغة 

 التنفيذية؟
ق جوااب عن ىذا التساؤؿ، أكدت ؿبكمة النقض أف" اغبكم األجنيب الذم صدر بتطلي 

الطاعنة كبطلب منها، يرتب أثره كتنحل العصمة بينها كبُت اؼبطلوب يف النقض ابتداء من اتريخ 
صدكره كليس من اتريخ تذييلو ابلصيغة التنفيذية كأف احملكمة اليت اعترب اتريخ صدكر اغبكم 

 .26األجنيب للقوؿ بعدـ ربقق سبب النفقة تكوف قد جعلت لقضائها أساسا"
نقض على تثبيت اؽبوية الدينية للطفل اؼبغريب اؼبسلم، اؼبسندة كفالتو كحرصا من ؿبكمة ال

للزكجُت األجنبيُت، كانسجاما مع مفهـو النظاـ العاـ اؼبغريب الذم يبنع مؤسسة التبٍت، أكدت يف 

                                                           

، نشرة قرارات ؿبكمة النقض، 565/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  29/04/2014الصادر بتاريخ  336قرار عدد  -24
 .61مرجع سابق، ص.

نشرة قرارات ؿبكمة النقض، ، 174/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  25/03/2014الصادر بتاريخ  233القرار عدد  -25
 .116مرجع سابق، ص.

، ؾبلة قضاء اجمللس 163/2/1/2005يف اؼبلف الشرعي عدد  13/05/2006الصادر بتاريخ  515قرار اجمللس األعلى عدد  -26
 . 84، ص. 66، عدد 2007األعلى اإلصدار الرقمي مارس 
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 15ػ  01من القانوف  16قرار ؽبا أنو" إلسناد الكفالة، هبب إجراء البحث اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 
 9تحقق من توافر الشخص الراغب يف الكفالة على الشركط اؼبنصوص عليها يف اؼبادة من أجل ال

من نفس القانوف، كالثابت أنو ليس ابؼبلف ما يدؿ على أف البحث قد أقبز من السلطة احمللية 
اليت تعترب عضوا يف اللجنة اؼبوكوؿ إليها إجراؤه، كما أف طاليب الكفالة استندا إىل كاثئق تنص 

ما أبواف متبنياف، كدبقتضى اؼبادة الثانية من القانوف السابق الذكر، فإف الكفالة ال يًتتب على أهن
عنها اغبق يف النسب كال يف اإلرث، كىذا خالؼ ما كرد يف التقرير الصادر عن مديرية االقتصاد 

الذم كالداخلية بسويسرا من أنو ال هبب أف يكوف التبٍت موضوعا ؿبرما ابلنسبة للطفل، األمر 
  27من مدكنة األسرة" 149يعد خرقا لقانوف الكفالة كللمادة 

كتكريسا لوظيفتها يف ؾباؿ تفسَت القانوف دائما، فقد عابت ؿبكمة النقض على قضاء 
اؼبوضوع، رفضو منح الكفالة للزكجُت األجنبيُت اؼبسلمُت، بعلة عدـ توفرنبا على حصيلة علمية 
يف ؾباؿ الشريعة اإلسالمية، فأكدت يف قرار ؽبا على أف " القانوف اؼبتعلق بكفالة األطفاؿ 

حدد اعبهات اؼبوكوؿ ؽبا إقباز تقرير بشأف موضوع كفالة األطفاؿ اؼبهملُت، كابلتايل  اؼبهملُت
فإف احملكمة ؼبا رفضت طلب الكفالة بعلة أف طالبيها ال يتوفراف على حصيلة علمية دينية استنادا 
إىل تقرير اجمللس العلمي مع أف اؼبادة التاسعة من القانوف اؼبذكور مل تضع شرطا خاصا بذلك 

من نفس القانوف كمنها السلطة احمللية اليت  16كدكف أف تراجع ابقي اعبهات اؼبعينة دبقتضى اؼبادة 
 .28ال يوجد تقريرىا ابؼبلف، فإهنا تكوف قد خرقت القانوف"

إف استعراض صبيع أكجو األمن القضائي من خالؿ اجتهاد ؿبكمة النقض، يستدعي حتما 
شارات اػباطفة اليت قد تشكل أرضية للنقاش كفرصة ؾباال زمنيا أرحب، كحسبنا منو ىذه اإل

للخركج بتوصيات بغية تطوير اآلليات الكفيلة بتحصُت األمن القانوين للمواطنُت اؼبغاربة عموما 
 كؽبذه الشروبة منهم على كجو اػبصوص.

                                                           

، ؾبلة قضاء ؿبكمة النقض، عدد 53/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  18/03/2014الصادر بتاريخ  216القرار عدد  -27
 .105، ص.2014،  77

، ؾبلة قضاء ؿبكمة النقض، 753/2/1/2013يف اؼبلف الشرعي عدد  04/03/2014الصادر بتاريخ  173القرار عدد  -28
 . 103مرجع سابق، ص. 
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يف ىذا اإلطار، كاجتنااب للمخاطر الناصبة عن تنازع القوانُت، كتدعيما لفلسفة التعاكف 
ضائي، نرل أنو حاف الوقت إلحياء العمل دبجموعة من االتفاقيات اؼبربمة مع اؼبملكة الق

البلجيكية يف ؾباؿ تدبَت النزاعات األسرية كمنها على كجو اػبصوص االتفاقية اؼبربمة بربككسيل 
بشأف القانوف الواجب التطبيق كاالعًتاؼ ابلزكاج كإبهناء العالقة الزكجية،  1991يوليوز  15يف 

بُت اؼبملكة اؼبغربية كاؼبملكة البلجيكية بشأف  2002يونيو  26كاالتفاقية اؼبربمة بربككسيل يف 
كتنفيذىا يف مادة اغبضانة كحق الزايرة، كاالتفاقية  التعاكف القضائي كاالعًتاؼ ابؼبقررات القضائية

اؼبربمة بنفس التاريخ بشأف االعًتاؼ ابؼبقررات القضائية كتنفيذىا يف مادة االلتزاـ ابلنفقة، كاليت مل 
 . 29يكتب ؽبما االنتقاؿ إىل مرحلة اؼبصادقة كالنشر

كألف فعاليات ىذا اللقاء العلمي اؼبتميز ترـك الوقوؼ عند بعض مكامن اػبلل اليت تتناىف 
رم بنا أف نشَت إىل بعض اؼبالحظات اليت تتوخى الرقي ابلنص مع استتباب األمن اؼبنشود، ح

 التشريعي صياغة كمضموان هبدؼ ربقيق ىامش أكرب من مقومات األمن القانوين.
، 30يف ىذا اإلطار، يبكن القوؿ أف تنصيص اؼبشرع على أجل الشهر للبت يف النفقة مثال

ثَت من اإلحراج لسلطة القضاء، ، فيو ك31كأجل الستة أشهر للبت يف دعاكل التطليق للشقاؽ
ألف احًتاـ األجلُت يف غالب األحياف يبقى يف اعتقادان ضراب من الوىم الذم ال ينطلي على 
اؼبمارس بقدر ما يؤثر سلبا يف مقولة األمن القانوين، فبا يستوجب التوقف عند العوائق اليت ربوؿ 

انونية أك معقولة، كمنها ابػبصوص دكف قباعة الفعل القضائي يف إصدار األحكاـ داخل آجاؿ ق
مسألة التبليغ سيما حينما يتعلق األمر ابلتبليغات اجملراة عن طريق السلك الدبلوماسي تطبيقا 

                                                           

 انظر هبذا اػبصوص: -29

 

: Belgique en justice la et maghrébines familles Les ,Foblets Claire-Marie Par 

1994, Editions KARTHALA, immigration et juridique anthropologie 
 من مدكنة األسرة على أنو" يتعُت البت يف القضااي اؼبتعلقة ابلنفقة يف أجل أقصاه شهر كاحد". 90نصت اؼبادة  - 30

 من مدكنة األسرة على أنو "يفصل يف دعول الشقاؽ يف أجل ال يتجاكز ستة أشهر من اتريخ تقدًن الطلب". 97نصت اؼبادة  - 31
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اليت تناقض مبدأ السرعة يف  32من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية 37ؼبقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 
 عن ىذا اإلجراء اؼبسطرم ابللجوء إىل البت، فبا حذا ابلعمل القضائي إىل االستعاضة أحياان

 االستدعاء بواسطة الربيد اؼبضموف يف خرؽ كاضح ؼبقتضيات بعض االتفاقيات الثنائية.
كما أف تنصيص اؼبشرع األسرم على ضركرة إعادة استدعاء الزكجة اؼبطلوبة يف دعول 

، كلنتصور مثال حالة الطالؽ الرجعي، فيو مشقة للزكج كابلتايل ـبالفة ؼبفهـو األمن القضائي
اؼبهاجر الذم أييت إىل اؼبغرب ؼبباشرة مسطرة الطالؽ الرجعي، كبعدما يتم تبليغ الزكجة شخصيا 
ابالستدعاء غبضور جلسة الصلح كزبلفها عن اغبضور، يفاجأ بضركرة إعادة استدعائها بواسطة 

صتو السنوية، كال يبكنو توكيل النيابة العامة كاغباؿ أنو ال يستطيع البقاء ابؼبغرب النصراـ أمد رخ
 من ينوب عنو خالؿ مسطرة الصلح.

لذلك، نعتقد أنو حاف الوقت لتعديل بعض مواد اؼبدكنة حبيث تصبح أكثر مالءمة 
ؼبتطلبات األمن القانوين مع ضركرة االشتغاؿ على مسألة التبليغ القضائي يف إطار مقاربة شاملة 

جربة التبليغ اإللكًتكين كىو ما يستدعي حتما تظافر تصبو إىل ربقيق القضاء الرقمي بدءا بت
 جهود الفاعلُت يف حقل القضاء كابػبصوص أسرة الدفاع. 

من جهة أخرل، كعالقة دبسألة األجل دائما، نرل أف منظور اؼبشرع ؼبؤسسة ثبوت 
القضائي من مدكنة األسرة، ينايف سباما مقتضيات األمنُت القانوين ك  16الزكجية انطالقا من اؼبادة 

سواء ابلنسبة للمغاربة يف الداخل أك يف اؼبهجر على حد سواء، يكفي أف نذكر ابنصراـ أجل 
دكف تدخل تشريعي لتمديد اؼبدة ابلسرعة كالنجاعة  2014طبس سنوات منذ اػبامس من فرباير 

وصف اؼبطلوبتُت، فبا يًتؾ اؼبتقاضي كما القاضي يف حالة من الًتقب كالتوجس أقل ما يبكن أف ت
 بو أهنا منافية لألمن النفسي قبل القانوين.

                                                           
32

يف فقرتو الثانية على أنو: "إذا كاف اؼبرسل إليو يقيم خارج اؼبغرب، يوجو االستدعاء بواسطة السلم اإلدارم  37نص الفصل  - 
 .ضموف، عدا إذا كانت مقتضيات االتفاقيات الدكلية تقضي بغَت ذلك"على الطريقة الدبلوماسية أك بواسطة الربيد اؼب
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كألف اػبتاـ ال بد أف يكوف مسكا، أدعو اغبضور إىل التفكَت مليا يف خلق مرصد يعٌت 
دبسألة األمن القانوين كالقضائي ألفراد اعبالية اؼبغربية اؼبقيمة ابػبارج؛ تصورا كتنزيال، كما ذلك 

 يدة بعزيز.على أساتذتنا األجالء هبذه الكلية العت

 كالسالـ عليكم كرضبة هللا تعاىل كبركاتو.

                                

 
 
 
 
 

 مسار ؿبكمة النقض
 يف تكريس اغبقوؽ الدستورية 
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 وخن فتد. حس

 مستشار دبحكمة النقض

 رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي
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يف إطار النهج اؼبلكي الرشيد لصاحب اعباللة اؼبلك دمحم السادس داـ لو النصر كالتأييد،  
كدبناسبة أربع سنوات على الدستور اؼبغريب اعبديد الذم يشكل حبق ميثاقا للحقوؽ كاغبرايت 
األساسية للمواطنُت، ارأتينا أف نقف كقفة أتمل بشأف آاثرىا من حيث التطبيق كاؼبمارسة 

كونية ىذه اغبقوؽ توحي أبهنا كل غَت قابل للتجزئة، فبا يفًتض لزكما عدـ ة، ال سيما كأف  العملي
التمييز داخل منظومة حقوؽ اإلنساف، إذ ينبغي ضباية كافة اغبقوؽ كاغبرايت ؾبتمعة ابلنظر 
ألنبيتها يف ربقيق الكرامة البشرية، كبعدـ إمكانية تفضيل حق على آخر، أك العمل على ربقيق 

ماف بعض اغبقوؽ دكف حقوؽ أخرل. فحقوؽ اإلنساف بكل أجياؽبا كأنواعها كذبلياهتا كض
ىي حقوؽ غَت قابلة للتجزئة، حيث يكمل بعضها البعض، حقا  150كصلت اآلف إىل أكثر من 

 كإذا مت اؼبساس حبق معُت فال شك أنو سيؤثر سلبا على فبارسة العديد من اغبقوؽ األخرل.

السلطة القضائية ىي الوجو اآلخر غبقوؽ اإلنساف اؼبثبتة يف اؼبواثيق كاعتبارا من كوف 
الدكلية كيف التشريعات الوطنية، فإف القرارات كاألحكاـ الصادرة عنها ىي اليت تبت اغبركة يف 
النصوص القانونية اعبامدة، كذبسد اغبماية القضائية يف الواقع على أساس أهنا عنواان للحقيقة، 

ؽ كحرايت اؼبواطنُت اؼبكفولة دستوراي، كتعتمد على تفسَت النصوص دبا وبقق ألهنا تدعم حقو 
 العدؿ كاإلنصاؼ كاالستقرار داخل اجملتمع.

كإذا كانت رسالة ؿبكمة النقض تتمثل يف إرساء النص القانوين كسالمة تطبيقو تكفي 
طبيق النصوص كحدىا لتعظيم دكرىا كإجالؿ قدرىا، فإف دكرىا يزداد علوا عندما مل تكتف بت

القانونية، كإمبا تعمد إىل تطويع تلك النصوص ابلتأكيل أك التفسَت أك القياس لزايدة اغبماية اؼبقررة 
غبقوؽ اإلنساف كذبسيد الضماانت اليت تكفل صوف أك صيانة حريتو كمالو، كىو ما يتجلى 

سبيل اؼبثاؿ  بشكل ملموس من خالؿ العديد من اجتهاداهتا القضائية اليت نعرض لبعضها على
 ال اغبصر كما يلي:

 أوال: ظبو االتفاقيات الدولية

 غبقوؽ االنساف على التشريع الداخلي
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" جعل  على 2011لقد مت التنصيص يف الفقرة ما قبل األخَتة من ديباجة دستور 
االتفاقيات الدولية، كما صادؽ عليها اؼبغرب، ويف نطاؽ أحكاـ الدستور، وقوانُت اؼبملكة، 

الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرىا، على التشريعات الوطنية، والعمل على  وىويتها
 مالءمة ىذه التشريعات، مع ما تتطلبو تلك اؼبصادقة ".

من طرؼ ؿبكمة النقض يظهر جبالء يف  كلعل التطبيق العملي ؽبذا اؼبقتضى الدستورم
" نصوص اتفاقية الىاي اؼبتعلقة ابؼبظاىر اؼبدنية  أحد قراراهتا اليت اعتربت من خاللو أبف
 02واليت صادؽ عليها اؼبغرب بظهَت  1980أكتوبر  25لالختطاؼ الدويل لألطفاؿ اؼبؤرخة يف 

، ىي األوىل يف 2012مارس  01بتاريخ  6026ونشرت ابعبريدة الرظبية عدد  2011غشت 
قبل األخَتة من تصدير دستور  التطبيق على التشريع الوطٍت فور نشرىا طبقا للفقرة ما

 - 2011يوليوز  29بتاريخ  1.11.91اؼبملكة اؼبغربية الصادر بتنفيذه الظهَت الشريف رقم 
، واحملكمة ؼبا أيدت اغبكم االبتدائي 2011يوليوز  30مكرر بتاريخ  5964اعبريدة الرظبية عدد 

على مقتضيات مدونة  القاضي برفض إرجاع الطفل إىل مكاف إقامتو االعتيادية، اعتمادا
األسرة واستبعدت نصوص االتفاقية أعاله، فإهنا مل ذبعل ؼبا قضت بو أساسا وخرقت 

 مقتضيات الدستور واالتفاقية اؼبذكورة اليت ىي دبثابة قانوف داخلي ". 

اعتداء اؼبدرس على تلميذه ابلضرب يشكل " كيف انزلة أخرل قررت ؿبكمة النقض أبف
واؼبصادؽ عليها من  1989.11.20قية حقوؽ الطفل اؼبؤرخة يف خطأ جسيما وخرقا التفا

اؼبنشور ابعبريدة الرظبية  1996.11.21طرؼ اؼبملكة اؼبغربية دبقتضى الظهَت الشريف بتاريخ 
 .1996.12.19واتريخ  4440عدد 

كيف قضية جنائية تتعلق بتصريح شركة غَت صحيح لسلع مستوردة ابػبارج اعتربت ؿبكمة 
أف احملكمة ؼبا استبعدت الواثئق اليت توصلت هبا إدارة اعبمارؾ من نظَتهتا  النقض "

من ؽ ؿ ع، واغباؿ أف ىذه الواثئق  419اإلسبانية بعلة أهنا زبرج عن مقتضيات الفصل 
اؼبثبتة للتصريح غَت الصحيح للسلع اؼبستوردة مت اغبصوؿ عليها بطريقة قانونية يف إطار 
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ؤسس لشراكة بُت اؼبملكة اؼبغرية واجملموعات األوروبية دبقتضى االتفاؽ األورو متوسطي اؼب
، تكوف قد جعلت قضاءىا مشواب بنقصاف التعليل 2000مارس  10الظهَت الصادر بتاريخ 

 اؼبوازي النعدامو ".  

كيف نفس السياؽ، أكدت ؿبكمة النقض على ضركرة أف تكوف االتفاقيات احملتج هبا 
 تبعا للحيثيات التالية:انفذة فوؽ الًتاب اؼبغريب 

" إف ؿبكمة اؼبوضوع دبا قضت بو يف الدعوى اؼبرفوعة يف مواجهة الدولة الرامية إىل 
ربميلها مسؤولية عدـ تقدمي العالج اؼبناسب للمريض وإلزامها بذلك على نفقتها، مل تنب 

يها يف تقرير قرارىا على أساس، ألهنا مل تقم ابلتثبت من كوف االتفاقيات الدولية اؼبستند إل
 مسؤولية الدولة هبذا الشأف انفذة فوؽ الًتاب الوطٍت دبصادقة اؼبغرب عليها ".

 اثنيا : اغبدود الفاصلة بُت

 السلطة التنفيذية والسلطة القضائية

 107كرس الدستور اؼبغريب اعبديد صراحة مبدأ الفصل بُت السلط من خالؿ الفصل 
 الذم هبرم سياقو على ما يلي:

 .ة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية" السلط 

 اؼبلك ىو الضامن الستقالؿ السلطة القضائية ".

" اجمللس األعلى للسلطة القضائية من نفس الدستور على أف  113كما أضاؼ الفصل 
يسهر  على تطبيق الضماانت اؼبمنوحة للقضاة، والسيما فيما ىبص استقالؽبم وتعيينهم 

 وترقيتهم وتقاعدىم وأتديبهم ".

إف الوظيفة اإلهبابية حملكمة النقض جديرة ابالعتبار ابلنسبة لتقوًن اختالالت اإلدارة 
كاالرتقاء بثقافة الديبقراطية كربسُت عالقة اإلدارة دبوظفيها كضباية اؼبوظف كالقاضي من الشطط 
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ؼ من االنتقاؿ، من خالؿ اشًتاط كخلق جو مالئم الستقراره يدفعو ػبدمة الشأف العاـ دكف خو 
عدـ التعسف كعدـ االكبراؼ يف استعماؿ السلطة كاؼبساس دببدأ اؼبشركعية أثناء فبارسة اإلدارة 

 لسلطتها التقديرية. 

" سلطة االنتداب اؼبخولة لوزير العدؿ ىي كيف ىذا الصدد اعتربت ؿبكمة النقض أف 
ينقلوف وال يعزلوف إال بظهَت وىذا االستثناء استثناء من القاعدة اليت تقضي أبف القضاة ال 

مقروف بشرط اغباجة وملئ الفراغ، وعلى اإلدارة أف تثبت قياـ الشرطُت وإال اعترب تصرفها 
 ذباوزا للسلطة يستلـز اغبكم إبلغاء القرار لعدـ مشروعيتو ".

النقض يف كيف إطار مراقبة سلطات كزير العدؿ يف عالقتو ابلنيابة العامة اعتربت ؿبكمة 
 أحد قراراهتا ما يلي:

" السلطة الرائسية اؼبخولة لوزير العدؿ تقتصر صالحيتها على إعطاء التعليمات، وال 
تتجاوز ذلك إىل إبطاؿ ما قد يقـو بو رئيس النيابة العامة من اإلجراءات اؼبخالفة لتعليمات 

ليست بقرارات قضائية وزير العدؿ، كما أف قرارات اغبفظ اؼبتخذة من طرؼ النيابة العامة 
وهنائية بل ىي إدارية، وبق الًتاجع عنها كلما ظهر دليل جديد أو حىت بدوف ظهور عنصر 

 جديد."

اإلجراءات اؼبتعلقة بتسخَت القوة ويف نفس السياؽ اعتربت ؿبكمة النقض أف 
ا العمومية ؼبساعدة كتابة الضبط على تنفيذ األحكاـ اؼبدنية ليست إجراءات قضائية، وإمب

ىي إجراءات إدارية ترتبط دبيداف الشرطة اإلدارية، وأف ما تصدره النيابة العامة يف ىذا 
من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية يشكل قرارات إدارية قابلة للطعن  433اجملاؿ عمال ابلفصل 

 ابإللغاء للشطط وزبتص ابلنظر يف مشروعيتها احملكمة اإلدارية.
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"  تفعيل مسؤكلية الدكلة عن اػبطأ القضائي أبفكما أكدت ؿبكمة النقض يف سياؽ 
احملاكم اإلدارية ىي اؼبختصة نوعيا للبت يف طلب التعويض من جراء اعتقاؿ اؼبدعي ؼبدة 

 تفوؽ ست سنوات وصدر قرار عن غرفة اعبناايت بتربئتو ".

كيف إطار العالقة بُت االختصاصات اؼبمنوحة للجهات اإلدارية كنطاؽ صالحيات القضاء 
إلدارم يف مراقبة قرارات ىذه األخَتة من خالؿ الطعن فيها بسبب الشطط يف استعماؿ ا

لصالحية اإلدارة وحقها يف ضباية السلطة، قررت ؿبكمة النقض ضركرة احًتاـ القضاء 
اؼبزروعات من الفطرايت الفتاكة، وذلك دبمارسة سلطات الضبط اإلداري اؼبتجلية يف 

بة األغراس والنبااتت عند دخوؽبا للًتاب الوطٍت أو خالؿ إجراءات التفتيش الصحي ومراق
" عيب التجاوز يف السلطة يتحقق كلما خرج القاضي اإلداري عن ، كاعتربت أف عبورىا منو

، حدود اختصاصو وتطاوؿ على اختصاصات السلطة التشريعية أو التنفيذية ولو عرضا "
لبت يف طلب إلغاء قرارات السلطة " إذا كاف من اختصاص القضاء اإلداري ا مضيفة أبنو

اإلدارية بسبب ذباوز السلطة، وكذا فحص شرعية القرارات اإلدارية فإنو ليس من صالحياتو 
منح ترخيص إلخراج القمح احملجوز دبطامَت ميناء الدار البيضاء واإلذف بطحنها قبل أف 

 يصدر يف ىذا الشأف قرار من اعبهة اإلدارية اؼبختصة ".

تعلق بطعن يف قرار صادر عن ؾبلس الوصاية قررت ؿبكمة النقض أف ىذا ويف انزلة ت
النوع من القرارات غَت مستثناة من وجوب التعليل وذلك ابإلفصاح كتابة يف صلبها عن 
األسباب القانونية والواقعية الزباذىا، طاؼبا أهنا قرارات إدارية قابلة للطعن ابإللغاء على 

 .قابليتها ألي طعنالرغم من وجود نص يقضي بعدـ 

 اثلثا: حقوؽ اؼبواطنُت ذباه اإلدارة

 وتكريس مبدأ اؼبساواة بُت اعبنسُت
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" أف اؼبملكة اؼبغربية، وفاء الختيارىا الذي ال رجعة  تنص ديباجة الدستور اعبديد على
فيو، يف بناء دولة ديبقراطية يسودىا اغبق والقانوف، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، 

ا اؼبشاركة والتعددية واغبكامة اعبيدة، وإرساء دعائم ؾبتمع متضامن، يتمتع فيو مرتكزاهت
اعبميع ابألمن واغبرية والكرامة واؼبساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة االجتماعية، ومقومات 

 .العيش الكرمي، يف نطاؽ التالـز بُت حقوؽ وواجبات اؼبواطنة "

القانوف ىو أظبى  "  التنصيص على أفكما أضاؼ الفصل السادس من نفس الدستور 
تعبَت عن إرادة األمة. واعبميع، أشخاصا ذاتيُت واعتباريُت، دبا فيهم السلطات العمومية، 

 متساووف أمامو، وملزموف ابالمتثاؿ لو.

تعمل السلطات العمومية على توفَت الظروؼ اليت سبكن من تعميم الطابع الفعلي 
اؼبساواة بينهم، ومن مشاركتهم يف اغبياة السياسية واالقتصادية غبرية اؼبواطنات واؼبواطنُت، و 

 .والثقافية واالجتماعية... "

يف إطار مراقبة القضاء لعالقة اإلدارة ابؼبواطنُت كمدل تقيدىا دببدأ اؼبساكاة اعتربت و
 ؿبكمة النقض ما يلي:

اؼبضاربة إف صفة اؼبنفعة العامة لنزع اؼبلكية واالحتالؿ اؼبؤقت تتعارض وعنصر  -1
عندما تلجأ اإلدارة إىل نزع اؼبلكية من أجل ذبزئة األراضي وبيعها دببالغ ال تتناسب مع تلك 

 الفًتة اؼبقًتحة على اؼبالكُت.
أمواؿ اإلدارة اؼبخصصة لتعويض األمالؾ اؼبنزوعة ملكيتها واليت توجد يف حوزة  -2

ذلك بعدـ قابليتها اإلدارة أمواال ذات صفة خصوصية يبكن حجزىا وال هبوز معارضة 
 للحجز ابعتبارىا أمواال عمومية مرصودة ألمور هتم سَت اؼبرفق العاـ.

إف احملاسب يعترب غَتا ابلنسبة للجماعة احمللية اؼبكلف بتدبَت عملياهتا اؼبالية.  -3
واحملكمة ؼبا أيدت اغبكم االبتدائي القاضي ابلتصحيح واؼبصادقة على اغبجز لدى الغَت بُت 
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على أمواؿ اعبماعة بعلة أف اغبجز اؼبذكور ال يؤدي إىل عرقلة اؼبرفق، يكوف يدي القابض 
 قرارىا غَت خارؽ ألي مقتضى قانوين ومعلال دبا فيو الكفاية.

اإلدارة ملزمة ابلتقيد دببدأ مساواة اؼبواطنُت أماـ القانوف، وأف قياـ اإلدارة دبنح   -4
نفس الرخص للبعض اآلخر من رخص البناء لبعض اؼبالكُت على الشياع، ورفض منح 

اؼبالكُت على الشياع، يشكل خرقا ؼببدأ مساواة اؼبواطنُت أماـ القانوف اؼبنصوص عليو 
 دستوراي.

تعلل اإلدارة بكوف قرارىا بعدـ أحقية اؼبستفيد من األقدمية لعلمو اليقيٍت هبا قد  -5
ؼبساواة وتكافؤ ربصن دبرور الوقت لعدـ مطالبتو هبا منذ سنتُت، يشكل إخالال دببدأ ا

 الفرص بُت اؼبوظفُت الذين ىم يف نفس وضعيتو."

إف مبدأ تكافؤ الفرص ومساواة اؼبواطنُت أماـ التكاليف العامة يقضياف معاملة صبيع  -6
اؼبوظفُت على قدـ اؼبساواة. واحملكمة ؼبا قضت إبلغاء مقرر اإلدارة بعلة أف تعيُت بعض 
الطبيبات ابلقرب من بيت الزوجية بدوف تربير ودوف إخضاعهن إلجراء القرعة، رغم أف 

ا نفس ظروفهن، يشكل خرقا ؼببدأ اؼبساواة يف التعيُت يف الوظائف اؼبطلوبة يف النقض ؽب
من الدستور، تكوف قد بنت قضاءىا على  12العمومية اؼبكفوؿ دستوراي دبقتضى الفصل 

 أساس سليم من القانوف وعللت قرارىا تعليال كافيا.

هنا موظفة ؼبا كانت اإلدارة قد استمرت يف التعامل مع اؼبعنية ؼبدة طويلة على أساس أ -7
ضمن أطر وموظفي وزارة الفالحة واإلصالح الزراعي وذلك بًتقيتها من درجة إىل أخرى 
دبوجب ثالث قرارات إدارية اثبتة التواريخ واؼبراجع ومؤشر عليها من لدف السلطات 

 اؼبختصة، فإنو ال يسوغ ؽبا سحب قرار التوظيف أو اعتباره عدمي األثر.

ة ذات مسؤولية ؿبدودة من غَت اؼبشاركة يف التسيَت ال إف سبلك اؼبوثق أسهما يف شرك -8
يعترب من قبيل القياـ ابألعماؿ التجارية وال يندرج ضمن حاالت اؼبنع اؼبنصوص عليها يف 

 .04/05/1925من ظهَت التوثيق العصري اؼبؤرخ يف  30من الفصل  10الفقرة 
عبمارؾ والضرائب غَت من صور اؼبسؤولية اإلدارية عن اػبطأ اؼبرفقي، ظباح إدارة ا -9

اؼبباشرة لشاحنة ابلدخوؿ إىل الًتاب اؼبغريب وىي ال تتوفر على أتمُت دويل أو البطاقة 
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اػبضراء، ولذلك تتحمل أداء التعويض عن األضرار الالحقة ابألشخاص الذين أصيبوا يف 
 حادث تسببت فيو الشاحنة اؼبذكورة.

 ائيةرابعا: إجبار اإلدارة على تنفيذ األحكاـ القض

  من الدستور اعبديد على ما يلي: 126ينص الفصل 

 " هبب على اعبميع احًتاـ األحكاـ النهائية الصادرة عن القضاء.

هبب على السلطات العمومية تقدمي اؼبساعدة الالزمة أثناء احملاكمة، إذا صدر األمر 
 .إليها بذلك، وهبب عليها اؼبساعدة على تنفيذ األحكاـ "

ىو مالد الناس يف أتمُت حقوقهم، كمالد اؼبظلومُت يف رفع الظلم عنهم، إذا كاف القضاء 
فإف ىذه الصلة اؼبتصلة بُت اؼبواطنُت كالسلطة القضائية، كىذا األمل يف اغبصوؿ على اغبق، من 
شأنو توطيد الثقة التامة يف توزيع العدؿ بُت الناس، ككضع السلطة القضائية موضوع اؼبهابة 

كجعل اببو مفتوحا للجميع يلجو كل راغب يف التماس العدؿ مهما كاف  كالقدسية كاعبالؿ،
 . مركزه أك موقعو

غَت أف ما يتوخاه اؼبتقاضي من دعواه، ليس فقط صدكر حكم ؼبصلحتو، كإمبا ترصبة 
منطوقو على أرض الواقع، أم عن طريق تنفيذه دكف أدىن نكوؿ من جانب اإلدارة، سواء كاف 

. ويف ىذا الصدد قررت شخاص القانوف العاـ أك القانوف اػباصاحملكـو عليو شخص من أ
 ؿبكمة النقض ما يلي:

يبكن اغبكم بغرامة هتديدية يف مواجهة اإلدارة اؼبمتنعة عن تنفيذ حكم قضى عليها  -1
من قانوف اؼبسطرة اؼبدنية  448ابلقياـ بعمل أو ابالمتناع عن القياـ بعمل استنادا إىل الفصل 

احملدث للمحاكم اإلدارية اليت تنص صراحة على  41-90من القانوف رقم واؼبادة السابعة 
  .تطبيق احملاكم اإلدارية للقواعد اؼبنصوص عليها يف قانوف اؼبسطرة اؼبدنية
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إف سباطل اإلدارة ورفضها تنفيذ حكم يقضي بتسوية وضعية إدارية ومالية يعترب خطأ  -2
اؼبطالبة ابلتعويض عن حرمانو من  مرفقيا يرتب مسؤوليتها ويعطي اؼبعٍت ابألمر حق

 االستفادة من الًتقية احملكـو لو هبا.

 خامسا : حرية الصحافة واغبق يف التعبَت

 من الدستور اعبديد على ما يلي: 28ينص الفصل  

 ." حرية الصحافة مضمونة، وال يبكن تقييدىا أبي شكل من أشكاؿ الرقابة القبلية 

ألخبار واألفكار واآلراء، بكل حرية، ومن غَت قيد، للجميع اغبق يف التعبَت، ونشر ا
 .عدا ما ينص عليو القانوف صراحة

تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس 
 .ديبقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية واألخالقية اؼبتعلقة بو

ية ومراقبتها. ويضمن االستفادة من وبدد القانوف قواعد تنظيم وسائل اإلعالـ العموم
 .ىذه الوسائل، مع احًتاـ التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع اؼبغريب

وتسهر اؽبيئة العليا لالتصاؿ السمعي البصري على احًتاـ ىذه التعددية، وفق أحكاـ 
  .من ىذا الدستور " 165الفصل

كلعل ؿبكمة النقض يف تطبيقها للقوانُت اؼبوضوعية ذات الصلة حبرية التعبَت تعمد إىل 
تفسَتىا دبا يدعم اغبرايت كيساىم يف تعزيز مناخ األمن كالثقة كاالنفتاح كما يظهر من خالؿ 

 قراراهتا كالتايل: 
 إف األصل ىو حرية طبع ونشر الكتب واعبرائد والنشرات بعد القياـ ابإلجراءات -1

القانونية، وأف اؼبنع ىو االستثناء، وكل استثناء على األصل هبب أف يكوف مدعما دبا يربره. 
وإذا كانت اإلدارة غَت ملزمة بتعليل قرارهتا عند صدورىا، فإهنا تكوف ابؼبقابل ملزمة بعد 
الطعن فيها أماـ القضاء ببياف األسباب والدواعي اليت حدت هبا إىل ازباذ قرار إيقاؼ 

 ة أو حجزىا أو منعها من الصدور لتمكُت القضاء من بسط رقابتو.صحيف
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القذؼ ال يتحقق إال بنسبة أمر واقعة معينة إىل الشخص اؼبقذوؼ على سبيل التأكيد، أما  -2
ؾبرد انتقاد شخص دوف توجيو اهتاـ لو دبا يشينو فال يعترب قذفا، إذ ىو ؾبرد فبارسة غبرية 

 التعبَت.

رار اؼبطعوف فيو وؼبا أعادت التكييف وخلصت إىل أف وقائع القضية إف احملكمة اؼبصدرة للق -3
تنطبق عليها العناصر التكوينية عبنحة نشر وإذاعة بواسطة اػبطب يف أماكن عمومية زبػل 

من قانوف الصحافػة والنشر  42و  38ابلنظاـ العاـ وتثَت الفػزع بُت الناس طبقا للفصلُت 
وقضت دبؤاخذة الظنُت من أجل ذلك، مل تربز معو  15/11/1958الصادر بتنفيذه ظهَت 

 42و 38العناصر الواقعية والقانونية للجنحة اليت أدانت هبا العارض وفق ما يقتضيو الفصالف 
من قانوف الصحافة دبا يف ذلك بياف االدعاءات اليت نسبت إىل الظنُت نشرىا وسوء نيتو يف 

نظاـ العاـ وما أاثره من فزع بُت الناس، األمر القياـ هبذا الفعل وما نتج عنو من إخالؿ ابل
 الذي جاء معو قرارىا قاصر التعليل اؼبنزؿ منزلة انعدامو ومعرضا للنقض واإلبطاؿ .

إف اؼبسؤكلية اعبنائية عن القذؼ تتحقق حىت كإف كاف القذؼ كالسب قد نقل عن  -4
دائها تعويضا مدنيا : " احملكمة ؼبا قضت على اعبريدة أبجريدة أخرل حسب التعليل التايل

لفائدة اؼبطلوبة من جراء ما غبقها من ضرر، تكوف قد اعتربت الضرر غبق هبا من جراء ما 
تضمنتو اعبريدة من سب وقذؼ وجو صراحة وعلنا للمطلوبة وتناولت ربقَتا جليا وإنقاصا 

وسيلة  من كرامتها ومكانتها كمؤسسة سياحية وأساءت إىل ظبعتها وكرامتها دوف اإلدالء أبي
إثبات يف اؼبوضوع، فبا هبعل مسؤولية اعبريدة قائمة حىت وإف كاف القذؼ والسب اؼبذكور 

 قد نقل عن جريدة ما فإف ذلك ال يبنع من قياـ اؼبسؤولية يف ذلك النقل ".

 .متابعة اؼبشارؾ يف جرائم الصحافة أو إدانتو غَت مشروطة دبتابعة الفاعل األصلي -5

شاركة يف جرائم الصحافة ال زبضع للمقتضيات العامة اؼبنظمة من بُت أىم اػبصوصيات اؼب
 68من القانوف اعبنائي، كإمبا تطبق عليها اؼبادة  129لصور اؼبشاركة اؼبنصوص عليها يف الفصل 

 من قانوف الصحافة اليت ال تشًتط متابعة الفاعل األصلي حىت يتسٌت معاقبة اؼبشارؾ.
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" أف متابعة اؼبشارؾ  يف أحد قرارهتا ؼبا اعتربتكقد كرست ؿبكمة النقض ىذا اؼبقتضى 
يف الفعل اعبرمي أو إدانتو غَت مشروطة دبتابعة الفاعل األصلي، واحملكمة مصدرة القرار 
اؼبطعوف فيو ؼبا قضت إبدانة الطاعن من أجل جنحة اؼبشاركة يف القذؼ ونشر خرب زائف 

تعترب كاتب اؼبقاؿ مشاركا وليس من قانوف الصحافة اليت  68إمبا طبقت مقتضيات اؼبادة 
 فاعال أصليا، وأف ىذه اؼبادة ال تشًتط متابعة الفاعل األصلي ؼبتابعة اؼبشارؾ ".

 سادسا :اغبقػػوؽ السياسيػػة

يف ىذا السياؽ كعلى سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر أشَت إىل أف ؿبكمة النقض كمسانبة منها يف  
زبليق اغبياة السياسية كلسد الباب أماـ ؾبموعة من اؼبمارسات اليت سبس مصداقية االنتخاابت 

أف " التنازؿ عن الطعن كابلثقة يف العمل اؼبؤسسايت كالسياسي، استقر عملها كاجتهادىا على 
ة نتائج العملية االنتخابية يبقى غَت مقبوؿ لتعلقو حبق عاـ وليس حبق شخصي يبلك يف صح

 الطاعن التنازؿ عنو. "

 :كما أف ؿبكمة النقض كمسانبة منها يف زبليق اغبياة السياسية اعتربت أنو 

" ال هبوز لشخص منتخب ابسم حزب معُت يف إحدى غرفيت الربؼباف أف يًتشح  
لالنتخاابت اعبماعية، ما مل يتم انسحابو  –زب األوؿ الذي زكاه ابسم حزب آخر غَت اغب

من قانوف األحزاب السياسية، ويف ذلك مسايرة  26من حزبو األوؿ كما تقضي بذلك اؼبادة 
للمادة اػبامسة منو اليت سبنع الًتحاؿ اغبزيب، ولديباجتو اليت جعلتو وسيلة إلضفاء الشفافية 

تسيَتىا واالرتقاء هبا وأتىيلها للتداوؿ على تدبَت الشأف على تشكيل األحزاب السياسية و 
 العاـ، على اعتبار أف القانوف اؼبذكور يندرج ضمن القوانُت االنتخابية. "

من مدكنة االنتخاابت كالفصل  26كما أف نفس احملكمة فسرت العالقة القائمة بُت اؼبادة 
 ما يلي:من قانوف األحزاب السياسية من خالؿ احد قراراهتا ك 5
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" إف مدونة االنتخاابت ليست ىي اإلطار القانوين الوحيد اؼبنظم لشروط قبوؿ 
الواردة ضمن األحكاـ  5الًتشيحات وموانعو، فقانوف األحزاب السياسية وخاصة مادتو 

العامة يندرج ىو كذلك ضمن القوانُت االنتخابية، بدليل أف التصروبات الفردية ابلًتشيح أو 
ابلنسبة لذوي االنتماء السياسي تتضمن وجواب بياف االنتماء السياسي لوائح اؼبرشحُت 

وترفق ابلتزكية اؼبسلمة من اؽبيئة السياسية اليت يتقدموف ابظبها، وأف تلك الًتشيحات ترفض 
من قانوف  26عند ـبالفاهتا للقانوف ومن مقتضياتو اإلدالء بتزكية ـبالفة ألحكاـ اؼبادة 

نع من االلبراط يف أكثر من حزب سياسي واحد، ما مل يتم األحزاب السياسية اليت سب
االنسحاب منو طبقا لنظامو األساسي ربت طائلة العقوبة اعبنائية، وأنو ال يبكن لًتشيح 

من  74ينطوي على خرؽ لإلجراءات اؼبقررة أف يعترب مطابقا للقانوف طبقا للمادة 
اءاهتم بُت عضويتهم يف الربؼباف االنتخاابت، إذ مؤدى ذلك انتخاب مرشحُت زبتلف انتم

وعضويتهم ابعبماعات احمللية، فبا يعترب خرقا للقانوف، واحملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف فيو ؼبا 
من قانوف األحزاب السياسية غَت قابلة للتطبيق يف انزلة اغباؿ  5اعتربت أف مقتضيات اؼبادة 

 ترشيحو لالنتخاابت اعبماعية ابسم اليت تتعلق بطعن اغبزب الذي ينتمي إليو الربؼباين يف
 حزب آخر، مل ذبعل ؼبا قضت بو أساسا من القانوف وعرضت قرارىا للنقض ".

 سابعا: اغبقػػوؽ االجتماعيػػة

نشَت إىل أنو يف ؾباؿ اغبقوؽ االجتماعية كاالقتصادية، كيف إطار مراقبة شركط العقد 
التزاـ اؼبضيفات يف النقل اعبوي اؼبخالفة للنظاـ العاـ اؼبغريب أكدت ؿبكمة النقض أف " 

ببقائهن يف حالة عزوبة بناء على عقد العمل يؤدي إىل التمييز بُت اؼبرأة والرجل وإىل اؼبساس 
ؽ الثابتة لإلنساف، ورتبت على ذلك بطالف الشرط وأبقت على االلتزامات األخرى ابغبقو 

 يف العقد صحيحة ".

كاحًتاما غبرية األجَتة يف ارتدائها للحجاب داخل مقر العمل اعتربت ؿبكمة النقض أبف 
 مطالبة األجَت ؽبا إبزالتو يعد مساسا حبريتها الشخصية حسب اغبيثيات التالية:
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ظاـ العمل داخل اؼبقاولة يفرض على العاملُت وضع قبعة واقية على " لئن كاف ن
الرأس، فإف تقيد األجَتة دبا فرض عليها، مع ارتدائها أيضا سًتة للرأس التزمت هبا كطريقة 
خاصة يف لباسها، ال يشكل إخالال بذلك النظاـ ، ومن مت فإف مطالبتها من طرؼ اؼبشغل 

يعد مساسا حبريتها الشخصية ، ماداـ مل يثبت أف لباسها  إبزالة اغبجاب اؼبوضوع على رأسها
على النحو اؼبذكور وبوؿ دوف قيامها بعملها على الوجو اؼبطلوب، أو أنو يعرقلو أبي شكل 
من األشكاؿ. وأنو أماـ سبسك األجَتة دبمارسة حريتها يف لباسها فإف مغادرهتا لعملها، إف 

موقفو تعترب طردا مقنعا من عملها تستحق معو سبت من قبلها ، أماـ إصرار اؼبشغل على 
 التعويضات اليت ىبوؽبا قانوف الشغل عن الفسخ التعسفي لعقد الشغل".

أما ابلنسبة للحق يف اإلضراب فقد ميزت ؿبكمة النقض بُت اإلضراب اؼبشركع كاإلضراب 
 غَت اؼبشركع كالتايل:

اع عن حقوؽ غَت مشروعة اإلضراب التضامٍت: ىو ذلك االضراب الذي يهدؼ إىل الدف -1
 للعماؿ.

 جاء يف أحد قرارات ؿبكمة النقض ما يلي:

"  لكن حيث إف القرار اعتمد يف تعليلو على أف الطاعن قد قاـ إبضراب تضامٍت مع 
عامل مت توقيفو عن العمل من طرؼ مشغلتو ىو ما ثبت للمحكمة من شهادة الشهود 

راب وإف كاف حقا مشروعا فإف الغاية منو الدفاع اؼبستمع إليهم يف اؼبرحلة االبتدائية واإلض
عن حقوؽ مكتسبة ومشروعة للعماؿ وأف اإلضراب التضامٍت ال يهدؼ إىل مصلحة عامة 
للمضربُت ويشكل ابلتايل عمال غَت مشروع وىو ما انتهى إليو القرار الذي رد دفوع الطاعن 

ي اعتمد وعن صواب مقتضيات يف ىذا الصدد وأنو ال يوجد أي تناقض يف تعليل القرار الذ
حُت اعترب أف اإلضراب التضامٍت يشكل خطئا  23/10/1948الفصل السادس من قرار 

جسيما يستوجب الطرد من العمل فبا كاف معو معلال ومطابقا للقانوف والوسائل صبيعها على 
 غَت أساس ".
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 اإلضراب اؼبؤدي إىل عرقلة حرية العمل وإحداث شلل بنشاط اؼبشغل -2

ر عمل ؿبكمة النقض على اعتبار اإلضراب حق يبارسو األجراء يف مواجهة اؼبشغل توات 
لتحقيق بعض اؼبطالب كما يضمنو الدستور، كهبب أف ال يتجاكز حدكد اؼبشركعية كال يؤدم إىل 
عرقلة حرية العمل كإحداث شلل بنشاط اؼبشغل، أك إغباؽ ضرر بليغ بو يكتسى صبغة األخطاء 

 صل األجَت كمن معو من عملو ".اعبسيمة اؼبربرة لف

 كقد جاء يف حيثيات ىذا القرار ما يلي:

" لكن من جهة أوىل، لئن كاف اإلضراب يعترب حقا يبارسو األجراء يف مواجهة اؼبشغل 
لتحقيق بعض اؼبطالب كما يضمنو الدستور، إال أنو هبب أف ال يتجاوز حدود اؼبشروعية 

داث شلل بنشاط اؼبشغل، أو إغباؽ ضرر بو ، ذلك حينما يؤدي إىل عرقلة حرية العمل وإح
أنو من الثابت من واثئق اؼبلف أف الطالب ومن معو من العماؿ قاموا بنصب خيمة داخل 
مقر الفندؽ اؼبطلوب ودخلوا يف اعتصاـ وتوقف عن العمل، وقد استصدر اؼبطلوب يف 

ا دبنع عماؿ الرصاصة مواجهتهم حكمُت استعجاليُت إبفراغهم مقر الفندؽ، كما أهنم قامو 
الفتقاره للماء، األمر الذي  2003-3-7من القياـ ابإلصالحات الضرورية ابلفندؽ بتاريخ 

أدى ببعض زبناء الفندؽ إىل مغادرتو، وفضال عن ذلك فإهنم منعوا تزويد الفندؽ ابؼباء 
صت بعدما أحضرت إدارة الفندؽ جرارا هبر صهرهبا من اؼباء، وىذه األفعاؿ كلها استخل

احملكمة اؼبطعوف يف قرارىا ويف إطار سلطتها التقديرية واليت ال رقابة عليها من قبل ؿبكمة 
النقض إال من حيث التعليل منها أهنا تشكل عرقلة غبرية العمل، وأفعاال خطَتة أثرت على 
السَت العادي ؼبؤسسة الفندؽ )اؼبطلوب( وأغبقت ضررا بليغا اكتسى صبغة األخطاء 

 ربرة لفصل الطالب ومن معو من عملو ".اعبسيمة اؼب

 اثمنا: اغبقوؽ االقتصادية

 مسؤولية الدولة عن القوة القاىرة أو الظروؼ الطارئة اليت زبل ابلتوازف االقتصادي (1
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أكدت ؿبكمة النقض أبف " وجود حوادث او ظروؼ طبيعية او اقتصادية او من 
عمل جهة أخرى غَت اعبهة اإلدارية اؼبتعاقد معها مل تكن يف حساب اؼبتعاقد عند ابراـ العقد 
وال يبلك ؽبا دفعا من شأهنا أف تنزؿ بو خسائر فادحة زبتل معها اقتصادايت العقد اختالال 

لـز اعبهة االدارية اؼبتعاقدة ابف تشارؾ اؼبتعاقدة معها يف  ربمل جسيما، من شانو اف ي
نصيب من اػبسارة اليت غبقت بو طواؿ فًتة قياـ الظرؼ الطارئ ... ثبوت ذلك هبعل من 
حق اؼبتعاقد اؼبتضرر اؼبطالبة من االدارة اف تشاركو يف ىذه اػبسارة بتعويضو عنها تعويضا 

 جزئيا ". 

 القانوف اػباص لتحقيق أىدافها االقتصادية اختيار الدولة ألسلوب (2

جاء يف قرار حملكمة النقض أف " مؤسسات العمراف ورغم أهنا انبثقت عن اؼبؤسسات 
اعبهوية للتجهيز والبناء، و أف الدولة اكتتبت بكامل رأظباؽبا، فإهنا مع ذلك ال تعترب 

لقانوف رقم مؤسسات عمومية بل ىي أشخاص معنوية خاصة، بعد أف أخذت دبقتضى ا
شكل شركات مسانبة جهوية، وابلتايل فإف العقود اليت تربمها مع اػبواص، ولو أتت  03/27

يف سياؽ تنفيذ برامج عمومية كالسكن االجتماعي ومشاريع القضاء على مدف الصفيح، ال 
تعد عقودا إدارية بل ىي عقود تندرج يف إطار نشاطها العادي كشركة، وتكوف خاضعة 

نوف اػباص، علما أنو من اؼببادئ العامة أف للدولة اختيار أسلوب القانوف اػباص لقواعد القا
 لتحقيق أىدافها سواء بصفة مباشرة أو بواسطة األشخاص اؼبعنوية اػباصة ربت إشرافها.

 األمن الغذائي (3

" أحقية السلطة يف إطار ربقيق األمن الغذائي أكدت ؿبكمة النقض بغرفتُت ؾبتمعتُت 
ختصة يف إصدار قرار إداري يلـز اؼبستورد إبرجاع شحنة القمح الطري اؼبصاب اإلدارية اؼب

بفطرايت خطَتة وؿبظورة ومنع دخوؽبا إىل اؼبغرب، وخولت ؽبا الصفة يف تقدمي الطلب 
اؼبستعجل، إذا كانت تقتضيو اؼبصلحة العامة هبدؼ صيانة اؼبنتوج الفالحي للمحافظة على 

النتيجة أف " امتناع الطاعنة من تنفيذ اؼبقرر اإلداري وكذا  األمن الغذائي "، واعتربت يف
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القرار القضائي يعطي الصالحية لقاضي اؼبستعجالت ابإلذف ببيع القمح عن طريق اؼبزاد 
 العلٍت على أساس أف يقـو اؼبشًتي إببعاده خارج الًتاب الوطٍت " .

 اتسعا: حق اؼبرأة يف اؼبناصفة وعالقتو دببدأ اؼبساواة

آليات كمؤسسات الدستور اعبديد الذم كرس زت مكانة اؼبرأة اؼبغربية بعد صدكر تعز  
كافة أشكاؿ التمييز ضد النساء، كتدعم كصوؽبا إىل مواقع صنع القرار،   من دستورية غبمايتها

كتسمو بثقافة اؼبساكاة كقيمة يف بعدىا اإلنساين، كحق اؼبناصفة كممارسة كاقعية لتجسيد الصورة 
نسبة   ؼبشاركة اؼبرأة على قدـ اؼبساكاة مع الرجل داخل اجملتمع، بدليل أف النساء يشكلناإلهبابية 

 يف السلك القضائي.  %30تفوؽ 

يذىب البعض إىل القوؿ أف من بُت أحد اؼبعاين اللغوية للمناصفة ىو كلتعريف اؼبناصفة 
اإلنصاؼ. يف حُت يذىب البعض اآلخر إىل القوؿ أف اؼبناصفة تعٍت نصف الشيء، فيقاؿ: 

 يبلك ىذاف الشخصاف البيت مناصفة، أم أف لكل كاحد منهما نصف يف التملك. 

ف االذباه الغالب ينصرؼ عن حق كبصرؼ النظر عن ىذا اػبالؼ يف اؼبعٌت اللغوم، فإ
إىل تبٍت الرأم الثاين، على اعتبار أف الداللة اللغوية ؼبصطلح اؼبناصفة تنصرؼ حكما إىل العمل 

 كالسعي إىل اؼبناصفة.

 اؼبناصفة حق دستوري (1

من بُت أىم اؼببادئ اليت تقـو عليها حقوؽ اإلنساف، واليت تؤكدىا كل اإلعالانت 
أ اؼبساواة يف التمتع ابغبقوؽ، وعدـ التمييز. ويف ىذا السياؽ ينص واؼبواثيق الدولية، مبد

حظر ومكافحة كل ، على االلتزاـ ابلعمل على: " 2011اؼبشرع الدستوري يف ديباجة دستور 
أشكاؿ التمييز، بسبب اعبنس أو اللوف أو اؼبعتقد أو الثقافة أو االنتماء االجتماعي أو 

 أي وضع شخصي، مهما كاف".اعبهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو 
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"يتمتع الرجل واؼبرأة،  : ، على أف2011من دستور  19ويف نفس السياؽ، نص الفصل 
على قدـ اؼبساواة، ابغبقوؽ واغبرايت اؼبدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

االتفاقيات والبيئية الواردة يف ىذا الباب من الدستور، ويف مقتضياتو األخرى، وكذا يف 
واؼبواثيق الدولية، كما صادؽ عليها اؼبغرب، وكل ذلك يف نطاؽ أحكاـ الدستور وثوابت 

 .اؼبملكة وقوانينها

  .تسعى الدولة إىل ربقيق مبدأ اؼبناصفة بُت الرجاؿ والنساء

دث ؽبذه الغاية، ىيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكاؿ التمييز ".        وربح

 اغبق يف اؼبناصفة وسؤاؿؿبكمة النقض  (2

ؿبكمة النقض غبق اؼبرأة يف اؼبشاركة اإلهبابية إىل جانب الرجل، يندرج ضمن  تفعيلإف 
حرصها على التطبيق السليم للقانوف، كالعمل على أتكيلو كتكييفو مع التطور االقتصادم 

اؼبغريب، من  كاالجتماعي، كإثراء ثقافتو دبا هبعلها تساىم بشكل ملموس، يف تطوير الفقو القانوين
خالؿ حكامة قضائية جيدة، ككفق خطة اسًتاتيجية مضبوطة تعتمد أدكات اؼبقاربة التشاركية، 
العصرية كاؼبسؤكلة، لرفع التحدايت كاالرتقاء بدكر اؼبرأة إىل اؼبكانة اليت دعا إليها القاضي األكؿ 

 -الدستور اعبديد قبل –للمملكة صاحب اعباللة اؼبلك دمحم السادس داـ لو العز كالتمكُت 
حسبما كرد يف خطابو السامي دبناسبة افتتاح الدكرة األكىل من السنة الثانية من الوالية التشريعية 

 : 2003 – 10 – 10السابعة للربؼباف ابلرابط يـو اعبمعة 

".. إىل مىت سنستمر يف اللجوء إىل التمييز اإلهبايب القانوين، لضماف مشاركة كاسعة للمرأة 
ؤسسات ؟ ال ريب أف األمر يتطلب هنضة شاملة، كربوال عميقا يف العقليات البالية يف   اؼب

كالوعي اعبماعي، كفتح اجملاؿ أماـ اؼبرأة، دبا يناسب البراطها يف كل ؾباالت اغبياة الوطنية، ؼبا 
 أابنت عنو من جدارة كاستقامة كتفاف، يف خدمة الصاٌف العاـ..". انتهى النطق اؼبلكي.
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العدؿ من أظباء هللا الكبَت اؼبتعاؿ من جهة، كأساس اؼبلك من جهة أخرل،  كما داـ
فيتعُت أف يكوف للمناصفة معناىا اجملرد الثابت الواضح الذم ال يتغَت ابختالؼ األشخاص 
كاألفكار، حىت يتسٌت للمرأة  كالرجل، يف أم زماف كمكاف، التمتع على قدـ اؼبساكاة، ابغبقوؽ 

السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالبيئية، كذلك يف نطاؽ أحكاـ كاغبرايت اؼبدنية ك 
الدستور اعبديد الذم يعترب تعاقدا اترىبيا جديدا بُت العرش كالشعب، ككذا ثوابت اؼبملكة 
كقوانينها، كمضامُت االتفاقيات كاؼبواثيق الدكلية اليت صادقت عليها، كىو ما هبعل ؿبكمة النقض 

رسة كظيفتها اؼبعيارية من أجل استخراج مبادئ كتعاريف تتفاعل مع اعبيل اعبديد من ملزمة دبما
اغبقوؽ كاغبرايت األساسية، كتكرس اؼبسار اإلهبايب للعدالة اؼبتطورة كاؼبتجددة ، حسبما يتضح 

 من خالؿ أحد قراراهتا الذم جاء فيو ما يلي:

اء، وكذا الظهَت الشريف اؼبكوف " الدستور ال يبيز الرجل واؼبرأة يف تويل منصب القض
 للنظاـ األساسي لرجاؿ القضاء ال سبيز مقتضياتو بُت اعبنسُت لاللبراط يف سلك القضاء.

من الظهَت اؼبتعلق ابلتنظيم القضائي للمملكة يبكن لكل غرفة من  6دبقتضى الفصل 
غرؼ ؿباكم االستئناؼ وىي مكونة من قاضيات أف ربكم يف كل القضااي اؼبعروضة عليها أاي  

 كاف نوعها وإف تعلق األمر بقضااي األحواؿ الشخصية ".

كمن جهة أخرل، فإف السياؽ العاـ للظرفية اغبالية كاؼبتميزة يف اجملاؿ اغبقوقي يفضي بكل 
تفاعالتو إىل انتهاج ؿبكمة النقض لبعد جديد يتجاكب مع ىذا النوع من اغبقوؽ على اؼبستول 

أة يف اعبهوم كالوطٍت كالدكيل، كاالجتهاد يف إقامة معايَت قضائية لتبياف اػبيط الرفيع بُت حق اؼبر 
اؼبناصفة كمبدأ اؼبساكاة مع الرجل، كعالقتهما معا ابؼبصلحة العامة حسبما ىو اثبت من خالؿ 

  :حيثيات أحد قراراهتا كما يلي

" إف العمل على ذبنيب االانث اؼبدرسات اؼبشاؽ واالنشغاالت اليت تعرضهن ؽبا عند 
ؼبدرسُت الذكور ال يبس دببدأ تعيينهن يف اؼبناطق النائية , وجعل ىذا التعيُت مقتصرا على ا

 اؼبساواة وامبا ىبدـ اؼبصلحة العامة اؼبتمثلة يف رفع اؼبردودية ... ".
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كما أف الغرفة اإلدارية بنفس احملكمة قد عملت على التوفيق بُت مبدأم تكافؤ الفرص 
للتعيُت  كمساكاة اؼبواطنُت أماـ التكاليف كضركرة خضوع صبيع األطباء نساء كرجاال لعملية القرعة

 :يف مستشفيات اؼبملكة معتربة يف حيثيات أحد قراراهتا ما يلي

" إف تكافؤ الفرض ومساواة اؼبواطنُت أماـ التكاليف يعترباف مبدئُت أساسيُت   
وبكماف النظاـ األساسي العاـ للوظيفة العمومية دوف حاجة للنص عليهما قانوان . واف 

وظفُت على قدـ اؼبساواة . واف عملية القرعة اليت ىذين اؼببدئُت يقتضياف معاملة صبيع اؼب
قررت وزارة الصحة إجراءىا لتعيُت أطباء دبختلف مستشفيات اؼبملكة مل زبضع ؽبا كافة 
األطر الطبية كما عللت بذلك احملكمة قرارىا اؼبطعوف فيو دبا أوردتو يف تعليلها. من أف 

 منو أف بعض الطبيبات وقع استثناؤىن من البحث الذي مت إجراؤه يف اؼبرحلة االبتدائية تبُت
عملية القرعة واستخلصت من ذلك اف مبدأ تكافؤ الفرص مل يطبق بكيفية صحيحة وألغت 

 اؼبقرر اؼبطعوف فيو تكوف عللت قرارىا تعليال سليما ".

 عاشرا: اغبق يف العناية الصحية والعالج
ة الناذبة عن فبارسة مهنتو تؤطرىا ال شك أف مسؤكلية الطبيب اعبنائية كاؼبدنية كالتأديبي

نصوص تشريعية عامة كقوانُت خاصة دبهنة الطب، إضافة إىل ؾبموعة من اؼببادئ اؼبتعارؼ عليها 
يف إطار العمل الطيب. أم بعبارة أخرل، أف كل ربركات الطبيب دبناسبة عملو تتحرؾ معها تلك 

تزاـ قانوين أك أبحد مبادئ أصوؿ مهنة النصوص عند إاثرة مسؤكليتو الناذبة طبعا عن إخاللو ابل
من الدستور  31الطب. كمن ىذا اؼبنطلق، فإف العالج كحق دستورم يستفاد من صياغة الفصل 

كواجب على الدولة واؼبؤسسات العمومية واعبماعات الًتابية، اعبديد الذم أشار إليو " 
استفادة اؼبواطنُت  يفرض عليهم العمل على تعبئة كل الوسائل اؼبتاحة، لتيسَت أسباب

 العالج والعناية الصحية ". واؼبواطنات، على قدـ اؼبساواة، من اغبق يف

 بعض مظاىر مسؤولية الدولة عن اإلخالؿ ابغبق يف العالج .1
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" خولت نشَت يف ؾباؿ ضباية الصحة العامة كزبليق ؾباؿ اؼبمارسة إىل أف ؿبكمة النقض 
الصفة ألي شخص دبن فيهم االطباء ليقدموا شكاية أماـ اؽبيئة الوطنية لألطباء ضد زمالئهم 

 46يف اؼبهنة يف حاؿ إخالؿ أحدىم بواجباتو اؼبهنية وذلك استنادا على مقتضيات الفصل 
 من الظهَت اؼبنظم ؽبذه اؼبهنة". 

