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 مقدمة
المغرب منذ بداية التسعينات من القرن الماضي في مسايرة التطورات  انخرط

  1ان كمدونة التجارةلميدذا ااإلقتصادية المحيطة به ، فأصدرعدة قوانين ذات الصلة به

...،غير أن تقدمية هذه القوانين ومالءمتها للمشاريع  3البورصةقانون  2قوانين الشركاتو

شكل تخصصة  تماإلستثمارية المنشودة  بالمغرب  لن تفي بالمطلوب في ظل غياب عدالة  

مطروحة ية جارلتحاكم اواألجانب ، فكانت فكرة إنشاء الم الوطنيين ينالمستثمرصمام أمان 

بغية ضمان وحماية رؤوس  القتصاديينا الفاعلينلنداءات  استجابةوقت مضى  أكثر من أي

وفي ظل هذه   .وتشجيعهااألجنبية  االستثماراتأموالهم وتأمين مصالحهم ، وألجل جلب 

تجارية ومحاكم  دث بموجبه محاكمأح,53.954مغربي قانونا رقم لالمشرع االظروف أصدر 

الوطني  االقتصاد القضاء التجاري في الدفع بعجلة سهامإحاول من خالله  ,ةتجاري استئناف

بل  ،القضائيةالمنازعات في فض  المتمثلة بحيث لم يعد يقتصرعلى وظيفته التقليدية

جاوز بغية تلمقاوالت واإلشراف عليها تقديم المساعدات الضرورية لجاوزها إلى ت

 .5الصعوبات التي تعاني منها 

مثلة مكلفة بالدفاع عن الحق العام وم قضائيةمؤسسة  يعتبرالنيابة العامة ن جهاز ولما كا   

احترام القانون  والجماعات، والساهرة على  على مصالح األفراد ة، واألمينللنظام العام

شمل جوانب تهم الحياة مفهوم النظام العام وتبلوره حتى أضحى ي طوروسيادته ،فإن ت

 .بة العامة حتى بالمحاكم التجاريةاد قضاء النياحتم ضرورة إيجواإلجتماعية  اإلقتصادية

في التشريع المغربي  اختصاصاتهابيد أن قصور المواد المنظمة لهذه المؤسسة وتحديد    

مة  احقيقة تواجد جهاز النيابة الع يتمحور حولمن تساؤل  عل الموضوع يطرح أكثرج

  نون المحاكم التجارية على وعدم إحالة قاصها من جهة ، بالمحاكم التجارية وحدود اختصا

 .إحداث غرفة جنحية من جهة ثانية كذلك عدم ،و6قانون المسطرة الجنائية

                                                           
المتعلق بمدونة  15.95بتنفيذ القانون رقم  1996موافق ل فاتح أغسطس  7141من ربيع األول  15 الصادر في 1.96.83الظهير الشريف رقم -1

 2187, ص 1996أكتوبر  3بتاريخ  4418التجارة ,المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
كة علق بشركة التضامن وشرالمت 5.96بتنفيذ القانون  1997فبراير  13موافق ل  1417شوال  5الصادر في  1.97.49الظهير الشريف رقم -2

بتاريخ  4478التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة ,المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 .1058, ص 1997موافق لفاتح ماي  1417ذي الحجة  23

المتعلق  17.95بتنفيذ القانون رقم  1996أغسطس  30موافق ل  1417من ربيع االخر  14الصادر في  1.96.124الظهير الشريف رقم  -

 .2320, ص  1996أكتوبر  17موافق ل  1417جمادى االخرة  4بتاريخ  4422بشركات المساهمة ,المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
متعلق ال 19.14القانون رقم  بتنفيذ 2016أغسطس  25موافق ل  1437من ذي القعدة  21الصادر في  1.16.151الظهير الشريف رقم  -3

موافق ل  1437ذو الحجة  17بتاريخ  6501ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في االستثمار المالي ,المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 .6681, ص 2016سبتمبر  19
لمحدث للمحاكم التجارية,  ا 53.95ذ القانون رقم بتنفي  1997فبراير  15موافق ل   1417شوال  4الصادر في  1.97.65الظهير الشريف رقم -4

 .1141, ص  1997ماي  15موافق ل 1418محرم  8بتاريخ  4482المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
 .108, ص  2013محمد كرام ، الوجيز في التنظيم القضائي المغربي ، الطبعة الثانية ، المطبعة والوراقة الوطنية ، مراكش ،  -5
المتعلق بالمسطرة الجنائية,  22.01بتنفيذ القانون  2002أكتوبر  3موافق ل  1423رجب  25لصادر في ا 1.02.255الظهير الشريف رقم  - 6

