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 مقدمة

هو تنظمي وضبط سلوك الأفراد يف العقوابت اجلنائية   ال شك يف كون املرشع يسعى من خالل سن       

تتصف ابلتجريد والعمومية ، ختاطب اكفة فئات  عىل املس توى اجلنايئ  فالقاعدة الزجرية .اجملمتع بشلك عام

تطور احلياة الاجامتعية والاقتصادية يف اجملمتعات احلديثة دفعت  لكن. اجملمتع دون متزي بني أأفراده وطبقاته

ىل سن قواعد قانونية تطبق عىل فئات معينة وأأنشطة وهمن حمددة  .املرشع ا 

واملال والأعامل والتجارة من أأمه اجملاالت اليت حظيت ابهامتم كبري من طرف املرشع حيث خصها        

ىل تنظميها ، وقواعد وهكذا فلام  ا ،الاقتصادية والتجارية املعمول هبجزائية لزجر اخملالفني للنظم  بقوانني تريم ا 

عىل املرشع املغريب أأن حيدث  الزماعن مالحقة تطور اجلرامئ التجارية ، فاكن العادي القانون اجلنايئ  جعز 

صدار العديد من القوانني اخلاصة تتضمن  نصوص ذات طابع تغريا يف مشهد الس ياسة اجلنائية ويقدم عىل ا 

 .تروم احتواء اجلرامئ التجارية. زجري وعقايب

وميكن تعريف القانون اجلنايئ التجاري بكونه مجموع النصوص القانونية الزجرية سواء املوضوعية أأو         

الشلكية واليت تروم حامية ميدان التجارة وذكل بتحديد الأفعال اليت تعد جرامئ ملا تسببه من اضطراابت 

ىل زجر مرتكبهيا بعقوابت وتدابري مال ضافة ا  ىل أأن هذا  .مئةوعدم اس تقرار لهذا امليدان ، ا  وجتدر اال شارة ا 

ىل اجلرامئ الاقتصادية واليت تعد حديثة ، اجلرامئ التقليدية املنصوص علهيا يف  القانون تنطوي حتته ابال ضافة ا 

 .القانون اجلنايئ كخيانة الأمانة والنصب والرشوة

ن البحث عن القانون اجلنايئ التجاري نشئ وتطور يف خضم تطور القانون اجلنايئ للأعام هذا و ل ذلكل فا 

   . املراحل اليت قطعها القانون اجلنايئ التجاري الميكن أأن يمت مبعزل عن حبث تطور القانون اجلنايئ للأعامل

ىل مرحلتني  :ويرجع بعض الفقه نشوء القانون اجلنايئ للأعامل ا 

ىل  7081الأوىل ومتتد مابني        مدونة انبليون “ أأوراب واذلي متزي بظهور أأول قانون جنايئ يف  7088ا 

  .عامل جنائيايس رضورة حامية ميدان الأ ع الفرنحيث تبني للمرش 

ىل الان فقد متزيت  7588أأما املرحةل الثانية واملمتدة مابني       الترشيعي يف ميدان القانون  ابالنفجارا 

  .اجلنايئ للأعامل ، خاصة وأأن هذه الفرتات جاءت نتيجة أأزمات اقتصادية متكررة

واملغرب بدوره مل خيرج عن هذه احلمتية التارخيية ، نظرا لقربه اجلغرايف والعالقات اليت تربطه بدول أأوراب      

ىل تبين مجموعة من القواعد القانونية املتعلقة مبجال الأعامل                .فقد اكن هل نصيب من هذه التحوالت اليت أأدت ا 



ننا نس تحرض الأمهية اليت تنطوي علهيا تنقية عندما نتحدث عن موضوع القانون  و     اجلنايئ التجاري فا 

ن  ملوضوعنا هذا أأمهية احمليط الاقتصادي و توفري املناخ القانوين املالمئ لالستامثرات ، وارتباطا مع ذكل فا 

أأما الأمهية النظرية فتمتثل يف الاهامتم الترشيعي الكبري مبيدان التجارة ،   .مزدوجة الأوىل نظرية والثانية معلية

انهيك عن . فصل 330هذا الاهامتم يظهر بشلك واحض من خالل كرثة النصوص الزجرية واليت تناهز 

لكنه قلام تساءل عن الفلسفة اليت أأطرت . تناول أأغلب الفقه املغريب هذه النصوص ابدلراسة والتحليل

ذا اكن اجلانب الزجري يف القانون التجاري حتمكه س ياسة التجر مي والعقاب ابلنس بة لهذه املواد ، وعام ا 

بيامن تتجىل الأمهية العملية يف كونه يفتح أأفاقا واسعة لطرح العديد من التساؤالت ذات الأمهية .  جنائية

انب اال جرام يف اجملال التجاري ، ويف العملية ، هذا من هجة ، أأما من هجة اثنية فا ن املوضوع جيعلنا نمل جبو 

 . تعامل القضاء مع هذا النوع من اجلرامئ احلديثة نسبيا

 :تأأسيسا عىل ما س بق فا ن موضوعنا لن خيرج عن حماوةل اال حاطة ابال شاكلية التالية

لقول يف قوانني التجارة ابملغرب ، تسعفنا ل –أأو نظرية خاصة  –هل ميكن احلديث عن قواعد جزائية       

مر ال يعدو أأن يكون جمرد تبعية  بوجود اس تقاللية هذه القواعد عن املبادئ العامة للقانون اجلنايئ، أأم أأن الأ

ذا اكنت هناك اس تقاللية مفا مدى فعاليهتا للحد من الظاهرة اال جرامية يف ميدان  وتمكةل لهذه املبادئ ؟ مث ا 

  ؟ التجارة

 : من التساؤالت الفرعية من قبيل ويتفرع عن هذه اال شاكالت القانونية مجةل

ىل أأي حد متزي القانون اجلنايئ التجاري  عن النظرية العامة للقانون اجلنايئ عىل مس توى بنية اجلرمية ؟      ا 

و هل عوضت  وهل يعد توس يع نطاق املسؤولية اجلنائية يف هذا امليدان انفالات عن القواعد العامة ؟

وما مدى جناح  س ياسة  هبذه الأخرية ؟ احتفاظالعقوابت املالية العقوابت السالبة للحرية أأم أأن هناك 

 املرشع يف  جمال التجارة  للحد من الظاهر اال جرامية ؟  اعمتدهاالتجرمي و العقاب اليت 

 مهنجيةفأأننا العتبارت  –متعدد  واعتبارا بأأن القانون اجلنايئ التجاري كثيف و –وملعاجلة هذا املوضوع    

التجارة ، قانون  س نكتفي ابلوقوف ابدلرس و التحليل يف اجلوانب الزجرية للقوانني اجلنائية للك من مدونة

 .رشاكت املسامهة ، قانون ابيق الرشاكت 

قواعد التجرمي  خنصصه للحديث عن مضمون (الأول )أأساس يني و هكذا سوف نعاجل  املوضوع يف مبحثني 

يف س ياس ته املرشع   مالمسة مدى جناح و بعد ذكل سوف حناول ادلراسة  موضوع نيوانو العقاب يف الق



وذكل من خالل تقيمي فعالية القوانني  –ان اكنت هل فعال س ياسة جنائية  –اجلنائية عىل يف هذا امليدان 

 (مبحث اثين ) اجلنائية التجارية يف احلد من الظاهر الاجرامية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مضمون قواعد التجريم و العق اب في الق انون الجنائي التجاري  : المبحث األول  

ن املواد الزجرية ابلقوانني اجلنائية التجارية ذات الأرقام التالية       اخلاص مبدونة التجارة ،  78/58: ا 

اصياهتا اليت ال ميكن تمتزي بطبيعهتا و خ. اخلاص ببايق الرشاكت  8/59اخلاص برشاكت املسامهة ،  71/58

النظام أأو عىل مس توى ( املطلب الأول ) جتاهلها ، سواء عىل مس توى أأراكن اجلرمية وتعدد املسؤولني 

 (املطلب الثاين ) العقايب 

 قواعد إسناد المسؤولية في القانون الجنائي التجاري  استقالليةمدى : المطلب األول     

س نادهاها ـ من املتعارف عليه يف النظرية العامة للقانون اجلنايئ أأن اجلرامئ تتطلب لقيام         ها ، ـ ب ـ ملرتك  وا 