ألصوؿ مهنة الطب فاف ؿبكمة كضماان للحق يف العالج كفق اؼبقتضيات العلمية اغبديثة ك 
ضبلت الدولة اؼبسؤولية عن تعويض االضرار الناذبة عن أخطاء مستخدميها عند النقض 

 اخالؽبم بواجب تقدمي العناية الالزمة للمريض وفق ما تقتضيو ظروفو الصحية.

" مسؤولية اؼبركز االستشفائي اعبامعي طبقا ؼبقتضيات كما رتبت يف انزلة أخرل 
ن قانوف االلتزامات والعقود، عن كافة األضرار اعبسمانية الالحقة ابؽبالك إذا مل م 79الفصل 

يتخذ اؼبستشفى اإلجراءات الضرورية واالحتياطات الالزمة للحيلولة دوف وفاة الضحية من 
جراء اإللقاء بنفسو من انفذة الغرفة ابلطابق الثالث للمستشفى بسبب ما كاف يعاين منو من 

بية جد متدىورة، ويعترب تقصَتا يف التشخيص بقاء اؼبريض حوايل أسبوع حالة نفسية وعص
دبستشفى االختصاصات دوف إرسالو إىل مستشفى األمراض العقلية، فبا هبعل اغبادثة 

 مشمولة ابلضماف."

 حق اؼبريض يف التكوين اؼبستمر للطبيب .2
إلسعاؼ اؼبريض كضماف إف اؼبهمة اإلنسانية للطبيب كالتزامو اؼبتمثل يف بذؿ العناية 

إشكالية ربيُت اؼبعلومات واؼبعارؼ الطبية اغبديثة وجدلية اغبق والواجب يصطدـ مع  سالمتو
اؼبتعلق ابلتكوين اؼبستمر للطبيب. فهل ىذا األخَت يعترب حقا للمريض والتزاما على الطبيب 

  أـ أنو حق للمريض والطبيب معا وواجبا على الدولة؟

تقد أف التكوين اؼبستمر ىو التزاـ على الطبيب أكال حىت يتمكن من كجوااب على ذلك، أع
االرتقاء جبودة العناية الصحية اليت ىي حق للمريض كالتزاـ قانوين على الطبيب. كما أف أنبية 
التكوين اؼبتواصل كالفعاؿ للطبيب ؼبسايرة التطورات كربقيق النجاعة كربسُت اػبدمات الطبية 
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ينعكس ال ؿبالة على نظرية اؼبسؤكلية الطبية عن األخطاء العمدية اليت  اؼبقدمة لعالج اؼبريض
تشمل حاليت اإلنباؿ كاػبطأ اعبسيم، األمر الذم هبعل الطبيب ملزما فقط ببذؿ العناية اؼبطلوبة 
بعد األخذ بكل األسباب اؼبتاحة لتحقيق النتيجة اؼبتوخاة كىي صحة اؼبريض كسالمة العمل 

ؼ الطبيب، كأف أم ضرر غبق ابؼبريض تًتتب عنو اؼبسؤكلية بعد ربديد الطيب اؼبنجز من طر 
 مدل جسامة اػبطأ اؼبرتكب من طرؼ الطبيب.

كيف غياب أم نص تشريعي ملـز للطبيب بوجوب مسايرتو للتطور العلمي على اؼبستويُت 
بواجب  الفٍت كالتقٍت قبد ؿبكمة النقض قد كرست يف أحد قراراهتا مسؤكلية الطبيب عن إخاللو

الرقي بعملو إىل مستول الوسائل اغبديثة اؼبتوصل إليها يف ميداف الطب حسبما يتضح من 
 صراحة اغبيثيات التالية:

" لكن حيث إف مسؤولية الطبيب عن عملو يف عالج اؼبريض اؼبعروض عليو تتجلى 
يف بذؿ العناية الالزمة واستعماؿ وسائل الكشف والعالج الناجعة اؼبتوفرة يف وقت تدخلو 
الطيب وىو ما يتطلب منو مواكبة التطور العلمي يف ىذا اجملاؿ والرقي بعملو إىل مستوى 

إليها يف ميداف الطب فنيا وعلميا ربت طائلة مسؤوليتو عن كل  الوسائل اغبديثة اؼبتوصل
استعماؿ لوسائل تقنية قد يؤدي إىل إغباؽ الضرر ابؼبريض اػباضع إلشرافو يف عملية 
الفحص والعالج واغباؿ أف وسائل تقنية أحدث منها كفيلة بتجاوز العقابيل اليت قد تنتج 

وفنيا عنها إىل وسائل أحدث منها وأقبع عن استعماؿ وسائل تقليدية رقى الطب علميا 
لتفادي اؼبضاعفات احملتملة منها واحملكمة ؼبا ثبت لديها أف حالة اؼبريضة )اؼبطلوبة( اليت 
آلت إليها من جراء فحص رضبها من طرؼ الطبيب ) ... ( احملكـو عليو بسبب استعمالو 

فبا أدى إىل انسداد أوعية اؼبنظار الداخلي ونفخو بدال من استعماؿ السائل اػباص بذلك 
دموية لرضبها تركت لديها مضاعفات عصبية ونفسية حسب اػبربة اليت اعتمدهتا وتقرير 
اؼبشرفة على التخدير والذي ؽبا األخذ بو يف نطاؽ سلطتها التقديرية يف تقييم وسائل 
اإلثبات ركزت قضاءىا على أساس ومل زبرؽ أي مبدأ قانوين والوسيلة لذلك على غَت 

 أساس ".
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 حادي عشر: اغبقوؽ والواجبات اؼبتعلقة دبجاؿ األسرة:

قررت ؿبكمة النقض عدـ جواز طلب إفراغ ؿبضونة بسبب بلوغها سن الرشد القانوين معتربة أف  .1
احملكمة ؼبا قضت برفض طلب إفراغ بيت الزوجية بعلة أف الطاعن مل يدؿ دبا يفيد توفر " 

البنتُت على سكن ؽبما أو انو يؤدي ؽبما واجبو، لكونو يبقى حىت بعد بلوغهما سن الرشد 
حقا ؽبما عليو إىل حُت زواجهما أو توفرنبا على الكسب وال يفرغاف منو إال بعد ضماف 

من مدونة األسرة تكوف قد عللت قرارىا دبا  168قرة األخَتة من اؼبادة سكن ؽبما طبقا للف
 فيو الكفاية ".

 

ابلنسبة إلقامة اغباضنة ابػبارج ميزت ؿبكمة النقض بُت حالة االنتقاؿ مع احملضوف لإلقامة  .2
ابػبارج، كبُت اغبالة اليت مل يسبق فيها للحاضنة أف كانت مقيمة ابؼبغرب، كاعتربت يف أحد 

" أف اغباضنة ؼبا كانت تعيش ببلدىا األصلي دبعية ابنها منذ ازدايده بو، ومتابعة ىذا  اهتاقرار 
األخَت لدراستو االبتدائية، فإنو مل يسبق ؽبا أف كانت مقيمة ابؼبغرب حىت يبكن اعتبارىا قد 
انتقلت مع ؿبضوهنا لإلقامة ابػبارج، واحملكمة ؼبا قضت برفض طلب الطاعن الرامي إىل 

ط اغبضانة بعلة أف اؼبصلحة الفضلى للطفل تكمن يف بقاءه مع أمو إىل أف يبلغ سن إسقا
 االختيار، تكوف بنت قضاءىا على أسباب سائغة وعللت قرارىا تعليال سليما ".

 
 كفيما ىبص اقتساـ األمواؿ اؼبكتسبة أثناء الزكجية قررت ؿبكمة النقض يف أحد قراراهتا ما يلي: .3

ربت اؼبطلوبة بذلت ؾبهودا بتكليف من الطاعن نفسو يف اقتناء " إف احملكمة ؼبا اعت
بيت الزوجية تستحق عنو التعويض استنادا إىل الوصل الصادر من اؼبوثق الذي يتضمن أف 
اؼبطلوبة دفعت لو مبلغ مايل دبناسبة اقتناء بيت الزوجية، وإىل الوكالة الصادرة عن الطاعن 

جراءات الالزمة لشراء العقار اؼبذكور ومل يعارض الطاعن لفائدة اؼبطلوبة من أجل القياـ ابإل
فيما ذكر دبقبوؿ، وحددت يف إطار سلطتها التقديرية اؼببلغ الوارد يف منطوؽ قرارىا فإهنا 

 جعلت ؼبا قضت بو أساسا ".
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 اثين عشر: ذبليات مسؤولية الدولة

 عن عدـ ضبايتها للحقوؽ الدستورية

 قضااي اإلرىاب (1
بصورة مطلقة عن ضماف وسالمة أي متضرر فوؽ أراضيها ما مل يثبت يف الدولة ال تسأؿ  - أ

 حقها خطأ جسيم .

كما اف   ،االعتداء على أجنيب ابلفندؽ ليس بظرؼ استثنائي يستدعي االستنفار - ب
لكن قواعد  ،تسرب السالح الناري عرب اغبدود ال يكفي وحده إلضفاء صبغة اػبطأ اعبسيم

سانية اؼببنية على التضامن الوطٍت تقتضي صرؼ تعويضات العدالة واالنصاؼ وموجبات االن
لكل متضرر كلما وقع مس خطَت ابلنظاـ األمٍت عن طريق اعتداء ارىايب ذي الطابع عرب 

 وطٍت .

إف صرؼ مبالغ مالية ؿبددة من اؼبيزانية العامة للدولة لفائدة ضحااي االعتداء  - ت
ؿ القياس كما سبليو قواعد اؼبعاملة ابؼبثل يربر استعما 2003شتنرب  11االرىايب دبقتضى ظهَت 

 .ذوي حقوؽ الضحية يف ىذه النازلة لتعويض

 
 أعماؿ الشغب  (2

الدولة  أكدت ؿبكمة النقض مسؤكلية الدكلة عن األضرار الالحقة ابألشخاص بعلة أف 
كانت على علم بوقوع اإلضراب، ومع ذلك مل تتخذ االحتياطيات الالزمة لتفادي وقوع 

ء الذي حصل ابلفعل وربوؿ اإلضراب إىل مظاىرات وذبمهر وشغب، وحىت الضرر، الشي
على فرض أف اؼبتضرر تعرؼ على بعض اعبناة فإف ما قاموا بو مت يف إطار أعماؿ الشغب 
اليت قاـ هبا اؼبتظاىروف. وأف احملكمة ؼبا ضبلت الدولة مسؤولية األضرار الالحقة ابلدكاف 

عليها أبداء تعويض إصبايل مل تعتمد يف حكمها فقط  لتعرضو لعملية السطو والنهب وقضت
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على ؿبضر الضابطة القضائية وؿبضر عبنة التقصي، بل كذلك على إقرار الدولة بوقوع 
 اإلضراب يف اترىبو اؼبعلن وربولو إىل أحداث تضررت منها اؼبدينة.

ة أف من اؼبستقر عليو يف قضاء ىذه احملكمويف انزلة أخرى قررت ؿبكمة النقض أنو 
األضرار الناصبة عن أعماؿ الشغب اليت تقـو هبا صباعات ربركها قناعات وخلفيات مشًتكة 
تنمحي معها شخصية كل واحد فيها، وذلك بشكل علٍت مرفوؽ دبظاىر العنف اليت يكوف 
اؽبدؼ منها اإلضرار بكل ما تقع عليو أيدي أعضائها ليس من أجل إغباؽ األذى 

من أجل ربقيق أىداؼ وغاايت ترـو ضرب استقرار الدولة  ابؼبتضررين لشخصهم، وإمبا
وزرع القالقل فيها واؼبساس أبمنها، تسأؿ عنها الدولة يف إطار التضامن الوطٍت بصرؼ 

 النظر عن قياـ اػبطأ يف جانب مرفق األمن من عدمو.

ويف نفس السياؽ، اعتربت ؿبكمة النقض يف انزلة تتعلق حبادث انفجار لغم وقع فوؽ 
الًتاب الوطٍت، أبف مسؤولية الدولة يف مواجهة الضحااي تكوف قائمة على نظرية اؼبخاطر، 
اعتبارا للطابع االستثنائي للضرر وخطورة تلك األشياء وذلك بصرؼ النظر عما إذا كاف 

 اللغم قد مت وضعو من طرؼ اإلدارة أو الغَت.

 عقود التدبَت اؼبفوض (3

عقل األمواؿ " حملاسبة أكدت ؿبكمة النقض أبف يف إطار ربديد اؼبسؤكليات كربطها اب
اؼبنقولة اؼبملوكة لعمـو اؼبرتفقُت وفرض مبلغ مايل على أصحاهبا لقاء رفع أو فك ىذا العقل 
أو اغبجز ىو عمل يدخل يف إطار ضبط األمن العاـ وىو من ضمن الصالحيات اؼبملوكة 

و االتفاؽ على تدبَت شؤوهنا من إىل الشخص العاـ واليت ال هبوز ؽبذا األخَت تفويضها أ
 "طرؼ أشخاص القانوف اػباص.

 حرية التجوؿ والتنقل (4



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

330 

أف الدستور ولئن كاف يضمن لكل مواطن حرية  ذىبت ؿبكمة النقض إىل اعتبار
التجوؿ والتنقل واالجتماع، فإف من حق اإلدارة يف إطار ضباية النظاـ العاـ والعمل على 

 ت الضرورية واالحتياطات الوقائية لضماف قباعتو. استتباب األمن أف تتخذ اإلجراءا

استمرار ىذه اإلجراءات لفًتة طويلة لدرجة أضحت  كما أضافت نفس احملكمة أبف
تكتسي طابعا ملزما ابلنسبة للطاعن زبولو حق الطعن إبلغاء اؼبقرر اإلداري اليت ينسب 

ل واالجتماع، وخلصت اؼبس حبقوقو يف حرية التجوؿ والتنق -من خالؿ عريضتو- لإلدارة
يف النتيجة إىل كوف االعًتاؼ أبف اإلدارة أقدمت على رفع كل اإلجراءات األمنية اليت 

 ازبذهتا، هبعل الطعن ابإللغاء غَت ذي موضوع.

 حرمة اؼبسكن (5

زبتلف مسطرة تفتيش اؼبنزؿ يف قانوف اؼبسطرة اعبنائية بُت حالة التلبس يف اعبناايت 
ففي اغبالة األوىل يقع التفتيش بدوف إذف صريح أو كتايب من وبُت غَتىا من اعبرائم؛ 

صاحب اؼبنزؿ . ويف صبيع اغباالت ال هبوز إجراؤه خارج الساعات القانونية مامل يطلب 
ذلك صاحب اؼبنزؿ، أو وجهت نداءات من داخلو، يف حُت هبوز يف قضااي اؼبخدرات، 

يقع خارج الساعات القانونية إبذف  إجراء التفتيش بدوف إذف صاحب اؼبنزؿ، كما هبوز أف 
 كتايب من وكيل اؼبلك .

 االعتداء اؼبادي (6
اعتربت ؿبكمة النقض أف االعتداء اؼبادم على عقارات اػبواص من طرؼ الدكلة كغَتىا من  - أ

األشخاص اؼبعنوية العامة يشكل كاقعة مستمرة لفعل غصب ككضع اليد على حق مضموف 
ويض عن الضرر الناتج عنو ال تسقط ابلتقادـ حسب اغبيثيات دستوراي، فإف دعول اؼبطالبة ابلتع

 التالية:
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" لكن، حيث إف اؼبستقر عليو يف قضاء ىذه احملكمة أف دعاوى اؼبطالبة ابلتعويض 
عن االعتداء اؼبادي على عقارات اػبواص من طرؼ الدولة وغَتىا من األشخاص اؼبعنوية 

افتقارىا للشرعية اليت هبب أف تسهر األشخاص  العامة ال زبضع لقواعد التقادـ، ابلنظر إىل
اؼبذكورة على احًتامها، ما دامت تشكل فعل غصب واعتداء على حق اؼبلكية العقارية 
اؼبضموف دستوراي، وابلتايل فال يبكنها االحتماء ابلتقادـ غبرماف أصحاهبا من اغبصوؿ على 

واحملكمة مصدرة القرار اؼبطعوف  التعويض عن الضرر الالحق هبم من جراء اعتداءىا اؼبذكور،
فيو اليت اعتربت أف االعتداء اؼبادي يشكل واقعة مستمرة فبا ال ؾباؿ معو للقوؿ ابلتقادـ، 
تكوف قد راعت ؾبمل ما ذكر واعتمدت االجتهاد اؼبستقر عليو من طرؼ ؿبكمة النقض 

 والذي يعترب مفسرا للنصوص اؼبشار إليها يف الفرع من الوسيلة.

 كجاء يف قرار آخر حملكمة النقض يف انزلة أخرل ما يلي:  - ب

" لئن كاف من حق اإلدارة تنفيذ قراراهتا إبرادهتا اؼبنفردة يف إطار ما تتمتع بو من 
سلطة التنفيذ اؼبباشر، فإنو يتعُت عليها يف اؼبقابل أف تقـو بذلك يف إطار اؼبشروعية وبدوف 

وف، وإال اعترب عملها اعتداء ماداي تتحمل فيو اػبروج عن اغبدود اليت يسمح هبا القان
 مسؤولية الضرر الناجم عنو إذا مس حق ملكية الغَت أو حريتو الفردية.

" وحيث لئن كاف من حق اؼبستأنف عليو )اجمللس اعبماعي لوالية ...( سحب 
اء الرخصة اؼبتعلقة ابستغاللو للمتجرين اؼبتواجدين بسوؽ اعبملة من اؼبستأنفة لعدـ الوف
 -ابلتزاماهتا، فإنو ليس من حقو اسًتجاع احمللُت اؼبذكورين ابلقوة عن طريق كسر أقفالو 

بدؿ اللجوء إىل القضاء من أجل اؼبطالبة بذلك ابلطرؽ  -حسب ما توضحو اؼبعاينة 
القانونية، فبا يشكل عمل اؼبستأنف عليو اؼبذكور اعتداء ماداي يتحمل فيو مسؤولية الضرر 

أنفة، وأف احملكمة اإلدارية حينما سارت على خالؼ ذلك يكوف حكمها غَت الالحق ابؼبست
 مصادؼ للصواب وموجب لإللغاء ".

 حقوؽ الدفاع  (7
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" ؿبكمة االستئناؼ اليت تصدت للبت يف :  قضت ؿبكمة النقض يف أحد قراراهتا أبف
ىيئة اغبكم القضية، بعد إلغائها اغبكم اؼبطعوف فيو، بعد معاينتها ػبرؽ قانوين يف تشكيل 

أماـ ؿبكمة أوؿ درجة، يتمثل يف بت قاض منفرد يف طلبُت أحدنبا أصلي ابلنفقة يرجع لو 
حق النظر فيو، والثاين طلب مضاد إبسقاط اغبضانة ىبرج عن اختصاصو، تكوف قد خرقت 
مبدأ التقاضي على درجتُت، إذ كاف  يتوجب عليها أف تعيد األطراؼ إىل احملكمة االبتدائية 

 يف القضية من جديد من طرؼ ىيئة صباعية ".للبت 

" أتسيس اؼبتابعة التأديبية على اؼبتابعة  كما اعتربت نفس احملكمة يف قرار آخر أبف
اعبنائية لتعلقهما بنفس األفعاؿ، مع أف ىذه األخَتة انتهت برباءة اؼبوظف دبقتضى حكم 

بية من قبل اإلدارة، ماداـ حائز لقوة الشيء اؼبقضي بو، تستوجب وضع حد للمتابعة التأدي
األساس الذي اعتمدتو اؼبتابعة اعبنائية مل يعد قائما؛ وؼبا مل تفعل اإلدارة ذلك، فإف العقوبة 
التأديبية الصادرة يف حق اؼبوظف بعزلو تعترب واجبة اإللغاء التسامها ابلتجاوز يف استعماؿ 

 السلطة النعداـ سببها ". 

 تطبيق الدستور اعبديد – بياانتو القانونية -حكم قضائي  (8

" القرار اؼبطعوف فيو  انسجاما مع مقتضيات الدستور اعبديد اعتربت ؿبكمة النقض أبف
ولئن مل يتضمن اإلشارة إىل صدوره "طبقا للقانوف" مالءمة مع ما تنص عليو مقتضيات 

من الدستور اعبديد، فإف ذلك ال يقلل من شرعيتو مع وجود الصيغة اليت  124الفصل 
من قانوف اؼبسطرة اعبنائية، طاؼبا  365تهل هبا صدوره "ابسم جاللة اؼبلك" طبقا للمادة اس

أف إيراد العبارة اؼبضافة "وطبقا للقانوف" ابغبكم القضائي ليس إال عمال كاشفا لألمر 
 اؼبفًتض بقوة الدستور نفسو وليس منشئا لو ".

 تسخَت القوة العمومية للتنفيذ اعبربي (4
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قضاء احملكمة اإلدارية ... برفض طلب "قض يف أحد قراراهتا أبف: أكدت ؿبكمة الن
إلغاء القرار الصادر عن وايل اعبهة ابالمتناع عن تسخَت القوة العمومية لتنفيذ حكم إبفراغ 
قطعة أرضية، بعلة وجود ظروؼ استثنائية تربر عدـ استعماؿ القوة العمومية إلفراغ عدد  

وف أف تتوفر السلطات العمومية على إمكانية إيوائهم يف كبَت من ساكٍت القطعة األرضية د
مكاف آخر، فبا قد ىبل ابألمن العاـ، مل سبيز فيو بُت رفض التنفيذ من طرؼ احملكـو عليهم، 
والذي ىبضع لقواعد التنفيذ اعبربي لألحكاـ، وبُت مقاومة تنفيذ القرارات القضائية من 

حاؿ دوف بسط ؿبكمة النقض لرقابتها، فجاء القرار الغَت، اؼبتضامن مع احملكـو عليهم، فبا 
 ".اؼبطعوف فيو منعدـ التعليل واألساس القانوين معرضا للنقض

 خاسبػػة:

من خالؿ ما سبق، كعلى امتداد صفحات ىذه الدراسة، يتبُت أف االجتهادات القضائية 
فبارس كمتتبع لنساء كرجاؿ القضاء تشكل ترااث قضائيا كعلميا رصينا، كمرجعا عمليا لكل 

للمسار القضائي اؼبغريب يف استنباط اغبلوؿ اؼبناسبة للقضااي اليت يفرزىا كاقع اجملتمع، كمرآة 
حقيقية للفكر النَت كالتأصيل اؼبتحضر اؼبنسجم مع غاية اؼبشرع كركح العصر، فبا يعكس حتما 

بُت اػبصـو كإقناع ظبو كنبل كأخالؽ الشرفاء كالفضالء يف تقلد رسالة العدؿ لتحقيق العدالة 
اعبميع جبودة أحكامهم كتكريس مصداقية السلطة القضائية كاطمئناف اؼبواطنُت إليها كتعزيز ثقتهم 

 فيها. 

كإذا كانت جرأة االجتهاد القضائي اؼبغريب كجودة أحكامو تشرؼ السلطة القضائية من 
عدالة أفضل، فإهنا  خالؿ أتسيسها كترسيخها لبعض اؼببادئ كاؼبفاىيم اليت هتدؼ إىل ربقيق

ذبعل من السلطة القضائية فعال أف تكوف مؤسبنة على ظبو دستور اؼبملكة، كسيادة قوانينها، 
 كضباية حقوؽ كالتزامات اؼبواطنة بنفحة حقوقية كضبولة كونية.

كما أف تباين اؼبواقف القضائية يف بعض اؼبسائل اػبالفية ال يبكن اعتباره اضطرااب يف   
ا ىو تنوع يف التأصيل كالتفسَت، كاالجتهاد يف الرأم كاالبتكار يف التكوين اؼبنفتح االجتهاد، كإمب
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داخل مدارس فقو القضاء، من أجل استكماؿ النقص أك استيضاح الغموض الذم يطاؿ 
التشريع عن طريق إعماؿ ضوابط االجتهاد كأدلة األصوؿ الفقهية ، كالرقي ابالجتهاد القضائي 

قليدم اؼبتمثل يف ربقيق التوازف الطبيعي بُت أفراد اجملتمع إىل اعتباره أحد اؼبغريب من دكره الت
الدعائم األساسية للتنمية االقتصادية كجعلو قريبا من اؼبتقاضُت كمؤسبنا على سيادة القانوف 

 كإحقاؽ اغبقوؽ كرفع اؼبظامل.
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Introduction  

L’intitulé de mon intervention invoque une imbrication triangulaire entre le droit 

maritime, le droit de l’arbitrage et le droit des assurances. Les assurances maritimes 

dominent la vie maritime. Elles sont pour le développement du commerce maritime ce 

qu'est la propulsion pour un navire
33

. G.RIPERT l’avait déjà souligné dans la préface 

d'un ouvrage consacré à l'assurance maritime que: 

 "Celui qui n'a pas constamment présente à l'esprit cette idée que tous ceux qui 

participent à la navigation maritime sont assurés, ne peut pas comprendre pourquoi le 

droit des transports a gardé, à notre époque, une si profonde originalité. Ni la limitation 

de la responsabilité du propriétaire du navire, ni la pratique des clauses de non 

responsabilité, ni l'importance de la rémunération d'assistance, ni le règlement des 

avaries communes, ni la possibilité de l'hypothèque ne peuvent être pleinement saisie si 

l'on n'a pas une connaissance suffisante du droit de l'assurance. Dans la plupart des 

procès maritimes les parties ne plaidant qu'en nom; derrière ces figurants ce sont les 

assureurs qui mènent la lutte"
34

.  

En fait, cette lutte, je dirais ces luttes sont menées par deux catégories 

d’assureurs. D’une part, les assureurs commerciaux composés des assureurs corps 
couvrant généralement le navire et ses accessoires et les assureurs facultés couvrant la 
cargaison transportée. Ces derniers sont généralement réassurés par des réassureurs 

multinationaux. D’autre part, les mutuelles d’armateurs connues sous le nom de 

Protection and Indemnity Clubs (P & I clubs) ayant pour objet de couvrir la 

responsabilité civile de ses membres suivant le principe de compensation «pay to 

bepaid».  

De façon consubstantielle, l'arbitrage est, lui aussi, omniprésent aussi bien dans 

la chaine que dans la filière des opérations maritimes dont l’exécution fait appel à une 

multiplicité des intervenants (chantier de construction des navires, vendeur de navires, 

propriétaires des navires, armateurs, fréteurs, affréteurs à temps ou au voyage, 

chargeurs, destinataires, assureurs….), ayant souvent des intérêts divergents, mais 

                                                           

33
-R.RODIERE, "Droit maritime, assurances maritimes et ventes maritimes par 

J-C.AULOY», avec la collaboration de P. LUREAU, A. PIERRON et P. 

LATRON, dalloz,Ed.1983, n°1, p.1.  

34
-
G.RIPERT, Préface à l'ouvrage de R. DE SMET, «Les assurances maritimes, traité théorique et pratique de droit 

comparé», Paris, LGDJ, Ed. 1934. Dans le même sens, R.RODIERE et E.Du PONTAVICE, «Droit maritime», 

Précis Dalloz, 1997, 12èmeéd, n°519, p.495. 
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généralement assurés ,pouvant donner à des litiges dont les conséquences pécuniaires 

impliquent la mise en jeu des garanties d’assurance et donc la mise en cause des 

assureurs commerciaux ou des P & I Clubs susvisés. 

D’ailleurs, historiquement parlant, l’ordonnance de Colbert de 1681 en faisait de 

l’arbitre le juge naturel du contentieux des assurances. Certes, les rédacteurs du code 
de commerce maritime du 31 mars 1919 ne prévoient pas de dispositions spécifiques 
relatives au règlement des litiges d’assurances. En effet, le CCM ne règle ni le 

problème de la compétence des tribunaux, ni celui de l'arbitrage. Il se contente 

d'édicter, dans son article 264, la nullité de toute clause, insérée dans le connaissement 

ou tout autre titre de transport, ayant pour objet de soustraire l'armateur de sa 

responsabilité, de déroger aux règles de compétence ou de renverser la charge de la 

preuve
35

. Cette règle, destinée à trouver un équilibre entre les intérêts des armateurs et 

des chargeurs, est loin d'instituer un privilège de juridiction au profit des plaideurs 

marocains comme l'a fait le législateur français
36

. Mais, elle était très précieuse pour 

les plaideurs marocains et pour les assureurs facultés, au regard des articles 13 et 17 du 

dahir du 12 août 1913 sur la condition civile des Français et des étrangers au Maroc, 

formant règles de droit international privé marocain, en période de quasi disparation de 

la flotte nationale.  

Toutefois, la nullité précitée « qui concerne les règles impératives de 

compétence»
37

, ne s'applique pas à l'arbitrage puisque le recours à ce dernier entraine 

simplement l'irrecevabilité de l'action judiciaire
38 

et ne constitue pas un transfert total 

                                                           

35
 -L'article 264 du CCM dispose à cet égard qu'elle "est nulle et de nul effet, 

toute clause de connaissement ou titre quelconque de transport maritime, 

créé au Maroc ou à l'étranger, ayant directement ou indirectement pour objet 

de soustraire l'armateur à sa responsabilité, de déroger aux règles de la 

compétence ou de renverser la charge de la preuve". La doctrine marocaine 

est dans le même sens, F. EL HATIMY, "Séminaires du droit des 

transports", 2ème année de DESA, droit des affaires,FSJESC, 2004, (en 

arabe). 

36
Articles 14 et 15 du code civil français.  

37
T.Commerce de Casablanca, jugement n°3148 du 28 mars 2007, Dos.Com., 

n°7946/6/2006. 

38
C.Suprême, arrêt n°1214 du 02 octobre 2002, Dos.Com., n°577/3/1/2001; 

C.Appel de commerce de Casablanca, arrêt n°3558/2013 du 01 juillet 2013, 

Dos.Comn°426/2013/14 ; arrêt n° 4124/2006 du 03 août 2006, Dos.Com., 

n°2296/05/14 ; Article 327 du CPC s'inspirant de l'article 2 de la Convention 

de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales 
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de compétence. Les tribunaux judiciaires demeurent compétents avant (pour désigner 

un arbitre en cas de désaccord des parties ou des arbitres), au cours (ordonner des 

mesures conservatoires et provisoires) et après l'arbitrage (pour revêtir la sentence de 

l'exequatur) et en cas de renonciation à l'arbitrage, le contentieux sera porté devant les 

tribunaux judiciaires. D'ailleurs, l'arbitrage est reconnu et régi au Maroc par des 

dispositions qui lui sont favorables
39.

  

Plus encore, après l’adhésion du Maroc à la convention de Hambourg de 1978
40

, 

la jurisprudence marocaine a –t-elle tranché, après quelques hésitations au départ
41

, en 
faveur de la suprématie de la convention maritime de Hambourg sur le CCM pour ce 
qui est des transports internationaux effectués entre les ports de deux Etats différents en 
cas de litige afférent au droit applicable

42
 bien qu'elle continue toujours à faire élection 

                                                                                                                                            

étrangères ratifiée par le Maroc par Dahir n°1-59-266 du 19 février 1960, BO 

n°2473 du 18 mars 1960, p.637. 

39
 Articles 306 à 327-70 du CPC. 

40
La convention des nations unies pour le transport de marchandises par mer ou 

«règles de Hambourg», faite à Hambourg le 31 mars 1978. Le Maroc a 

adhéré à cette convention le 17 juillet 1981 et l'a publié par le dahir n° 1-84-21 

du 11 rebia I 1407 (14  novembre 1986) au Bulletin officiel n° 3953 du 19 hija 

1408 (3  août 1988), p.256. 

41
 -C. Appel de Casablanca, arrêt n°73 du 19 février 1999, Dos., n°1918/97 et arrêt 

n°3267 du 23 juillet 1998, Dos.Com. n°2726/96, non publiés qui ont appliqué 

le CCM à un transport international aux motifs que les parties au contrat de 

transport sont toutes marocaines ou que celles ci n'ont pas observé les 

formalités préalables à l'action prévue par l'article 19 des règles de 

Hambourg. Ces deux arrêts n'ont aucune valeur juridique puisqu'en la 

matière la détermination du droit applicable est indifférente de la nationalité 

des parties et que le non respect des formalités de l'article 19 précité n'est 

pas une cause de déchéance mais a seulement pour effet de renverser le 

fardeau de la preuve au profit du transporteur. 

42
 -C. Suprême, arrêt n° 754 du 19 mai 1999, Dos.Com., n°4356/90, publié in 

revue jurisprudence de la cour suprême n° 56, 22ème année, p.177. C. Appel 

de commerce de Casablanca, arrêt n° 1416/1999 du 7 octobre 1999 Dos. n° 

1061/99/10 et arrêt n°1198/2001 du 28 mai 2001, Dos. n° 45/2001/9; arrêt n° 

1418/99 du 7 octobre 1999, Dos.Com. n°1070/99/9; C.Appel de Casablanca, 

arrêt n°1658 du 13 mai 2003, Dos.Com., n°4112/97; C. Appel d’Agadir, arrêt 

n°3495 du 22 octobre 1998, Dos n°71/97, non publiés. Pour plus de détails sur 
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des deux textes dans des domaines qui relèvent normalement du champ exclusif des 
règles de Hambourg

43
. 

Le droit interne doit être, en effet, cantonné aux seuls transports internes (le 

cabotage maritime)44
 puisque la Cour de cassation n’hésite pas à censurer les décisions 

rendues par les juridictions de fond en méconnaissance de la primauté des conventions 
Internationales sur le droit interne

45
.  

Cette jurisprudence a été constitutionnalisé dans la Constitution marocaine de 
2011 qui, contrairement aux Constitutions marocaines antérieures, édicte expressément 
le principe général de la suprématie des conventions internationales sur le droit interne 
en ces termes «le Royaume du Maroc réaffirme et s’engage à …«-accorder aux 

conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la 

constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale 

immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du 

pays, et harmoniser, en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation 

nationale. Ce préambule fait partie intégrante de la présente constitution
46

». 

La suprématie des règles de Hambourg sur le CCM est très favorable à la clause 
d’arbitrage insérée dans un connaissement direct en ce sens que les parties peuvent, par 

écrit, que tout litige relatif au transport de marchandises couvert par la convention sera 

soumis à l’arbitrage
47

. Néanmoins, l’opposabilité de la clause d’arbitrage dans un 
connaissement de charte partie au tiers porteur de ce connaissement est subordonnée à 
l'insertion dans ce dernier document de la mention que la clause "lie le porteur du 

                                                                                                                                            

la place des conventions internationales dans l'ordonnancement juridique 

interne. Cf. Les actes de séminaire organisé par le ministère des droits de 

l’homme sur «Les conventions internationales et la loi interne à travers la 

jurisprudence», organisé à Rabat les 19-20 et 21 octobre 2001. 

43
 -C.Suprême, arrêt n° 30 du 12 janvier 2005, Dos.Com.n° 253/3/1/2004 et 

254/3/1/2004, non publié.  

44
 -C. d’appel de commerce de Casablanca, arrêt n° 774/2003 du 10 mars 2003, 

Dos. n° 3011/2002/9; arrêt n°1198/2001 du 28 mai 2001, Dos. n° 45/2001/9 et 

arrêt n° 2769/03 du 22 septembre 2003, Dos.Com. n°404/2003/9; non publiés. 

45
C.Suprême, arrêt n°380 du 24 mars 1999, Dos.Civ.n°1994/97. 

46
 Ainsi, le débat jurisprudentiel et doctrinal relatif à la valeur juridique des 

préambules des constitutions antérieures est définitivement tranché 

s’agissant du préambule de la constitution de 2011.  

47
 Article 22-1 de la convention. 
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connaissement"
48

. En fait, la convention de Hambourg canalise davantage la volonté 

des litigants puisque le lieu de l'arbitrage est déterminé par son article 22-2 et les 

arbitres sont tenus d'appliquer la convention.  

Toutefois, les parties à l'arbitrage reprennent leur entière liberté et autonomie en 

cas de compromis d'arbitrage conclu après la naissance du litige.  

Parallèlement à l’adhésion du Maroc aux règles de Hambourg, la «Chambre 

d’arbitrage maritime au Maroc» a été créée le 27 mai 1980 par d’éminents juristes et 

experts maritimes, marocains et étrangers. La liste des arbitres de la chambre des 
professionnels hautement qualifiés du monde maritime représentant les différents 
secteurs maritimes. A l’actif de la chambre figurent l’organisation en septembre 1981 

(25  et 26) d’une conférence internationale sur l’arbitrage maritime à laquelle ont 

participé d’éminents juristes et professionnels de droit maritime, pour ne citer que 

certains d’entre eux : Barclay, R.Rodière, E.DuPontavice, D.Dahak et P.Bonassies ; 

mais aussi un règlement et un guide d’arbitrage libéral qui permet aux parties de 

choisir le droit applicable tant au fond du litige qu’à la procédure, et aux arbitres de se 

prononcer sur leur compétence avant tout examen au fond du litige. Avec le 

développement de l’arbitrage maritime et l’ouverture du Maroc vers l’Afrique, il est 

temps de réanimer cette chambre!. 

Les règles de Rotterdam du 11 décembre 2008 ne modifient pas le principe 
édicté par les règles de Hambourg

49
, mais en alourdissent la rédaction et vont jusqu’à 

autoriser, dans leur article 75-2, le demandeur à l’arbitrage à ne pas respecter le lieu 

convenu dans la convention d’arbitrage. Heureusement le chapitre 15 (articles 75 à 77) 
consacré à l’arbitrage ne lie les Etats contractants qu’en vertu de la technique de 

l’ «opting in»
50

. 

Force est de constater cependant que les stipulations des conventions 
internationales ne s'appliquent pas directement dans les rapports entre assurés et 

assureurs. Il faut donc se référer au droit commun et à la convention des parties qui 

concourent ensemble à la solution du contentieux des assurances, qu'il s'agisse du 
choix du mode de règlement de litiges ou du droit applicable à ce litige ou de la 
validité des clauses attributives de compétence et d’arbitrage pour le règlement du 

contentieux des assurances.  

                                                           

48
 Article 22-2 de la convention. 

49
 Article 75-1 des règles de Rotterdam.  

50
 Article 78 et 91 des règles de Rotterdam.  
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A cet égard, les assureurs n’adoptent pas les mêmes solutions en la matière. 

Alors que les assureurs commerciaux, sur corps et facultés, sont réticents à recourir à 

l’arbitrage puisqu’ils stipulent dans les conditions générales respectives que «par 

dérogation à toutes dispositions contraires des lois relatives à la compétence, les 
assureurs ne peuvent être assignés que devant le tribunal du commerce du lieu où le 
contrat a été souscrit…. »

51
,ils affichent une nette préférence à la transaction comme 

mode de résolution des différends avec les assurés et les tiers, qui donnent lieu à 

l’établissement des dispaches de règlement des sinistres survenus. En fait, les assureurs 

ne sont pas hostiles à l’arbitrage puisqu’ils réhabilitent cette justice contractuelle en 
insérant une clause compromissoire dans les conditions particulières des polices 
couvrant les gros risques tels que la responsabilité civile décennale, tous risques 

chantiers….etc.
52

.  

En revanche, les Clubs de protection et d’indemnité adoptent une approche 

progressive mais distributive dans le règlement des différends avec leurs membres
53

. A 

cet égard, il convient de souligner que la stipulation de l’arbitrage comme moyen de 

résolution des litiges dans les règles des P & I Clubs concerne uniquement les rapports 

membres/ P & I clubs à l’exclusion des rapports tiers/P & I clubs et tiers/membres qui 
demeurent soumis aux règles de compétence définies par le droit procédural applicable 
au litige. 

En effet, la présence d'un tiers dans le contentieux des assurances soulève 

d'autres incertitudes quant à la possibilité dudit tiers d'agir en arbitrage directement 

contre l'assureur et l’opposabilité de la clause compromissoire à ce dernier.  

D’où la complexité et l’intérêt de la portée de l’arbitrage dans le règlement du 
contentieux des assurances maritimes qui concerne pratiquement tout le contentieux 
maritime qu’il se rapporte à l’interprétation ou à l’exécution du contrat d’affrètement, 

de transport ou d’assurances que ce soit dans les rapports assurés/ assureurs (I) ou 

dans les rapports assureurs/tiers (II).  

                                                           

51
 Article 31 de la police corps et 33 de la police facultés. 

52
 Par exemple, l’article 20 de la police d’assurances n°16842/828.132, article 14 

de la police d’assurance collective, police d’assurance tous risques chantier 

n°01.700.068, article 19 de la police responsabilité civile décennale du 05 

mars 1996, assuré, Espace port d’Anfa.  

53
- Règle 64 du "the Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association, 

règle 62 de la West of England Ship Owners Mutual Insurance Association. 
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I. La portée de l’arbitrage dans le règlement du contentieux des assurances 

maritimes entre assurés et assureurs : Un constat mitigé.  

 

La position des assureurs commerciaux à l’égard de l’arbitrage est pour le 

moindre confuse (A) alors que celle des P&I Clubs est plus ou moins perplexe, seule 

les réassureurs affichent une tendance nette à recourir à l’arbitrage (B). Une certitude 

commune, cependant, aux assureurs et réassureurs : la compétence des arbitres à 

prendre des mesures conservatoires et provisoires (C). 
A. Le paradoxe des assureurs commerciaux 

Alors qu’ils reconnaissent les vertus de l’arbitrage dans l’article 29 de la police 

sur corps des navires, ils optent, du moins en apparence, pour la judiciarisation de tout 

le contentieux les impliquant au moyen d’une stipulation générale dans ce sens 

contenue dans les articles 33 des polices corps et 31 de la police facultés. 

1. L’arbitrage est le seul mode de résolution des litiges dans certains cas 

L’article 2 de la police corps de commerce stipule que les assureurs répondent 

des recours de tiers exercés contre le navire assuré pour abordage ou heurt
54

contre un 

bâtiment flottant, digue, quai, estacade ou autre corps fixe, mobile ou flottant. On 

retrouve, par ailleurs, une clause similaire dans la police sur corps de pêche (bois et 

acier) et celle relative à l’assurance du matériel de port
55

 sous réserve de quelques 

différences mineures aménagées par les conditions particulières. 

Il n'y a pas lieu d'examiner dans ce contexte les règles qui fixent les 

conséquences de l’abordage. Qu’il suffise d’observer que les articles 293, 294 et 295 

du CCM distinguent trois types d’abordage: il est fortuit, s’il est dû un cas de force 

majeure ou s’il y a doute sur les causes de l’abordage, les dommages sont alors 

supportés par ceux qui les ont éprouvés
56

. Il est, par contre, fautif si l’abordage est 

                                                           

54
 -Dans les polices anglo-saxonnes, les recours de tiers pour heurt sont exclus. 

55
 -L’assurance du matériel de port est régie par les mêmes conditions générales 

applicables aux navires de commerce. 

56
- Article 293 du CCM. 
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causé par la faute de l’un des navires
57

ou par leur faute commune, la réparation des 

dommages incombe par conséquent à celui qui a commis la faute
58

 ou 

proportionnellement à la gravité des fautes respectivement commises
59 .

 La faute 

d'abordage résulte le plus souvent de la violation de la réglementation de la circulation 

maritime
60

. Ainsi, constitue un abordage fautif et non pas fortuit, l'événement 

impliquant deux navires en action de pêche à proximité dont les capitaines n'ont pas 

fait preuve de vigilance et de prudence particulières pour éviter l'accident
61.

 La preuve 

de la faute est libre. Elle peut être déduite, ainsi que la responsabilité qui en découle, à 

partir des rapports de mer. Encore faut-il que ceux-ci soient établis conformément aux 

prescriptions de la réglementation en vigueur
62

. Toutefois, la preuve de la faute de 

l'abordeur n'est pas exclusive de celle de l'abordé
63.

 

En tout état de cause, une fois l’événement survenu est qualifié d’abordage, il 

rentrera dans les risques couverts au sens de l’article premier des conditions générales 

d’assurances sur corps de navires et sera considéré comme origine de recours garantis 

                                                           

57
 -C. Suprême, arrêt n° 642 du 8 juin 2005, Dos.Com.n° 659/3/1/2004, non publié. 

Dans cette affaire, la cour s'est basée sur un rapport d'expertise qui fait 

référence à deux rapports de mer déposés à la délégation de pêche 

compétente pour retenir la faute exclusive de l'abordeur. 

58
 -C. Suprême, arrêt n°642 du 8 juin 2005, Dos. Com, n°659/3/1/2004, non publié.  

59
 -Articles 293 et 295 du CCM. 

60
 -Le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, 

annexé à la convention de Londres du 20 octobre 1972 sur le règlement 

international pour prévenir les abordages en mer.  

61
 -C. Suprême, arrêt n°349 du 28 mars 2007, Dos. Com., n° 880/3/1/2003, non 

publié.  

62
 -Ainsi, la cour suprême (arrêt n°333 du 1er mars 2000, Dos.Com. n° 4019/93, 

non publié) a censuré la cour d'appel qui s'est basé sur les rapports de mer 

établis par les capitaines des navires impliqués dans l'abordage alors que 

lesdits rapports ne contiennent pas les énonciations exigées par l'article 154 

du CCM et n'ont pas été remis aux autorités désignées par l'article 155 du 

même code.  

63
 -C. Suprême, arrêt n°349 du 28 mars 2007, Dos. Com. n° 880/3/1/2003, non 

publié. 
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par l’article 2 desdites conditions
64

. L'assureur sera alors tenu de rembourser en cas 

d'abordage fautif imputable au navire assuré
65

:  

- Les dommages au navire assuré (avaries particulières matérielles);  

- Les dommages au navire qui exerce à bon droit le recours (avaries 

particulières matérielles de l’abordé);  

- Les frais d’immobilisation, les intérêts exposés par l’abordé, à la 

condition que ces frais soient la conséquence directe de l’événement considéré.  

Qu’en est-il maintenant des abordages survenus entre deux navires appartenant 

au même armateur? Juridiquement parlant, il n'y a pas de responsabilité envers soi-

même et la cinquième chambre civile de la Cour suprême l’a clairement affirmé à 
propos de la réparation des dommages résultant des accidents de la circulation causés 
par un véhicule terrestre à moteur depuis l’extension de la notion des tiers par la loi 

n°17-99 portant code des assurances. Cependant, l’article 29 de la police corps prévoit 

cette possibilité. Le navire fautif doit alors rembourser au navire abordé appartenant au 

même propriétaire, exactement les mêmes dommages et frais que si l’abordage avait eu 

lieu entre des navires revenant à des armateurs différents. Cette clause est connue sous 

le nom de «Sister ship clause»
66

. Pour remédier à cette situation et donner à la clause 

son plein effet, l’article 29 précité prévoit le recours exclusif à l’arbitrage, comme 

mode de règlement de litige. L’arbitre désigné a pour mission d’interpréter le contrat 

d’assurance, de se prononcer sur les responsabilités de la collision, de fixer les 

indemnités, d’appliquer les clauses et conditions de la police. Cette tendance prévaut 

également dans les conditions particulières d’assurance de certains gros risques. Mais, 

elle est loin d’être la règle. En fait, les assureurs sont confortés par le règlement 
transactionnel des sinistres maritimes dans lequel les experts maritimes jouent un rôle 
vital. Toutefois, si le désaccord avec l’assuré persiste, le recours aux tribunaux, en 

l’absence d’un compromis d’arbitrage, s’avère fatal.  

                                                           

64
- C. Suprême, arrêt n°642 du 08 juin 2005, Dos. Com. n°659/3/1/2004, non 

publié. 

65
 -C. Appel de Safi, arrêt n° 447 du 24 février 2004, Dos.Civ., n°1057/02/4, non 

publié. 

66
- Cette clause était connue aussi sous le nom de «Sameownership clause», 

Cf.J.F.CARLES "Du recours de tiers dans l’assurance sur corps de navire", 

Op.Cit., p.317. 
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2. La voie judiciaire est la principale voie stipulée par les polices pour le règlement 

de contentieux dans les autres cas. 

La compétence d'attribution pour le règlement des litiges afférents aux 

assurances maritimes appartient aux tribunaux de commerce, en application tant de la 

loi
67

que des polices
68

. D'ailleurs, ces dernières prévoient une compétence exclusive du 

tribunal de commerce du lieu où le contrat a été signé même si l'assuré est un non 

commerçant.  

Les actions en réparation des dommages causés à un navire de commerce par un 
véhicule administratif n'en font pas l'exception et relèvent de la compétence des 

juridictions de commerce
69

.  

Toutefois, la solution des polices ne peut être suivie lorsque le contrat est civil 

pour l’assuré. En effet, le contrat d’assurance maritime qui est toujours une opération 

commerciale par nature pour l’assureur
70

, n’en sera ainsi pour l’assuré que lorsqu'il 

fait couvrir des risques commerciaux. Dans le cas contraire, il sera civil. Cette 

exception concerne notamment la navigation de plaisance, à moins que le plaisancier 

n'en profite pour effectuer des opérations commerciales
71

. Cette assurance n’est, du 

reste, pas soumise aux mêmes règles régissant le contrat d’assurance maritime.  

Par conséquent, l'assuré a le choix de porter son action judiciaire soit devant le 

tribunal de commerce, soit devant le tribunal civil
72

. Il peut également renoncer à cette 

option, et convenir avec l'assureur de soumettre les différends nés du contrat 

d'assurance à l'arbitrage
73

.  

                                                           

67 - Comme il découle de la combinaison des articles 5 du dahir portant loi n° 53-95 instituant les juridictions de 

commerce et 7 alinéa 2 du dahir portant loi n°15-95 formant code de commerce. 

68
 - Police corps (article 33); police facultés (article 31). 

69
-C. Appel de commerce de Casablanca, arrêt n°173/03 du 13 janvier 2003, 

Dos.Com. n°88/2002/9, non publié.  

70- Article 6 alinéa 7 du code de commerce. 

71
-Cass. Com., arrêt du 17 octobre 1972, publié in DMF, 1973, p.153, n. 

P.LUREAU.  

72
 -P. CHAUVEAU, "Assurances maritimes, contentieux", Op.Cit, n° 21, p.5. 

73
- En assurances terrestres, toute clause d'arbitrage à laquelle l'assuré n'a pas 

donné son accord exprès à la souscription du contrat est nulle (loi n° 17-99 
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Malgré les stipulations expresses des polices
74

, les assureurs, fort de leur réseau 

de commissaires d’avaries, affichent une nette préférence à la transaction comme mode 

de résolution des différends avec les assurés et les tiers, qui donnent lieu à 

l’établissement des dispaches de règlement des sinistres survenus. Les commissaires 

d’avaries et les experts ne sont pas, toutefois, des arbitres. 

Par ailleurs, il semble que la même tendance est enregistrée en France. Ce n’est 

que depuis quelques années, que les assureurs sur corps ont inséré dans leur police, 

conditions générales, la clause d’arbitrage à la chambre d’arbitrage maritime de 

paris
75

. Il serait souhaitable de voir dans un très prochain avenir une clause 
compromissoire insérée dans les polices marocaines en vue du règlement des différends 
par une des chambres d’arbitrages au Maroc. L’arbitre étant, à mon sens, le juge 

naturel des litiges maritimes.  

B. L’indécision des P and I Clubs et la position des réassureurs 

1. En ce qui concerne les P & I Clubs. 

La stipulation de l’arbitrage comme mode de résolution des différends entre les 

mutuelles d’armateurs et leurs membres constitue clause de style dans les règles des 

clubs de protection et d'indemnité. 

En fait, les solutions des règles clubs relatives au règlement des litiges sont aussi 

explicites que générales pour englober l’ensemble des situations qui pourraient se 

présenter à cet égard
76

. Ainsi, elles stipulent que si « un différend ou une contestation 

se produisent entre un membre ou ancien membre de l’association et cette dernière au 

sujet de l’interprétation ou de l’exécution de l’une des règles ou d’un contrat les liant, 

ou de leurs obligations respectives, ou de tout autre sujet quel qu’il soit, ce litige sera 

soumis en première instance au conseil du club qui statuera sur le litige. La demande et 

la décision se feront exclusivement par écrit et le conseil, à sa discrétion, pourra se 

désister. 

Si le membre de l’association concerné n’accepte pas la décision du conseil, 

l’affaire sera soumise à l’arbitrage à Londres par un ou deux arbitres nommés: l’un par 

                                                                                                                                            

portant code des assurances, article35). 

74
 Article 31 de la police corps et 33 de la police facultés. 

75
Cf,La nouvelle cartographie de l'assurance transport, «Cahierpratique», 

L'Argus de l'assurance du 18 novembre 2011, n° 7241. 

 

76
- Règle 64 du SOP, règle 62 de la WOE. 
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le membre l’autre par l’association; les arbitres nommeront un tiers arbitre. Cette 

procédure est soumise aux dispositions des lois anglaises, «English arbitration acts» 

tels que modifiés. Aucun membre ou ancien membre de l’association ne peut 

poursuivre le procès, l’action ou la procédure contre l’association s’il n’a pas obtenu, 

au préalable une sentence arbitrale rendue conformément à la présente règle »
77

. Force 

est de remarquer que le recours à l’arbitrage concerne uniquement les rapports 

membres/ P & I clubs à l’exclusion des rapports tiers / P & I clubs et tiers /membres 
qui demeurent soumis aux règles de compétence définies par le droit procédural 
applicable au litige. 

En outre, nous avons constaté que les clubs ne respectent pas toujours cette 

procédure. Ainsi la New Caslte P & I club avait cité récemment directement en justice 

son ancien membre «Tzina Maritime SA» devant le tribunal de commerce de Rabat 

sans avoir justifié au préalable d’une sentence arbitrale rendue conformément à la 

procédure décrite ci-dessus
78

. Le membre n’avait pas soulevé cette exception. Les 

juges marocains ne pouvaient le faire d’office. Encore faut-il qu’ils prennent 

connaissance de l’existence de ces règles. Donc, le principe général demeure le recours 

au tribunal du commerce compétent.  

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’environ 80 % du tonnage mondial est 

assuré à Londres. Il sera alors difficile et coûteux d’agir devant les instances anglaises 

à l’occasion de chaque réclamation concernant les P & I clubs.  

Cette difficulté se trouve d'abord aplanie par la règle «pay to bepaid» insérée 
dans les règles clubs qui limite les actions dans un premier stade entre le membre et les 
demandeurs à l'action. Elle est ensuite simplifiée par la possibilité d'agir contre leur 

correspondant présent dans le pays du demandeur ou contre l’un d’entre eux au choix 

de ce dernier s’il y en a plusieurs. Après quoi le différend entre le membre et son club 

sera tranché par arbitrage conformément à l’arbitration act anglais. Mais, le demandeur 
vigilant procède souvent à la saisie du navire pour amener le club à déposer une 
caution suffisante à la réparation des dommages qu’il a subis. Dans cette dernière 

hypothèse, il faut noter que pour les mesures urgentes et provisoires, le tribunal 

compétent est celui du lieu où ces mesures doivent être prises. 

Par ailleurs, il est admis que les règles décrites ci-dessus ne valent qu’autant 

qu’il s’agisse d’une action mettant en cause les assureurs et les assurés. Dans les autres 

cas, la bonne administration de la justice exige l’application des règles ordinaires de 

                                                           

77
 -Règle 64 du SOP. 

78
- Sur cette affaire, Cf. Infra, p.229. 
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connexité et de mise en cause…etc
79

 même si elles conduiront à la compétence d’un 

tribunal autre que celui désigné par les clauses du contrat d’assurance. 

2. En ce qui concerne les réassureurs 

L’article 159 de la loi n°17-99 portant code des assurances distingue entre les 

opérations d’assurance et de réassurance. Toutefois, les textes d’application 

considèrent la réassurance comme une simple opération d’assurance. Au regard de 

l’arbitrage, il convient de distinguer entre les acceptations et les cessions en 

réassurance. Pour les acceptations, les solutions ne sont pas les mêmes. Alors que le 

contentieux des acceptations auprès des cédantes marocaines est éligible de l'arbitrage 

au Maroc, celui relatif à celles prises auprès des cédantes étrangères est essentiellement 

soumis à l’arbitrage à l'étranger. Il en va de même des cessions dont le contentieux est 

soumis à l’arbitrage à Paris. 

C. Une certitude commune aux deux assurances: les mesures conservatoires et 
provisoires ordonnées par les arbitres  

L’article 366 du CCM précise à cet égard qu’en cas d’évènements pouvant 

donner lieu à recours contre l’assureur, l’assuré doit prendre ou requérir toutes les 

mesures de conservation ou de sauvetage que comporte la situation.  

Les polices et les règles des clubs précisent davantage l’obligation ainsi énoncée. 

En effet, la disposition légale est reprise par l’article 16 de la police corps qui ajoute 

d’ailleurs «qu’en cas de dommages ou pertes imputables à des tiers, l’assuré doit 

prendre toutes mesures nécessaires pour conserver au profit des assureurs, le recours en 
responsabilité que la loi peut lui accorder contre ces tiers et leur prêter son concours 
sans réserve pour engager éventuellement les poursuites nécessaires»

80
. La règle 23 

classe I de la WOE va dans le même sens
81

.  

Pour inciter l'assuré à s'exécuter avec le maximum de diligence, il est reconnu 

qu'il ne renonce en rien à ses droits à l'encontre de l'assureur. En outre, il a droit au 

remboursements de ses dépenses auprès de ce dernier
82

 à condition bien sûr que celles-

                                                           

79
-P.CHAUVEAU, "Assurances maritimes, contentieux", Op.Cit., n° 30, p.6-7; 

également, G. RIPERT, "Droit maritime…", t.III, Op. Cit., n° 2784, p. 758.  

80
 -Voir aussi l'article 16 de la police facultés. 

81
-Voir également la règle 7 de la classe I du SOP qui contient une obligation 

générale identique. 

82
 -Article 16 § 2 de la police corps, "Sue and Labour clause" of Lloyd's policy 

association. 
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ci soient engagées raisonnablement dans le seul but d'éviter ou de minimiser une 

responsabilité ou une dépense pour lesquelles l'assuré est couvert
83

.  

Il en découle que les litiges nés de l’exécution des contrats d’assurances 
maritimes donnent souvent lieu au prononcé de mesures conservatoires et provisoires 

(expertises, saisie….). Ces mesurent exercent une influence incontestable sur le sort 

de l’arbitrage maritime. Mais l’arbitre est-il habilité à prononcer des mesures 

conservatoires et provisoires? 

Il ressort de la lecture des articles 327-1 et 327-15 du CPC, de l’article 17 de la 

loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international de 1985 amendée en 

2006 et de la jurisprudence marocaine en la matière
84

 que l’arbitre saisi au fond du 
litige a une compétence partagée ou concurrente avec le juge Etatique dans ce 
domaine. Nous sommes loin de la subsidiarité de l’intervention du juge affirmée par la 

loi anglaise, Arbitration Act de 1996. En effet, le législateur marocain ne distingue pas 
entre les mesures conservatoires qui sont prononcées par le juge Etatique et celles qui 
pourront être prononcées par l’arbitre. La compétence de ce dernier est encadrée par 

les seules limites inhérentes à la volonté des parties (convention d’arbitrage) et sa 

mission. Or, en pratique, certaines mesures conservatoires échappent, par nature, à 

l’autorité de l’arbitre en raison de l’urgence qu’elles requirent et de la contrainte/ 

coercition, monopolisés par l’Etat, qu’elles exigent. A titre d’illustration, on peut citer 

la saisie des navires en garantie du paiement des créances maritimes alléguées, 

ordonnées jure imperi par les juges pour empêcher lesdits navires de prendre le large. 

Dans ce cas, l’arbitre ne saurait ni confirmer, ni ordonner la mainlevée de la saisie 

ordonnée par le juge marocain
85

. En conséquence, les mesures ordonnées 

judiciairement peuvent affecter l’efficacité de la procédure d’arbitrage et l’effectivité 

de la sentence arbitrale. Cette efficacité est également problématique en cas de 

présence d’un tiers dans le contentieux des assurances maritimes. 

                                                           

83
 -Règle 2.24 de la WOE et règle 2.22 du SOP. 

84
C.Suprême, arrêt en deux chambres réunies (chambre commerciale et chambre 

civile, 2
ème

 section) sur ordonnance du premeir président de la cour suprême 

n°46/07 du 10 décembre 2007 ; C.Appel de commerce de Casablanca, arrêt 

n°1486/1/2000 du 07 novembre 2000 ; Ordonnance du président du tribunal de 

commerce de Casablanca n°268/2003 du 01 juillet 2003, Dos.n°232/2003. 

85
 Sentence CCI n°4998, JDI, 1986, p.1139. 
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II- La portée de l’arbitrage en cas de présence d’un tiers dans le contentieux des 
assurances maritimes 

L’assurance maritime de responsabilité, qu’elle revête la forme de recours des 

tiers en assurance sur corps, ou de clause d’assurance pour le compte de qui il 

appartiendra en assurance facultés, ou de protection et d’indemnité obtenue grâce à 

l’adhésion à un P & I Club, met en présence principalement trois parties: l’assureur, 

l’assuré et le tiers lésé. Si la clause compromissoire convenue entre les parties ne 

soulève pas de problèmes particuliers dans les rapports entre l’assuré et l’assureur, la 

présence d’un tiers dans les débats soulève d’une part, la problématique de l’action 

directe contre l’assureur maritime devant l’arbitre et d’autre part, la question cruciale 

de l’efficacité des clauses compromissoires par référence, de même que la circulation 

du connaissement et de la clause d’arbitrage dans des chaînes de contrats provoque la 

problématique de l’(in) opposabilité de la clause à l’assureur subrogé. 

Alors quelles difficultés soulevées par l’(in) opposabilité de la clause 

compromissoire à l’assureur subrogé sont aujourd’hui, en grande partie, apaisées, dans 

la mesure où le principe «compétence-compétence », systématisé par les articles 327-9 

et 327-43 du CPC et l’article 16 de la loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage 
commercial international ainsi que par la jurisprudence contemporaine conduit les 
arbitres à se prononcer en priorité sur leur compétence et à la retenir dans la grande 

majorité des cas
86

 (B), les incertitudes inhérentes à l’action directe contre l’assureur 

                                                           

86
 La recevabilité de l’action judiciaire n’est rétablie qu’en cas de nullité ou 

d’inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage. La chambre d’arbitrage 

de la chambre de commerce internationale de Paris a retenu sa compétence à 

statuer sur un litige opposant un investisseur étranger (une compagnie 

pétrolière) à l’Etat marocain alors même qu’une transaction mettant fin au 

litige a été préalablement conclue entre les deux. Pour ce faire, la chambre a 

déclaré la transaction comme étant nulle au motif qu’elle a été extorquée par 

violence et a statué au fond du litige. Cette sentence a été revêtue de 

l’exéquatur par les juridictions de commerce de Casablanca. Toutefois, 

l’arrêt d’exequatur a été cassé par la Cour Suprême au motif que la 

transaction a mis fin à tout litige entre les parties, que le tribunal arbitral ne 

peut être rétabli dans sa compétence qu’en cas d’annulation de ladite 

transaction par le juge Etatique, qu’en statuant autrement, ledit tribunal a 

méconnu les limites de la convention d’arbitrage (arrêt n°1313 du 22 octobre 

2008, Dos.Com., n°686/06). 
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maritime exercée devant l’arbitre demeure d’actualité (A). En fait, même le recours 

systémique au principe «compétence-compétence» et son interprétation extensive vont 

constituer une méconnaissance de la convention d’arbitrage elle-même en forçant la 
volonté des partie et vont rendre impossibles au Maroc le contrôle par les tribunaux de 
la validité et l’opposabilité des clauses compromissoires

87
. En outre, en période de 

double absence de la flotte nationale (transport et affrètement), le recours quasi-

automatique à l’arbitrage à l’étranger entraine des coûts supplémentaires pour les 

destinataires et assureurs marocains.  

