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احلياة أصبحت حبيث القضاء، على مضطردا وإقباال للقانون، متزايدا تدخال األعمال عامل يعرف

مـع بارتباط والقانون، االقتصاد بني اجلدلية للعالقة نتيجة إال ذلك وما السمة، ذه مطبوعة االقتصادية

املعهود القضائي عنـداجلهاز والتـدخل االقتصاديني، الفاعلني بني منازعات من يطرأ فيما باحلسم إليه

املقاولة مسريي قبل من االقتصادي امليدان يف اللعبة بقواعد . اإلخالل

لكنها االقتصادية، للسياسة أساسيا موضوعا تعترب األوىل، بالدرجة اقتصادي كمفهوم املقاولة إن

لتنظيم خاضعة نفسه الوقت حسـنيف إىل عامة بصفة يهدف الذي املقاولة، قانون كان هنا ومن القانون،

مـع جهة من واملستهلكني االقتصاديني والفاعلني الشركاء مصاحل تتقاطع حيث االقتصادية، احلياة تنظيم

أخرى جهة من العامة .املصلحة

ويع جيرم الذي للمقاولة، اجلنائي القانون املقاولة قانون جوانب أهم علىومن القائمني أفعال اقب

جهة من ونشاطها املقاولة للمقاولة(تسيري الداخلية أشخاص)اجلرائم ضد ترتكب أفعاال ويعاقب وجيرم ،

أخرى جهة من املقاولة خارج للمقاولة(من اخلارجية للمقاولـة) اجلرائم اجلنـائي القـانون يشبه حيث

الوجهني ذي جانوس األسطورية 1بالشخصية
لذلك.  بعدةوتبعا يتعلق املقاولة لنشاط اجلنائي التنظيم فإن

تسيريها وكيفية الداخلي نظامها إطار يف أعضائها مع سواء املقاولة، عالقات لطبيعة تبعا العالقة( نواحي

والشركاء والعمال واألطر املسريين اخلارجي) مع الصعيد على املقاولة عالقة يف اإلدارة( أو مع العالقة

وامل عامةوالزبناء بصفة املقاولة حميط مع أي )وردين
2

.

إىل يهدف للمقاولة اجلنائي القانون فإن ذلك :وعلى

املقاوالت؛- شؤون على القائمني طرف من املرتكبة اإلخالالت  جترمي

عامة- بصفة األعمال وجمال املقاولة لنشاط اجلنائية احلماية .ضمان

ا طرف من املرتكبة اإلخالالت جترمي طريق ضـمانفعن يـتم ، املقـاوالت شؤون على لقائمني

يتعلـق فيما أو املقاوالت، خبلق يتعلق فيما سواء االقتصادية، العالقات لتنظيم املفروضة الواجبات احترام

االسـتهالك، وجـرائم املقاولـة، بصعوبات املرتبطة واجلرائم بالشركات، املتعلقة كاجلرائم بتسيريها،

والغش الشغل، قانون بالبيئةوخمالفات املضرة والتصرفات األموال، وتبييض .الضرييب،

                                                 
1  - Jean Pradel, Rapport de synthèse du numéro spécial de la Gazette du Palais "L'entreprise et le droit pénal", 

n° du 10 – 12 mars 2002, p. 56.  
2 - Jean Yves Chevallier, Rapport introductif du numéro spécial de la Gazette du Palais "L'entreprise et le droit 

pénal", n° du 10 – 12 mars 2002, p. 5. 
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والتوزيـع واإلنتـاج االبتكار مقومات ضمان يتم ، املقاولة لنشاط اجلنائية احلماية طريق وعن

واملبادرة لالستثمار املالئم املناخ خبلق يتعلق ما كل أي املعامالت، املقتضـيات. وتسديد ذلك يف ويدخل

األ حبماية ومعـامالتاملتعلقة املنافسة، قواعد واحترام والصناعية، التجارية امللكية ومحاية واألشياء، موال

.البورصة

مباشـر اتصال يف املقاولة جعل ما وهو املقاولة، نشاط بتنظيم الكبري االهتمام يعكس هذا كل إن

فر ومـع ككل، القضائية السياسة مع مباشر متاس يف جعلها كما جهة، من القانون يفمع املتمثـل عهـا

التنظيم قواعد مع تفاعل يف تعيش أصبحت املقاولة فإن ولذلك أخرى، جهة من باألخص اجلنائية السياسة

إجيابا أو سلبا النشاط ذا املرتبطة اجلنائية السياسة بتوجهات تتأثر أصبحت أا كما لنشاطها، .القانوين

للقواع الفعلي التطبيق ضمان على احلرص كان اتسـامولقد إىل دافعا املقاولة، لنشاط املنظمة د

الواجبـات بتأييـد ومتيزهـا الزجري، الطابع حنو واضح باجتاه املقاولة لنشاط املنظمة القانونية املنظومة

الزجري باجلزاء املقاولة مسريي على ميـدان. املفروضة يف اجلنائيـة السياسة أضحت فقد لذلك ونتيجة

ت موضع عامة، بصفة السواء،االقتصاد على االجتماع وعلماء املقاوالت وأرباب القانونيني طرف من تبع

االقتصادي امليدان يف القضائي اجلهاز دور عن أيضا تساؤل بتقيـيم. وموضع االهتمام إىل ذلك أدى وقد

عـد أفرز ما وهو االقتصادي، النشاط على إجيابا أو سلبا وأثرها االقتصادي امليدان يف اجلنائية ةالسياسة

األعمال ميدان يف املستقبلية اجلنائية السياسة لتوجهات .تصورات

التالية النقط املداخلة هذه يف :وسأتناول

واالقتصاد؛ األعمال ميدان يف القضاء دور

وتطورها؛ األعمال جرائم مفهوم

األعمال؛ ميدان يف اجلنائية السياسة خصائص

األعما جرائم ميدان يف والعقاب التجرمي ل؛سياسة

األعمال ميدان يف اجلنائية السياسة .آفاق
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الـذي هو ذلك وكل واالستهالك، والتوزيع اإلنتاج عمليات وخمتلف املالية األنشطة هي األعمال

االقتصاد احل. خيلق العصب فهي امليدان، هذا يف حموري بدور املقاوالت اقتصادي،وتقوم نشاط لكل يوي

منشئة هي ومفجرإذ احلاجياتالطاقاتةالثروات، وملبية املتزايـد. ، االقتصـادي النشـاط ونتيجـة

يسـبق األحيـان غالب يف االقتصاد جتعل دائم، حتول حاالت يف يعيش أصبح االقتصاد فإن للمقاوالت،

و االقتصادي الواقع مبستجدات للحاق يتدخل الذي منشـأ. رةتاملتواتقلباتهتنظيمالقانون، هنـا ومـن

واالقتصاد،املعالقةال القانون بني توفريتبادلة على االقتصاد تقدم يتوقف قانوينحيث وأيضافعال،تنظيم

قضائي جهاز وجود علىيعلى جهازسهر وهو األعمالكذلكلقراراتهيكوناحترامه، ميدان على أثر

جلية 3بصورة
.

أصبح يعرفااالقتصادولقد التدخلملعاصر من ،Judiciarisation de l’économie 4القـانويناملزيد

للعدالةوبالتايل متناميا ميداندورا ويف أصبح،كذلكوباملقابلاالقتصاد،األعمال املقاولة مفروضـافإن

أن مضى، وقت أي من أكثر يفعليها، القانوين العامل وأن5استراتيجيااصلبتضع خاصة مـناكهن،

ميدان يف الرتاع إىل الليربايلاألعمالينظر النظام يف للنمو ضروري ثانوي 6كناتج
.

رغم األعمالهذالكن ميدان يف العدالة على يبدونالطلب االقتصاديني الفاعلني بعض فإن اختوف،

يفمن التدخلاإلفراط منهاهذهالقانوينعملية اعتبارات، لعدة وذلك وسائل، وجود املقاولةعدم لدى

املسلسل هذا ملتابعة القضاء لدى الطلب،. أو هذا ملواجهة القاضي تأهيل عدم يالحظون عندماإذ خاصة

                                                 
3
اقت-  مسطري قانون خللق الفقه بعض دعوات منشأ هنا حماكم  Droit Processuel Economiqueصاديومن أو اقتصادي قضاء أو

قضائية وإدارينيQuasi - Juridictions de Droit Economiqueشبه اقتصاديني وفاعلني قضاة .تضم

قوانني-4 عدة تنظيمها يف تتداخل واجتماعيا جتاريا نشاطا باعتبارها التجارة الدستوري: إن التجا( القانون اإلداري)رةحرية القانون تنظيم( ،

اجلبائي)التجارة القانون الضرائب( ، اجلمركي)استخالص القانون اجلمركية( ، اجلنائي)احلقوق القانون بالضوابط( ، اإلخالل ومعاقبة الغش منع

) ....التجارية
5

  - Voir l‘avis du Conseil Economique et Social (France) sur la judiciairisation de l’Economie, séance du 9 et 10 

mars 2004.  
6
  - Nadia SALAH, le pouvoir judiciaire pour ou contre le monde des affaires? in "Etat de droit et entreprise au 

Maroc, Institut IMADE pour la formation continue, Casablanca, 2000, p 88. 



  

املقاولةاألمريتعلق أن كما السوق، توازن متس الكـايفبقضايا االهتمام ذلك لديها يتكون باجلانـبمل

خططها يف املقاوالالقانوين مسريي من الكثري وعي عدم وكذا ب، علـىأمهيةت املقاولـة مستشـارتوفر

ميدان يف القانونية النصوص تعدد مع خاصة مااألعمال،قانوين، للمقاولـةقانونيـتأهياليستدعيوهو ا

عملية ضمن منيندرج املقاولة 7متعددةنواحيتأهيل
.

الكثيفكلذل التدخل هذا ظاهرةفإن وكذا األعمال، ميدان يف عـنللقانون دإسـناالبحـث

املسؤولواملسؤولية القضاءعنهحتديد أصبحأمام ذلك كل خطا، هناك كان حتدياكلما مـنيعترب يزيد ،

ما وهو األعمال، لعامل القانوين األمن توفري يف املتمثلة العدالة مسؤولية ويثقل املقاولة، جتاه القانوين اخلطر

ضرورة لذلك، تبعا وكذلكيئيفرض بكلاملقاولة ملالعدالة الوضعواجهةمكوناا .هذا

توفري للتنميـة،القانويناألمنإن عامـة اسـتراتيجية يف يدخل أصبح واالستثمار، األعمال لعامل

ومؤسسايت وتنظيمي قانوين إطار إجياد وتشـجيعه8تستدعي االسـتثمار على بالتحفيز 9كفيل
ويوجـد. 

                                                 
7 - Voir: 

-  Ali ELHASSANI, Le droit et la mise à niveau des entreprises, in "Etat de droit et entreprise au Maroc", 

Institut IMADE pour la formation continue, Casablanca, 2000,  p. 59 …/. 