 315, ص 2003يناير  30موافق ل  1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
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، بالمحاكم التجاريةالنيابة العامة  واإلغفال جعل البعض يطالب بتقليص أدوارهذا القصور   

لهذه رية الزجغيرأضخم مما تقتضيه الطبيعة ولها حجما مؤسساتيا أكبري أعطمادام 

 .7المحاكم

خرأن ضرورة مواكبة القضاء لمختلف التشريعات التجارية التي لكن يرى بالمقابل اتجاه ا     

صبح أ ،إذا 8كم التجاريةبالمحا مختلف الدول ، حتمت تواجد جهاز النيابة العامة تهااستحدث

ة التجارية كما أن مراقبة الحياو األعمال ، م جديد في ميدان التجارة العمل وفق مفهو

عليها  أصبح يشكل حجر زاوية كل تنمية ، األمر الذي يفرض تواجد مؤسسة والحفاظ 

فضال عن أنه ال يمكن إغفال معطيات تشريعية واردة  على ذلك، النيابة العامة للسهر

، 9صناعيةلالملكية احماية ة التجارة ،قانون الشركات وقانون ومنصوص عليها بمدون

 .م التجاريةوقانون إحداث المحاك

حيث  راهنتيهن هميته مأ العامة بالمحاكم التجارية يستمد النيابة وبذلك فموضوع دور    

راء بته ا  لباحثين ، وتجاداضيع الراهنة التي أسالت مداد  العديد من اأضحى يعتبر من المو

جانب بالمحاكم التجارية ليشمل ال يابة العامةبين قائل بضرورة توسيع أدوار الن المهتمين

إلى أبعد  خرا  جانب  في حين ذهب، الجانب المدنيفقط في  ، وبين قائل بحصره الزجري

الضئيلة   ألدواره هيئة القضائية التجارية نظرامن ذلك والمطالبة بمحو هذا الجهاز من ال

 .والقليلة جدا

  في: بسط إشكالية محورية للموضوع تتجلى إلى تدفعنا ,المعطيات القانونيةه هذ  

المحاكم التجارية اختصاصات  العامة لدىمحاولة المشرع التوفيق بين منح النيابة ى مد

الزجرية كمهام رئيسية و أصلية أنيطت  هاتاني،وبين تجريدها من اختصاصذات طابع مد

 بها.

 :ة أسئلة فرعية نجملها في ما يليه اإلشكاليوتتفرع عن هذ

 اكم التجارية؟م المحمة أمااما هي أهم مظاهر اختصاصات النيابة الع-

 ه المحاكم ؟بهذ وما مدى فعالية أدوارها-

 الختصاصاتها؟ الناظمةالنصوص  التي تطرحهاهي أهم اإلشكاالت وما -

                                                           
,الصادرة بتاريخ  17557مقال منشور بجريدة العلم  عددلعامة أمام المحاكم التجارية ، محمد المجدوبي اإلدريسي ، حقيقة دور النيابة ا -7

 7-6, ص  1998/05/23
 .3، ص12،1999عبد المجيد غميجة ،  المفهوم الجديد لدور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية ، مجلة الحدث القانوني عدد  - 8
المتعلق بحماية الملكية  17.97بتنفيذ القانون رقم  2000فبراير  15موافق ل  1420ذي القعدة  9في الصادر  1.00.19الظهير الشريف رقم  - 9

 . 366, ص 2000مارس  9موافق ل  1420ذي الحجة  2بتاريخ   4776الصناعية ,المنشور بالجريدة الرسمية عدد 



   

4 
 

ض المواضيع على رتأينا معالجة بعاإلشارة إلى أننا اكل ذلك ، تجدروقصد االجابة عن 

سيا وتاريخيا مصدرا أساباعتباره ,رنسي الفارن ونخص بالذكرالقانون لمقضوء القانون ا

لقوانين على تحليل النصوص القانونية التجارية واللقوانين المغربية ,إضافة إلى اإلعتماد 

استنباط أهم االشكاالت المثارة بخصوص موضوع مركز النيابة ذات الصلة بما يساعد على 

 التجارية.العامة أمام المحاكم 

 لتصميم التالي:سوف نعمل على معالجة الموضوع  وفقا ل وهكذا

 التجارية )المبحث األول( المحاكم ي لجهاز النيابة العامة أمامالنظام القانون -

  الثاني( )المبحثالعملية وإشكاالتها صالحيات النيابة العامة في ضوء القوانين التجارية -
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 التجاريةلنيابة  العامة أمام المحاكم النظام القانوني لجهاز ا األول :المبحث 

   