D. L’action directe contre l’assureur maritime devant l’arbitre maritime 

Avant d'aborder la possibilité pour le tiers d'agir directement contre l'assureur 

maritime devant l'arbitre, il convient de rechercher le fondement de l'action directe 

contre les assureurs maritimes et la position des juges judicaires à cet égard. 

1. Définition et fondement de l'action directe contre les assureurs maritimes 

L'action directe consiste en une action en justice offerte par la loi ou la 

jurisprudence à une personne contre le débiteur de son débiteur
88

. Elle s'effectue en 

son nom personnel, ce qui la distingue de l'action oblique. Ce droit d'agir s'inscrit dans 
la tendance générale législative et jurisprudentielle de ces dernières années où on 
assiste à un glissement progressif de la notion subjective de responsabilité, qui sous-

entend une idée de faute, à la notion objective de responsabilité qui favorise le droit à 

indemnisation
89

.  

L'action directe doit, en principe, résulter d'une disposition légale expresse. Or, 

ce n'est pas toujours le cas dans la mesure où la loi ne fait que consacrer une création 

prétorienne en la matière
90

. En fait, même si le législateur marocain voulut consacrer 

                                                                                                                                            

 

87P.BONASSIES et C.SCAPEL, "Traité de droit maritime", Ed.Delta, 2007, n°
1169

, p.754. 

 

88-J.LANDEL et CHANE-SEVEAU MARTINE, "Lexique des termes d'assurances", Ed. L'ARGUS 2000, n°431, p.22. 

89-N. 
RAUTUREAU, "«L'action directe contre les assureurs maritimes», 

Mémoire de DESS en droit maritime et transports, Université d'Aix 

Marseille, Faculté de droit d'Aix Marseille, 2002-2003, p.5. 

90 -Cass.civ 14 juin 1926 cité par JANINE CHRISTOPHE, «La notion d'action directe», LGDJ, Cahors 1991, n° 410 p.72 

et s. 

http://junon.u-3mrs.fr/ad210w00/memoires/2003/m03rana.html
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cette action en assurances terrestres
91

, c'est à la jurisprudence que revient le mérite de 

lui avoir donné un véritable statut.  

Toutefois, Cette solution destinée aux assurances terrestres ne s'applique pas aux 

assurances maritimes
92

. Se pose alors la problématique de la protection de la victime 
en assurance maritime de responsabilité en comparaison avec les solutions admises en 
droit terrestre. En effet, est-il équitable de laisser les tiers lésés sans recours direct 

contre l'assureur maritime? L'absence de reconnaissance légale pourra-t-elle être 

comblée par d'autres substituts que l'on peut rechercher dans le droit civil ou même 

dans le contrat d'assurance? 

La jurisprudence dût intervenir progressivement pour apporter des éléments de 
réponse à l'ensemble de ces questions ainsi qu'aux problèmes afférents à leur mise en 

œuvre. 

Avant de rappeler la position de la jurisprudence marocaine en la matière, il 

convient de signaler que le fondement de l’action directe contre l’assureur maritime 

peut être recherché dans au moins trois références : la loi, le contrat et les conventions 

internationales.  

Au niveau légal, le paragraphe 5 de l'article 1250 du DOC
93

 dispose que 

"constitue une créance privilégiée …les créances nées d'un accident au profit des tiers 

lésés par cet accident ou de leurs ayants droit sur l'indemnité dont l'assureur de la 
responsabilité civile reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la 
convention d'assurance. Aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les 

créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés". 

 

Cette disposition, confirmée par la règle énoncée par les articles 61 et 62 de la 

loi 17-99 portant code des assurances précité, institue un droit de gage sur les 

indemnités d'assurance de responsabilité au profit des victimes et de leurs ayants droits, 

                                                           

91- L'article 53 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 devenu articles
 61 et

 62 de la loi n° 17-99 portant code des 

assurances. 

92
- L'article 2 de la loi n° 17-99 

portant code des assurances
 telle qu'elle a été modifiée et 

complétée;. 

93
 -Ajouté par le dahir du 20 novembre 1936 sur les privilèges. 
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comme elle l'étend à toutes les assurances responsabilités de quelque nature qu'elle 

soient (terrestres ou maritime)94
. 

L'action directe existe-t-elle alors en matière d'assurance maritime? 

"Il faut reconnaître que sur ce point les traités et manuels de droit maritime font 

preuve d'une discrétion remarquable, qui n'a d'égale que celle des ouvrages spécialisés 

dans l'assurance"
95

. Les choses n'ont pas tendance à changer.  

Cependant, l'article 80 du CCM, qui est un texte spécial l'emportant sur l'article 

1250 du DOC, ne favorise pas cette logique puisqu'il dispose que «les privilèges 

maritimes portent sur le navire ou ses débris, à l'exclusion du fret, des primes et 

subsides d'Etat, des indemnités de responsabilité et d'assurance». Le bénéfice des 

indemnités d'assurances sur corps étant réservé aux créanciers hypothécaires en vertu 

d'une délégation expresse contenue dans l'acte constitutif d'hypothèque et acceptée ou 

signifiée aux assureurs
96

.  

Mais on peut considérer que l’article 80 du CCM se limite aux droits des 

créanciers sur l’indemnité d’assurance pour perte et avaries du navire, les intérêts des 

créanciers hypothécaires sont alors sauvegardés. L’action directe de l’abordé, créancier 

privilégié sur le navire, peut donc porter sur les sommes dues par l’assureur dans le 

cadre de l’assurance de responsabilité civile de l’abordeur.  

Toutefois, une difficulté apparaît, les dommages au navire et les recours de tiers 

sont assurés par le même contrat et pour les mêmes capitaux. A la suite d’un abordage, 

le plus souvent le navire subit et cause des dommages. Lors du règlement de 

l’indemnité, l’obstacle provient alors de ce caractère hybride de l’assurance maritime 

sur corps. L’action sur l’indemnité d’assurance est alors fermée au créancier pour 

abordage. La situation serait autre, si notre système d'assurance reconnaissait la notion 

de double capital, un pour les dommages subis et un autre pour les réclamations du fait 

des dommages causés aux tiers. Car dans cette hypothèse, les intérêts des 

hypothécaires seraient sauvegardés tout en limitant leur action à l'indemnité d'assurance 

pour perte et avaries du navire.  

                                                           

94
 -Z. NASRI, "Droit de l’assurance au Maroc», Rabat: La porte, Ed.1984,p.250. 

95
- J. MERLIN, Recueil Dalloz Sirey 1966, p.578.  

96
- CCM, article 88, alinéa 2. 



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

354 

D’ailleurs, la cour suprême, actuelle cour de cassation, a consacré clairement 

cette conception dans son arrêt du 26 mars 2003; lequel a rejeté le pourvoi formé par la 

New Castle Protection and Indemnity association contre un arrêt de la cour d'appel de 

commerce de Casablanca du 5 février 2000 qui avait qualifié l'assurance sur corps 

comme étant une assurance de chose et non de responsabilité
97

. Cette solution 
jurisprudentielle est de nature à empêcher le créancier abordé de pouvoir prétendre agir 
directement sur l'indemnité d'assurance. 

Toutefois, le moyen tiré de l'article 1250 du DOC n'est pas le seul. Aussi, 

pourrait-on fonder l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable du 

dommage sur la base de l'article 2 de la police sur corps de tous navires qui met à la 

charge des assureurs, même dans les cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 1er, les risques 

de recours de tiers, autres que ceux exceptés par les paragraphes 6 et 7 de l'article 4-A, 

exercés contre le navire assuré pour abordage de celui-ci avec un autre navire ou heurt 

contre des bâtiments flottants, digues, quais, estacades ou autres corps fixes, mobiles 

ou flottants. Il en sera de même et dans les mêmes conditions des recours de tiers 

exercés pour dommages occasionnés par les ancres et chaînes, en tant qu'elles sont 

reliées au navire assuré.  

On peut déduire de la combinaison de ces articles qu'à l'exception des dommages 

aux personnes, et sauf cas de perte totale du navire, les tiers doivent pouvoir agir 

directement contre l'assureur maritime, en cas d'abordage par exemple. Cette approche 

est confortée par l'esprit gouvernant le projet du code maritime marocain qui dispose 

en son article 716 qu'«en cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers 

dont le droit est sujet à limitation n'ont pas d'action contre l'assureur». C'est dire 

qu'une fois la constitution d'un fonds de limitation est constatée, la demande des 

victimes tendant à obtenir de l'assureur une réparation intégrale de leur préjudice, ne 

peut être accueillie. Par contre, si aucun fonds n'a été constitué la possibilité d'action 

directe contre l'assureur maritime devient réelle.  

Mais la question qui se pose est de savoir si la jurisprudence marocaine va 
précipiter la promulgation du projet du code maritime, traînant depuis la fin des années 

70, et son entrée en vigueur, ou du moins se fonder sur les dispositions exposées en 

haut pour reconnaître aux tiers une action directe contre l'assureur maritime, ne serait-

ce que d'une manière conditionnelle. Le droit maritime est une activité essentiellement 

internationale, la position de la jurisprudence étrangère en la matière mérité d’être 

brièvement rappelée. 

                                                           

97
-C.Suprême, arrêt n° 378 du 26 mars 2003, Dos. Com. 533/3/2001, non publié. 

Pour les commentaires de cet arrêt, Cf. Infra, p. 231.  
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Mais au préalable, le fondement de l’actions directe contre l’assureur maritime 

peut être trouvé dans certaines conventions internationales. En effet, avec l’émergence 
de certaines préoccupations nouvelles de la communauté internationale notamment la 
protection de l’environnement et la recherche d’une meilleure indemnisation des 

certaines catégories de victimes, l’institution de l’action directe a connu un 

développement important. Je vais me contenter à deux instruments internationaux. Il 

s’agit de la convention de Bruxelles du 29 Novembre 1969 sur la responsabilité civile 

pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures telle qu’elle a été modifiée 

et complétée et la convention d’Athènes du 13 décembre 1974 relative au transport par 
mer de passagers de leurs bagages également modifiée par le protocole de Londres du 
1

er novembre 2002
98

. 

Pour résoudre le problème du rejet de l’action directe des victimes et de leurs 

ayants droits contre les assureurs maritimes, les deux instruments précités ont édicté 

deux principes importants, l’obligation pour le transporteur de souscrire une assurance 

et celui qui en est subséquent à savoir la possibilité d’agir directement contre 

l’assureur
99

. En effet, Le principe de l’assurance obligatoire constitue l’apanage de 

l’action directe contre l’assureur instauré par le protocole. 

2. La position de la jurisprudence marocaine et étrangère. 

Le principe de l'action directe admis en assurances terrestres peut-il être étendu 

au droit maritime
100

? 

La jurisprudence marocaine rendue en ce domaine permet de constituer une 
vision complète sur la réponse à donner à cette question. En effet, au fil du temps et 

des cas auxquels elles se sont trouvées confrontées, les juridictions ont, 

progressivement et de façon souvent parcellaire, dégagé des principes tendant tous vers 

la négation de l'action directe du tiers contre l'assureur maritime. C'est ainsi qu'elle a 

                                                           

98-On retrouve par ailleurs la possibilité d’action directe contre l’assureur ou le garant dans la convention de Bruxelles 

du 25 mai 1962 relative à la responsabilité des exploitants des navires nucléaires qui n’est pas encore entrée en 

vigueur, ainsi que dans la convention de Londres du 3 mai 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les 

dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (HNS).  

99- 
Article 5.10 du protocole, article VII et VII-8 de la convention de Bruxelles 

du 29 novembre 1969. Cf, également
P.GRIGGS

,
 DMF avril 2002, p.291 et s. 

100
- A.BOYER, «Assurances maritimes», in juris-classeur responsabilité civile, 

Fascicule IC, Ed.1969, n° 231, p.19. 



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

356 

considéré l'assurance maritime sur corps comme une simple assurance de chose
101

qui 

n'est pas obligatoire et dont l'assureur ne joue qu'un rôle du garant
102.

 

La cour suprême, cassant un arrêt de la cour d’appel d’Agadir
103

, s’est même 

prêtée à faire le parallèle entre l’assurance terrestre et maritime en ces termes 

«contrairement à ce qui se passe en matière d’assurance terrestre des accidents de la 

circulation, la tierce victime d’un abordage n’a pas d’action directe contre l’assureur 

du navire abordeur, faute de lien entre eux»
104

. 

 Au Maroc, la victime d’un abordage ou d’un heurt ne peut prétendre pouvoir 

agir directement contre l’assureur de l’abordeur ou de l’auteur du heurt. Elle court 

donc deux risques: le risque d’insolvabilité de l’assuré et le concours des autres 

créanciers sur l’indemnité d’assurance. Pis encore, ces derniers peuvent être titulaires 

d’un privilège ou d’une hypothèque sur la chose assurée
105

. 

La précarité de la situation de la victime, nous amène à s’interroger sur l’intérêt 

d’un système de couverture de la responsabilité civile qui ne lui reconnaît pas un droit 

d’agir directement contre l’assureur. En effet, l’assurance de la responsabilité civile a 

été conçue dans un double objectif: d’une part, protéger l’assuré contre les 

réclamations des tiers lésés, d’autre part, prémunir ces derniers contre les risques 

relevés ci-dessus. Il convient donc de leur assurer la protection nécessaire au moyen 

d’une solution analogue à celle du droit français, ou du moins en cas d’insolvabilité de 

l’assuré comme c’est le cas en droit anglais.  

L’article 716 du projet de code maritime s’oriente dans ce sens en reconnaissant 

indirectement et sous certaines conditions aux tiers lésés la possibilité d’agir 

directement contre l’assureur. Toutefois, ce texte va soulever au moins deux 

                                                           

101
- C. Suprême, arrêt n° 378 du 26 mars 2003, Dos. Com. n°533/3/2001, New 

Castle P and I Association contre Courage maritime ; C. Appel de 

commerce de Casablanca, arrêt n° 2608/2000 du 5 décembre 2000, Dos. com. 

n°208/2000/9 infirmant le jugement du tribunal de commerce de Rabat n° 689 

du 24 juin 1999, Dos. n° 144/98/4, non publiés. 

102
C. Appel de Casablanca, arrêt n° 567 du 13 avril 1982, publié in RMD n° 2, 

1986, p.110 et suivant (en français), p. 204 et s (en arabe). 

103
- C.Appel d’Agadir, arrêt du 12 avril 1990, Dos. n° 2/88, non publié. 

104
 -C.Suprême, Ch. Civ. section 4, arrêt n° 2800 du 29 novembre 1992, Dos. Civ. 

n° 3890, in GTM n°67, p.131 et Rev. Mourafaa, n°11, p.157. 

105
 -Y. TASSEL, «Assurance maritime, contrat», in juris-classeur responsabilité 

civile, éd. Techniques, 1992, fascicule 611, n°193, p. 25. 
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difficultés. Il figure parmi les dispositions particulières aux assurances de 

responsabilités. Or, comme nous l’avons vu précédemment, la cour suprême a jugé que 

la police sur corps est, par nature exclusive, une assurance de chose. Faute d’une 

police responsabilité civile proprement dite pratiquée au Maroc, l’article sus visé ne 

recevra application que si les assureurs marocains s’organisent pour mettre en place un 
contrat couvrant les risques de responsabilités contractuelles et quasi délictuelles des 
propriétaires de navires et des transporteurs ou du moins s’ils envisagent un second 

capital réservé aux recours des tiers dirigés contre l’assuré. 

Pour conclure, il semble que le sort de l’action directe contre le P & I club n’est 

pas meilleur. Nonobstant les dispositions de l’article 228 du DOC, la règle «pay to 

bepaid» sera incontestablement opposée par le P & I club ou son correspondant aux 

victimes marocaines qui oseront agir directement contre lui. La solution en serait autre 

en cas de remise d’une lettre de garantie à la victime. En effet les tribunaux de 

commerce de Casablanca ont eu l’occasion de se prononcer sur un litige opposant 

directement un tiers lésé en l’occurrence l’ODEP à la Defmar. Cette dernière, 

correspondant des P & I Clubs, n’a jamais cessé d’avancer et de répéter que 

lorsqu’elle agit et intervient pour défendre les intérêts des membres du P & I club, elle 

le fait toujours en sa qualité de simple mandataire de ce dernier. Cependant la cour 

d’appel de commerce de Casablanca ne semble pas partager ce point de vue 

puisqu’elle a confirmé un jugement condamnant ladite société au paiement du montant 

de la caution déposée par elle
106

 aux motifs qu’il découle de la lettre de garantie et des 
correspondances échangées entre les parties que celle ci a été émise par la Defmar en 
vue de garantir le paiement d’un montant de MAD 150.000,00 au profit de l’ODEP

107
.  

 En droit comparé, la jurisprudence française est incertaine en la matière. En 

1981, la cour d’appel de Rennes
108

, constatant que le contrat souscrit auprès de 

«United KingdonMutualSteamshipInsurance» était régi par la loi anglaise, examinait 

celui-ci pour conclure que «Le droit britannique ne reconnaît une action directe que 

dans des cas limités et notamment en cas de mise en faillite de l’assuré, que la société 

Navi Frost est toujours «in bonis». L’action fut déclarée irrecevable».  

Toutefois, cette position jurisprudentielle n’a pas été suivie par toutes les 

juridictions françaises. En effet, sept ans plus tard, en 1987, la cour d’appel de 

                                                           

106
 -Cette caution garantit le paiement des dommages causés aux installations 

portuaires du port de Safi. 

107
 -C. Appel de commerce de Casablanca, arrêt n° 808 du 15 mars 2004, 

Dos.Com., n° 2462/2002/14, non publié. 

108
-DMF, 1982, p.275.  
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Rouen
109

 a reconnu à une victime le droit d’action directe contre le club, alors que la 

cour d’appel d’Aix en provenance, approuvée par la cour de cassation le 27 juin 

1995
110

, a refusé de lui reconnaître ce droit dans son arrêt du 12 février 1993
111

. 

Par ailleurs, si la jurisprudence française est incertaine, celle anglaise est 

clairement établie. 

Il convient de rappeler que la pratique séculaire des P & I Clubs connue dans les 

règles de la WOE sous le nom de la règle «payment first by the member»
112

 autrement 

appelée chez les autres P & I clubs, «pay to bepaid»
113

, implique donc que «le club, 

en vertu de ses règles contractuelles, n’indemnise son assuré que s’il a préalablement 

indemnisé la victime du dommage, l’action directe de la victime contre le club est 

donc irrecevable par application de cette clause du contrat d’assurance»
114

.  

Cette règle soulève des questions quant à sa portée et ses incidences. 

Après de longues années d’incertitude qui planaient sur l’application du third 

parties act aux P & I clubs, la portée de la règle «pay to bepaid» a été 

considérablement élargie par la chambre de Lords dans deux arrêts célèbres «FANTI» 

et «PADRE ISLAND» rendus en 1990. 

En effet, prétendant pourvoir écarter ladite règle, certains demandeurs ont 

attaqué directement le club. 

Dans la décision «FANTI», il fut jugé que les tiers pouvaient être directement 

indemnisés par la Newcastle P & I clubs association
115

 alors que dans la décision 

«PADRE ISLAND» le juge adopta le point de vue contraire
116

. La cour d’appel qui 

                                                           

109
 -DMF 1988, p.477. 

110
- DMF n° 551, 1995, p.530 

111
-
DMF 1993,

 p.532. 

112
- Règle 10 de la WOE. 

113
- Règle 20 de la North of England Protection and Indemnity Association Ltd. 

114
 -P. SIMON, “Du nouveau sur l’action directe contre les P & I Clubs“, in 

DMF n° 551, p.525.  

115
- Newcasle P & I association v. Firma c-Trade S.A (1988), Lloyd’s Rep.239. 

116
- Socony Mobil Oil Colne v. West Of England Shipowners Mutual insurance 
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statue sur les deux jugements simultanément, décida que les tiers ont le droit d’agir 

directement contre les clubs
117

. 

La question fut alors portée et débattue devant la chambre de lords qui posa le 
14 juin 1990 le principe suivant: l’action directe contre les P & I clubs était impossible 

en dépit du «third parties Act». Elle ajouta que même dans le cas où le membre serait 

en liquidation et ne serait en état de payer la victime, cette dernière ne serait pas 

fondée à se prévaloir de l’action directe car elle ne saurait avoir plus de droits que les 

membres. Le membre étant insolvable, la «règle pay to bepaid» ne peut être appliquée. 

Les lords précisèrent aussi que «the payement first by the member» ne 

contrecarre pas l’esprit du third parties act, puisque cette règle était intégrée dans les 

statuts des clubs bien avant 1930
118

.  

D’aucuns estiment que la règle établit que la base de l’assurance offerte par les 

clubs est plutôt une «assurance d’indemnité» par opposition à «une assurance de 

responsabilité»
119

. Dans notre opinion, la mise en jeu de la clause ne modifie en rien à 

la nature de l’assurance. L’assurance responsabilité civile garantit enfin de compte le 

paiement des indemnités auxquelles l’assuré est ou sera condamné à verser aux tiers 

lésés. Il semble donc qu’il s’agit là d’une pratique séculaire qui modifie les modalités 

de règlement de l’indemnité et ce, en tenant compte du caractère mutualiste du club et 
de la collaboration étroite entre ce dernier ou son correspondant et le membre assuré 
tout au long de la procédure de règlement des sinistres. On retrouve d'ailleurs, en 

assurance aviation et récemment en assurance sur corps, une clause qui produit presque 

les mêmes effets d’inversion du processus du règlement des sinistres. Il s’agit de la 

«cutthrough clause» consistant à autoriser les créanciers, bailleurs de fond ou victimes 

etc…, à s’adresser directement au réassureur étranger pour le paiement des sinistres, 
quitte pour ce dernier à se faire rembourser auprès du réassureur national qui revient à 
son tour sur l’assureur local

120
. 

                                                                                                                                            

association (London)ltd. 

117
 -Court of appeal 1989, Lloyd’s Rep. 239. 

118
 -The PADRE ISLAND n° 2 1990, Lloyd’s Rep.1991. 

119-N
-E.

RICHARD
,
 «

L
es garanties club
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»
, Op.Cit.,

 p.23. 

120
 -A ce propos, il convient de signaler que l'instruction de l'office de changes 

n° 14 du 1er mars 2007 relatif au «régime des opérations d'assurances et de 

réassurance» autorise les entreprises marocaines d'assurances à confier la 

gestion de dossiers relatifs à des sinistres concernant des non-résidents et 

des contrats d'assurance en devises à des entreprises ou entités compétentes 

établies à l'étranger. 
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Toutefois, le motif tiré par les lords du fait que la règle «pay to bepaid» faisait 
corps des statuts des clubs bien avant 1930 et par conséquent ne contrecarre pas 
l’esprit du «third parties act de 1930», nous semble être critiquable. En effet, la loi qui 

est l’expression de la volonté générale du peuple - ou doit l’être- vient justement 

consacrer un fait social, économique, des usages ou des règles, ou en abroger d’autres 

et créer des situations nouvelles. Autrement dit, l’adoption de la loi de 1930 devrait 

être interprétée comme faisant échec à la clause «pay to bepaid»
121. 

Qu’en est-il maintenant de l’action directe devant l’arbitre ? 

3. L’action directe devant l’arbitre 

Selon Alexis Mourre, est tiers dans une procédure d’arbitrage celui qui n’est pas 

signataire de la convention d’arbitrage sur laquelle est fondée une procédure arbitrale, 

dit tiers absolu, et celui qui, bien que signataire de la convention d’arbitrage, n’a pas 

été originellement attrait à la procédure arbitrale, dit tiers relatif
122

. Se contentant de la 

notion du tiers absolu, ce dernier est souvent concerné ou impliqué dans un contentieux 

des assurances maritimes devant un arbitre. Il en va ainsi s’il est victime dans le cadre 

de l’assurance maritime de responsabilité civile, bénéficiaire de l’assurance pour 

compte dans le cadre de l’assurance facultés, réassureurs… 

Le tiers peut-il invoquer la clause compromissoire même si ’il n’est pas 

signataire de la convention d’arbitrage ? En sens inverse, la clause peut-elle être 

invoquée contre lui ? Peut-il agir directement contre l’assureur ? 

Au Maroc, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Casablanca 

a décidé que le tiers ne peut pas agir directement contre l’assureur de la responsabilité 

civile. En effet, la procédure d’arbitrage doit être, au préalable, engagée contre le 

civilement responsable pour fixer sa responsabilité et l’indemnité en réparation des 

dommages qu’il a causés, l’assureur responsabilité étant simplement substitué à lui 

pour le paiement de la dite indemnité. Ce dernier ne peut être alors directement cité par 
la victime faute de qualité et la sentence rendue en violation de ces règles est entachée 
d’une nullité d’ordre public empêchant son exequatur

123
. Les motifs de l’ordonnance 

méritent d’être éclaircis davantage pour savoir s’elle exige simplement la mise en 

cause du « défendeur principal » ou interdit absolument l’action directe contre 

l’assureur devant l’arbitre. 

                                                           

121-Avec cette règle, la dénomination «Protection and Indemnity» reçoit toute son application.  
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A.Mourre, L’intervention des tiers à l’arbitrage », Gaz.Pal., Lestenso, 3 juin 

2001, n°123, p.21. 

123
 Ordonnance n°1503 du 07 août 2006, Dos.n°1062/1/2006. 
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En droit comparé, la doctrine est partagée sur la question de savoir si l’assureur 

peut opposer à la victime agissant contre lui, la clause compromissoire signée avec le 

civilement responsable. Hagopian estime que la clause d’arbitrage contenue dans la 

police est opposable à la tierce victime agissant directement contre lui puisque l’action 

directe trouve sa source et ses limites dans le contrat d’assurance
124

. Tandis que 

d’autres auteurs avancent que la clause compromissoire est inopposable à la tierce 

victime qui dispose d’un droit propre et autonome par rapport au droit de l’assuré 

responsable qui nait au moment de l’accident et qui relève d’un régime juridique 

impératif
125

.  

La jurisprudence Belge est, cependant, d’un avis différent puisqu’elle estime que 

le tribunal judiciaire est incompétent pour connaitre de l’action de la victime contre 

l’assureur lié par une clause arbitrale avec l’assuré. C’est dire que la clause 

compromissoire est opposable à la victime
126

. 

La jurisprudence française est dans le même sens en ce qui concerne 
l’opposabilité de la clause compromissoire au bénéficiaire dans l’assurance pour 

compte. Ladite clause liant le stipulant et le promettant « peut être invoquée par et 

contre le bénéficiaire d’assurance »
127

. Cette solution doit être approuvée car 

l’exception à la relativité des conventions qui s’applique en amont à la naissance du 

droit du bénéficiaire (article 34 et s du DOC) doit s’appliquer en aval à l’opposabilité 

de la clause d’arbitrage.  

E. La portée de l’arbitrage en cas de recours subrogatoire de l’assureur 

La question est simple, mais la réponse est à la fois complexe et subtile. Les 

clauses d’arbitrage suivent-elles le sort du contrat principal ou de la créance lorsque 

ces derniers sont amenés à circuler ? Sont-elles opposables à l’assureur, lorsqu’elles 
simplement insérées dans les chartes parties auxquelles font références les 
connaissements? 

L’opposabilité de la clause compromissoire, contenue dans un connaissement ou 

dans une charte partie à laquelle il opère un renvoi, à un tiers ne répond décidemment 
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M.HAGOPIAN, in jurisclasseur responsabilité civile, fascicule n° 620, 1997. 
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F.Turgné, L’arbitrage en matière d’assurance et de réassurance, Economica, 
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l’instance arbitrale », Rev., Arb., 2008, p.233. 
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pas aux mêmes logiques que celles qui gouvernent le droit commun des cessions de 

créances et de contrats prévu aussi bien dans le DOC (189  à 208) que dans le code de 

commerce (529  à 536). Elle répond à la superposition des contrats et des sous contrats, 

à l'imbrication des connaissements et des chartes parties, à la prédominance des usages 

et coutumes maritimes, au statut du destinataire qui n'est ni tiers, ni vraiment partie au 

contrat de transport
128

. Le principe de la relativité des effets des contrats prévue par 

l'article 228 du DOC peine alors à dresser les "cloisons étanches"
129  

de cette 

construction contractuelle. L'opposabilité de la clause compromissoire à l’assureur 

subrogé dans les droits de celui qu’il a indemnisé subit de plein fouet ce 

décloisonnement maritime que les tribunaux s'efforcent, dans chaque fois, de 

démystifier selon que l’assureur tient directement ou indirectement ses droits de 

l’assuré.  

1. L'assureur tient ses droits directement de l'assuré 

En principe l'assureur est lié par la clause compromissoire qui liait l'assuré de 

qui il tient ses droits
130

. Il en est ainsi lorsque la clause est insérée dans le 
connaissement et acceptée par le subrogeant au plus tard au moment où il reçoit la 
marchandise

131
. Qu'en est-il de la situation dans laquelle le destinataire argue qu'il 

n'avait jamais pris connaissance d'une clause d'arbitrage insérée dans un connaissement 

de charte partie? 

S'agissant d'une clause d'arbitrage par référence, le consentement de la partie à 

laquelle est opposée doit s'apprécier avec une particulière exigence. Et s'agissant d'une 

convention en vertu duquel les parties renoncent à leur juge naturel, les tribunaux, cette 

renonciation ne peut être présumée
132 

ni doit être sérieusement contestée. Les tribunaux 
marocains ont manifesté clairement leur souci de contrôler le consentement du 
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 A. MALAN, le Royonnement de la clause compromissoire et de la clause 

attributive de juridiction dans les opérations de transport maritime, DMF, 

666, 2006, p.3 et s. 
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Cass.Com., 3 mars 1992, Rev.arb., 1992. 56, note de P.Delebecque. 
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 T. Commerce de Casablanca, jugement n°9110 du 27 mai 2014, Dos.Com., 

n°2072/6/2013. 
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destinataire avant de décider de l’(in) opposabilité de la clause d’arbitrage par 

référence à l’assureur. Ainsi, la cour suprême
133

 suivie par les juridictions du 

commerce
134

 retiennent que, pour être opposable à l’assureur subrogé, la clause 

d’arbitrage doit être expressément stipulée dans le connaissement, la simple référence à 

la charte partie la rend inopérante à l’égard du destinataire et de son assureur car le 

contrat d’affrètement concerne uniquement les rapports entre le fréteur et l’affréteur
135

. 

A défaut d’insertion de la clause dans le connaissement conformément à l’article 22 

des règles de Hambourg qui exige, en outre, que le connaissement doit expressément 

spécifier que la clause « lie le porteur du connaissement »
136

, l’assureur demeure 

étranger à l’arbitrage car il est considéré comme un tiers, la clause ne peut alors lui 

être opposable
137

. La Cour d’appel de commerce ajoute une autre condition : que la 
clause soit portée à la connaissance du destinataire au moment de la conclusion du 
contrat et non pas au moment de la réception de la marchandise

138. 
Or, contrairement à 

la conception classique du contrat du transport qui y voit une œuvre triangulaire entre 
le chargeur, le transporteur et le destinataire, ce dernier ne participe pas à la confection 

du contrat du transport ni à sa conclusion, en particulier dans la vente CAF. Il serait 

alors judicieux d’exiger son information, par un moyen ayant date certaine, au moment 

de la réception de la cargaison.  

Dans mon opinion, cette jurisprudence procède d’une combinaison entre la 

logique civiliste, fondée sur la distinction entre le contrat d’affrètement et le contrat de 

                                                           

133
 Arrêt n°1379 du 30 septembre 2009 

134
C.Appel de commerce de Casablanca, arrêt n°543/2012 du 31 janvier 2012, 

Dos.Comn°2570/2011/9 ; T. Commerce de Casablanca, jugements n°9110 du 

27 mai 2014, Dos.Com., n°2072/6/2013; n°9131 du 27 mai 2014, Dos.Com., 

n°12016/6/2013 ; n°7153 du 29 juin 2010, Dos.Com., n°8126/6/2008. En sens 

contraire, toutefois, lorsque le destinataire est en même temps affréteur du 

navire et que le connaissement est émis par référence à une charte partie (to 

beusedwith charter party) qui stipule le recours à l’arbitrage pour le 

règlement des différends (T. Commerce de Casablanca, jugements n°1750/07 

du 20 février 2007, Dos.Com., n°140/6/2005). 
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T. Commerce de Casablanca, jugements n°9110 du 27 mai 2014 précité. 
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 T .Commerce de Casablanca, jugement n°7153 du 29 juin 2010 précité.  
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T. Commerce de Casablanca, jugement n°9131 du 27 mai 2014 précité.  
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C.Appel de commerce de Casablanca, arrêt n°543/2012 du 31 janvier 2012 

précité. 
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transport chaque fois que le destinataire n’est pas lié par la charte partie, et la logique 
maritime qui considère la charte partie comme le document contractuel de base et le 
connaissement comme un simple moyen de preuve de la réception de la marchandise et 
donc du contrat du transport effectué sous couvert d’un connaissement de charte partie 

chaque fois que le destinataire est en même temps affréteur au voyage.  

En conséquence, cette jurisprudence mérite, en principe, d’être approuvée au 

regard de l’interprétation raisonnable du principe «compétence-compétence» à la 

lumière de l’article 22-2 des règles de Hambourg. Toutefois, elle a interprété de façon 

très large l’article 22-2 des règles de Hambourg en ajoutant d’autres conditions à celle-

ci. En effet, il suffit, pour être opposable à l’assureur, que le connaissement de charte 

partie stipule expressément et en caractère apparent (clairement) que la clause 

d’arbitrage contenue dans la charte partie engage le détenteur de bonne foi du 

connaissement.  

Par ailleurs, la clause d’arbitrage contenue dans une lettre de garantie donnée par 

une banque ou par un P & I Club et acceptée par l’assureur est opposable à ce dernier. 

Elle ne peut être, non plus, contestée par le transporteur ayant demandé l’émission de 

ladite lettre.  

2. L'assureur ne tient pas ses droits directement de l'assuré: circulation du 
connaissement 

La question se complique si l'assureur ne tient qu’indirectement ses droits de 

l’assuré et ce quel que soit le support de la clause compromissoire. En fait, je ne peux 
envisager toutes les situations qui peuvent se présenter en cas de circulation du 
connaissement. Je vais me contenter à deux hypothèses. 

La première hypothèse concerne le cas d'un vendeur-affréteur au voyage dans le 

cadre de la vente CAF, coût, assurance et fret, qui est également cessionnaire des 

droits de l'acheteur dans l'indemnité d'assurance. En effet, en cas de refus de réception 

de la marchandise avariée et de paiement du fret par l'acheteur bénéficiaire d'assurance 

qui refuse également l'endossement du connaissement, celui-ci peut, après avoir obtenu 

l'indemnité d'assurance auprès de l'assureur facultés, céder ses droits au vendeur-

affréteur ayant subi un préjudice réel et effectif. 

Dans ce cas, l'assureur tient il ses droits du destinataire qui n'a pas endossé le 

connaissement ou de l'affréteur cessionnaire? 

En fait, l'assureur ne peut être subrogé dans les droits du destinataire contre le 
transporteur car le réceptionnaire a refusé de se faire livrer la marchandise et 
d'endosser le connaissement et par conséquent la clause compromissoire est 

inopposable à l'assureur. L'assureur ne pouvait tenir ses droits que de l'affréteur 
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vendeur de la marchandise, auquel cas la clause d'arbitrage lui est également 

inopposable puisque le destinataire n’avait ni connu, ni acceptée la clause 

compromissoire. Surtout, il n’est pas certain qu’il est expressément mentionné dans le 
connaissement que ladite clause lie le porteur de ce dernier conformément au deuxième 
alinéa de l'article 22 des règles de Hambourg. Et puisque le cessionnaire recueillait les 

droits du cédant et l’assureur est subrogé, dans l’hypothèse précitée, dans les droits du 

cessionnaire, la clause ne lui est pas opposable.  

La même solution doit être adoptée en cas de cession du droit à l’indemnité 

d’assurance à l’affréteur au voyage par le destinataire avant le règlement du sinistre par 

l’assureur facultés. Ces derniers ne peuvent se voir opposés la clause d’arbitrage par 

référence que s’elle était également opposable au destinataire dans les conditions 

mentionnées ci-dessus. 

  Conclusion 

L’application des règles étudiées ci-dessus est contournée par au moins deux 

procédures spécifiques au Common Law : d’abord, la procédure Britannique de l’anti-
suit injonction qui permet le transfert de tous les litiges en Grande Bretagne et 
l’application d’un régime de responsabilité complètement différent de celui prévu 

impérativement par les règles de Hambourg. En effet, un justiciable, souvent le 

transporteur, qu’il soit anglais ou non, peut demander à un juge de la Haute Cour de 

Londres d’interdire à un autre justiciable la saisine d’un juge ou arbitre en dehors de la 
Grande Bretagne ou de mettre fin à la procédure déjà introduite devant un juge 
étranger. Cette procédure, anti-suit injonction, condamnée par la Cour de justice des 

communautés européennes lorsqu’elle s’exerce dans le cadre communautaire
139

, est 
souvent déclenchée contre les importateurs marocains pour les soustraire à leur juge 
naturel. Plus encore, la violation de cette procédure est assortie d’une double sanction : 

l’emprisonnement et des dommages et intérêts.  

Ensuite, la règle du forum non convenion qui constitue une procédure en vertu 

de laquelle une juridiction normalement compétente pour connaître d'une cause, peut 

décliner sa compétence au profit de la juridiction d'un autre Etat qu'elle juge plus 

appropriée à cet effet. Cette règle est généralement utilisée comme moyen d'exception 

mis à la disposition du défendeur, en particulier le transporteur, pour faire échec à 

l'action intentée par le demandeur en justice ou en arbitrage. A défaut de respect de 
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cette procédure prévue notamment par l’article 3135 du code civil québécois
140

, le juge 

du pays d’exécution peut refuser d’ordonner l’exequatur de la sentence arbitrale. 

                                                           

140
 Vanessa Arviset, « LES AVANTAGES ET LIMITES DE L’ARBITRAGE 

EN TANT QUE MODE DE RÉSOLUTION DES CONFLITS », mémoire 

encadré par Professeur TETLEY, UNIVERSITÉ McGILL, FACULTÉ DE 

DROIT, 2005. 



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

367 

انرابعانجزء   

أنشطة محكمة اننقض   
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 أوال: إصذارات محكمة اننقض
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نشرة قرارات ؿبكمة  -
 ،4النقض السلسة 

 )الغرفة االجتماعية(. 19اعبزء 

 

 

 

 

 

 

 

نشرة قرارات ؿبكمة  -
 ،4النقض السلسة 

 )الغرفة اعبنائية(. 20اعبزء 

 

 

 

 

 

 

 

نشرة قرارات ؿبكمة  -
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 ،5النقض السلسة 

 )الغرفة اؼبدنية(. 21اعبزء 
 

نشرة قرارات ؿبكمة  -
 ،5النقض السلسة 

)غرفة األحواؿ  22اعبزء 
 الشخصية كاؼبَتاث(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشرة قرارات ؿبكمة  -
 ،5النقض السلسة 

 )الغرفة التجارية(. 23اعبزء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشرة قرارات ؿبكمة  -
 ،5النقض السلسة 

 )الغرفة اإلدارية(. 24اعبزء 
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ؾبلة قضاء ؿبكمة النقض  -
 79العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؾبلة قضاء ؿبكمة النقض  -
 80العدد 

 

 

 

 

 

 

ؾبلة ملفات عقارية العدد  -
5  

 )قضااي التحفيظ العقارم(
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التقرير السنوم حملكمة  -
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 2014النقض 
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 األنشطة ثانيا:
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 الندوات الدولية والوطنية:

  للمعرض الدويل للكتاب ندوة علمية مع اإلعالـ  21نظمت ؿبكمة النقض دبناسبة الدورة
 20يـو اعبمعة الوطٍت حوؿ "دور إصدارات ؿبكمة النقض يف نشر اؼبعرفة القانونية"، وذلك 

 بقاعة الندوات ابؼبكتبة الوسائطية ؼبسجد اغبسن الثاين ابلدارالبيضاء. 2015فرباير 

الػػوازف حملكمػػة الػػنقض يف ؾبػػاؿ كقػػد ركػػزت اؼبػػداخالت كالنقاشػػات الػػيت تلتهػػا علػػى اغبضػػور 
البحث العلمي كالدراسات القانونية اؼبتخصصة من خالؿ التكثيف من إصداراهتا اليت تتػوىل نشػر 
اجتهاداهتػػا، كبػػدؿ اؼبزيػػد مػػن اعبهػػد لالرتقػػاء برسػػالتها العلميػػة النبيلػػة ذبػػاه قرائهػػا يف تنميػػة الفكػػر 

ا القضػػائية، كجعلهػػا رىػػن إشػػارة اؼبهتمػػُت القػػانوين اؼبتجػػدد مػػن خػػالؿ اإلسػػراع يف نشػػر اجتهاداهتػػ
كالباحثُت كاؼبمارسُت، فبػا يػدؿ علػى أنبيػة اػبطػة االسػًتاتيجية الػيت انتهجهػا فضػيلة السػيد الػرئيس 
األكؿ حملكمػػػػػػة الػػػػػػنقض األسػػػػػػتاذ مصػػػػػػطفى فػػػػػػارس الراميػػػػػػة لتطػػػػػػوير االجتهػػػػػػاد، كتوحيػػػػػػد الػػػػػػرؤل 

فقػػو كصػػناعة القضػػاء اؼبغػػريب كتوطيػػد  كالتوجهػػات، دبػػا وبقػػق األمػػن القضػػائي، كيسػػاىم يف تطػػوير
دعائم منظومتنا القضائية اؼبرتكزة علػى القػيم األخالقيػة الراسػخة اؼبسػتوحاة مػن ديننػا اغبنيػف كمػن 

 التوجهات السامية ؼبوالان أمَت اؼبؤمنُت صاحب اعباللة اؼبلك دمحم السادس داـ لو العز كالتمكُت.

 ؿبكمة النقض يف الندوة الدولية حوؿ "الًتاث الالمادي للمملكة دعامة للمغرب  شاركت
 "بطنجة . 2015مايو  29إىل غاية  27الصاعد" خالؿ الفًتة من 

يف إطار انعقاد الندكة الدكلية حوؿ "الًتاث الالمادم للمملكة دعامة للمغرب الصاعد" 
عة كالتجارة كاالستثمار كاالقتصاد الرقمي كاؼبنظمة من طرؼ مؤسسة مفتاح السعد ككزارة الصنا

مايو  29إىل غاية  27كاؼبكتب اؼبغريب للملكية الصناعية كالتجارية، سانبت ؿبكمة النقض من 
، بعرض ؾبموعة من الواثئق كاؼبخطوطات النادرة يف األركقة اؼبخصصة للعركض العلمية 2015

 بقصر موالم حفيظ بطنجة. 

ئق اؼبذكورة اليت تربز غٌت الًتاث القضائي اؼبغريب تعرض ألكؿ كذبدر اإلشارة إىل أف الواث
 مرة خارج فضاء متحف الذاكرة القضائية للمحكمة اؼبتواجد دبحكمة النقض. 
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 الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واؼبسح العقاري  نظمت ؿبكمة النقض بشراكة مع
بقصر  2015ماي  30و 29يومي واػبرائطية، ندوة وطنية يف موضوع األمن العقاري، وذلك 

 اؼبؤسبرات دبراكش.

كقد شارؾ يف ىذه التظاىرة العلمية اؽبامة فعاليات قضائية، كؿبافظو كاطر احملافظة 
العقارية، من ـبتلف أكباء اؼبملكة، إضافة إىل خرباء قانونيُت كاقتصاديُت كحقوقيُت كمهتمُت من 

ذين اغنوا اغبوار اؼبفتوح  على مدل يومُت صبيع التخصصات ذات الصلة ابجملاؿ العقارم، كال
بتدخالهتم، اليت استعرضوا من خالؽبا مقارابهتم كاقًتاحاهتم الكفيلة إبهباد اغبلوؿ اؼبالئمة 
لإلشكاالت ذات الصلة بتدبَت الشأف العقارم ببالدان، كذلك خالؿ  أربع جلسات كاف ؿبور 

ارم، ككرست اعبلسة الثانية ؼبوضوع أكالىا، البعد االقتصادم كاالجتماعي للتحفيظ العق
االجتهاد القضائي كاألمن العقارم، فيما خصصت اعبلسة الثالثة لتدارس آليات تبسيط مسطرة 
التحفيظ، أما اعبلسة الرابعة فتمحورت حوؿ اغبماية القانونية كالقضائية للحقوؽ الناشئة عن 

 التحفيظ العقارم.

ك سبيزت اعبلسة االفتتاحية ابلعرض القيم الذم قدمو الدكتور عبد الوىاب سيبويو يف 
شريط تلفزم أعدتو قناة ؿبكمة النقض، حيث تطرؽ لوسائل توثيق اؼبلكية العقارية يف صحرائنا 

 كأتثَت األعراؼ كالعادات ابؼبنطقة على ىذا التوثيق. 

ىتماـ أثرت أشغاؿ الندكة كحظيت اب قدـ السادة قضاة ؿبكمة النقض عركضا قيمةقد ك 
 اغباضرين كىم كالتايل:

 ذ. أضبد دضباف

 ذة. مليكة ابمي

 ذ. حسن منصف

 ذ. فكَت عبد العتاؽ
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 ذ. أضبد ملجاكم

 ذ. اغبسن البوعزاكم

 ذ. ابراىيم حبماين

 ذ. حسن فتوخ

 ذ. ابراىيم بوغبياف

 ذة. سعيدة بنموسى

 التوصيات العامة التالية:كقد أسفرت اؼبداخالت ك اؼبناقشات عن 
العمل على مراجعة النصوص التشريعية اؼبؤطرة للوعاء العقارم، كفق ما ضمن   -1

ابؼبذكرة االقًتاحية التفصيلية اؼبلحقة هبذه التوصيات، دبا يكرس األمن العقارم من خالؿ 
 ضماف:

 انسجاـ اؼبقتضيات القانونية؛ -
 تدارؾ ما اعًتاىا من نقص؛ -
 ى حق اؼبلكية الدستورم كاحًتاـ خصوصية العقارات كتنوعها ببالدان؛اغبفاظ عل -
االستجابة للتطور االقتصادم كاالجتماعي الذم يعرفو اؼبغرب كاؼبكانة اؼبتميزة اليت  -
 يتبوؤىا؛
الدعوة إىل  اعتماد حلوؿ توافقية، تستحضر يف معاعبتها اؼبقاربة اغبقوقية اؼببنية على  -2

خاصة فيما يتعلق بعقارات الدكلة كعقارات اعبماعات الساللية اليت طاؿ  اإلنصاؼ كاؼبساكاة،
 أمد النزاع بشأهنا يف اذباه كضع عقارم أكثر استقرارا؛

دعوة اعبهات الساىرة على تدبَت أمالؾ الدكلة اؼبخزنية منها كالغابوية كأمالؾ  -3
تشرؼ عليها، تعريفا هبا  اعبماعات الساللية إىل  إعداد دالئل تفيد ملكيتها لألراضي اليت

 كربصينا ؽبا؛
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من  3حث اإلدارة على إبداء مركنة أكثر يف منح الًتخيص اؼبنصوص عليو يف الفصل  -4
 ، يف انتظار التدخل التشريعي؛27/7/1919ظهَت 

العمل على مالءمة القوانُت يف اذباه إقرار التدخل اإلرادم لألكقاؼ يف دعاكل  -5
موضوعها ملكا كقفيا، كاستثناء األكقاؼ اؼبعقبة من قاعدة التطهَت  التحفيظ العقارم مىت كاف

 كفق ما جرل عليو االجتهاد القضائي؛
إعادة النظر يف مقتضيات اؼبادة الثانية من مدكنة اغبقوؽ العينية يف اذباه إقرار ضركرة  -6

حسن نية التشطيب على التقييدات اؼبؤسسة على تصرفات اؼببنية على التزكير، مع عدـ ربط 
 اؼبستفيد من التقييد أبجل معُت ضباية غبق اؼبلكية الدستورم؛

العمل على إهباد آليات للحد من ـباطر التصرفات بسوء نية ضباية ؼبكتسيب اغبقوؽ  -7
أثناء مسطرة التحفيظ، منها التنسيق بُت احملافظة العقارية كالنيابة العامة يف ؾباؿ البحث كالتحقق 

 ماد الوسائل التكنولوجية اؼبتطورة ؽبذا الغرض؛من التصرفات،  كاعت

من قانوف التحفيظ العقارم بفتح اجملاؿ إلمكانيات  109مراجعة مقتضيات الفصل  -8
 الطعن إبعادة النظر يف التقييدات اؼبسجلة ابلرسـو العقارية؛

اإلسراع إبخراج القرار الوزارم اؼبشًتؾ للوزير اؼبكلف ابلفالحة كالوزير اؼبكلف ابلعدؿ  -9
 174كالوزير اؼبكلف ابؼبالية احملدد لقيمة الدين اؼبضموف  ابلرىن االتفاقي كفقا ؼبقتضيات اؼبادة 

 ؛2015أبريل 30من مدكنة اغبقوؽ العينية كاؼبرسـو التطبيقي ؽبا الصادر بتاريخ 
تماد ملفات تقنية لتحديد األكعية العقارية اؼبزمع نزع ملكيتها لفائدة اؼبنفعة العامة اع -10

ابؼبوازاة مع مسطرة نزع اؼبلكية تفاداي لبعض التداخالت مع عقارات ؾباكرة مل زبضع لنفس 
 اؼبسطرة.   

الدعوة إىل إحداث آليات للتنسيق بُت كافة اؼبتدخلُت يف تدبَت الشأف العقارم  -11
اراي كقضائيا، مركزاي كجهواي، هتتم بدراسة اإلشكاليات العملية كالقانونية اليت سبس األمن إد

 العقارم ببالدان كاقًتاح اغبلوؿ الكفيلة بضمانو؛ 
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على غرار ابقي التخصصات العمل على إقرار قضاء متخصص يف اؼبنازعات العقارية  -12
 القضائية.

   9و 8يومي األؼبانية للتعاوف القانوين الدويل، نظمت ؿبكمة النقض بشراكة مع اؼبؤسسة  
بنزؿ الرابط ندوة حوؿ موضوع "ضباية األطفاؿ والقصر خاصة يف القانوف  2015 أكتوبر

 اعبنائي".

استهل السيد الرئيس األكؿ كلمتو ابلتعبَت عن مدل اعتزازه ابؼبشاركة يف ىذا اللقاء العلمي 
اؼبتميز الذم يتناكؿ موضوعا متعدد األبعاد كيكتسي أنبية كربل على ـبتلف اؼبستوايت قانونية، 

و مؤسسة قضائية، حقوقية، اجتماعية، ثقافية كسياسية كما نوه ابلعمل اعباد كاؼبتميز الذم تقـو ب
IRZ  .اليت نتقاسم معها عددا من ؾباالت االىتماـ كالكثَت من األىداؼ اؼبعرفية كالعملية 

ك أشار السيد الرئيس األكؿ ابف موضوع الطفل توليو بالدان أنبية كربل فالطفل مستقبل 
. الوطن، حيث ال ؾباؿ لالستهتار حبقوقو أك التجاكز بشأف ضماانت اغبماية الواجب توفَتىا لو

فاؼبغرب كضع ضباية األسرة كالطفل يف صلب أكراشو اإلصالحية الكربل على اعتبار أهنا العناصر 
 .األساسية لبناء أم ؾبتمع ديبوقراطي كترسيخ قيم اؼبواطنة كاألمن كاغبرية كاؼبساكاة

كيف األخَت شكر السيد الرئيس كل من ساىم من أجل إقباح ىذا اللقاء تفكَتان كإعدادان 
 كحضوران كأتطَتا،ن متمنيا ألشغاؿ الندكة كامل التوفيق كالنجاح. كتنظيما

يف كلمتو عرب السيد كزير العدؿ ك اغبرايت عن مدل اعتزازه ك فخره  لتنظم بالدان ؽبذا 
اؼبلتقى العلمي الدكيل الذم زبصصو ؼبناقشة موضوع "كضعية كضباية األحداث كالقصر يف 

ابألساس فتح ؾباؿ للنقاش العلمي اغبر، كإخراجو من إطاره الدعاكل اعبنائية"، ىادفة من كرائو 
الضيق كي سبتد جسور التعاكف كالتكامل بُت ـبتلف الفاعلُت يف اؼبيداف كل من موقعو. ؽبذا فإننا 
نعتز أيبا اعتزاز بوجود عدد كبَت من السادة رجاؿ القضاء كاؼبمارسُت كالقانونيُت كابقي اؼبهتمُت 

م يف إقباح ىذه التظاىرة، آملُت أف تسهم مداخالهتم كآراؤىم يف إغناء بيننا، كنثمن مسانبته
 النقاش.
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كأكضح أبف مناقشات اغبوار الوطٍت حوؿ إصالح منظومة العدالة شكلت فرصة ساكبة 
لبحث سبل تعزيز اغبماية القانونية لألطفاؿ بشقيها اؼبوضوعي كاإلجرائي، كتبلورت عدة 

السياؽ، كمن أبرز ىذه التوصيات: تعزيز اغبماية القانونية توصيات للحوار اؼبذكور يف ىذا 
لألطفاؿ، كتعزيز ضباية األحداث اؼبوجودين يف نزاع مع القانوف أك ضحية جريبة، كتوسيع اغبماية 
القانونية لألحداث يف كضعية صعبة، دبا وبقق مصلحتهم الفضلى، استكماال ؼبالءمة التشريعات 

 غبقوؽ الطفل. الوطنية مع اؼبعايَت الدكلية

كقد انعكست ىذه التوصيات على مشركعي القانوف اعبنائي، كاؼبسطرة اعبنائية، حيث 
 ضبال تعديالت جوىرية كجد مهمة سبثلت أىم معاؼبها فيما يلي:

  إعادة النظر يف قواعد ؿباكمة األحداث يف اذباه مالئمة اؼبسطرة اعبنائية مع
سنة  15مقتضيات االتفاقيات الدكلية بشكل يسمح بعدـ إمكانية اغبكم على اغبدث دكف سن 

 بعقوبة سالبة للحرية.

 .تشديد العقوبة يف جرائم األخالؽ اليت يكوف ضحيتها قاصر 

  يف تغيَت التدابَت  اغبمائية اؼبرصودة لألحداث منح اإلمكانية  لقاضي األحداث
 اعباكبُت.

  سنة. 20سبديد مشوؿ التدابَت اغبمائية لألطفاؿ يف كضعية صعبة إىل سن 

أملنا أف تسفر النقاشات اليت ستعرفها أشغاؿ ىذا اللقاء عن توصيات تعزز كضعية    
 األحداث، كضبايتهم.

قيمة انلت اىتماـ اغباضرين ك أغنت أشغاؿ قدـ السادة قضاة ؿبكمة النقض عركضا قد ك 
 الندكة كىم كالتايل:

  اغبماية القانونية للقاصر  ذ. الطيب أقبار، رئيس الغرفة اعبنائية دبحكمة النقض "
 "كضحّية يف اعبريبة يف إجراءات الدعاكل اعبنائية
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 " الوضعية ذة. عتيقة السنتيسي، رئيسة القسم اعبنائي السادس  دبحكمة النقض
 انونية للقاصر كضحية يف اعبريبة يف القانوف اعبنائي".الق

 " الوضعية القانونية للقاصر   ذ. حسن البكرم، رئيس غرفة دبحكمة النقض
  يف القانوف اعبنائي" كفاعل أصلي أك مشارؾ يف اعبريبة

 " اغبماية القانونية للقاصر كفاعل يف ذ. دمحم بن ضبو، رئيس غرفة دبحكمة النقض
 راءات الدعول اعبنائية".اعبريبة يف إج
 "  اغبماية القانونية ذ. صبايل إدريسي عبد الواحد،رئيس غرفة دبحكمة النفض

إعادة التأىيل كإعادة اإلدماج كالرعاية الالحقة لإلفراج :  /للقاصر أثناء ك إثر فًتة تقضية العقوبة
 التجربة اؼبغربية".

بة بالده يف ضباية األطفاؿ ك القصر كما قدـ الفريق األؼباين مداخالتو نبت ابػبصوص ذبر 
ك اإلجراءات اليت يتم ازباذىا على صعيد القانوف اعبنائي ك قانوف اؼبسطرة اعبنائية كمساطر التتبع 

 ك الرعاية ك إعادة اإلدماج غبماية األطفاؿ ك القصر ضحااي أك فاعلُت أك مشاركُت.

ألحداث ىي مفهـو إنساين يقـو العدالة اعبنائية ل ك يف اػبتاـ اتفق اؼبشاركوف على أف
على مبادلء سامية هتدؼ إىل اغبفاظ على كرامة الطفل كضبايتو من كل خطر يتهدده، نظرا 
لكونو صغَت السن قليل اػبربة كالتجربة كقابل للوقوع يف االكبراؼ كاعبنوح بسهولة كىي عدالة 

اعبانح . كضبايتو من  تتميز ابلنهج الًتبوم كاإلصالحي الذم يرمي إىل تقوًن سلوؾ اغبدث
االكبراؼ على اعتبار إف مكافحة جنوح األحداث ، ابلنسبة للعدالة اعبنائية لألطفاؿ القاصرين ، 

 ترتكز على مبدأ اؼبصلحة العليا للطفل كعلى فلسفة إعادة إدماجو إجتماعيا.

  نظمت ؿبكمة النقض وجامعة دمحم اػبامس ابلرابط بشراكة مع ؿبكمة النقض اإليطالية
وجامعة انبويل الثانية دبقر جامعة دمحم اػبامس كلية العلـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

اللقاء اإليطايل اؼبغريب األوؿ للقانوف اؼبقارف يف موضوع: "الفقو القانوين .السويسي ابلرابط –
 .2015 دجنرب 18و 17وذلك يومي يف اجتهادات احملاكم العليا"، 
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إطار انفتاح ؿبكمة النقض كاعبامعة على ؿبيطها الوطٍت كالدكيل من  جاء ىذا اللقاء يف
خالؿ خلق التواصل بُت القضاة كالباحثُت كاؼبهنيُت يف العلـو القانونية كتبادؿ اػبربات كالتجارب 
كاؼبهارات اليت من شأهنا أف تثرم اؼبمارسات القضائية اؼبرتبطة ابلقانوف اؼبقارف، تغٍت مواضيع 

 نتدايت كاؼبؤسبرات العلمية كمراكز البحث العلمي.البحث يف اؼب

كيهدؼ ىذا اللقاء إىل الوقوؼ على مكانة الفقو القانوين يف االجتهاد القضائي على 
مستول البلدين كمدل استثمار ىذا الفقو يف إثراء العمل القضائي كاالرتقاء أبدائو دبا يضمن 

فها اجملتمع مع الًتكيز على تبادؿ اػبربات بُت البلدين مسايرتو للتطورات كالتغَتات اؼبتواترة اليت يعر 
 الصديقُت.

أما ؿباكر اللقاء فهي تشمل اؼبفاىيم اؼبرتبطة جبميع فركع القانوف كالفقو كاالجتهاد 
القضائي يف منهج كصفي ربليلي يهدؼ إىل البحث عن اؼبمارسات القضائية الفضلى اؼبرتبطة 

 التالية:  ابلقانوف اؼبقارف من خالؿ الربؾبة

 اعبلسة األكىل: الفقو القانوين كاالجتهاد يف القانوف اؼبقارف؛  - 

 اعبلسة الثانية: قانوف األسرة؛  - 

 اعبلسة الثالثة: القانوف اػباص؛  - 

 اعبلسة الرابعة: القانوف العاـ. - 

النقض ىذا كقاـ الوفد اإليطايل اؼبشارؾ يف أشغاؿ ىذا اللقاء الدكيل بزايرة ؼبقر ؿبكمة 
للقياـ جبولة يف أىم مرافقها كاالطالع على ما يزخر بو متحف الذاكرة القضائية من كاثئق 

 قضائية اندرة تؤرخ للًتاث القضائي الوطٍت يف ـبتلف أبعاده كذبلياتو.
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 :اللقاءات التواصلية

  مشاركة ؿبكمة النقض يف مائدة مستديرة ابؼبعهد الدويل للقضاء ودولة القانوف بفالت دبالطا
 .2015يناير  23و 22خالؿ يومي 

 فبثلة بكل من السادة: 

 حسن القادرم، رئيس القسم اعبنائي اػبامس دبحكمة النقض -

 عبد الرزاؽ صالح رئيس غرفة دبحكمة النقض -

لتدعيم اؼبواجهة اعبنائية لإلرىاب من قبل السلطات نظمت ىذه اؼبائدة اؼبستديرة 
القضائية العليا: أبكركاب، مشاؿ إفريقيا ك الشرؽ األكسط حيث كانت الغاية منها دعم كبار 
اؼبسؤكلُت القضائيُت يف تبٍت استجابة العدالة اعبنائية ؼبكافحة اإلرىاب )أكركاب ك الشرؽ األكسط 

 ك مشاؿ إفريقيا(.

د الرزاؽ صالح خالؿ اعبلسة األكىل دبداخلة حوؿ طريقة معاعبة ك قد ساىم ذ. عب
قضااي االرىاب من طرؼ الغرفة اعبنائية دبحكمة النقض.ك يف اعبلسة اػبامسة تدخل ذ. حسن 
القادرم للتعريف دبا تقـو بو اؼبملكة اؼبغربية من جهود يف ميداف مكافحة اإلرىاب حيث أكضح 

ق يف قضااي اإلرىاب ك كذا اجتهادات ؿبكمة النقض  اإلطار القانوين اؼبغريب ك تطور
 خبصوصها.

  لقاءا تواصليا مع األستاذ عبد 2015مارس  03يـو الثالاثء نظمت ؿبكمة النقض صباح ،
 اللطيف يكو، األستاذ جبامعة اغبسن األوؿ بسطػات واؼبوثق دبدينة الدار البيضاء.