هذا ما جيعل قواعد اس ناد املسؤولية .الركنني املادي و املعنوي  -اىل جانب الركن القانوين  -رضورة توافر 

تنفلت اىل حد ما عن القواعد الالكس يكية مما يفرض بداهة خصوصية هذه القواعد ، هذا ما س نحاول 

من خالل حتليل طبيعة الفعل املفيض للمسائةل وهو ما عربان عنه مبادية الوقوف عنده ابدلرس و التحليل 

 تتبع تعدد املسؤولني يف القانون اجلنايئ التجاري ( فقرة اثنية) مث حناول يف( رة أأوىل فق) اجلرمية 

 

  (آفول الركن المعنوي ) مادية الجريمة التجارية :  الفقرة األولى 

من املتعارف عليه انه لقيام اجلرمية البد من توافر الأراكن الثالثة       
7

أأما ابلنس بة لبعض اجلرامئ الواردة   ،

ها جمرد حتقق الركن ـ يف النصوص القانونية موضوع ادلراسة ، فالأمر عىل خالف ذكل ، حبيث يكفي لقيام 

 . املادي 

ىل جانبه لك        ومن ذكل مثال أأن مدونة التجارة مل تكتفي مبعاقبة التاجر س ئي النية فقط بل عاقبت ا 

و يف هذا اال طار قد عاقب املرشع يف املادة . الشلكية الواردة يف مدونة التجارة   اتجر خيالف اباللزتامات

و  فتوراتهلك خشص ملزم ابلتسجيل يف السجل التجاري مل يبني يف  95اليت أأحالت عىل املادة  98

التسجيل مراسالته و أأوراق  الطلب و التعريفات و املنشورات و سائر الواثئق التجارية املعدة للأغيار رمق 

  ...و ماكنه يف السجل التحلييل 

ومن الأمثةل كذكل خارج مدونة التجارة جند بأأن املسري يف جرامئ الرشاكت  يسائل و يعاقب عىل جمرد       

جرامئ عدم : الشلكية أأثناء تس يري الرشكة ، ولعل أأبرز اجلرامئ املادية للرشاكت  الالزتاماتاال خالل ببعض 

                                                           
 
 37ص    11ي التجاري ، القسم العام ، الطبعة الرابعة ، نائلمزيد من التفصيل أنظر ، عبد الواحد العلمي ، شرح القانون الج  



. اع عن القيام بعمل القيام بعمل و اال متن
 

ذا اكن هذا النوع من اجلرامئ قليل جدا يف القانون اجلنايئ العام    و ا 

  .فهو عىل العكس من ذكل يغطي حزيا هاما مضن القانون اجلنايئ للرشاكت 

جرمية عدم ضبط مجيع الواثئق احملاسبية  –وعىل سبيل املثال ال احلرص  –و قد نذكر من مجةل ذكل         

حرتام القواعد املتعلقة ابعالم املسامهني ، مما يعين  للرشكة ، و جرمية عدم حترير حمارض امجلعية العامة أأو عدم ا 

هامل  غفال أأو ا   .أأن متابعة أأو مسائةل املسري ميكن أأن تنشأأ عن جمرد ا 
3

يف املادة  ة ذكل ندكر ماجاءـلـومن أأمث

غفال اال شارة يف لك  اخلاص برشكة 58/17من قانون  975 املسامهة ، اليت أأكتفى فهيا املرشع مبجرد ا 

أأساسا لتحمل أأعضاء أأهجزة ...لتس مية الرشكة صادرة عن الرشكة املوهجة اىل الأغيار ال احملررات و الواثئق

صدار  ، ونفس املقتىض جنده وبنفس الص التس يري للمسؤولية اجلنائية  يغة تقريبا خبصوص جرمية جرمية ا 

ابحلبس من يعاقب " ... من مدونة التجارة  379يف املادة الش يك بدون رصيد وذكل عندما نص املرشع 

ساحب الش يك اذلي أأغفل أأو ...درمه  780888و  888 س نة اىل مخس س نوات و بغرامة ترتاوح بني 

 ..." مل يقم بتوفري مؤونة الش يك قصد أ دائه عند تقدميه

 -ولعل ما يربر هشاشة الركن املعنوي يف هذه اجلرامئ ، كون اخملاطبني ابلقوانني اجلنائية التجارية        

وابلتايل حرصا من املرشع عىل حتصني جمال  . يفرتض فهيم العمل بواجباهتم   -أأشخاص  من ذوي الصفة 

خال نه ال هيمت بوجود القصد أأو اخلطأأ ، بل  لك ا  ل من هؤالء بواجباهتم يشلك جرمية مبفهوم التجارة ، فا 

بشلك عام ،  الاقتصاديوابلتايل فا ن رضورة حامية البيئة اجلارية و النظام العام  .القانون اجلنايئ التجاري 

 .يربر احاطة هذا اجملال بكثري من الرعاية القانونية الصارمة 

و نظرا للخالف الفقهيي        
9

فاملرشع .اذلي عرفته موضوع استبعاد الركن املعنوي يف اجلرمية التجارية  

عىل تقليص  7 7-3من خالل املادة   755/ 79/7الفرنيس معل يف القانون اجلنايئ الصادر بتارخي 

ال  نطاق اجلرامئ املادية ابلقانون الفرنيس بشلك عام ، مبا فيه قانون الرشاكت التجارية ، حبيث جعلها ال تقوم ا 

.اس تثناء يف حاةل عدم احلرص أأو اال هامل
8

و ابلرجوع لترشيع املغريب يالحظ أأن مرشعنا مل يأأخذ بأأي يشء    

 .من التغريات الطارئ عىل مس توى القانون الفرنيس 

                                                           
1
السياسة الجنائية في ميدان الشركات التجارية ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس كلية العلوم  سناء الوزيري ،  

 73ص  1117/1112الموسم الجامعي  الرباط   -اكدال –القانونية و االقتصادية و االجتماعية 
7
  73ص سناء الوزيري ، م س ،  
2
لجرائم المادية في القانون الجنائي لشركات ، على أساس أن لها  دورا و قائيا على مستوى الواقع العملي ، إذ تسمح بعض الفقه استحسن وجود ا  

من الفقه بمراقبة الشركات و حساباتها مراقبة قبلية و وبواسطتها يمكن الكشف عن محاولة ارتكاب الجرائم األكثر خطورة ، في حين أن تيارا آخر 
   2آنظر سناء الوزيري، م س ،ص ... جنائي للشركات قد غالى في جعل بعض األعمال الغير المضرة جرائم مادية رآى أن القانون ال

 
 21سناء الوزيري ، م س ، ص   



 تعدد المسؤولين في الق انون الجنائي التجاري  : الفقرة الثانية  

اذ ميكن اس نادها للشخص بسبب افعال جرمية قام  ان املسؤولية يف القانون اجلنايئ التجاري مرنة ،

هذا ابال ضافة انه يف القوانني موضوع ادلراسة نالمس التجيل الواحض ملسؤولية الشخص ( أأوال)هبا غريه 

 (اثنيا ) املعنوي 

 المسؤولية الجنائية عن فعل الغير: أوال  

ىل كون املسؤولية عن فعل الغري ذات أأص ل فرنيس وقد انترش هذا النظام بداية  ال بد من اال شارة ا 

يف معظم ادلول الأوربية ، وملا  اكن املرشع الفرنيس امللهم التارخيي ملرشعنا املغريب فقد اكن من الطبيعي جدا 

 .التنصيص عىل هذه املسؤولية مضن البنود القانونية التجارية 

مسمل به حيث مث التنصيص عىل  مع العمل أأن املسؤولية عن فعل الغري يف القانون املدين املغريب أأمر

 .العديد من املواد املدنية عىل هذا النوع من املسؤولية 

منه جند املرشع املغريب رصحيا يف التنصيص عىل مبدأأ أأو   73وابلرجوع للقانون اجلنايئ وللفصل 

سؤولية طابع خشصية املسؤولية اجلنائية لكن ابملقابل نص عىل اس تثناء مضن نفس الفصل حيث اعرتف ابمل 

وقد كرس املرشع هذه املسؤولية يف اجملال الاقتصادي من خالل مقتضيات متفرقة كام هو .عن فعل الغري

الشأأن ابلنس بة ملقتضيات املتعلقة حبفظ الأمن والصحة داخل املنشأأة اال قتصادية واملقتضيات الرضيبية وتكل 

.املتعلقة ابلبيئة
9

 

                                                           
 