وتبين حدوده ومداه ، وفقا لما  في اختصاصه وضوابط تحكمهلكل جهاز قضائي قواعد    

، لذا   هو مرسوم من قبل القانون وكل انحراف أو تجاوزلذلك يشكل خرقا صريحا للقانون

 .يتماشى مع ما هو مقرر من قبل  القانونعلى كل مؤسسة العمل بما 

اختصاصها الحفاظ على النظام العام ،سسة قضائية قائمة بذاتها ومؤسسة النيابة العامة مؤ   

المقارنة   نظمةواألالقتصادية التطورات ارض مواكبة ف ،ومصالح األفراد والجماعات

حيث يتميز المعتادة،  لتهعلى شاكذا ليس إال أن تواجدها ه,تواجدها بالمحاكم التجارية 

 اءا من األصل.بمجموعة من الخصائص والمميزات تجعلها استثن

سنتطرق لتكوين ومميزات جهاز  ،في مطلبين حثهضي منا دراسة هذا المبحث بوعليه تقت   

هذا  تدخلعلى أن نعرض لطبيعة  ,ولم المحاكم التجارية في المطلب األأما النيابة العامة

 في القضايا التجارية في مطلب ثان. الجهاز

 مام المحاكم التجارية العامة أالنيابة  ومميزات جهازتكوين  األول:المطلب 
 

لهذه المحدث  القانون التجارية بمقتضىللمحاكم  رع المغربي في تكوينهلم يختلف المش   

 التركيبة والشاكلة، حيث اعتمد نفس اكم اإلبتدائيةسلكه في تكوينه للمحما ع،المحاكم 

 نهحية الجوهرية فإمن الناالمنظمة للمحاكم ذات الوالية العامة هذا من الناحية الشكلية ، أما 

مجموعة من الخصائص التي ب خصها,النيابة العامة في إطار تنظيمه الختصاصات قضاء 

 ن نظيرتها بالمحاكم االبتدائية.تميزها ع

لكن قبل ذلك ،ميزات النيابة العامة أمام المحاكم التجارية )الفقرة الثانية( لذا سنعالج أهم م   

 .ه المحاكم )الفقرة االولى(جهاز القضائي بهذن هذا الرض لتكوييتوجب علينا أن نع

 تكوين النيابة العامة على مستوى المحاكم التجارية األولى:الفقرة 
 

ما هو مقرر في القواعد لهيكلة قضاء النيابة العامة عاظم لم يخرج النص التشريعي الن   

 .تئنافية ) ثانيا(و االسوال( أى المحاكم التجارية االبتدائية )أسواء على مستو,العامة 
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 بتدائية النيابة العامة على مستوى المحاكم التجارية اال جهازأوال : تكوين 

وين أو التنظيم أو التجارية سواء من حيث التكبتنظيم المحاكم   53.95 لقد عني القانون    

 تدائية،كم اإلبفي المحا عليه األمر هو ما إلى حد ما، شبهيكان تنظيمها  ،وإن االختصاص

وهكذا فقد نصت المادة الثالثة من القانون المشار إليه أعاله على األجهزة التي تتكون منها  

جد جهاز قضاء النيابة العامة وكتابة ضبط المحاكم التجارية إلى جانب جهاز قضاء الحكم يو

 لنيابة العامة.اللمحكمة وكتابة 

القانون  قتضى نفس العامة بم بي استحدث جهاز النيابةويالحظ أن المشرع المغر   

سنة  400على عكس المشرع الفرنسي الذي انتظر ما يقارب ,ة المحدث للمحاكم التجاري

 .10أمام المحاكم التجاريةإلدخال  مؤسسة  النيابة العامة 

عدة نواب  مة التجارية من وكيل الملك ونائب أو المحك داخلة النيابة العامة وتتكون هيئ   

وفي الواقع هناك غياب للطابع الزجري للمحاكم التجارية إال أنها مع امة ،ة العلنيابلوكتابة 

 .11ه المحاكمملها بصفة دائمة و مستقلة بهذعذلك تتوفر على نيابة عامة تمارس 

والثالثة من قانون إحداث المحاكم التجارية ،يتضح  الثانيةوباستقرائنا لمقتضيات المادتين    

ائب واحد لوكيل الملك أو عدة نواب وإمكانية وجود نائب واحد فقط أنه يمكن أن يكون بها ن

نظرا لقلة اختصاصات جهاز النيابة العامة بهذه  ,لك بالمحاكم التجارية مبررلوكيل الم

في   تتخذه المؤسسة خصوصا وأن هذ ،على عكس نظيرتها بباقي المحاكم العادية،المحكمة 

 ه المحاكم طابعا مدنيا .وجودها بهذ

 يتخذسهر على تدبير شؤونها وتتكون من مكاتب منها ما للنيابة العامة ت وتوجد كتابة   

ه الكتابة وكيل الملك ذويشرف على حسن عمل ه، ةصبغة مدني ما يتخذ صبغة إدارية ومنها

 لدى نفس المحكمة.