يف يكو، األستاذ جبامعة اغبسن األكؿ نظمت احملكمة لقاءا تواصليا مع األستاذ عبد اللط
بسطػات كاؼبوثق دبدينة الدار البيضاء لفائدة السادة رؤساء الغرؼ كاألقساـ كاؼبستشارين ابلغرفة 

موضوع "أتويل اؼبدنية كغرفة األحواؿ الشخصية كاؼبَتاث كالغرفة التجارية كالغرفة اإلدارية، يف 
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، ابلقاعة الكربل للمحكمة، على الساعة الثانيػة 2015مارس  03كذلك يـو الثالاثء  العقود"
 عشرة زكاال.  

كيدخل ىذا اللقاء يف إطار األنشطة اليت تربؾبها ؿبكمة النقض، هبدؼ أتمُت الفضاء 
 اؼبعريف الغٍت ابللقاءات العلمية كالتواصلية.

ض، بكلمة افتتح اللقاء األستاذ عبد الرضباف اؼبصباحي، رئيس الغرفة التجارية دبحكمة النق
رحب فيها ابألستاذ احملاضر عبد اللطيف ايغو رئيس ىيئة اؼبوثقُت ابلدار البيضاء، مذكرا دبساره 
األكاديبي كاؼبهٍت، كما سلط الضوء على أنبية موضوع " أتكيل العقود" ابلنظر لإلشكاليات اليت 

كس أنبية االستفادة يطرحها موضوع تفسَت العقود، كاألخطاء اليت تعرفها عملية ربريرىا، فبا يع
 من التجارب العملية للسادة اؼبوثقُت يف ىذا اجملاؿ.

كبعد اؼبداخلة القيمة للسيد اؼبوثق، فتح النقاش الذم أطرتو تدخالت السادة رؤساء 
الغرؼ كالسادة اؼبستشاركف، كتفاعل معو األستاذ احملاضر، لتتمخض عنو ؾبموعة من التوصيات 

 أنبها:

على ىيئة التوثيق من خالؿ برؾبة تكوين متخصص، لفائدة اؼبلحقُت أنبية االنفتاح  -
القضائيُت ابؼبعهد العايل للقضاء، كذلك دبكاتب السادة اؼبوثقُت كاحملامُت اؼبقبولُت للًتافع أماـ 
ؿبكمة النقض، من اجل تتبع ربرير العقود كمباشرهتا عن كثب لإلؼباـ أكثر بتقنيات أتكيل 

 العقود؛

ف ضباية اؼبستهلك فيما يتعلق ابلعقود اجملحفة يف مضموهنا ابلطرؼ الضعيف تفعيل قانو  -
 فيو؛

تفاداي  -ما أمكن –العمل على ربرير العقود الرظبية من طرؼ اؼبوثقُت ابللغة العربية  -
 للتأكيالت كالتفسَتات اليت ربيد ابلعقود عن إرادة األطراؼ بسبب الًتصبة اؼبعيبة أحياان؛
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على   2015لتوثيق االلكًتكين اؼبزمع العمل هبا ابلدار البيضاء أكاخر سنة تعميم ذبربة ا -
 كافة مدف اؼبملكة؛

اؼبتعلق دبهنة التوثيق فيما ىبص عدـ كركد العقود الرظبية على  2009تعديل قانوف  -
العقارات غَت القابلة للتفويت عموما، حبصر ىذا اؼبنع على العقود الرظبية النهائية دكف العقود 

 لرظبية االبتدائية.ا

  مشاركة ؿبكمة النقض يف مائدة مستديرة منظمة من طرؼ اؼبعهد الدويل للقضاء ودولة
 .2015أكتوبر  8إىل  6 القانوف بلبناف خالؿ الفًتة من

 :فبثلة ابلسيد 

 عبد الرزاؽ صالح رئيس غرفة دبحكمة النقض -

 ككبار العليا احملاكم لقضاةمنتدلن  إنشاء مشركع يف الثانية ىذه اؼبرحلة ك ىي  تضّمنت

 .دكلّيُت كخرباء العليا احملاكم من قضاة اإلرىاب مشاركة مكافحة سياؽ يف القضائّيُت اؼبسؤكلُت

 العاـ ابؼبّدعي كما العديل؛ اللبنانّية كاجمللس التمييز ؿبكمة من بقضاة اؼبشاركوف كقد التقى

احملكمة  يف التحقيق كقضاة اؼبدنّيُت كاؼبستشارين اغبكومة مفّوض كانئب كبرئيس التمييزم،
 كحضر .العدؿ كزير مع لقاء تنظيم كمتّ  العسكريّة؛ التمييز ؿبكمة رئيس إىل إضافةن  العسكريّة؛

 .القضائّية الدركس معهد من اؼبتدّرجُت القضاة من25 أيضنا األّكؿ اليـو مناقشات

 :يلي ما على الثالثة األاّيـ خالؿ النقاش مواضيع اشتملت كقد

 كعائالهتم. القضاة أمن -

 القانونّية. األصوؿ مراعاة يف كاغبقوؽ الدكيل القانوف -

 القضااي. إدارة تقنّيات -
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 اؼبّتهم. حقوؽ -

 الدفاع. كحقّ  احملاكمات تسريع بُت ما التوازف إرساء القرائن، -

 الشهود. ضباية -

  القضاة  ، لقاءا تواصليا مع السادة2015شتنرب  10يـو اػبميس نظمت ؿبكمة النقض صباح
 اعبدد اؼبعينُت ابحملكمة.

على الساعة العاشرة صباحا دبقر  2015شتنرب  10ؿبكمة النقض يـو اػبميس  نظمت 
احملكمة لقاءا تواصليا مع السادة القضاة اعبدد اؼبعينُت ابحملكمة، كىم لببة من صفوة قضاة 
اؼبملكة سيعززكف صفوؼ ىذه احملكمة الرائدة كىذا الصرح العتيد كىذه األسرة اؼبتماسكة، أسرة 

  ؿبكمة النقض.

ة اؼبغرب اؼبتميزين الذين بصموا على مسار ىي غبظة احتفاء هبم، بنخبة جديدة من قضا
قضائي متسم ابلكفاءة كاعبدية كااللتزاـ كالتبصر كالتشبث ابألخالقيات كاؼبثل الكربل كاغبفاظ 

 على ظبعة القضاء ككرامتو.

كتعد ىذه اؼبناسبة كذلك فرصة ىامة لتكريس تقاليد قضائية تنهل من تراثنا الزاخر األثيل 
األصيلة اليت تستند على قيم العطاء كتالقح التجارب بُت األجياؿ دبنطق  كمن فضائلنا القضائية

األسرة اؼبوحدة كركح الفريق الواحد الذم يسوده التقدير كاالحًتاـ كالنصح كاإلرشاد كالتضامن 
 كالتآزر كالصرب كاألانة كالثبات كنكراف الذات.

 

 لدوليُت اؼبنظم ابلوالايت اؼبتحدة مشاركة قضاة من ؿبكمة النقض اؼبغربية يف برانمج الزوار ا
شتنرب  26األمريكية وقد اختَت لو موضوع "النظاـ األمريكي ودولة القانوف" خالؿ الفًتة من 

 .2015أكتوبر  16إىل غاية 
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 من : يتكوف القضائي حملكمة النقض ككاف الوفد

 مصطفى بعاج، رئيس غرفة دبحكمة النقض. -

 النقض.رشيد صادقي، مستشار دبحكمة  -

 حسن فتوخ، مستشار دبحكمة النقض. -

 سلول مزكز، قاضية ملحقة دبحكمة النقض. -

 إيباف اؼبالكي قاضية ملحقة دبحكمة النقض. -

  مشاركة ؿبكمة النقض يف اؼبائدة اؼبستديرة األخَتة اؼبنظمة من طرؼ اؼبعهد الدويل للقضاء
 .2015دجنرب  17و 16 ودولة القانوف بفالت دبالطا خالؿ يومي

 :فبثلة ابلسادة 

 عبد الرزاؽ صالح رئيس غرفة دبحكمة النقض -

 حسن البكرم رئيس غرفة دبحكمة النقض -
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 اؼبشاركة يف التظاىرات الوطنية والدولية:

 

 شاركت ؿبكمة النقض يف تظاىرات كطنية كندكات دكلية كالتايل:

  مشاركة السيد مصطفى فارس الرئيس األوؿ حملكمة النقض يف حفل توزيع األوظبة يـو
 دبقر اؼبعهد العايل للقضاء ابلرابط. 2015فرباير  16االثنُت 

 القوانُت التنظيمية يف دستور  فبثلة ابلسيد حسن فتوخ، يف ندوةض مشاركة ؿبكمة النق "
" اؼبنظمة من طرؼ الوازرة اؼبكلفة ابلعالقات مع الربؼباف واجملتمع اؼبدين،  2011فاتح يوليوز 

 .2015فرباير  25يـو األربعاء وذلك دبقر كلية اغبقوؽ السويسي الرابط 

  مشاركة الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى فارس يف اؼبناظرة الوطنية اليت نظمتها
ار: صبيعا من أجل عدالة مستقلة، نزيهة، وانجعة، صبعية ىيئات احملامُت ابؼبغرب ربت شع

بقاعة الندوات ابؼبركب الرايضي لألعماؿ االجتماعية  2015فرباير  27اعبمعة وذلك يـو 
 لقضاة وموظفي وزارة العدؿ واغبرايت دبراكش.

  الدولية  يف الندوة رئيس الغرفة اعبنائية، ؿبكمة النقض فبثلة ابلسيد الطيب أقبارمشاركة
 إبيفراف. 2015مارس  6يـو اعبمعة  إشكاالت اػبطأ الطيب، وذلكحوؿ 

 " :مشاركة ؿبكمة النقض فبثلة ابلسيدة رجاء اؼبراحي يف ندوة حوؿ موضوعPolitique de 

la  Concurence et politique Industriel , Vecteur de la Croissance" 

مارس بقاعة " عبد العزيز مزايف بلفقيو "  19، يـو اػبميس واليت نظمها ؾبلس اؼبنافسة 
 .2015ؼبؤسسة دمحم السادس للًتبية والتكوين 

  مشاركة ؿبكمة النقض فبثلة ابلسيد نور الدين النسناسي، يف ندوة حوؿ موضوع: حصيلة
يـو اإلثنُت وآفاؽ الوساطة اؼبؤسساتية ابؼبغرب، اؼبنظمة من طرؼ مؤسسة وسيط اؼبملكة 

 درسة الوطنية لإلدارة ابلرابط.ابؼب 2015مارس  23
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  مشاركة ؿبكمة النقض فبثلة ابلسيد حسن فتوخ، يف لقاء تواصلي حوؿ " اؼبساواة واؼبناصفة
يف قلب أشغاؿ اؼبؤسسات الدستورية والوطنية "، واؼبنظم من طرؼ اجمللس االقتصادي 

ئة العليا لالتصاؿ واالجتماعي والبيئي، اجمللس الوطٍت غبقوؽ اإلنساف، وسيط اؼبملكة، واؽبي
على الساعة الثالثة بعد الزواؿ بقاعة  2015مارس  25يـو األربعاء السمعي، وذلك 

 االجتماعات دبقر اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي.

  مشاركة الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى فارس يف " اؼبلتقى اػبامس ؼبوثقي دوؿ
نظم من طرؼ اؽبيئة الوطنية للموثقُت واالرباد الدويل حوض البحر األبيض اؼبتوسط " اؼب

بفندؽ روايؿ توليب سييت  2015مارس  27و 26يومي اػبميس واعبمعة للتوثيق وذلك خالؿ 
 سانًت بطنجة.

  رئيس غرفة األحواؿ الشخصية ابراىيم حبماين بكل من السيدالنقض فبثلة مشاركة ؿبكمة ،
يف ندوة حوؿ: إشكالية اإلجهاض  س الغرفة اعبنائية،، رئيوالسيد الطيب أقبار واؼبَتاث،

دبقر اجمللس الوطٍت غبقوؽ اإلنساف على الساعة  2015مارس  31يـو الثالاثء السري، وذلك 
 اغبادية عشرة صباحا. 

  والسيد  ، رئيس الغرفة األوىل،ؿبكمة النقض فبثلة ابلسيد عبد العلي العبوديمشاركة
يف اجتماع مع السيد وزير العدؿ  األحواؿ الشخصية واؼبَتاث،، رئيس غرفة ابراىيم حبماين

على الساعة الرابعة  2015مارس  31يـو الثالاثء واغبرايت حوؿ موضوع اإلجهاض، وذلك 
 بعد الزواؿ دبقر وزارة العدؿ واغبرايت ابلرابط. 

 مشاركة ؿبكمة النقض فبثلة ابلسيدة لطيفة توفيق يف ندوة حوؿ"إعماؿ حقوؽ اإلنساف 
وإحقاقها: أية مقارابت ألية سياقات"، الذي مت تنظيمها من طرؼ اؼبنظمة اؼبغربية غبقوؽ 

على الساعة التاسعة  2015أبريل  10يـو اعبمعة اإلنساف ومؤسسة فريدريش إيربت، وذلك 
 صباحا دبقر اؼبكتبة الوطنية للمملكة اؼبغربية ابلرابط.

  حوؿ موضوع "اؼبعاعبة  دولة تركيال ؿبكمة النقض يضم قضاة وموظفُت وفد منمشاركة
إىل  12من " وذلك خالؿ الفًتة اؼبمتدة وتطوير العمل القضائي اؼبعلوماتية للملفات القضائية

 . 2015أبريل  18



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

390 

  " مشاركة الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى فارس يف ندوة وطنية حوؿ
 20 يـو اإلثنُت وزارة العدؿ واغبرايت نظمتهامستجدات مسودة مشروع القانوف اعبنائي "، 

 على الساعة التاسعة صباحا دبقر اندي بنك اؼبغرب ابلرابط. 2015 أبريل

  :مشاركة الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى فارس يف يـو دراسي حوؿ موضوع
يـو "، واغبرايت بشراكة مع ؾبلس أورواب وزارة العدؿ نظمتودستورية القوانُت"، الدفع بعدـ "

 دبقر وزارة العدؿ واغبرايت على الساعة التاسعة صباحا. 2015ماي  13األربعاء 

  لتأسيس القوات  59مشاركة الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى فارس يف الذكرى
على الساعة الواحدة زواال، دبقر اندي ضباط  2015ماي  14يـو اػبميس اؼبسلحة اؼبلكية 

 ينة الدارالبيضاء.البحرية اؼبلكية دبد

  موضوعيف ابلسيد علي الغزواين مشاركة ؿبكمة النقض فبثلة: "Renforcement de 

l’équité judiciaireبدولة   2015يونيو  12ماي إىل  28من  " وذلك خالؿ الفًتة اؼبمتدة
 كوراي.

  مشاركة ؿبكمة النقض فبثلة ابلسيد رشيد صادقي يف يـو دراسي حوؿ موضوع: ىندسة
 2015يونيو  10يـو األربعاء العامة إلدارة السجوف وإعادة اإلدماج  ، نظمتو اؼبندوبيةالسجوف

 على الساعة التاسعة صباحا دبقر اعبامعة الدولية ابلرابط.

  مشاركة ؿبكمة النقض فبثلة ابلسيد عمر ؿبفوظي يف ندوة وطنية حوؿ القانوف اؼبنظم ؼبهنة
يـو ىيئات احملامُت ابؼبغرب،  تقل، نظمتو صبعيةومساحملاماة ربت شعار: من أجل دفاع قوي 

 ابلقنيطرة. 2015يونيو  12اعبمعة 

  مشاركة ؿبكمة النقض فبثلة ابلسيد عمر ؿبفوظي يف ندوة وطنية حوؿ القانوف اؼبنظم ؼبهنة
احملاماة ربت شعار: من أجل دفاع قوي ومستقل، الذي نظمتو صبعية ىيئات احملامُت 

 ابلقنيطرة. 2015يونيو  12يـو اعبمعة ابؼبغرب، 

 العدالة  :مشاركة ؿبكمة النقض فبثلة ابلسيد حسن فتوخ يف ندوة وطنية حوؿ موضوع"
يونيو  13يـو السبت مقاربة تشريعية قضائية"،  –العقارية يف ظل الوضعية العقارية الراىنة 

 دبقر كلية العلـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة. 2015
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  موضوعيف بندهبور مشاركة ؿبكمة النقض فبثلة ابلسيد اعبياليل: "Prévention de la 

criminalitéبدولة كوراي 2015يونيو  27إىل  7من  " وذلك خالؿ الفًتة اؼبمتدة. 

  بعدـ مشاركة الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى فارس يف ندوة دولية حوؿ الدفع
شتنرب  16و  15يـو الثالاثء واألربعاء واغبرايت،  زارة العدؿو  انظمته، دستورية القوانُت

 ، دبقر اؼبكتبة الوطنية للمملكة اؼبغربية ابلرابط.2015

  مشاركة الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى فارس يف ذكرى االحتفاؿ ابليـو العاؼبي
لإلحصاء واؼبنظم من طرؼ اؼبندوبية السامية للتخطيط ربت الرعاية السامية لصاحب 
اعباللة اؼبلك دمحم السادس نصره هللا، ربت شعار: "إحصائيات من أجل حياة أفضل "، 

 دبقر مركز التكوين التابع لبنك اؼبغرب ابلرابط. 2015كتوبر أ 20وذلك يـو الثالاثء 

  مشاركة ؿبكمة النقض فبثلة ابلسيد عبد الرضباف مصباحي يف اؼبؤسبر الوطٍت السابع للهيئة
على الساعة اػبامسة  2015أكتوبر  23يـو اعبمعة الوطنية للمهندسُت اؼبساحُت الطبوغرافيُت 

 مساء بقصر اؼبؤسبرات ابلصخَتات.

  مشاركة ؿبكمة النقض فبثلة ابلسيدة لطيفة توفيق يف ندوة وطنية حوؿ " الصحة ابلسجوف "
و  26اإلثنُت والثالاثء العامة إلدارة السجوف وإعادة اإلدماج، وذلك يـو  اؼبندوبية نظمتها

دبركز االستقباؿ والندوات ؼبؤسسة دمحم السادس للنهوض ابألعماؿ  2015أكتوبر  27
 عليم والتكوين ابلرابط.االجتماعية للت

  :مشاركة الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى فارس يف ندوة علمية حوؿ موضوع
 29 - 28اػبميس واعبمعة  األربعاء،واغبرايت وذلك أايـ  وزارة العدؿ نظمتهاالتدبَت، حوار 

 .2015أكتوبر  30و 

 وة دولية حوؿ: " أي مشاركة الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى فارس يف ند
التنظيمية ضماانت الستقالؿ القضاة والسلطة القضائية ابؼبغرب على ضوء مشاريع القوانُت 

 30يـو اعبمعة اغبسنية للقضاة بشراكة مع صبعية القضاة اؽبولنديُت  الودادية نظمتها"، 
 بقاعة ميغاراما ابلدار البيضاء. 2015أكتوبر 
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  مشاركة ؿبكمة النقض فبثلة ابلسيدة لطيفة توفيق يف ندوة وطنية حوؿ " مشاركة األشخاص
والتحدايت اؼبتعلقة بتضمُت بعد اإلعاقة يف  2015شتنرب  04يف وضعية إعاقة يف استحقاقات 

النهوض حبقوؽ األشخاص يف وضعية إعاقة، وذلك  التحالف من أجل نظمهابرامج عمل " 
 بفندؽ كولدف توليب فرح ابلرابط. 2015نرب نو  17يـو الثالاثء 

  مشاركة ؿبكمة النقض فبثلة ابلسيد عبد العلي العبودي يف الندوة الوطنية حوؿ" العدالة
 11يـو اعبمعة والتعاوف القضائي الدويل: أية عالقة " اؼبنطمة من طرؼ ىيئة احملامُت بطنجة 

 بفندؽ سوالزور بطنجة. 2015دجنرب 

 حملكمة النقض السيد مصطفى فارس يف الندوة العلمية الثانية " أايـ  وؿاأل مشاركة الرئيس
 11يومي اعبمعة والسبت اؼبايل للدارالبيضاء،  القطب اليت نظمهاالدار البيضاء للتحكيم " 

 ابلدار البيضاء. 2015دجنرب  12و

  ية يف مشاركة ؿبكمة النقض فبثلة ابلسيد دمحم اػبضراوي يف ندوة حوؿ " الضماانت اؼبسطر
للرابط للخرباء احملاسبُت بشراكة مع احملكمة  اجمللس اعبهوي نظمهااعببائي اؼبغريب " القانوف 

 بفندؽ سوفيتيل ابلرابط. 2015دجنرب  18يـو اعبمعة اإلدارية ابلرابط 

  مشاركة ؿبكمة النقض فبثلة ابلسيدة لطيفة توفيق يف ندوة وطنية حوؿ حقوؽ اؼبؤلف
مع  ىيئة احملامُت ابلرابط بشراكة نظمتهاتطبيقاهتا ومساطر ضبايتها "، واغبقوؽ اجملاورة : 

وزارة االتصاؿ ووزارة العدؿ واغبرايت واؼبكتب اؼبغريب غبقوؽ اؼبؤلفُت واؼبعهد العايل للقضاء 
 دبركز االستقباؿ والندوات ؼبؤسسة دمحم اػبامس ابلرابط. 2015دجنرب  22يـو الثالاثء 
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 االجتماعات

  للتعليمات اؼبولوية السامية عباللة اؼبلك دمحم السادس نصره هللا و أيده، رئيس اجمللس تنفيذا
 دبحكمة النقض يـو 2015األعلى للسلطة القضائية، االعالف عن افتتاح السنة القضائية 

 .2015يناير  27الثالاثء 

يف إطار الرعاية اؼبلكية السامية اؼبوصولة اليت ربظى هبا أسرة القضاء من قبل صاحب 
اعباللة اؼبلك دمحم السادس نصره هللا كأيده، كإبذف سامي من جاللتو، افتتح الرئيس األكؿ حملكمة 

على الساعة اغبادية  2015يناير  27كذلك يـو الثالاثء  2015النقض السنة القضائية اعبديدة 
 شرة صباحا ابلقاعة الكربل حملكمة النقض.ع

كلقد عرفت ىذه اعبلسة الرظبية حضورا ىاما ؼبختلف الشخصيات، يتقدمهم كزير العدؿ 
كاغبرايت كاألمُت العاـ للحكومة كرئيس اؽبيئة اؼبركزية للوقاية من الرشوة كاؼبدير العاـ للمعهد 

ؿ كاغبرايت، ككذلك اؽبيئة القضائية حملكمة العايل للقضاء كمديرم اإلدارة اؼبركزية لوزارة العد
النقض كالرؤساء األكلُت حملاكم االستئناؼ كالوكالء العامُت للملك لديها، كما عرفت حضور 
لببة متميزة من قضاة صبهورية السوداف الشقيقة كعلى رأسهم سيادة رئيس القضاء الدكتور حيدر 

 ـ.دفع هللا ابإلضافة إىل ـبتلف فبثلي كسائل اإلعال

كيف كلمة لو ألقاىا ابؼبناسبة، استعرض السيد مصطفى فارس الرئيس األكؿ حملكمة 
، اليت اعتربىا "ؿبطة 2014النقض، اػبطوط الكربل غبصيلة عمل احملكمة طيلة السنة القضائية 

ىامة لوضع أسس كآليات استقالؿ السلطة القضائية كاالنطالؽ كبو اؼبستقبل على قاعدة صلبة 
 ة".كخبطى اثبت

 ك تطرؽ السيد الرئيس األكؿ إىل احملاكر اإلسًتاتيجية التالية:

 . مشاريع التحديث كاغبكامة القضائية،1

 . تفعيل اغبق يف الولوج للعدالة كاغبق يف اؼبعلومة )ميثاؽ اؼبتقاضي(،2
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 . تكريس آليات التواصل،3

 ع اؼبدين،. االنفتاح الوطٍت كالدكيل على الفاعلُت يف قطاع العدالة كاجملتم4

 . الدبلوماسية القضائية.5

مث أعطيت الكلمة للسيد الوكيل العاـ للملك لدل ؿبكمة النقض، الذم أكضح أف ىذه 
احملكمة "مل تتواف يف أف تكوف قراراهتا عنواان إلدراؾ كنو القوانُت خاصة منها اغبديثة، كمعجما 
ؽبا، فقرارات غرفها فرادل أك ؾبتمعة، أزالت اللبس عن ما شكل من نصوص، كاضعة حدا لكل 

 ئ، أك تفسَت متجاكز يفتح اجملاؿ لغصب اغبقوؽ أك ضياعها". أتكيل خاط

كلقد أشار السيد الوكيل العاـ للملك إىل أف نسبة القضااي اليت حكمت يف أقل من سنة 
 . %20مل تتجاوز نسبة مدة الفصل ألكثر من سنة يف حُت  %80بلغت 

كيف ختاـ كلمتو، التمس السيد الوكيل العاـ للملك من السيد الرئيس األكؿ اإلعالف عن 
كىو اؼبلتمس الذم استجاب إليو السيد الرئيس األكؿ كأعلن  2015افتتاح السنة القضائية لسنة 

 عن انطالؽ السنة القضائية اعبديدة بكافة ؿباكم اؼبملكة.
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 االستقباالت

كؿ حملكمة النقض عددا من السفراء ك الوفود القضائية كتناكؿ استقبل السيد الرئيس األ
النقاش بعض النقط القانونية كالقضائية اليت هتم البلدين كما قاـ بتوديع بعضهم على إثر انتهاء 

 مهمتهم يف بلدان:

   2015يناير  15يـو اػبميس استقباؿ الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى فارس 
 وفدا عن اعبمعية األمريكية للمحامُت والقضاة.

 2015يناير  15استقبل السيد مصطفى فارس الرئيس األكؿ حملكمة النقض يـو اػبميس 
 على الساعة اغبادية عشرة صباحا دبقر احملكمة كفدا عن اعبمعية األمريكية للمحامُت كالقضاة.

مريكية للمحامُت كالقضاة مرفوقا كيتكوف الوفد من السيد إستيفاف زاؾ رئيس اعبمعية األ
ابلسيد عمر البدكم مدير اؼبكتب الفرعي للجمعية ابلرابط ابإلضافة إىل عدد من اػبرباء 

 األمريكيُت اؼبتخصصُت يف الشأف القضائي كالقانوين.

كأتيت ىذه الزايرة بناء على رغبة ملحة من اعبمعية لإلطالع على ذبربة ؿبكمة النقض 
ارة القضائية كتنزيل اؼببادئ كالضوابط األساسية للحكامة كعلى رأسها خبصوص ربديث اإلد

 دمقرطة الولوج إىل اؼبعلومة كإشراؾ صبيع فعاليات اجملتمع يف األنشطة اليت تنظمها احملكمة.

   2015فرباير  09يـو االثنُت استقباؿ الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى فارس 
 نوين الدويل ابؼبملكة اؽبولندية.وفدا عن مركز التعاوف القا

 2015فرباير  09استقبل السيد مصطفى فارس الرئيس األكؿ حملكمة النقض يـو االثنُت 
على الساعة الثانية عشرة زكاال دبقر احملكمة.كفدا عن مركز التعاكف القانوين الدكيل ابؼبملكة 

كالسيد رينييو فاف زكتفاف  CILCاؽبولندية يتكوف من السيد عبد اعبليل اتؾ اتؾ مدير مشركع 
 رئيس ؿبكمة االستئناؼ اإلدارية بالىام. 
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ككانت ىذه الزايرة مناسبة الستحضار العالقات اؼبتميزة اليت ذبمع بُت اؼبملكتُت اللتاف 
ربدكنبا الرغبة يف التعاكف كالتشارؾ من أجل الدفع قدما ابلشأف القضائي ليتبوأ اؼبكانة الالئقة 

سم مشًتكة للدفاع عن استقاللية القضاء كرجاالتو، كما كاف ىذا اللقاء مناسبة بو، كذبمعهما قوا
ربدث خالؽبا اعبانباف عن أنبية آفاؽ التعاكف القضائي اؼبشًتؾ، كأكد السيد الرئيس األكؿ على 
ضركرة االرتقاء بو إىل مستوايت أعلى لتبادؿ التجارب كاػبربات كعرب عن أملو يف تتويج ىذا 

لتوقيع على اتفاقية شراكة كتعاكف مع اؼبركز كإحداث آلية للتواصل كالتنسيق تتوىل التقارب اب
 إعداد برامج التأىيل كالتطوير.

كمن جانبو عرب الوفد عن امتنانو ؽبذا اللقاء كإعجابو دبستول التعاكف ك ابلدينامية  
يف مواكبة  اؼبتسارعة اليت يعرفها كرش إصالح القضاء ابؼبغرب ككذا مساعي ؿبكمة النقض

 تطورات اإلدارة العصرية كأبدل استعداده التاـ لاللبراط يف بلورة التصورات اؼبستقبلية البناءة.

   2015فرباير  12يـو اػبميس استقباؿ الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى فارس 
 السيد ؿبححمَّت عيسى حاليكيمي وزير العدؿ وحقوؽ اإلنساف التشادي.

 2015فرباير  12استقبل السيد مصطفى فارس الرئيس األكؿ حملكمة النقض يـو اػبميس  
على الساعة العاشرة كالنصف صباحا دبقر احملكمة كفدا قضائيا ىاما من صبهورية التشاد على 

 رأسو السيد ؿَبَمَّت عيسى حاليكيمي كزير العدؿ كحقوؽ اإلنساف التشادم.

رفاف حوؿ سبل الرقي دبستول التعاكف بُت البلدين بشكل خالؿ ىذه اؼبناسبة تباحث الط
.  يستجيب لتطلعات الشعبُت إىل قضاء نزيو، سريع، شفاؼ، منصت كخدـك

كأتيت ىذه الزايرة يف إطار تعزيز التعاكف الثنائي بُت ؿبكمة النقض اؼبغربية كالسلطات 
يف ؾباؿ تدبَت كتطوير اؼبوارد القضائية جبمهورية التشاد من أجل تبادؿ اػبربات كتعزيز القدرات 

البشرية كتثمُت قدراهتا اؼبعرفية كتعزيز التعاكف يف ؾباؿ تبادؿ اػبربات كتالقح اؼبهارات، كهبذه 
 اؼبناسبة اطلع الوفد على الربامج التحديثية حملكمة النقض  كاألكراش  الكربل اليت البرطت فيها.
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  2015مارس  05يـو اػبميس فى فارس استقباؿ الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصط 
 وفدا ديبلوماسيا عن سفارة اؼبملكة العربية السعودية.

 2015مارس   05استقبل السيد مصطفى فارس الرئيس األكؿ حملكمة النقض يـو اػبميس 
على الساعة اغبادية عشر صباحا دبقر احملكمة كفدا ديبلوماسيا عن سفارة اؼبملكة العربية 

 ط كيتكوف من:السعودية ابلراب

معايل الدكتور عبد الرضباف  بن دمحم اعبديع سفَت اؼبملكة العربية السعودية اؼبعتمد  -
 ابلرابط؛

 الدكتور نواؼ الرقايب رئيس قسم شؤكف الرعااي السعوديُت؛ -

 كالسيد عبد هللا اغبدادم رئيس قسم الشؤكف القانونية. -

أكجو العالقات اؼبغربية السعودية اؼبتميزة خالؿ  ىذا اللقاء استعرض السيد الرئيس األكؿ 
كالسياسات الوسطية كاؼبواقف البناءة للعاىلُت اؼبلك سلماف بن عبد العزيز كجاللة اؼبلك دمحم 
السادس نصره هللا كاليت تعرب عن إرادهتما اؼبشًتكة من أجل تعزيز التعاكف اؼبثمر بُت الشعبُت كمع  

 كافة األمم كالشعوب احملبة للسالـ.

كأتيت ىاتو الزايرة يف إطار بركتوكوؿ زايرة اؼبؤسسات الذم يقـو بو السيد السفَت ؼبختلف 
اؼبؤسسات الدستورية اؼبغربية، كهباتو اؼبناسبة قدـ لو عرض حوؿ ؿبكمة النقض من خالؿ 

 ككذا مشاريعها اؼبستقبلية. 2013/2017إقبازاهتا كإحصائياهتا كإسًتاتيجياهتا التحديثية 

كخالؿ ىذا اللقاء أكد السفَت السعودم على أف ؿبكمة النقض تعترب ؿبكمة مبوذجية 
كمثاال وبتدا بو للمؤسسة القضائية الناجحة كأنو هبب استثمار ىذا النجاح كاالستفادة من شباره 
كاعتماده كنموذج يف النظاـ القضائي السعودم خاصة كأف البلدين ذبمعهما كثَت من القواسم 

كالقيم كاؼببادئ كتقاليد كفبارسات بُت الشعبُت على أكثر من صعيد، كقبل مغادرة السيد اؼبشًتكة 
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السفَت كالوفد اؼبرافق لو سلم لو السيد الرئيس األكؿ درع احملكمة كما قاـ جبولة استطالعية ألىم 
 مرافقها.

   2015مارس  12فارس يـو اػبميس استقباؿ الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى 
 .رئيس احملكمة الدستورية عبمهورية الدومينيك Milton Ray GUEVARAلسيد ل

 2015مارس  12استقبل السيد مصطفى فارس الرئيس األكؿ حملكمة النقض يـو اػبميس 
رئيس احملكمة  Milton Ray GUEVARAعلى الساعة العاشرة صباحا دبقر احملكمة السيد 

 كفد قضائي رفيع اؼبستول.  الدستورية عبمهورية الدكمينيك على رأس

خالؿ ىذه اؼبناسبة تباحث الطرفاف حوؿ سبل الرقي دبستول التعاكف بُت البلدين بشكل 
يستجيب لتطلعات الشعبُت.كأتيت ىذه الزايرة يف إطار تعزيز التعاكف الثنائي بُت األجهزة 

 القضائية ابؼبملكة اؼبغربية ك صبهورية الدكمنيك ك تبادؿ اػبربات.

اؼبناسبة كجو السيد الرئيس األكؿ حملكمة النقض دعوة للسيد رئيس ؿبكمة النقض كهبذه 
جبمهورية الدكمنيك لزايرة اؼبغرب .كما أشار السيد الرئيس األكؿ إىل أف ؿبكمة النقض بصدد 

 تنظيم مؤسبر يشمل دكؿ أمريكا الالتينية حيث كجو دعوة إلشراؾ نظَته جبمهورية الدكمنيك .

رض رئيس احملكمة الدستورية عبمهورية الدكمينيك أكجو الشراكة كالتعاكف كمن جهتو، استع
اليت ذبمع بلده ابؼبملكة اؼبغربية، مشَتا إىل الدكر اؽباـ الذم يلعبو اؼبغرب يف منطقة حبر الكارييب 
خاصة على اؼبستول االقتصادم كالتقٍت كمؤكدا عن رغبتو يف االستفادة من التجربة اؼبغربية يف 

 لعدالة الدستورية كحل إشكاليات اؽبجرة كمناىضة صبيع أشكاؿ اعبريبة.ؾباؿ ا

  2015مارس  30يـو االثنُت  استقباؿ الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى فارس 
 قاضيا إداراي. 37وفدا اتيالنداي مكوان من 

 2015مارس  30استقبل السيد مصطفى فارس الرئيس األكؿ حملكمة النقض يـو االثنُت 
قاضيا إداراي، حيث قاـ  37على الساعة الثانية بعد الزكاؿ دبقر احملكمة كفدا اتيالنداي مكوان من 
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من أجل التعرؼ على التجربة اؼبغربية يف ؾباؿ  2015مارس  31إىل  29بزايرة عمل إىل اؼبغرب من 
قرارات كأنشطة  القضاء اإلدارم كاغبكامة اعبيدة ككذا مفهـو اإلدارة القضائية اغبديثة على ضوء

 احملكمة اإلدارية.

كاستفاد الوفد من عرض متخصص حوؿ القضاء اإلدارم دبحكمة النقض ألقاه األستاذ 
دمحم منقار بنيس رئيس الغرفة اإلدارية دبحكمة النقض. تاله بعد ذلك عرض حوؿ احملاكم اإلدارية 

 الستئناؼ اإلدارية ابلرابط.ابؼبغرب ألقاه األستاذ دمحم الصقلي حسيٍت الرئيس األكؿ حملكمة ا

  2015ماي  07يـو اػبميس  اؿ الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى فارساستقب 
 وفدا ىاما من اؼبوثقُت من صبهورية الصُت الشعبية.

 2015مام  07استقبل السيد مصطفى فارس، الرئيس األكؿ حملكمة النقض يـو اػبميس 
على الساعة الواحدة بعد الزكاؿ دبقر احملكمة ، كفدا ىاما من اؼبوثقُت من صبهورية الصُت 

 الشعبية.

 ك يتكوف  الوفد من السيدات كالسادة:

 زىينك شاهني مدير مكتب العدؿ يف شنغهام؛  -

 ىوانغ كيوف رئيس رابطة كتاب العدؿ من شنغهام؛  -

 من شنغهام؛لُت كيوبُت مستشار رابطة كتاب العدؿ   -

 ىو كياف آك انئب مدير إدارة شؤكف اؼبوظفُت دبكتب العدؿ يف شنغهام؛  -

كسو كينغ انئبة مدير إدارة األنشطة التوثيقية دبكتب العدؿ يف شنغهام، مديرة اؼبركز    -
 الصيٍت الفرنسي  للتدريب كالتوثيق التجارم كالقانوين يف شنغهام؛

ز الصيٍت الفرنسي للتدريب كالتوثيق التجارم كالقانوين يف كك كينغلييانغ انئبة مدير اؼبرك  -
 شنغهام، مًتصبة.
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كيف ىذا اإلطار، قدـ للوفد عرض مفصل حوؿ ؿبكمة النقض )تنظيمها، ىيكلتها، 
 اختصاصاهتا، أنشطتها، إحصائياهتا كبراؾبها التحديثية(.

  2015ماي  21 يـو اػبميس اؿ الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى فارساستقب 
 وفدا قضائيا من صبهورية السوداف.

 2015مام  21استقبل السيد مصطفى فارس الرئيس األكؿ حملكمة النقض يـو اػبميس 
 على الساعة اغبادية عشرة صباحا دبقر احملكمة كفدا قضائيا من صبهورية السوداف.

العالقات اؼبتميزة كيف كلمة الًتحيب، أشاد السيد الرئيس األكؿ حملكمة النقض أبنبية 
كابلدكر البناء الذم تلعبو الدبلوماسية القضائية يف ؾباؿ تعميق كتطوير ىذه العالقات بُت 

 اؼبملكة اؼبغربية كصبهورية السوداف.

مث استعرض السيد الرئيس األكؿ أبرز التطورات اليت شهدىا قطاع العدؿ يف السنوات 
مة النقض من خالؿ إسًتاتيجيتها اؽبادفة إىل أتىيل األخَتة كالدينامية الكبَتة اليت تشهدىا ؿبك

اإلدارة القضائية كذبويد اػبدمات كالرفع من اؼبردكدية، كما نوه السيد الرئيس األكؿ ابػبطوات 
اعببارة اليت خطتها صبهورية السوداف الشقيقة يف تثبيت مبدأ فصل السلط كاستقاللية القضاء 

ول اؼبتميز الذم كصلت إليو منذ زمن بعيد كىو ما جعلها كالنهوض ابلسلطة القضائية إىل اؼبست
 رائدة يف ىذا اجملاؿ.

  2015ماي  26يـو الثالاثء  استقباؿ الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى فارس 
  التعاوف و اؼبخدرات ؼبكافحة  الدويل اؼبكتب مديرة ،JANAE COOLEYالسيدة جاف كويل 

 اآلمن.
 2015ماي  28يـو اػبميس  حملكمة النقض السيد مصطفى فارس استقباؿ الرئيس األوؿ 

 من اؼبملكة البلجيكية. Polytechnique de Monsوفدا عن صبعية حقوؽ وواجبات وكلية 
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 2015مام  28استقبل السيد مصطفى فارس الرئيس األكؿ حملكمة النقض يـو اػبميس 
دا عن صبعية حقوؽ ككاجبات ككلية على الساعة الثانية عشرة كالنصف زكاال دبقر احملكمة.كف

Polytechnique de Mons .من اؼبملكة البلجيكية  

كيف كلمة الًتحيب، أشاد السيد الرئيس األكؿ حملكمة النقض أبنبية العالقات اؼبتميزة 
كابلدكر البناء الذم تلعبو الدبلوماسية يف ؾباؿ تعميق كتطوير ىذه العالقات بُت اؼبملكة اؼبغربية 

 كاؼبملكة البلجيكية.

مث استعرض السيد الرئيس األكؿ أبرز التطورات اليت شهدىا قطاع العدؿ يف السنوات 
األخَتة كالدينامية الكبَتة اليت تشهدىا ؿبكمة النقض من خالؿ إسًتاتيجيتها اؽبادفة إىل أتىيل 

ئيس األكؿ ابػبطوات اإلدارة القضائية كذبويد اػبدمات كالرفع من اؼبردكدية، كما نوه السيد الر 
 اعببارة اليت خطتها اعبمعية يف التعريف ابؼبؤسسات الوطنية اؼبغربية.

  2015يونيو  10يـو األربعاء  استقباؿ الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى فارس 
 .(CNUCEDوفدا من خرباء مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة والتنمية )

 2015يونيو  10األكؿ حملكمة النقض يـو األربعاء  الرئيس مصطفى فارس، استقبل السيد
كفدا من خرباء مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة كالتنمية الثانية بعد الزكاؿ دبقر احملكمة، على الساعة 

(CNUCED.) 

 كيتكوف ىذا الوفد من السيدة كالسادة:

- : Julieta COCAاؼبكلفة دبشركع برانمج MENA  للتجارة  دبؤسبر األمم اؼبتحدة
 ، CNUCED  كالتنمية

-  :Juan Luis Cruceleguiرئيس قسم تقوية القدرات كاػبدمات االستشارية  

CNUCED  ، 
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-  :Gustavo Valbuena عضو اجملموعة االستشارية ػبرباء سياسية اؼبنافسة كضباية
 ،CNUCED ب اؼبستهلك

-  : Philippe Brusick اؼبنافسة كضباية عضو اجملموعة االستشارية ػبرباء سياسة
  CNUCED .كاؼبدير السابق لسياسات اؼبنافسة كضباية اؼبستهلكُت ب اؼبستهلك

كيف كلمة ترحيبية، أشاد السيد الرئيس األكؿ أبنبية برامج التعاكف الدكلية يف ربقق النمو 
هنا االقتصادم كاالجتماعي اؼبستدًن كأف اؼبغرب كاف دائما مرحبا ابلربامج التنموية اليت من شأ

إدماج اؼبملكة يف ؿبيطها اعبهوم كاإلقليمي ك الدكيل، مؤكدا على أف القضاء ىو اآللية األساسية 
 غبماية اغبقوؽ كخلق ؾباؿ سليم للمنافسة النزيهة بُت اؼبقاكالت.

سيطلق  CNUCED MENAكذبدر اإلشارة إىل أف مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة ك التنمية
ؼ إنعاش اإلدماج اعبهوم بواسطة كضع كتطبيق معايَت ، الذم يستهدCOMPALبرانمج 

اؼبنافسة كضباية اؼبستهلكُت كأداة للنمو االقتصادم اؼبستدًن يف منطقة الشرؽ األكسط كمشاؿ 
إفريقيا. ك من أىم أىداؼ ىذا الربانمج تقوية القدرات لبلداف اؼبنطقة يف اعتماد كتنفيذ الربامج 

ؼبستهلك، من جهة، ككضع إسًتاذبية إقليمية ؼبساعدة بلداف اإلقليمية للمنافسة ككذا ضباية ا
 اؼبنطقة يف تطبيق قوانُت اؼبنافسة من جهة أخرل.

 2015يونيو  11يـو اػبميس  استقباؿ الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى فارس 
وزير العدؿ وشؤوف السجوف اؼبكلف حبقوؽ اإلنساف جبمهورية جيبويت السيد فرح علي 

 عسوه.

 2015يونيو  11استقبل السيد مصطفى فارس الرئيس األكؿ حملكمة النقض يـو اػبميس 
على الساعة اغبادية عشر صباحا دبقر احملكمة كفدا قضائيا رفيع اؼبستول من صبهورية جيبويت 

 ترأسو السيد كزير العدؿ كشؤكف السجوف اؼبكلف حبقوؽ اإلنساف السيد فرح علي عسوه. 
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جنوب كتعميق الشراكات -يف إطار ترسيخ أكجو التعاكف جنوب كأتيت ىذه الزايرة
اؼبؤسساتية بُت اؼبغرب كالدكؿ اإلفريقية من أجل خلق دينامية جهوية ذات أبعاد تنموية يف عمق 

 إفريقي ينسجم مع اؼبرجعيات التارىبية للقارة.

رافق لو أكجو كقد تباحث السيد الرئيس األكؿ حملكمة النقض كالسيد كزير العدؿ كالوفد اؼب
االستفادة اؼبتبادلة من التجربتُت اؼبغربية كالتجيبوتية ككذا ـبططات العمل اؼبشًتكة بُت ؿبكمة 

 النقض كاحملكمة العليا عبيبويت.

من جهة أخرل أتيت ىذه الزايرة يف سياؽ اؼبستول اؼبتميز للعالقات اليت تربط بُت اؼبملكة 
القضائي يف تدعيم كتوطيد ىذه العالقات خدمة للمصاٌف  اؼبغربية كصبهورية جيبويت كأنبية البعد

اؼبشًتكة بُت البلدين. كيف ىذا االطار عرب الرئيس األكؿ حملكمة النقض يف كلمة ترحيبية عن 
سعادتو البالغة ابستقباؿ الوزير اعبيبويت كالوفد اؼبرافق لو .كما استعرض اإلصالحات العميقة 

اجملاؿ القضائي كاؼبؤسسايت ربت القيادة الرشيدة لصاحب اعباللة  اليت شهدهتا اؼبملكة اؼبغربية يف
 .2011نصره هللا كأيده كيف ظل دستور 

كمن جهتو عرب السيد كزير العدؿ اعبيبويت عن سركره العميق لتواجده يف ىذه اؼبؤسسة 
ستمر العتيدة، مؤكدا أف ىذه الزايرة بداية لتعاكف قضائي شامل يهم جانب التكوين كالتكوين اؼب

 كتبادؿ التجارب كاػبربات كاالستشارات بُت البلدين.

 2015يونيو  17يـو األربعاء  استقباؿ الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى فارس 
 Saidمفوض اللجنة الدولية للحقوقيُت والسيد سعيد بنعربية  Philippe TEXIERالسيد 

BENARABIA لجنة.مدير الربانمج رفقة ابقي أعضاء وفد ال 

على الساعة  2015يونيو  17استقبل السيد الرئيس األكؿ حملكمة النقض يـو  األربعاء
اغبادية عشرة صباحا دبقر احملكمة كفدا رفيع اؼبستول من اللجنة الدكلية للحقوقيُت يتكوف من 

 Saidمفوض اللجنة الدكلية للحقوقيُت كالسيد سعيد بنعربية  Philippe TEXIERالسيد 

BENARABIA .مدير الربانمج رفقة ابقي أعضاء كفد اللجنة 
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كخالؿ ىذا اللقاء، استعرض السيد الرئيس األكؿ أبرز التطورات اليت شهدىا قطاع العدؿ 
يف السنوات األخَتة كاألكراش التنموية الكربل من أجل النهوض ابلسلطة القضائية إىل اؼبستول 

الدينامية الكبَتة اليت تشهدىا ؿبكمة النقض من  اؼبتميز  الذم تطمح إليو اؼبملكة اؼبغربية، ككذا
 خالؿ إسًتاتيجيتها اؽبادفة إىل أتىيل اإلدارة القضائية كذبويد اػبدمات كالرفع من اؼبردكدية.

 2015يوليوز  22يـو األربعاء  استقباؿ الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى فارس 
 ة االستئناؼ أبقبَتس ابعبمهورية الفرنسية.الرئيسة األوىل حملكم Martin-Pigalleالسيدة 

 2015يوليوز  22الرئيس األكؿ حملكمة النقض يـو األربعاء  استقبل السيد مصطفى فارس
الرئيسة  Martin-Pigalle الثانية عشرة كالنصف بعد الزكاؿ دبقر احملكمة السيدة  على الساعة

 .أبقبَتس ابعبمهورية الفرنسية األكىل حملكمة االستئناؼ

مناسبة الستحضار العالقات اؼبتميزة اليت ذبمع بُت اؼبملكة اؼبغربية  ككانت ىذه الزايرة
الفرنسية الصديقة. كيف ىذا اإلطار، تباحث الطرفاف حوؿ سبل التعاكف كالتشارؾ من  كاعبمهورية

اعبهازين  الدفع قدما ابلقضااي القضائية اؼبشًتكة، كما استحضرا القواسم اؼبشًتكة اليت ذبمع أجل
الرئيس األكؿ على  القضائيُت خاصة مبدأ الدفاع عن استقاللية القضاء كرجاالتو، كأكد السيد

 .ضركرة االرتقاء بو إىل مستوايت أعلى ككذا تبادؿ التجارب كاػبربات

الرئيسة عن امتناهنا ؽبذا اللقاء كإعجاهبا دبستول التعاكف  كمن جانبها، عربت السيدة
اليت يعرفها كرش إصالح القضاء ابؼبغرب ككذا مساعي ؿبكمة النقض يف  رعةكابلدينامية اؼبتسا
 اإلدارة العصرية كأبدت استعدادىا التاـ لاللبراط يف بلورة التصورات اؼبستقبلية مواكبة تطورات

 .البناءة

 وفدا  2015شتنرب  8يـو الثالاثء  استقباؿ الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى فارس
 فيع اؼبستوى من سلطنة عماف.قضائيا ر 
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 2015شتنرب  08استقبل الرئيس األكؿ حملكمة النقض األستاذ مصطفى فارس يـو الثالاثء 
على الساعة اغبادية عشرة صباح دبقر احملكمة كفدا قضائيا رفيع اؼبستول من سلطنة عماف 

 :يتكوف من  الشقيقة

العليا كأمُت عاـ ؾبلس الشؤكف بن دمحم اغبضرمي انئب رئيس احملكمة  الدكتور خليفة -
 اإلدارية،

 .بن سعود اؼبعشرم رئيس اإلدارة العامة لشؤكف التنفيذ الشيخ مازف -

 ىاتو الزايرة يف إطار تعاكف كتنسيق يف اجملاالت القضائية كالقانونية بُت السلطتُت أتيت

يف اؼبملكة  القضائيالقضائيتُت يف البلدين كحبث سبل تعزيزىا كاالطالع على مسار العمل 
 .آليات سَت التقاضي كالتحقيق كاحملاكمة كتنفيذ األحكاـ اؼبغربية كعلى

اللقاء، استعرض السيد الرئيس األكؿ حملكمة النقض أكجو العالقات األخوية  يف بداية ىذا
 مؤكدا على عمق الركابط اليت ذبمع بينهما كاليت تؤسس لتعاكف مثمر قائم بُت البلدين الشقيقُت،

كالعطاء دبا ىبدـ اؼبنظومة القضائية كالقانونية للبلدين، مشَتا اىل الدكر الكبَت  على قيم التبادؿ
الكفاءات القضائية كالقانونية يف بناء اجملتمعات كضباية اغبقوؽ كاغبرايت. كيف ىذا  الذم تلعبو

ذبلياتو عن طريق أكد على ضركرة تثمُت ركابط التعاكف القضائي بُت البلدين يف ـبتلف  اإلطار،
من أجل خلق دينامية   التجارب كاػبربات كزايرات الوفود كالتداريب اؼبعمقة للمهارات تبادؿ

 .قضائية كقانونية فعالة بُت البلدين

القائمة  الوفد القضائي على متانة الركابط التارىبية كالدبلوماسية كاجملتمعية جانبو، أكد من
ؿبكمة النقض اؼبغربية كاحملكمة  ؼبشًتؾ يف اجملاؿ القضائي بُتبُت البلدين، مربزا أنبية العمل ا

القضائية  لسلطنة عماف ككذا التواصل كالتنسيق الدائم بينهما من أجل تعزيز العالقات العليا
 .كتطويرىا
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كما أكد الوفد على أنبية اؼبوقع االعتبارم حملكمة النقض فبا هبعلها أتخذ مبادرات  
ل ال تقل أنبية عن العمل القضائي أال كىو الدبلوماسية القضائية كتؤدم أدكارا أخر  شجاعة

ابلرصيد اغبقوقي كالقانوين للمغرب كتراثو التارىبي كاغبضارم كمشركعو اجملتمعي  كالتعريف
ابلتطور الذم يشهده  كما أشاد الوفد.اؼبتميز من خالؿ تنمية عالقات التعاكف الدكلية اغبداثي

 .إصالح منظومة العدالة لقضاء كاألشواط الكبَتة اليت قطعها كرشاؼبغرب يف ؾباؿ استقالؿ ا

 2015شتنرب  17يـو اػبميس   رئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى فارسلؿ ااستقبا 
 الدكتور اؼبستشار وىيب دمحم ـبتار رئيس احملكمة الدستورية جبمهورية السوداف.

 2015شتنرب  17استقبل الرئيس األكؿ حملكمة النقض األستاذ مصطفى فارس يـو اػبميس 
على الساعة الرابعة بعد الزكاؿ دبقر احملكمة.كفدا قضائيا من صبهورية السوداف يًتأسو الدكتور 

 اؼبستشار كىيب دمحم ـبتار رئيس احملكمة الدستورية ابلسوداف .

األكؿ حملكمة النقض جبهود صبهورية السوداف من أجل كيف كلمة لو، أشاد السيد الرئيس 
الرقي ابألداء القضائي كاغبفاظ على استقالؿ القضاء، كما استعرض األكراش الكبَتة اؼبفتوحة 

 ابؼبملكة اؼبغربية من أجل إصالح منظومة العدالة كتقويتها كضباية حقوؽ اإلنساف.

  2015أكتوبر  13يـو الثالاثء  فارساستقباؿ الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى 
وفدا قضائيا رفيع اؼبستوى من اؼبملكة العربية السعودية برآسة الشيخ القاضي إبراىيم بن 

 صاحل السويلم.

 2015أكتوبر  13استقبل السيد الرئيس األكؿ حملكمة النقض مصطفى فارس يـو الثالاثء 
قضائيا رفيع اؼبستول من اؼبملكة العربية على الساعة اغبادية عشرة صباحا دبقر احملكمة كفدا 

 السعودية برآسة الشيخ القاضي إبراىيم بن صاٌف السويلم.

كبعد الًتحيب أبعضاء الوفد القضائي السعودم كاإلشادة ابلعالقات األخوية الكبَتة 
اؼبمتدة عرب التاريخ بُت البلدين الشقيقُت، أعطى السيد مصطفى فارس حملة عن األكراش الكربل 
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اليت تعرفها بالدان على ـبتلف األصعدة بفضل القيادة اغبكيمة كالرؤية اؼبتبصرة عباللة اؼبلك دمحم 
السادس داـ لو النصر كالتمكُت، مركزا يف ىذا اػبصوص على اإلصالحات اليت تعرفها بالدان يف 

ن كقريبة من ؾباؿ العدالة مربزان ؿبكمة النقض كنموذج للمقاربة اعبديدة لعدالة يف خدمة اؼبواط
انتظارات اؼبتقاضُت بفضل زبطيط اسًتاتيجي طباسي مرتكز على رؤية كاضحة كأىداؼ ؿبددة 
كآليات للتتبع كالتقييم شفافة كانجعة، فبا أسفر عن نتائج كمية ككيفية من مستول جد متميز 

 دبعايَت دكلية.

حملكمة  كما أعطيت للوفد القضائي السعودم شركحات عن أقساـ اإلدارة القضائية
النقض كمباذج لقرارات كأحكاـ رائدة خاصة يف القضااي كاؼبنازعات اإلدارية كاليت يعترب اؼبغرب 
رائدان فيها ابلنظر إىل الًتاكمات اليت كرسها من خالؿ أحكاـ جريئة منفردة وبتذل هبا، تؤسس 

 ؼبغرب اغبقوؽ كاغبرايت كدكلة اغبق كاؼبؤسسات.

السعودم ليقدـ عبارات الشكر كاالمتناف على ىذه العناية كقد تناكؿ الكلمة رئيس الوفد 
الكبَتة اليت تعكس قيمة العالقات بُت البلدين مشيدان بتجربة ؿبكمة النقض اؼبغربية اؼبتميزة عربيا 
كدكليان بشهادة العديد من اؼبهتمُت كاػبرباء كاليت يتعُت االستفادة منها، مؤكدا حرصهم التاـ على 

الفرصة لإلطالع على عدد كبَت من اؼبواضيع كاحملاكر اؼبهنية كالعلمية كاؼبتميزة  االستفادة من ىذه
 اليت سيخوؽبا ؽبم برانمج الزايرة اؼبعد من قبل ؿبكمة النقض.

 12كذبدر اإلشارة إىل أف ىذه الزايرة اليت تنظمها ؿبكمة النقض سبتد من يـو االثنُت 
 ل زايرة ميدانية لعدد من اؼبؤسسات الوطنية.أكتوبر كستشم 17أكتوبر إىل غاية يـو السبت 

 2015أكتوبر  22يـو اػبميس  استقباؿ الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى فارس 
 .Dwight Bushسفَت دولة الوالايت اؼبتحدة األمريكية اؼبعتمد ابلرابط السيد 

 2015أكتوبر  22استقبل السيد مصطفى فارس الرئيس األكؿ حملكمة النقض  يـو اػبميس 
على الساعة الثانية عشرة زكاال دبقر احملكمة معايل سفَت الوالايت اؼبتحدة األمريكية اؼبعتمد 

 . Dwight Bushابلرابط السيد 



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

408 

خالؿ ىذا اللقاء، رحب السيد الرئيس األكؿ دبعايل السفَت مؤكدا على عمق كمتانة 
 اؼبتحدة األمريكية الصديقة.الركابط التارىبية بُت اؼبملكة اؼبغربية كالوالايت 

من جهتو، أشاد السيد السفَت ابلتطور الكبَت كاؼبستمر الذم يعرفو قطاع العدؿ ابؼبغرب، 
مذكرا أبنبية القضاء كأداة أساسية للتنمية كموضحا إرادة بلده القوية الزباذ إجراءات ملموسة 

يف ؾبايل القانوف كالقضاء  من أجل تعزيز العالقات االستثنائية اليت ذبمع البلدين كالسيما
العديد من اؼبشاريع اؼبهيكلة لتعاكف مثمر قصد مواكبة األكراش اإلصالحية الكربل ؼبنظومة   عرب

 العدالة.

كما أكد السيد الرئيس األكؿ حملكمة النقض على ضركرة تعزيز كتعميق التعاكف القضائي 
ريكية الصديقة عن طريق تبادؿ التجارب كالقانوين بُت اؼبملكة اؼبغربية كالوالايت اؼبتحدة األم

كاػبربات كاالستشارات كالوفود كالبعثات كاالستفادة من التجارب اؼبتبادلة للبلدين خبصوص طرؽ 
فض النزاعات كتصريف اؼبلفات كتدبَت احملاكم، كما دعا إىل ضركرة كضع برامج عمل مشًتكة 

 ستول األداء القضائي ابلبلدين.من أجل تنظيم دكرات تكوينية كتداريب ميدانية للرقي دب

ككانت ىذه الزايرة مناسبة إلطالع السفَت األمريكي على األكراش الكربل اؼبفتوحة 
إلصالح منظومة العدالة، حيث استعرض السيد الرئيس األكؿ حملكمة النقض اػبطوات اؼبتقدمة 

تدبَت اإلدارم كاؼبايل ككذا اليت ينهجها قطاع العدؿ على صعيد التشريع كتثمُت اؼبوارد البشرية كال
 تكنولوجيا احملاكم.

 2015أكتوبر  28يـو األربعاء   استقباؿ الرئيس األوؿ حملكمة النقض  السيد مصطفى فارس 
 سفَت دولة فلسطُت اؼبعتمد ابلرابط السيد زىَت الشن.

 2015أكتوبر  28استقبل السيد مصطفى فارس الرئيس األكؿ حملكمة النقض يـو األربعاء

على الساعة الثانية عشرة زكاال دبقر احملكمة: معايل سفَت دكلة فلسطُت اؼبعتمد ابلرابط السيد 
 زىَت الشن. 
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خالؿ ىذا اللقاء، رحب السيد الرئيس األكؿ دبعايل السفَت مؤكدا على عمق كمتانة 
كالدعم اؼبستمر الركابط التارىبية بُت اؼبملكة اؼبغربية كدكلة فلسطُت الشقيقة كعلى العناية اػباصة 

اللذاف يوليهما صاحب اعباللة نصره هللا كأيده كالشعب اؼبغريب للقضية الفلسطينية مشيدا 
 بصمود الشعب الفلسطيٍت. 

من جهتو، أشاد معايل السفَت ابالىتماـ الدائم كاؼبستمر لصاحب اعباللة اؼبلك دمحم 
يو جاللتو للشعب الفلسطيٍت، السادس نصره هللا للقضية الفلسطينية كعلى االىتماـ الذم يل

مذكرا أبنبية اعبهود اغبثيثة اليت تقـو هبا عبنة القدس كما تصدره من قرارات لدعم القضية 
الفلسطينية، موجها الشكر الكبَت كاالمتناف العظيم للمغرب ملكا كحكومة كشعبا، مربزا أف 

معراب استعداد فلسطُت فلسطُت كالقدس يف حاجة إىل اؼبزيد من الدعم على صبيع اؼبستوايت 
لتعاكف قضائي مع اؼبملكة اؼبغربية، كأٌف على ضركرة إبراـ اتفاقية تعاكف يف ىذا اجملاؿ يف أقرب 

 اآلجاؿ.

ككانت ىاتو الزايرة مناسبة إلطالع السفَت الفلسطيٍت على األكراش الكربل اؼبفتوحة 
ة النقض اػبطوات اؼبتقدمة إلصالح منظومة العدالة، حيث استعرض السيد الرئيس األكؿ حملكم

اليت ينهجها قطاع العدؿ على صعيد التشريع كتثمُت اؼبوارد البشرية كالتدبَت اإلدارم كاؼبايل ككذا 
 تكنولوجيا احملاكم. 

 2015دجنرب  09يـو األربعاء   استقباؿ الرئيس األوؿ حملكمة النقض السيد مصطفى فارس 
 ورية السوداف.الدكتور عوض اغبسن النور وزير العدؿ جبمه

استقبل السيد مصطفى فارس الرئيس األكؿ حملكمة النقض كالسيد مصطفى مداح الوكيل 
على الساعة اغبادية عشرة صباحا دبقر احملكمة  2015دجنرب  09العاـ للملك لديها يـو األربعاء 

ؿ كفدا قضائيا من صبهورية السوداف الشقيقة برائسة الدكتور عوض اغبسن النور كزير العد
 السوداين.