ة رضى ابن خذة ، القانون الجنائي لشركات التجارية ، محاولة من أجل نظرية عامة ، رسالة لنيل دبلوم الماستر ، في القانون الخاص ، جامع 

  2 ، ص  1113/1112الموسم الجامعي  –مكناس  -المولى اسماعيل كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية و اإلجتماعية 

 



ىل التأأكيد أأن هذا ال  نوع من املسؤولية  يشلك قاعدة عامة يف قانون بل وذهب بعض الفقه ا 

العقوابت الاقتصادي وحيرص الأس تاذ محمود اهلمرشي الأس باب اليت  ساعدت عىل اتساع نطاقها  يف 

حامية تنفيذ القوانني اال قتصادية واتساع نطاق التجرمي وخطورة : العقوابت اال قتصادي يف أأربع عوامل يه 

ىل ضافة ا  .ذاتية الركن املعنوي يف اجلرامئ اال قتصادية  اجلرامئ اال قتصادية ا 
1

 

ذا أأمعن النظر يف القوانني التجارية والضبط قانون الرشاكت التجارية جند العديد من البنود تقرر  وا 

 .هذه املسؤولية ولو بطريقة غري مبارشة ، أأي عن طريق اال س ناد أأو التحديد القانوين للشخص املسؤول 

وقد أأعطى  أأحد الأساتذة 
0

املنظم لرشكة املسامهة  71058من القانون  308مثال ذلكل ابملادة   

ىل  9888يعاقب بغرامة من " هذه الأخرية اليت تؤكد أأنه  درمه الرئيس أأو املترصف رئيس  380888ا 

ثبات مداوالت جملس اال دارة يف حمارض وفق ما تنص عليه املاداتن   . 39و  83اجللسة اذلي مل يعمل عىل ا 

تتبث مداوالت جملس اال دارة يف حمارض " جندها تؤكد أأنه  71058من ق   8لامدة وابلعودة ل

 .."جلسات حيررها اكتب اجمللس حتت سلطة رئيس اجللسة ويوقعها هذا الأخري ومترصف واحد عىل الأقل 

خالل بواجب الرقابة واال رشاف  ذن أأن املسؤولية هنا تصبح خشصية واال خالل ا   .واحض ا 

دارة رشكة املسامهة عن جرامئ اال شهار مسؤولية أأيضا مث اعتبار ا ملسؤولية اجلنائية لرئيس جملس ا 

خالل  خشصية ، ولو يف حاةل قيام التابع بأأعامل الركن املادي للجرمية واخلطأأ الشخيص للمسري يمتثل يف ا 

ليه أأو  للمقاوةل اليت يتوىل  بواجب املراقبة ، واال رشاف عىل احرتام التطبيق السلمي للقوانني والأنظمة املوهجة ا 

 .تسريها وذلكل فهو يأأخذ صورة امتناع معدي أأو غري معدي 
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 المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي  : ثانيا  

ن اجلرامئ الاقتصادية تعترب اجملال الأوسع لتطبيق املسؤولية اجلنائية للأشخاص املعنوية ، فأأغلب  ا 

هذه اجلرامئ ترتكب بغرض الكسب وال يس تفيد من ذكل خشص بعينه بل لك خشص هل حقوق يف مال 

ذا ما ارتكب تكل اجلرامئ   .وذمة الشخص ، وابلتايل مفن العداةل أأن تشمل املساءةل والعقاب أأيضا املعنوي ا 

املعنوية عن املرشع وجدير ابملالحظة  أأن املرشع املغريب اكن س باقا ال قرار مسؤولية الأشخاص 

الفرنيس ، حيث أأقر املرشع املغريب املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي يف هذا اجملال من منطلق أأن 

حلاق أأرضار فادحة ابالقتصاد  الأشخاص املعنوية ، وبسبب اال ماكانت الضخمة اليت تتوفر علهيا تسبب يف ا 

ال التخصيص عىل ن املرشع الفرنيس مل يسعه ا  . هذه املسؤولية وسبب ذكل فا 
5

 

م اذلي تعرض للعقوابت اليت ميكن تطبيقها عىل الشخص املعنوي .م.من ق 1 7وابلرجوع للفصل 

ذا اكنت املقتضيات الواردة هبذا  ن تنهتيي ابلتساؤل عن ا  ويه املقتضيات الوحيدة الواردة يف هذا املضامر فا 

 لرشكة كشخص معنوي ؟الفصل تكفي، لكن الفراغ احلاصل بشأأن املسؤولية اجلنائية ل 

 .ـ املرجع القانوين للمسؤولية للشخص املعنوي 

ىل أأن املرجع الوحيد يف القانون  املغريب للمسؤولية اجلنائية للرشكة كشخص  س بقت اال شارة ا 

ىل تضارب .من ق 1 7معنوي هو الفصل  ج واحلقيقة أأن هذا الفصل طرح كثريا من املشالك العملية أأدت ا 

ذ اترة يتابع الشخص املعنوي واترة الشخص  الطبيعي نظرا ملا الأحاكم القضائية وتعارض املواقف الفقهية ا 

 .يكتفي هذا الفصل من مغوض وتغراث ونقائص أأوجدت صعوابت يف تطبيقه 
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ج يشوبه القصور وعدم ادلقة ذكل أأنه نص فقط عىل نوع العقاب من حيث  .من ق 1 7والفصل 

ومل حيدد رشوط قيام املسؤولية اجلنائية وال الأشخاص اذلين ميثلون الشخص . تعداد اجلزاءات املالمئة 

ملعنوي أأمام القضاء ، مل يوحض هل مساءةل الشخص املعنوي جنائيا تغين عن مسأأةل الأشخاص الطبيعني ا

 .املسريين هل 

ىل ذكل كون املرشع املغريب مل يتطرق يف املسطرة اجلنائية لأية مقتضيات تبني وتوحض كيفية  ينضاف ا 

 .تطبيق الفصل السالف اذلكر 

ن تبىن مبدأأ املسؤولية اجلنائية مضن تعديالت القانون اجلنايئ واملالحظ أأن املرشع الفرنيس بعد أأ 

دخالها بقانون املسطرة اجلنائية   755لس نة  ىل ا  جراء تعديالت ختص تطبيق املبدأأ ، وسارع ا  ىل ا  ابدرا ا 

ليك تالمئ وتوحض ظروف تطبيق هذا النوع   755ـ   7ـ  79من قانون املالمئة ل  10بواسطة الفصل 

 .ؤولية اجلنائية اجلديد من املس

هكذا ظهرت اجتاهات فقهية
78

ويف هذا الصدد ظهر اجتاه يف الفقه يرى أأن  1 7تفرس الفصل  

ال بصورة اس تثنائية  مسائةل الشخص املعنوي ويف حدود اس تنتاهجا من الفصل . املرشع املغريب ال جيزي ا 

وال خشصيا عن اجلرامئ اليت لك خشص سلمي العقل قادر عىل المتيزي يكون مسؤ " من ق ج اذلي ينص   73

ال احلاالت اليت ينص فهيا القانون رصاحة عىل خالف ذكل ... يرتكهبا  أأما  ".وال يس تتىن من هذا املبدأأ ا 

ذ عرب  ىل كون املرشع املغريب وضع قاعدة عامة  ملسائةل الشخص املعنوي جنائيا ا  اال جتاه الثاين يف الفقه فيتجه ا 

وهبذا يكون القانون اجلنايئ املغريب قرر مسؤولية الأشخاص املعنوية "... ول عن ذكل الأس تاذ امخللييش ابلق

 .."بنص رصحي ال جمال للمناقشة فيه 
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واحلقيقة أأن هذا الاجتاه الأخري حري ابلتأأديب  نظرا لكون أأخطر اجلرامئ الاقتصادية ترتكب من 

ل مرشوع  يطرح نفسه يف هذا لكن تساؤ . قبيل الأشخاص املعنوي ، وعليه فال يستساغ عدم مساءلته 

 اال طار ، وهو مدى كفاية هذا الفصل لتنظمي املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي ؟

ج قارص عن تنظمي اال حاطة بتنظمي املسؤولية اجلنائية .من ق 1 7ال شك يف كون الفصل 

. انب من املسؤولية فهذا الفصل ال يس توعب حل لك املشالك القانونية املتعلقة هبذا اجل. للشخص املعنوي 