- Marcel -René TERCINET, "La mise à niveau de l’entreprise par la formation des ressources humaines : 

l’expérience française", in "Etat de droit et entreprise au Maroc", op. cit. p. 67…/. 
8
املغرب -    للمستثمرين ففي احلرة املبادرة وتشجيع لالستثمار واملؤسسايت القانوين اإلطار إصالح إىل دف تدابري عدة اختاذ اإلطار هذا يف مت

واألجانب .املغاربة

القانوينفع الصعيد وقانون: لى للشركات، جديدة قوانني وصدرت التجارية، احملاكم وإحداث للتجارة، جديدة مدونة سن مت

الشغل ومدونة والصناعية، األدبية الفكرية امللكية حلماية وقوانني املنافسة، و األسعار حرية وقانون االقتصادي، النفع ذات وقانوناموعات ،

املالية اجلبائيةاحملاكم كاجلوانب ميادين عدة يف االستثمار م ونصوص قوانني عدة وصدرت واملتوسطة، الصغرى للمقاوالت ميثاق إعداد وكذا ،

والفالحة والنقل والسياحة الطاقية كاملواد احليوية االستثمار قطاعات بعض به حظيت الذي الكبري االهتمام عن فضال هذا .واجلمركية،

ا الصعيد على مراكز: ملؤسسايتأما عدة أحدثت كما االستثمار، مبشاريع مكلفة األول الوزير السيد لدى وزارية جلنة إحداث مت فقد

وحتفيزه االستثمار تشجيع إىل دف اليت املؤسسات من ذلك وغري العقاري، للتحفيظ الوطنية الوكالة وكذا لالستثمار، . جهوية
9
على-   مكتسبات عدة املغرب سجل املباشرة،لقد اخلارجية االستثمارات جلب سنةصعيد يف سجل قدرها2003إذ 214.992,حصيلة

بنسبة زيادة املباشر األجنيب االستثمار حجم عرف حبيث درهم، بسنة%220.1مليون قدرها2002مقارنة حصيلة سجلت اليت

فقطمليون6.811 2, .درهم

األمم مؤمتر تقرير وحسب أنه والتنميةكما للتجارة األوىل)CNUCED(املتحدة املرتبة احتل املغرب فإن املغرب يف االستثمار حول

املباشرة األجنبية االستثمارات جلب يف اإلفريقي الصعيد دوالر2,3( على ل32واملرتبة) مليار بالنسبة الدويل الصعيد .بلدا18على

)Le Maroc, leader africain de l'attractivité, L’Economiste du 28/09/2004 :انظر(

وشركة الدويل للبنك تقرير وحسب أنه منطقةSFIكما يف األوىل املرتبة املغرب احتل فيمـاMENAفقد إفريقيا، ومشال األوسط الشرق

أجل يف املقاوالت إنشاء إجراءات بسرعة خالل11يتعلق ذلك فيها يتم اليت تونس على متقدما اميو14يوما

)Le Maroc premier dans la région MENA, l'Economiste du 13/09/2004: انظر(

  



  

لألنشط دعامة باعتباره االستراتيجية هذه صلب يف االقتصاديةالقضاء يضعون. ة املستثمرون أصبح حبيث

االقتصاد عوملة ومع رساميلهم، فيه سيوظفون الذي للبلد والقضائي القانوين النظام وضعية حسابام، يف

االستثما يضمن حىت والقضاء، القانون بعوملة أيضا يطالب االستثمار أصبح أينمارفقد املعاملة نفس لنفسه

.يكون

ا فإن هنا كـانومن سـؤال االقتصـادي؟ امليدان يف دور للقاضي كان إن ما بشأن يثور لتساؤل

السيد الندوة هذه يف املتدخلني مجلة من وكان فرنسا، يف ندوة األولGUY CANIVETموضوع الـرئيس

الفرنسية النقض حملكمة ميـدان10احلايل يف القاضي بدور مثال لذلك وضرب باإلجياب، جوابه كان وقد ،

الفرنسياملنافس املنافسة مبجلس القاضي وعالقة كـذلك. ة تقـوم الـدور، هذا وإزاء أنه إىل نبه لكنه

سيادة يف كذلك مسؤوليته تربز كما وفعاليتها، االقتصادية السياسة توجهات يف القضائي النظام مسؤولية

االقتصادي امليدان يف القانون القانوين11دولة املنطق يف االقتصادي املنطق وإدماج األمـن، ضمان دف ،

والنفـع االقتصـادي القـانون قواعـد ومراعـاة املساطر، سالمة واحترام األعمال ميدان يف القانوين

. االجتماعي

للمحـاكم املخولـة االقتصـادية الصالحيات حيث من الواقع، يف يسنده ما جيد املوقف هذا إن

أصب حيث املقاولة، صعوبات ميدان يف خاصة مثال، قـراراتالتجارية اختاذ التجاري القاضي بإمكان ح

تفويـت أو تصفية أو بالتسوية املتعلقة املساطر خالل من والوطين، بل اجلهوي االقتصادي احمليط يف تؤثر

وضـع بني التوازن بإعادة املرتبطة أحكامه خالل من أو مسريها، عن التجارية األهلية أوإسقاط املقاولة،

الشر داخل واألغلبية احملاكماألقلية تستأثر اليت الصناعية، امللكية محاية ميدان يف قراراته خالل من أو كة،

للقضاء التقليدي الدور تتجاوز أصبحت اليت املهام من ذلك غري إىل بشأا، باالختصاص 12التجارية
.

البـارز الـدور وما االقتصادية، احلياة يف يؤثر أن ميكن الذي وحده ليس التجاري القضاء أن غري

مباشـرة، بصـفة االقتصادي احمليط من قربا أكثر التجارية احملاكم لكون إال امليدان، هذا يف حيتله الذي

عامة بصفة واألعمال التجار قضايا يف لتخصصها مألوفة13بالنظر تكن مل اقتصادية لصالحيات وامتالكها ،
                                                 

10  -  GUY Canivet, La responsabilité du Système judiciaires dans l’exécution de la politique économique . 

Source : WWW1 . oecd. org/ daf / clp/ Roundtable’s / jugeo9f>HTM ( 19/02/2002). 
11
األصفر -  باجلرف السادس حممد امللك جاللة خطاب يف جاء فقد االقتصادي، امليدان يف هدفا األعمال ميدان يف القانون دولة توفري أصبح لقد

االقتصاديني2000شتنرب25بتاريخ الفاعلني من وعدد الوطنية املكاتب ورؤساء والصناعة التجارة غرف رؤساء أننا: " أمام حكومتناكما حنث

األعمال ميدان يف القانون دولة وترسيخ النشغاالته، الدائم واإلصغاء للمستثمر، الدعم أشكال كل بذل   ".على
12 

اجلبائي- امليدان يف القضاء طريقكتدخل لقضاةعن للضرائب الوطنية اللجنة أو اجلهوية اللجان رئاسة  .إسناد

13
سنة -  يف التجارية احملاكم جمموعه2003سجلت يف100589ما احلكم ومت جديدة الرائجـة74698قضية القضايا بني من قضية

سنة. أمامها لوحدها البيضاء بالدار التجارية احملكمة سجلت نسبته2003وقد احملاكم%82 62ما صعيد على املسجلة القضايا جمموع من

باملغرب ال. التجارية احملاكم تنظرها اليت القضايا البـتومن بسرعة املتميزة باألداء، األمر قضايا االقتصادي بامليدان مباشرا ارتباطا وترتبط تجارية،



  

القـانوين، اجلانب يف تنحصر القاضي مهمة كانت إذ قبل، من القضاة صـلبلدى يف اآلن فأصـبحت

كذلك والتنموية بل االقتصادية .العملية

امللقاة املهام نتيجة االقتصادي، النشاط يف للتدخل عدة طرقا عامة بصفة ميلك القضاء فإن ولذلك،

كل يف توجد األعمال إذ اإلداري، أو اجلنائي أو التجاري أو املدين امليدان يف سواء القضائي اجلهاز على

وال بهجمال، القائم كان من أيا االقتصادي بالنشاط عموما املرتبطة املنازعات تلك يف يبت شخص: قضاء

اعتباري أو طبيعي شخص جتاري، أو يف. مدين امليدانكلإذ م قرارات تصدر وعلـىاالقتصادييوم

املستويات العمال،: مجيع اجلماعاتاملستهلكون،املقاوالت، و العامة .احملليةالسلطات

األصلي املختص هو باعتباره االقتصادي، امليدان يف هام بدور يقوم املدين بقضايا-مثال–فالقضاء

التنمية يف الكبري ودوره للعقار االقتصادية األمهية ختفى وال احملفظ، وغري احملفظ بنوعيه أن. العقار كمـا

االقتصادي، امليدان يف كربى مبهام يقوم بدوره اإلداري ذاتالقضاء إدارية قضايا يف النظر مبناسبة وذلك

أو العامـة املنفعة أجل من امللكية نزع أو بالضرائب يتعلق فيما سواء االقتصادي، بالنشاط وثيق ارتباط

االقتصادي امليدان م إدارية بقرارات املرتبط اإللغاء .قضاء

الق ألن امليدان، هذا يف هام بدور يقوم اجلنائي القضاء أن األمنكما حلماية يتدخل اجلنائي اضي

عـن السـهو خمالفة من بدءا االقتصادية احلياة قواعد احترام على والسهر املعامالت، ميدان يف القانوين

الغش وقمع الصناعية، امللكية قضايا يف التزييف إىل والتزوير، والنصب، بالسرقة، مرورا ما، بيان إدراج

بالتص املرتبطة واجلرائم اخلطريةالتجاري، واالقتصادية املالية باجلرائم وانتهاء الشركة، مال يف .رف

اجلنـائي القـانون لتضـخم تبعا األعمال، ميدان يف خاصة أمهية حيتل اجلنائي القضاء أصبح وقد

حيكمها اليت ااالت وتطور . لألعمال

                                                                                                                                                        

االقتصادية الدورة حركية يف تساهم جتارية أوراق على عموما تبىن واليت التجارية. فيها، احملاكم سجلت ما12894وقد أي باألداء أمر طلب

الت%82 12نسبته القضايا جمموع سنةمن التجارية احملاكم أمام املسجلة تسجيل. 2003جارية مت املقاوالت663كما بصعوبة تتعلق قضية

السنة%66 0أي نفس خالل التجارية احملاكم أمام املسجلة القضايا جمموع  .من
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اجلنائية السياسة األعمـالتتعلق جـرائم وزجـر مواجهة بسبل األعمال ميدان  Criminalitéيف

d'Affaire
14

جرائم.  عن أيضا يتحدث الذي اإلجرام علم أدبيات من األعمال جرائم فكرة تولدت ولقد

البيضاء الياقات 15ذوي
البدايةوقد.  يف اجلرائم من النوع هذا من االجتماعي املوقف عـدمهـوكان

 اجلمهور لا،اهتمام انظرا إليهاولجهل التوصل التعـرف.صعوبة هو اهلاجس كان الزمن ومع لكن

مواجهتها على والعمل األعمال جرائم حقيقة 16على
.

ومفهوموخيتلف األعمال إذجرائم االقتصادية، األنظمة حبسب وخصائصها االقتصادية اجلرمية

ذلك ومن اجلرائم، من النوع هذا لضبط اجتاهات عدة إخضاعهاوجدت أو خاص، بقانون ختصيصها

خاصةتإلجراءا حماكم إىل فيها البت أمر إسناد أو 17خاصة،
.

                                                 
14

لألعمال -  اجلنائي القانون تسمية بدل شائعة أصبحت اليت التسمية عنـهاDroit Pénal des Affairesوهي التخلي يتم أصبح اليت

  .بالتدريج
15

عامة -   بصفة االقتصادية واجلرائم األعمال جرائم أسباب حول اجلواب تنتظر أسئلة عدة اإلجرام علم أمام سحق: والزالت الثراء؟ حب أهي

يقال كما هي األعمال جرائم أن أم االقتصادية؟ احلياة صعوبات مواجهة الطرق؟ بأي األمرمواصلة"املنافسني هو كما أخرى بطرق األعمال

والسياسة للحرب ".بالنسبة
األعمال  - 16 جرائم مواجهة أجل من أوروبا يف البداية يف اختذت اليت اإلجراءات أوىل األوروبـيني: من العـدل لوزراء الثامن االجتماع توصية

األورويب،) 1973ستوكهومل( االحتاد بدول األعمال جرائم حول دراسة الفرنسيلوضع العدل وزير طالـب) 1977دجنرب5(ومنشور اليت

ح من سواء األعمال جرائم حول أوروبية أحباث عن فضال هذا بفرنسا، األعمال جرائم واقع على للتعرف استمارة مبلء العامة النيابات يـثفيها

عل االجتماعي الفعل رد حيث من أو ا املعنيني األشخاص حيث من أو ظاهرة اجلرائماعتبارها تلك :انظر. ى

 Geneviève Giudicelli-Delage, Droit Pénal des Affaires, Dalloz 3ème édit. Paris, 1996. p.3. 
17

الع -  قوانني متيزت كما األنظمة، هلذه االقتصادي النظام لنمط تبعا االقتصادية اجلرائم مع تعاملها بشدة االشتراكية األنظمة عرفت قوباتوقد

العامةاالقتصاد للنيابة التحفظي احلجز صالحيات كإعطاء استثنائية، بإجراءات األنظمة لتلك أفراد،ية لبعض احلجز وكـذا،املتـهمعائلةومتديد



  

جرائمو مفهوم جرائميشمل عامة، بصفة االقتصادية واجلرمية مـناألعمال بـه يـرتبط وما املال

التزوير،: أعمال األمانة، خيانة السرقة، وقاكالنصب، الشغل قانون خمالفات الشيك، الضمانجرائم نون

التهريب،االجتماعي املايل، اجلمركية،االحتيال املقاولـة،التهربواملخالفات صعوبات جرائم الضرييب،

الصناعية بامللكية املس اإللكترونية، والتجارة االنترنيت وتقليـد،جرائم التجاريـة العالمـات تزييف

السوق يف وطرحها الغذائية املواد صالحية استبدال التجاري،املنتجات، منالغش ذلك غري األفعالإىل

و املشروعة االقتصاديغري النظام يف بصـحة18املؤثرة واملس البيئة كجرائم اإلنسان حقوق متس اليت أو

األجراء .وسالمة

                                                                                                                                                        

تامة جرمية مبثابة االقتصادية اجلرمية يف الشروع مس،اعتبار شركة مع التعاقدية بالتزاماا أخلت إذا اخلاصة املقاوالت على العقوبة عامةوتشديد امهة