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

410 

كيف مستهل ىذا اللقاء، أشاد السيد الرئيس األكؿ ابلعالقات اؼبتميزة اليت تربط بُت 
اؼبملكة اؼبغربية كصبهورية السوداف الشقيقة، كما نوه ابػبطوات اعببارة اليت خطتها صبهورية 

ائية إىل السوداف الشقيقة يف تثبيت مبدأ فصل السلط كاستقاللية القضاء كالنهوض ابلسلطة القض
اؼبستول اؼبتميز الذم كصلت إليو منذ زمن بعيد كىو ما جعلها رائدة يف ىذا اجملاؿ، مربزا 
اجملهودات الكبَتة اليت يبذؽبا معايل الوزير السوداين من أجل رقمنة اإلدارة القضائية كإدخاؿ 

 التكنولوجيات اغبديثة يف العمل القضائي .

للملك اػبطوات اؼبتقدمة لربامج عمل ؿبكمة  من جهتو، استعرض السيد الوكيل العاـ
النقض يف السنوات األخَتة كالدينامية الكبَتة اليت تشهدىا احملكمة من خالؿ إسًتاتيجيتها 

 اؽبادفة إىل أتىيل اإلدارة القضائية كذبويد اػبدمات كالرفع من اؼبردكدية.

ي اؼبتميزة اليت تربط بُت كمن جانبو أثٌت معايل الوزير على مستول عالقات التعاكف القضائ
اؼبملكة اؼبغربية كصبهورية السوداف كاليت توجت ابلتوقيع على مذكرة التوأمة بُت ؿبكمة النقض 

، كما عرب عن رغبتو يف تعميق 2012شتنرب  26اؼبغربية كاحملكمة العليا جبمهورية السوداف بتاريخ 
ت كاػبربات كالدكرات التدريبية أكجو التعاكف كتكثيف برامج العمل من خالؿ تبادؿ الزايرا

 للقضاة كاؼبوظفُت.
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 زايرات عمل السيد الرئيس األوؿ 

  2015يونيو  23زايرة عمل للسيد الرئيس األوؿ إىل ؿبكمة النقض الفرنسية يـو الثالاثء 
 .(AHJUCAFللمشاركة يف اجتماع مكتب صبعية احملاكم العليا اؼبستعملة للغة الفرنسية )

الرئيس األكؿ حملكمة النقض بزايرة ؿبكمة النقض الفرنسية حيث شارؾ يف قاـ السيد 
( الذم حضره أغلبية Ahjucaf ) اجتماع مكتب صبعية احملاكم العليا اؼبستعملة للغة الفرنسية

 السادة رؤساء احملاكم العليا أعضاء ىذا اؼبكتب.

. حيث قدـ 2014دجنرب  17ك قد سبت اؼبوافقة ابإلصباع على ؿبضر اجتماع اؼبكتب ليـو 
عرض حوؿ أنشطة اعبمعية خالؿ ىذه السنة، بعد ذلك قاـ السيد اؼبقتصد بتقدًن التقرير اؼبايل 
للجمعية الذم أشار فيو إىل نقص عائدات مسانبات األعضاء اليت كانت نقطة نقاش خالؿ 

 ىذا االجتماع.

لبنُت ككذا طلب السيد رئيس ك يف األخَت  سبت مناقشة مواضيع اؼبلتقى اؼبقبل جبمهورية ا 
ك ذلك دبناسبة الذكرل اؼبأكية  2019ؿبكمة النقض اللبنانية الستضافة بالده اللقاء اؼبقبل  لسنة 

 لذات احملكمة.

  مشاركة ؿبكمة النقض يف حفل التوقيع على إنشاء ارباد احملاكم العليا اإلدارية جبمهورية
 .2015دجنرب  12 مصر العربية وذلك يـو

 :ابلسيد فبثلة 

 عبد اجمليد اباب علي -
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 الزايرات:

  زايرة ؿبكمة النقض من قبل وفد قضائي يتكوف من طبس قضاة يبثلوف ـبتلف احملكمة العليا
 .2015دجنرب  27و 20خالؿ الفًتة ما بُت  جبمهورية السوداف،

يف إطار تعزيز عالقات التعاكف القضائي اؼبتميزة اليت تربط بُت اؼبملكة اؼبغربية كصبهورية 
السوداف الشقيقة، قاـ كفد قضائي عن صبهورية السوداف بزايرة ؿبكمة النقض خالؿ الفًتة ما بُت 

ؼبناسبة . لالطالع على ذبربة القضاء اؼبغريب يف القانوف اإلدارم. كما زار اب2015دجنرب  27ك 20
 احملكمة االبتدائية اإلدارية كاؼبعهد العايل للقضاء ككذا ؿبكمة االستئناؼ اإلدارية ابلرابط.
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 االتفاقيات اؼبربمة 

  األربعاء التوقيع على اتفاقية شراكة بُت ؿبكمة النقض والوكالة الوطنية لتقنُت اؼبواصالت يـو
 دبقر احملكمة. 2015 يوليوز 8

يف سياؽ تبادؿ التجارب كاػبربات كاؼبهارات بُت اؼبؤسستُت، كما أتيت ىذه االتفاقية 
تدخل يف إطار السياسة العمومية الكربل للمغرب الرقمي كاليت هتدؼ إىل خلق إدارات عمومية 
قريبة من اؼبواطن منفتحة على آرائو، خدكمة لو كمنصتة إليو. كما تكرس ذات االتفاقية مبادرة 

رانمج الشراكة من أجل اغبكومة اؼبنفتحة كالذم يهدؼ إىل تبسيط اؼبغرب من أجل الدخوؿ يف ب
اؼبساطر، تقدًن أكرب عدد فبكن من اػبدمات العمومية عرب اػبط كرقمنة اإلجراءات كالواثئق، مع 

 .مراعاة السرعة كالدقة يف االقباز

كمن جانبو أكضح الرئيس األكؿ حملكمة النقض أف ىذه االتفاقية تساير التطور 
ولوجي الذم تعرفو بالدان عرب إدماج تصورات مبتكرة للخدمات اإلدارية القضائية التكن

االلكًتكنية، ابإلضافة إىل تطوير البنيات التحتية اؼبالئمة لتحقيق األمن القضائي اؼبعلومايت سواء 
 .ابلنسبة لإلدارة القضائية أك ابلنسبة للمواطنُت

 واؼبندوبية السامية للمياه والغاابت وؿباربة  التوقيع على اتفاقية شراكة بُت ؿبكمة النقض
 دبقر احملكمة. 2015أكتوبر  6يـو الثالاثء   التصحر

 06كقعت ؿبكمة النقض كاؼبندكبية السامية للمياه كالغاابت كؿباربة التصحر يـو الثالاثء 
ض على الساعة الرابعة بعد الزكاؿ دبقر ؿبكمة النقض بشارع النخيل حي الراي 2015 أكتوبر

 الرابط اتفاقية تعاكف.

كتندرج ىذه االتفاقية يف إطار اػبطة اإلسًتاتيجية حملكمة النقض الرامية إىل تكريس آليات 
التعاكف مع كل اؼبؤسسات الوطنية، كاالنفتاح على ـبتلف التجارب كالكفاءات كفتح آفاؽ 

ات العنصر البشرم للتواصل من أجل نشر اؼبعلومة القانونية كالقضائية، كأتىيل كتطوير كفاء
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الذم يعترب اغبجر األساس يف كل اؼبشاريع التنموية كاألكراش اإلصالحية الكربل اليت يقودىا 
 حبكمة كتبصر جاللة اؼبلك دمحم السادس داـ لو العز كالتمكُت.

كستخوؿ ىذه االتفاقية للطرفُت التبادؿ اإللكًتكين كالورقي ؼبختلف  اإلصدارات كالواثئق 
 ظيم دكرات تكوينية كأنشطة فكرية إشعاعية مشًتكة ذات بعد كطٍت كدكيل.العلمية، كتن

  أكتوبر  20التوقيع على اتفاقية بُت ؿبكمة النقض واؼبندوبية السامية للتخطيط يـو الثالاثء
 .دبقر احملكمة 2015
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 انخامش انجزء 
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.جٍُّْٞ أوجء ُؼىّ جُطؼٍٜ ئُـحء - جُٔكحكع هٍجٌ ك٢ جُطؼٖ – جُطكل٤ع ٓكٌٔس - ٗٞػ٢ جنطٛح٘ .1

 __________________________________________________________ 99 

 ٖٓ جُٔٓطٍؾؼس جألٌج٢ٞ - ج١ٍ٣َُٞ جُوٍجٌ ك٢ جُطؼٖ - جُطكل٤ع ٓكٌٔس -ٗٞػ٢ جنطٛح٘ .2

 99 ____________________________________________________ .جألؾحٗد

 جُٔكحكع جقطلحظ – جُطرٞؿٍجك٤س جُؼ٤ِٔحش ئٗؿحَ هرَ جُطو٤٤ى ٠ِد - جُؼوح١ٌ جُٔكحكع جنطٛحٚحش .3

 99 ____________________________________________ .جُؼوح١ٌ جٍُْْ ذ٘ظ٤ٍ

 جُوطؼس ئ٤ُٚ جُِٔٓٔس جُٗهٙ ٝكحز  - ٝجُكؿُ ٝجُطل٣ٞص ُِوٓٔس هحذ٤ِطٜح ػىّ – جُٓو٣ٞس جُْٟ أٌج٢ٞ .4

 :9 _____________________ .قوٞهْٜ ه٤ٔس ضِْٓ ك٢ جُرحه٤ٖ قن ٓغ ٝجقى ُٞجٌظ ض٤ِٜٓٔح –

 :9 _______ .جُوٟحت٢ جُكٌْ ذكؿ٤س جالػطىجو - جُطكل٤ع ٠ٌٞ ك٢ ػوحٌ -جٌٍُٔٝ قن - جالٌضلحهحش .5

 ;9 _______ .جُوٟحت٢ جُكٌْ ذكؿ٤س جالػطىجو - جُطكل٤ع ٠ٌٞ ك٢ ػوحٌ -جٌٍُٔٝ قن - جالٌضلحهحش .6

 ;9 ________ .جُطؼٖ أؾَ -ٓهطٛس ؿ٤ٍ ٞر١ ًطحذس - جُٔوحٍ ٝئ٣ىجع جٍُّْٞ جْط٤لحء - جْطث٘حف .7

 >9 ____________________ .ٝػىٓح ٝؾٞوج جأل٢ِٚ ذحالْطث٘حف جٌضرح٠ٚ – كٍػ٢ جْطث٘حف .8

 >9 ________________________ .أغٍٙ – ُٜح جُطر٤د ذط٤ؼ٤س ئهٍجٌ – ٓٓإ٤ُٝطٜح – ٓٛكس .<

 >9 _____________ .جالْطكوحه٤س ذحُك٤حَز جالػطىجو ّػى – ج٤ٌُِٔس جًطٓحخ – جُٔه٤ُٗس جألٓالى .10

 - جُٜ٘حت٢ جُؼوى ؿ٤حخ – جقط٤ح٤٠ح ضو٤٤ىٙ ػىّ – جُؼوح١ٌ ذحٍُْْ ضٓؿ٤ِٚ ػىّ – ُِطِٔي ٓل٢ٟ ئ٣ؿحٌ .11

 >9 _______________________________________________ .ْ٘ى ذىٕٝ جقطالٍ

 جٗطلحء - جُر٤غ ػ٤ِٔس ذؼى ٗحذٚ ج١ًُ ُِٔرِؾ جُطحػٖ ْكد - ذحُٓىِ ٣َحوز - جُؼ٢ِ٘ ذحُُٔجو ذ٤غ .12

 =9 ______________________________ .ذحُٓىِ ج٣ُُحوز ذرطالٕ جالوػحء ك٢ جُِٔٛكس

 =9 _____________________________________ .٠ٍٖٝٚ - جُْٟ قن - جُٛلوس ذ٤غ .13

 =9 __________________________ .ذحُهحٌؼ ئٗؿحَٙ – جُطٞغ٤و٢ جُؼوى – ٓكلع ػوحٌ ذ٤غ .14
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 <9 _ .أغٍٙ - جُرحتغ ئهٍجٌ - ذحُر٤غ جُٞػى ػوى ك٢ جُػٖٔ ضكى٣ى ػىّ - ج٤ُٗحع ػ٠ِ ٝجؾد - ػوح١ٌ ذ٤غ .15

 جُؼوٞو ٚكس – ُطو٤٤ىٛح جٍُجكٝ جُٔكحكع هٍجٌ ك٢ ٝجُطؼٖ جُر٤ٞع ٚكس وػٟٞ - ػوح٣ٌس ضؿُتس .;6

 <9 __________________________ .جُطو٤٤ى ٠ِد ٝهص جُٔلؼٍٞ جُٓح١ٌ جُوحٕٗٞ - ٝٗلحيٛح

 5: ___________________ .جُٔٗحع جُؼوحٌ ٖٓ ٓلٍَز قٛس ق٤حَز  - ج٤ٌُِٔس ئغرحش - ضكل٤ع .17

 5: ____________________ .جإلغرحش ك٢ قؿ٤طٜح – ْحذوس هٟحت٤س أقٌحّ – ضؼٍٜ – ضكل٤ع .18

 5: ___________________________ .جإلغرحش ػىّ – جٍُّْٞ ضطر٤ن – ضؼٍٜ – ضكل٤ع .19

 6: ________________________ .جُطكل٤ع ٠حُد قؿس ٓ٘حهٗس - جُٔطؼٍٜ ق٤حَز - ضكل٤ع .20

 6: ___________________________________________ .ئٌظ - ضؼٍٜ – ضكل٤ع .21

 6: ____________________________________ .جُٔطؼٍٜ ق٤حَز - ضؼٍٜ - ضكل٤ع .22

 7: _________________________ .أغٍٙ – جُٔٓحقس ك٢ جنطالف - جُرحتغ ضؼٍٜ - ضكل٤ع .23

 7: ______ .هرُٞٚ ػىّ – ئٌجو١ ضىنَ – جُكٌْ ٓ٘طٞم ك٢ ئؿلحٍ ُطىجٌى جُٔطِد ئقحُس – ضكل٤ع .24

 7: ____________ .أغٍٙ – جُٔكٌٔس أٓحّ ػ٘ٚ ضٍجؾؼٚ - جُٔكحكع أٓحّ جُٔطؼٍٜ ٍض٘حَ - ضكل٤ع .25

 8: _______________________________ .جُورٍٞ ػىّ – جُ٘ظٍ ذاػحوز جُطؼٖ – ضكل٤ع .26

 8: ________________ .ضه٤ٛٛٚ ٝؾٚ ضـ٤٤ٍ – ٓورٍز ُطْٞؼس ٤ٌِٓطٚ ُٓ٘ٝع ػوحٌ - ضكل٤ع .27

 جالوػحء ؾٞجَ ػىّ – جُرحتغ نِق ك٤ْٜ ذٖٔ جُؿ٤ٔغ ػ٠ِ ٣ٍْحٜٗح – جُطط٤ٍٜ هحػىز – جُؼوحٌ ضكل٤ع .28

 9: ___________________________________________ .جُٓحذوس جُؼ٤٘٤س ذحُكوٞم

 جُكؿُ ٓٞٞٞع جُٔرِؾ ئ٣ىجع ٖٓ جُطأًى – جُٔكٌٔس ذٛ٘ىٝم جُٔٞوع جُٔرِؾ ئ٠ُ ضكلظ٢ قؿُ ضك٣َٞ .29

 أ١ ٣ٌَٗ ٝال جُكؿُ ُطحُد ذحُ٘ٓرس ٌٍٞ أ١ جإلؾٍجء ًٛج ٣طٟٖٔ ال - جُٔكٌٔس ذٛ٘ىٝم جُطكلظ٢

 9: ________________________________________ .جُكؿُ ٠حُد ذكوٞم ٓٓحِ

 :: _________ .جُكىٝو ػ٠ِ جُكؿؽ ضطر٤ن  -جٌُٔحٕ ػ٤ٖ ػ٠ِ جُٞهٞف - جُط٤ِ٤ٌٔس جُطكو٤ن ضىجذ٤ٍ .30

 ػىّ - جالْطث٘حك٤س جٍُٔقِس ك٢ ؾى٣ى ٠ِد ذٔػحذس - ٛؿ٢ٓٞ ٝؿ٤ٍ جٟٗٔح٢ٓ ؿ٤ٍ - جُىػٟٞ ك٢ ضىنَ .31

 :: _____________________________________________________ .ؾٞجَٙ

 ٓٗطِٔس جُطكل٤ع ٠حُد ٤ٌِٓس - ضكل٤ظٚ جُٔطِٞخ جُؼوحٌ ػ٠ِ جُٔطؼٍٜ ٣ى ٝٞغ - جُكؿؽ ضٍؾ٤ف .32

 ;: ____________________ .جُطٍؾ٤ف ػ٘ى جُكَٞ ػ٠ِ ضوى٣ٜٔح - ذحُِٔي جُٜٗحوز ٠ٍٖٝ ػ٠ِ

 ;: ______________________ .ُِكحتُ جُكٌْ - ُِطٍؾ٤ف ْرد ٝؾٞو ػىّ - جُكؿؽ ضٓح١ٝ .33

 - هح٢ٗٞٗ نٍم أ١ ك٤ٚ ٤ُّ ٝقىٛح ٞىٛح جُىػٟٞ ضٞؾ٤ٚ - جُىُٝس ُلحتىز جُٔو٤ى جٍُٖٛ ػ٠ِ ضٗط٤د .34

 ئ٤ُٜح جُٔٗحٌ جألهٓح٠ أوجء ٖٓ يٓطٚ ذٍجءز إلغرحش جُؼحٓس جُه٣ُ٘س ٖٓ ئوج٣ٌس ذٜٗحوز جُطحُد ئوالء

 ;: ______________.ذحُطٗط٤د جُٔكحكع ٝأٍٓ جُطِد ؾى٣س – جُىُٝس ٝذ٤ٖ ذ٤٘ٚ جُٔرٍٓس ذحُؼوىز



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

426 

 ذٍجءز ضل٤ى جُؼحٓس جُه٣ُ٘س ٖٓ ئوج٣ٌس ذٜٗحوز جُطحُد ئوالء - جُىُٝس ُلحتىز جُٔو٤ى جٍُٖٛ ػ٠ِ ضٗط٤د .35

 >: ____________________________________________ .جإلغرحض٤س ه٤ٔطٜح - يٓطٚ

 >: ______________ .جُؼحّ جُ٘ظحّ ٓطؼِوحش - هٟحت٢ ض٘ظ٤ْ - ؾٔحػ٢ هٟحء - جُٔكٌٔس ضٌِٗس .36

 الْطكوحمج جوػحء - ٌْ٘حٛح ٝض٤٤ٗى جْٜٔح ك٢ ضكل٤ظٜح - ذوؼس ٖٓ جُٔطؼحٝٗس جْطلحوز - ٤ٌْ٘س ضؼح٤ٗٝس .37

 ًحٗص ُٝٔح. ٍٖػح ٓورُٞس ذر٤٘س يُي ٣ػرص إٔ جالْطكوحم ٣ىػ٢ ٖٓ ػ٠ِ إٔ ٝهٟحء هٍجٌ - جُـ٤ٍ ٖٓ

 =: ______________________________________.قؿ٤طٚ - جْطث٘حك٢ ٓؿٍو جُطحػ٘س

 ِْطس - جُٔطؼٍٜ ٠ٍف ٖٓ جُكحْٔس ج٤ٔ٤ُٖ ضٞؾ٤ٚ – جُطكل٤ع ٠حُر٢ ٤ٌِٓس غرٞش – ضؼٍٜ .38

 =: __________________________________________ .جُطؼٓق ٓ٘غ ك٢ جُٔكٌٔس

 <: ____________________________ .ُِؼوحٌ جٍُػ٣ٞس جُطر٤ؼس - ضكل٤ع ٓطِد - ضؼٍٜ .39

 <: ________________________________ .جُوح٢ٗٞٗ جألؾَ - جُطكى٣ى ػ٤ِٔس - ضؼٍٜ .40

 <: ____________ .جُـحذ١ٞ ُِِٔي جإلوج١ٌ جُطكى٣ى ٓٓطٍز - ٝجُـحذحش ج٤ُٔحٙ ِٓٛكس - ضؼٍٜ .41

 ج٣ُُحوز هىٌ ٓ٘حهٗطٚ - ج١ٌٍُٔ ٠ٍف ٖٓ جالذطىجت٢ جُكٌْ جْطث٘حف ػىّ - ضؿح١ٌ أَٚ ػ٠ِ ضؼٍٜ .42

 5; ________ .جالذطىجت٢ جُكٌْ ٠ٍف ٖٓ جُٔؼطٔى جألْحِ وٕٝ جالْطث٘حف ٓكٌٔس ذٜح هٟص جُط٢

 5; _____________ .ذكع ئؾٍجء - جُطِٔي جْطٍٔج٣ٌس ٖٓ جُطكون - جُطكل٤ع ٓطِد ػ٠ِ ضؼٍٜ .43

 6; _ .جإلغرحش ػدء - ٛحوتس ؿ٤ٍ ق٤حَز – ذحُك٤حَز جُٔطؼٍٜ ضٔٓي - جُطكل٤ع ٓطِد ػ٠ِ ضؼٍٜ .44

 جُِٔي قىٝو ٖٓ جُطكون -(جُؼ٤ٓٞٔس ٝجألٖـحٍ جُطؿ٤ُٜ َٝجٌز) جُىُٝس - جُطكل٤ع ٓطِد ػ٠ِ ضؼٍٜ .45

 6; _________________________________________________ .جُرك١ٍ جُؼحّ

 ػدء -جإلوج١ٌ جُطكى٣ى ٓٓطٍز ؾ٣ٍحٕ -( جُهح٘ جُِٔي) جُىُٝس - جُطكل٤ع ٓطِد ػ٠ِ ضؼٍٜ .46

 6; _____________________________________________________ .جإلغرحش

 7; ___________ .جُٞٚح٣س ِْطس ئيٕ - جُٓال٤ُس جُؿٔحػس ض٘حٍَ - جُطكل٤ع ٓطِد ػ٠ِ ضؼٍٜ .47

 ػدء – جإلوج١ٌ جُطكى٣ى هرَ جُطكل٤ع ٓطِد ضوى٣ْ – ْال٤ُس ؾٔحػس - جُطكل٤ع ٓطِد ػ٠ِ ضؼٍٜ .48

 7; _____________________________________________________ .جإلغرحش

 ضكو٤ن ئؾٍجء - جُؿٔحػ٢ جُِٔي ك٢ جُطٍٛف جوػحء – ْال٤ُس ؾٔحػس - جُطكل٤ع ٓطِد ػ٠ِ ضؼٍٜ .49

 8; _____________________________________________________ .ض٢ِ٤ٌٔ

 8; ____________________ .ُِِٔي جُؿٔحػ٤س جُٛرـس - ئغرحش - جُطكل٤ع ٓطِد ػ٠ِ ضؼٍٜ .50

 9; __________ .ٝقىٝوٙ جُٔؼود جُكرّ ئغرحش - جألٝهحف ٗظحٌز - جُطكل٤ع ٓطِد ػ٠ِ ضؼٍٜ .51

 9; _________ .ذحُك٤حَز جالػطىجو – جُطكر٤ّ ذ٤٘س -جألٝهحف ٗظحٌز - جُطكل٤ع ٓطِد ػ٠ِ ضؼٍٜ .52

.جٌُٔحٕ ػ٤ٖ ػ٠ِ ُِٞهٞف قحؾس ال – جُطكل٤ع ٠حُد ذ٤ٌِٔس جإلهٍجٌ - جُطكل٤ع ٓطِد ػ٠ِ ضؼٍٜ .53

 __________________________________________________________ ;9 

 :; ____ .ذ٤ٜ٘ح ك٤ٔح جُطٍؾ٤ف ٝؾٞخ – جُُ٘جع أ٠ٍجف أ٣ٍٖس ضىجنَ – ضكل٤ع ٓطِد ػ٠ِ ضؼٍٜ .54
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 – جُىػٟٞ ك٢ ُِطكو٤ن ض٤ِ٤ٌٔس ذاؾٍجءجش جُو٤حّ ػىّ – قر٢ٓ ِٓي – ضكل٤ع ٓطِد ػ٠ِ ضؼٍٜ .55

 :; _______________________________________________ .98 جُلَٛ نٍم

 – جُالقن جُٔطِد ٚحقد ٣ى ك٢ جُك٤حَز – ضؼٍٜ جُٔؼطرٍ ٛٞ جُالقن جُٔطِد – ٓطرحوٍ ضؼٍٜ .56

 ;; ______________________________________________ .جإلغرحش ػدء هِد

 ػىّ - ػ٤ِٚ جُطٗط٤د ٠ِد - جُوى٣ْ جُوحٕٗٞ ئ٠حٌ ك٢ ُِىػٟٞ ٓوحٍ ػ٠ِ ذ٘حء ضو٤٤ىٙ - جقط٤ح٢٠ ضو٤٤ى .57

 6< ُِلَٛ ٠روح ذحُطٗط٤د قٌْ - ع.ش.ظ ٖٓ ;= جُٔحوز ئ٠حٌ ك٢ جُٔٓطؼؿالش هح٢ٞ جنطٛح٘

 ;; __________________________________________________ .ع.ش.ظ ٖٓ

 >; .جُطو٤٤ىجش أقى ػ٠ِ ضِوحت٤ح جُٔكحكع ضٗط٤د – جُٔوحالش ضؼىو – ٓوحٍ ػ٠ِ ذ٘حء جالقط٤ح٢٠ جُطو٤٤ى .58

 – ذحُ٘وٝ ك٤ٚ جُطؼٖ – ذٚ جُٔو٢ٟ ج٢ُٗء ُوٞز قحتُ قٌْ ٚىٌٝ – ٓوحٍ ػ٠ِ ذ٘حء جقط٤ح٢٠ ضو٤٤ى .59

 >; ______________ .جُٔٓطؼؿالش هح٢ٞ جنطٛح٘ - جالقط٤ح٢٠ جُطو٤٤ى ػ٠ِ جُطٗط٤د ٠ِد

 >; _____________ .جإلغرحش ك٢ قؿ٤طٚ – ػى٢ُ ئٖٜحو – ذحُطوحوّ ْو٠ٞٚ ػىّ - ػ٢٘٤ قن ضو٤٤ى .60

 – جُٔو٤ى جُؼوى ٣ٌَٝس ذٓرد جُطو٤٤ى ذاذطحٍ جُطٔٓي - جُؼوح٣ٌس جُؼ٤٘٤س جُكوٞم ئٖٜحٌ – ٍٖجء ػوى ضو٤٤ى .61

 =; ____________________________________________.ج٤ُ٘س قٖٓ جُـ٤ٍ قٔح٣س

 ْٞء ػ٠ِ و٤َُ – جالقط٤ح٢٠ جُطو٤٤ى ػ٠ِ جُطٗط٤د ضح٣ٌم ٗلّ ك٢ جُؼوح١ٌ ذحٍُْْ ٍٖجء ػوى ضو٤٤ى .62

 =; ________________________________________ .جُطو٤٤ى ئذطحٍ – جُٔٗط١ٍ ٤ٗس

 <; _____________________ .٠ٍك٤ٚ ذ٤ٖ ئػٔحُٚ ٠ٍٖٝ - جإلٗؿحَ ٠ٌٞ ك٢ ٖوس ػٖ ض٘حٍَ .63

 <; ____________ .أغٍٙ - جْط٤لحءٙ ػىّ - جُىػٟٞ ُورٍٞ ٠ٍٖ - جُؼوى١ الُطُجٓٚ جُٔىػ٢ ض٘ل٤ً .64

 - جُُ٘جع ؾٍٞٛ ك٢ كِٛٚ ػىّ - جٌَُٗ ػ٠ِ جهطٍٛ ضؼ٤ِِٚ - جُطِد ذٍكٝ ه٠ٟ قٌْ - جُرص ْرو٤س .:;

 <; ___________________________ .ج٢ٌُِٗ جُهَِ ضىجٌى ذؼى جُىػٟٞ ٌكغ ئػحوز ؾٞجَ

.جُلٓم وػٟٞ ٝؾٞو أٝ ج٤ٌُِٔس ٗوَ ضؼًٌ جُٔٗط١ٍ ئغرحش - جُؼوحٌ ذ٤غ غٖٔ - ٠ٍٖٝٚ - ضكلظ٢ قؿُ .66

 __________________________________________________________ <5 

 - ٝجُٔ٘طٞم ُِطؼ٤َِ ُٖٜٔٞح ػىّ - ضػرطٜح جُط٢ جُٞهحتغ ػ٠ِ جهطٛحٌٛح - جُوٟحت٤س جألقٌحّ قؿ٤س .67

 5> _______________________________ .٠ٍٖٜٝح - ذٚ جُٔو٢ٟ ج٢ُٗء ُوٞز جًطٓحذٜح

 5> ________ .ُِطكل٤ع جإلوج٣ٌس جُٔٓطٍز ؾ٣ٍحٕ -جالْطكوحم وػٟٞ ٌكغ ئٌٓح٤ٗس - جُطوح٢ٞ قن .68

 6> _____ .جُـ٤ٍ ِٓي ك٢ جُر٘حء - ج٤ٌُِٔس جًطٓحخ – ٓكلظس أٌٜ كٞم أذ٤٘س ض٤٤ٗى - جُٓطك٤س قن .69

 6> __ .ػح٣ٌس ًأٌٜ جُؼوحٌ ػٖ ٓٓطوِس جألذ٤٘س ٤ٌِٓس - جُرح٢ٗ جْْ ك٢ جألذ٤٘س ضكل٤ع - ْطك٤س قن .70

 ػ٠ِ أغٍٙ - ػ٤ِٚ جُٔطؼٍٜ جُؿُء ػ٠ِ جُِل٤ق ٌْْ جٗطرحم ػىّ - نرٍز - ئغرحضٚ - جُٓطك٤س قن .71

 7> __________________________________________ .ػىٓٚ ٖٓ جُطؼٍٜ ٚكس

 7> _________________ .جُؼوح١ٌ جٍُْْ - جالٌضلحم ْ٘ى - ٗٞجكً -جُؿٞجٌ ٟٓحٌ - جُٜٞجء قن .72

 جالنطٛح٘ ذؼىّ ه٠ٟ جْطث٘حك٢ هٍجٌ ٚىٌٝ – ذحْطث٘حكٚ ٠ؼٖ – جُ٘ٞػ٢ جالنطٛح٘ ذؼىّ قٌْ .73

 7> ______________________________ .جُ٘وٝ ٓكٌٔس جنطٛح٘ - ك٤ٚ ُِ٘ظٍ جُ٘ٞػ٢
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 8> ____________ .جُطكل٤ع هٟح٣ح  – جُؼحٓس ج٤ُ٘حذس ٓٓط٘طؿحش ئ٠ُ جإلٖحٌز ػىّ - هٟحت٢ قٌْ .74

 جُكحٍٞ جالْطكوحم ٓىػ٢ ُكؿس هح٠ؼس - ٍٖػح جُٔؼطرٍز جُٔىز - ج٣ٍُٗي ؿ٤ٍ جألؾ٘ر٢ ق٤حَز .:>

 8> _______________________________________________ .ٓحٗغ ذال جُٓحًص

 9> _ .قؿ٤طٚ - جألنٍٟ جُِٔي ٠ٍٖٝ ضٞكٍ - ٓؿٍٜٞ جُكحتُ ٓىنَ - جْطٍٔجٌ ٌْْ - هح٤ٗٞٗس ق٤حَز .;>

 ٓؼحٝوز ػىّ - ئ٤ُٚ جُهرٍز ضو٣ٍٍ ئٌؾحع - جُهر٤ٍ ٠ٍف ٖٓ جُٔكٌٔس أٓحّ ج٤ٔ٤ُٖ أوجء - هٟحت٤س نرٍز .77

 9> ___________________________________________________ .ج٤ٔ٤ُٖ أوجء

 9> _____________________________ .جُِٔي جْطكوحم غرٞش - ضؼ٣ٞٝ - جُٔكحكع نطأ .=>

 :> ________ .جُىػٟٞ ُٛكس ٓٞؾد – قو٤و٤ح ػٍٞح ػٍٞٚ أٝ جُػٖٔ أوجء – جُر٤غ ئضٔحّ وػٟٞ .79

 ئؾرحٌ – جُؼوح١ٌ جٍُْْ ك٢ جُٔر٤ؼس جُكوٞم ضو٤٤ى – جُٔكلع جُؼوحٌ ك٢ جُط٤ِْٓ – جُر٤غ ئضٔحّ وػٟٞ .80

 :> _________________ .ٍٖجتٚ ضو٤٤ى ٖٓ جُٔٗط١ٍ ض٤ٌٖٔ – جُطكلظ٢ جُكؿُ ٌكغ ػ٠ِ جُرحتغ

 :> _______ .أغٍٙ - ؾ٘ك٢ هٍجٌ - ٍٖػح جُٔؼطرٍز ٠ٍُِٝٗ ٓٓطٞف ٤ٌِٓس ٌْْ - جْطكوحم وػٟٞ .81

.جُوحٕٗٞ نٍم - ُألٌٜ جُؿٔحػ٤س جُٛرـس جٗطلحء ٖٓ جُطأًى ػىّ - جُطٍؾ٤ف هٞجػى - جْطكوحم وػٟٞ .7=

 __________________________________________________________ <; 

 غرٞش ػىّ - ضؿح١ٌ أَٚ - جُ٘ٞػ٢ جالنطٛح٘ ذؼىّ وكغ - ْ٘ى ذىٕٝ ُالقطالٍ جإلكٍجؽ وػٟٞ .83

 ;> _____________________________ .جُطؿح٣ٌس جُٔكٌٔس جنطٛح٘ - جٌٍُجت٤س جُؼالهس

 >> ________________________ .جُورٍٞ ػىّ - جُىػٟٞ ك٢ جُـ٤ٍ ضىنَ - جُطكل٤ع وػٟٞ .84

 >> _______________ .جُهْٛ ذكؿس جالْطىالٍ – ذحُك٤حَز جُٔطؼٍٜ ضٔٓي – جُطكل٤ع وػٟٞ .85

 >> ______________.جُىػٟٞ أ٠ٍجف -ٓكؿَٞ ػوحٌ - جُؼوح١ٌ ذحٍُْْ جٍُٗجء ضٓؿ٤َ وػٟٞ .86

 => __________ .جُطوحوّ – ٗحهٛس ئٌجغس ػ٠ِ ٓوىٓس ؾحٓؼس ئٌجغس - ػ٢٘٤ قن – جُطٗط٤د وػٟٞ .87

 ٓٓطٍز ك٢ ٠ٍكح ًحٕ ٖٓٔ ًِْٜٞح ؾٞجَ ػىّ - جُطكل٤ع ٓٓطٍز ك٢ ضى٤ُّ - جُطؼ٣ٞٝ وػٟٞ .88

 => _____________________________________________________ .جُطكل٤ع

 جُكن – ع.ٍ.م ٖٓ =7: ُِلَٛ ٠روح ؾَٞجٛح ػىّ – جُطؼ٣ٞٝ أٝ جُ٘حهٛس جُٔٓحقس ضٌِٔس وػٟٞ .89

 => ________________________________ .قحُطٚ ػ٠ِ جُٔر٤غ هرٍٞ أٝ جُلٓم ٠ِد ك٢

 <> _________ .جُٔكٌٔس ِْطس - ذكع ئؾٍجء - جُؼ٢٘٤ جُؼٍٜ ٓلّٜٞ - ذحُر٤غ ٝػى كٓم وػٟٞ .90

 <> ____ .أغٍٙ – جُٔكٌٔس ؾٞجخ ػىّ - ٤ٓص ٖهٙ ٖٓ ٌكؼٜح - هرُٜٞح ذؼىّ وكغ - جُوٓٔس وػٟٞ .91

 <> _______ .ٍٖػح جُٔؼطرٍز جُك٤حَز ٓىز جًطٔحٍ هرَ - جُِٔي ك٢ جُٔ٘حَػس ٠ٍٖ - جْطٍٔجٌ ٌْْ .7<

 5= ___________________ .جُٔكؿَٞ جُِٔي ذحْطكوحم قٌْ - جُـ٤ٍ ِٓي - ضكلظ٢ قؿُ ٌكغ .93

 5= ___________________________ .ئغرحضٚ - جُٔىنَ جضكحو - ج٤ُٗحع ػ٠ِ ًٍٖس - ٖلؼس .9<
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 - ئٗٗحتٚ ذطح٣ٌم جُٗلؼس ُٔوحذَ جُٔـط٤س جُٔإٝٗس ػ٠ِ جُطٞكٍ ػىّ - ذ٢ٌ٘ ٤ٖي - ػ٢٘٤ ػٍٜ - ٖلؼس .:<

 5= _________________________________________________ .ٗحهٙ ػٍٜ

 6= ______________ .أغٍٙ - ٓ٘حهٗطٚ ػىّ - ك٤ٚ ٓ٘حَػس - جٍُٓٔٓز ٝجؾد ذأوجء ئٖٜحو - ٖلؼس .;<

 6= _______________ .جٍُٗجء ذؼوى جُٞجٌو ٓ٘ٚ جُٔٗلٞع ذؼ٘ٞجٕ ضر٤ِـٚ - ػ٢٘٤ ػٍٜ - ٖلؼس .97

.أغٍٙ - جُىػٟٞ ٌكغ ذؼى جُٔٗحػس جُكٛس ذ٤ؼٚ - جُؼوح١ٌ ذحٍُْْ ٓو٤ى ٛٞ ٖٓ ٞى ٓٔحٌْطٜح - ٖلؼس .98

 __________________________________________________________ =7 

 7= ________________________________________ .٠ٍٖٜٝح - جُط٘ل٤ً ك٢ ٚؼٞذس .99

.جُط٘ل٤ً ئ٣وحف أٝ ضأؾ٤َ ك٢ ؾى٣طٜح ػىّ – جُكٌْ ُٛىٌٝ ْحذوس ذٞهحتغ جُطٔٓي – جُط٘ل٤ً ك٢ ٚؼٞذس .100

 __________________________________________________________ =7 

 ٠ٍٖٝ - جُٔى٢ٗ ٣ٞهق جُؿ٘ك٢ هحػىز - جُٔٗط١ٍ ٓٞجؾٜس ك٢ جُطُجٓحضٚ - ُالْطكوحم جُرحتغ ٞٔحٕ.656

 8= _____________________________________________________ .ئػٔحُٜح

 ٠ٍٖٝ ٖٓ جُطأًى – ذكع ئؾٍجء ٝؾٞخ – ُِطِد ٓإ٣ىز ذٞغحتن ئوالء – جالقط٤حؼ ذٓرد ئكٍجؽ ٠ِد .102

 8= ___________________________________________________ .69 جُلَٛ

 ُٔح ذى٣ال جػطرحٌٛح ػىّ - آنٍ ٓكَ ك٢ ٓٗحػس ُكٛس ج١ٌٍُٔ ٤ٌِٓس - جالقط٤حؼ ذٓرد ئكٍجؽ ٠ِد .103

 9= _____________________________________________ .69 جُلَٛ جٖط٠ٍٚ

.ٜٗحت٢ قٌْ ذٛىٌٝ أٝ جُط٤ًَٞ ذحٗطٜحء جُؼرٍز – أؾِٚ جقطٓحخ – ضوحوّ - جُٔكح٢ٓ أضؼحخ ضكى٣ى ٠ِد .104

 __________________________________________________________ =9 

 := ________________________________ .ه٣ٞس ُكؿؽ جُٔطؼٍٜ ضوى٣ْ -ضكل٤ع ٠ِد .105

 ٝؾٞخ - جٌٍُجت٤س جُٓٞٓس ك٢ ٓ٘حَػس - جٌٍُجء ٝجؾرحش أوجء ك٢ ضٔح٠َ - ًٍجء ػوى كٓم ٠ِد.;65

 := _________________ .الَّ ؿ٤ٍ نرٍز ئؾٍجء - ع.ٍ.م ٖٓ 998 ُِلَٛ ٠روح ذكع ئؾٍجء

 ;= .جُوحٕٗٞ نٍم – ٓكحّ ذط٤ٛ٘د جُٔطؼٍٜ ئًٗجٌ ػىّ – ٖه٤ٛس ذٛلس ضوى٣ٔٚ - ذحُطؼٍٜ ٠ؼٖ .107

 ;= ___________ .هرُٞٚ ػىّ - جُطوح٢ٞ أ٤ِٛس جٗطلحء - ٓطٞك٠ ٖهٙ ٖٓ ضوى٣ٔٚ - ذحُ٘وٝ ٠ؼٖ .108

.يُي ك٢ جُٔٗط١ٍ ٚلس - جُكؿُ ٌكغ ٠ِد – ٓٓؿَ ؿ٤ٍ ٍٖجء ػوى – ضكلظ٢ قؿُ – ٓكلع ػوحٌ .109

 __________________________________________________________ =; 

 >= ________ .جُطو٤٤ى ػ٠ِ جُطٗط٤د - جُهِق ظٌٜٞ - جُىُٝس ئٌظ - ٖحؿٍز ضًٍس - ٓكلع ػوحٌ .110

 >= .جُر٤غ ٚكس ك٢ جُطؼٖ -ذٜح ٓؼطٍف ػٍك٤س ٌٝهس - ئغرحش - ذ٤غ ________________________ .666

 ٜٓ٘ىِ ذٔٓحػىز ٓؼح٣٘س ئؾٍجء ٝؾٞخ - جُىُٝس ضؼٍٜ - ضكل٤ظٚ ٠ِد - جُىُٝس ٖٓ ٓٓطٍؾغ ػوحٌ.667

 >= _________________________________________________ .جُكؿؽ ُططر٤ن

 – جالْطٍؾحع ظ٤ٍٜ ٚىٌٝ ٝهص جُك١ٍٟ جُٔىجٌ وجنَ ضٞجؾىٙ ػىّ – أؾ٘ر٢ ُٗهٙ ِٓٔٞى ػوحٌ .113

 == ____________ .أغٍٙ – ج٤ٌُِٔس ٗوَ ذاؾٍجءجش جُو٤حّ ػىّ – جُوحٕٗٞ ذكٌْ ُِىُٝس ٤ٌِٓطٚ جٗطوحٍ
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 جُؼوحٌ ئنالء ٓؼح٣٘س يًٍ ػىّ – ٓؼح٣٘س ٤ُّٝ جػطٍجكح جُك٤حَز ئ٠ُ ك٤ٚ جإلٖحٌز – ٚىهس ػوى .114

 == __________________________________ .أغٍٙ – ٖٞجؿِٚ ؾ٤ٔغ ٖٓ ذٚ جُٔطٛىم

 <= .أٍٖٜ 8 ألؾَ جإلًٗجٌ ض٤ٟٖٔ ػىّ – ئٜٗحؤٙ - ٢ٌْ٘ ًٍجء ػوى _______________________ .:66

 ض٘ر٤ٚ ئػطحء – جُوحٕٗٞ ذوٞز جُؼوى جٗوٟحء - جُٔىز جٗطٜحء - ٠ح٢ًٓ أؾٍز ٤ْحٌز ٌنٛس ًٍجء كٓم .116

 <= ______________________________________________ .الَّ ؿ٤ٍ ذحإلنالء

 جُؼ٤٘٤س ذحُكوٞم جالقطؿحؼ ؾٞجَ ػىّ - جُرحتغ نِق ك٤ْٜ ذٖٔ جُؿ٤ٔغ ػ٠ِ ٣ٍْحٜٗح - جُطط٤ٍٜ هحػىز.>66

 <= _____________________________________________________ .جُٓحذوس

 - جُٔطِد ػ٠ِ ضؼٍٜ - جُطكل٤ع ُٔطِد جُىُٝس ضوى٣ْ - جألؾحٗد ٖٓ كالق٢ ػوحٌ جْطٍؾحع هٍجٌ .118

 5< ________________ .جإلُـحء وػٟٞ ئ٠حٌ ك٢ ٍٖػ٤طٚ ك٢ جُطؼٖ - جالْطٍؾحع هٍجٌ قؿ٤س

 جُٔكح٢ٓ ٞى جالْطث٘حف ضٞؾ٤ٚ - ذحالْطث٘حف ك٤ٚ جُطؼٖ - جألضؼحخ ذطكى٣ى جُٔكح٤ٖٓ ٤ٛثس ٗو٤د هٍجٌ .119

 5< _________________________________ .جُوٍجٌ ٓٛىٌ جُ٘و٤د ٞى ٤ُّٝ جُٔؼ٢٘

 6< _________________________________ .قؿ٤طٜح – جُؼوح١ٌ جٍُْْ ذ٤حٗحش – هٓٔس .120

 6< .جُطٛل٤س هٓٔس ئ٠ُ جُٔكٌٔس ُؿٞء ٠ٍٖٝ - هٓٔس _________________________________ .676

 ٤ُّٝ جُكٌْ هرَ جُٔٓؿ٤ِٖ ذحُٔح٤ٌُٖ جُؼرٍز - ج٤ُٗحع ػ٠ِ جُٔح٤ٌُٖ ًحكس ئونحٍ ذؼىّ جُىكغ - هٓٔس .122

 6< ______________________________________________ .جُىػٟٞ ئهحٓس أغ٘حء

 7< __ .ج٤ُٗحع قحُس ضٞجكٍ ٖٓ جُطأًى - ك٤ٚ جُلَٛ ٝؾٞخ - ج٤ٌُِٔس قٍٞ جًٍُٗحء ذ٤ٖ ُٗجع - هٓٔس .123

 7< ___ .جُُٔج٣ىز ضكىوٙ جُٜ٘حت٢ جُػٖٔ - ذحُُٔجو جُر٤غ الٗطالم جالكططحق٢ جُػٖٔ ضكى٣ى - ضٛل٤س هٓٔس .124

 8< _________________________ .جُؼوح٣ٌس جُطؿُتس ُوحٕٗٞ نحٞغ ػوحٌ - جُطٛل٤س هٓٔس .125

 8< .جُؼ٤٘٤س جُوٓٔس ؾٞجَ - جُٔٗطًٍس ٤ٌُِِٔس نحٞغ ؿ٤ٍ ػوحٌ - ضٛل٤س هٓٔس ________________ .;67

 8< ___ .جُطٛل٤س هٓٔس ئ٠ُ جُِؿٞء ٝؾٞخ – جُطؼ٤ٍٔ ُٞغحتن ذحُ٘ظٍ ئؾٍجءٛح جْطكحُس - ػ٤٘٤س هٓٔس .127

 9< ___________________________________________ .٠ٍٖٜٝح – ػ٤٘٤س هٓٔس .128

 9< .جُٔوّٓٞ ضٔحغَ - ٠ٍٖٜٝح - ػ٤٘٤س هٓٔس ______________________________________ .<67

 9< ___________________________________________ .٠ٍٖٜٝح - جُوٍػس هٓٔس .130

 :< _______________________ .٠ٍٖٜٝح - جُط٘ل٤ً ك٢ جُٛؼٞذس وػٟٞ - جْطؼؿح٢ُ هٟحء .131

 :< ____________________________________ .٠ٍٖٜٝح – ذٚ جُٔو٢ٟ ج٢ُٗء هٞز .132

 جألقٌحّ ْو٠ٞ أؾَ - ذؼىٙ ٖٓ نِلٚ ٝػ٠ِ ك٤ٜح ٠ٍكح ًحٕ ٖٓ ػ٠ِ قؿ٤طٜح - ذٚ جُٔو٢ٟ ج٢ُٗء هٞز .133

 :< ________________________ .ػ٤ِٚ جُٔكٌّٞ ٓٞجؾٜس ك٢ أغٍٛح - جُط٘ل٣ً٤س هٞضٜح ٣طحٍ

 ;< __________________________________ .ٚكطٚ ٠ٍٖٝ - جُؿٔٞع أٌج٢ٞ ًٍجء .134
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 ;< .ُٚ ض٤ُٞس أٝ جٌٍُجء ػٖ ضه٤ِح ٣ؼى ال - جٌُٔط١ٍ أٍٚٞ أقى ٠ٍف ٖٓ جػطٔحٌٙ - ٢ٌْ٘ ًٍجء_____ .:68

 >< ____________________ .جٌٍُجت٤س جُؼالهس جْطٍٔجٌ ٠ٍٖٝ - جٌُٔط١ٍ ٝكحز - ٢ٜ٘ٓ ًٍجء .136

 هٍجٌ ك٢ جُطؼٖ - ذٚ جُٔو٢ٟ ج٢ُٗء ُوٞز قحتُ هٟحت٢ قٌْ ضو٤٤ى - جُؼوح٣ٌس جألٓالى ػ٠ِ ٓكحكع .137

 >< ______________________________________________________ .جُطو٤٤ى

 >< ________________ .جإلٌجغس ضٓؿ٤َ ٌكٝ – ٚالق٤حضٚ – جُؼوح٣ٌس جألٓالى ػ٠ِ جُٔكحكع .138

 =< ____________________ .جُطكى٣ى قؿ٤س -جُـحذ١ٞ جُِٔي - جُؼوح٣ٌس جألٓالى ػ٠ِ جُٔكحكع .139

 =< _______________ .جُوى٣ْ جُوحٕٗٞ ظَ ك٢ جٌُٔطٓرس جُكوٞم ٍٓجػحز - ؾى٣ى هحٕٗٞ - ٓكحٓحز .140

 - جالذطىجت٢ جُكٌْ ذاُـحء جُ٘وٝ ذؼى هٍجٌ ٚىٌٝ - جُُٔجو ػ٤ِٚ ٍُِج٢ْ ٤ٌِٓس ْ٘ى - جُُٔج٣ىز ٓكٍٟ .141

 << _______________________________________________________ .أغٍٙ

 جُ٘وٝ ذؼى ذٚ جْطظٍٜ جْطث٘حك٢ هٍجٌ - أنٍٟ ْٝحتَ جػطٔحو ك٢ ٚالق٤طٜح - جإلقحُس ٓكٌٔس .142

 << ___________________________________________ .جُوح٢ٗٞٗ أغٍٙ - ٝجإلقحُس

 655 _______________ .ذ٤ْٜ٘ ك٤ٔح جُٔطؼ٤ٍٖٞ ُٗجػحش - جُهٛٞٓس ٗطحم – جُطكل٤ع ٓكٌٔس .143

 655 ____________________ .جُط٘حٍَ ػ٠ِ جإلٖٜحو  – جُطؼٍٜ ك٢ جُرص – جُطكل٤ع ٓكٌٔس .144

 655 _________________ .ئوج١ٌ هٍجٌ ٍٖػ٤س ككٙ - جُوٟحت٤س جُٞال٣س – جُطكل٤ع ٓكٌٔس .145

 655 _______________ .جُطكل٤ع هٍجٌ جضهحي - جُطؼٍٜ ك٢ ٍجُ٘ظ ٓٞجِٚس – جُطكل٤ع ٓكٌٔس .146

 نطأ - ٝجٍُهحذس جُكٍجْس ك٢ ضو٤ٍٛ - جُٔىٌْس ٍٖكس ٖٓ ض٤ًِٔز ْو٠ٞ - جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔإْٓس ٓٓإ٤ُٝس .147

 656 ____________________________________________________ .ٍٓكو٢

 656 ______ .جُرحتغ ٗلّ ٖٓ جُر٤ٞع ضٞج٢ُ - ػ٤ِٚ ٓٛحوم ػٍك٢ ٍٖجء - ضؼٍٜ – ضكل٤ع ٓطِد .148

 656 __ .أغٍٙ – جُرطالٕ وػٟٞ ؾ٣ٍحٕ -جُؼ٢ِ٘ ذحُُٔجو جُؼوحٌ ٍٖجء - جُطِٔي ْ٘ى - جُطكل٤ع ٓطِد .149

 657 .أغٍٛح – 8><6-8-7 ظ٤ٍٜ ػ٠ِ ْحذوس ق٤حَز – ضؼٍٜ – ٓٓطٍؾؼس أٌٜ – ضكل٤ع ٓطِد .150

 أٝ ذكع ئؾٍجء ٝؾٞخ – جُطكل٤ع ٓكَ ُِؼوحٌ ػوح١ٌ ذٍْْ جُٔه٤ُٗس جألٓالى ئوالء – ضكل٤ع ٓطِد .151

 657 ____________________________________________ .يُي ٖٓ ُِطأًى نرٍز

 658 _________________ .جُط٤ِ٤ٌٔس جُطىجذ٤ٍ -( جُهح٘ جُِٔي) جُىُٝس ضؼٍٜ - ضكل٤ع ٓطِد .152

 659 _________________ .جُطؼٍٜ ٓٓطٍز – جإلوج١ٌ جُطكى٣ى هرَ ضوى٣ٔٚ – جُطكل٤ع ٓطِد .153

 - ئ٣ٌُٞٞؾ٤س ٠ر٤ؼ٤س ٓظحٍٛ ٝؾٞو - هٟحت٤س ٓؼح٣٘س - ٝجُـحذحش ج٤ُٔحٙ ئوجٌز ضؼٍٜ - ضكل٤ع ٓطِد .154

 659 ____________________________________________ .جُـحذ١ٞ جُِٔي ه٣ٍ٘س

 659 ______ .جٍُهرس ذكن ُِٔطحُرس( جُهح٘ جُِٔي جُىُٝس) ضؼٍٜ – ؾ٤ٕ أٌٜ - ضكل٤ع ٓطِد .155

 :65 .أغٍٙ - ج٥نٍ وٕٝ أقىٛٔح ػ٠ِ جػطٔحو - ػى٤٤ُٖ ٤ٌْٖٔ - ٓؼحٝٞس ____________________ .;:6
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 :65 .ذحُك٤حَز ضٌِٜٔح ؾٞجَ ػىّ - جإلْال٢ٓ جُى٣ٖ ٖؼحتٍ إلهحٓس ٓهٛٛس َج٣ٝس - قر٢ٓ ِٓي ______ .>:6

 ;65 _________ .ذحُك٤حَز جُطِٔي ػىّ - جُٓال٤ُس جُؿٔحػس ضؼٍٜ – ضكل٤ع ٓطِد - ؿحذ١ٞ ِٓي .158

 ;65 ___________ .جُوح٢ٗٞٗ أغٍٙ - ئوج١ٌ ضكى٣ى - جُىُٝس ضؼٍٜ - ضكل٤ع ٓطِد - ؿحذ١ٞ ِٓي .159

 جُطكى٣ى وجنَ جُؼوحٌ ٝؾٞو - نرٍز - ضؼٍٜ - جألٝهحف ٗظحٌز جْْ ك٢ ضكل٤ع ٓطِد - ٓكرّ ِٓي.5;6

 >65 _____________________________________ .قؿ٤طٚ - جُـحذ١ٞ ُِِٔي جإلوج١ٌ

 ك٢ ُِطكو٤ن جُط٤ِ٤ٌٔس ذحُطىجذ٤ٍ جُو٤حّ ك٢ جُٔكٌٔس ِْطس - ضكل٤ع ٓطِد ػ٠ِ ضؼٍٜ - ٓكرّ ِٓي .161

 >65 _____________________________________.جُكر٤ٓس جُٛرـس ئغرحش - جُىػٟٞ

 جألٝهحف َٝجٌز ٚلس - جُٞهق ذٔٛحُف أٍٞ جألٝهحف ٗظحٌز ذٔكٍٟ قٌْ ٚىٌٝ - ٓكرّ ِٓي .162

 >65 _______________________________ .ذحالْطث٘حف جُطؼٖ ك٢ جإلْال٤ٓس ٝجُٗإٕٝ

 =65 _______________________ .جإلوج١ٌ جُطكى٣ى ٓكٍٟ قؿ٤س - ئغرحش – ػوح٣ٌس ٤ٌِٓس .163

 =65 _ .نرٍز ئؾٍجء ٝؾٞخ - جُٔٗطًٍس جألؾُجء ٖٓ ذأٜٗح جالوػحء – أٓح٤ٓس قى٣وس – ٓٗطًٍس ٤ٌِٓس .164

 =65 ____________________________ .٠ٍكح ٣ؼطرٍ ال جُٔٞوع – أ٠ٍجكٚ - ضكل٤ع ُجعٗ .165

 <65 _______________________ .قؿ٤طٚ – ضٛك٤ك٢ ِٓكن – ٤ٌِٓس ٌْْ – ضكل٤ع ُٗجع .166

 <65 ______________________________ .ضطر٤وٜح ٤ًل٤س - ج٤ٌُِٔس ٌّْٞ - ضكل٤ع ُٗجع .167

 جالْطؼحٗس ٓغ جُٔكٌٔس جنطٛح٘ – جُك٤حَز ذ٤ىٙ ٖٓٔ ٝجُطأًى جُكؿؽ ضطر٤ن – ػوح١ٌ ضكل٤ع ُٗجع .168

 665 ____________________________________ .جالهطٟحء ػ٘ى ٠رٞؿٍجك٢ ذٜٔ٘ىِ

 665 ___________________________________________ .أ٠ٍجكٚ - ضكل٤ع ُٗجع .169

 ذٚ أو٠ُ ٓح ػ٠ِ ُال٠الع جُٔٓطأٗق جْطىػحء - الَّ ؿ٤ٍ جالْطث٘حك٢ جُٔوحٍ ضر٤ِؾ - ضكل٤ع ُٗجع .170

 665 ____________________________ .ئغرحضٚ - ذحٌٍُٔٝ جٌضلحم قن جوػحء - جُٔٓطأٗق

.جُؼوح١ٌ جُطكل٤ع هحٕٗٞ إلؾٍجءجش نٟٞػٜح – ًطحذ٤س ٤ُٝٓص ٖل٣ٞس ٓٓطٍز – ػوح١ٌ ضكل٤ع ُٗجع .171

 _________________________________________________________ 666 

 666 __________ .جُٔكٌٔس أٓحّ أٝ جُؼىٍٝ أٓحّ – ٖٜحوضْٜ ػٖ جُٜٗٞو ضٍجؾغ – جْطٍٔجٌ ٌْْ .172

 666 .ُٜح جُٞجٛد ئنالء ٝٓؼح٣٘س قَٞٛح - ٠ٌُِ٘ٓ وجٌ ٛرس ______________________________ .8>6

 666 ______________________________ .هحٜٗٞٗح ٣ٍْحٕ ذطح٣ٌم جُؼرٍز - ٝجؾرس ٤ٚٝس .174

 – جُطُجٓحضٚ ض٘ل٤ً ػ٠ِ جُٞجػى جُطٍف ئؾرحٌ وػٟٞ - جُلٓم ؾُجء ػ٠ِ جُط٤ٛ٘ٙ ػىّ – ذحُر٤غ ٝػى .175

 667 ________________________ .أْحِ ػ٠ِ جٌضٌحَٙ ػىّ – جُػٖٔ ذو٤س أوجء ذؼىّ جُىكغ

 667 __________________________ .جًَُٔٞ ٖٓ ٣ٍٚف ئيٕ - ٓكلع ػوحٌ ذ٤غ - ًٝحُس .176

 669 .ٝج٤ٍُٔجظ جُٗه٤ٛس جألقٞجٍ ؿٍكس هٍجٌجش: غح٤ٗح
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 جُٔٗط٣ٍٖ ك٢ جُؼِْ جكطٍجٜ – ذحُؿٍجتى ٍٝٗٗٙ جُؼ٢ِ٘ ذحُُٔجو ُِر٤غ جُٔكٌٔس ئٖٜحٌ – ذ٤غ ػوى ئذطحٍ .177

 669 __ .جُؼوح١ٌ ذحٍُْْ جُطو٤٤ى ػٖ ٣ـ٢٘ جُٔكٌٔس ذٓؿَ جُكؿُ ضٓؿ٤َ – جًًٌُٔٞ جُؼوحٌ ذٞٞؼ٤س

 جٓط٘حع – ٣ُُِحٌز جُٔ٘ظْ جُٔوٌٍ أٝ جالضلحم ض٘ل٤ً ك٢ ضكح٣ِٜح أٝ جُكحٞ٘س ئنالٍ - جُكٟحٗس ئْوح٠ .178

 669 _______________________ .أغٍٙ –ج٣ُُحٌز أٝهحش ك٢ جُٔكٟٕٞ ض٤ِْٓ ػٖ جُكحٞ٘س

 669 ____________ .ئغرحضٜح – ض٤ٔ٘طٜح ك٢ جُٔٓحٛٔس ضكى٣ى وػٟٞ - جُُٝؾ٤س أغ٘حء ٌٓطٓرس أٓٞجٍ .179

 :66 .جُٔٓحٛٔس ئغرحش – جُُٝؼ ِٓي ك٢ ؾح٣ٌس ػوحٌجش – جُُٝجؼ أغ٘حء ٌٓطٓرس أٓٞجٍ ____________ .5=6

 ٣ٍْحٕ – نرٍز – ُٓٓ٘س ُٝٓجؾ٤س ٤ًِْٞس جٞطٍجذحش ٓغ جُؿٔؿ٢ٔ جٍُٞم ػٖ ٗحضؽ ػطٚ - ضكؿ٤ٍ .181

 :66 ______________________________________ .جُكٌْ ضح٣ٌم ٖٓ جُطكؿ٤ٍ آغحٌ

 ٠ر٤س نرٍز ئؾٍجء – جُ٘ل٢ٓ ذحالٞطٍجخ جإلٚحذس ضح٣ٌم ضكى٣ى ٠ِد – ٓطٞك٠ ٖهٙ – ضكؿ٤ٍ .182

 :66 _________________________________________ .ُِٜحُي جُطر٢ جُِٔق ػ٠ِ

 ;66 __________________________ .جُٔكٌٔس ِْطس – جنط٤حٌٙ ٠ٍٖٝ – ٓوىّ – ضكؿ٤ٍ .183

 ;66 _________ .جُطؼٖ ك٢ ٝقىٛح جُؼحٓس ج٤ُ٘حذس أقو٤س - جذطىجت٢ قٌْ – جُط٘ل٣ً٤س ذح٤ُٛـس ض٤٣ًَ .184

 ;66 .ّ.ّ.م ٖٓ 986 جُلَٛ ك٢ ػ٤ِٜح جُٔ٘ٛٞ٘ ذحُٞغحتن ئٌكحهٚ ٝؾٞخ – جُط٘ل٣ً٤س ذح٤ُٛـس ض٤٣ًَ .185

 >66 _____________ .جُؼحّ ذحُ٘ظحّ ضؼِوٜح – ذحُٞغحتن جإلوالء ٝؾٞخ – جُط٘ل٣ً٤س ذح٤ُٛـس ض٤٣ًَ .186

 جُؼحّ ذحُ٘ظحّ ٓٓحْٚ ػىّ ٖٝٓ جألؾ٘ر٢ جُكٌْ ٚكس ٖٓ جُطأًى – جُط٘ل٣ً٤س ذح٤ُٛـس أؾ٘ر٢ قٌْ ض٤٣ًَ.>=6

 >66 ___________________________________________________ .جُٔـٍذ٢

 جْْ ئ٠ُ جُوٍجٌ و٣رحؾس ك٢ جإلٖحٌز - جُؼحٓس ج٤ُ٘حذس ضر٤ِؾ ػىّ -( جُهح٘ جُِٔي) جُىُٝس - ٖحؿٍز ضًٍس .188