وهو ما اكن عىل املرشع املغريب تفاديه وذكل بتنظميه لهذه املسؤولية مضن بنود قانون املسطرة اجلنائية 

دخال أ ية تعديالت من قبل املرشع املغريب عىل الفصل  من القانون اجلنايئ غري وارد يف  1 7خصوصا أأن ا 

ماك. الظرف احلايل  نية الأخذ ابزدواجية املسؤولية والعقاب من عدمه ، يطرح سؤال أأيضا ويتعلق مبدى ا 

اثرة  مسؤولية الشخص اذلايت كفاعل أأو  مبعىن هل قيام املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي ال حتول دون ا 

 مشارك عن نفس الأفعال ؟

ننا ال نلمس ذكل حيث يشلك الفصل املذكور  1 7ابلعودة للفصل  من القانون اجلنايئ املغريب فا 

طارا عاما ملسؤولية الشخص املعنوي وهو ما اكن عىل املرشع املغريب النص عىل ازدواجية املسؤولية فق ط ا 

لكن عىل مس توى  القضاء املغريب  ملس نا هذه الازدواجية . كام فعل فامي يتعلق مبخالفات الرصف. والعقاب 

امللف اجلنحي  93  /  1ار عدد وذكل من خالل القرار الصادر عن اجمللس الأعىل ـ حممكة النقض ـ يف قر 

ىل جانب مسؤولية الرشكة  7550نونرب  9املؤرخ يف  0119/  50رمق  اذلي قىض بقيام مسؤولية املسري ا 

ال يوجد يف القانون ما يعفي مدير رشكة ما ابعتباره ممثال للشخص " اليت يتوىل تس يري شؤون معلال قراره 

فعال اليت ارتكهبا ولو ابمس الرشكة اليت ميثلها أأو بتفويض مهنا املعنوي من هذه املسؤولية مىت تبت أأن الأ 

.تندرج مضن الأفعال اجملرمة قانوان 
77
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ن قيام املسؤولية اجلنائية يف حق الشخص املعنوي  ىل أأنه رمغ لك ما س بق ذكره فا  وجتدر اال شارة ا 

ليه ال زال حمط خالف فقهيي وقضايئ  س ناد القصد اجلنايئ ا   .وابلتايل ، ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النظام العقابي في القانون الجنائي التجاري: المطلب الثاني 

راتئ أأن       لطاملا دار النقاش حول ماكنة العقوبة يف القانون اجلنايئ التجاري ، خاصة و أأن بعض الفقه ا 

هو حيث لك واحد يدافع عن مصاحله بوسائل مدنية و جتارية دون  –أأي اجملال التجاري  –هذا امليدان 

تدخل القانون اجلنايئ 
7 

   

و اما املرشع الفرنيس و بعده املغريب فقد معال عىل جتيش نصوصهام التجارية بعقوابت زجرية ال جناح      

رتكزت العقوابت يف  فقرة )  صوريت احلبسالس ياسة اجلنائية يف امليدان التجاري ، وعىل هذا الأساس قد ا 

ال أأن للعقاب يف القوانني موضوع ادلراسة خاصيات ممزية مفايه هذه ( فقرة اثنية )و الغرامة (أأوىل  ، ا 

 اخلاصيات ؟  

 مميزات العقوبات السالبة للحرية  : الفقرة األولى       

ن عقوبة احلبس عقوبة سالبة للحرية ختص اجلرامئ اخلطرة املرتكزة عىل سوء النية و اليت لها أ اثر و            ا 

كام أأهنا تعترب العقوبة الأجنع لتخويف رجال .  قتصادي بصفة عامة  الاخمية عىل احلياة التجارية أأو النظام العام 

فهيي . يق املبتغى من اجلزاء اجلنايئ ، اذلي هو الردع عند عدم كفاية العقوابت املالية لتحق  الس اميالأعامل ، 

جتعل املسري أأو التاجر اذلي مت اال فراج عنه بعد ميض عقوبة احلبس يتفادى ارتاكب جرامئ أأخرى نتيجة 

فهيي ابلرضورة العقوبة الأكرث . جرمية أأخرى  ارتاكبشك س تذهب عنه فكرة العود اىل اليت الجتربة احلبس 

 .الأصعب يف جمال التجارة ابعتباره من اجملاالت الشديدة احلساس ية  فعالية لكهنا احلل

قوانني الرشاكت  –ها ــ و لقد تبىن املرشع املغريب العقوابت السالبة للحرية يف داخل مدونة و خارج       

  .املعاقب علهيا ليست ذات طابع جنايئ  الالزتاماترمغ أأن بعض  –التجارية 

قوبة داخل مدونة التجارة يه تكل اخلاصة جبرمية التفالس حيث نصت  الفقرة هكذا فا ن أأعىل ع         

ىل مخس س نوات و بغرامة من " م ت ، أأنه    1الثانية من املادة  يعاقب املتفالس ابحلبس من س نة ا 

ىل  780888 حدى هاتني العقوبتني فقط  7880888ا  مسريا قانونيا أأو  عندما يكون املتفالس... درمه أأو اب 

هكذا .  "فعليا لرشكة ذات اسهم مسعرة يف بورصة القمي تضاعف العقوبة املنصوص علهيا يف الفقرة الأوىل

ىل  –حسب هذه املادة فالعقوبة قد تصل يف هذه احلاةل   .س نوات جسنا  78توافر ظروف التشديد ا 
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املرشع بس نتني كحد أأقىص  اكتفىاكت املسامهة أأما خارج مدون التجارة و نعين هنا القانون اجلنايئ لرش       

. 71/58من قانون  988للعقوبة و ذكل يف املادة 
73

 

الرشاكت التجارية عىل اخلصوص  –ومن ممزيات العقوابت السالبة للحرية يف القوانني اجلنائية التجارية         

يقاف التنفيذ ، لأن املادة  كام هو احلال كذكل يف الترشيع الفرنيس ، يه عقوبة ميكن احلمك هبا –  311مع ا 

ال  من حيث من قانون ابيق الرشاكت التجارية  783من قانون رشاكت املسامهة و املادة  و اللتان ال ختتلفان ا 

من القانون اجلنايئ ، ال ميكن  788و  795و  88خالفا ملقتضيات الفصول ”   :الرتقمي تنصان عىل ماييل 

ال فامي خيص الزنول عن احلد الأدىن للغرا يقاف التنفيذ ا  مات املقررة يف هذا القانون و ال ميكن الأمر اب 

 " العقوابت احلبس ية 

و قد أ اثر مضمون هذه املواد نقاشا فقهيا يف فرنسا ، ذكل النه لوحظ أأنه منذ بداية تطبيق النصوص       

نه يف مجمل القضااي اليت نظر فهيا يت بعقوابت غاىض عن احلمك عىل مقرتفها اجلنائية من طرف القضاء الفرنيس فا 

.حبس ية، بل يكتفي بعقوبة مالية مع جعل العقوبة احلبس ية موقوفة التنفيذ 
79

 

مل يتعامل مع هذه  –بتحاش يه احلمك ابلعقوابت السالبة للحرية  –وهكذا فا ن القضاء القضاء الفرنيس      

ن القصد من التنصيص عىل هذه العقوبة أأحضى غري ذي جدوى  العقوبة مبا تقتضيه من رصامة ، وابلتايل فا 

ذ  لعدم قيام هذا السالح ابدلور املنوط به و املمتثل يف  العمل عىل تراجع نس بة ارتاكب اجلرامئ التجارية ، ا 

ن اجلنايئ أأحضى الهتديد هبذه العقوابت هتديدا خافــتا مكـا أأحضت أأمه خاصية يتـمزي بـها العقاب يف القانو

غري حمققة يف الواقع  –ويه القسوة  –التجاري 
78

. 