جنايةمىت اخلارج إىل األموال ريب واعتبار ذلك، من واملالية. تضررت االقتصادية اجلرائم حملاربة خاصة مصاحل حتدث الدول بعض أن .كما

  
18
اليت -   التالية التقسيمات ذلك ومن الفقه، قبل من لألعمال اجلنائي القانون لتقسيم تبعا األعمال جلرائم تصنيفات عدة استعراضهاهناك سيتم

أعمال كجرائم الفقه يصنفها اليت اجلرائم من قدر أكرب على التعرف دف التفصيل من :بنوع

باألعمال املتعلق العام اجلنائي القانون :ويشمل des affaires communspecial  pénalDroit:أوال

احلقيقة-1 جتارية( النصب:إخفاء أوراق نصابة، شركات ومهية، املتعلق...)للمجاملةشركات القانون خرق صوره؛ مبختلف التزوير ؛

الشيك( بالشيك استعمال من املنع قانون خرق مؤونة، دون الكاذبـة؛)الشيك التصـرحيات اجلمركي؛ الغش الضرييب؛ الغش املعلومايت؛ الغش ؛

البورصة الكاذبة(خمالفات  ).املعلومات

الغري-2 األمان:استغالل خيانة الغريالسرقة؛ استغالل بربا(ة؛ قروض جهل، البورصة)ضعف، خمالفات الرشوة) délit d’initié(؛ ؛

النفوذ  .واستغالل

مكملة-3 بالسالمة:جرائم الشغل(املس قانون البيئة)خمالفات قانون خمالفات التعمري)التلوث( ؛ قانون خمالفات إىل(؛ يذهب من هناك

فق يتعلق فيما األعمال جرائم جمـالحصر مـن الشغل بعالقات املرتبطة واجلرائم البيئة جرائم استبعاد يتم ولذلك باملقاولة، ومباشرة ط

لألعمال اجلنائي ).القانون

لألعمال-ثانيا املخصص اجلنائي :Droit pénal spécial spécifique des affaires: القانون

اقتصادي تنظيما باعتبارها باملقاولة خاص قانون خدماتوهو أو سلع إلنتاج املرصودة والبشرية املادية للموارد فالقـانون.  ا ذلك وعلى

االجتماعي والقانون التجاري بالقانون خاصة بصفة املرتبطة املهنية األنشطة يهم لألعمال املخصص : اجلنائي

I-املهنية :األنشطة

املنافسة-1 الصناعية( محاية امللكية محاية الصنع، سر والتقليدمحاية التزييف امللكية: من محاية والعالمات، والنماذج والرسوم الرباءات

التعاقد من االمتناع املزادات، حرية األمثان؛ حبرية املس  ؛)األدبية،

املستهلك-2 اخلادع(محاية اإلشهار العقارية، القروض االستهالك، قروض االستهالك،  ).حرية

II-املهنية :التجمعات

االقتصاديةتنظ-1 البنيات املهنية( يم التجمعات عمل والشركات، املقاوالت حسابات: إنشاء الشركة، أموال خيانة الشركات إدارة

التجمعات احنالل اإلفالس: الشركة، املقاولة، صعوبات الشركات، ؛)حل

العاملني-2 اإلجراء( محاية اجلنسي: محاية التحرش التمييز، حماربة الشغل، النقايبحرية احلق والسالمة، الصحة الشغل، تنظيم ،.(...

:انظر

- Geneviève . Droit pénal. op. cit. p.98…/. 



  

مـن املوضوعة القانونية القواعد خترق اليت املخالفات كل تشمل األعمال جرائم فإن ذلك وعلى

تنظيم أجل من الدولة األعمالطرف حـىت19ميدان أو الغري مبلكية املس دف املخالفات هذه وتكون ،

الوطين املتحـدة. االقتصاد األمـم ملؤمتر عشر احلادي االجتماع مبناسبة املعدة العمل ورقة عرفت وقد

أبريل شهر خالل ببانكوك سيعقد والذي اجلنائية، والعدالة اجلرمية من املاليـة-2005للوقاية اجلرمية

بأا طائفة"واالقتصادية تشمل اجلرائم تلك فإن وبالتايل خسارة، عامة بصفة عنها تنجم عنيفة غري جرمية

األموال غسل أو الضرييب التهرب أو الفساد أو االحتيال منها القانونية، غري األنشطة "من
20
 .  

أ قبل من يتم األعمال مبيدان املرتبط اإلجرام فإن العادي، اإلجرام يسـتعملونوخبالف شـخاص

مسنود علمي بتفكري ولكن دم، وال عنف دون براعة، بكل جرائمهم الرتكاب واملهنية النظرية معلومام

شديد 21بتكتم
.

ارتكبـت إذا ما أو مهنيني طرف من األفعال تلك ارتكبت إذا ما بني هنا التمييز يتم احلال وبطبيعة

و للنصب بالنسبة خاصة املهين، امليدان خارج األمانةمن مبيـدان. 22خيانة املرتبطـة املخالفات أن ذلك

                                                                                                                                                        

كربى- أساسية أقسام أربعة إىل العام اجلنائي بالقانون املشمولة األعمال جرائم فئات يقسم من خيانـة-3النصـب-2السرقة-1: وهناك

األشياء-4األمانة ذلكوتتم. إخفاء إىل أخرى أربعة تصنيفات النفوذ-3الرشوة-2التزوير-1: إضافة املهين-4استغالل السر .انتهاك

التالية ااالت يشمل فهو واالقتصاد باملال يتعلق باعتباره لألعمال اجلنائي بالقانون املشمولة اجلرائم :أما

:املــال-أوال

النق:األبناك تزوير األموال، األداءتوظيف وسائل ؛الشيك: ود، القروض ؛ الصرف ؛ البورصة ؛ األمثان واجلمركي؛ الضرييب ؛التهرب

:االقتصاد–ثانيا

النشاط- ببداية تتعلق الترخيص(مقتضيات التجاري، السجل يف التسجيل النشاط، ممارسة من ؛)املمنوعون

النشاط- بنهاية تتعلق ؛)اإلفالس( مقتضيات

لالقتصادمقتضيا- األساسية األداة باعتبارها باموعات تتعلق التجارية( ت الزيادة: الشركات للشركة، األساسي النظام يف الكاذبة التصرحيات

الشركة متويل الشركة، إدارة األسهم، إصدار ، العينية احلصص يف االقتصادي؛)املفتعلة النفع ذات اموعات العقارية؛ املدنية الشركات ؛

باملنافسة- تتعلق الصناعية( مقتضيات امللكية اهليمنة؛ ؛)وضعية

باالستهالك- تتعلق املستهلك( مقتضيات اخلادع،إخبار  ).اإلشهار

:انظر

Wilfrid Jeaudidier, Droit pénal des affaires, Dalloz, 2eme édit. Paris 1996.p.3-43 et p. 61…/. 

العد وزراء للجنة توصية عددت بتاريخوقد اعتمادها مت األورويب االحتاد دول يف  Recommandation(1981يونيو25ل

N.R (81) 12 (بينها من لألعمال جرائم احملاسبية: عدة الوثائق تزوير ومهية؛ شركات إنشاء احلاسوب؛ مبعلومات املس التدليسية؛ املمارسات

املقاولة؛ يف والسالمة الصحة قواعد خرق انتظامها؛ بالدائننيوعدم الكاذب؛)اإلفالس(اإلضرار اإلشهار السلع، تزييف املستهلك، حبقوق املس ؛

والبيئة والبورصة الصرف جرائم ؛ اجلمركي التهرب ؛ الضرييب الغش ؛ املشروعة غري ..املنافسة
19

اجلنائيل13املؤمتر- للقانون الدولية سنةلجمعية  .1984يف
20

امل- األمم مؤمتر عمل بانكوكورقة يف عقده املقرر اجلنائية، والعدالة اجلرمية ملنع عشر احلادي منشـورات, )2005أبريل25-18(تحدة

املتحدة العربية(األمم الفقرة)النسخة ،103. 
21

  -  Wilfrid. Droit pénal des affaires. Op. cit. p 45. 



  

باملقاولة مرتبطة خمالفات إا أي امليدان، هذا يف بنشاط القيام ومبناسبة مهنيني قبل من تكون ومما. األعمال

منـه أكثـر دارج تعبري إنه ومنعزال، خاصا قانونا ليس لألعمال اجلنائي القانون أن هو التمييز هذا يثريه

يكـونمفهوم أن دون األعمال ميدان يف اقترافها ميكن اليت املخالفات جتمع العبارة هذه فتحت واقعي،

امليدان هذا خارج اقترافه متصورا .23بعضها

ل تبعا متزايدا تطورا األعمال جرائم حريةوتعرف وتوسع والتكنولوجي االقتصادي النشاط تطور

االقتصاد اجلرائم مصطلحات ظهرت حيث قرصنةالتجارة، م واليت واالنترنيت، باحلاسوب املرتبطة ية

مشروع، غري استخداما واستخدامها سريتها واقتحام األعمال بقطاع املتعلقة جرائمومناملعلومات ذلك

ا(Computer Crimesالكمبيوتر واملس املعلوماتية النظم بالكمبيوتر) اقتحام املرتبطة  Computerواجلرائم

related Crimes)باالقتصاد مسا بالكمبيوتر واالحتيال كالتزوير للجرمية أداة الكمبيوتر فيها يكون ) اليت

السيبرينية باجلرائم يعرف ما اجلرائم هذه أنواع منCyber cimesوتشمل واالنترنيت احلاسوب وسع وقد ،

تط يف بذلك فسامها حملية، كانت أن بعد عاملية فأصبحت االقتصادية اجلرمية االقتصاديةجمال اجلرمية .ور

اإللكترونيومع التجارة حجم من300(ةتوسع أكثر أي أمريكي دوالر من%10مليار

العاملية للتجارة) التجارة وأحكام قوانني لوضع القانونيني عمل تعوق باحلاسوب املرتبطة اجلرائم فإن

املعلو سرية اختراق من واخلوف األمن، لعدم بالنظر وزارية. ماتاإللكترونية، جلن املغرب يف تكونت وقد

سالمة تضمن تقنية توفري أن ويبدو اإللكتروين، والتوقيع اإللكترونية التجارة لقانون مشروع لوضع

إ احليوي القانون هذا بإخراج اإلسراع دون حتول اإللكترونية .الوجودىلاملعامالت

اجلهودرو فاغم األعمال، جرائم تطور ملواكبة تبذل وثريةليت من يسرع التكنولوجي التطور إن

للغش اجلنائي للتكييف بالنسبة األمر هو مثلما القانونية، األنظمة يف قانونية ثغرات وخيلق اجلرائم هذه

النق غري األداء لوسائل بالنسبة واستعماله بعض24ديةوالتزوير تكييف يف صعوبات القضاء جيد حيث ،

كال املوضوع ذا املرتبطة اآليلاجلرائم البنك من األموال على لالستيالء القانونية 25طبيعة
أن.  فيبدو

                                                                                                                                                        
22

 - Geneviève Giudicelli-Delage, Droit Pénal des Affaires, op.cit.p.4. 
23

 - Geneviève Giudicelli-Delage, Droit Pénal des Affaires, op.cit.p.12-13. 
قرار-24 مبقتضى األورويب االحتاد دول اتفقت والتزوير2001ماي28بتاريخ) JHA/2001/413(إطار–لقد االحتيال مكافحة بشأن

على النقدية غري األداء وسائل ميدان يف عناصـرواستعماله مجيع يغطي ال ألنه العام اجلنائي القانون يف عليها املنصوص اجلرائم على اإلحالة تاليف

مكان كل يف بانكوك(اجلرمية يف عقده املقرر اجلنائية، والعدالة اجلرمية ملنع عشر احلادي املتحدة األمم مؤمتر عمل , )2005أبريل25-18(ورقة

املتحدة األمم الع(منشورات الفقرة)ربيةالنسخة ،114  !"# $13.(
25

اآليل-   البنك من األموال على لالستيالء القانونية الطبيعة عوض، اهللا نصر رقـم: فاضل االسـتئناف حمكمـة علـى  1589/87تعليق

السنة)كويت( احلقوق، مبجلة العدد22، مارس1، ص1998، بعدها283، استي. وما االبتدائية الدرجة حمكمة كيفت علىفقد شخص الء



  

التطور هذا وراء يلهث لألعمال اجلنائي والقانون التكنولوجي، بالتطور حلاقها يف جمهدة أصبحت القوانني

عن وجرائم خمالفات موضوع تكون أن ميكن اليت احلاالت املشرع يتوقع ال حبيث آثار، من عنه ينجم وما

ملواجهةطر من متكن قانونية تغطية بدون جرمية تصرفات عدة معه تبقى ما وهو احلديثة، التكنولوجيا يق

الفاعل،االحتيال على بالتعرف املرتبطة الصعوبات عن فضال ".االفتراضي"هذا

الشركات اجلرائم تلك كلفت فقد املرتفعة، السلبية بكلفتها واالقتصادية املالية اجلرائم وتتميز

سنة-مثال–لربيطانيةا قدره2003يف إسترليين40ما جنيه دوالر72( مليار حبسب) مليار أي

يوميا100 إسترليين جنيه نسبة. مليون أكرب املزورة والشيكات واالختالسات األموال غسل شكل وقد

أن كما اجلرائم، تلك جتاري%17من الحتيال تتعرض الشركات امل. من الشركات يفوتتردد عنية

جراء من باألفراد الالحقة اخلسائر أن كما السوق، يف وضعيتها تأثر من خوفا اجلرائم هذه عن اإلبالغ

بلغت االئتمان بطائق إسترليين400تزوير جنيه مليون
26

.