 >66 ___________________________________ .جُوحٕٗٞ نٍم – جُؼحٓس ج٤ُ٘حذس ٓٔػَ

 =66 _______________ .ُِٔطؼس جْطكوحهٜح ػىّ – جُطط٤ِن ٠حُرس ٢ٛ جُُٝؾس – ُِٗوحم ضط٤ِن .189

 =66 ________ .جُوحٕٗٞ نٍم – ه٤ْ ضؼ٤٤ٖ – جُطر٤ِؾ ضؼًٌ – جْطث٘حك٢ ٓوحٍ ضر٤ِؾ - ُِٗوحم ضط٤ِن .190

 ٌكغ هرَ أنٍٟ ٓى٣٘س ئ٠ُ جُُٝؾ٤س ذ٤ص ٗوَ – جُٔك٢ِ جالنطٛح٘ ذؼىّ قٌْ - ُِٗوحم ضط٤ِن .191

 =66 ____________________________________________________ .جُىػٟٞ

 <66 _____ .جُلٍجم ٝأْرحخ ُُِٝؼ جُٔح٤ُس جُٞٞؼ٤س ٍٓجػحز – جُُٝؾس ٓٓطكوحش - ُِٗوحم ضط٤ِن .192

 <66 _______________________________ .ئغرحضٚ – جُر٘حء ػىّ جوػحء – ُِٗوحم ضط٤ِن .193

 <66 _ .جُُٝؼ ٓٓإ٤ُٝس – َؾ١ٍ ذكٌْ ٓػرطس جُُٝؾ٤س جُه٤حٗس ٝهحتغ - ُِٗوحم جُطط٤ِن ػٖ ضؼ٣ٞٝ .194

 - ٓإهطس جُرطحُس قحُس إٔ جُٔكٌٔس جػطرحٌ – جُىػٟٞ ٝهص ذٜح جُُِّٔ ونَ – جُلٍجم ٓٓطكوحش ضوى٣ٍ .195

 675 _____________________________ .جالقطٔحٍ ػ٠ِ ٤ُّٝ ج٤ُو٤ٖ ػ٠ِ ضر٠٘ جألقٌحّ

 ذحُطٓؿ٤َ جالُطُجّ ٣ػرص ُْ ٓح جُؼ٤ٓٞٔس جُٔىٌْس ٛٞ ك٤ٚ جألَٚ – جُ٘لوس ٓٗٔٞالش ٖٓ جألذ٘حء ضٔىٌِ .196

 675 _____________________________________________ .نحٚس ٓىٌْس ك٢
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 675 ___ .ذحُطٓح١ٝ جُؼ٢ِ٘ جُُٔجو غٖٔ ض٣َٞغ - ضٛل٤س هٓٔس - ٓؼ٤٘س ٗٓد ذىٕٝ ج٤ُٗحع ػ٠ِ ضِٔي .197

 676 .ٟٓٔٞٗٚ ػ٠ِ جُوح٢ٗٞٗ جألغٍ ضٍض٤د ٌٍٞٝز – ضل٤ٍٓٙ – ٝجُكٟحٗس جُ٘لوس وػٟٞ ػٖ ض٘حٍَ .198

 676 __________ .جُٔكٌٔس ٠ٍف ٖٓ جْطرؼحوٙ – ُُٓٚ ذ٢ٗء جُطُّ ٖٓ - جُٔٓطكوحش ػٖ ض٘حٍَ .199

 677 ____________________ .جالْطوحٓس ٠ٍٖ جٗطلحء – َٝؾ٤س ن٤حٗس – ئْوح٠ٜح – قٟحٗس .200

 677 ___________ .جُٔـٍخ نحٌؼ جُٔكٟٞٗس ذٔؼ٤س جُكحٞ٘س ئهحٓس – ئْوح٠ٜح ٠ِد – قٟحٗس .201

 677 __ .ٝهحتؼٚ قؿ٤س – جُُٝؾ٤س جُه٤حٗس ٖٓ ذحُرٍجءز قٌْ - جالْطوحٓس ٠ٍٖ – ئْوح٠ٜح – قٟحٗس .202

 ُِل٠ِٟ جُِٔٛكس – جألؾ٘ر٢ ذِىٛح ك٢ وجتٔس ذٛلس جُكحٞ٘س ئهحٓس – ئْوح٠ٜح ٠ِد – قٟحٗس .203

 678 __________________________________________________ .ُِٔكٟٕٞ

 أقٌحّ ضطر٤ن ئٌٓح٤ٗس – ئغرحضٚ - أٍٝ ٠ٝحذن أ٢ٌٞ ٠حذو٤ٖ ٖٓ وجٌ ذط٤٤ٗى جالوػحء – ج٣ُُ٘س قن .204

 678 __________________________ .جُؼ٤٘٤س جُكوٞم ٓىٝٗس ك٢ ٓوٌٍز ٢ٛ ًٔح جالُطٛحم

 678 ________ .جُُٝؾ٤س جُؼالهس ذاٜٗحء جُوح٢ٞ جُؿُء ك٢ ٠ؼٖ أل١ هحذ٤ِطٚ ػىّ – ذحُطط٤ِن قٌْ .205

 جُ٘ظحّ ٖٓ ذ٤حٗحش –" ُِوحٕٗٞ ٠ٝروح جُِٔي ذحْْ" ػرحٌز ئ٠ُ ٤ِ٠ؼطٚ ك٢ جإلٖحٌز ػىّ – هٟحت٢ قٌْ .206

 679 ___________________________________________ .جُىْطٌٞ نٍم – جُؼحّ

 - جُوٟحت٤س جُٟحذطس ٓكٍٟ – ٤ٌِٓطٜح ئغرحش – ه٤ٔطٜح أوجء أٝ ٝأٓطؼس أغحظ ئٌؾحع ٠ِد – نطرس.>75

 679 _____________________________________________________ .قؿ٤طٚ

 ٖٜحوز أٝ جُوٍجتٖ أٝ جإلهٍجٌ ك٤ٜح ذٔح جُْٞحتَ ذٌحكس ئغرحضٜح ٣ٌٖٔ - ٓحو٣س ٝجهؼس – ٍٖػ٤س نِٞز .208

 679 _________________________________________ .جألهحٌخ ٖٓ قط٠ جُٜٗٞو

 ػ٠ِ ه٣ٍ٘س جُٔى٤ٗس ذحُكحُس جُطٓؿ٤َ – جُؼوح١ٌ جٍُْْ ٖٓ ػ٤ِٜح ٝجُطٗط٤د ئٌجغس ئذطحٍ وػٟٞ .209

 :67 _____________________________________________________ .جُ٘ٓد

 :67 __________ .ذكع ئؾٍجء ٝؾٞخ – ذحأل٤ٓس جُىكغ - ػٍك٢ ػوى – ٚىهس ػوى ئذطحٍ وػٟٞ .210

 :67 ______________ .جُططر٤ن جُٞجؾد جُ٘ٙ – ذحُطوحوّ جُىكغ – هٓٔس ٓكٍٟ ئذطحٍ وػٟٞ .211

.جُٔكٟٕٞ ِٓٛكس ٍٓجػحز – ذأٓٚ جُٔكٟٕٞ ضٗرص – جُكحٞ٘س َٝجؼ – جُكٟحٗس ئْوح٠ وػٟٞ .212

 _________________________________________________________ 67; 

 ;67 __________ .جألَٝجؼ ذ٤ٖ ؾٞجَٛح ػىّ – ٝجألّ جألخ ػ٠ِ هحٍٚز – جُٜرس جػطٛحٌ وػٟٞ .213

 جُٔطؼِوس ُِٔ٘حْهحش جإلٌجغس ض٤ٟٖٔ ػىّ – جإلٌظ ك٢ جُٛلس جٗؼىجّ – ئٌجغس ػ٠ِ جُطٗط٤د وػٟٞ .214

 ;67 __________________________________________________ .جُؿى ذاٌظ

 ٌْْ – ٍٓز ألٍٝ ئغحٌضٚ ؾٞجَ ػىّ – ي٤٘ٛس ذاػحهس جُىكغ – جُ٘ظٍ ذاػحوز ٠ؼٖ - جُ٘ٓد غرٞش وػٟٞ .215

 >67 __________________________ .جُهْٛ ُىٟ ٓكطٌٍز ٝغ٤وس ٣ؼطرٍ ال – نِؼ٢ ٠الم

 >67 .أغٍٙ - ٝجُورٍٞ جإل٣ؿحخ ذكٍٛٞ ض٣ٍٛكْٜ ػىّ – جُٜٗٞو ٖٜحوز – جُُٝؾ٤س ٚكس وػٟٞ _____ .;76
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 >67 .ؾ٤٘٤س نرٍز – جُطٍك٤ٖ ذ٤ٖ نطرس ٝؾٞو – جُٜٗٞو ٖٜحوز – ٗٓد غرٞش _________________ .>76

 جُٞجؾرس جُوٞجػى – جألٍْز ٓىٝٗس ٚىٌٝ هرَ ٝهؼص جُ٘حَُس – جُ٘ٓد ٝغرٞش جُُٝؾ٤س وػٟٞ.=76

 =67 ____________________________________________________ .جُططر٤ن

 =67 .جُُٝجؼ أًٌحٕ جٗطلحء – جُٜٗٞو ٖٜحوز – جُٔحٍ ئ٠ُ ضإٍٝ - جُٞكحز ذؼى جُُٝؾ٤س ٚكس وػٟٞ _____ .<76

 =67 ___ .جُىػٟٞ ُٛكس ج٤ٌُِٗس ج٠ٍُٝٗ جٗطلحء – ػ٤ِٚ ٓىػ٠ ٠ٍف ٝؾٞو ػىّ – جُ٘ٓد وػٟٞ .220

 <67 _____________________________ .قؿ٤طٚ – هٟحت٢ ئهٍجٌ – جُ٘ٓد ٗل٢ وػٟٞ .221

.جإلغرحض٤س ُو٤ٔطٚ كوىجٗٚ – ؾ٘حت٤ح ج٥نٍ جُرؼٝ ٝئوجٗس جُٜٗٞو ذؼٝ ضٍجؾغ – ٓطٍٝى ئقٛحء ٌْْ .222

 _________________________________________________________ 67> 

 <67 ________________________ .جٌُٞغس ٖٓ ك٤ٚ جُٔ٘حَػس ػىّ - قؿ٤طٚ - ٓطٍٝى ٌْْ .223

 685 _________ .جُُٝجؼ آغحٌ ئػٔحٍ – جُٔـٍذ٢ جُوحٕٗٞ ٠ٍف ٖٓ ض٘ظ٤ٔٚ ػىّ – ١ٌٞٚ َٝجؼ .224

 ئؾٍجءجش ِْٞى وٕٝ جُٔكٌٔس ذص - جُىكغ هح٢ٞ ٛٞ جُىػٟٞ هح٢ٞ – ئٌجغس ٌْْ – كٍػ٢ ٌَٝ .225

 685 ______________________________________ .جُوحٕٗٞ نٍم – جُلٍػ٢ جٌُُٝ

 جُ٘وٝ ك٢ جُٔطِٞخ قٌٟٞ ػىّ - ٝجُر٘ص جُطحػ٘س قٌٟٞ - ؾ٤٘٤س نرٍز ئؾٍجء - جُُٝؾ٤س ٚكس .226

 685 _____________________________________________ .أغٍٙ – ٓرٌٍ ذىٕٝ

 686 ___________________ .ذح٠َ َٝجؼ – آنٍ َٝؼ ػٛٔس ك٢ َٝؾس – جُُٝؾ٤س ٚكس .227

 686 _____________________ .جُى٤َُ ضوى٣ٍ ك٢ جُٔكٌٔس ِْطس – ئغرحضٜح – جُُٝؾ٤س ٚكس .228

 686 ___________________ .ٓهٞف ذٍٜٔ قح٠طٜحإل ئذطحُٜح – ج٠ٍُٓحٕ ٍٜٓ – ٚىهس .229

 687 __________ .جالذطىجت٢ جُكٌْ ُك٤ػ٤حش جالْطث٘حف ٓكٌٔس ضر٢٘ – أْرحذٚ – ذحالْطث٘حف ٠ؼٖ .230

 687 __________________ .ئغرحضٚ – جٍُٜٔ جوػحء – جُٔطٛىهس أض٤ٔس – ٚىهس ئذطحٍ ٠ِد .231

 687 __ .أغٍٙ – جُٜرس ػوى ػ٠ِ ْحذن ضح٣ٌم ك٢ جُٞجٛد ػٖ ٚحوٌ ذ٤غ ػوى – ٛرس ػوى ئذطحٍ ٠ِد .232

 – ذحُطؼىو جإليٕ جُطٛى١ ٝذؼى ذاُـحتٚ جْطث٘حك٢ هٍجٌ - ذحٍُكٝ جذطىجت٢ قٌْ – ذحُطؼىو جإليٕ ٠ِد .233

 688 ___________________________________________ .٠ؼٖ أل١ هحذ٤ِطٚ ػىّ

 جُلوٚ ضطر٤ن – ٌُٗٞٚ ػ٠ِ جإلٌؾحع ضؼ٤ِن – جُُٝؼ ٞٔحٕ ػىّ – ئغرحضٚ – جُكٞجتؽ ئٌؾحع ٠ِد .234

 688 ______________________________________ .ٝجُٔٓحٝجز جُؼىٍ ه٤ْ – جُٔح٢ٌُ

 ٓكَ أٝ ٝج٠ُٖٞٔ جُٜٔ٘س أٝ جُٛلس ئ٠ُ جإلٖحٌز ػىّ - جْطث٘حك٢ ٓوحٍ - ٝجُكٟحٗس جُ٘لوس ئْوح٠ ٠ِد .235

 688 ____________________________________ .جُٔٓط١ٍ جُهٍم جٗطلحء – جإلهحٓس

 جُكٌْ ض٘ل٤ً ػىّ – ذحُٔـٍخ جُٔكٟٕٞ ضٍى - ج٠ُٖٞ نحٌؼ جُكحٞ٘س ئهحٓس - جُكٟحٗس ئْوح٠ ٠ِد .236

 689 _________________________________________________ .أغٍٙ - ذحُ٘لوس
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 ذؼى قط٠ ُِر٘ص ٓٓطٍٔ قن – ُٜٔح ٝجؾرٚ أوجء أٝ ُِر٘ط٤ٖ ٌْٖ ضٞك٤ٍ – جُُٝؾ٤س ذ٤ص ئكٍجؽ ٠ِد .237

 689 _______________________ .جٌُٓد ػ٠ِ ضٞكٍٛح أٝ َٝجؾٜح ئ٠ُ جٍُٖى ُٖٓ ذِٞؿٜح

 689 ________ .أغٍٛح – ٠ر٤ؼ٤س جُٞجٛد ُىٟ جُٞػ٢ قحُس – ٠ر٢ ضو٣ٍٍ – ٛرس ػوى ذطالٕ ٠ِد .238

 :68 ______________________ .جُكؿٍ ئغرحش ُٝل٤ق ٓهطٛس نرٍز ٝؾٞخ -ضكؿ٤ٍ ٠ِد .239

 ٓٞٞٞػ٢ ٓرٌٍ - يًٍ ُٓٞٞو ئٗؿحخ ك٢ جُُٝؼ ٌؿرس - جأل٠ُٝ جُُٝؾس ٓٞجكوس – جُطؼىو ٠ِد .240

 :68 __________________________________________________ .ٝجْطػ٘حت٢

 ;68 _______ .جألْؼحٌ ٝٓٓطٟٞ ٣ٍٝٓٙ جُطحػٖ ونَ - ضوى٣ٍٛح ٓؼح٤٣ٍ - جُ٘لوس ك٢ ج٣ُُحوز ٠ِد .241

 ك٢ ج٢ٌُِٗ جُهَِ ضىجٌى – جذطىجت٤ح هرُٞٚ ػىّ – ج٤ُُُ٘ٔس ٝجألغحظ جُكٞجتؽ جْطٍؾحع – ٟٓحو ٠ِد .242

 ;68 __________________________________________ .أغٍٙ – جالْطث٘حك٢ جُٔوحٍ

 الٛح١ جضلحه٤س - جالػط٤حو٣س ئهحٓطٚ ٌٓحٕ ئ٠ُ ٠لَ ئٌؾحع ٓٞٞٞػٚ – جُؼحٓس ج٤ُ٘حذس ٖٓ ٓوىّ ٠ِد .243

 ;68 _.جألٍْز ٓىٝٗس ػ٠ِ جُططر٤ن ك٢ أ٠ُٝ – ُأل٠لحٍ جُى٢ُٝ ُالنططحف جُٔى٤ٗس ذحُٔظحٍٛ جُٔطؼِوس

 >68 __________ .ئ٤ُٜح ٌكؼص ه٤ٟس ًَ ك٢ جُرص ذٌٍٟٝز جُٔكٌٔس جُطُجّ – جُؼىجُس ئٌٗحٌ ػىّ .244

 >68 _____________________ .٤ٜ٘ٓس ٓهحُلس - ج١ُٞ٘ٓ جالٖطٍجى ٝجؾد أوجء ػىّ - ػىٍٝ .245

 >68 _____________ .قؿ٤طٚ – ٟٓٔٞٗٚ – جألٍْز هْٓ ٌت٤ّ ًطحخ – ٤ٜ٘ٓس ٓهحُلس – ػىٍٝ .246

 =68 _____________________________ .جُك٤حَز ٠ِد ك٢ جُؿى - ٚكطٜح - ٚىهس ػوى .247

 ذحضلحم ُٝٞ ؾٞجَٙ ػىّ – جُِٛف ػٖ جُطٍجؾغ – جُٜرس ك٢ جٍُؾٞع ك٢ جُكن ػٖ ض٘حٍَ – ٛرس ػوى .248

 =68 ___________________________________________________ .جُطٍك٤ٖ

 =68 ______________ .جُٜرس ٚكس ػ٠ِ أغٍٙ –٢ٌْٔ ذٍٖٛ ٓػوَ جُٔٞٛٞخ جُؼوحٌ – ٛرس ػوى .249

 ٤ٍٓجغح ٣ؼطرٍ - ٌِٜٓح ػ٠ِ ٝئذوحءٙ ذٜح جُٔطٛىم جُىجٌ ك٢ ٝجقى ذر٤ص ُ٘لٜٓح جُٔطٛىهس جقطلحظ - هٓٔس .250

 <68 _________________________________________________ .ٌُٞغطٜح ػٜ٘ح

 ك٢ جالْطث٘حف ٓوحٍ ضوى٣ْ - جالذطىجت٤س جٍُٔقِس ك٢ جًٍُٗحء ؾ٤ٔغ ئونحٍ ٝؾٞخ -جذطىجت٢ قٌْ - هٓٔس .251

 <68 ________________________________ .كو١ ذحُوٓٔس ُٚ جُٔكٌّٞ جُطٍف ٓٞجؾٜس

 ضكى٣ىْٛ ٤ْطْ أٝ ٓكىو٣ٖ ًحٗٞج ْٞجء ج٤ُٗحع ػ٠ِ ذوحؤْٛ – ذحُػِع ُْٜ ٠ٚٞٓ – ئٌجغس ٌْْ – هٓٔس .252

 695 ______________________________________________ .جُؼود قٍٛ ذؼى

 - جُؼٍذ٤س ذحُِـس جُطكىظ – :56/6 ٌهْ هحٕٗٞ ٖٓ < جُٔحوز ك٢ جُٞجٌوز ج٠ٍُٝٗ ئغرحش - جأل٠لحٍ ًلحُس .253

 695 ____________________________________________ .ُِوحٕٗٞ ٓهحُق ٠ٍٖ

 695 ______________________ .جُىكحع قوٞم نٍم - جُؼ٤ِ٘س ذحُؿِٓس جُطر٤ِؾ ػىّ - ٓىجُٝس .254

.جُكؿؽ ضو٣ْٞ ك٢ جُٔكٌٔس ِْطس– ٝجُٛكس جأل٤ِٛس ضٔحّ ٛٞ جألَٚ – ٚىهس ػوى – جُٔٞش ٍٜٓ .255

 _________________________________________________________ 696 
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 – ٓهٞف ٍٜٓ – جُُٖٔٓ جٌُرى١ جُطٗٔغ ذٍٜٔ جُٞجٛد ئٚحذس – جُٜرس ػوى - جُٔٞش ٍٜٓ .256

 696 _________________________________________________ .جُٜرس ئذطحٍ

 696 ________ .جُٔطؼس ك٢ أقو٤طٜح ػىّ – ُِٗوحم جُطط٤ِن ٠حُرس ٢ٛ جُُٝؾس – جُلٍجم ٓٓطكوحش .257

 696 .ضػرطٜح جُط٢ جُٞهحتغ قؿ٤س – أؾ٘ر٢ قٌْ _______________________________________ .=:7

 697 .ُِٗوحم جُطط٤ِن ٖٓ جُٔطٌٍٟ جُطٍف ُلحتىز ضؼ٣ٞٝ – ئغرحضٜح – جُلٍجم ػٖ جُُٝؼ ٓٓإ٤ُٝس ____ .<:7

 - ذحُٔـٍخ ذُٝؾٜح جالُطكحم ٌٝكٟٜح ذحُهحٌؼ جُروحء ػ٠ِ جُُٝؾس ئٍٚجٌ - جُلٍجم ػٖ ٓٓإ٤ُٝس.5;7

 697 _____________________________.ٝجُطؼ٣ٞٝ جُُٝؾ٤س جُؼالهس إلٜٗحء ٝؾ٤ٚ ْرد

.جُوحٕٗٞ نٍم – جُٔكٌٔس ٠ٍف ٖٓ جٍُو ػىّ – ضٞؾ٤ٜٜح ٠ِد – قحْٔس ٤ٔ٣ٖ - جُٛىجم ٓإنٍ .261

 _________________________________________________________ 698 

 698 _________________________________________ .ئغرحضٜح – جألّ ذ٘ٞز – ٗٓد .262

 699 _ .٠ٍٖٝٚ - جُِؼحٕ - جُهرٍز ئ٠ُ جُِؿٞء ٓرٌٍجش – هح٠ؼس قؿس جُلٍجٔ – ك٤ٚ جُطؼٖ - ٗٓد .263

 699 __ .جألٍْز ٓىٝٗس ٖٓ ;:6 جُٔحوز ٠ٍٖٝ ئغرحش – جُهح٠د ئٌٗحٌ - جُهطٞذس ك٢ ذحُٗرٜس ٗٓد .264

 ذٌَٗ ضوى٣ٍٛح - جُطر٤س جُ٘ظحٌجش ٓٛح٣ٌق - جُ٘لوس ٓٗٔٞالش ٖٓ - ٓؿح٢ٗ ػ٢ٓٞٔ ضؼ٤ِْ - ٗلوس .265

 699 ______________________________________________ .جُ٘لوس ػٖ ٓٓطوَ

 :69 __________________ .قؿ٤طٚ - أؾ٘ر٢ قٌْ - جُُٝؾ٤س ذر٤ص ٓؼح جُُٝؾ٤ٖ ئهحٓس - ٗلوس .266

 :69 __________________________ .قؿ٤طٚ – ذحُطالم أؾ٘ر٢ قٌْ– ػٜ٘ح ض٘حٍَ – ٗلوس .267

 :69 .ذطالٗٚ – ئ٤ُٜح جالذطىجت٢ جُكٌْ ئٖحٌز ػىّ – جُؼحٓس ج٤ُ٘حذس ٓٓط٘طؿحش - ٗلوس _______________ .=;7

 إٔ هحػىز جْطرؼحو – ذٔورٍٞ نالكٜح ٣ػرص ُْ ٓح جألؾٍ ٖٜحوز جػطٔحو ٝؾٞخ – ضوى٣ٍٛح ٓؼح٤٣ٍ – ٗلوس.<;7

 ;69 ______________________ .جألٍْز ٓىٝٗس ٖٓ ==6 جُٔحوز ئ٠ُ جْط٘حوج جُٔالءز جألَٚ

 ;69 .ُُِٝؼ جُٔحو٣س جُٞٞؼ٤س – ضوى٣ٍٛح ٓؼح٤٣ٍ – ٗلوس_________________________________ .5>7

 ;69 .أغٍٙ – جُٔٓطكوس جُٔىز ك٢ جُٔ٘حَػس أٝ جإلٗلحم جوػحء ػىّ – ٗلوس ______________________ .6>7

 ;69 .ذ٤ٔ٤٘ٚ جُُٝؼ هٍٞ – ػ٤ِٜح ٣ٝ٘لن َٝؾطٚ ٓغ ٣ؼ٤ٕ ًحٕ ذأٗٚ جُُٝؼ جوػحء – ٗلوس ____________ .7>7

 ضؼ٤٤ٖ – جُهحّ جُىنَ ٤ُّٝ جُٛحك٢ جُىنَ جػطٔحو – ضوى٣ٍٛح – جُلٍجم ٝٓٓطكوحش ٝضٞجذؼٜح ٗلوس.8>7

 >69 __________ .جُوحٕٗٞ نٍم - ٗوىج جُٔكٟٞٗس ٠ٌْ٘ ًٍجء ضكى٣ى – جُٔكٟٞٗس ٠ٌْ٘ جألخ

 هٍجٌ ٚىٌٝ – جْطث٘حك٢ هٍجٌ ذٔوط٠ٟ ئُـحؤٙ – جُُٝؾس ذاوجٗس جذطىجت٢ َؾ١ٍ قٌْ – جُ٘ٓد ٗل٢.9>7

 >69 ____________________ .جُُٝؼ جوػحء ػ٠ِ جُو١ٞ جُى٤َُ َٝجٍ – جُ٘وٝ ٠ِد ذٍكٝ

 =69 ____ .جُؼحّ جُٟٔحٕ ئٞؼحف - جُٜرس هرَ جُى٣ٖ ٝؾٞو ئغرحش - ٗلحيٛح ذؼىّ جُىجتٖ وػٟٞ - ٛرس .275

 =69 ________ .ضكى٣ىٙ ك٢ جُٔكٌٔس ِْطس – جُ٘لوس ٓٗٔٞالش ػٖ ٓٓطوَ - جألػ٤حو ضْٞؼس ٝجؾد .276
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 - جُطر٤س ُِٗٞجٛى جُٔكٌٔس جْطرؼحو – ػوىٛح ٝهص ج٢ُٚٞٔ ذأض٤ٔس جُطِو٢ ػى٢ُ ٖٜحوز – ٤ٚٝس.>>7

 =69 __________________________________ .جأل٤ِٛس ضٔحّ ٝٛٞ جألَٚ جْطٛكحخ

 <69 .جُٞكحز ذؼى جُٔطٍٝى ئقٛحء – الَّ ؿ٤ٍ جُؼوحٌجش أٌهحّ ئ٠ُ جإلٖحٌز – ٤ٚٝس ______________ .=>7

 ُطؼِوٚ ج٢٘٠ُٞ جُوحٕٗٞ ٓهحُلس – جُط٘ل٣ً٤س ذح٤ُٛـس ض٤٣ًَ - جُٔٔطٌِحش ؾ٤ٔغ – ذحُهحٌؼ ٓ٘ؿُز ٤ٚٝس .279

 <69 ____________________________________ .جإلْال٤ٓس ٝج٣ٍُٗؼس جألٍْز ذ٘ظحّ

 6:5 جُطؿح٣ٌس جُـٍكس هٍجٌجش: غحُػح

 6:5 __________________________ .ٝجإلذىجع جُؿىز – قٔح٣طٜح ٠ٍٖٝ – جنطٍجع ذٍجءز .280

 6:5 _____________ .جُوٟحت٤س جُطٛل٤س ذطٔى٣ى جُكٌْ ئُـحء - ئذطحٍ - جُؼ٢ِ٘ ذحُُٔجو ػوحٌ ذ٤غ .281

 جإلوج١ٌ جُٔؿِّ هٍجٌ ػ٠ِ ذحُٔٛحوهس جُؼ٤ٓٞٔس جُؿٔؼ٤س هٍجٌ – ٓٓحٛٔس ًٍُٗس ِٓٔٞى ػوحٌ ذ٤غ .282

 6:5 _________________ .جُوح٤ٗٞٗس آغحٌٙ – جُٔٓح٤ٖٔٛ أٚٞجش ذأؿِر٤س جضهحيٙ - جُؼوحٌ ذر٤غ

 ػ٠ِ جُطؼٍف ضح٣ٌم ٖٓ ْ٘س ُٔىز جُٓو٠ٞ أؾَ ٖٓ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ئػلحء - جضلحه٤س ذٍٝضًٍٞٞ ضأ٣َٝ .283

 6:6 .جُطؿحٌز ٓىٝٗس ٣ٍْحٕ نالٍ جُىػٟٞ ٌكؼص ُٝٞ جالضلحه٤س ذٍٝضًٍٞٞ ٓلؼٍٞ ٣ٍْحٕ - جُرٟحػس

 6:6 ______ .ٚك٤ف ضر٤ِؾ – ٓهطحٌ ٠ٖٞٓ – جُٔكح٢ٓ ذٌٔطد جُٔهحذٍز ٓكَ جنط٤حٌ – قٌْ ضر٤ِؾ .284

 ٌكؼٜح ٝؾٞخ – ج٣ُُٔق جٍُْْ ٚحقد ٣و٤ٜٔح جُط٢ جُٔإهص جُٔ٘غ وػٟٞ – ٚ٘حػ٢ ٌْْ ض٤٣ُق .285

 6:6 ___ .جُط٤٣ُق ألكؼحٍ جُٔػرص جُٞٚل٢ جُكؿُ ٓكٍٟ ئٗؿحَ ضح٣ٌم ٖٓ ٣ٞٓح غالغ٤ٖ أؾَ وجنَ

 ػىّ -ُالْطث٘حف هحذ٤ِطٚ – جُٔٓطؼؿالش هح٢ٞ أٍٓ - ٓكلع ػوحٌ – ضكلظ٢ قؿُ ػ٠ِ ضٗط٤د .286

 6:7 ____________________________ .جُؼوح١ٌ جُطكل٤ع ظ٤ٍٜ ٖٓ >= ذحُلَٛ ُٖٔٞٚ

 ٓكٍٟ – ٣رٌٍٙ ٓح ُٚ يُي ػٖ جالٓط٘حع إٔ أٝ جٌٍُٟ ٌكغ ئغرحش ػىّ – جُطٜى٣ى٣س جُـٍجٓس ضٛل٤س .287

 6:7 ____________________________________ .قؿ٤طٚ – جُكٌْ ض٘ل٤ً ػٖ جالٓط٘حع

 6:7 _______ .ٝجُهّٛٞ جألٍٚٞ ذ٤ٖ جُلٍم ضكى٣ى ك٢ جُٔكٌٔس ِْطس – نرٍز – هٟحت٤س ضٛل٤س .288

 6:8 _________________ .جُٔىػ٢ ػ٠ِ ٣وغ ئغرحضٚ ػدء – جُىكغ ػٖ ضٞهق – هٟحت٤س ضٛل٤س .289

 ٓٓي ػٖ جالٓط٘حع ٓهحُلس أكؼحٍ ضكى٣ى – جُٓ٘ى٣ي ضو٣ٍٍ – جُطؿح٣ٌس جأل٤ِٛس ْٝو٠ٞ هٟحت٤س ضٛل٤س .290

 6:8 ____________________________________________________ .ٓكحْرس

 6:9 __ .٠ٍٖٝٚ جٗطلحء –جُٔى٤٘٣ٖ ٖٓ ٝجقى ًَ الُطُجّ جُوح٢ٗٞٗ جألْحِ جنطالف - جُٔى٤٘٣ٖ ضٟحٖٓ .291

 ُؿرٍ ٣ٌل٢ ال ذٚ جُٔكٌّٞ جُطؼ٣ٞٝ ٓرِؾ ًحٕ ئيج - ٝجُطؼ٣ٞٝ جُوح٤ٗٞٗس جُلحتىز ذ٤ٖ جُؿٔغ ٠ٍٖٝ.7<7

 6:9 ____________________________________________________ .جٌٍُٟ

 6:9 .ٓٓإ٤ُٝطٚ جٗطلحء – جألوجء ػٖ جُر٘ي جٓط٘حع – ٍٓٗٝػ٤طٚ –جألوجء ػٖ ضؼٍٜ ______________ .8<7

 جًٍُٗس ٌأْٔحٍ ػٍٗ ػٖ ٣وَ ال ٓح ٣ٔػِٕٞ ٓٓح٤ٖٔٛ ػىز أٝ ٓٓحْٛ - جُٔٓحٛٔس ًٍٖس - نر٤ٍ ضؼ٤٤ٖ .294

 ::6 _____________________________ .جُٔٓطؼؿالش هح٢ٞ ذٛلطٚ جُٔكٌٔس ٌت٤ّ -

 ::6 .ضؼ٤٤٘ٚ ضح٣ٌم ٤ُّٝ جُهر٤ٍ ٜٓٔس جٗطٜحء ذطح٣ٌم جُؼرٍز – جقطٓحذٚ – ضأ٤ٖٓ ػوى ػٖ ٗحضؽ جُطُجّ ضوحوّ .:<7
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 ::6 __________ .جُٞكحء ه٣ٍ٘س ػ٠ِ ٓر٢٘ ؿ٤ٍ – جُطؿحٌز ٓىٝٗس ك٢ ضوحوّ أ٠ٍٞ – ن٢ٓٔ ضوحوّ .296

 ::6 _______________________________ .وكؼٜح ٠ٍٖٝ  – ٓٓإ٤ُٝطٚ – جُر٘ي ضو٤ٍٛ .297

 ٖٓ =6; -8 جُلَٛ جػطرحٌ – جُىػٟٞ ض٤٤ٌق ك٢ ٚالق٤طٜح – جأل٠ٍجف ذطِرحش جُٔكٌٔس ضو٤ى .298

 ;:6 ________________ .جُط٤٤ٌق ًٛج ػٖ جُ٘حضؽ جألغٍ ئػٔحٍ – جُططر٤ن جُٞجؾد ٛٞ ع.ٍ.م

 ذحُٔوٍ جُوح٢ٗٞٗ جُٔٔػَ جإلًٗجٌئ٠ُ ضٞؾ٤ٚ ٌٍٞٝز – ٝجقى ٖهٙ ٠ٍف ٖٓ ًٍٖط٤ٖ ضٔػ٤َ .299

 ;:6 ________________________________________ .جُٔؼ٤٘س ًٍُِٗس جالؾطٔحػ٢

 ;:6 _______________________________ .٠ٍٖٝٚ - جُوٟحت٤س جُطٛل٤س ٓٓطٍز ضٔى٣ى .300

 >:6 _ .جًًٌُٔٞ ُِكٌْ ض٘ل٤ًج جُٔإوجز جُٔرحُؾ جْطٍؾحع وػٟٞ – جْطث٘حك٤ح ئُـحؤٙ – جذطىجت٢ قٌْ ض٘ل٤ً .301

 يٖٛ ك٢ ُرّ أ١ قىٝظ ػىّ – جُٔط٘حَػط٤ٖ جًٍُٗط٤ٖ ٗٗح٠ جنطالف – ضؿح١ٌ جْْ ضٞظ٤ق .302

 >:6 ___________________________________________________ .جُؿٌٜٔٞ

 =:6 .٠ٍٖٝٚ –ضؿح١ٌ ٗٗح٠ ك٢ ػحت٢ِ جْْ ضٞظ٤ق __________________________________ .858

 - جُكؿ٣ُٖ أقى ذٍكغ ٜٗحت٢ قٌْ – جُى٣ٖ ٓرِؾ ٗلّ ٞٔحٕ - ػوح٣ٌٖ ػ٠ِ ئ٣وحػٚ - ضكلظ٢ قؿُ .304

 =:6 ___________________________________ .ضؼ٣ٞٝ – جُكؿُ ئ٣وحع ك٢ جُطؼٓق

 ضلٞم جٍُٕٔٛٞ جُطؿح١ٌ جألَٚ ه٤ٔس إٔ ئغرحش ػدء-ٌكؼٚ ٠ِد – جُٔى٣ٖ ػوحٌ ػ٠ِ ضكلظ٢ قؿُ.:85

 =:6 __________________________________ .جُٔى٣ٖ ػ٠ِ ٣وغ جُٔكؿَٞ جُؼوحٌ ه٤ٔس

 ذوٞز كٞجتى ئٗطحؼ – جُٔ٘حَػحش قٓحخ ػ٠ِ جُٔى٣ٖ ٤ٌٚىٙ ٝأق٤َ ٓولَ أٝ ٓٗـَ - ذحال٠الع قٓحخ .306

 <:6 ____ .جُوح٢ٗٞٗ ذٓؼٍٛح ذٜح جُٔكطلع جُلٞجتى قٓحخ - جُؼوى ٓلؼٍٞ ٢ٜ٘٣ جُكٓحخ هلَ - جُوحٕٗٞ

 <:6 .جُوٟحء ٍُهحذس نٟٞػٜح – ضكى٣ىٙ ٤ًل٤س – جُكٓحخ هلَ ضح٣ٌم ________________________ .>85

 جُرحه٢ ٣ٛرف – جُٔكح٢ٓ أضؼحخ نْٛ أؾَ ٖٓ جُٔرحُؾ ضك٣َٞ – جُٔكح٤ٖٓ ٤ٛثحش ُىٟ جُٞوجتغ قٓحخ .308

 5;6 __________________ .٤ُِٜثس ِْر٢ ض٣ٍٛف – جُـ٤ٍ ُىٟ قؿُ – جُٔكح٢ٓ ُُذٕٞ ِٓي

 ضؼ٤٤٘ٚ ػىّ – جُطؿح٣ٌس جالْطث٘حف ٓكٌٔس ٗلٞي ٖٞٔ جُٔكح٢ٓ ٌٓطد ٝؾٞو ػىّ - جُىكحع قوٞم .309

 5;6 _ .ٓؼٚ ُِٔهحذٍز ٓكال جُٔكٌٔس ٞر١ ًطحذس جػطرحٌ - جُٔكح٤ٖٓ جقى ذٌٔطد ٓؼٚ جُٔهحذٍز ُٔكَ

 ذط٤٣ًَ أٍٓ – :5.=5 جُوحٕٗٞ ضح٣ٌم ػ٠ِ ْحذن جُطك٤ٌْ ٠ٍُٗ جُٔطٟٖٔ جُؼوى ضح٣ٌم – ضك٢ٔ٤ٌ قٌْ .310

 6;6 ___________________ .جُوى٣ْ جُط٣ٍٗغ أقٌحّ – ُالْطث٘حف هحذ٤ِطٚ – جُط٘ل٣ً٤س ذح٤ُٛـس

 6;6 _______________ .نىٓس أٝ ٚ٘غ ػالٓس ٌَٖ ك٢ جْطؼٔحُٚ ٠ٍٖٝ – ضؿح١ٌ جْْ قٔح٣س .311

 6;6 .جُٔكٌٔس ِْطس – جُىكحع قوٞم – ُِطِد جالْطؿحذس ػىّ – ٟٓحوز نرٍز _________________ .867

 7;6 ________________________ .ٓٓإ٤ُٝطٚ – ػ٤ِٚ ٓطؼٍٜ ٤ٖي ٍٚف – جُر٘ي نطأ .313

 7;6 ____ .ضؼحهى١ جُطُجّ نٍم أٝ جُـ٤ٍ قوٞم جنطالِ - ٠ٍٖٜٝح – ػالٓس ٤ٌِٓس جْطٍوجو وػٟٞ .314

.ذحُى٣ٖ جُط٣ٍٛف ذؼى جُوحٕٗٞ ذوٞز ٓٞجِٚطٜح – هٟحت٤س ض٣ٞٓس قحُس ك٢ ًٍٖس – جُى٣ٖ قٍٛ وػٟٞ .315

 _________________________________________________________ 6;7 
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 – جُٔإٖٓ جُٗحق٘س ًٍُِٗس جُطؼ٣ٞٝ ٓرِؾ أوجء ئغرحش - جُرك١ٍ جُ٘حهَ ٞى جُٔإٓ٘س ٌؾٞع وػٟٞ .316

 8;6 ______________________________ .ٝػٞجٌ ُهٛح٘ جُٔ٘وُٞس جُرٟحػس ضؼٍٜ

.جُىكحع قوٞم نٍم ػىّ - جُٔى٤ٗٞ٣س غرٞش – ذحُِٓؼس ذحُطَٞٚ جُوح٢ٗٞٗ جُٔٔػَ ئهٍجٌ – ذحٌُُٝ وكغ .317

 _________________________________________________________ 6;8 

 جُٞجٌو ذحُؼ٘ٞجٕ جُؼالهس ٗل٢ ػٖ ضٍجؾغ - جُرك١ٍ جُ٘حهَ ٓٓإ٤ُٝس وػٟٞ – جالنطٛح٘ ذؼىّ وكغ .318

 9;6 _______________ .جًًٌُٔٞ جُىكغ ٌو – ذحُٔـٍخ ُإلهحٓس ٓكال جػطرحٌٙ – جُىػٟٞ ذٔوحٍ

 ٖٓ ؾُء ذأوجء جُٔى٣٘س ئهٍجٌ – ًٍُِٗس جُطؿح١ٌ ذحُٓؿَ ٓو٤ىز ٌٕٛٞ - ٝجُطٗط٤د جُكؿُ ٌكغ .319

 9;6 ______________________________ .طٚذٍٓ جُى٣ٖ أوجء غرٞش جٖطٍج٠ – جُٔى٤ٗٞ٣س

 :;6 ______________________ .ٗطحهٜح – جُٔو٢ٟ جألٍٓ قؿ٤س – ٠ٍٖٜٝح – جُرص ْرو٤س .320

 :;6 ___ .جالْطٍٔج٣ٌس ٓهط١ قٍٛ ضح٣ٌم – أٓىٙ ٣ٍْحٕ ذىج٣س – ضوحوّ – جُطؿح٣ٌس جأل٤ِٛس ْو٠ٞ .321

 :;6 __ .جُر٤غ ػ٤ِٔس ظٍٝف ٍٓجػحز - ُِٔكٌٔس جُطوى٣ٍ٣س جُِٓطس - جألؾٍز ضكى٣ى ٓؼح٤٣ٍ – ٍْٔٓز .322

 ;;6 .جُكؿؽ ضوى٣ٍ – جُر٤غ ػ٤ِٔس ك٢ جُط١ْٞ ئغرحش – ٍْٔٓز ____________________________ .878

 ك٢ جًٍُٗس ئونحٍ - جألٌذحـ ك٢ ذ٤ٛ٘رٚ ُٚ ُِكٌْ ج٣ٍُٗي وػٟٞ - جُٔكىٝوز جُٔٓإ٤ُٝس يجش ًٍٖس .324

 ;;6 _____________________________________________ .الَّ ؿ٤ٍ جُىػٟٞ

 - جُرص ْرو٤س - جُطكلظ٢ جُكؿُ ٌكغ ٓغ ػوح١ٌ ذ٤غ ػوى ضو٤٤ى ٠ِد - جُطٛل٤س كطف ٓٞٞٞع ًٍٖس .325

 ;;6 ___________________________________________________ .٠ٍٖٜٝح

 جُطؼ٣ٍق ذرطحهس جإلوالء ٌكٟٚ ْٝرد ئ٤ُٚ جُٔرِؾ جُٗهٙ أٝٚحف ئ٠ُ ئٖحٌضٜح ػىّ – جُط٤ِْٓ ٖٜحوز .326

 >;6 __________________________________ .جُوحٕٗٞ نٍم – جْطرؼحوٛح – ج٤٘٠ُٞس

 >;6 ____________________________________ .قؿ٤طٜح – ذ٤حٗحضٜح – جُط٤ِْٓ ٖٜحوز .327

 جُط٢ جُوٍجٌجش ٚكس ػ٠ِ أغٍٙ – جُوح٢ٗٞٗ جُ٘ٛحخ - ػىٜٓح ٖٓ جُؼحّ جُؿٔغ ػوى ئ٠ُ جُىػٞز ٚكس .328

 >;6 ____________________________________ .جالْطػ٘حت٢ جُؼحّ جُؿٔغ ػٜ٘ح أْلٍ

 =;6 .قؿ٤طٚ – ٓؼح٣٘س ٓكٍٟ – ئغرحضٚ – جُٔوٍ ُٝٞؼ ٖٓ ٓ٘غ – جُكى٣ى٣س جُٛ٘حوم ٍٝٓجهرس ٤ٚحٗس ____ .<87

 ػىّ هحػىز - جُػح٢ٗ جالْطث٘حف هرٍٞ ػىّ - جألؾَ وجنَ ُالْطث٘حف ٓوح٤ُٖ ضوى٣ْ - ذحالْطث٘حف ٠ؼٖ .330

 =;6 _________________________________ .ٝجقىز ٍٓز ئال جألقٌحّ ك٢ جُطؼٖ ؾٞجَ

 جُٔطٟٖٔ جُؼوى ضح٣ٌم - ضكى٣ىٙ ك٢ جُؼرٍز – جُططر٤ن جُٞجؾد جُط٣ٍٗغ – ضك٢ٔ٤ٌ ٓوٌٍ ذرطالٕ ٠ؼٖ .331

 <;6 ___________________________________ .جُُ٘جع ذطح٣ٌم ٤ُّٝ جُطك٤ٌْ ٠ٍُٗ

 ؿ٤ٍ جُٔكٌٔس - هح٠ؼح ٗل٤ح ضٞه٤ؼٚ جُطحػ٘س ٓٔػَ ٗل٢ ػىّ – جُط٤ِْٓ ْ٘ىجش -جُلٍػ٢ ذحٌُُٝ ٠ؼٖ .332

 <;6 ________________________________________ .نط٤س نرٍز ذاؾٍجء ُِٓٓس

 ك٢ هٍجٌٛح ٤ٌٍٚٝز ق٤ٖ ئ٠ُ جأل٤ِٚس جُىػٟٞ ك٢ جُرص ٝئ٣وحف ذٍكٟٚ جُكٌْ - كٍػ٢ ذحٌُُٝ ٠ؼٖ .333

 <;6 ___________ .جُؼحٓس ج٤ُ٘حذس ػ٠ِ جُِٔق ئقحُس ٝؾٞخ – ذحضح جُلٍػ٢ ذحٌُُٝ جُٔطؼِن ؾحٗرٚ
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 جُلٍػ٢ جٌُُٝ ٓٓطٍز ئؾٍجء ٝؾٞخ – ك٤ٜح جُٔطؼٕٞ جُٞغ٤وس ػ٠ِ جالػطٔحو - جُلٍػ٢ ذحٌُُٝ ٠ؼٖ .334

 5>6 ______ .ّ.ّ.م ٖٓ 7< جُلَٛ نٍم - جُٔى٤ٗٞ٣س ٖٓ ُِطأًى قٓحذ٤س نرٍز - ٚكطٜح ٖٓ ُِطأًى

335. 6<5 

 ٠ٍكح ًحٗص أٜٗح ٌؿْ جالْطث٘حك٤س جٍُٔقِس ك٢ ٠ٍكح ضٌٖ ُْ جُطحػ٘س – جْطث٘حك٢ هٍجٌ – ذحُ٘وٝ ٠ؼٖ .336

 5>6 ____________________________ .ٌٖال جُطؼٖ هرٍٞ ػىّ – جالذطىجت٤س جٍُٔقِس ك٢

 ػ٘ى جُطؿح١ٌ جألَٚ ُكحتُ أٝ ُِٔى٣ٖ ذحألوجء جإلًٗجٌ ضر٤ِؾ ٌٍٞٝز – جُطؿح١ٌ جألَٚ ذ٤غ ٠ِد .337

 6>6 _________________________ .جُو٤ْ ذٞجْطس قٌٔح أٝ كؼ٤ِح جُطر٤ِؾ ئغرحش – جالهطٟحء

 جُلَٛ ذهٍم جُطٔٓي – جُ٘وٝ ٓكٌٔس أٓحّ ٍٓز ألٍٝ ئغحٌضٚ أقو٤س ػىّ – جُٔك٢ِ جالنطٛح٘ ػىّ .338

 6>6 ____________________________ .آٍٓز هحػىز ٓوط٤ٟحضٚ ضؼطرٍ ال - ّ.ّ.م ٖٓ >7

 7>6 .ضؼ٣ٞٝ ٝذىٕٝ قن ذـ٤ٍ وكغ ٓح جْطٍوجو – جُر٤غ ذطالٕ – ذ٤غ َٝٚ – جإلٗؿحَ ٠ٌٞ ك٢ ػوحٌ .339

 7>6 _______________.قٔح٣طٜح ٠ٍٖٝ ٖٓ ُِطأًى جُٔكٌٔس ِْطس – ضٓؿ٤ِٜح – ضؿح٣ٌس ػالٓس .340

 ٓٓإ٤ُٝس – ُٚ جُٔهُٞس ٝجُِٓطس ج٤ٍُٓٔ ٣ٞٛس ٖٓ جُطكون ػىّ – ذ٢ٌ٘ قٓحخ كطف – جألٓٞجٍ ؿَٓ.896

 7>6 _____________________________________________________ .جُر٘ي

 نٍم – ك٤ٚ الٌؾؼس ذٌَٗ ٓهطِس ؿ٤ٍ جُٔوحُٝس ٝٞؼ٤س – هٟحت٤س ضٛل٤س – جالْطٍٔج٣ٌس ٓهط١ كٓم .342

 8>6 ____________________________________________________ .جُوحٕٗٞ

 8>6 _ .ذحُ٘وٝ ك٤ٚ جُطؼٖ ؾٞجَ ػىّ – جُ٘ٞػ٢ جالنطٛح٘ ذؼىّ جُىكغ ك٢ كحَٚ – جْطث٘حك٢ هٍجٌ .343

 8>6 .جُكحَٓ ضؿحٙ جُٗه٤ٛس ذحُىكٞع جُطٔٓي ؾٞجَ ػىّ – ًٔر٤حُس _________________________ .899

.جُى٣ٖ غرٞش جٗطلحء – جُى٣ٖ ْ٘ى ك٢ جُلٍػ٢ ذحٌُُٝ ٠ؼٖ – ذى٣ٖ جػطٍجف – ذحألوجء جألٍٓ ٓٓطٍز .345

 _________________________________________________________ 6<9 

 ٌٝٓحٕ ُطح٣ٌم جٌُٔر٤حُس ض٤ٟٖٔ ػىّ - جُىكغ ذؼىّ جالقطؿحؼ ئؾٍجء ػٖ ضـ٢٘ – ذحألوجء جألٍٓ ٓٓطٍز .346

 9>6 ______________________________ .ضؿح٣ٌس ًٌٞهس ٚلطٜح كوىجٕ ػىّ - جإلٚىجٌ

 جُوح٤ٗٞٗس جُٔٔػِس ٠ٍف ٖٓ ضٞه٤ؼٜح ػىّ - ذحُطك٣َٞ أٝجٍٓ ٝض٘ل٤ً ٤ٌٖحش ٍٚف - جُر٘ي ٓٓإ٤ُٝس .347

 9>6 ____________________________________ .ضؼ٣ٞٝ - ؾ٘ك٤س ٓطحذؼس - ًٍُِٗس

.ٓٓإ٤ُٝطٚ ُىكغ ٓٞؾرح ٤ُّ ػ٤ِٜح جُطؼٍٜ ػىّ – ٌُٓٝز ذطٞه٤ؼحش ٤ٌٖحش ٍٚف – جُر٘ي ٓٓإ٤ُٝس .348

 _________________________________________________________ 6<: 

 – جُُذٕٞ قٓحخ ٤ٌٚى وجت٤٘س – ٓإٝٗس ٝؾٞو ػىّ ذٓرد ٤ٌٖحش أوجء ػٖ ئٓٓحى – جُر٘ي ٓٓإ٤ُٝس.<89

 :>6 __________________________________ .ضؼ٣ٞٝ – جُطٍٛف ًٛج ٖٓ ضٌٍٟٙ

 جٌُُٝ ػ٠ِ جُٞهٞف جْطكحُس - ه٤ٔطٜح ٍٚف - ٌُٓٝ ذطٞه٤غ ٣ًِٓس ًٔر٤حالش – جُر٘ي ٓٓإ٤ُٝس .350

 ;>6 _________________________________________ .أغٍٙ – جُظحٍٛز ذحُٔوحٌٗس

 ُِطؼٖ هحذ٤ِطٚ – ػ٤ِٚ ذحُٔٛحوهس جُٔ٘طىخ جُوح٢ٞ أٍٓ – جُطٛل٤س ْ٘ى٣ي – جُط٣َٞغ ٍٓٗٝع .351

 ;>6 __________________________________________________ .ذحالْطث٘حف
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 ;>6 ____________ .ٝٓؼح٤٣ٍٙ ٞٞجذطٚ – جُٞظ٤ل٢ ٝجالنطٛح٘ جُ٘ٞػ٢ جالنطٛح٘ ٓلّٜٞ .352

 ئ٠ُ جٌُٞغس ٠ٍف ٖٓ جالذطىجت٢ جُكٌْ ضر٤ِؾ – جالذطىجت٤س جٍُٔقِس ك٢ جُٔىػ٢ ٝكحز - جُىػٟٞ ٓٞجِٚس .353

 >>6 .ٌٖال هرُٞٚ ػىّ – جالْطث٘حف أؾَ نحٌؼ ئٚالقٚ– جٌُٔٞٝظ ٞى جالْطث٘حف ضٞؾ٤ٚ – ػ٤ِٚ جُٔىػ٠

 >>6 __________________________ .ٛحٓرٌٞؽ جضلحه٤س – ٓٓإ٤ُٝطٚ ٗطحم – ذك١ٍ ٗحهَ .354

 ٝضوى٣ْ جُؼحّ جُؿٔغ ػوى – جألْثِس ػ٠ِ ج٤ٍُٓٔ ؾٞجخ – جُؼحّ جُؿٔغ ئ٠ُ وػٞز – جًٍُٗحء ذ٤ٖ ُٗجع .355

 >>6 ____________________________________ .جُوح٢ٗٞٗ أغٍٛٔح – ذحُط٤٤ٍٓ ضو٣ٍٍ

 ُٖٜٔٞح ػىّ – جُوٍجٌ ٖٓ ٗوٟٜح ضْ جُط٢ جألؾُجء ػ٠ِ جهطٛحٌٛح – آغحٌٙ قىٝو – ٝئقحُس ٗوٝ .356

 >>6 ______________________________ .ذٚ جُٔو٢ٟ ج٢ُٗء هٞز قحَش جُط٢ ُألؾُجء

 جُٔكٌٔس ِْطس - أغٍٙ- جُٔى٣٘س جًٍُٗس ٤ُّٝ جُىجت٘س جًٍُٗس ٠حذغ وجنَ ٣ٞؾى ضٞه٤غ - ػٍك٤س ٌٝهس.>:8

 =>6 _______________________________________________.جُكؿؽ ضوى٣ٍ ك٢

 =>6 .جألضؼحخ قٍٞ ُٗجع – جُر٘ي ٓغ ِٚف – ئغرحضٜح – ْٝح٠س ___________________________ .=:8

 =>6 ___________ .جُكٍٛ ال جُٔػحٍ ْر٤َ ػ٠ِ جُٜٔحّ ضؼىجو – ضل٤ٍٓٛح – ػحٓس أُلحظ – ًٝحُس .359

 5=6 جإلوج٣ٌس جُـٍكس هٍجٌجش: ٌجذؼح

 5=6 .٠ٍٖٝٚ - جالٓط٤حَ ػٖ جُط٘حٍَ جْط٘طحؼ - ػوى ضل٤ٍٓ - جْطػٔحٌ جضلحه٤س ___________________ .5;8

 جنطٛح٘ – جإلوج٣ٌس جُٔٓإ٤ُٝس وػٟٞ – ػ٤ِٚ جُٔكحكع ضٗط٤د –جقط٤ح٢٠ ضو٤٤ى –ؾ٤ٕ أٌٜ .361

 5=6 ______________________________________________ .جالوج٣ٌس جُٔكٌٔس

 5=6 .جُورٍٞ ػىّ - جُطوح٢ٞ ك٢ جُٛلس جٗؼىجّ - جُطؼ٣ٞٝ وػٟٞ - ٓحو١ جػطىجء ________________ .7;8

 6=6 .جٌٍُٟٔٝ ِٓٛكس ذكٓد ضؼ٣ٞٝ - جُٔى٤ٗس جُٔٓإ٤ُٝس هٞجػى - ٓحو١ جػطىجء ______________ .8;8

 ػ٠ِ جُٔرحٌجز قٍٛ - ٓٓحػى٣ٖ جُؼح٢ُ ُِطؼ٤ِْ أْحضًز ضٞظ٤ق - ٓرحٌجز ئؾٍجء ػٖ جإلوجٌز ئػالٕ .364

 - جُؿحٓؼ٤س جُٔإْٓحش أٝ َُِٞجٌز ج٣ًٍُُٔس جُٔٛحُف أٝ ذحُؿحٓؼحش جُؼح٢ُ جُطؼ٤ِْ ذوطحع جُؼح٤ِٖٓ

 6=6 ___________ .جُِٓطس جْطؼٔحٍ ك٢ جالٗكٍجف ػ٤د جٗطلحء - جُىجن٤ِس َٝجٌز ذوطحع ٓٞظق

 7=6 ________________________________ .٠ٍٖٝٚ – جُرك١ٍ ج٤ُٛى ٌنٛس ضؿى٣ى .365

 7=6 .ْ٘ٞجش أٌذغ أؾَ – ضوحوّ – ٣ٍٞرس ضك٤َٛ ___________________________________ .;;8

 ئ٠ُ جُلالق٢ ُِوٍٜ ج٢٘٠ُٞ جُٛ٘ىٝم ُطك٣َٞ ْحذوس ذٗأٜٗح جُٔؼحٔ ض٣ٞٓس ٓىز - جُٔؼحٔ ض٣ٞٓس.>;8

 7=6 _____________________________ .جإلوج٣ٌس جُٔكٌٔس جنطٛح٘ - ٓٓحٛٔس ًٍٖس

 ئ٠حٌ ك٢ جُطٞظ٤ق ضط٤ف جُٜٗحوز – جُٓحذغ جُِْٓ ضو٢٘ ٓٓحػى وٌؾس ك٢ ضٞظ٤ق - ٝٞؼ٤س ض٣ٞٓس.=;8

 8=6 _________ .جُٗحؿٍ جُٔح٢ُ جُٔ٘ٛد ضٞكٍ ذؼىّ جُىكغ – جُػحٖٓ جُِْٓ جُػح٤ٗس جُىٌؾس ٖٓ ضو٢٘

 8=6 .أغٍٙ - ٣ٍٚف أٝ ٢٘ٔٞ هٍجٌ أ١ جضهحيٙ ػىّ - ذِى١ ٓؿِّ – جٓطكحٕ ك٢ ٗؿحـ - ٝٞؼ٤س ض٣ٞٓس _ .<;8

 ؿ٤ٍ جُؿٔحػس ٌت٤ّ ٖٜحوز - جُوح٤ٗٞٗس جُٔٓح٠ٍ ٝكن ٣طْ ُْ جُطٞظ٤ق - جإلوج٣ٌس جُٞٞؼ٤س ض٣ٞٓس.5>8

 8=6 __________________________________ .جُ٘ظح٤ٓس جُؼالهس إلغرحش ذٔلٍوٛح ًحك٤س
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 ضٍجن٢ - جُٛل٤ف وٌٝ ػ٠ِ جُوٟحء ُرٍٗحٓؽ ٝكوح ج٤ٌُِٜس ئػحوز - أ٤ٌٞس هطغ ٝٞؼ٤س ض٣ٞٓس.6>8

 9=6 ___________ .جُؼوحٌ ػ٤ِٜح أٚرف جُط٢ جُؿى٣ىز جُٞٞؼ٤س ك٢ ٓرحٍٖ ْرد - جُرِى١ جُٔؿِّ

 9=6 .جإلوجٌز قن ْو٠ٞ – ذحُطوحوّ وكغ – جًٍُٗحش ػ٠ِ ٣ٍٞرس ضٛك٤ف ____________________ .7>8

.غحذطس ٝؿ٤ٍ ك٤ٜح ٓ٘حَع ٤ٌِٓس - ذطؼٍٞحش ٓػوَ جُطكل٤ع ٠ٌٞ ك٢ ػوحٌ - ٓحو١ جػطىجء – ضؼ٣ٞٝ .373

 _________________________________________________________ 6=: 

 جُٔكٌٔس جنطٛح٘ – ػ٤ٓٞٔس ٓإْٓس – ُِٔٞجٗة ج٤٘٠ُٞس جًُٞحُس ٓٓإ٤ُٝس - أٍٞجٌ ػٖ ضؼ٣ٞٝ.9>8

 :=6 ____________________________________________________ .جإلوج٣ٌس

 جُط٢ ٝجُو٤ٔس جالهط٘حء غٖٔ ذ٤ٖ جُر٤ٖ جُلٍم ٓرٌٍجش ئذٍجَ ػىّ – نرٍز – ٓحو١ جػطىجء ػٖ ضؼ٣ٞٝ.:>8

 :=6 ______________________________________________ .جُهر٤ٍ ئ٤ُٜح جٗط٠ٜ

 ئُـحؤٙ - ذطٞه٤لٚ جٍُٜٗ ٗلّ ك٢ آنٍ هٍجٌ - جُٔٞظق ذ٘وَ هٍجٌ - جألؾٍ ٖٓ جُكٍٓحٕ ػٖ ضؼ٣ٞٝ .376

 ;=6 ________________________ .ضؼ٣ٞٝ - ذٚ جُٔو٢ٟ ج٢ُٗء ُوٞز قحتُ قٌْ ذٔوط٠ٟ

 ;=6 _________________________________ .٠ٍٖٝٚ – جُلٍٚس كٞجش ػٖ ضؼ٣ٞٝ .377

 ;=6 .جالْطـالٍ ػٖ جُطؼ٣ٞٝ ٠ِد ػ٠ِ أغٍٙ – جُٔحو١ جالػطىجء ػ٠ِ جُطؼ٣ٞٝ ػٖ ض٘حٍَ ________ .=>8

 جُىُٝس ٓٓإ٤ُٝس – ٍٓكو٢ نطأ - ق٤ٞجٗحش ُٝٞؼ – ج٤ُٓحؼ ٤ٚحٗس ػىّ - ٤ْحٌ ٣ٍ٠ن - كؿحت٢ قحوظ.<>8

 ;=6 _________________________________________ .ػ٘ٚ جُ٘حضؿس جألٍٞجٌ ػٖ

 - جُؼحّ جُوحٕٗٞ ُٗهٙ جُؼحو١ ٤ٍُِٓ ٍٓٚٞوز ؿ٤ٍ أٓٞجٍ - ُِط٘ل٤ً هحذِس أقٌحّ - جُـ٤ٍ ُىٟ قؿُ.5=8

 >=6 ________________________________________________ .ُِكؿُ هحذ٤ِطٜح

 ػٍهِس ػىّ - جُوحذٝ ٣ى١ ذ٤ٖ جُكؿُ ػ٠ِ جُٔٛحوهس - جُك٣ٍٟس جُؿٔحػس أٓٞجٍ - جُـ٤ٍ ُىٟ قؿُ.6=8