ن واضعو قوانني التجارة موضوع ادلارسة ، مل يعريو أأي اهامتم       ذا اكن هذا هو السائد يف فرنسا فا  ا 

ذكرت يف هذا الصدد ، اليت  املؤاخذاتالبة للحرية من حماوةل جتنب لتعامل القضاء الفرنيس مع القعوبة الس

ما ميكن تسجيهل يف هذا الباب أأن بعض الربملانني أأثناء مناقشة هذه القوانني سعوا اىل ختفيض عقوبة وغاية 

عىل املس توى القانون املقارن  أأو واقع السجون املغربية املكتظة و  التطبيقاحلبس ليس بدافع احاطهتم بواقع 
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أو بإحدى   110111 الى  10111 سنتين و غرامة من يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى " من قانون شركة المساهمة ،   21تنص المادة    

ة الحسابات ، معلومات و بصفته شريكا في شركة لمراقب،أ أو أكد ، عن قصد ، إما بسمه الخاص ، مهاتين العقوبيتن فقط ، كل مراقب للحسابات قد
اإلدارة أو التدبير أو التسيير بكل األفعال التي بلغت إلى علمه أثناء مزاولة مهامه وبدا له أنها  ألجهزةكاذبة بشأن وضع الشركة و كذا عدم إعالمه 

 ... "تكتسي صبغة جرمية 
 2
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منا الاكيد  تشجع عىل س ياسة جنائية تقوم عىل العقوابت السالبة للحرية اليت ال أأن نوايمه اكنت تتجه حنو ، وا 

من قسوة هذا العقاب  -همـ من داخل أأحزاب  -رينــمثـ حامية املست 
79

. 

 المالية    –الغرامات    –مميزات العقوبات  : الفقرة الثانية       

ن عقوبة الغرامة غالبا ما حتدد استنادا ملدى تأأثري الفعل اجلريم املقرتف سلبا عىل احمليط التجاري و        ا 

ىم اس تفادة مرتكيب الفعل منه ، ومن مث فهيي تكون من حيث قميهتا يف كثري من الأحيان مرتفعة و ذكل 

تجارية أأو العود يشأأهنا ، حبيث هبدف جعل رجال الأعامل و املسريين يقلعون عن ارتاكب جرامئ الرشاكت ال 

اجلناة اىل التفكري  –أأن قمية الغرامة مىت اكنت تفوق قمية املتحصل عليه من اقرتاف اجلرم ، فان ذكل يدفع 

الف مرة قبل الاقدام عىل ارتاكب أأفعال جرمية 
71

. 

ومن املالحظ أأن التطبيقات اليت هتم عقوبة الغرامة  وكام هو الشأأن ابلنس بة لعقوبة احلبس ، مل تسمل         

بدورها من أأوجه النقد ، حبيث اعترب بعض الفقه الفرنيس أأن سن غرامات مرتفعة دفع ابحملامك اىل الرتدد يف 

كة يف صعوابت مالية تؤدي اىل أ اثر سلبية رش احلمك بعقوبة الغرامة يف حدها الأقىص و ذكل خمافة و ضع ال 

عن املقاوةل اك اال غالق ، و ترسحي العامل ، أأو حيامن يقدم احملكوم عليه بتحميل ذمة الرشكة أ داء قمية الغرامة 
70

 . 

و لقد لوحظ كذكل أأن رشعنة العقوابت املالية يف اجلانب الزجري للقوانني التجارية لقت ترحيبا من      

ل ذكل الن أأغلب هؤالء يفضلون احلمك علهيم بغرامات حىت و لو اكنت مرتفعة ، بسبب أأن رجال الأعام

العائد املادي من وراء اقرتاف بعض اجلرامئ غالبا ما يفوق قمية الغرامة ، فهيي بذكل ال تأأثر عىل حياهتم و ال 

منا ما يصعب علهيم هو احلرمان من احلري.وضعهم الاجامتعي ، عىل مس تقبلهم أأ  ة ، ومن ممارسة املهنة و و ا 

التشهري بأأفعاهلم عن طريق نرش احلمك ابال دانة 
75

 . 

ن الغرامات املالية يف القوانني اجلنائية التجارية املغربية            مدونة التجارة ، رشاكت ) و هكذا فا 

ىل حد ما مع نطاقها ،( املسامهة ، قانون ابيق الرشاكت    تمتزي بكوهنا مرتفعة  و مالمئة ا 
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   1ص   1113/1112المالك السعدي ،كلية العلوم القانونية و االقتصادية ، طنجة ، 
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محمد أعضية ، الحماية الجنائية لمصالح الشركاء ، في الشركات التجارية ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة محمد   

 ، ص  1117/1112الخامس ، أكدال ، الرباط ، 



    ىل  80888 فأأعىل غرامة يف مدونة التجارة بلغت من درمه يف جرامئ التفالس طبقا  880888 ا 

 (.      1) للامدة

   ىل  7880888و أأعالها يف قانون رشاكت املسامهة بلغت من ) درمه طبقا املادة  708880888ا 

975  ) 

   متدت يف قانون ابيق الرشاكت من ىل 780888بيامن ا  بل ( 781طبقا للامدة ) درمه  7880888 ا 

ىل مليون درمه من خالل املادة   309و اليت أأحالت عىل املادة  8/59من قانون  770وقد تصل ا 

  .من رشكة املسامهة 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدى فعالية الق انون الجنائي التجاري في الحد من الجرائم التجارية   : ألمبحث الثاني  

ذا مسلمنا جدال  أأنه اكن         ن تبين املرشع لنصوص  زجرية مضن مدونة التجارة و قوانني الرشاكت ، ا  ا 

وما يه مداخل اليت   مسلاك وجهيا ، فا ن التساؤل املطروح يه أ فاق هذه املواد  عىل مس توى التطبيق ؟

اطة به من خالل دراسة ميكن اعمتداها لتفعيل اجليد للقانون اجلنايئ التجاري ؟ هذا م سوف حناول اال ح

مطلب )، مث خنصص ( مطلب أأول )مظاهر حمدودية القانون اجلنايئ التجاري يف احلد من الظاهرة اال جرامية 

 . للحديث عن بعض ال ليات لتفعيل الأمثل للقانون اجلنايئ التجاري( اثين 

 حدود فعالية الق انون الجنائي التجاري  :المطلب األول  

شاكل طفا عىل مس توى التطبيقات الفرنس ية هو مشلك افالث مقرتيف       نه عىل سبيل املقارنة أأمه ا  ا 

ملتابعة و العقاب ، و ذكل  حيث أأن هؤالء يسعون دامئا للهترب من املساءةل ابس تعامل التجارية من ا اجلرامئ

ىل خالف اجملرم يف اجلرامئ العادية وسائل و حيل و تقنيات ال خفاء معامل اجلرمية مما يعوق الكشف عهنا ، ع

اذلي غالبا ما تكتشف جرميته و تنبث عليه بسهوةل 
 8

. 

حمدودية الكشف عن اجلرامئ التجارية مركزين ابخلصوص عىل ( الفقرة الأوىل) و هكذا سوف نتناول يف     

نه لتبين س ياسة جنائية انحجة ال. جرامئ الرشاكت التجارية   ي جتيش النصوص يكف و يف نفس الس ياق فا 

ا عداةل تتناسب مع جسامة هذه النصوص و ـميـ، بل جيب توفري احمليط املالمئ س ابلعقوابت الزجرية 

خاصياهتا حبيث تكون اجلهة القضائية املعنية لها دراية اكفية ابملادة الاقتصادية و التجارية و اليت لها عالقة 

حملدودية دور القضاء يف تفعيل ( الفقرة الثانية ) ابلنصوص اجلنائية لتك القوانني ، هذا ما سوف خنصص

 .القانون اجلنايئ التجاري 

  (جرائم الشركات التجارية نموذجا  ) محدودية آليات الكشف عن الجرائم التجارية  : الفقرة األولى  

ذا اكن املرشع الفرنيس قد فطن لرضورة توفري أ ليات للكشف عن اجلرامئ التجارية يف ميدان        ا 

ذ مسح هل بتي  ال لياتالرشاكت التجارية ، ومن مث جعل مراقب احلساابت عىل رأأس هذه  بلغ النيابة ـ ، ا 

ىل خالف ذكل فبعدما العامة عن لك اجلرامئ املكتشفة من جانبه واملقرتفة داخل الرشكة ، فا ن مرشعنا ع

برشاكت املسامهة ،  املتعلق 71/58يف مرشوع قانون  الاختصاصملراقب احلساابت هبذا  اعرتفاكن قد 

ن النسخة الهنائية للقانون املذكور بعد التصويت عليه من طرف ممثيل الأمة ، جاءت مبتورة من لك تكل  فا 
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رادة  و هو مااملقتضيات ،  ل مقتضيات ـيــ املرشع املغريب حقيقة تفع يطرح سؤالا عريضا حول مدى ا 

  القانون اجلنايئ للرشاكت؟

 –ابلرجوع اىل الترشيع الفرنيس، يالحظ أأنه ركز عىل مراقب احلساابت و جعهل حمورا أأساس يا          

 حيث يقوم مبهمة البحث و التحري عن الأفعال الغري املرشوعة داخل الرشاكت ، –خمربا للنيابة العامة 

بأأفراد الرشطة القضائية ، و اذلين عىل ما  الاكتفاءميكن  خاصة بعد ما تبني بفرنسا يف بعض النوازل أأنه ال

ن أأمه مصدر ليك تقف النيابة العامة عن هذه اجلرامئ هو . يبدو ليس هلم دراية يف ميدان  الرشاكت ذلكل فا 

 .القضائية  للسلطاتامئ و التبليغ عهنا مراقب احلساابت اذلي محهل املرشع الفرنيس رهان الكشف عن اجلر 

وقد تعززت ماكنة هذا اجلهاز بعد أأن جعل املرشع الفرنيس معهل هذا اس تثناء عن جرمية افشاء الرس   

املهين  وذكل عندما يبلغ النيابة العامة ابجلرامئ اليت يكتشفها 
 7

بل أأكرث ان املرشع الفرنيس محهل املسؤولية  .