لسنة املغرب بنك تقرير أفاد فقد للمغرب،  2003وبالنسبة
27

تلقتها  اليت التصرحيات عدد بأن ،

املركز سنةاملصلحة بلغ كفايتها، عدم أو مؤونة بدون بالشيكات واملتعلقة األداء لعوارض ما2003ية

ب323719جمموعه تقدر بزيادة لسنة%1 11تصرحيا، جمموعه2002بالنسبة ما عرفت اليت ،

28تصرحيا291287
سنة.  يف األداء لعوارض املركزية املصلحة إنشاء منذ األداء عوارض عدد بلغ وقد

جمموعهم1997 منها1925000ا سويت أداء، األداء%22عارض عوارض قيمة مثلت وقد ،

التجارية باألوراق يشكل25املرتبطة ما أي درهم كما%8مليار للمملكة، اخلام الداخلي الناتج من

إىل تصل الشيكات دفاتر من املمنوعني نسبة %19أن
29

يف.  التأخر ظاهرة عن األرقام هذه وتربهن

تلكتس اقتضاء ومصاريف االقتصادية الدورة على وخيمة آثار من لذلك مبا املقاوالت مستحقات ديد

تتعلق للمقاوالت بالنسبة باهلاتف االتصال مصاريف ثلث فإن ذلك، على بسيط وكمؤشر املتأخرات،

املقاولة جتاه ديوم تسديد على الزبناء 30حبث
عل.  حاليا تعمل املالية السلطات أن هذهويبدو مواجهة ى

31الظاهرة
.

                                                                                                                                                        

البنـك علـى والنصب التزوير من وبرأته ذلك أجل من وأدانته سرقة بأنه منها سرقها آيل سحب بطاقة باستعمال سيدة حمكمـة, أموال لكـن

اجلرائم تلك كل أجل من املتهم وأدانت عليه، ونصب البنك على بتزوير وكذا بسرقة يتعلق األمر أن اعتربت .االستئناف

26  - www.alarabiya.tv/article.aspx?v=7272    ( )%&'"()  19/11/ 2004  
27

املالية -   السنة املغرب، لبنك السنوي ص2004يونيو. 2003التقرير ،114.  
28 - Rapport annuel de BANK AL-MAGHRIB, exercice 2002, p.106. 
29

 -Voir :Finances News Hebdo, du 
30  - Finances News Hebdo, du  
31 - Voir : L’Economiste, du 3-5 décembre 2004. 



  

سنة املغرب يف الشيك قضايا متابعات عدد بلغ جمموعه2002وقد ما17023ما أي قضية

األموال %45 23يشكل قضايا جمموع سنةمن ويف ما2003، يف الشيك قضايا متابعات عدد بلغ

يشكل16844جمموعه ما أي األموال %71 23قضية قضايا جمموع .من

ج كبريةومتس جمتمعية شرائح األعمال فقد32رائم مصاحل، لدى املتوفرة اإلحصائيات أظهرت

سنةاملتحدةاألمم ضحايا2000برسم وقعوا%28,1أناجلرميةبشأن إفريقيا يف املستجوبني من

جرائم االستهالكي،ضحية عددهماالحتيال بلغ آلسيا عددهمو% 27,6وبالنسبة % 36,7بلغ

والشرقيةبالنسبة الوسطى الالتينية% 19,6وألوروبا ألمريكا 33بالنسبة
.

ف جدا، وخيمة آثار واالقتصاد األعمال جلرائم فإن األخريةولذلك السنوات يف انفجرت قد

الدويل الصعيد على حىت انعكاسات هلا كانت الدول بعض يف كربى أعمال جرائم قضايامثل،قضايا

ENRONE وExecutive Lifeاملتحدة الواليات واألمريكية يف ،Parmalat 

و إيطاليا، وElfيف فرنسا القضاياوغريها)Bank of Credit au Commerce Internatioanl)BCCIيف من

الدويل االقتصاد أركان هزت .اليت

الدول خمتلف ويف فإنه الدويل،لذلك اجلنائي القضائي التعاون صعيد على وحىت تد، اختاذ ابرييتم

عاديا تعامال واالقتصادية املالية واجلرائم األعمال جرائم مع التعامل أن تبني ألنه الظاهرة، هذه ملواجهة

واالستثمار التنمية أساس هي الثقة هذه أن حني يف املستثمرين، ثقة على انعكاس له حلمةو،يكون هي

و األعمال وسعالقات احلبداها، املبادرات عزائم حتبط املستثمرينايارها مهم وتثبط .رة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
بتاريخ-  32 اعتمادها مت األورويب االحتاد دول يف العدل وزراء للجنة توصية  (Recommandation N.R (81) 12)1981يونيو25ففي

األشخاص من كبري بعدد تضر األعمال جرائم أن ودائنون(اعتربت زبناء، منافسون، عمال، ومسامهون، ب)شركاء، تتحمل، اليت للدولة اإلضافة

مصداقيته من االقتصادي النظام وجترد الدويل، وحىت الوطين باالقتصاد تضر أا كما هامة، مداخيل تفقد أو ثقيلة بأعباء ذلك ركزت. نتيجة وقد

اجلنائ العدالة نظام يف توازن وإقامة اجلرائم، تلك من الوقاية يف الزجرية املقتضيات أمهية على يفالتوصية الثقة يوثق مما التقليدية، للجرائم بالنسبة ية

املتقدمة. العدالة الدول من أكثر النامية للدول بالنسبة الطويل، األمد وعلى أكرب، وقع له يكون اجلرائم هذه مثل تأثري أن إىل اإلشارة مماوجتدر

املستدامة التنمية ميدان يف جهودها على .يؤثر
33
ا -  األمم مؤمتر عمل بانكوكورقة يف عقده املقرر اجلنائية، والعدالة اجلرمية ملنع عشر احلادي منشـورات, )2005أبريـل25-18(ملتحدة

املتحدة العربية(األمم الفقرة)النسخة ،107.
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اجلنائية للسياسة الواسع للمفهوم والقـوانني34تبعا العام اجلنائي القانون عناصر من الكثري فإن ،

من تعترب اجلنائية، واملسطرة اخلاصة اجلنائيةاجلنائية السياسة .مكونات

ال خصوصية حنو واضحا توجها تعرف األعمال، ميدان يف اجلنائية السياسة فإن لذلك قانونوتبعا

العام اجلنائي امليدان داخل فرعيا نظاما ليصبح لألعمال، قانونية35اجلنائي تقنيات جمموعة جمرد وليس ،36
 .

جماال أصبح لألعمال اجلنائي القانون فإن منوبذلك القانون هذا ميلكه ملا بالنظر اجلنائية، للسياسة خصبا

والتجاريـة املدنيـة القوانني تعجز تصرفات مواجهة أجل من ضرورة أو فعالية أكثر جتعله قوية ترسانة

مواجهتها عن 37واإلدارية
مقابل.  يف االقتصادي، العام بالنظام يرتبط لألعمال اجلنائي القانون وأن خاصة

القا العامارتباط بالنظام العام اجلنائي عرفه. نون وكما له GERARD FARJATإذ االقتصادي العام النظام فإن

للحماية عام نظام فهو أقليـة( مكونني، محايـة املستهلكني، محاية اجلنائي، للقانون التقليدية املقتضيات

                                                 
اجلنائية  -  34 السياسة ملفهوم مقاربات عدة ع. هناك ستة على يتوزع أن ميكن الذي السياسة هلذه واسع مبفهوم األخذ مبهـاممنها تـرتبط ناصر

والقضائية والتنفيذية التشريعية السلطات هي. خمتلف العناصر بالتجرمي: وهذه املرتبطة القانونية القاعدة التنظيمية(إجياد والضوابط الوقاية)القوانني ،

العقوبة وتنفيذ احملاكمة، ارمني، متابعة اجلرائم، مرتكيب عن البحث اجلرائم، الكث. من خترج وزارةوهكذا يـد من اجلنائية السياسة جماالت من ري

املفهوم هذا حسب اجلنائية السياسة يف املتدخلني لكثرة بالنظر احملليـة،: العدل اجلماعـات العامـة، النيابـة الوزارية، القطاعات خمتلف الربملان،

املفهوم...اجلمعيات يف وحدة عدم إىل يؤدي ما . وهو

الس ملفهوم الضيقة املقاربة يفأما معينـة أولويات وفق اجلنائي القانون لتطبيق كسياسة اجلنائية السياسة تفسري يف فتنحصر اجلنائية، ياسة

اجلنائية الدعوى االقتصادية(ممارسة اجلرمية حماربة املخدرات، حماربة السري، حوادث األحداث، ...).جنوح

اجلنائي السياسة مفهوم تطور فإن املقاربات هذه إىل معنيوباإلضافة لبلد العامة السياسة مع عالقاا يف مقاربتها إىل يقود :انظر. ة

- David Deroussin, Politique criminelle et politique pénale. Actes du colloque « Parquet et politique 

pénale depuis le XIXème siècle », Université de Lyon 3, les 19 et 20 septembre 2002. Source : 

http://www.gip-recherche-justice.fr  (08/12/2004).

لألعمال،- 35 اجلنائي القانون متيز واملوضوع الشكل حيث من عناصر وجود بنفسهالفإافرغم الذات القائم املستقل بالقانون وصفه , ختول

 :انظر

 Fabienne Ghelfi-Tstevin, Droit pénal économique et des affaires, Paris 2001, p. 18…/. 
36

ذاـا،  -   حـد يف كافية تكون ال مثال، الشغل قانون و الشركات قانون و التجاري كالقانون لألعمال املنظمة املوضوعية القوانني أن ذلك

تؤيدها خاصة زجرية مقتضيات وضع من بد ال كان قالوكم. لذلك يعترب«: فإنGAVALDAا املتخصصة القوانني هلذه اجلنائي القانون

للطب بالنسبة اجلراحة تقنياته: مثل كفاية بعدم إقرار        )  Geneviève . Droit pénal. op.cit. p.13:انظر(»فهي
37 - Jean Yves Chevallier, Rapport introductif du numéro spécial de la Gazette du Palais "L'entreprise et le droit 

pénal", n° du 10 – 12 mars 2002, p. 4.   



  

لإلدارة) الشركاء عام نظام كذلك امل( وهو قواعد اللعبة، قواعد قواعـدلتنظيم السوق، قواعد نافسة،

)االئتمان
38

 .

فاعلوهـا، ـا يقوم اليت املمارسات ردع يف األعمال ميدان يف جنائية سياسة أي هدف ويتجلى

املقاولة ملصلحة أو اخلاصة ملصلحتهم سواء املقاولة تسيري آليات الوصول. 39باستغالل هي الغاية أن ورغم

املخالفات من درجة أدىن مـعZero Infractionإىل يبقـى ولكنه التحقيق، صعب يعترب اهلدف هذا فإن

اجلنائيـة العدالة أن املفروض ومن تستهدفه، الذي امليدان كان مهما جنائية سياسة كل ـمه هو ذلك

واالقتصاد األعمال ميدان بضوابط املخلة األفعال لزجر املضمار هذا يف هاما دورا . تلعب

سي توجهات على حيـثوللوقوف مـن مميزاا،سواء ألهم سنعرض امليدان، هذا يف اجلنائية استنا

التشريعية، املواجهة لألعمال،أسلوب اجلنائي القانون قواعد لصياغة الفنية القواعد حيث مـنأومن أو

املسـؤولية خصوصية حيث من أو واملتابعة، الضبط مسطرة حيث أومن الصادرة، العقوبات طبيعة حيث

يف األعمالاجلنائية .ميدان

القانونيـة،-أ النصـوص يف تعدد أو ازدواجية هناك التشريعية، املواجهة أسلوب حيث فمن

يتم :حيث

العام  اجلنائي القانون مقتضيات األمانة( تطبيق خيانة النصب، السرقة، مثل جلرائم بالنسبة

...).والتزوير

لقطاعات  بالنسبة خاص جنائي قانون مقتضيات االقتصـاديةوتطبيق الناحيـة مـن هامة

واجلمارك املقاولة لصعوبات اجلنائي والقانون الشركات قانون مثل  ...واالجتماعية

من كل صدور قبل مثال للشركات القدمي اجلنائي القانون كان فقد االزدواجية، هلذه وتبعا

رقم رقم95-17القانون والقانون املسامهة بشركات بب96- 5املتعلق الشركاتاملتعلق يستند-اقي

نصوص ثالثة 40إىل
 :

العام- اجلنائي اجلنـائي: القانون الشخص مسئولية النصب، األمانة، خبيانة املتعلقة املسائل يف

مشترك؛ مال يف والتصرف هلا، اخلاضع والعقوبات

للشركات- القدمي اجلنائي  ؛)1926شتنرب1وظهري1922غشت11ظهري(القانون

اخل- اجلنائي يفالقانون املؤرخ البورصة قانون مثل  .1993شتنرب21اص

                                                 
38  - Mireille Delmas- Marty, L’évolution du droit pénal des affaires, Gazette du Palais, 26-27 mars1999, p.8. 