 >=6 ____________________________________________________ .ٍُِٔكن

 ==6 .جإلوج٣ٌس جُٔٓإ٤ُٝس ػ٘حٍٚ ئغرحش ٝؾٞخ - ذحُُٔجو ػوحٌ ذ٤غ - جُٟر١ ًطحذس نطأ ___________ .7=8

 ذطل٣ٞص جُىجن٤ِس ٣ٍَٝٝ جُرِى١ جُٔؿِّ هٍجٌ – جُؼوح١ٌ ذحٍُْْ ٍٖجء ػوى ٝضو٤٤ى جالْطكوحم وػٟٞ.8=8

 ==6 ____________ .جُؼحو٣س ُِٔكٌٔس جُ٘ٞػ٢ جالنطٛح٘ – ُِـ٤ٍ جُىجٌ ػ٤ِٜح ج٤ُٗٔى جألٌٜ

 جُٔىجٌ نحٌؼ ٝهٞػٜح - ُِىُٝس ٗوِٜح ٠ٍٖٝ - جُلالق٤س جألٌج٢ٞ جْطٍؾحع - جإلُـحء وػٟٞ .384

 <=6 ___________________________________________________ .جُك١ٍٟ

 جُط٘ظ٤ٔ٤س جٍُْحتَ – جُٔـحٌذس ئ٠ُ ٤ٌِٓطٜح جٗطوحٍ – جألؾحٗد ػوحٌجش جْطٍؾحع – جإلُـحء وػٟٞ .385

 <=6 ________________________________________________ .جألٍٝ ٣ٍَُِٞ

 ٖٓ جُٔوططغ جُىنَ ػ٠ِ جُؼحٓس ج٣ٍُٟرس ٓرِؾ جْطٍوجو - ٠ٞػ٤س ٓـحوٌز - جُٔٗـَ ٞى وػٟٞ.;=8

 <=6 ________________________________ .جإلوج٣ٌس جُٔكٌٔس جنطٛح٘ - جُطؼ٣ٞٝ

 <=6 .ػحٌٞس ًٔٓأُس ئغحٌضٜح - ئوج١ٌ هٍجٌ ٍٖػ٤س ككٙ وػٟٞ _________________________ .>=8

 ٓكٌٔس ٌهحذس - جُٔٞٞٞع ٓكٌٔس ٠ٍف ٖٓ جْطهالٚٚ - ٢٘ٔٞ ئهٍجٌ -ج٣ٍُٟر٢ ذحُطوحوّ وكغ.==8

 5<6 ________________________________________________ .ُِطؼ٤َِ جُ٘وٝ
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 5<6 .جُوح٢ٗٞٗ أغٍٙ – ٓٞظلس أٜٗح أْحِ ػ٠ِ جُٔؼ٤٘س ٓغ جإلوجٌز ضؼحَٓ - جُطٞظ٤ق هٍجٌ ْكد ______ .<=8

 - جُؼحو٣س جُؼوٞو ٓؿحٍ ك٢ ٓأُٞكس ؿ٤ٍ ٠ٍٖٝ - ػ٤ٓٞٔس ٚلوس ئ٠حٌ ك٢ ػوى - جُؼٍٔجٕ ًٍٖس.5<8

 6<6 ________________________________________ .جإلوج٣ٌس جُٔكحًْ جنطٛح٘

 جُٔكحًْ جنطٛح٘ – جُهحٚس جُؼوٞو ك٢ ٓأُٞكس ؿ٤ٍ ٠ٍٖٝ – ػحٓس ٍٓكن ضىذ٤ٍ - ٓٓحٛٔس ًٍٖس.6<8

 6<6 ____________________________________________________ .جإلوج٣ٌس

 جُكٌْ ٚىٌٝ ذؼى ٣ٍُِٟرس جُٔ٘ٗثس جُٞجهؼس ضكون - ػ٤ٓٞٔس و٣ٕٞ - هٟحت٤س ض٣ٞٓس ٓٞٞٞع ًٍٖس.7<8

 6<6 _____________________________________________________ .أغٍٙ -

 7<6 .ئغرحضٚ – ضٔح٠َ – ضؼ٣ٞٝ - ػ٤ٓٞٔس ٚلوس ____________________________________ .8<8

 7<6 .جالْطكوحم ضح٣ٌم ٖٓ جُطأن٤ٍ كٞجتى - جُى٣ٖ ٚكس غرٞش – ػ٤ٓٞٔس ٚلوس _________________ .9<8

 ٣ِٗٔٚ ال ٓ٘طوس" ذٔالقظس جُر٣ٍى١ جإلٖؼحٌ ٌؾٞع - ضٞجؾ٤ٜس ٓٓطٍز - ضِوحت٢ كٍٜ - ٣ٍٞرس.:<8

 7<6 _______________________________________________ .أغٍٙ -" جُط٣َٞغ

.جُطر٤ِؾ ك٢ جُؼٔحٌز قحٌِ ٚلس جٗؼىجّ – جْطهالٜٚح ك٢ جُكن ْو٠ٞ - ضوحوّ - ق٣ٍٟس ٣ٍٞرس .396

 _________________________________________________________ 6>8 

 ٓرِـٜح ٌٝكغ جٌٍُجت٤س جُو٤ٔس ٍٓجؾؼس ػ٠ِ جإلوجٌز ئهىجّ – جالؾطٔحػ٤س ٝجُهىٓحش جٌُٖٓ ٣ٍٞرس .397

 ْ٘ٞجش نّٔ ك٢ جُٔكىو ج٢ُُ٘ٓ ذحُٓوق جإلوجٌز ضو٤ى ٝؾٞخ - ج٣ٍُٟرس ُلٍٜ ًأْحِ جُٔؼطٔى

 8<6 _________ .ُِوحٕٗٞ ذحُطك٤َٛ جألٍٓ ٓهحُلس – ذٜح جُٔؼٍٔٞ جٌٍُجت٤س جُو٤ٔس ٖٓ% 7 ٝٗٓرس

 9<6 .قٓحذ٤س نرٍز – جُطؿح١ٌ جألَٚ ك٢ ٣ٍٖي - جُىنَ ػ٠ِ ػحٓس ٣ٍٞرس __________________ .=<8

 ذٔالقظس ٌؾؼص - جُٟٕٔٔٞ جُر٣ٍى ذٞجْطس ٌْحُس ضٞؾ٤ٚ ذؼى كٍٜٞح – جُىنَ ػ٠ِ ػحٓس ٣ٍٞرس .399

 9<6 _____________________________________ .ٚك٤ف ض٤ِْٓ – ذٚ ٓطحُد ؿ٤ٍ

 ٓى٣ٍ٣س و٣ٌٝس – ذحُهحٌؼ ٓو٤ٔ٤ٖ ػٔحٍ – ٜٓ٘ح جإلػلحء ٠ٍٖٝ - جُؼوح٣ٌس جألٌذحـ ػ٠ِ ٣ٍٞرس.955

 9<6 ________________________________________ .جُوح٤ٗٞٗس طٜحه٤ٔ – جٍُٟجتد

 :<6 .أغٍٙ - جُٔكحْرحض٤س جُٓ٘ٞجش جْطوالٍ - جُىنَ ػ٠ِ ٣ٍٞرس __________________________ .956

 :<6 .ئغرحضٚ ػدء - جُطؿح١ٌ جُ٘ٗح٠ ُٓجُٝس جْطٍٔجٌ - جُٟٔحكس جُو٤ٔس ػ٠ِ ٣ٍٞرس _____________ .957

 أٝ جالػط٤حو١ جُٔٓطػٍٔ ذ٤ٖ جُط٤٤ُٔ ػىّ – ٓٓطوِس ٓكحْرس ٓٓي – جُٟٔحكس جُو٤ٔس ػ٠ِ ٣ٍٞرس.958

 ;<6 ___________________________________________________ .جُؼ٢ٍٞ

 جْطٜالى أوجء ذٞٚٞالش جإلوالء - ذ٘حؤٙ ضْ جُط٣ٍٟد ٓٞٞٞع جُؼوحٌ - جُٟٔحكس جُو٤ٔس ػ٠ِ ٣ٍٞرس .404

 ْ٘ى -( جُٔطحذوس ٖٜحوز) ُِر٘حء جُط٤ِْٓ ذٜٗحوز جُؼرٍز - ذحُؼوحٌ ٠ٌُِ٘ٓ ئوج٣ٌس ٖٜٝحوز ٝجٌٍُٜذحء جُٔحء

 ;<6 __________________________________ .٣ٍُِٟرس جُٔ٘ٗثس جُٞجهؼس ضكون ئغرحش

 ػٖ ض٣ُى ال جُٔـطحز جُٔر٠٘ ٓٓحقس ضٌٕٞ إٔ - ٜٓ٘ح جإلػلحء ٠ٍٖٝ - جُٟٔحكس جُو٤ٔس ػ٠ِ ٣ٍٞرس .405

 ;<6 ______________ .هحٗٞٗح جُٔكىوز جُٔىز نالٍ ٌت٢ٓ٤ ًٌٖٓ ضه٤ٛٛٚ - ٍٓذغ ٓطٍ 795

 ><6 .جْطهالٚٚ ٓؼح٤٣ٍ - ػ٘ٚ جُط٘حٍَ ٌٚٞ - ضوحوّ - ٤ٜ٘ٓس ٣ٍٞرس _______________________ .;95
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 – ٖحؿٍ ئوج١ٌ ٌْٖ ٖٓ قٍٓحٗٚ – أنٍٟ ٓى٣٘س ئ٠ُ ٓٞظق ٗوَ – ئوج١ٌ هٍجٌ ذاُـحء ٠ؼٖ.>95

 ><6 _______________ .جُوح٢ٗٞٗ ُِٓ٘ى جُٔكٌٔس ذ٤حٕ ػىّ – جُٔٞظق قن ك٢ ػوٞذس جػطرحٌٙ

 ><6 .جالذطىجت٤س جُٔكٌٔس جنطٛح٘ - ضكل٤ع ٓطِد ٌكٝ - جُٔكحكع هٍجٌ ك٢ ذحإلُـحء ٠ؼٖ ________ .=95

 =<6 .جُؼحو٣س جُٔكحًْ جنطٛح٘ - جُؼ٤ٓٞٔس جإلوجٌجش ُٔٞظل٢ ػحٓس ضؼحٞى٣س – جُؼَٔ ئ٠ُ ئٌؾحع ٠ِد .<95

 جُٔٞظق ذهٟٞع ج٤٘٠ُٞس جُطٍذ٤س ٣ٍَٝ ٓوٌٍ - ئُـحؤٙ ٝهغ ٍّْٓٞ - جُطؼ٣ٟٞحش ٖٓ جالْطلحوز ٠ِد .410

 =<6 _________ .ٌؾؼ٢ ذأغٍ جُوٞج٤ٖٗ ٣ٍْحٕ ذؼىّ ٣طؼِن وْط١ٌٞ ٓرىأ نٍم - جُؿى٣ى ٍُِّْٔٞ

 <<6 .هرُٞٚ ػىّ – ُِٔطحٌجش ج٢٘٠ُٞ جٌُٔطد - جُِٔٛكس جٗطلحء - ذحالْطث٘حف ٠ؼٖ ______________ .966

 <<6 .جُوح٢ٗٞٗ جُؿُجء – ٝجُـٍجٓس جٍُّْٞ أوجء ػىّ – جُ٘ظٍ ذاػحوز ٠ؼٖ ____________________ .967

 <<6 .جإلوج٣ٌس جُٔكٌٔس جنطٛح٘ – ْ٘ى ذىٕٝ ٤ْحٌز ػوَ ؾٍجء ٖٓ ٌٍٞ – ضؼ٣ٞٝ ٠ِد _______ .968

 ٓكٌٔس جنطٛح٘ - ؾُت٤ح ئُـحتٚ ئ٠ُ جُطِد جٍٗٛجف - جُط٤ٜثس ٍٓٗٝع ك٢ نطأ ضٛك٤ف ٠ِد.969

 755 ________________________________ .جُطِد ك٢ ٝجٗطٜحت٤ح جذطىجت٤ح ذحُرص جُ٘وٝ

 755 .ئُـحؤٙ - جُِٓطس جْطؼٔحٍ ك٢ ذحُطؿحَٝ ٓطْٓ هٍجٌ - ٓهحُلطٜح - ٠ٍٖٝٚ - ٓٞظق ػٍُ ________ .:96

 ٍٗٗ ذطح٣ٌم جُؼرٍز –( جُهح٘ جُِٔي) جُٔـٍذ٤س جُىُٝس ئ٠ُ ٤ٌِٓطٜح ضك٣َٞ – ألؾحٗد ًِٓٔٞس ػوحٌجش.;96

 755 ___________________________ .ج٤ٍُْٔس جُؿ٣ٍىز ك٢ جُٔٓطٍؾؼس جألٌج٢ٞ ظ٤ٍٜ

 ئذطحُٚ ٠ِد - جُؼحٓس جُٔ٘لؼس ٝضكو٤ن جُلالق٢ جالْطػٔحٌ ضٗؿ٤غ ٢ٛ جُـح٣س - جُىُٝس ٓغ ٓرٍّ ذ٤غ ػوى.>96

 756 ______________________________________ .جإلوج٣ٌس جُٔكٌٔس جنطٛح٘ -

 756 .ذحُى٣ٖ جُٞكحء ٝؾٞخ - جألٖـحٍ ضوىّ – ُوٞجػىٙ جُُِّٔ جُطحذغ – جُٛلوس ػوى _______________ .=96

 – جُؼٌّ جوػحء – جإلوج٣ٌس جُٔكحًْ جنطٛح٘ – ئوج١ٌ ػوى أٗٚ ك٤ٚ جألَٚ - جإلوجٌز ٓغ ٓرٍّ ػوى.<96

 756 _____________________________________________________ .ئغرحضٚ

 757 .جُىذِٞٓح٢ْ جُر٣ٍى قَٔ ػٖ جُطؼ٣ٞٝ - ذحُهحٌؼ جٌُِٔٔس ُٓلحٌز ضحذغ - ٓك٢ِ ػٕٞ __________ .975

 ُِ٘ظٍ جُطأو٣د ٓؿِّ ػ٠ِ جإلقحُس ػىّ - كٍٛٞ ألٌذؼس ذحإلهٛحء جإلوجٌز هٍجٌ - جالٓطكحٕ ك٢ ؿٕ .421

 757 ________________________________ .جُىكحع ذكوٞم ئنالٍ - جُـٕ ٓهحُلس ك٢

 جُٔـحالز جوػحء – جإلوجٌز ػحضن ػ٠ِ ٣وغ – ٚك٤كس ًحٗص جُلٍٜ ٓٓطٍز إٔ ئغرحش – ضِوحت٢ كٍٜ.977

 757 ______________________________ .جُُِّٔ ٠ٍف ٖٓ ئغرحضٚ – ج٣ٍُٟرس ٓرِؾ ك٢

 758 .جُىكحع قوٞم نٍم – ذٜح جإلنالٍ – ضٞجؾ٤ٜس ٓٓطٍز – جٍُٟجتد ٝضٛك٤ف كٍٜ __________ .978

 جُٔٓطٍز ئ٠ُ ُؿٞءٛح – جالُطُجّ ذًٜج جإلوجٌز ئنالٍ – جُٔك٤ِس جُِؿ٘س ػ٠ِ جُِٔق ذاقحُس جُُِّٔ ٠ِد.979

 758 _____________________________ .جُوحٕٗٞ نٍم – ج٣ٍُٟرس كٍٜ ك٢ ج٣ٍُٓؼس

 جُوٟحء أٓحّ جُطؼ٣ٞٝ ٠ِد ٖٓ ٣ٔ٘غ ال - جألؾَ وجنَ ك٤ٚ جُطؼٖ ذؼىّ ضكٛ٘ٚ - ئوج١ٌ هٍجٌ.:97

 758 ____________________________________________________ .جُٗحَٓ
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 ٖٓ ذحالػلحء ُوٍجٌ جُطٞه٤ق ٓىز ٌٍٓٝ ذؼى جإلوجٌز ئٚىجٌ - جُؼَٔ ػٖ جُٔإهص ذحُطٞه٤ق جإلوجٌز هٍجٌ .426

 ك٢ جٗكٍجف - ػحو٣ح ٓٓطهىٓح ذٛلطٚ أنٍٟ ذٔى٣٘س ػحّ ٍٓكن ئ٠ُ ٝٗوِٚ ِٓٛكس ًٍت٤ّ جُٔٓإ٤ُٝس

 759 _______________________________________________ .جُِٓطس جْطؼٔحٍ

 759 __________ .ٝٝجهؼح هحٗٞٗح ٚك٤ف ْرد - ٝظ٤لط٤ٖ ذ٤ٖ جُؿٔغ - جُٞظ٤لس ٖٓ جإلػلحء هٍجٌ .427

 ذحُؼٍُ ٣ٍٖق ظ٤ٍٜ ٚىٌٝ - ذحإلُـحء ك٤ٚ جُطؼٖ - جُؼ٤ٓٞٔس جُٞظ٤لس أْالى ٖٓ جُؼٍُ هٍجٌ .428

 :75 __ .جُطوح٢ٞ ك٢ جُِٔٛكس جٗطلحء - جإلوجٌز هٍجٌ ٚىٌٝ ضح٣ٌم ٖٓ جذطىجء ٌؾؼ٢ ذأغٍ ٣ٍْٝحٗٚ

 جألػ٠ِ جُٔؿِّ ٤ٍُٓ جُط٘ظ٤ٔ٤س جُٔوط٤ٟحش ٚىٌٝ ػىّ - ك٤ٚ جُطؼٖ – ُِوٟحء جألػ٠ِ جُٔؿِّ هٍجٌ .429

 :75 ______________________________________ .جُورٍٞ ػىّ – جُوٟحت٤س ُِِٓطس

 ;75 __ .جُوٟحء ٌهحذس ٖٓ ئوج١ٌ هٍجٌ أ١ ضك٤ٖٛ ػىّ – جٌُِٔٔس وْطٌٞ – جُٞٚح٣س ٓؿِّ هٍجٌ .430

 ;75 .ئُـحؤٙ - ٍُِٗػ٤س كوىجٗٚ - ضؼ٤ِِٚ ػىّ - جُٞٚح٣س ٓؿِّ هٍجٌ _________________________ .986

 ;75 .جُٔطوح٤ٖٞ قوٞم وْط٣ٌٞس - ذحإلُـحء ك٤ٚ جُطؼٖ ؾٞجَ - جُٞٚح٣س ٓؿِّ هٍجٌجش ___________ .987

 أٝ جُطؼ٤َِ جٗؼىجّ أٝ جُِٓطس ُطؿحَٝ ذحإلُـحء ُِطؼٖ هحذِس - ئوج٣ٌس هٍجٌجش - جُٞٚح٣س ٓؿِّ هٍجٌجش.988

 >75 _____________________________________________ .جالنطٛح٘ ُؼ٤د

 >75 .ضِوحت٤ح ئغحٌضٚ - جُؼحّ جُ٘ظحّ ٠حذغ - جإلوج٣ٌس جُٔكحًْ جنطٛح٘ هٞجػى ___________________ .989

 =75 .أغٍٙ - ضر٤ِـٚ ػىّ - ضأو٣ر٢ ٓوٌٍ - ٓكحّ ______________________________________ .:98

 ٖٓ ُىٟ جإل٣ىجع أٝ جألوجء ضح٣ٌم - جُطوحوّ ٣ٍْحٕ ذىء - ٝجُٔطؿىوز جُٔٓطٍٔز جُٔهحُلحش ضوحوّ - ٓكحٓحز .436

 =75 _____________________________________________________ .٣ؿد

 =75 .٤ٜ٘ٓس ٓهحُلس - ٓ٘ٚ ًِٓٞٚ ض٤ٌٖٔ ػىّ - ٓح٢ُ ٓرِؾ ْكد - ٓكحٓحز _____________________ .>98

 جإلنالٍ - ٤ٜ٘ٓس ٓهحُلس - جُط٘ل٣ً٤س ُِ٘ٓهس ْكرٚ ٌؿْ قٌْ ض٘ل٤ً ٠ِد جُٔكح٢ٓ ٝٞغ ػىّ - ٓكحٓحز .438

 =75 ________________________________________________ .جُٜٔ٘س ذٔرحوب

 ٤ٛثس ٓؿِّ ػ٠ِ ؾى٣ى ٖٓ جُِٔق ئقحُس - ج٢ُٟ٘ٔ جُكلع ٓوٌٍ ئُـحء - جْطث٘حك٢ هٍجٌ - ٓكحٓحز.<98

 <75 ________________ .ذحُ٘وٝ ُِطؼٖ هحذ٤ِطٚ ػىّ – جُٔطحذؼس ئؾٍجءجش ُٔٞجِٚس جُٔكح٤ٖٓ

 هرٍٞ ػىّ – ٌٖح٣س أ١ ٝؾٞو ػىّ – جُؼحٓس ج٤ُ٘حذس ٠ٍف ٖٓ ك٤ٚ جُطؼٖ – ٢٘ٔٞ هٍجٌ – ٓكحٓحز.995

 <75 ____________________________________________________ .جُٔطحذؼس

 765 .جُؼحٓس ج٤ُ٘حذس ٠ٍف ٖٓ ك٤ٚ جُطؼٖ ؾٞجَ – جُؼحٓس ج٤ُ٘حذس ئ٠ُ ضر٤ِـٚ ػىّ – جُكلع ٓوٌٍ - ٓكحٓحز _ .996

 765 .جُ٘وٝ ٓكٌٔس ك٤ٜح قٓٔص جُط٢ جُوح٤ٗٞٗس ذحُ٘وطس جُكٍك٢ جُطو٤ى ٝؾٞخ - جإلقحُس ٓكٌٔس _______ .997

 765 ____ .ػوح١ٌ ٌْْ ذٔوط٠ٟ ػ٤ِٚ قوٞم جوػحء -ذك١ٍ ػ٢ٓٞٔ ِٓي ضكى٣ى – ئُـحء – ٍّْٓٞ .443

 ٖٓ ًٍٖس ذاهٛحء هٍجٌ – ُلحتىضٚ نحٚس ػوٞو ئ٠حٌ ك٢ ٜٓحٓٚ - جالْطٔحع ُو٤حِ جُر٤ٖ ًٍُٓ.999

 766 ___________________________________ .ئوج٣ٌس ٠ر٤ؼس ٣ٌط٢ٓ ال – جُٔ٘حكٓس
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 جُطٍجخ ئ٠ُ ٓإٓ٘س ؿ٤ٍ ٖحق٘س ذىنٍٞ ْٔحقٜح - جُٔرحٍٖز ؿ٤ٍ ٝجٍُٟجتد جُؿٔحٌى ئوجٌز ٓٓإ٤ُٝس.:99

 766 ______________ .جُٔٛحذ٤ٖ جألٖهح٘ ضؼ٣ٞٝ - ٍٓكو٢ نطأ – ٤ٍْ قحوغس – جُٔـٍذ٢

 ذىٕٝ هحتٔس جُٔٓإ٤ُٝس – ٝجُٜ٘د ٝجإلقٍجم جُٗـد أػٔحٍ ػٖ ٗحؾٔس أٍٞجٌ – جُىُٝس ٓٓإ٤ُٝس.;99

 766 _________________________ .جٌٍُٟ ك٢ جُٔطٓرد ػ٠ِ جٍُؾٞع ك٢ قوٜح ٓغ نطأ

 767 .جُٔهح٠ٍ ٗظ٣ٍس – ُـْ جٗلؿحٌ – جُىُٝس ٓٓإ٤ُٝس _________________________________ .>99

 767 __________________ .ٓرٌٍجضٚ – جالػطٛحّ ُلي جُطىنَ ػٖ جٓط٘حع – جُىُٝس ٓٓإ٤ُٝس .448

 - جألٌٜ ٝػ٠ِ جُ٘رحضحش أٌٝجم ػ٠ِ جُ٘لح٣حش ضٓحه١ - ُِلْٞلح٠ ج٣ٍُٗق جٌُٔطد ٓؼحَٓ ٓٓإ٤ُٝس .449

 767 _________ .ك٤ٚ جُٔطٓررس جُؿٜس ٝذ٤ٖ جٌٍُٟ ذ٤ٖ جُٓرر٤س جُؼالهس ٝؾٞو أغرطص جُهرٍز ٗط٤ؿس

 768 .ٚكطٜح ٠ٍٖٝ - ج٣ٍُٟر٢ جُلٍٜ ٓٓطٍز ____________________________________ .9:5

 ذحُٔٓطكوحش ُِٔطحُرس جُوٟحء ئ٠ُ جُِؿٞء قن ػ٠ِ أغٍٙ - جإلوجٌز أٓحّ ذحُطؼ٣ٞٝ جُٔطحُرس ٓٓطٍز.9:6

 768 ________________________________ .ٝجإلٞحك٤س جأل٤ِٚس جألٖـحٍ ػٖ جُ٘حضؿس

 ضؼطرٍ جُـ٤ٍ ُىٟ جُكؿُ ػ٠ِ جُٔٛحوهس - ّ.ّ.م ٖٓ 9<9 جُلَٛ ك٢ جُٞجٌو جٍُت٤ّ ٓإْٓس ٓلّٜٞ .452

 وػٟٞ ك٢ جُرص ٜٓحّ ئْ٘حو - جُط٘ل٤ً هح٢ٞ جنطٛح٘ ٖٞٔ ض٘ىٌؼ جُط٢ جُط٘ل٤ً ئؾٍجءجش ٖٓ

 768 ________ .جًًٌُٔٞز جُٔوط٤ٟحش ٓغ ٣٘ٓؿْ جُٔكٌٔس ٌت٤ّ ٗحتد ئ٠ُ جُكؿُ ػ٠ِ جُٔٛحوهس

 جُكؿُ ٓرحٍٖز - ض٘ل١ً٤ ْ٘ى -( ج٢٘٠ُٞ ُألٖٓ جُؼحٓس جإلوجٌز) ػ٤ِٚ جُٔكؿَٞ - جُـ٤ٍ ُىٟ قؿُ.9:8

 769 ______________________________________________ .هٟحت٢ ئيٕ ذىٕٝ

 :76 .جألٍٞجٌ ػٖ ضؼ٣ٞٝ - هٟحت٢ ذكٌْ ئُـحؤٙ - جُطٍن٤ٙ ذٓكد ئوج١ٌ ٓوٌٍ _____________ .9:9

 ;76 .٣ٍٚف ًطحذ٢ ض٘حٍَ ضك٣ٍٍ ٝؾٞخ - جُطٍؾٔس ٖٓ ئػلحؤٙ - ٓٞغن ______________________ .::9

 ;76 .ضؿح٣ٌح ػٔال ٣ؼطرٍ ال – ٓكىٝوز ٓٓإ٤ُٝس يجش ًٍٖس ك٢ قٛٙ ضِٔي - ٓٞغن ____________ .;:9

 ;76 .٤ٜ٘ٓس ٓهحُلس – ذًُي جأل٠ٍجف ئنرحٌ ػىّ – جُؼوحٌ ٝٞؼ٤س ٖٓ جُطأًى ػىّ – ٓٞغوس __________ .>:9

 ;76 .جُٔكٌٔس ِْطس – غحُػس نرٍز – نرٍض٤ٖ - ضؼ٣ٞٝ – ٤ٌِٓس ُٗع _______________________ .=:9

 ػٖ ٍٓض٤ٖ جُطؼ٣ٞٝ ؾٞجَ ػىّ – جٍُهرس كوى ػٖ جُطؼ٣ٞٝ ٠ِد – ذحُطؼ٣ٞٝ قٌْ – ٤ٌِٓس ُٗع.<:9

 >76 _________________________________________________ .جٌٍُٟ ٗلّ

 ك٢ أغٍٙ – جُط٤ٜثس ض٤ْٔٛ قٓد جُؼوح١ٌ جالقط٤ح٠ ٓ٘طوس ك٢ ٣طٞجؾى ػوحٌ - نرٍز – ج٤ٌُِٔس ُٗع.5;9

 >76 _______________________________________________ .جُطؼ٣ٞٝ ضكى٣ى

 =76 .ضوى٣ٍ٣س ِْطس – جُؼحٓس جُٔ٘لؼس ػٍ٘ٛ – نرٍز – ٤ٌِٓس ُٗع _________________________ .6;9

 جُىكغ - جٌُحَٓ جُطؼ٣ٞٝ ػ٠ِ جُكٍٛٞ ك٢ ٤ٌِٓطٚ جُُٔ٘ٝػس قن ضره٤ّ ػىّ - ٤ٌِٓس ُٗع .462

 =76 ___ .جُطؼ٣ٞٝ ضو٤٤ْ ػ٘حٍٚ - جالْطٍجض٤ؿ٢ جُؼوح١ٌ جالقط٤ح٠ ٓ٘طوس ٖٞٔ جُؼوحٌ ذطه٤ٛٙ

 نرٍز – ُِطو٤٤ْ جإلوج٣ٌس جُِؿ٘س ٓوطٍـ - جٌٍُٟ ػٖ جُطؼ٣ٞٝ ضكى٣ى - ٤ْحٌ ٣ٍ٠ن ُر٘حء ٤ٌِٓس ُٗع .463

 =76 _________________________________ .غح٤ٗس نرٍز ئؾٍجء ك٢ جُٔكٌٔس ِْطس –
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 <76 .جُوح٢ٗٞٗ جألغٍ – جًُٞحُس ذأَٚ جإلوالء ػىّ – جُؼٍذ٤س جُِـس ئ٠ُ ٓطٍؾٔس - جُطوح٢ٞ ًٝحُس ______ .9;9

 ػٖ جُ٘حؾٔس جألٍٞجٌ ػٖ جُطؼ٣ٞٝ ٓرِؾ ذطكى٣ى هٍجٌ – ٝجٌٍُٜذحء جُٔحء ُط٣َٞغ ٓٓطوِس ًٝحُس .465

 ػٖ جُطؼ٣ٞٝ ذطوى٣ٍ جُوٟحء جنطٛح٘ – جُِٓطس جْطؼٔحٍ ك٢ ضؿحَٝ – جٌٍُٜذحت٢ جُط٤حٌ جنطالِ

 <76 _____________________________________________ .جًًٌُٔٞز جألٍٞجٌ

 ذٍضرس جُٔٗـَ ٓ٘وٞالش ؾ٤ٔغ ٖٓ جْط٤لحؤٛح – ُالٓط٤حَ نٟٞػٜح – جُلَٛ ػٖ ٝجُطؼ٣ٞٝ جألؾٌٞ.;;9

 775 ______________________________________ .جألنٍٟ جُى٣ٕٞ ذحه٢ ػٖ أ٠ُٝ

 775 .ضؼٓل٢ ٠ٍو – جُؼَٔ ػٖ جألؾٍجء ضٞه٤ق – ُِٔكَ جُٔٗـَ ئؿالم _____________________ .>;9

 775 .ضؼٓل٢ ٠ٍو – ٓؼِٞٓس ؿ٤ٍ ٓىز – جُؼَٔ ػٖ جألؾ٤ٍ ئ٣وحف __________________________ .=;9

 776 .قؤٜح ك٢ جُؼوٞذس ٗلّ جضهحي ػ٠ِ جُٔٗـِس ئؾرحٌ ػىّ – ؾ٤ْٓ نطأ – أؾٍجء ضٗحؾٍ _________ .<;9

 – ُِؼَٔ جٍُؾٞع ػىّ – ك٤ٜح جُطؼٖ ػىّ – ضأو٣ر٤س ػوٞذس - جُؼَٔ ذٔوٍ ٓٗـِٚ ٓغ جألؾ٤ٍ ضٗحؾٍ .470

 776 ____________________________________________ .جُطؼٓل٢ جُطٍو جٗطلحء

 ػوى ذٔوط٠ٟ جُطٍك٤ٖ جضلحم – ذحُٗـَ جٌُِٔلس جُك٤ٌٓٞس جُِٓطس ٌنٛس – أؾ٘ر٢ أؾ٤ٍ ضٗـ٤َ .471

 777 _______________ .جألغٍ ٝػى٣ْ ذح٠َ جُطُجّ – جُٔىز ٓكىو ؿ٤ٍ ػوى جػطرحٌٙ ػ٠ِ ٓٓطوَ

 ٓؼح نٟٞػٜٔح – جُٔـٍذ٢ ٝجُٔٗـَ جألؾ٘ر٢ جُٔٗـَ ذ٤ٖ جُط٤٤ُٔ ػىّ – أؾ٘ر٢ أؾ٤ٍ ضٗـ٤َ .472

.جُٗـَ ػوى ذطالٕ ٠حتِس ضكص ذحُٗـَ جٍُنٛس ػ٠ِ جُكٍٛٞ ٝؾٞخ – ;6: جُٔحوز ُٔوط٤ٟحش

 _________________________________________________________ 777 

 ذ٤ٖ جُطرؼ٤س ػالهس جٗطلحء – جُؼَٔ أغ٘حء ْو٠ٞٚ ئغٍ ػ٠ِ جُٔوحُٝس ٚحقد ٝكحز – ٓوحُٝس ٓغ ضؼحهى .473

 778 _____________________________________ .ٖـَ قحوغس ه٤حّ ػىّ – جُطٍك٤ٖ

 778 ________________ .ئغرحضٜح – ضكى٣ىٙ ك٢ جُٔؼطٔىز جألؾٍز – جُطؼٓل٢ جُطٍو ػٖ ضؼ٣ٞٝ .474

 ئغرحضٚ – جُكحٌِ ٠ٍف ٖٓ جُىنٍٞ ٖٓ ٝجُٔ٘غ ذحُؼَٔ جالُطكحم جوػحء – جُطؼٓل٢ جُطٍو ػٖ ضؼ٣ٞٝ .475

 778 ____________________________ .ضوى٣ٍٛح ك٢ جُٔكٌٔس ِْطس – جُٜٗٞو ٖٜحوز –

 ػوى ػ٘حٍٚ جٗطلحء – ٝجُلو٤ٚ جُور٤ِس ذ٤ٖ ٓٗح٠ٌس ػوى – ذٔٓؿى كو٤ٚ – جُطؼٓل٢ جُطٍو ػٖ ضؼ٣ٞٝ .476

 779 _____________________________________________________ .جُٗـَ

 779 ___ .ضٞجذؼٚ ٓغ جألْح٢ْ ذٔؼ٘حٙ جألؾٍ ٍٓجػحز – جقطٓحذٚ ٤ًل٤س – جُطؼٓل٢ جُطٍو ػٖ ضؼ٣ٞٝ .477

 – ٍٖٜج 67 قىو ١ٍ٣َٝ هٍجٌ – أٍٖٜ غالغس قىوش ؾٔحػ٤س جضلحه٤س – جإلنطحٌ ٓىز ػٖ ضؼ٣ٞٝ .478

 :77 _______________________________ .جُططر٤ن جُٞجؾد ٛٞ ُألؾ٤ٍ جألك٤ى جُوحٕٗٞ

 ئوالء – جُـ٤حخ ُطر٣ٍٍ ْحػس =9 نالٍ جُٔٗـَ ئٖؼحٌ – قحوغس أٝ ٍٜٓ – جُؼَٔ ػٖ جألؾ٤ٍ ضـ٤د .479

 :77 _______________ .ُِؼَٔ ضِوحت٤س ٓـحوٌز – جُؼَٔ جْطث٘حف ٣ّٞ ُِـ٤حخ ٓػرطس ٠ر٤س ذٜٗحوز

 ٓىز جقطٓحخ – جأل٠ٍجف ٗلّ ذ٤ٖ ضٌٕٞ إٔ ٣ؿد – هٟحت٤س ٓطحُرس – ٖـَ قحوغس – جٗوطحػٚ – ضوحوّ .480

 :77 _______________________ .جُٗلحء ضح٣ٌم ئ٠ُ جُكحوغس ضح٣ٌم ٖٓ جذطىجء ْ٘ٞجش نّٔ

 ;77 ______ .جُكحوغس ٝهٞع ضح٣ٌم ٖٓ ْ٘ٞجش أٌذغ – ٝجُطؼ٣ٟٞحش جإلػحٗحش ك٢ جُكوٞم – ضوحوّ .481
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 ُِرص جٌُحك٤س جُؼ٘حٍٚ ػ٠ِ جُطٞكٍ - جُٜٗٞو ٖٜحوز -جالْطث٘حف ٍٓقِس – ذكع ذاؾٍجء جألؾ٤ٍ ضٔٓي .482

 ;77 ______________________________________________ .جُُ٘جع ؾٍٞٛ ك٢

 ٖٓ =97 ُِلَٛ نحٞؼس ؿ٤ٍ نحٚس ٓٓطٍز – ج٣ُٞ٘ٓس جُؼ٣ٍٔس ذحإل٣ٍجوجش جُوٟحت٤س جألقٌحّ ض٘ل٤ً .483

 >77 _______________ .جٓط٘حع ٓكٍٟ ٝئهحٓس ٝجُط٘ل٤ً ذحُطر٤ِؾ ُٚ جُٔكٌّٞ ئُُجّ ػىّ – ّ.ّ.م

 ٝجالْطٔحع ذحُٔطِٞخ جُو٤حّ ػىّ – جالْطٔحع ؾِٓس ك٢ ٣إجٌَٛح ٖٓ ذاقٟحٌ ُألؾ٤ٍز ئٖؼحٌ ضٞؾ٤ٚ .484

 >77 ____________ .هحٗٞٗح ُٜح جُٔوٌٍ قوٜح ػٖ جألؾ٤ٍز ٖٓ ض٘حٍَ – ضكلع أ١ ئذىجء وٕٝ ئ٤ُٜح

 جألؾ٤ٍ ػ٠ِ ٣وغ ذٚ جالُطكحم ٖٓ ٓ٘ؼٚ أٝ ئ٤ُٚ جٍُؾٞع ئغرحش ػدء – جُؼَٔ ئ٠ُ ذحٍُؾٞع ئًٗجٌ ضٞؾ٤ٚ .485

 ًُٜج جالْطؿحذس ٖٓ ئػلحءٙ ػىّ – جُطٍو ػٖ جُطؼ٣ٞٝ وػٟٞ ٌكغ ذؼى ُألؾ٤ٍ جإلًٗجٌ ٗلّ ضٞؾ٤ٚ –

 =77 ______________________ .ٝؾ٤ُز جُطٍو جوػحء ػٖ جُالقوس جُلطٍز ًحٗص ًِٔح جإلًٗجٌ

 جألؾٍجء قؿُ – ُِؼٔحٍ ٍٓٗٝػس قوٞم ػٖ ُِىكحع ٣ٔحٌِ وْط١ٌٞ قن – جإلٍٞجخ قن .486

 =77 _____ .ٍٓٗٝع ؿ٤ٍ ػَٔ - ذاٚالقٜح جُٔٗـِس ػ٠ِ ُِٟـ١ ذٔلحض٤كٜح ٝجالقطلحظ ُِٗحق٘حش

 نٍٝؼ ٓ٘غ – ُِؼٔحٍ ٍٓٗٝػس قوٞم ػٖ جُىكحع ؿح٣طٚ – وْط١ٌٞ قن – جُؼَٔ ػٖ جإلٍٞجخ قن .487

 =77 _____________________________________ .ٍٓٗٝع ؿ٤ٍ ػَٔ – جُٗحق٘حش

 ُؿ٤ٔغ ذحُ٘ٓرس جذطىجت٤س ذٛلس ٚىٌٝٙ – جٗطٜحت٤ح ٝجُػح٢ٗ جذطىجت٤ح أُٜٝٔح ٠ِر٤ٖ ك٢ ذص – جذطىجت٢ قٌْ .488

 <77 _____________________ .ذحُ٘وٝ ُِطؼٖ ٤ُّٝ ذحالْطث٘حف ُِطؼٖ هحذ٤ِطٚ – جُطِرحش

 8; جُٔحوز ذٔوط٤ٟحش جُىكغ - جُىػٟٞ ٓٞٞٞع ٓ٘حهٗس وٕٝ ٣كٍٞ ال - جْطث٘حكٚ ػىّ – ض٤ٜٔى١ قٌْ .489

 <77 _________________________________________________.ؾى٣طٚ ػىّ –

.جًطٗحكٚ ضح٣ٌم ٖٓ ال جُهطأ ٖٓ جُطر٤ٖ ضح٣ٌم ٖٓ أ٣حّ غٔح٤ٗس أؾَ – جالْطٔحع ٓٓطٍز – ؾ٤ْٓ نطأ .490

 _________________________________________________________ 77> 

 785 _____________.ضوحوٜٓح أٝ جُٗـَ قحوغس وػٟٞ ك٢ جُرص ػ٠ِ ضٞهلٜح – جُؼحّ جُكن وػٟٞ .491

 785 .ٝجُطؼ٣ٞٝ جإلٌؾحع ذ٤ٖ ُألؾ٤ٍ جُه٤حٌ – ٌكؼٜح أؾَ – جُلَٛ وػٟٞ __________________ .7<9

 جُٔهطٛس جإلوج٣ٌس جُؿٜس ُىٟ جُطٞه٤غ ٝػ٠ِ ػ٤ِٚ ٓٛحوم جألؾ٤ٍ ػٖ ٚحوٌ ض٣ٍٛف – ذحأل٤ٓس وكغ .493

 ػدء – ٝجإلًٍجٙ جُطى٤ُّ ضكص جُٞغ٤وس ٝهغ ذٌٞٗٚ جُىكغ - ذٟٔٔٞٗٚ ٝجُؼِْ ُِطأًى ًحك٢ ٝهص ُى٣ٚ –

 785 __________________________________________ .جألؾ٤ٍ ػ٠ِ ٣وغ جإلغرحش

 786 ________________________ .كٓهٚ ئغرحش ػىّ – ضأ٤ٖٓ ػوى – جُٟٔحٕ ذحٗؼىجّ وكغ .494

 ٍٓٗٝع كَٛ – ُِٔوحُٝس جُىجن٢ِ جُ٘ظحّ جقطٍجّ ػىّ - ُِؼٔحٍ جُٔهٛٛس جُرًُس جٌضىجء جألؾ٤ٍ ٌكٝ .495

 786 ___________________________________________________ .جُؼَٔ ٖٓ

 ٝكن جُط٤٤ُٔ ٖٓ ٗٞػح ٣ٌَٗ - ْ٘ٚ ذٓرد جُؼَٔ ٖٓ كِٛٚ – جُطؼحهى أغ٘حء ْ٘س 5; ٣لٞم – جألؾ٤ٍ ْٖ .496

 ْ٘س جُٔـٍذ٤س جٌُِٔٔس ٠ٍف ٖٓ ػ٤ِٜح ٝجُٔٛحوهس 666 ٌهْ جُى٤ُٝس جُؼَٔ ٓ٘ظٔس جضلحه٤س ٖٓ : جُٔحوز

6>;8. ____________________________________________________ 787 

 ال –" جُٔٓطؼَٔ" ٠ٔٓ٣ غحُع ٖهٙ ئٖحٌز ٌٖٛ ٓإهطح أؾٍجء ٝٞغ – جُطٗـ٤َ ك٢ ٤ْٝطس ًٍٖس .497

 787 _____________________ .ٔ.ّ ٖٓ >6ٝ ;6 جُل٤ِٖٛ ٟٕٓٔٞ ٝكن أؾٍجء ٣ؼطرٍٕٝ
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 – جُؼَٔ ٌٓحٕ ك٢ ٓالتٔس ٝؿ٤ٍ ٚك٤س ؿ٤ٍ ظٍٝف – جُؼحّ جُ٘ظحّ ٖٓ جألؾٍجء ْٝالٓس ٚكس.=<9

 ك٢ جُى٢ُٝ جُؼَٔ ٓإضٍٔ ػٖ جُٛحوٌز ج٤ُٜ٘ٔس ٝجُٓالٓس ذحُٛكس جُٔطؼِوس جُى٤ُٝس جالضلحه٤س ٓهحُلس

 787 ___________________.ٓو٘غ ضؼٓل٢ ٠ٍو – ُِؼَٔ جٞطٍج٣ٌس ٓـحوٌز – 6=<6 ٤ٗٞ٣ٞ

 ٓلطٕ أٓحّ جُٔؼِٞٓحش ٌٝهس – جُٗـ٤ِس جُؼالهس ئغرحش – جُٔٓطكوس جُطؼ٣ٟٞحش ٠ِد – ضؼٓل٢ ٠ٍو .499

 788 ______________________________________________ .قؿ٤طٜح – جُٗـَ

 – ك٤ٜح جُٔ٘حَع ؿ٤ٍ جألوجء ٌٝهس ػ٠ِ جُٔكٌٔس جػطٔحو – جُؼَٔ ٖٜحوز – جُلٍػ٢ ذحٌُُٝ ٠ؼٖ .500

 788 _____________________________________ .ذحٌُُٝ جُطؼٖ ػٖ جُ٘ظٍ ٍٚف

 ػىّ – ذحُ٘وٝ جُطؼٖ ك٢ جُٛلس جٗؼىجّ – جُهٛٞٓس ك٢ ٠ٍكح ٤ُّ جُطحػٖ – ذحالْطث٘حف ٠ؼٖ .501

 789 _____________________________________________________ .هرُٞٚ

 789 .جُوح٢ٗٞٗ ٝجُهطأ جُٔحو١ جُهطأ ذ٤ٖ جُط٤٤ُٔ – قٌْ ئٚالـ ٠ِد _______________________ .57:

 ؾٞجَ ػىّ – 7569 ْ٘س جُط٘ل٤ً ق٤ُ ذٚ جُٔطؼِن جُوحٕٗٞ ونٍٞ – جُٗـَ كوىجٕ ػٖ ضؼ٣ٞٝ ٠ِد .503

 أٓحّ ذحُطؼ٣ٞٝ جُٔطحُرس ئؾٍجءجش ٓرحٍٖز – ٚىٌٝٙ ػ٠ِ جُٓحذوس جُٔ٘حَػحش ك٢ ذٚ جُٔطحُرس

 :78 _____________________ .جُٔكٌٔس أٓحّ ٤ُّٝ جالؾطٔحػ٢ ُِٟٔحٕ ج٢٘٠ُٞ جُٛ٘ىٝم

 ذحإل٣ٍجو جالٗطلحع ضح٣ٌم ٖٓ جذطىجء جقطٓحذٜح - ذحإل٣ٍجو قٌْ ض٘ل٤ً ػىّ - جإلؾرح٣ٌس ذحُـٍجٓس جُكٌْ ٠ِد .504

 :78 ____________________________________________ .جُكحوغس ضح٣ٌم ٖٓ ال

 ٓؿحٍ ال – ٝجقىز وكؼس ٣إوٟ ئؾٔح٢ُ ذٍأْٔحٍ قٌْ – 65% ٖٓ أهَ ٗٓرطٚ – وجتْ ؾُت٢ ػؿُ .505

 ;78 ________________________ .8;<7/6/; ظ٤ٍٜ ٖٓ 698 جُلَٛ ٓوط٤ٟحش ُططر٤ن

 ;78 ___________________________ .ئغرحضٚ – جُٔىز ٓكىو جُؼوى ذٌٕٞ جُىكغ – ٖـَ ػوى .506

 ;78 .ٓلٜٜٞٓح – جُوح٤ٗٞٗس جُطرؼ٤س – ٠ر٤د ٓغ ٓرٍّ ٖـَ ػوى ____________________________ .>5:

 >78 .جُرطالٕ ُكوٚ ج١ًُ جُؿُء ذىٕٝ جُؼوى ه٤حّ ئٌٓح٤ٗس – ذح٠َ ٠ٍٖ – ٖـَ ػوى ______________ .=5:

 ٌؿْ ُِؼَٔ جٍُؾٞع ػىّ – جُوح٢ٗٞٗ أغٍٙ – جُطأو٣د ٓٓطٍز جقطٍجّ ػىّ – جُؼَٔ ٖٓ جإل٣وحف ػوٞذس .509

 >78 ______________________________ .ُِؼَٔ ضِوحت٤س ٓـحوٌز - جُطٞه٤ق ٓىز جٗوٟحء

 جُطٍو جٗطلحء – ذحُؼَٔ جالُطكحم جألؾ٤ٍز ٌكٝ – أ٣حّ 8 ُٔىز جُؼَٔ ػٖ ضٞه٤ق – ضأو٣ر٤س ػوٞذس .510

 =78 ____________________________________________________.جُطؼٓل٢

 =78 .جُطؼٓل٢ جُطٍو ػٖ ضؼ٣ٞٝ – ُٚ ٝضر٤ِـٚ ضأو٣ر٢ هٍجٌ جضهحي ػىّ – جألؾ٤ٍ ضٞه٤ق ػوٞذس ______ .66:

 ػوى – جٗوطحع ٝوٕٝ آنٍ ئ٠ُ ٌٝٔ ٖٓ ٝجٗطوحُٚ جُؼَٔ ك٢ جْطٍٔجٌٙ – أٌٝجٔ ذؼىز جألؾ٤ٍ ػَٔ .512

 =78 _______________________________________________ .جُٔىز ٓكىو ؿ٤ٍ

 ْحػحش غٔحٕ جٖطـحٍ ذؼىّ جُىكغ – جُٔكٌٔس ٠ٍف ٖٓ جْطهالٜٚح ٣ٍ٠وس – جُٗـَ ػوى ه٤حّ ػ٘حٍٚ .513

 <78 __________________________________________ .جُوح٢ٗٞٗ أغٍٙ – ج٤ُّٞ ك٢

 ذحُٞغحتن جإلوالء ػىّ ػٖ جُطوحػّ جوػحء – جُٔٓطكوس جإل٣ٍجوجش أوجء ػٖ ضٞهق - ئؾرح٣ٌس ؿٍجٓس .514

 <78 _______ .ٓرٌٍ ؿ٤ٍ ضٞهق – ذحُٞغحتن ذحإلوالء جُكوٞم ي١ٝ ئٖؼحٌ ئغرحش ػىّ – ج٣ٌٍُٟٝس



 2015 جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔكٌٔس جُ٘وٝ

451 

 <78 _________________ .أغٍٙ – جُطٔح٠َ ذؼى جألوجء – ٓرٌٍ ؿ٤ٍ ضأن٤ٍ – ئؾرح٣ٌس ؿٍجٓس .515

 ضؿحٙ جُٔٓإ٤ُٝس ٖٓ ِقَ ك٢ جُٔٗـَ ضؿؼَ ال جُٗـَ ػوى ُط٘ل٤ً جُٔإهطس جالْطكحُس – ٖـَ ػوى كٓم .516

 795 ___________________________________________ .ضؼٓل٢ ٠ٍو – جألؾ٤ٍ

 – جُؿ٣ٞس جألقٞجٍ ْٞء – جُؼوى ض٘ل٤ً جْطكحُس – هحٗٞٗح جُٔٓطكوس جُطؼ٣ٟٞحش – جُٗـَ ػوى كٓم.>6:

 795 _________________________________________ .جُوحٍٛز جُوٞز ٠ٍٖٝ جٗطلحء

 جُى٤ُٝس جالضلحه٤س نٍم ًًٝج ٔ.ّ ٖٓ 8;ٝ 7; جُٔحوض٤ٖ جقطٍجّ ػىّ – ؾ٤ْٓ نطأ – جألؾ٤ٍ كَٛ .518

 ٖٓ ػ٤ِٜح ٝجُٔٛحوم 7=<6 ُٓ٘س جُطأو٣ر٢ جُلَٛ ذٔٓطٍز جُٔطؼِوس جُى٤ُٝس جُؼَٔ ُٔ٘ظٔس =:6 ٌهْ

 ٠ٍو – جُطأو٣ر٢ جُلَٛ ٓٓطٍز جقطٍجّ ػىّ – 8<<65/6/>5 ذطح٣ٌم جُٔـٍذ٤س جٌُِٔٔس ٠ٍف

 795 ____________________________________________________ .ضؼٓل٢

 يُي ٣هُٞٚ ٝال جٌَُٗ ك٢ ذص – جُىػٟٞ هرٍٞ ذؼىّ ه٠ٟ جذطىجت٢ قٌْ ذطأ٤٣ى ه٠ٟ – جْطث٘حك٢ هٍجٌ .519

 796 __________________________________ .جُٔٞٞٞع ك٢ جُٔػحٌز جُىكٞع ٓ٘حهٗس

 ػ٠ِ جُكٍٛٞ ػىّ - جألؾَ وجنَ جألؾٍجء ٓ٘ىٝذ٢ ضر٤ِؾ ػىّ – جُؼحو٣س جُٗـَ ٓىز ٖٓ ذحُطو٤ِٙ هٍجٌ .520

 796 __________________________________ .ضؼٓل٢ ٠ٍو – جُؼٔحُس ػحَٓ ٖٓ ئيٕ

 ٖٓ ٓٓط٣ٍس هحػىز نٍم - جُٗـَ ذطلط٤ٕ جٌُِٔق جُؼٕٞ ئٖؼحٌ ػىّ - جألؾ٤ٍ ذلَٛ جُٔٗـَ هٍجٌ .521

 797 ________________________________________ .ضؼٓل٢ ٠ٍو – جُؼحّ جُ٘ظحّ

 ك٢ جألؾ٤ٍ قن – جُٗـ٤ِس جُؼالهس ئغرحش الٗؼىجّ جُورٍٞ ذؼىّ جْطث٘حك٢ هٍجٌ – جُٔو٢ٟ ج٢ُٗء هٞز .522

 797 __________________________________________ .ؾى٣ىز وػٟٞ ضوى٣ْ ئػحوز

 جٌُٔٞٝظ ٝكحز – ج١ُٞ٘ٓ جُؼ١ٍٔ جإل٣ٍجو ذٍٔجؾؼس جُكوٞم ي١ٝ ٠ِد –( ٤ِ٤ٌَْٞ) ٢ٜ٘ٓ ٍٜٓ .523

 798 ____________ .ٝجُٞكحز جٍُٜٔ ذ٤ٖ جُٓرر٤س جُؼالهس ئغرحش – جًًٌُٔٞ جٍُٜٔ ضلحهْ ذٓرد

 – جُؿ٤ٓٔس ؿ٤ٍ جألنطحء ٝذؼٝ جُؿ٤ٓٔس جألنطحء قحُس ك٢ ُُٜٝٓح – جألؾ٤ٍ ئ٠ُ جالْطٔحع ٓٓطٍز .524

 798 _____________ .جُلَٛ ػ٠ِ ه٣ٍ٘س ٤ُّ –ُألؾ٤ٍ جالْطٔحع هٛى جالْطىػحء ضٞؾ٤ٚ ٓؿٍو

 جألؾٍجء ٓ٘ىٝذ٢ الٗطهحذحش جُٔطٍٖك٤ٖ ػ٠ِ جُٔٓطٍز ٗلّ ٣ٍْحٕ – جألؾٍجء ٓ٘ىٝخ ضأو٣د ٓٓطٍز .525

 799 _____________ .جالٗطهحذحش ٗطحتؽ ئػالٕ ضح٣ٌم ٖٓ أٍٖٜ غالغس ٤٠ِس جقطٍجٜٓح ٝؾٞخ –

 ضر٤ِؾ – هرِٚ ٓح ْالٓس ػ٠ِ ٣طٞهق ئقىجٛٔح ْالٓس – جُرؼٝ ذرؼٟٜح جٌضرح٠ٜح – جُطر٤ِؾ ٓٓطٍز.;7:

 799 _______________________________________________ .٠ٍٖٝٚ – ُِو٤ْ

 جألؾ٤ٍ جًطٓحخ ػىّ ٠ٍٖ – جضهحيٙ كٌٞ جُٗـَ ُٔلطٕ جُٔوٌٍ ضر٤ِؾ - ْالٓطٜح – جُلَٛ ٓٓطٍز.>7:

 799 ___________________________________ .جإلؾٍجء ًٛج نٍم ػٖ ٗحضؿس ُكوٞم

 7; جُٔحوز جقطٍجّ ػىّ – أ٣حّ = أؾَ وجنَ جألؾ٤ٍ ئ٠ُ جالْطٔحع ٝؾٞخ – جُطأو٣ر٢ جُلَٛ ٓٓطٍز .528

 :79 ___________________________________ .ضؼ٣ٞٝ - ضؼٓل٢ ٠ٍو – ٔ.ّ ٖٓ

 ُِٟٔحٕ ج٢٘٠ُٞ جُٛ٘ىٝم أٓحّ ٝٞؼ٤طٚ ض٣ٞٓس ٝػىّ أؾٍٙ ضٌِٔس ػىّ – ُؼِٔٚ جألؾ٤ٍ ٓـحوٌز .529

 :79 ________ .جُطؼٓل٢ جُطٍو جٗطلحء – جُؼوى ك٢ جألْح٢ْ ذحًٍُٖ ٓٓحْح ٣ٌَٗ ال - جالؾطٔحػ٢

 – جٌُٔحُٔحش ٝٓٛح٣ٌق جألضؼحخ ضـط٢ ضؼ٣ٟٞحش – نىٓحش ضوى٣ْ ك٢ جْطوال٤ُس – جُؼَٔ ػوى ٓلّٜٞ .530

 ;79 ___________________________ .جُطؿح٣ٌس جُٔكٌٔس جنطٛح٘ ػ٠ِ جُؼوى ض٤ٛ٘ٙ
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 ;79 __________________ .جُوحٕٗٞ نٍم – جْطىػحتٚ ػىّ – جُىػٟٞ ك٢ جُـ٤ٍ ئونحٍ ٓوحٍ .531

 جُٔوحٍٝ - ئػٓحٌٛح – ذحألؾٍجء جُهحٚس جالُطُجٓحش ؾ٤ٔغ ض٘ل٤ً ػٖ ٓٓإ٤ُٝطٜح - جُرح٠ٖ ٖٓ ٓوحُٝس .532

 ;79 _________________________ .ئٖؼحٌٙ ٣ٍٖطس جألوجء ضرؼس ٣طكَٔ ج١ًُ ٛٞ جأل٢ِٚ

 >79 .ٜٓ٘ح جُـح٣س – جُؼوى ًطحذس ٤ٌِٖس – ضؿح١ٌ ٓٔػَ __________________________________ .88:

 >79 .ضؼٓل٢ ٠ٍو – جقطٍجٜٓح ػىّ – كِٛٚ ٓٓطٍز – ؾ٤ْٓ ُهطأ جٌضٌحذٚ – ٗوحذ٢ ٓٔػَ __________ .89:

.جُٗـَ ُٔلطٕ ج٣ٍُٛكس جُٔٞجكوس ٌٍٞٝز – جُٔٗـَ ٠ٍف ٖٓ ضأو٣ر٢ ئؾٍجء – جألؾٍجء ٓ٘ىٝخ .535

 _________________________________________________________ 79< 

 ٞى ٓٞؾٜس ئٚالق٤س ًًٍٓز – جُٔٓطٍز ٣ٍْحٕ أغ٘حء ػ٤ِٚ جُٔٓطأٗق ٝكحز – جُىػٟٞ ٓٞجِٚس .536

 =79 ________________________________ .جُوحٕٗٞ نٍم – جْطىػحتْٜ ػىّ – جٌُٞغس

 =79 .ئٟٓحتٜح ٚكس ػ٠ِ جُٔٛحوهس ػىّ – ٟٜٓٔٞٗح ئٌٗحٌ – جألؾ٤ٍ جْطوحُس ٝغ٤وس _____________ .>8:

 – قوٜح ك٢ ؿ٤حذ٢ قٌْ – ؾٞجخ أل١ ػ٤ِٜح جُٔٓطأٗق ضوى٣ْ ػىّ – جْطث٘حك٢ هٍجٌ – جُكٌْ ٝٚق .538

 =79 ____________________________ .ذحُ٘وٝ جُطؼٖ ٤ُّٝ ذحُطؼٍٜ ُِطؼٖ هحذ٤ِطٜح

 <79 _______ .٣ٞٓح جُٓط٤ٖ أؾَ جقطٓحخ ٤ًل٤س – ئغرحضٚ – جألؾ٤ٍ ضٍجؾغ – جُكٓحخ ٚحك٢ َٝٚ .539

 7:5 .جُٔكٌٔس ه٘حػس - جُٜٗٞو ٖٜحوز - جُٔطْٜ جػطٍجف - ئؾٜحٜ _________________________ .95:

 7:5 .جُٔكٌٔس ِْطس - جٍُٗػ٢ جُىكحع قحُس - ٝجُؿٍـ جٍُٟخ ضرحوٍ _______________________ .96:

 جُط٤٘٣ٌٞس جُؼ٘حٍٚ جٗطلحء - ٤ٌْٔح ٌٛ٘ح جُٔكؿَٞ جُؼوحٌ ٌٖٛ - ػوح١ٌ قؿُ - ٓكؿَٞ ضرى٣ى.97:

 7:5 ___________________________________________________ .ُِؿ٣ٍٔس

 7:6 .جُ٘ٞػ٢ جالنطٛح٘ ػىّ – جُؼٔى١ جُوطَ ؾ٘ح٣س – ضكو٤ن ____________________________ .98:

 ٓىٝٗس ٖٓ ;86 جُٔحوز أْرحخ أقى ئ٠ُ ئٖحٌضٚ ػىّ – ذ٢ٌ٘ ئٖٜحو – ٓإٝٗس ذىٕٝ ٤ٖي - ضكو٤ن.99:

 7:6 ________________________________________________ .أغٍٙ – جُطؿحٌز

 جُطكو٤ن هح٢ٞ ئٚىجٌ – ٖحٛى٣ٖ ٝجْطىػحء جُركع جٗطٜحء ػٖ ذحُؼىٍٝ جُؼحٓس ج٤ُ٘حذس ِٓطّٔ - ضكو٤ن.:9:

 ٓٓطوال ٚىٌ ُٞ جُوٍجٌ ك٢ جُطؼٖ ك٢ جُؼحٓس ج٤ُ٘حذس قن ٓٔحٌْس ضل٣ٞص - جُٔطحذؼس ذؼىّ جٍٓٙ ٓرحٍٖز

 7:6 ________________________________________ .ؾ١ٍٛٞ ذاؾٍجء جإلنالٍ –

 جإليٕ ػ٠ِ جُكٍٛٞ ػىّ - ؾٔحػ٢ ِٓي - جُـ٤ٍ ِٓي ػ٠ِ ٝجُطٍج٢ٓ ذحُٓو٢ جُهحٚس ج٤ُٔحٙ ضك٣َٞ.;9:

 7:7 __________________________ .جُٔطحذؼس هرٍٞ ػىّ – ج٤ُٚٞس جُؿٜس ٖٓ ذحُطوح٢ٞ

 7:7 .أغٍٙ – جُطؼ٤َِ جٗؼىجّ – ٓو٠ٜ ئؿالم – ػ٢٘٤ ٝهحت٢ ضىذ٤ٍ ___________________________ .>9:

 7:8 .ٌٍٞج ٣ٓرد إٔ جُط٣ٍُٝ ٖإٔ ٖٓ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٌل٢ - الَّ ؿ٤ٍ جٌٍُٟ قٍٛٞ - ض٣ٍُٝ _______ .=9:

 ٛٞ جُططر٤ن جُٞجؾد جُ٘ٙ – ؾ٘كس – ػ٤ٓٞٔس ئوجٌز ػٖ ٚحوٌز ئوج٣ٌس ٝغ٤وس - جُط٤ِْٓ ٖٜحوز ض٣ٍُٝ .549

 7:8 _____________________________________ .جُؿ٘حت٢ جُوحٕٗٞ ٖٓ 5;8 جُلَٛ
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 جُؿ٘حت٢ جُوحٕٗٞ ٖٓ ;89 جُلَٛ ضطر٤ن - ج٢٘٠ُٞ جُىكحع ئوجٌز نحضْ - ٓلٜٞٓٚ - جُىُٝس أنطحّ ض٤٣ُق.5::

 7:9 _____________________________________________ .897 جُلَٛ ٤ُّٝ

 ػ٤ِٚ جإلٖٜحو – ذِىٙ ِْطحش ئ٠ُ ذحألٍٓ جُٔؼ٢٘ ض٤ِْٓ ك٢ جٍُؿرس ئذىجء – ٠ٍٖٝٚ - جُٔؿ٤ٍٖٓ ض٤ِْٓ.6::

 7:9 ______________________________________________________ .ذًُي

 7:9 .جُٔٓإ٤ُٝس غِع جُٓحتن ضك٤َٔ - جُو٤حوز َٓحّ ك٢ جُطكٌْ ػىّ - جُطٍم ِٓطو٠ - جُٔٓإ٤ُٝس ضٗط٤ٍ __ .7::

 - جُهح٘ قٓحذٚ ئ٠ُ جًٍُٗس أٓٞجٍ ج٤ٍُٓٔ ج٣ٍُٗي ضك٣َٞ - ٤ٗس ذٓٞء ٓٗطٍى ٓحٍ ك٢ ضٍٛف.8::

 ::7 ________________ .جُؿ٘كس غرٞش - ػحّ ؾٔغ ػوى أٝ ٣ٌٍٖٚ ٖٓ ئيٕ ػ٠ِ قٍٛٞ ػىّ

 ٓطْٞط٢ جألٌٝٝ جالضلحم ئ٠حٌ ك٢ ٝغحتن ضرحوٍ – جُهحٌؼ ٖٓ ٓٓطٌٞوز ِْغ – ٚك٤ف ؿ٤ٍ ض٣ٍٛف.9::

 ::7 ____________ .قؿ٤طٜح – جألٌٝٝذ٤س ٝجُٔؿٔٞػحش جُٔـ٣ٍس جٌُِٔٔس ذ٤ٖ ٍُٗجًس جُٔإّْ

 ;:7 .ػ٘ٚ جُط٘حٍَ ئٌٓح٤ٗس - ٖه٢ٛ قن – جُٔطؼٍٜ ئ٠ُ جُطر٤ِؾ ٠ٍٖ - ؿ٤حذ٢ قٌْ ػ٠ِ ضؼٍٜ ____ .:::

 جُُ٘جع أ٠ٍجف أقى ُىكحع جُهر٤ٍ جْطىػحء ػىّ - ضو٤٘س نرٍز - ذح٤ُٓحٌز جُالقن جٌٍُٟ ػٖ ضؼ٣ٞٝ.;::

 ;:7 _____________________________________________________ .أغٍٙ –

 ;:7 .جألٍْز ُٔىٝٗس ٠روح جْطلحوضٜح ٠ٍٖٝ ئغرحش - جُٜحُي ذ٘ص - جُؼ٤ٕ ٌٓٞو كوى ػٖ ضؼ٣ٞٝ ______ .>::

 >:7 .ٍٓجػحضٜح ٝؾٞخ - أؾٍز ٤ْحٌز ْحتن - جُٔطِٞخ ٜٓ٘س - جُٔإهص ج٢ٌُِ جُؼؿُ ػٖ ضؼ٣ٞٝ _____ .=::

 ُِِٓطس نٟٞػٜح ػىّ – ج٤ٍُٓ ٓىٝٗس ك٢ ٝجٌوز ئٞحك٤س ػوٞذحش – نطأ هطَ - جُؼوٞذس ضل٣ٍى.<::

 >:7 ______________________________________ .ٝضل٣ٍىٛح ضكى٣ىٛح ك٢ جُطوى٣ٍ٣س

 ج٢ُٗء هٞز جُوٍجٌ جًطٓحخ ضح٣ٌم ٖٓ ْ٘ٞجش أٌذغ أؾَ ٢ٟٓ - ق١ٌٟٞ ذٔػحذس هٍجٌ - جُؼوٞذس ضوحوّ .560

 =:7 __________________________________________________ .ذٚ جُٔو٢ٟ

 =:7 _______ .ُِطوحوّ هح٠غ ؿ٤ٍ ئؾٍجء - جُؼحٓس ج٤ُ٘حذس ئ٠ُ ٌٖح٣س ضوى٣ْ - جُؼ٤ٓٞٔس جُىػٟٞ ضوحوّ .561

 ذكوٞم ئنالٍ - جُٔكٌٔس ٠ٍف ٖٓ جُ٘ظٍ ٍٚف - ذًُي جأل٠ٍجف أقى ضٔٓي - جُٞهحتغ ضو٣ٍٍ ضالٝز .562

 =:7 _____________________________________________________ .جُىكحع

 ٓكٌٔس جنطٛح٘ - هٟحت٤ط٤ٖ ؾٜط٤ٖ أٓحّ جألكؼحٍ ٗلّ أؾَ ٖٓ جُٔطْٜ ٓكحًٔس - جالنطٛح٘ ض٘حَع .563

 <:7 ______________________________________ .جُط٘حَع ًٛج ك٢ ُِلَٛ جُ٘وٝ

 <:7 __ .ذحُٔٛحوٌز جُكٌْ ٠ٍٖٝ – جُٔهطِٓس جألٓٞجٍ ذاٌؾحع جُؼحٓس ج٤ُ٘حذس ِٓطّٔ – ٓح٤ُس ؾٍجتْ .564

 ٖٓ جُطٍٜخ - ػِٜٔح وٕٝ ًٍُِٗس ج١ٍُٓ جُوٖ جْطؼٔحٍ - ٓؼِٞٓحض٤س ٓ٘حٌٝز ك٢ جُٔٗحًٌس ؾ٣ٍٔس.:;:

 5;7 ___________________________________________ .جُؿ٤ًٍٔس جٍُّْٞ أوجء

 جُٔرحُؾ ضِي ٍٚف أٝؾٚ ضر٣ٍٍ - جُطو٤ِى٣س جُٛ٘حػس ؿٍكس أٓٞجٍ - ػحٓس أٓٞجٍ ٝضرى٣ى جنطالِ ؾ٘ح٣س .566

 5;7 ______________________ .جألوُس ضو٤٤ْ ك٢ ِْٝططٜح جُٔكٌٔس ه٘حػس - جُٜٗٞو ٖٜحوز -

 – ٚالق٤طٜح ػىّ - ُالْطٜالى ٓٞؾٜس ذٟحػس - جألٓس ذٛكس جُٔحْس جُؿٍجتْ ػٖ جُُؾٍ ؾ٘ح٣س.>;:

 6;7 ________________________________________________ .ٓهر١ٍ ضو٣ٍٍ
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 ك٢ جُٔكٌٔس ِْطس  - جُط٤٘٣ٌٞس ػ٘حٍٚٛح - ٝجْطؼٔحُٚ ػٍك٢ ٓكٌٍ ك٢ ٝجُط٣ٍُٝ جُ٘ٛد ؾ٘ف .568

 6;7 ___________________________ .ج٤ُ٘س ْٞء ك٢ جُٔطٔػَ جُؿ٘حت٢ جُوٛى جْطهال٘

 6;7 .جُط٤٘٣ٌٞس ػ٘حٍٚٛح – جُٔ٘حكٓس ٝضك٣ٍق ك٤ٜح جُٟٔحٌذس ذوٛى ُِِٓؼس ج١ٍُٓ جالونحٌ ؾ٘كس ____ .<;:

 جُٔكٌٔس ِْطس - قؿ٤طٜح - جُٔى٤ٗس جُٔكٌٔس أٓحّ نط٤س نرٍز ٗط٤ؿس - ٌُٓٝز ٝغ٤وس جْطؼٔحٍ ؾ٘كس.5>:

 7;7 ________________________________________________ .جألوُس ضو٤٤ْ ك٢

 ُِطٍف جُك٤حَز ئٌؾحع ٖٓ جُطأًى ػىّ - جُٔطْٜ ذ٤ى ق٤حَز - جُـ٤ٍ ق٤حَز ٖٓ ػوحٌ جٗطُجع ؾ٘كس.6>:

 7;7 __________________________________ .أغٍٙ - ْحذوس أقٌحّ ػ٠ِ ذ٘حء جُٔٗط٢ٌ

 جُؼِْ ٓغ ٌٖح٣س ضٓؿ٤َ - قىٝغٜح ذؼىّ جُؼِْ ٓغ ذؿ٣ٍٔس ضر٤ِؾ - جُوٟحت٤س جُٟحذطس ئٛحٗس ؾ٘كس.7>:

 8;7 _____________________________________ .ج٤ٌُٗحش ٓإٝٗس ك٢ جُكن ذحٗؼىجّ

 - ه٘حػطٜح ض٣ٌٖٞ ك٢ جُٔكٌٔس ق٣ٍس - جُؼحٓس جإلوجٌز ضٛىٌٛح ٝغ٤وس ئ٠ُ قن ذـ٤ٍ جُطَٞٚ ؾ٘كس.8>:

 8;7 __________________________ .ػ٤ِٜح جُٔؼٍٝٞس جإلغرحش ْٝحتَ ضو٤٤ْ ك٢ ِْططٜح

 جُططر٤ن جُٞجؾد جُوح٢ٗٞٗ جُ٘ٙ – جُطكح٣َ ٣ٍ٠ن ػٖ ًحيذس ذٜٗحوز جإلوالء ػ٠ِ جُـ٤ٍ قَٔ ؾ٘كس.9>:

 8;7 _____________________________________________________ .ػ٤ِٜح

 9;7 .جُٔإهص جالْط٤ٍجو ذرطحهس ال ج٤ُٓحٌز ٤ٌِٓس ذرطحهس جُؼرٍز - جُٟٔحٕ ٗطحم - ٤ٍْ قحوغس ________ .:>:

 9;7 ______________________ .ج٢ُٜ٘ٔ ُ٘ٗح٠ٚ جُٔكح٢ٓ ُٓجُٝس ٝؾٞخ – جُىكحع قٛحٗس .576

 أغٍٛح - ضو٤٘س ٓٓأُس - ج٤ُٓحٌز ٤ٌَٛ ْالٓس - جُؿٔحٌى أػٞجٕ ٓكحٍٞ قؿ٤س - ٌُٓٝز ٤ْحٌز ق٤حَز.>>:

 9;7 ____________________________________________ .جُٔكٌٔس ه٘حػس ػ٠ِ

 ٣ػرص و٤َُ أ١ ٖٓ جُِٔق نِٞ - جُٔطْٜ ئٌٗحٌ - جُٔهىٌجش ٝضك٣َٞ ٝٚ٘غ ٝٗوَ ٝض٣ٍٝؽ ق٤حَز.=>:

 :;7 ______ .جُٔطْٜ ُٛحُف جُٗي ضل٤ٍٓ - جُرٍجءز جالٗٓحٕ ك٢ جألَٚ - جًًٌُٔٞز ُألكؼحٍ جهطٍجكٚ

 :;7 .أغٍٛح - ذحُِٔق جُٔٞؾٞوز جُٔكحٍٞ ضك٣ٍٍ ضح٣ٌم ٓ٘حهٗس ػىّ - ضوحوّ - ْو٠ٜٞح - ػ٤ٓٞٔس وػٟٞ .<>:

 ;;7 ____________________ .جُوٍجٌ ذطالٕ - ذٗأٜٗح جُٔ٘طٞم ئؿلحٍ - ضحذؼس ٓى٤ٗس وػٟٞ .580

 ;;7 .جُىكحع ذكوٞم ٓٓحِ – جُٔكٌٔس ؾٞجخ ػىّ - ٓى٤ٗس ٓطحُد - ضحذؼس ٓى٤ٗس وػٟٞ ___________ .6=:

 ;;7 ____________ .ضؼ٤ِِٜح ك٢ جُٔكٌٔس ٠ٍف ٖٓ ئذٍجَٛح ٝؾٞخ - ٠ٍٖٝٚ - جُؼوٞذحش وٓؽ .582

 >;7 .جألٖى جُؼوٞذس ض٘ل٤ً - ُِك٣ٍس ْحُرس أقٌحّ ػىز ٚىٌٝ - ؾ٘ف أٝ ؾ٘ح٣حش ضؼىو - ػوٞذط٤ٖ وٓؽ ____ .8=:

 – جُٔطِٞذس جُٞغحتن ٝٗٞػ٤س جُوح٢ٗٞٗ جُٓ٘ى ذ٤حٕ ػىّ - جُط٘ل٤ً ٓٞهٞكس ػوٞذس - جُوٟحت٢ جالػطرحٌ ٌو .584

 >;7 ______________________________________________________ .أغٍٙ

 >;7 .هٟحت٢ ُكٌْ ض٘ل٤ًج ٜٓ٘ح ٓرِؾ ذهْٛ جُكٌْ – جُكٌٟٞ ًلحُس – ٓإهص ٍْجـ _______________ .:=:

 =;7 .ٗطحهٜح – ذحُٔٛحوٌز جُكٌْ ٓغ جإلوجٗس – جٍُٓحٍ ٍْهس _____________________________ .;=:
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 - ٓٞٞٞػٜح ك٢ جُرص ُٚ ْرن ه٤ٟس ك٢ جُكٌْ ك٢ هحٜ ٓٗحًٌس - جُؿِٓحش جٗؼوحو ٚكس ٠ٍٖٝ.>=:

 =;7 ____________________________ .جُٔٓطٍز ئؾٍجءجش ٖٓ ؾ١ٍٛٞ ذاؾٍجء ئنالٍ

 ُٔرِؾ ُٖٔٞٚ - جُٔى٤ٗس جُٔطحُد ٓىػ٢ ٠ٍف ٖٓ جُٟر١ ذٌطحذس جُٞو٣ؼس ٓرِؾ ئ٣ىجع – ٓرحٍٖز ٌٖح٣س.==:

 <;7 _______________________________________________ .جُؿُجك٢ جُو١ٓ

 <;7 ______ .أغٍٙ - جُطٞه٤غ ٣٘ل٢ ال جُٔطْٜ - جُٔطْٜ ٣ى ذه١ ج٤ُٗي ًطحذس ذؼىّ - ٓإٝٗس ذىٕٝ ٤ٖي .589

 ُىٟ جُٔٞوع ُِطٞه٤غ ٓطحذوطٚ ػىّ - ج٤ُٗي ػ٠ِ جُظحٍٛ ُِطٞه٤غ جُٓحقد ضـ٤٤ٍ - ٓإٝٗس ذىٕٝ ٤ٖي.5<:

 <;7 _________________________________________________ .أغٍٙ - جُر٘ي

 ضكو٤ن ك٢ نرٍض٤ٖ - ذح٤ٌ٤ُٖٗ جُٞجٌو ٝجُطٞه٤غ جُكٓحخ كطف ُؼ٤ِٔس جُٔطْٜ ٗل٢ - ٓإٝٗس ذىٕٝ ٤ٖي .591

 5>7 ________________________ .جُو٘حػس ٝض٣ٌٖٞ جألوُس ضو٤٤ْ - جُٜٗٞو ٖٜحوز - جُهط٠ٞ

 – ذٚ جُٔو٢ٟ ج٢ُٗء ُوٞز ق٤حَضٚ – ٝجإلقحُس جُؿُت٢ ذحُ٘وٝ هٍجٌ - ج٤ٍُٓ قٞجوظ ٞٔحٕ ٚ٘ىٝم.7<:

 5>7 ________________________ .جإلقحُس ٓكٌٔس ٠ٍف ٖٓ جُٟٔحٕ ٓ٘حهٗس ؾٞجَ ػىّ

 ػىّ - ْحذن ضكل٤ع ٓطِد ٓٞٞٞع ػوح١ٌ ٌْْ ضأ٤ّْ - ٚك٤كس ؿ٤ٍ ٝهحتغ ضطٟٖٔ ٖٜحوز ٚ٘غ .593

 6>7 __________ .جُٔطحذؼس ٓٞٞٞع جألكؼحٍ ػ٘حٍٚ ضٞكٍ جٗؼىجّ جْطوص أ٣ٖ ٖٓ جُٔكٌٔس ئذٍجَ

 6>7 .جُىكحع قن نٍم ػىّ – جُؼ٣ٌٍٓس جُٔكٌٔس قٌْ ضؼ٤َِ - جُ٘ظٍ ذاػحوز ٠ؼٖ _______________ .9<:

 6>7 .أغٍٙ – ٝقىٙ ػ٤ِٚ جُٔكٌّٞ ٖٓ ضوى٣ٔٚ - ذحالْطث٘حف ٠ؼٖ ___________________________ .:<:

 7>7 .جُؼ٤ٓٞٔس جُىػٟٞ ػ٠ِ ضأغ٤ٍٙ ػىّ - جُٔى٢ٗ ذحُكن ٓطحُد - ذحالْطث٘حف ٠ؼٖ ______________ .;<:

 ػىّ - جُ٘وٝ ذٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُـٍكس ػٖ ٚحوٌ هٍجٌ - جُِٓطس جْطؼٔحٍ ك٢ جُٗط١ ذٓرد ٠ؼٖ .597

 7>7 __________________________________________________ .ٌٖال هرُٞٚ

 8>7 .جُوح٢ٗٞٗ جُٓ٘ى جٗؼىجّ - ؾٞجَٙ ػىّ – جُ٘وٝ ٓكٌٔس هٍجٌ ضل٤ٍٓ ٠ِد __________________ .=<:

 جنطٛح٘ - ػحٌٜ ُٗجع ٌَٖ ك٢ جُؼحٓس ج٤ُ٘حذس ٠ٍف ٖٓ جألٍٓ ٌكغ – ػوٞذحش وٓؽ ٠ِد .599

 8>7 _________________________________ .ض٘ل٤ًٙ جٍُٔجو ُِٔوٌٍ جُٔٛىٌز جُٔكٌٔس

 ٝضو٤٤ْ جُٞهحتغ ضوى٣ٍ ك٢ جُٔكٌٔس ِْطس – جُٜٗٞو ٖٜحوز – ئغرحضٜح – ٝجُطٜى٣ى جُؼَٔ ق٣ٍس ػٍهِس .600

 8>7 _____________________________________________________ .جألوُس

 9>7 _____________ .جُوح٢ٗٞٗ أغٍٙ - جُؼ٤ٓٞٔس جُىػٟٞ ٤ٍْ أغ٘حء ٚىٌٝٙ – ْح٢ٓ ٢ٌِٓ ػلٞ .601

 - ج٤ُٓح٢ْ جُِؿٞء ٠حُد ٜٓ٘ح نٍؼ جُط٢ ُِىُٝس ض٤ِٓٔٚ ػىّ - و٤ُٝح قٔح٣طٚ ٗطحم - ٤ْح٢ْ الؾة.57;

 9>7 .ٝض٤ِٓٔٚ ٝٓكحًٔطٚ جُؿ٘حت٤س ٓٓإ٤ُٝطٚ - ٤ْح٢ْ الؾة ٚلس ػ٠ِ قُٛٞٚ ذؼى ُؿٍجتْ جٌضٌحذٚ

 جٗؼىجّ - جُكىٝو ػرٌٞ أغ٘حء ج٤٘٠ُٞس ذحُؼِٔس ٓكٌٍز ذ٤ٌ٘س ٤ٌٖحش ق٤حَز – ٍٓٛك٤س ٓهحُلس.58;

 9>7 ____________________________ .جُط٤٘٣ٌٞس جُؼ٘حٍٚ ٤حّه – ٝجُطٍن٤ٙ جُط٣ٍٛف

 :>7 .وكؼٜح ٠ٍٖٝ – أْحْٜح – ُِ٘حهَ جُؿ٘حت٤س جُٔٓإ٤ُٝس _______________________________ .59;
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 – ج٤ُ٘حذ٤س جُؿٔحػس ٗحتد وكحع جْْ ك٢ ذحُطٍجكغ ئيٕ – جُـ٤ٍ ق٤حَز ٖٓ ػوحٌ جٗطُجع – ؾٔحػ٢ ِٓي .605

 :>7 ___________________________________ .جُٔٗط٢ٌ جُطٍف ُىٟ جُٛلس جٗطلحء

 - جُؼحّ جُ٘ٙ ػ٠ِ جُهح٘ جُ٘ٙ ضوى٣ْ - ُِٔٗط٢ٌ جُٗه٤ٛس جُك٤حَز ػ٠ِ جػطىجء - ؾٔحػ٢ ِٓي .606

ٚ٠ٍٖٝ. ____________________________________________________ 7<: 

 - ػ٤ِٜح جُٔط٘حَع جُوطؼس ٤ٌِٓس جوػحء - ضٍن٤ٙ ذىٕٝ كٞهٚ ٝجُر٘حء جقطالُٚ ؾ٘كس - ؿحذ١ٞ ِٓي.>5;

 ;>7 ______________ .٣ٍٜٖٖ أؾَ وجنَ جُٔى٤ٗس جُٔكٌٔس أٓحّ جالْطكوحم وػٟٞ ٌكغ ٝؾٞخ

 ;>7 _________.جٌُٔٗٞز ؿٍكس جنطٛح٘ – َؾ٣ٍس هٟحت٤س ٓوٌٍجش ض٘ل٤ً ذٗإٔ ػحٌٜ ُٗجع .608

 ئ٠ُ ؾ٘كس ٖٓ جُؿ٣ٍٔس ٝٚق ضـ٤٤ٍ ػ٠ِ أغٍٙ – جالػط٤حو ػٍ٘ٛ ٖٓ جُطأًى ٝؾٞخ - ٣ٍْس ٛؿٍز.<5;

 >>7 _____________________________________________________ .ؾ٘ح٣س

 >>7 .جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٍُهحذس نٟٞػٚ – جُوحٕٗٞ ٣كىوٙ أٍٓ – جألقٌحّ ٝٚق __________________ .65;

 578 .................................................................................. انثانث انجزء

 578 ........................................................................ ومقـــاالت دراصـــات

 <>7 ٖؼ٤د ٗحؾ٢ دمحم ي

 <>7 جُ٘وٝ ذٔكٌٔس ؿٍكس ٌت٤ّ

 <=7 ٌَٝه٢ ٓٛطل٠. و

 <=7 جُ٘وٝ ذٔكٌٔس ؿٍكس ٌت٤ّ

 313 ..................................................................................................... النقض ؿبكمة مسار

 313 ............................................................................................ الدستورية اغبقوؽ تكريس يف

 859 كطٞل قٖٓ. و

 859 ٘وٝجُ ذٔكٌٔس ٓٓطٗحٌ

 859 جُؼ٢ِٔ ٝجُركع ٝجُىٌجْحش جُطٞغ٤ن هْٓ ٌت٤ّ
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 367 .................................................................................. انرابع انجزء

 367 ....................................................................... اننقض محكمة أنشطة

 368 ..................................................................................... اننقض محكمة إصذارات: أوال

 373 ........................................................................................................ األنشطة: ثانيا

 373 ............................................................................................... :والوطنية الدولية الندوات

 وٌٝ" قٍٞ ج٢٘٠ُٞ جإلػالّ ٓغ ػ٤ِٔس ٗىٝز ٌُِطحخ جُى٢ُٝ ُِٔؼٍٜ 76 جُىٌٝز ذٔ٘حْرس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٗظٔص 

 جُ٘ىٝجش ذوحػس :756 كرٍج٣ٍ 75 جُؿٔؼس ٣ّٞ ٝيُي ،"جُوح٤ٗٞٗس جُٔؼٍكس ٍٗٗ ك٢ جُ٘وٝ ٓكٌٔس ئٚىجٌجش

 9>8 .ذحُىجٌجُر٤ٟحء جُػح٢ٗ جُكٖٓ ُٔٓؿى جُْٞحتط٤س ذحٌُٔطرس

 نالٍ" جُٛحػى ُِٔـٍخ وػحٓس ٌُِِٔٔس جُالٓحو١ جُطٍجظ" قٍٞ جُى٤ُٝس جُ٘ىٝز ك٢ جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٖحًٌص 

 9>8 . ذط٘ؿس" :756 ٓح٣ٞ <7 ؿح٣س ئ٠ُ >7 ٖٓ جُلطٍز

 ٗىٝز ٝجُهٍجتط٤س، جُؼوح١ٌ ٝجُٔٓف جُؼوح٣ٌس ُِٔكحكظس ج٤٘٠ُٞس جًُٞحُس ٓغ ذٍٗجًس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٗظٔص 

 :>8 .ذٍٔجًٕ جُٔإضٍٔجش ذوٍٛ :756 ٓح١ 85ٝ <7 ٢ٓٞ٣ ٝيُي جُؼوح١ٌ، جألٖٓ ٓٞٞٞع ك٢ ٤٘٠ٝس

 756 أًطٞذٍ  <ٝ = ٢ٓٞ٣ جُى٢ُٝ، جُوح٢ٗٞٗ ُِطؼحٕٝ جألُٔح٤ٗس جُٔإْٓس ٓغ ذٍٗجًس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٗظٔص: 

 =>8 ".جُؿ٘حت٢ جُوحٕٗٞ ك٢ نحٚس ٝجُوٍٛ جأل٠لحٍ قٔح٣س" ٓٞٞٞع قٍٞ ٗىٝز جٍُذح٠ ذٍُ٘

 جُػح٤ٗس ٗحذ٢ُٞ ٝؾحٓؼس جإل٣طح٤ُس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٓغ ذٍٗجًس ذحٍُذح٠ جُهحّٓ دمحم ٝؾحٓؼس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٗظٔص 

 جإل٣طح٢ُ جُِوحء.ذحٍُذح٠ ج٢ٓ٣ُٞٓ – ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجالهطٛحو٣س جُوح٤ٗٞٗس جُؼِّٞ ٤ًِس جُهحّٓ دمحم ؼسؾحٓ ذٔوٍ

 >6 ٢ٓٞ٣ ٝيُي ،"جُؼ٤ِح جُٔكحًْ جؾطٜحوجش ك٢ جُوح٢ٗٞٗ جُلوٚ: "ٓٞٞٞع ك٢ جُٔوحٌٕ ُِوحٕٗٞ جألٍٝ جُٔـٍذ٢

 5=8 .:756 وؾ٘رٍ =6ٝ

 383 .....................................................................................................:التواصلية اللقاءات

 77 ٢ٓٞ٣ نالٍ ذٔحُطح ذلحُص جُوحٕٗٞ ٝوُٝس ُِوٟحء جُى٢ُٝ ذحُٔؼٜى ٓٓطى٣ٍز ٓحتىز ك٢ جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٓٗحًٌس 

 8=8 .:756 ٣٘ح٣ٍ 78ٝ

 ٣ٌٞ، جُِط٤ق ػرى جألْطحي ٓغ ضٞج٤ِٚح ُوحءج ،:756 ٓحٌِ 58 جُػالغحء ٣ّٞ ٚرحـ جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٗظٔص 

 8=8 .جُر٤ٟحء جُىجٌ ذٔى٣٘س ٝجُٔٞغن ذٓطـحش جألٍٝ جُكٖٓ ذؿحٓؼس جألْطحي

 نالٍ ذِر٘حٕ جُوحٕٗٞ ٝوُٝس ُِوٟحء جُى٢ُٝ جُٔؼٜى ٠ٍف ٖٓ ٓ٘ظٔس ٓٓطى٣ٍز ٓحتىز ك٢ جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٓٗحًٌس 

 :=8 .:756 أًطٞذٍ = ئ٠ُ ; ٖٓ جُلطٍز

 جُٔؼ٤٘٤ٖ جُؿىو جُوٟحز جُٓحوز ٓغ ضٞج٤ِٚح ُوحءج ،:756 ٖط٘رٍ 65 جُه٤ّٔ ٣ّٞ ٚرحـ جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٗظٔص 

 ;=8 .ذحُٔكٌٔس

 جأل٤ٌ٣ٍٓس جُٔطكىز ذحُٞال٣حش جُٔ٘ظْ جُى٤٤ُٖٝ جُُٝجٌ ذٍٗحٓؽ ك٢ جُٔـٍذ٤س جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٖٓ هٟحز ٓٗحًٌس 

 أًطٞذٍ ;6 ؿح٣س ئ٠ُ ٖط٘رٍ ;7 ٖٓ جُلطٍز نالٍ" جُوحٕٗٞ ٝوُٝس جأل٢ٌ٣ٍٓ جُ٘ظحّ" ٓٞٞٞع ُٚ جنط٤ٍ ٝهى

756:. 8=; 

 جُوحٕٗٞ ٝوُٝس ُِوٟحء جُى٢ُٝ جُٔؼٜى ٠ٍف ٖٓ جُٔ٘ظٔس جألن٤ٍز جُٔٓطى٣ٍز جُٔحتىز ك٢ جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٓٗحًٌس 

 >=8 .:756 وؾ٘رٍ >6ٝ ;6 ٢ٓٞ٣ نالٍ ذٔحُطح ذلحُص
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 388 ................................................................................. :والدولية الوطنية التظاىرات يف اؼبشاركة

 كرٍج٣ٍ ;6 جالغ٤ٖ٘ ٣ّٞ جألْٝٔس ض٣َٞغ قلَ ك٢ جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى ٓٗحًٌس 

 ==8 .ذحٍُذح٠ ُِوٟحء جُؼح٢ُ جُٔؼٜى ذٔوٍ :756

 7566 ٤ُٞ٣َٞ كحضف وْطٌٞ ك٢ جُط٘ظ٤ٔ٤س جُوٞج٤ٖٗ"  ٗىٝز ك٢ كطٞل، قٖٓ ذح٤ُٓى ٓٔػِس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٓٗحًٌس 

 جُكوٞم ٤ًِس ذٔوٍ ٝيُي جُٔى٢ٗ، ٝجُٔؿطٔغ جُرٍُٔحٕ ٓغ ذحُؼالهحش جٌُِٔلس جُٞجٌَز ٠ٍف ٖٓ جُٔ٘ظٔس" 

 ==8 .:756 كرٍج٣ٍ :7 جألٌذؼحء ٣ّٞ جٍُذح٠ ج٢ٓ٣ُٞٓ

 ٤ٛثحش ؾٔؼ٤س ٗظٔطٜح جُط٢ ج٤٘٠ُٞس جُٔ٘حظٍز ك٢ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ ٓٗحًٌس 

 كرٍج٣ٍ >7 جُؿٔؼس ٣ّٞ ٝيُي ٝٗحؾؼس، ٣ُٜٗس، ٓٓطوِس، ػىجُس أؾَ ٖٓ ؾ٤ٔؼح: ٖؼحٌ ضكص ذحُٔـٍخ جُٔكح٤ٖٓ

 ٝجُك٣ٍحش جُؼىٍ َٝجٌز ٝٓٞظل٢ ُوٟحز جالؾطٔحػ٤س ُألػٔحٍ ج٣ٍُح٢ٞ ذحًٍُٔد جُ٘ىٝجش ذوحػس :756

 ==8 .ذٍٔجًٕ

 شئٌٖحال قٍٞ جُى٤ُٝس جُ٘ىٝز ك٢ جُؿ٘حت٤س، جُـٍكس ٌت٤ّ أٗؿحٌ جُط٤د ذح٤ُٓى ٓٔػِس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٓٗحًٌس 

 ==8 .ذا٣لٍجٕ :756 ٓحٌِ ; جُؿٔؼس ٣ّٞ ٝيُي جُطر٢، جُهطأ

 ٓٞٞٞع قٍٞ ٗىٝز ك٢ جٍُٔجق٢ ٌؾحء ذح٤ُٓىز ٓٔػِس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٓٗحًٌس" :Politique de la  

Concurence et politique Industriel , Vecteur de la Croissance" 8== 

 جُٓحوِ دمحم ُٔإْٓس"  ذِلو٤ٚ ٣ُٓحٕ جُؼ٣ُُ ػرى"  ذوحػس ٓحٌِ <6 جُه٤ّٔ ٣ّٞ ، جُٔ٘حكٓس ٓؿِّ ٗظٜٔح ٝجُط٢

 ==8 .:756 ٝجُط٣ٌٖٞ ُِطٍذ٤س

 جُْٞح٠س ٝآكحم ق٤ِٛس: ٓٞٞٞع قٍٞ ٗىٝز ك٢ جُ٘ٓ٘ح٢ْ، جُى٣ٖ ٌٗٞ ذح٤ُٓى ٓٔػِس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٓٗحًٌس 

 ذحُٔىٌْس :756 ٓحٌِ 78 جإلغ٤ٖ٘ ٣ّٞ جٌُِٔٔس ١٤ْٝ ٓإْٓس ٠ٍف ٖٓ جُٔ٘ظٔس ذحُٔـٍخ، جُٔإْٓحض٤س

 ==8 .ذحٍُذح٠ ُإلوجٌز ج٤٘٠ُٞس

 أٖـحٍ هِد ك٢ ٝجُٔ٘حٚلس جُٔٓحٝجز"  قٍٞ ضٞج٢ِٚ ُوحء ك٢ كطٞل، قٖٓ ذح٤ُٓى ٓٔػِس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٓٗحًٌس 

 جُٔؿِّ ٝجُر٤ث٢، ٝجالؾطٔحػ٢ جالهطٛحو١ جُٔؿِّ ٠ٍف ٖٓ ٝجُٔ٘ظْ ،" ٝج٤٘٠ُٞس جُىْط٣ٌٞس جُٔإْٓحش

 ٓحٌِ :7 جألٌذؼحء ٣ّٞ ٝيُي جُٓٔؼ٢، ُالضٛحٍ جُؼ٤ِح ٝج٤ُٜثس جٌُِٔٔس، ١٤ْٝ جإلٗٓحٕ، ُكوٞم ج٢٘٠ُٞ

 <=8 .ٝجُر٤ث٢ ٝجالؾطٔحػ٢ جالهطٛحو١ جُٔؿِّ ذٔوٍ جالؾطٔحػحش ذوحػس جُُٝجٍ ذؼى جُػحُػس جُٓحػس ػ٠ِ :756

 جُركٍ قٜٞ وٍٝ ُٔٞغو٢ جُهحّٓ جُِٔطو٠"  ك٢ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ ٓٗحًٌس 

 ٢ٓٞ٣ نالٍ ٝيُي ُِطٞغ٤ن جُى٢ُٝ ٝجالضكحو ُِٔٞغو٤ٖ ج٤٘٠ُٞس ج٤ُٜثس ٠ٍف ٖٓ جُٔ٘ظْ"  جُٔط١ْٞ جألذ٤ٝ

 <=8 .ذط٘ؿس ْحٗطٍ ٤ْط٢ ض٤ُٞد ٣ٌٝحٍ ذل٘ىم :756 ٓحٌِ >7ٝ ;7 ٝجُؿٔؼس جُه٤ّٔ

 ٝج٤ٍُٔجظ، جُٗه٤ٛس جألقٞجٍ ؿٍكس ٌت٤ّ ذكٔح٢ٗ، جذٍج٤ْٛ ج٤ُٓى ٖٓ ذٌَ ٓٔػِس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٓٗحًٌس 

 86 جُػالغحء ٣ّٞ ٝيُي ج١ٍُٓ، جإلؾٜحٜ ئٌٖح٤ُس: قٍٞ ٗىٝز ك٢ جُؿ٘حت٤س، جُـٍكس ٌت٤ّ أٗؿحٌ، جُط٤د ٝج٤ُٓى

 <=8 .ٚرحقح ػٍٗز جُكحو٣س جُٓحػس ػ٠ِ جإلٗٓحٕ ُكوٞم ج٢٘٠ُٞ جُٔؿِّ ذٔوٍ :756 ٓحٌِ

 ذكٔح٢ٗ، جذٍج٤ْٛ ٝج٤ُٓى جأل٠ُٝ، جُـٍكس ٌت٤ّ جُؼرٞو١، جُؼ٢ِ ػرى ذح٤ُٓى ٓٔػِس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٓٗحًٌس 

 ٓٞٞٞع قٍٞ ٝجُك٣ٍحش جُؼىٍ ٣ٍَٝ ج٤ُٓى ٓغ جؾطٔحع ك٢ ٝج٤ٍُٔجظ، جُٗه٤ٛس جألقٞجٍ ؿٍكس ٌت٤ّ

 ٝجُك٣ٍحش جُؼىٍ َٝجٌز ذٔوٍ جُُٝجٍ ذؼى جٍُجذؼس جُٓحػس ػ٠ِ :756 ٓحٌِ 86 جُػالغحء ٣ّٞ ٝيُي جإلؾٜحٜ،

 <=8 .ذحٍُذح٠

 ٓوحٌذحش أ٣س: ٝئقوحهٜح جإلٗٓحٕ قوٞم ئػٔحٍ"قٍٞ ٗىٝز ك٢ ضٞك٤ن ُط٤لس ذح٤ُٓىز ٓٔػِس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٓٗحًٌس 

 ٝيُي ئ٣رٍش، ك٣ٍى٣ٌٕ ٝٓإْٓس جإلٗٓحٕ ُكوٞم جُٔـٍذ٤س جُٔ٘ظٔس ٠ٍف ٖٓ ض٘ظ٤ٜٔح ضْ ج١ًُ ،"٤ْحهحش أل٣س
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.ذحٍُذح٠ جُٔـٍذ٤س ٌُِِٔٔس ج٤٘٠ُٞس جٌُٔطرس ذٔوٍ ٚرحقح جُطحْؼس جُٓحػس ػ٠ِ :756 أذ٣ٍَ 65 جُؿٔؼس ٣ّٞ

 8=> 

 جُٔؼِٞٓحض٤س جُٔؼحُؿس" ٓٞٞٞع قٍٞ ض٤ًٍح ُىُٝس ٝٓٞظل٤ٖ هٟحز ٣ْٟ جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٖٓ ٝكى ٓٗحًٌس 

 <=8.:756 أذ٣ٍَ =6 ئ٠ُ 67 ٖٓ جُٔٔطىز جُلطٍز نالٍ ٝيُي" جُوٟحت٢ جُؼَٔ ٝضط٣ٍٞ جُوٟحت٤س ُِِٔلحش

 ٗٓٓٓٞوز ٓٓطؿىجش"  قٍٞ ٤٘٠ٝس ٗىٝز ك٢ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ حًٌس 

 جُطحْؼس جُٓحػس ػ٠ِ :756 أذ٣ٍَ 75 جإلغ٤ٖ٘ ٣ّٞ ٝجُك٣ٍحش جُؼىٍ َٝجٌز ٗظٔطٜح ،" جُؿ٘حت٢ جُوحٕٗٞ ٍٓٗٝع

 5<8 .ذحٍُذح٠ جُٔـٍخ ذ٘ي ٗحو١ ذٔوٍ ٚرحقح

 ذؼىّ جُىكغ: "ٓٞٞٞع قٍٞ وٌج٢ْ ٣ّٞ ك٢ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ ٓٗحًٌس 

 :756 ٓح١ 68 جألٌذؼحء ٣ّٞ ،"أٌٝٝذح ٓؿِّ ٓغ ذٍٗجًس ٝجُك٣ٍحش جُؼىٍ َٝجٌز ٗظٔطٚ ،"جُوٞج٤ٖٗ وْط٣ٌٞس

 5<8 .ٚرحقح جُطحْؼس جُٓحػس ػ٠ِ ٝجُك٣ٍحش جُؼىٍ َٝجٌز ذٔوٍ

 ج٤ٌُِٔس جُِٔٓكس جُوٞجش ُطأ٤ّْ <: جًًٍُٟ ك٢ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ ٓٗحًٌس 

 ذٔى٣٘س ج٤ٌُِٔس جُرك٣ٍس ٞرح٠ ٗحو١ ذٔوٍ َٝجال، جُٞجقىز جُٓحػس ػ٠ِ :756 ٓح١ 69 جُه٤ّٔ ٣ّٞ

 5<8 .جُىجٌجُر٤ٟحء

 ٓٞٞٞع ك٢ جُـُٝج٢ٗ ػ٢ِ ذح٤ُٓى ٓٔػِس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٓٗحًٌس" :Renforcement de l’équité judiciaire "

 5<8 .٣ًٌٞح ذىُٝس :756 ٤ٗٞ٣ٞ 67 ئ٠ُ ٓح١ =7 ٖٓ جُٔٔطىز جُلطٍز نالٍ ٝيُي

 ٗظٔطٚ جُٓؿٕٞ، ٛ٘ىْس: ٓٞٞٞع قٍٞ وٌج٢ْ ٣ّٞ ك٢ ٚحوه٢ ٤ٌٖى ذح٤ُٓى ٓٔػِس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٓٗحًٌس 

 ٚرحقح جُطحْؼس جُٓحػس ػ٠ِ :756 ٤ٗٞ٣ٞ 65 جألٌذؼحء ٣ّٞ جإلوٓحؼ ٝئػحوز جُٓؿٕٞ إلوجٌز جُؼحٓس جُٔ٘ىٝذ٤س

 5<8 .ذحٍُذح٠ جُى٤ُٝس جُؿحٓؼس ذٔوٍ

 ضكص جُٔكحٓحز ُٜٔ٘س جُٔ٘ظْ جُوحٕٗٞ قٍٞ ٤٘٠ٝس ٗىٝز ك٢ ٓكلٞظ٢ ػٍٔ ذح٤ُٓى ٓٔػِس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٓٗحًٌس 

 :756 ٤ٗٞ٣ٞ 67 جُؿٔؼس ٣ّٞ ذحُٔـٍخ، جُٔكح٤ٖٓ ٤ٛثحش ؾٔؼ٤س ٗظٔطٚ ٝٓٓطوَ، ه١ٞ وكحع أؾَ ٖٓ: ٖؼحٌ

 5<8 .ذحُو٤٘طٍز

 ضكص جُٔكحٓحز ُٜٔ٘س جُٔ٘ظْ جُوحٕٗٞ قٍٞ ٤٘٠ٝس ٗىٝز ك٢ ٓكلٞظ٢ ػٍٔ ذح٤ُٓى ٓٔػِس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٓٗحًٌس 

 ٤ٗٞ٣ٞ 67 جُؿٔؼس ٣ّٞ ذحُٔـٍخ، جُٔكح٤ٖٓ ٤ٛثحش ؾٔؼ٤س ٗظٔطٚ ج١ًُ ٝٓٓطوَ، ه١ٞ وكحع أؾَ ٖٓ: ٖؼحٌ

 5<8 .ذحُو٤٘طٍز :756

 ظَ ك٢ جُؼوح٣ٌس جُؼىجُس: "ٓٞٞٞع قٍٞ ٤٘٠ٝس ٗىٝز ك٢ كطٞل قٖٓ ذح٤ُٓى ٓٔػِس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٓٗحًٌس 

 جُؼِّٞ ٤ًِس ذٔوٍ :756 ٤ٗٞ٣ٞ 68 جُٓرص ٣ّٞ ،"هٟحت٤س ض٣ٍٗؼ٤س ٓوحٌذس – جٍُجٛ٘س جُؼوح٣ٌس جُٞٞؼ٤س

 5<8 .ذط٘ؿس ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجالهطٛحو٣س جُوح٤ٗٞٗس

 ٓٞٞٞع ك٢ ذ٘ى٣ؿٌٞ جُؿ٤ال٢ُ ذح٤ُٓى ٓٔػِس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٓٗحًٌس" :Prévention de la criminalité "ٝيُي 

 6<8 .٣ًٌٞح ذىُٝس :756 ٤ٗٞ٣ٞ >7 ئ٠ُ > ٖٓ جُٔٔطىز جُلطٍز نالٍ

 وْط٣ٌٞس ذؼىّ جُىكغ قٍٞ و٤ُٝس ٗىٝز ك٢ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ ٓٗحًٌس 

 جٌُٔطرس ذٔوٍ ،:756 ٖط٘رٍ ;6 ٝ :6 ٝجألٌذؼحء جُػالغحء ٣ّٞ ٝجُك٣ٍحش، جُؼىٍ َٝجٌز ٗظٔطٜح جُوٞج٤ٖٗ،

 6<8 .ذحٍُذح٠ جُٔـٍذ٤س ٌُِِٔٔس ج٤٘٠ُٞس

 ُإلقٛحء جُؼح٢ُٔ ذح٤ُّٞ جالقطلحٍ يًٍٟ ك٢ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ ٓٗحًٌس 

 جُٓحوِ دمحم جُِٔي جُؿالُس ُٛحقد جُٓح٤ٓس جٍُػح٣س ضكص ُِطهط١٤ جُٓح٤ٓس جُٔ٘ىٝذ٤س ٠ٍف ٖٓ ٝجُٔ٘ظْ

 ًٍُٓ ذٔوٍ :756 أًطٞذٍ 75 جُػالغحء ٣ّٞ ٝيُي ،" أكَٟ ق٤حز أؾَ ٖٓ ئقٛحت٤حش: "ٖؼحٌ ضكص هللا، ٍٗٛٙ

 6<8 .ذحٍُذح٠ جُٔـٍخ ُر٘ي جُطحذغ جُط٣ٌٖٞ
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 ج٤٘٠ُٞس ٤ُِٜثس جُٓحذغ ج٢٘٠ُٞ جُٔإضٍٔ ك٢ ٓٛرحق٢ جٍُقٔحٕ ػرى ذح٤ُٓى ٓٔػِس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٓٗحًٌس 

 ذوٍٛ ٓٓحء جُهحٓٓس جُٓحػس ػ٠ِ :756 أًطٞذٍ 78 جُؿٔؼس ٣ّٞ جُطرٞؿٍجك٤٤ٖ جُٔٓحق٤ٖ ُِٜٔ٘ى٤ْٖ

 6<8 .ذحُٛه٤ٍجش جُٔإضٍٔجش

 ٗظٔطٜح"  ذحُٓؿٕٞ جُٛكس"  قٍٞ ٤٘٠ٝس ٗىٝز ك٢ ضٞك٤ن ُط٤لس ذح٤ُٓىز ٓٔػِس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٓٗحًٌس 

 ذًٍُٔ :756 أًطٞذٍ >7 ٝ ;7 ٝجُػالغحء جإلغ٤ٖ٘ ٣ّٞ ٝيُي جإلوٓحؼ، ٝئػحوز جُٓؿٕٞ إلوجٌز جُؼحٓس جُٔ٘ىٝذ٤س

 6<8 .ذحٍُذح٠ ٝجُط٣ٌٖٞ ُِطؼ٤ِْ جالؾطٔحػ٤س ذحألػٔحٍ ُِٜٜ٘ٞ جُٓحوِ دمحم ُٔإْٓس ٝجُ٘ىٝجش جالْطورحٍ

 جُطىذ٤ٍ، قٞجٌ: ٓٞٞٞع قٍٞ ػ٤ِٔس ٗىٝز ك٢ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ ٓٗحًٌس 

 6<8 .:756 أًطٞذٍ 85 ٝ <7 - =7 ٝجُؿٔؼس جُه٤ّٔ جألٌذؼحء، أ٣حّ ٝيُي ٝجُك٣ٍحش جُؼىٍ َٝجٌز ٗظٔطٜح

 الْطوالٍ ٞٔحٗحش أ١: " قٍٞ و٤ُٝس ٗىٝز ك٢ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ ٓٗحًٌس 

 ُِوٟحز جُك٤٘ٓس جُٞوجو٣س ٗظٔطٜح ،" جُط٘ظ٤ٔ٤س جُوٞج٤ٖٗ ٓٗح٣ٌغ ٞٞء ػ٠ِ ذحُٔـٍخ جُوٟحت٤س ٝجُِٓطس جُوٟحز

 6<8 .جُر٤ٟحء ذحُىجٌ ٤ٓـحٌجٓح ذوحػس :756 أًطٞذٍ 85 جُؿٔؼس ٣ّٞ جُُٜٞ٘ى٤٣ٖ جُوٟحز ؾٔؼ٤س ٓغ ذٍٗجًس

 ٝٞؼ٤س ك٢ جألٖهح٘ ٓٗحًٌس"  قٍٞ ٤٘٠ٝس ٗىٝز ك٢ ضٞك٤ن ُط٤لس ذح٤ُٓىز ٓٔػِس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٓٗحًٌس 

 ٗظٜٔح"  ػَٔ ذٍجٓؽ ك٢ جإلػحهس ذؼى ذط٤ٟٖٔ جُٔطؼِوس ٝجُطكى٣حش :756 ٖط٘رٍ 59 جْطكوحهحش ك٢ ئػحهس

 ذل٘ىم :756 ٗٞٗرٍ >6 جُػالغحء ٣ّٞ ٝيُي ئػحهس، ٝٞؼ٤س ك٢ جألٖهح٘ ذكوٞم جُٜٜ٘ٞ أؾَ ٖٓ جُطكحُق

 7<8 .ذحٍُذح٠ كٍـ ض٤ُٞد ًُٞىٕ

 جُوٟحت٢ ٝجُطؼحٕٝ جُؼىجُس" قٍٞ ج٤٘٠ُٞس جُ٘ىٝز ك٢ جُؼرٞو١ جُؼ٢ِ ػرى ذح٤ُٓى ٓٔػِس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٓٗحًٌس 

 ْٞالٌَٝ ذل٘ىم :756 وؾ٘رٍ 66 جُؿٔؼس ٣ّٞ ذط٘ؿس جُٔكح٤ٖٓ ٤ٛثس ٠ٍف ٖٓ جُٔ٘طٔس"  ػالهس أ٣س: جُى٢ُٝ

 7<8 .ذط٘ؿس

 جُر٤ٟحء جُىجٌ أ٣حّ"  جُػح٤ٗس جُؼ٤ِٔس جُ٘ىٝز ك٢ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ ٓٗحًٌس 

 ذحُىجٌ :756 وؾ٘رٍ 67ٝ 66 ٝجُٓرص جُؿٔؼس ٢ٓٞ٣ ُِىجٌجُر٤ٟحء، جُٔح٢ُ جُوطد ٗظٜٔح جُط٢"  ُِطك٤ٌْ

 7<8 .جُر٤ٟحء

 جُوحٕٗٞ ك٢ جُٔٓط٣ٍس جُٟٔحٗحش"  قٍٞ ٗىٝز ك٢ جُهٍٟج١ٝ دمحم ذح٤ُٓى ٓٔػِس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٓٗحًٌس 

 ذحٍُذح٠ جإلوج٣ٌس جُٔكٌٔس ٓغ ذٍٗجًس جُٔكحْر٤ٖ ُِهرٍجء ٍُِذح٠ جُؿ١ٜٞ جُٔؿِّ ٗظٜٔح"  جُٔـٍذ٢ جُؿرحت٢

 7<8 .ذحٍُذح٠ ْٞك٤ط٤َ ذل٘ىم :756 وؾ٘رٍ =6 جُؿٔؼس ٣ّٞ

 جُٔؿحٌٝز ٝجُكوٞم جُٔإُق قوٞم قٍٞ ٤٘٠ٝس ٗىٝز ك٢ ضٞك٤ن ُط٤لس ذح٤ُٓىز ٓٔػِس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٓٗحًٌس  :

 جُؼىٍ َٝٝجٌز جالضٛحٍ َٝجٌز ٓغ ذٍٗجًس ذحٍُذح٠ جُٔكح٤ٖٓ ٤ٛثس ٗظٔطٜح ،" قٔح٣طٜح ٝٓٓح٠ٍ ضطر٤وحضٜح

 ذًٍُٔ :756 وؾ٘رٍ 77 جُػالغحء ٣ّٞ ُِوٟحء جُؼح٢ُ ٝجُٔؼٜى جُٔإُل٤ٖ ُكوٞم جُٔـٍذ٢ ٝجٌُٔطد ٝجُك٣ٍحش

 7<8 .ذحٍُذح٠ جُهحّٓ دمحم ُٔإْٓس ٝجُ٘ىٝجش جالْطورحٍ

 393 ............................................................................................................ االجتماعات

 ُِِٓطس جألػ٠ِ جُٔؿِّ ٌت٤ّ أ٣ىٙ، ٝ هللا ٍٗٛٙ جُٓحوِ دمحم جُِٔي ُؿالُس جُٓح٤ٓس ج٣ُُٞٞٔس ُِطؼ٤ِٔحش ض٘ل٤ًج 

 8<8 .:756 ٣٘ح٣ٍ >7 جُػالغحء ٣ّٞ جُ٘وٝ ذٔكٌٔس :756 جُوٟحت٤س جُٓ٘س جكططحـ ػٖ جالػالٕ جُوٟحت٤س،

 392 ............................................................................................................ االستقباالت

 ٍجُؿٔؼ٤س ػٖ ٝكىج :756 ٣٘ح٣ٍ :6 جُه٤ّٔ ٣ّٞ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ جْطورح 

 :<8 .ٝجُوٟحز ُِٔكح٤ٖٓ جأل٤ٌ٣ٍٓس
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 ٍػٖ ٝكىج :756 كرٍج٣ٍ <5 جالغ٤ٖ٘ ٣ّٞ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ جْطورح ًٍُٓ 

 :<8 .جُُٜٞ٘ى٣س ذحٌُِٔٔس جُى٢ُٝ جُوح٢ٗٞٗ جُطؼحٕٝ

 ٍص ج٤ُٓى :756 كرٍج٣ٍ 67 جُه٤ّٔ ٣ّٞ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ جْطورح َّٔ َك َٓ 

 ;<8 .جُطٗحو١ جإلٗٓحٕ ٝقوٞم جُؼىٍ ٣ٍَٝ قح٢ٔ٤ٌ٤ُ ػ٠ٓ٤

 ٍو٣رِٞٓح٤ْح ٝكىج :756 ٓحٌِ :5 جُه٤ّٔ ٣ّٞ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ جْطورح 

 ><8 .جُٓؼٞو٣س جُؼٍذ٤س سجٌُِٔٔ ْلحٌز ػٖ

 ٍ٤ُِٓى :756 ٓحٌِ 67 جُه٤ّٔ ٣ّٞ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ جْطورح Milton 

Ray GUEVARA ّ8 .جُى٤٘٤ٓٝي ُؿ٣ٌٜٞٔس جُىْط٣ٌٞس جُٔكٌٔس ٌت٤>= 

 ٍضح٣الٗى٣ح ٝكىج :756 ٓحٌِ 85 جالغ٤ٖ٘ ٣ّٞ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ جْطورح 

 =<8 .ئوج٣ٌح هح٤ٞح >8 ٖٓ ٌٓٞٗح

 ٍٛحٓح ٝكىج :756 ٓح١ >5 جُه٤ّٔ ٣ّٞ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ جْطورح ٖٓ 

 <<8 .جُٗؼر٤س ج٤ُٖٛ ؾ٣ٌٜٞٔس ٖٓ جُٔٞغو٤ٖ

 ٍهٟحت٤ح ٝكىج :756 ٓح١ 76 جُه٤ّٔ ٣ّٞ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ جْطورح ٖٓ 

 955 .جُٓٞوجٕ ؾ٣ٌٜٞٔس

 ٍ٢ًُٞ ؾحٕ ج٤ُٓىز :756 ٓح١ ;7 جُػالغحء ٣ّٞ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ جْطورح 

JANAE COOLEY، 955 .ج٥ٖٓ  جُطؼحٕٝ ٝ جُٔهىٌجش ٌُٔحككس  جُى٢ُٝ جٌُٔطد ٓى٣ٍز 

 ٍؾٔؼ٤س ػٖ ٝكىج :756 ٓح١ =7 جُه٤ّٔ ٣ّٞ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ جْطورح 

 955 .جُرِؿ٤ٌ٤س جٌُِٔٔس ٖٓ Polytechnique de Mons ٤ًِٝس ٝٝجؾرحش قوٞم

 ٍنرٍجء ٖٓ ٝكىج :756 ٤ٗٞ٣ٞ 65 جألٌذؼحء ٣ّٞ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ جْطورح 

 956 (.CNUCED) ٝجُط٤ٔ٘س ُِطؿحٌز جُٔطكىز جألْٓ ٓإضٍٔ

 ٍجُؼىٍ ٣ٍَٝ :756 ٤ٗٞ٣ٞ 66 جُه٤ّٔ ٣ّٞ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ جْطورح 

 957 .ػٓٞٙ ػ٢ِ كٍـ ج٤ُٓى ؾ٤رٞض٢ ذؿ٣ٌٜٞٔس جإلٗٓحٕ ذكوٞم جٌُِٔق جُٓؿٕٞ ٖٝإٕٝ

 ٍج٤ُٓى :756 ٤ٗٞ٣ٞ >6 جألٌذؼحء ٣ّٞ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ جْطورح Philippe 

TEXIER ٜٞذ٘ؼٍذ٤س ْؼ٤ى ٝج٤ُٓى ُِكوٞه٤٤ٖ جُى٤ُٝس جُِؿ٘س ٓل Said BENARABIA ٍذحه٢ ٌكوس جُرٍٗحٓؽ ٓى٣ 

 958 .جُِؿ٘س ٝكى أػٟحء

 ٍج٤ُٓىز :756 ٤ُٞ٣َٞ 77 جألٌذؼحء ٣ّٞ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ جْطورح Martin-

Pigalle 959 .جُل٤ٍٓٗس ذحُؿ٣ٌٜٞٔس ذأٗؿ٤ٍِ جالْطث٘حف ُٔكٌٔس جأل٠ُٝ جٍُت٤ٓس 

 ٌٍك٤غ هٟحت٤ح ٝكىج :756 ٖط٘رٍ = جُػالغحء ٣ّٞ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ جْطورح 

 959 .ػٔحٕ ِْط٘س ٖٓ جُٔٓطٟٞ

 ٍجُىًطٌٞ :756 ٖط٘رٍ >6  جُه٤ّٔ ٣ّٞ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ ٍت٤ُّج جْطورح 

 ;95 .جُٓٞوجٕ ذؿ٣ٌٜٞٔس جُىْط٣ٌٞس جُٔكٌٔس ٌت٤ّ ٓهطحٌ دمحم ٝٛر٢ جُٔٓطٗحٌ

 ٌٍك٤غ هٟحت٤ح ٝكىج :756 أًطٞذٍ 68 جُػالغحء ٣ّٞ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ جْطورح 

 ;95 .ج٣ُِْٞٓ ٚحُف ذٖ ئذٍج٤ْٛ جُوح٢ٞ ج٤ُٗم ذٍآْس جُٓؼٞو٣س جُؼٍذ٤س جٌُِٔٔس ٖٓ جُٔٓطٟٞ
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 ٍوُٝس ْل٤ٍ :756 أًطٞذٍ 77 جُه٤ّٔ ٣ّٞ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ جْطورح 

 >Dwight Bush. 95 ج٤ُٓى ذحٍُذح٠ جُٔؼطٔى جأل٤ٌ٣ٍٓس جُٔطكىز جُٞال٣حش

 ٍوُٝس ْل٤ٍ :756 أًطٞذٍ =7 جألٌذؼحء ٣ّٞ  كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى  جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ جْطورح 

 =95 .جُٖٗ ٤ٍَٛ ج٤ُٓى ذحٍُذح٠ جُٔؼطٔى كِٓط٤ٖ

 ٍػٜٞ جُىًطٌٞ :756 وؾ٘رٍ <5  جألٌذؼحء ٣ّٞ كحٌِ ٓٛطل٠ ج٤ُٓى جُ٘وٝ ُٔكٌٔس جألٍٝ جٍُت٤ّ جْطورح 

 <95 .جُٓٞوجٕ ذؿ٣ٌٜٞٔس جُؼىٍ ٣ٍَٝ جٌُ٘ٞ جُكٖٓ

 300 ....................................................................................... األوؿ الرئيس السيد عمل زايرات

 ك٢ ُِٔٗحًٌس :756 ٤ٗٞ٣ٞ 78 جُػالغحء ٣ّٞ جُل٤ٍٓٗس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ئ٠ُ جألٍٝ جٍُت٤ّ ٤ُِٓى ػَٔ ٣َحٌز 

 966 .(AHJUCAF) جُل٤ٍٓٗس ُِـس جُٔٓطؼِٔس جُؼ٤ِح جُٔكحًْ ؾٔؼ٤س ٌٓطد جؾطٔحع

 جُؼٍذ٤س ٍٓٛ ذؿ٣ٌٜٞٔس جإلوج٣ٌس جُؼ٤ِح جُٔكحًْ جضكحو ئٗٗحء ػ٠ِ جُطٞه٤غ قلَ ك٢ جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٓٗحًٌس 

 966 .:756 وؾ٘رٍ 67 ٣ّٞ ٝيُي

 305 ............................................................................................................... :الزايرات

 ذؿ٣ٌٜٞٔس جُؼ٤ِح جُٔكٌٔس ٓهطِق ٣ٔػِٕٞ هٟحز نّٔ ٖٓ ٣طٌٕٞ هٟحت٢ ٝكى هرَ ٖٓ جُ٘وٝ ٓكٌٔس ٣َحٌز 

 967 .:756 وؾ٘رٍ >7ٝ 75 ذ٤ٖ ٓح جُلطٍز نالٍ جُٓٞوجٕ،

 303 ....................................................................................................... اؼبربمة االتفاقيات

 ٤ُٞ٣َٞ = جألٌذؼحء ٣ّٞ جُٔٞجٚالش ُطو٤ٖ٘ ج٤٘٠ُٞس ٝجًُٞحُس جُ٘وٝ ٓكٌٔس ذ٤ٖ ٍٖجًس جضلحه٤س ػ٠ِ غجُطٞه٤ 

 968 .جُٔكٌٔس ذٔوٍ :756

 ٣ّٞ  جُطٛكٍ ٝٓكحٌذس ٝجُـحذحش ٤ُِٔحٙ جُٓح٤ٓس ٝجُٔ٘ىٝذ٤س جُ٘وٝ ٓكٌٔس ذ٤ٖ ٍٖجًس جضلحه٤س ػ٠ِ جُطٞه٤غ 

 968 .جُٔكٌٔس ذٔوٍ :756 أًطٞذٍ ; جُػالغحء

 ذٔوٍ :756 أًطٞذٍ 75 جُػالغحء ٣ّٞ ُِطهط١٤ جُٓح٤ٓس ٝجُٔ٘ىٝذ٤س جُ٘وٝ ٓكٌٔس ذ٤ٖ جضلحه٤س ػ٠ِ جُطٞه٤غ 

 969 .جُٔكٌٔس

 302 ............................................................................... انخامش انجزء

 302 .................................................... أرقاو في اننقض محكمة نشاط حصيهة

 302 ......................................................................................... فهرس
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