 .يه عن القيام مبهامه اجلنائية يف حاةل تراخ 

هذا فامي خيص وضعية املرشع الفرنيس أأما فامي يتعلق ابملغرب ، فا ن ارادة املرشع لتفعيل اليات        

رادة  –الكشف عن اجلرامئ التجارية أأمر مشكوك فهيا  ذكل النه أأقىص لكيا مراقب احلساابت من هممة  –ا 

لرشاكت التجارية ، وهو ما جيعل من الصعوبة مباكن ان التحري و التبليغ عن ما يكتشفه من جرامئ داخل ا

 .مل نقل مس تحيل متاما اجياد ارضية اتزنيل مقتضيات القوانني التجارية يف جانهبا الزجري 

بالغ النيابة العامة عن جرامئ           لفهم موقف املرشع املغريب بشأأن عدم تلكيف مرقب احلساابت اب 

ىل خلفيات مناقشة مرشوع قانون  الرشاكت التجارية ،  . من طرف ممثيل الأمة  71/58فالبد الرجوع ا 

بالغ         ذكل أأن مرشوع قانون رشاكت املسامهة يف صيغته الأصلية تبىن مبدأأ الزام مراقب احلساابت اب 

ذا الباب و يف ه –بنفس الكيفية املنصوص علهيا يف الترشيع الفرنيس  –النيابة العامة عن جرامئ الرشاكت 

ن وزير اخلوصصة  أ ن ذكل اعترب أأن هممة مراقب احلساابت همنة  خطرية ملا حتمهل من مسؤوليات و فا 

تبعات ، و اكد أأن الزام هذا الأخري مبهمة اخبار النيابة العامة ابجلرامئ املكتشفة من جانبه ، ليست هممة 

اابت من ابالغ النيابة العامة بلك جرمية جتارية بل هممة معومية قام املرشع بتحديدها لميكن مراقب احلس

عطاء أأي تكييف و ليتس ىن جلهاز النيابة العامة القيام بواجبه بدون ا 
  

 . 
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ن احلكومة مل يكن دلهيا أأي ختوف من هذا التلكيف ، لكن ما حصل هو أأن فريق        و وفقا ملا ذكر فا 

  989و امجلةل الأخرية من املادة  791ادة حزب التجمع الوطين للأحرار اقرتح حذف الفقرة الأخرية من امل

لزام مراقب احلساابت بتبليغ النيابة العامة ابجلرامئ املكتشفة من جانبه داخل الرشكة   - من   -املتعلقتني اب 

 .  71/58مرشوع قانون رمق 
 3

 

و قد  –اللويب الاقتصادي  –وقد اس تجاب نواب الأمة  لهذا املقرتح حتث ضغط تكل الاحزاب        

و النتيجة أأن .اكن هذا مبثابة اختبار فشل فيه نواب الأمة يف التعبري عن وطنيهتم و عن صدق شعاراهتم 

صدر قانون رشكة املسامهة مبتورا من لك تكل املقتضيات اليت اكنت اىل حد ما ستسامه يف اجناح س ياسة 

 .املرشع يف هذا امليدان 

ريب ، عن الزام مراقب احلساابت بتبليغ النيابة العامة مع لك وهمام يكن سبب تراجع املرشع املغ       

سوة ابملرشع الفرنيس   ن اكنت هذه النقطة قد اثر حولها  -اخلروقات اليت يكتشفها  داخل الرشكة  ا  و ا 

 . -جدال فقهيا كبريا يف الساحة الفرنس ية 

هام معظم قواعد قوانني التجارة و يف هذا الس ياق أأمل يكن حراي ابملرشع املغريب اىل جانب اس تل       

الفرنس ية أأن يس تفيد من جتربة هذه الأخرية يف جمال الكشف عن اجلرامئ التجارية ، بعد أأن أأتبث تواضع 

دور مراقب احلساابت يف القيام هبذا ادلور أأحسن قيام ، حيث تعرضت هذه الوس يةل النتقادات حادة ، 

يس ، اكن حراي ابملرشع املغريب أأن يس تنبط بديال من تكل تزامات مع اقرتاحات عدة من طرف الفقه الفرن

بالغ النيابة العامة دون  عن هجاز مراقب احلساابت الاس تغناء، يناسب ظروفه  بدال من  املقرتحات اب 

توفري بديل يعقل 
 9

.  

و حيث يظهر غياب أأي اهامتم ترشيعي يف قوانني الرشاكت التجارية ابملغرب ابلوسائل الكفيةل       

ن هذا املوقف يدفع اىل التشكك يف مصداقية املرشع يف تبين س ياسة  ابلكشف عن اجلرامئ التجارية ، فا 

 .جنائية يف هذا الباب 

و خمترص القول أأن الس ياسة اجلنائية وفقا ملا ذكر تدور يف حلقة مفرغة و ستبقى النصوص اجلنائية      

 .زنل التطبيق التجارية جامدة لعدم امدادها ابلضامانت ليك تزل م
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من كبار رجال األعمال المغاربة الذين تخوفوا من أن يتعارض النص بصيغته المتحدث عنها مع مصالحهم ، لمزيد من التفصيل، أنظر  البأس به
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فعىل سبيل املثال ، ابلنس بة جلرمية اساءة اس تعامل أأموال الرشكة واعامتداهتا اليت قد تعد من أأخطر      

عىل أأنه عند عمل هجاز املراقبة ابقرتافها يقوم اجلرامئ التجارية ، تنص مقتضيات قانون رشاكت املسامهة 

خبار هجاز التس يري و احلال أأن هذا اجلهاز هو نف  سه من ارتكب الفعل اجلريماب 
 8

  . 

 

 محدودية دور القضاء في تفعيل الق انون الجنائي التجاري  : الفقرة  الثانية  

جنح املرشع املغريب يف اللحظات الأخرية  –ولرمبا العتبارات اقتصادية  -لقد رأأينا يف الفقرة السابقة         

خبار  اخلاص برشاكت املسامهة ، 71/58من مناقشة  قانون  لالس تغناء عن تلكيف مراقب احلساابت اب 

النيابة العامة ابلأفعال اجلرمية املقرتفة داخل الرشاكت ، و النتيجة عىل لك حال يه حتطمي اجلرس اذلي اكن 

ذا ما تناسينا هذا اال شاكل و تطلعنا جلهاز  من املمكن بواسطته تفعيل النصوص اجلنائية التجارية ، و حىت ا 

ن أأول ما يتبادر اىل اذلهن مه من ـ ف ـ ت ـ وء ل القضاء كنقطة ض عيل هذه النصوص الزجرية عىل ارض الواقع ، فا 

 اجلهة القضائية اخملتصة بتحريك املتابعات و البت يف اجلرامئ التجارية ؟

ن احملامك       ، حسب جواب احلكومة عند مناقشة مرشوع قانون رشاكت املسامهة أأمام الربملان  الابتدائيةا 

عىل اساس أأن هذه الأفعال ذات صبغة جرمية و النيابة  . بة اال ختصاص ابلبت يف اجلرامئ التجارية يه صاح 

ذلكل يه اليت تبت يف القضااي .و الهيئات اجلنحية ابلتبعية  الاختصاصالعامة يه اليت تقوم ابملتابعة حبمك 

من القانون  3و   ملواد نيابة عامة مضن ا لكن التنصيص عىل توافر احملامك التجارية عىل .املتعلقة هبذه اجلرامئ 