:نظرا - 39  

Geneviève . Droit pénal.op.cite.p.12.
40   - Rachid Lazrak, le nouveau droit pénal des sociétés au Maroc, édit la porte, Rabat, 1997, p. 6.…/. 



  

يتم-ب  فإنه لألعمال، اجلنائي القانون قواعد لصياغة الفنية القواعد حيث :ومن

اإلحالة  تقنية إىل 41اللجوء
اإلخـالل:  تعاقـب الـنص يف الـواردة العقوبات إن حبيث

العنا بيان دون النص، نفس يف سابقا عليها املنصوص يؤديبالواجبات مما للجرمية املكونة صر

التشريعي التضخم  .إىل

من العام اجلنائي القانون يف عليها املنصوص العقوبات على باإلحالة أحيانا تتعلق اإلحالة أن كما

اخلاصة النصوص اجلنائي. قبل القانون يف عليها املنصوص العقوبة تطبيق إىل تشري اخلاصة النصوص إن بل

أشد كانت إذا اخلاصالعام النص عقوبة الباحثني. من أحد مقولة تتحقق هنا ال:" ومن اجلنائي القانون إن

األعمال عامل يف يتدخل عندما عبوسا أكثر يصبح لكنه عيوبه، أقل وهذا من. 42"يضحك، كل نصت فقد

رقم376املادة القانون رقم102واملادة95-17من القانون الصـياغة(96-5من يف ) املتوحدتني

أنه مبقتضاه"على املعاقبة األفعال كانت إذا إال القانون هذا يف عليها املنصوص الزجرية األحكام تطبق ال

اجلنائي القانون أحكام حسب أشد، جنائيا تكييفا تقبل يف". ال أشـد عقوبـات هناك كانت إذا أنه مبعىن

اجلنائ القانون عقوبة فإن الشركات لقانون بالنسبة اجلنائي مبـاالقانون األخذ يتم أنه أي تطبق، اليت هي ي

قسوة أشد دون43هو الشركات، جلرائم بالنسبة العود حالة يف تضاعف العقوبات كون عن فضال هذا ،

الفصلني مقتضيات املقررة157و156مراعاة الغرامات ختفيض جواز عدم وكذا اجلنائي، القانون من

تنفيذها توقيف .وال
 

ال  القاعدة واضعي األعمالتعدد ميدان يف الزجرية البـاحثون: قانونية هـذا 44ويعـزي

احتـرام أجـل مـن قطـاع كل يف تقنيون يضعه األعمال ميدان يف والعقاب التجرمي كون إىل الوضع

كـل يف يكون ذلك ألن ونظرا وحده، اجلنائي القانون واضعي صنع من ليس فهو له، املنظمة املقتضيات

متب فترات وعلى حدة، على االنسجامقطاع يفقد لألعمال اجلنائي القانون فإن .اعدة،

املرتكبة  اجلرائم بعض خلطورة نظرا أحيانا، استثنائية بصفة اجلديدة القوانني برجعية األخذ

عـن بـالزجر املتعلق القانون مثل العامة، الصحة على باخلطر منها يرتبط ما خاصة األعمال، ميدان يف

األمة بصحة املاسة 45اجلرائم
باملغربقض( املسمومة الزيوت واجـب)ية بفـرض املتعلقة املقتضيات أو ،

                                                 
41  - Wilfrid. Droit pénal des affaires. op. cit. p 61. 

42  - Ph. Conte, Semaine juridique, Entreprise et affaires, Cahier de droit de l'entreprise, 12 octobre 2000, n° 3. 

Cité par Danielle Corrignan – Carsin, introduction du numéro spécial de la Gazette du Palais "L'entreprise et le 

droit pénal", n° du 10 – 12 mars 2002, p. 3.   

43 - Rachid Lazrak, L'aspect pénal de la loi sur la S. A. in La loi sur la S. A. Forces & Faiblesses,  Institut 

IMADE pour la formation continue, Casablanca, 2001,  p. 48. 

44  - Geneviève . Droit pénal.op.cite.p.15 
رقم -  45 شريف الثاين26بتاريخ1-59-380ظهري بتاريخ. ر.ج(1379ربيع الثاين27عدد ). 1959أكتوبر30موافق1379ربيع

امل الظهري من األول الفصل نص أنهفقد على معـدة"ذكور مـواد أو منتوجات بصنع االجتار قصد بتبصر قاموا الذين األشخاص باإلعدام يعاقب



  

رقـم املسامهة لشركات اجلديد القانون ملقتضيات قدميا املؤسسة املسامهة شركات وضعية –17مالءمة

املالءمة95 هذه إجراء عدم عند بغرامات الشركات متصريف معاقبة طائلة 46حتت
. 

الصا-ج العقوبات طبيعة حيث أصنافومن عدة إىل تتنوع فإا األعمال ميدان يف :درة
  

اإلدارة،  قبل من املفروضة  الغرامات

الزجرية  احملاكم أو املدنية احملاكم طرف من ا احملكوم  .الغرامات

الذاتيني  لألشخاص بالنسبة احلبسية  .العقوبات

االعتباري  الشخص وضعية تناسب  .عقوبات

م  املنع مثل التكميلية الصفقاتالعقوبات من اإلقصاء املؤسسة، إغالق النشاط، مزاولة ن

العقوبة وإشهار املصادرة  .العمومية،

العقوبة  لتشديد العود مبسألة  .االعتداد

املنفذة  اجلهات األبناك: تعدد اإلدارة،  ...احملاكم،

مـن-د بـالتحري القائمني أصناف تعدد عن وفضال فإنه واملتابعة، الضبط مسطرة حيث ومن

ومفتشي اجلمارك، ومأموري الغش، قمع جرائم يف بالبحث واملكلفون القضائية، الشرطة ضباط

الواجبة تلك مثل املختصة، اجلهات لدى باملخالفات التصريح مسطرة هناك فإن وغريهم، الشغل

مشـروع وفـق األبناك على يقع الذي باالشتباه التصريح وكوجوب احلسابات، مراقب على

مكافحة األموالقانون  .تبييض
 

ملسـري-هـ اجلنائيـة املسؤولية مناط فإن األعمال، ميدان يف اجلنائية املسؤولية خصوصية حيث ومن

واألنظمـة القوانني على احلفاظ على السهر واجب عليه يقع الذي للمسري، الشخصي اخلطأ هو املقاولة

يسريها اليت املقاولة . 47داخل

اجلنائية املسئولية النصـوص48"املقاولنيهلع"وتثري بعـض تتضمنها اليت املخالفات حلجم بالنظر

مـن األعمـال ميـدان يف اجلنائية املسؤولية به تتميز ملا بالنظر وذلك مثال، بالشركات املتعلق كالقانون

                                                                                                                                                        

بيعها أو للبيع عرضها أو توزيعها أو مسكها باشروا أو العمومية الصحة على وخطرية البشرية أنه".  للتغذية على منه الثاين الفصل يعاقـب" ونص

األ الفصل يف املبينة اجلرائم هذاعن الشريف ظهرينا صدور تاريخ اقترافها سبق ولو ".ول
46  - voir: Abid Kabadi, Les aspects juridiques de la non harmonisation des sociétés. in La loi sur la S. A. Forces 

& Faiblesses,  Institut IMADE pour la formation continue, Casablanca, 2001,  p. 71…/. 
47   - Patricia HENNION, la délégation d'autorité et ces effets, la Gazette du Palais, 26 et 27 mars 1999, P.21 

اجلديد 48 -  التشريع يف التجارية الشركات خصائص املشيشي، العلمي اإلدريسي عدد. حممد املغربية، احملاكم يناير8مبجلة ،2000فرباير–،

.69ص



  

االعتبارييني لألشخاص اجلنائية للمسؤولية بالنسبة خاصة طـرف49مميزات، من تردد حمل زالت ال اليت ،

وال الشيكاتالفقه ميدان يف خاصة الباب هذا يف حمدودة قرارات القضاء أصدر حيث ، املغرب يف قضاء

الغش وقمع   واجلمارك
50

.  

املقاولـة باعتبار إذ متميزة، خصوصيات األعمال ميدان يف االعتبارية األشخاص مسؤولية وتثري

اجلرمي الفعل اقتراف يف دورا منهم لكل فإن فاعلني، عدة التقاء 51مركز
السـببية.   تسلسل خالل ومن

يلقـي مما األعمال، ميدان يف اجلنائية املسؤولية إسناد يف خاصية هناك أن يظهر بينهم، احملتملة أو احلقيقية

واإلفـالس، والشركات واجلمارك الضرييب التهرب ميدان يف خاصة اجلنائي، الشريك نظرية على بظالله

ا مبثابة أحيانا الشريك متابعة تتم مسرييهاحيث أو املقاولة رئيس إىل املسؤولية متديد ويتم الرئيسي، لفاعل

هـذا الشخصي، بطابعها أصال تتميز اجلنائية املسؤولية أن رغم هلم، التابع الغري فعل عن ملسؤوليتهم تبعا

كون عن الفعليفضال اجلنائيةيتحملاملسري .  52املسئولية

                                                 
49

نصت - رقم373املادةفقد قانون الشـركات95-17من ميدان يف املخالفات عن جنائيا املسئولني خبصوص املسامهة، بشركات املتعلقة

أنه على التسيري أو التدبري أو اإلدارة أجهزة أعضاء القسم"من هذا مفهوم يف التسيري أو التدبري أو اإلدارة أجهزة أعضاء بتعبري : يقصد

املسامهة- شركات الس؛يف يف األعضاء غري العامون واملديرون الرئيس ذلك يف مبا اإلداري الس أعضاء اإلدارة، جملس ذات

السني- هذين أعضاء الرقابة، وجملس اجلماعية اإلدارة جملس ذات املسامهة شركات ".  يف
50

:انظر-

بالن-فرنسوا- القان-بول يف املعنوية لألشخاص اجلنائية املغريباملسئولية عدد. ون للقانون، املغربية ص1988سـنة19بالة ومـا220،

. بعدها

وهايب- املعنوية–يوسف لألشخاص اجلنائية التقنني: املسؤولية إىل عدد. احلاجة والقانون، القضاء ص150جملة بعدها107، ,وما

- M. AMZAZI, Responsabilité pénale des sociétés  en droit marocain, Revue juridique politique et économique 

du Maroc, n° 17, 1985. p. 9…/. 

- François Paul -BLANC, La détermination de l'auteur de l'infraction dans le droit marocain des fraudes: La 

responsabilité pénale des personnes morales est-elle exclusive de responsabilité pénale des personnes 

physiques?, Revue marocaine d'économie et de droit comparé, n° 20, 1993. p. 69…/. 