ىل احملدث مل احمك التجارية ، أأاثر لبسا خاصة و أأن املرشع مل حيدد ادلور احلقيقي لهذا اجلهاز  ، كام أأدى ا 

ختصاصها شامل للجرامئ الواردة يف مدونة التجارة و قوانني الرشاكت أأم أأنه قارص عىل   ذا اكن ا  التساؤل عام ا 

 ارية فقط ؟املنازعات التج
 9

 

و أأمه مقتىض أ اثر اللبس حول مدى الاختصاص الزجري للنيابة العامة دلى احملامك التجارية هو أأن     

من قانون  737و املادة  58/71من قانون  989من مدونة التجارة و املادة  139املرشع اورد يف لك من 

حداث حمامك خمتصة يف الزناعات بني  59/8  التجار أأو لتطبيق هذا القانون يبت يف ما يفيد أأنه اىل حني ا 

 .الزناعات و فق النصوص اجلاري هبا العمل 
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يتضمن مقتضيات جنائية خاصة حاول الفقه اقرار انعقاد و مبا أأن مدونة التجارة و قانون الرشاكت       

 .ية الاختصاص للنيابة العامة ابحملامك التجارية لتحريك املتابعة املتعلقة ابجلرامئ  التجار 

اخلاص ابحملامك التجارية استنادا اىل  58/83لكن رسعان ما اتضح أأن هذا الطرح ال يس تقمي مع قانون       

استنادا اىل أأن املرشع قد حدد مسطرة  عىل احملامك التجارية ،أأن املرشع قد حدد مسطرة عرض الزناعات 

من القانون احملدث للمحامك التجارية و ليس مهنا  75اىل  73عرض الزناعات عىل احملامك التجارية يف املواد من 

ما حييل اىل قواعد املسطرة اجلنائية ال رصاحة و المضنا 
 1

.  

ة دلى احملامك التجارية النوايح الزجرية و وهمام اكن فقد اعترب بعض الفقه اقصاء مبارشة النيابة العام    

تضيقا دلورها ، ورأ ى البعض الأخر انه اكن اوىل ابلضبط اجلرامئ الاقتصادية و ابلأخص جرامئ الرشاكت 

ابملرشع ان حيدث غرفة جنحية دلى احملامك التجارية للبت يف اجلرامئ الاقتصادية ، وان حيدث قضاة للتحقيق 

ن اجلرامئ اليت تتسم ابلتعقيد ، ويف نفس الس ياق ذهب رأأي اىل انه لضامن متخصصني يف هذا الصنف م

السهر عىل اجراءات البحث المتهيدي للنيابة العامة ابحملامك  حسن سري العداةل اكن من الأفضل اس ناد

 -خاصة يف اطار نظام صعوابت م   –التجارية خبصوص الاخالالت اليت قد تقف علهيا تلقائيا 
 0
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  13، م س ، ص سناء الوزيري    

13
  133لمزيد من التفصيل انظر سناء الوزيري ، م س ، ص ،   



 آليات لتفعيل الق انون الجنائي التجاري  : المطلب الثاني  

ان رهان احلد من اجلرمية اليت متس االئامتن و النظام العام الاقتصادي ، اليتوقف عند جتيش نصوص     

بل ان ذكل مير ابلرضورة عرب وضع  رؤية واحضة من طرف  القانون اجلنايئ ابلنصوص الزجرية العقابية ،

حنو توفري املناخ اذلي يتنشده احصاب رؤوس الأموال   -الس ياسة اجلنائية  –املرشع تشلك خارطة طريق  

و املتعاملني معهم ، وهذا بطبيعة احلال لن يمث حتقيقه الاب اعادة النظر يف مجموعة من الامور بداية 

مث توفري الوسائل املادية  لتحيقق اخلطط بعد ان ( فقرة اوىل ) ية اليت هتم موضوع ادلراسة ابجلوانب الترشيع 

 (فقرة اثنية ) ماذا نريد  ددحن

  التشريعي  تهم الجانب  اليات  : الفقرة األولى  

ن احلديث عن تفعيل    القانون اجلنايئ التجاري يس تلزم ابلرضورة احلديث عن سالمة وتاكمل الرتسانة  ا 

نكباب عىل جتميع لك القوانني املتعلقة ابجملال التجاري عىل وجه  القانونية ، ذكل أأن املرشع املغريب ملزم ابال 

رجال ) قوانني اخلصوص وجمال الأعامل بصفة عامة يف مدونة واحدة حىت يسهل عىل املعنيني بأأمر هذه ال

اال طالع عىل خمتلف نصوص التجرمي والعقاب ، وابلتايل فهم رجال الأعامل  ..( أأعامل ، قضاة ، ابحثني ،

طار املرشوع واملباح ملامرسة أأنشطهتم التجارية   .لال 

ن مرشعنا مل يقم حىت بوضع مدونة واحدة لقانون الرشاكت التجارية        وهذا ما ال يوجد حاليا ، بل ا 

وذكل . 8059وابيق الرشاكت ينظمها القانون  71058ث جند رشكة املسامهة منظمة مبقتىض القانون حي

 . عكس املرشع الفرنيس اذلي عكف عىل جعل قانون الرشاكت منظم مبقتىض قانون واحد

 

فهناك دعوات اىل عدم جترمي  اضافة اىل ذكل فانه البد من عقلنة جترمي بعض اجلرامئ التجارية ،      

الس ، ولقد خطا يتعلق ببعض جرامئ الش يك و الاف الترصفات املرتبطة ابالخالل بقواعد الأعامل ، خاصة ما

تعاين  وات يف هذا الاجتاه ، فبدل معاقبة التاجر املفلس اجته حنو  معاجلة الصعوابت اليتاملرشع املغريب خط

طار فا ن عقلنة التجرمي و العقاب عىل هذا املس توى يقتيض من املرشع هكذا و يف هذا الا.مهنا املقاوةل 



مثال ان يرتاجع مع موقفه الشاذ حول اغفال ذكر تسمية الرشكة عىل واثئق الرشكة ، أأمرا عاداي ميكن 

. تصحيحه من قبل القايض املدين بدل اعتباره جرما 
 5

 

آليات على تهم العنصر البشري  : الفقرة الثانية    

جناح السايسة اجلنائية يف هذا امليدانلتفع    توفري   البد من يل القانون اجلنايئ اذلي و ابلتايل ا 

ال جيابيا يف بتكوين جيد  للموارد البرشية  ، ذكل أأن تطبيق القانون الحيي ا  أأطر قادرة عىل أأن تلعب دورا ا 

جياد.هذا املسلسل اال قتصادي اجلنايئ  نياابت عامة متخصصة  ذلكل البد من توفري قضاة متخصصني و ا 

ضافة اىل رضورة تكوين أأفراد الرشطة القضائية و جعلهم ملمني بتفاصيل جرامئ الأعامل بصفة عامة وهكذا . ا 

 :ميكن اقرتاح ماييل 

ملام ابملقتضيات اجلنائية املنظمة . رضورة تكوين قضاة النيابة العامة وقضاة احلمك         وجعلهم ملمني لك اال 

رضورة تكوين قضاة للنيابة العامة متخصصني مبيدان جرامئ الأعامل  و.القوانني اجلنائية التجارية الواردة يف 

ضافة اىل.عىل الأقل يف احملامك الكربى  توفري طامق قضايئ ابلقدر الاكيف لتغطية اخلصاص يف حمامك اململكة ذكل  ا 

ىل جانب العقوابت العملية اليت يلقاها أأثنا ن الهيئات لأن القضاء اجلالس ا  ء النظر يف مثل هذه اجلرامئ ، فا 

ا ال يسمح لها ابدلراسة املتأأنية .اجلنحية ابحملامك الابتدائية تعاين من العدد الهائل للقضااي اليت تعرض علهيا مم

واملناقشة املس تفيضة بلك امللفات وهو ما يتعارض مع خصوصيات جرامئ التجارة والأعامل واليت تتطلب 

.ختصص ونضج احلذر ومرونة و 
38

 

ن ما فتت أأن طلب الباحثني برضورة تعديل برانمج املعهد العايل للقضاء بتوجهيها حنو جرامئ  ذلكل فا 

ىل رضورة تقيمي تلقني قادة القانون اجلنايئ   ضافة ا  نشاء اتسام للتكوين املس متر للقضاة وامللحقني ا  الأعامل  مع ا 
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 وبعدها   7 م س ، ص . عبد المجيد غميجة   