DRISS Begdouri: L’article 127 du code pénal et la nouvelle Société anonyme. Etude non publiée. 
51
اال -  حمكمة نظرا قضية لذلك مثاال الباحثون بباريسيعطي باألطفـال- Talc Morhangeقضية-ستئناف خاص مبنتوج تتعلق واليت

مادة مقادير يف زيادة عرضية بصفة تضمن املنتوج هذا تضمن فقد جسـيمةHexachlorophèneالرضع، وإصابات وفيات إىل أدى . مما

شركات ثالث مسريي متابعة إىل القضية هذه أدت للمادة،: وقد املنتجة رئـيسالشركة منـدوب املادة، هيأت اليت الشركة املصنعة، الشركة

آخرين متدخلني وعدة للمادة املهيئة   .Geneviève . Droit pénal. op. cit. p.57: انظر. املقاولة
املادة -  52 نصت رقم374فقد القانون أنه95–17من على مثال املسامهة بشركات اليت: "املتعلق القسم هذا أحكام أعضـاءتطبق ختص

إدارة آخـر، شـخص بواسـطة أو مباشـرة سواء فعال زاول قد يكون شخص كل على املسامهة لشركات التسيري أو التدبري أو اإلدارة أجهزة

حملهم باحللول أو القانونيني ممثليها باسم إما تسيريها أو تدبريها أو املذكورة ".الشركات

املادة نصت رقم100كما القانون أنهامل96-5من على الشركات بباقي مسـريي:"تعلق ختـص الـيت الباب هذا أحكام تطبق

ممثلـها باسـم إمـا شركة تسيري آخر، شخص بواسطة أو مباشرة سواء فعال، زاول قد يكون شخص كل على القانون هذا موضوع الشركات

حمله باحللول أو ".القانوين
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هي األنظمة، من كثري يف الغالبة املالحظة فإن األعمال، قوانني نصوص احترام تأمني يف رغبة

املقاولة مواجهة يف اجلنائي اخلطر قوى مما اجلنائية، النصوص اخلطر. تضخم يف تصاعد هناك فأصبح

أو اإلمهال طريق عن إما املقاوالت، مسريو له يتعرض الذي نية،اجلنائي حبسن حىت أو بالقواعد جهال

السري، والتشغيل األجراء، وسالمة صحة على واحلفاظ الشركة، أموال استغالل جماالت يف خاصة

الصالحيات تفويض حالة ويف البيئة، على والتأثري اجلنسي، والتحرش الفعلي، الشخص. واملسري أن كما

خمالفات عدة دده . االعتباري

املالحظ أن القيامإال يتم اليت هي حمدودة متابعات فإن باألعمال، املتعلقة اجلرائم تعدد رغم أنه هو

بلدان عدة تعرفه الوضع وهذا مثال–ا، املتعلقة–فرنسا املقتضيات تفعيل يتم ال خمالفات هناك أن إذ

الباب هذا يف مبقتضيات املشرع احتفاظ جدوى عن التساؤل إىل يدفع الذي الشيء طريقهـاا، جتد ال

املقاوالت مسريي على جامث جنائي ضغط من تشكله ما رغم التنفيذ، الشركات53إىل ميدان يف جتثم حيث

الشركات900بفرنسا مسريي كاهل على 54مادة
جبـرائم.  تتعلـق زجرية نصوص عدة هناك أن كما

ر دورا يلعب وجودها أن يبدو أن دون مفعلة، غري لكنها املغرب يف فعاالالشركات .55ادعا

جممـوع كون باملغرب، األعمال ميدان يف املخالفات وتكثري التجرمي تصاعد ظاهرة على يدل ومما

الشركات قوانني يلي338تبلغ 56خمالفات كما توزع : خمالفة

تتضمنها172 املسامهة؛48خمالفة لشركة بالنسبة مادة

تتضمنها77 امل18خمالفة املسامهة لشركات بسطة؛مادة

تتضمنها39 ذات9خمالفة والشـركات املسـامهة شركة غري األخرى للشركات بالنسبة مواد

احملدودة .املسئولية

                                                 
53   - Jean Claude Marin, La mise en œuvre de l’action publique, Gazette du Palais, 26-27 mars1999,P . 24. 
54 - Pierre BEZARD, L'objet de la pénalisation de la vie économique in Thèmes et Commentaires: Les enjeux 

de la pénalisation de la vie économique. Dalloz. Paris 1997, p. 13. 
55 - Rachid Lazrak, Le nouveau droit pénal des sociétés au Maroc, op. cit. p.  
56-  Rachid Lazrak, Le nouveau droit pénal des sociétés au Maroc, op. cit. p. 11 et 12. 



  

حيـث من اجلديد الشركات قانون أهداف حتقيق ضمان يف يتمثل كان املشرع هاجس أن ويبدو

ميد يف فرضها اليت الواجبات مجيع بتأييد وذلك الشركاء، ومحاية الشـركاتالشفافية جبـزاءات-ان

الشركة انتهاء إىل اإلدارة إىل التأسيس من الشركة، مراحل مجيع يف احترامها، أحـد. تضمن قال وكما

كذلك: املختصني فإنه الشركاء، تعاقد حساب على الشركة حبياة يتعلق ما كل تقريبا املشرع نظم فمثلما

شيء كل 57جرم
بعق.  القانونية املقتضيات تأييد مت حـلإذ جمـرد أن املشرع ارتأى حيث جنائية، وبات

التصـرفات أمـن لضمان كافية ليست للمسريين املدنية املسؤولية وأن مفيدة، عقوبة يشكل ال الشركة

فاعلية أكثر اعتربها جنائية عقوبات إذن فقرر املشروعية، 58واحترام
.

ظهرتوقد أن ذلك، آثار من املسكان شركات قانون تطبيق يف حيـثصعوبات من سواء امهة،

اجلديد القانون مع القائمة الشركات وضعية ذلك59مالءمة ونتيجة تضمنها، اليت العقوبات حيث من أو

الشركات خلق نسبة شكلت حيث املسامهة، شركات دون من للشركات أخرى أشكال حنو توجه وجد

سنة يف املسؤولية على2003احملدودة يزيد احملد%80ما الشركات مقابلمن بالنسـبة%2ثة،

تبلغ زيادة نسبة املسؤولية احملدودة الشركات سجلت وبذلك املسامهة، لسنة%29لشركات بالنسبة

بنسبة2002 تراجعا املسامهة شركات شكلت الفترة%30بينما نفس 60خالل
نتيجة.  من كان وقد

ي فيما خاصة لتعديله مشاريع إعداد مت أن القانون هذا من منهالتذمر اجلنائي باجلانب .تعلق

فعاليـة عـدم مسألة يطرح ا، املتعلقة النصوص تطبيق وقلة األعمال ميدان يف التجرمي تكثري إن

يف التقييـدات إلجـراء احملـدد بالوقت التقيد عدم ذعرية ذلك على وكمثال لألعمال، اجلنائي القانون

التجاري .  السجل

فإن فرنسية إحصائيات حسب أنه تشـكلكما لكنـها واحـدة مرة جمرمة عنف بدون السرقة

اجلرائم%50 هناك. من الشركات قانون يف تشـكل200لكن ال الشركات جرائم أن غري جمرم فعل

من أقل اجلرائم%1سوى 61من
حبمايـة.  أساسية بصفة يتعلق الشركات قانون إطار يف املتابعات وأن

بسوء الشركة أموال يف والتصرف الشركاء منحقوق تقل فرنسا يف اال هذا يف القضايا نسبة وأن نية،

اجلنسية اجلرائم عن ألخرى 62سنة
 .
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 - Rachid Lazrak, L'aspect pénal de la loi sur la S. A. in La loi sur la S. A. Forces & Faiblesses,  Institut 

IMADE pour la formation continue, Casablanca, 2001,  p. 45 et 46. 
58 - Evaluation de la législation commerciale du Royaume du Maroc, rapport élaboré par l'USAID – Maroc, 

2003, p. 10. 
59  -  Abid Kabadi, Les aspects juridiques de la non harmonisation des sociétés. La loi sur la S. A. Forces & 

Faiblesses,  Institut IMADE pour la formation continue, Casablanca, 2001,  p. 79. 
60  - Société anonymes: Loi contestée, réforme à la traîne. L'ECONOMISTE  du 12 mars 2004.   
61

 - Geneviève . Droit pénal.op.cite.p.14. 
62

 - Bernard Bouloc, Droit pénal des sociétés, in  la Gazette du Palais, numéro spécial "L'entreprise et le droit 

pénal" du 10 – 12 mars 2002, p. 14. 



  

الواسع مبعناها األموال جرائم شكلت املغرب سنة63ويف قدره2002يف ويف72603ما قضية،

قدره2003سنة من71036ما سنة334100قضية تسجيلها مت زجرية ميثل2003قضية ما أي ،

. %21،26نسبة
 

نسبة األعمال جرائم شكلت فرنسا سنة%5ويف فرنسا يف اجلرائم جمموع مـن2000من إذ

فإن581826أصل واملالية26077إدانة االقتصادية املادة مهت يف64منها اإلدانـة تتجاوز مل حني يف ،

سنة واالقتصادية املالية اجلرائم من%4نسبة2003ميدان إذ أصـل، فـإن    525053من إدانـة

واملايل16705 االقتصادي امليدان م 65منها
 .

يف بالفعـل تقـع والـيت ارمة، املمارسات كثرة رغم األعمال ميدان يف املتابعات قلة وخبصوص

تبلغ األعمال جرائم تكلفة بأن يقدرون الباحثني فإن اجلرائم10الواقع، باقي تكلفة فرنسا(أضعاف يف

املتحدة )األمريكيةوالواليات
واملخالفـات،66 الضـرييب الغش جرائم نسبة يف خاصة بصفة هذا ويظهر

األموال جرائم لباقي بالنسبة قليلة تعد اليت إىل. اجلمركية بالقيـاس باهضـة تكلفتها فإن ذلك رغم لكن

الشائعة األعمال جرائم واالحتيال(باقي والنصب الضـرييب)السرقة الغش جرائم كون عن فضال هذا ،

برمته الوطين االقتصاد على أثر ذات اجلمركية .67واملخالفات
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حمجـــوزضــقملشــت -  وإتــالف والنصـــب األمانــة وخيانـــة احليــازة وانتـــزاع والســرقات الشـــيك ايا

تنفووالتفـــالس وعـــدم النـــار وإضـــرام وإخفـــاءالتخريـــب الفنيـــة امللكيـــة علـــى واالعتـــداء عقـــد يـــذ

اجلرميةاملتحصل صفةمن وانتحال والتزييف    .والتزوير
64 - Chiffres clés de la justice, Ministère de la justice (France), octobre 2001. 
65

 -  Chiffres clés de la justice, Ministère de la justice (France), novembre 2004. 
66 - Geneviève Giudicelli-Delage, Droit Pénal des Affaires, op.cit.p.4. 

الصدد  - 67 ذا هامة إحصائيات   :انظر

 Geneviève Giudicelli-Delage, Droit Pénal des Affaires op.cit.p.4 

  



  

 ;' <  

!"#$%& '&()* + ,)-"./& ,0")12& 3"45  

هدفني حتقيق إىل يرمي املنازعات، يف للفصل فعال نظام توطيد يف اجلنائية السياسة حتقيق: تساهم

املصاحل هذه بني وكذلك اخلاصة، املصاحل بني العـامالتوازن النظام 68ومستلزمات
السياسـة.  أن كمـا

يف دف غايتنياجلنائية إىل األعمال :ميدان

جهة؛- من االحنرافات مواجهة

أخرى- جهة من للوقاية فرص  .وإعطاء
 

وإال    القـانون، أوجبها اليت املقتضيات الحترام زجرية مؤيدات سن تفرض االحنراف مواجهة إن

غ نصائح، جمرد تصبح بلفإا فقط الردع يف ينحصر ال األعمال، ميدان يف اجلنائية السياسة هدف أن ري

أيضا الوقاية جمال إىل ذلك . يتعدى

املعطيني، هذين االعتبار بعني يأخذ أن ينبغي األعمال ميدان يف جنائية سياسة معامل وضع فإن لذلك

االقتصادي امليدان يف اجلنائية العدالة تواجه حتديات هناك ذلكألن ومن ،:

باملعلوميات؛- املرتبطة باجلرائم يتعلق فيما خاصة هلا، التصدي ينبغي جديدة جرائم  ظهور

الكفاية؛- فيه مبا لألعمال اجلنائي القانون مقتضيات تفعيل  عدم

األعمال؛- جرائم لبعض بالنسبة املالية العقوبات نظام فعالية عدم

األفعال- بعض جترمي عدم حنو ميدان(التوجه املقاولةيف وصعوبات ؛)الشيك

الضرييب- امليدان يف خاصة اإلدارية بالعقوبات املستقلة؛69األخذ اإلدارية اهليآت طرف  ومن

                                                 
68 - Pierre BEZARD, L'objet de la pénalisation de la vie économique, in Thèmes et Commentaires: Les enjeux 

de la pénalisation de la vie économique. Dalloz. Paris 1997, p. 12.  
69

مقتضياته-   على ويغلب بالضرائب، املتعلقة اخلروقات اجلبائي اجلنائي القانون إدارة«يزجر تعرفهـا الـيت اإلداريـة الطبيعة ذات العقوبات

على ختصصاا مبختلف الضريبيةالضرائب العملية مراحل مجيع يف بواجباته القيام عن املكلف امتناع فيـتم. »إثر للحريـة السالبة العقوبات أما

الزجري القضاء بواسطة جنائيا عليها املعاقب اخلطرية اجلرائم يف جسيمة. تقريرها ضريبية خمالفات فإن العقوبات، هلذه اإلداري الطابع لغلبة ونظرا

لعقوبا ختضع جنحـةال واجلزائـري الفرنسي القانون من كل يعتربمها الذي الضريبة ألداء اجلماعي الرفض أو الضرييب التهرب جلرائم صارمة ت

فيهما احملاولة على اجلبائي. ويعاقبان اجلنائي القانون به يتميز :ومما

؛- اجلمركية املخالفة يف للمتابعة بالنسبة الشكاية تطلب



  

سكسوين- األجنلو النظام يف املعتمدة املدين التعويض بعقوبات األخذ  ".Punitive Damag"تصاعد

ال أمام جديدة ومقاربات توجهات عدة تنبسط التحديات، هذه ملواجهـةفأمام اجلنائيـة سياسـة

يلي كما وذلك األعمال، جرائم :مستجدات

القانوين–1 الفراغ :مواجهة

والتعمري، البيئة، ومحاية املستهلك، حبماية يتعلق فيما يتعلق فيما القانوين الفراغ بعض هناك الزال

و األمـوال، وتبييض األداء، بطاقات واستعمال وسرقة الفكرية، امللكية األشـخاصوقضايا مسـؤولية

امليادين. املعنوية ذه املرتبطة اجلرائم ملواجهة قانوين إطار توفري يتطلب ما .وهو

األعمال–2 جرائم ميدان يف القضاة :ختصص

وحـدات وخلـق التخصص، يستوجب األعمال ميدان يف الكامل بدوره اجلنائي القاضي قيام إن

باأل املرتبطة القضايا يف للنظر اجلمركيـةباحملاكم واملخالفات الكاذبة والدعاية التجاري كاالحتيال عمال

والتعمري االئتمان وخمالفات األبناك وقضايا الصرف امليـدان. وخمالفات يف القضاء تدخل لتنامي واعتبارا

هي األعمال قاضي مهمة تعد مل إذ االقتصادي، حميطه على للقضاء تفتحا يستوجب األمر فإن االقتصادي

اخل االقتصاديحل الواقع يف والفعال اإلجيايب التأثري كذلك هي بل فقط، الفردي .الف

يتعلـق فيمـا خاصـة األعمال، عامل وتطلعات حاجيات سيليب امليدان، هذا يف القاضي فتخصص

ووضوح مساطرها، وبساطة العدالة، ولوج اجتهاداتقراراتبسهولة وثبات ،أحكامـهوسرعةهالقضاء،

الفارق االقتصاديوتقليص والزمن القضائي الزمن ألن.بني املبـادرة، وتنطلـق الثقـة، تشيع بذلك إذ

بعلىيكونجلميعا يعطيعلم الذي القانونيةالقضاءهاملعىن الرتاع،للقاعدة احليباعتبارعند القانون أن

احملاكم تصنعه الذي القضاء. هو لقرارات تكون أن ميكن أيضا، احليـاةةإجيابيانعكاساتوبذلك على

االقتصاديةاالقتصادية السياسة مرتكزات أهم من بذلك ويصبح إىل.، االقتصاديني الفاعلني نظرة وتتغري

ضـمان يف القضاء دور تعكس وثقة تقدير نظرة إىل متضاربة قرارات تنتج ثقيلة آلة اعتباره من القضاء

القانوين . األمن

جرائم–3 يف متخصصة عامة نيابات :األعمالإجياد

                                                                                                                                                        

الضري- اجلزاء ضرراعتبار من حلقها عما الضرائب ملصلحة املشرع فرضه مدنيا تعويضا القانون"يب يف حبسية عقوبات وجود عدم يفسره ما وهذا

نادرة حاالت يف إال املغريب : انظر". الضرييب

الرباط األوىل، الطبعة باملغرب، اجلبائية للمنازعات القانوين النظام أبليال، الرمحان وعبد مرزاق 187و40الصفحات،1996حممد

.190و



  

متخصصني عامة نيابة قضاة إجياد الكربى–إن احملاكم يف األعمال،-خاصة جرائم ميدان يف

بل فقط، مشوليتها يف تقيم ال اجلنائية السياسة أن ذلك اخلصوص، ذا اجلنائية السياسة تنفيذ يف سيساعد

القطاعية الناحية من حىت العامة،(كذلك النيابة قضاء احلكم، السلطاتقضاء القضائية، الضابطة

السياسة). اإلدارية هلذه انعكاسا إال ليس األعمال، ميدان يف العامة النيابة قضاة من جانب ختصص وإن

ارم شخصية من أكثر الرتاعات بتقنية يتميز الذي األعمال، بعامل املتعلقة القطاعية، 70اجلنائية
.

مت اقتصادية شرطة إجياد يقتضي األمر أن العامةكما النيابة مع تام انسجام يف تعمل .خصصة

اجلنائية-3 السياسة أولويات إطار يف العامة النيابة طرف من مبادرات :اختاذ

إن بل عامة، بصفة اجلنائية السياسة تنفيذ ميدان يف العامة النيابة به تقوم الذي الدور خيفى ال

ميدا يف العامة النيابة فقه هي اجلنائية مرتكبيهاالسياسة ومتابعة اجلرائم عن البحث فإنه71ن ولذلك ،

اليت املمارسات بعض ردع ميدان يف أولويات وحتدد تدابري تتخذ أن األعمال، مبيدان يتعلق فيما ميكنها

مفيدة، مبادرات بشأا تتخذ أن العامة للنيابات ميكن واليت االقتصادية، الساحة على آلخر حني من تطفو

املبادرات ضدمثل متابعات كفتح العشرين القرن سبعينات منذ فرنسا يف العامة النيابات ا قامت اليت

التجارية احملاكم أمام العامة النيابة ودور املزورة، الفواتري جنائية. أصحاب سياسة بالتدريج ترسخت حبيث

طوال الفرنسية العامة النيابات من الكثري داخل واملالية االقتصادية املادة دعمهايف مت أن إىل الثمانينات

احلياة على وأثرها اخلطرية األفعال بعض بشأن العامة للنيابة املتكاملة النظرة التجربة أظهرت بعدما قانونا،

دعوى سياق يف بل جنائية عمومية دعوى بواسطة فقط ليس العامة النيابة تدخل بفضل االقتصادية،

ص معاجلة مساطر إطار يف اقتصادية املقاولةعمومية 72عوبات
اجلنائية.  السياسة فإن التوجه هذا وبفعل

أمام العامة النيابة حضور تستوجب اليت القضائية السياسات هو مدى، أكرب سياق يف تندرج أصبحت

واالجتماعية والتجارية املدنية 73احملاكم
 .

األعمال-4 جرائم بعض جترمي عدم :عقلنة
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 - Christian BRUCHI, Rapport sur " Paquet et politique pénal depuis le XIX e siècle ", centre du droit et de la 

pensée politique, université jean Moulin, Juillet 2001. 
71 - Jean – Claude Marin, Méthodologie de l'approche et du traitement de la délinquance économique et 

financière: Politique pénale et délinquance économique et financière. in Thèmes et Commentaires: La justice 

pénale face à la délinquance économique et financière. Dalloz. Paris 2001, p. 45…/. 
72

  - François Falleti, les politiques pénales, . Actes du colloque « Parquet et politique pénale depuis le XIXème 

siècle », Université de Lyon 3, les 19 et 20 septembre 2002. Source : 

http://www.gip-recherche-justice.fr  (08/12/2004). 
73

املادة-  مقتضيات عنه عربت ما وفق االجتاه هذا عن يعرب األسرة قضاء أقسام أمام العامة النيابة حضور األسرة3ولعل مدونة .من



  

بعض جترمي عدم إىل دعوات يتعلقهناك ما خاصة األعمال، بقواعد باإلخالل املرتبطة التصرفات

واإلفالس الشيك جرائم فبدل. ببعض االجتاه، هذا يف خطوات املغريب املشرع خطا متولقد املفلس معاقبة

ورغم بالتدليس، والتفالس البسيط التفالس بني كبري متييز هناك يعد ومل املقاولة، صعوبة مبعاجلة األخذ

األكثراحتف والتصرفات اجلرائم بعض خبصوص بالغرامة أو للحرية سالبة بعقوبات التجارة مدونة اظ

عن فضال هذا التجارية، األهلية كإسقاط أخرى إجراءات اختاذ من القاضي مكنت ذلك مع فإا خطورة،

مؤخر اجلنائية املسطرة به أخذت الذي الزجري امليدان يف بالصلح املتعلق العام لبعضاملبدأ بالنسبة ا

.اجلرائم

من فأصبحت إداريا تعاقب كانت املنافسة بقواعد تتعلق ممارسات فإن املقارن الصعيد وعلى

كانت اليت املخادعة التجارية املمارسات أما بباريس، االستئناف حمكمة بإشراف املنافسة جملس اختصاص

التجاري القضاء اختصاص من اليوم أصبحت فقد صرح. جمرمة يفوقد مؤخرا الفرنسي العدل وزير

ب خطبه القاضيأنإحدى طرف من يصحح أن املناسب من الشركة وثائق على الشركة طبيعة ذكر إغفال

جرمااملدين اعتباره 74بدل
.

االحتيال بني مثال االحتيال ميدان يف التمييز إىل متيل اجلنائية السياسة توجهات بعض أن كما

من الطبيعية غري االحتيالوالتصرفات جرمية لردع يتدخل أن اجلنائي للقاضي ميكن حيث املهنية، الناحبة

القاضي فيها يبت أن ميكن العقوبة فإن املهنية الناحية من الطبيعية غري للتصرفات بالنسبة أما قسوة، بكل

املستقلة اإلدارية اهليآت حىت أو املنافسة(التجاري خي). جملس أصبح اجلزائي القاضي إن أمامحبيث تفي

ألعمال بالنسبة األمر ونفس مستقلة إدارية سلطة أمام وحىت أو املدين، القاضي أو التجاري، القاضي

.البورصة

إىل االجتـاه فإن باألعمال، املرتبطة اجلنائية السياسة ميدان يف اجلديدة التحديات هذه وأمام لذلك

األعمال، ميدان يف األفعال لبعض اجلزئي التجرمي ومعـايريعدم بشروط وحمكوما معقلنا، يكون أن ينبغي

مرتني املعاقبة عدم مراعاة وكذا الضرر فداحة ومدى املخالفة، عن الناجم والضرر احملمية، باملصلحة تتعلق

وجنائيا 75إداريا
.

األعمال- 5 ميدان يف العقوبات :مالءمة
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 - Intervention de M.  DOMINIQUE PERBEN, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE. 

Devant le conseil  Economique et Social, le Mardi 9 mars 2004, sur La judiciarisation de l’économie. Source : 

http://www.justice.gouv.fr  (08/12/2004). 

 
75 - Mireille Delmas - Marty, l'évolution du Droit pénal des affaires, Gazette du Palais, 26-27 mars 1999,P.10. 



  

بقانو اخلاصة اجلنائية النصوص يف املفروضة العقوبات ملسرييتشكل بالنسبة هاجسا األعمال ن

اإلمهال مبجرد املرتبطة األفعال لبعض بالنسبة خاصة .املقاوالت،

املرتكبة املخالفات مع وتناسبها املقررة، العقوبات فعالية هو املطروح فإن وجدت. ولذلك وقد

اجلنائية السياسة ملقومات اقتصادية الزجريةتناقش76حتليالت العقوبات فعالية اإلجراممدى ميدان يف

ممارسة يف املشروعة غري األنشطة ومعاقبة تنظيم يف القانوين النظام فعالية مدى وكذا واملايل، االقتصادي

لألعمال اجلنائي القانون فعالية مبدى النهاية يف تتعلق دراسات وهي االقتصادية، أظهرت. األنشطة وقد

ت نتيجة هلما ليس السجن أو الغرامة أن األدبيةاألحباث بالنتيجة يتعلق ما اللهم اجلرائم بعض يف  .عويضية

كـذلك الغرامة تكون ومىت مفيدة احلرية السالبة العقوبة تكون مىت على تركز التحليالت هذه إن

هـذه تنـاقش كمـا اقترافها، عن املالية اجلرمية مرتكب ثين يف ذلك وأثر املرتكب الفعل لطبيعة بالنظر

فعالية مدى عادةالتحاليل ملالءا بالنظر املعنوية األشخاص مواجهة يف . الغرامات

ذلك، من خلدمـةوانطالقا وسـيلة هي ما بقدر ذاا حد يف هدفا ليست العقوبة لكون واعتبارا

مل وتبعا الربملـانالقانون، إىل قدمت األعمال ميدان يف الزجرية اجلوانب م قوانني تعديالت ،77قترحات

قد طرق عدة يففإن للخطـأ معايري وضع ذلك ومن البسيطة، األعمال جرائم بعض عقوبة ملعاجلة تطرح

األعمال العمدي(ميدان اخلطأ اإلمهال، نتيجة للضرر)اخلطأ معايري ووضع تعـريض( ، أو ديـد، جمرد

للخطر املتضاربة)جدي املصاحل بني والتوفيق الضرر عن املستحق للتعويض معايري ووضع ،.