نية من حيث أأن بعض اجلرامئ التجارية جرامئ معقدة تتطلب ليك تتغلب العداةل اجلنائية عىل الصعوابت التق 

 .حماسبية 

ىل لك ذكل فا ن تفعيل الس ياسة اجلنائية يف جمال التجارة ال يقوم فقط عىل الرفع من  ضافة ا  ا 

منا ال بد من أأن يمت توفري  موارد مادية وبرشية من معدات وبياانت وأأطر أأكفاء  من ) مؤهالت القضاة وا 

 ( ية وكتابة الضبط وأأعوان مؤهلني وجزاء خمتصني يف جمال التجارة والأعاملالرشطة القضائ 

جناح الس ياسة اجلنائية خاصة وأأن هناك ترابط وظيفي  ومبا أأن الرشطة القضائية لها دور كبري همم يف ا 

ليه الرشطة القضائية عىل أأساس تصو . من هذا اجلهاز والنيابة وقضاة التحقيق  ر يمتثل يف أأن ما تتوصل ا 

نه ابت من الرضوري ودمع هذا اجلهاز ووضع برانمج تكويين يساعدمه  النيابة العامة أأو قايض ببناء مقراراته فا 

 .عىل الكشف عن اجلرامئ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   :خــــاتــمــة 

رأأينا يف مراحل هذا البحث كيف  تعامل املرشع املغريب مع موضوع التجرمي و      

ني اجلنائية ذات العالقة ابلتجارة ، و توصلنا يف حتليلنا للموضوع أأن وانالعقاب يف الق

قواعد القانون اجلنايئ التجاري ، تمتزي خباصيات أأساس ية جتعلها تنفلت اىل حد ما عن 

القواعد الالكس يكية ، وهذا يف اعتقادان حتصيل حاصل ذكل انه  بقدر احنسار القواعد 

ية التجارية بقدر ما يكون املرشع ملزما ابلتدخل العامة يف احلد من الظاهرة الاجرام 

بنصوص خاصة لتأأمني مناخ جتاري و احلفاظ عىل النظام العام اال قتصادي ، وهذا ما 

يربر أأن املسؤولية يف  القوانني موضوع هذه ادلراسة تتأأسس عىل اخلطأأ املفرتض و 

املنصوص علهيا القانون املسؤولية عن طريق الغري ، فمبجرد  خمالفة الالزتامات الشلكية 

يشلك جرمية يف نظر املرشع اجلنايئ يف هذا امليدان ، دون البحث عن ابيق العنارص 

املسؤولية ، وهذا ما جعل اجلرمية التجارية تمتزي بطابعها املادي  ال س نادالأخرى الرضورية 

دو توصلنا كذكل يف مراحل هذا املوضوع أأن س ياسة املرشع يف هذا امليدان ، تب.    

قارصة عن تنقية اجملال التجاري من جرامئ ذوي اللياقات البيضاء ، خاصة و أأننا توقفنا 

عن سؤال همم ، هل فعال اكنت هنا ارادة حقيقية للمرشع يف معاقبة رجال الأعامل عن 

اجلرامئ املرتكبة من طرفهم ، أأم أأن املرشع قام مبحاابت هذه الفئة ؟ نقول نعم املرشع اكن 

من املرشع ان حازا و متواطئا مع رجال الاعامل ، هؤالء اذلين يوجودن بقرب متعاطفا من

مل يكونوا مه انفسهم  املرشع ،وابلتايل فالقوانني موضوع ادلراسة مايه الا نتاج لعالقة قوة 

يف اجملمتع فالطبقة املهمينة س ياس يا و ذات نفوذ اقتصادي واجامتعي ، دامئا تنسج قوانني 

اصة ، بيامن يكتوي بأأعاملها الفئات الضعيفة و الغري املتواجدة داخل منبع خلدمة مصاحلها اخل

 . صناعة القانون

  



 : التصميم المقترح     

 :ة ـدمـقــم

 مضمون قواعد التجريم و العق اب في الق انون الجنائي التجاري  : المبحث األول  

 المسؤولية في القانون الجنائي التجاري إسناد مدى إستقاللية قواعد : المطلب األول          

 (هتميش الركن املعنوي ) مادية اجلرمية التجارية : الفقرة الأوىل               

 يئ التجاري اتعدد املسؤولني يف القانون اجلن: الفقرة الثانية               

  النظام العقابي في القانون الجنائي التجاري : المطلب الثاني         

 ممزيات العقوابت السالبة للحرية : الفقرة الأوىل               

 املالية   –الغرامات  –ممزيات العقوابت : الفقرة الثانية              

 مدى فعالية  الق انون الجنائي التجاري في الحد من الجرائم التجارية  : المبحث الثاني  

 حدود فعالية القانون الجنائي التجاري  :المطلب األول          

 (منوذجا جرامئ الرشاكت التجارية ) حمدودية أ ليات الكشف عن اجلرمئ : الفقرة الأوىل               

 حمدودية دور القضاء يف تفعيل القانون اجلنايئ التجاري : الفقرة الثانية                         

 لتفعيل القانون الجنائي التجاري آليات  :المطلب الثاني        

 الترشيعي هتم اجلانب أ ليات  : الفقرة الأوىل               

    هتم اجلانب البرشي أ ليات : القرة الثانية                 

 : خامتة

 

 

 

 



 

 :الئحة المراجع المعتمدة  

 :المراجع العامة  

 . 1122الطبعة الرابعة  عبد الواحد العلمي ، شرح القانون الجنائي المغربي ، -
عبد الرؤوف مهدى ، المسؤولية الجنائية عن الجرائم االقتصادية ، مطبعة المدنى  القاهرة ، دون  -

 .ذكر الطبعة و السنة 
دون  2991مصطفى منير ، جرائم استعمال السلطة االقتصادية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب  -

 . ذكر عدد الطبعة 

 : الرسائل و األطروحات

محمد أعضية ، الحماية الجنائية لمصالح الشركاء في الشركات التجارية ، أطروحة لنيل الدكتوراه  -

في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية و اإلجتماعية أكدال  

 1112/1111الموسم الجامعي  –الرباط  -
يدان الشركات التجارية ، أطروحة لنيل الدكتوراه في سناء الوزيري ، السياسة الجنائية في م -

 -القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية و اإلجتماعية أكدال  

 1112/1112الموسم الجامعي  –الرباط 
عليا عبد العالي برزجو ، العقاب في ميدان الشركات التجارية ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات ال -

المعمقة ، في القانون الخاص ، جامعة عبد المالك السعدي ، كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية و 

 1112/1119الموسم الجامعي  –طنجة  -اإلجتماعية 
رضى ابن خذة ، القانون الجنائي لشركات التجارية ، محاولة من أجل نظرية عامة ، رسالة لنيل  -

في القانون الخاص ، جامعة المولى اسماعيل كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية و  دبلوم الماستر ،

 1112/1119الموسم الجامعي  –مكناس  -اإلجتماعية 
الحاج المبارك االنصاري ، دور القضاء في تطوير قواعد المسؤولية الجنائية للمقاولة ، رسالة لنيل  -

المولى اسماعيل كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية و  دبلوم الماستر ، في القانون الخاص ، جامعة

 1122/1121الموسم الجامعي  –مكناس  -اإلجتماعية 

 : المق اوالت

من  222الهام الهواس ، بعض اإلشكاالت العملية التي يطرحها الشيك المنصوص عليها في المادة  -

 1122يناير  22/21العدد  مدونة التجارة ، المجلة المغربية للقانون األعمال و المقاوالت
شروطه و آثاره ،المجلة المغربية لقانون األعمال و : ين امساعف ، التفالس كجريمة إقتصادية اسي -

 . 1111شتنبر  2المقاوالت ، العدد 
ندوة  عبد المجيد غميجة ، دور العدالة الجنائية في ميدان األعمال و اإلقتصاد ، المقاولة و السياسية الجنائية ، -

السياسة الجنائية بالمغرب واقع و آفاق ، المجلد الثاني ، أشغال المناظرة الوطنية التي نظمتها وزارة العدل 



، الطبعة األولى منشورات جمعية المعلومة القانونية و االقتصادية ،  4112دجنبر  00و  01و  9كناس ايام مب

 4112،  2سلسلة الندوات و االيام الدراسية العدد 
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