ذلك األخذومن وكذا فعله، وخطورة للفاعل املادية الوضعية مع الغرامات مالءمة بالعقوباتأيضا

وتبين78اإلدارية القضائية، العقوبات منبدل كاحلرمان احلقوق بعض ممارسة من املنع يف املتمثلة العقوبات

بالنسبة الشركةالتصويت يف املقاللشركاء إغالق أو املهنة، ممارسة من املنع أو أكثـر، عقوبات وهي ولة

أثرا وأشد .وقعا

                                                 
76 - Pierre Kopp, Analyse économique de la délinquance financière. Université Paris I - Panthéron sorbonne 

(février 2002) 
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رقم -   القانون تعديل إىل يرمي قانون مبقترح لألحرار الوطين التجمع فريق تقدم بتاريخ95–17فقد املسامهة، بشركات املتعلق

15/11/2000.

والتع للوحدة االستقاليل الفريق تقدم بتاريخكما االجتاه نفس يف قانون مبقترح .10/01/2001ادلية

املذكور للقانون الزجرية املقتضيات من الكثري بتعديل املقترحان تعلق .وقد
اجلنائي  - 78 القضاء يوفرها اليت الضمانات توفر ال مقتضياته أن البعض يالحظ والذي اجلنائي، اإلداري القانون إطار يف هذا :انظر. ويدخل

غنامغ- حممد تطوره–نام دون حتول اليت والصعوبات اإلداري اجلنائي والثاين(القانون األول احلقوق)القسم جملة الثامنـة)الكويت(، السـنة ،

العدد مارس1عشرة، ص1994، بعدها285، املذكورة،. وما الة سلسلة بنفس نشرت فقد املؤلف، دراسة من الثالث القسم السنة)أما ،

العددالثا عشرة، يونيو2منة ص1994، بعدها11، .وما

- Pierre DELVOLVE, Répression, droit pénal et droit administratif. in Thèmes et Commentaires: Les enjeux de 

la pénalisation de la vie économique. Dalloz. Paris 1997, p. 37…/. 



  

دوره وسيصـبح احللول، هذه مبثل سيتأثر القاضي دور فإن القبيل، هذا من مقتضيات على وبناء

والعقوبـة االقتصادي التنظيم لقواعد املرتكب اإلخالل خلطورة تبعا والوقاية، والتعويض بالعقاب متعلقا

اخلطورة لتلك .املالئمة

ال–6 للمقاولةالتأهيل :قانوين

مقـاوالم،    نشاط استراتيجيات يف القانوين باجلانب يهتموا أن املقاوالت رؤساء على أصبح لقد

يشعرون ال حيث من يتهددهم الذي اجلنائي اخلطر مـن. وتاليف أصبحت اجلنائي اخلطر إدارة أن ذلك

اجلنائ اخلطر من للوقاية قواعد وضع وأضحى املقاوالت، مسريي التدبريمهام حسن من باملقاولة احملدق . ي

واالبتكـار اإلبـداع دون عائقـا اجلنائي اخلطر اعتبار من حتد أن شأا ملن القبيل هذا من خطوة وإن

نفـس يف واحلفـاظ اجلنائي اخلطر بإدارة املرتبطة املعادلة هذه أصبحت وقد للمقاولة، بالنسبة واملبادرة

جنا مقاييس من املبادرة على املقاولةالوقت داخل األعمال أخالقيات نشر على وعامال املسري، .ح
 

األموال-7 جرائم :رصد

ـذا القضـائي االجتهاد توجهات ورصد األعمال جرائم يف اإلحصائي باجلانب االهتمام يتعني

املذكورة اجلرائم مواجهة على املساعدة الدراسات يف املعطيات هذه واستغالل  .اخلصوص،

التجاريةتفعيل-8 احملاكم أمام العامة النيابة :دور

احملـاكم إحـداث وراء مـن للمشرع البعيدة املرامي وبتتبع ، التجارة مدونة نصوص باستقراء

واألعمال التجارة ميدان يف العامة النيابة لعمل جديدا مفهوما تبىن املغريب املشرع أن يتبني وهو. التجارية،

على بالسهر يرتبط ما بقدر فإندور ، القانون واالجتماعيـة،لتطبيق االقتصادية بالنواحي وثيقة عالقة ه

املقاوالت صعوبات معاجلة مساطر ميدان يف خاصة بصفة ذلك هي. ويظهر العامة النيابة مؤسسة تعترب إذ

احملاكم هلذه واالجتماعي االقتصادي واحمليط التجارية احملكمة بني الوصل يـ. صلة ااالت، هذه ربزففي

العامة النيابة اسـتثنائية. دور سلطات وهلا املقاولة، صعوبات معاجلة مساطر يف حتميا عضوا تعترب حبيث

االقتصادي العام النظام مقتضيات على السهر مهمة حتتمها املساطر، هذه 79خبصوص
املنظور،.  هذا فمن

باألساس التجارية احملاكم أمام العامة النيابة دور إىل .ينظر

                                                 
79- Fernand DERRIDA, Pierre GODE, Jean-Pierre SORTAIS: REDRESSEMENT ET LIQUIDATION 

JUDICIAIRE DES ENTREPRISES, 3 ème édit. DALLOZ 1991, p. 71, note 91. 



  

التجاريـة   ولذل احملاكم مكونات من كمكون العامة النيابة مؤسسة على صراحة النص فإن ،80ك

املتوخـاة الغاية على والوقوف املغريب املشرع طرف من اخلطوة هذه تقدير لذلك ويتعني عميق، مغزى له

. منها

ميـدان يف هامـة خطوة يعترب ، املغريب املشرع طرف من املتخذ املوقف هذا أن التشـريعكما

والتجاري االقتصادي امليدان يف العامة النيابة لعمل جديدا تصورا يتضمن ألنه ، على. التجاري مؤسسا

صراحة املغريب املشرع عليه نص معيار وهو ؛ العامة املصلحة التجارة620املادة( اعتبار مدونة ،) من

مبقت تتصرف أن التجارية احملكمة أمام العامة للنيابة املادةكما.81ضاهوأعطى مدونـة563نصت مـن

امللـك وكيل من بطلب املقاولة صعوبات معاجلة مسطرة فتح إمكانية على 82التجارة
يتـرجم.  وـذا

والتصـفية التسـوية أن وهي التجارة، مدونة يف عليها املنصوص املعاجلة مساطر غايات من غاية املشرع

ق هي بل باملقاولة، خاصة قضية ليست العامـةالقضائية النيابـة تدخل تستوجب ، العام الصاحل م ضية
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تتكون- التجارية احملكمة أن على ، التجارية احملاكم إحداث قانون يف صراحة نص املغريب املشرع ،إن وقضـاة للـرئيس ونواب رئيس من

نياب من العامةوكذا للنيابة وكتابة ضبط كتابة إىل باإلضافة ، نواب عدة أو ونائب امللك وكيل من تتكون عامة إحـداث2املادة.( ة قانون من

التجارية مـن) . احملاكم وكذا ، ومستشارين غرف ورؤساء أول رئيس من تتكون ، التجارية االستئناف حمكمة أن على نص املشرع أن كما

تتكو عامة العامةنيابة للنيابة وكتابة ضبط كتابة إىل باإلضافة ، له ونواب للملك عام وكيل من احملـاكم3املادة.  ( ن إحـداث قـانون مـن

).التجارية

جاء ،حيث فرنسا يف التجارية احملكمة مكونات من كجزء ، العامة النيابة على ، القضائي التنظيم قانون يف ينص فلم الفرنسي املشرع الـنصأما

يليكم :ا

L’article 411-1 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire (réd. L. 16 juillet 1987 ) : 

« Les tribunaux de commerce sont des juridictions de premier degré, composées de juges 

élus et d’un greffier » . 

ومبقتضى الفرنسي املشرع كان وإن ، الفرنسـيةهذا التجاريـة احملاكم أمام ذلك يف مبا ، العامة النيابة دور على نص قد ، أخرى ،قوانني

قانون مبقتضى أقر ، الفرنسي املشرع أن إىل اإلشارة لدائرتـه1970يوليوز10فتجدر التابعة احملاكم مجيع أمام اجلمهورية وكيل حضور مبدأ

ال. القضائية النيابة دور أن قانونكما مبقتضى تقوى املسـاطر1982أبريل9ومرسوم1981أكتوبر15عامة يف العامـة النيابة دور بشأن

األموال وتصفية ، القضائية والتسوية ، املتابعات ووقف ، .اجلماعية

املدنية املسطرة قانون على تعديل بإدخال اكتفى الفرنسي املشرع أن إىل ، كذلك اإلشارة جتب بأن) 425املادة( اجلديدكما وذلك ،

قـانون طبق املقاولة صعوبات معاجلة ملساطر بالنسبة خاصة ، التجاري امليدان م اختصاصات العامة للنيابة املتعلـق1985ينـاير25أعطى

قانون مبقتضى تعديله مت كما ، القضائية والتصفية . 1994يونيو10بالتسوية

العام-81 املصلحة إذافباسم وذلـك ، قضائية تصفية موضوع تكون اليت املقاولة نشاط استمرار طلب يف احلق امللك لوكيل القانون خول ، ة

ذلك العامة املصلحة املادة. اقتضت من األوىل الفقرة نصت أنه620فقد على ، التجارة مدونة مصـلحة(( من أو العامة املصلحة اقتضت إذا

املق نشاط استمرار وكيلالدائنني أو السنديك من بطلب أو تلقائيا إما حتددها ملدة بذلك تأذن أن للمحكمة جاز ، القضائية للتصفية اخلاضعة اولة

)) .امللك

قانون-82 مبقتضى ، العامة للنيابة كذلك الفرنسي املشرع خوهلا اإلمكانية قـانون1981أكتوبر15هذه مبقتضـى وأكدها ينـاير25،

بالت1985 القضائيةاملتعلق والتصفية :انظر. سوية

- Véronique BOUURGNINAUD, DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE, 2 ème édit. édit ECONOMICA, Paris 

1995, p. 66. 



  

القانون العامة.حلماية للنيابة خول املشرع أن شـخصكما كـل عن ، التجارية األهلية سقوط طلب

مـا حقـه يف ثبـت ، مقاولة أو جتارية شركة يف مسئول كل عن أو ، حريف كل عن أو ، تاجر طبيعي

ذلك مقتضياتيستوجب التجارة716املادةطبق مدونة .من

  

ونفس اختصاصها، عن تساؤالت بعدة املغرب يف التجارية احملاكم لدى عامة نيابة إنشاء قوبل ولقد

حيث فرنسا، يف طرح الفرنسيةقوبلاألمر التجارية احملاكم أمام العامة النيابة بنـوعوجود ، البداية يف

احملا هذه أمام دورها وصف سبق لقد بل ، التحفظ دورمن بأنه خطريا(( كم يكن مل إن الفائدة ؛)) عدمي

فيـه    مرغوبا بل فقط مقبوال ليس الفرنسية التجارية احملاكم أمام العامة النيابة حضور أصبح ، اليوم لكن
83

احملاكم.  أمام االقتصادية العمومية السلطات باسم املتحدث باعتبارها العامة النيابة إىل ينظر أصبح إذ

التجارية. الفرنسيةالتجارية اخلصومة يف كامال فاعال بذلك العامة النيابة 84فأصبحت
استدعى.  ما وهو

العامة والنيابة السلطات هذه بني العالقة لتنظيم ، الفرنسية العدل وزارة لدى مركزية مصلحة 85إنشاء
.

العا النيابة أن يتبني بالدنا يف الفتية التجارية احملاكم جتربة خالل تفعيلومن إىل حاجة يف زالت ال مة

االقتصادي الشأن يف دورها خبصوص واضحة اختصاصات على النص طريق عن 86لدورها
.  

  

اهللا حبمد مت

غميجة ايد عبد

يف 2004دجنرب08الرباط؛

                                                 
83  - Jean-pierre ALACCHI, Le rôle du ministère public, GAZETTE DU PALAIS, 25 juin 1995, p. 17. 
84  - Yves REINHARD: DROIT COMMERCIAL, 4 ème édit. ( LITEC ), Paris 1996, p 48, note 65.  
85 - Fernand DERRIDA, Pierre GODE, Jean-Pierre SORTAIS: REDRESSEMENT ET LIQUIDATION 

JUDICIAIRE DES ENTREPRISES, 3 ème édit. DALLOZ 1991, p. 20, note 9. 

انظر-   86 التفصيل من :للمزيد

ا غميجةعبد عدد: يد القانوين، احلدث مبجلة التجارية، احملاكم أمام العامة النيابة لدور اجلديد يناير12املفهوم ص1999، ،3.