ه عن ما هو عليأمام المحاكم التجارية ال يختلف نعم ،فإن تكوين جهاز النيابة العامة    

 .ز النيابة العامة أمام المحاكم اإلبتدائية وخصوصا من الناحية الشكلية والتسميةاألمر لجها

بأنهم مؤسستان ذات جزم نبينهما من الناحية الموضوعية ،وال يمكن أن  اختالفاتد لكن توج

 تالف خصائص كل واحد منهم.، الخ جهة واحدةو

                                                           
مرسوم التطبيقي له رقم وال 1970يوليوز  10صدور قانون  والى حدود 1563"سنة châteletأي منذ إحداث أول محكمة تجارية ب"شاتلي  -10

، علما أن حضورها بهذه المحاكم قبيل التاريخ كان موسميا وغير شكلي ,ووجود النيابة العامة أمام المحاكم 1970يوليوز  20بتاريخ  72684

لم يكن خطرا لكن أصبح حاكم بأنه دور عديم الفائدة إن التجارية بفرنسا قبل في البداية بنوع من التحفظ , بل سبق وصنف دورها أمام هذه الم
 حضورها اليوم أمام المحاكم التجارية غير مرغوب فيه.

ش, لطيفة  الداودي ،دراسة  في قانون المسطرة الجنائية المغربية وفق ا خر التعديالت ،الطبعة السابعة ، المطبعة والوراقة الوطنية ،مراك -11

 .185,ص  2018
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ة ، مستوى المحاكم التجارية االبتدائيتكوين مؤسسة النيابة العامة على  بخصوص هذا   

 فماذا عن تكوين نفس هذا الجهاز أمام المحاكم التجارية اإلستئنافية؟

 مستوى  المحاكم التجارية االستئنافية النيابة العامة  علىجهاز  انيا : تكوين ث

قانون ستئنافية في المحاكم التجارية اإلينه وتنظيمه للالمشرع المغربي في تكو لم يختلف   

ف فقط من حيث وإن كان اختال ,ما أفرده لتكوين محاكم األولى درجة منها عن 53.95

 التسمية والدرجة.

كون جهاز النيابة العامة من يت ,فحسب المادة الثالثة من قانون إحداث المحاكم التجارية   

 ا الجهاز.هذلعام للملك ونواب له إضافة لكتابة  وكيل

كيل العام يساعد الو الذكر، أنهمن القانون السالف  3المادة  اتويستشف من خالل مقتضي   

  .ما سمح به المشرع على مستوى المحاكم التجارية االبتدائيةأكثر من نائب على عكس 

عالوة على قلتها حيث توجد اكم ،المحهذه المعروضة على ا راجع لكثرة المهام وهذ   

كل واحدة منها تستأنف أمامها األحكام  ,التراب المغربي على مستوى كم فقطمحا12ثالث

 الترابي. نفوذهاتدائية التجارية التابعة لدائرة اإلب

االبتدائية  التجارية  هي نفسها  عمليا فنفس المهام المنوطة  بوكالء الملك لدى المحاكمو  

لدى المحاكم التجارية اإلستئنافية ،لكن تنضاف  لذلك  للملك   مونالموكول للوكالء العا

المحاكم التجارية االبتدائية عض المهام بحكم درجتها ،كاإلشراف على وكالء الملك لدى ب

بحسب امه ،كل ملك مهللالتابعة لدائرة  محكمة اإلستئناف الذي يباشر فيها الوكيل العام 

 ته.اختصاصه وسلط

تنقسم إلى التجارية ،كتابة عامة غالبا ما  العامة لدى المحاكم اإلستئناف عمل النيابةوتدير  

يل ه المحاكم الوكعلى عمل كتابة النيابة العامة بهذمدني، ويشرف  قسمين ،قسم إداري وقسم

 .العام للملك

محاكم اإلستئناف ه لمؤسسة النيابة العامة في يالحظ أن المشرع المغربي في تنظيمو  

حيث  خصوصا من ,ف عما سلكه في تنظيمه لمحاكم اإلستئناف العادية، لم يختلالتجارية

 طالح والتكوين دون اإلختصاص.اإلص

                                                           
 1418 من جمادى االخرة 25الصادر في  2.97.771صت عليه المادة األولى من المرسوم رقم وهي مراكش، الدار البيضاء، فاس وفق ما ن -12

المحدد لعدد المحاكم التجارية ومحاكم االستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها ,المنشور بالجريدة الرسمية  1997أكتوبر  28الموافق ل 

 17الصادر في  2.00.280، المغير والمتمم بالمرسوم رقم  4206-4194,ص  1997نوفمبر  6الموافق ل  1418رجب  5بتاريخ  4532عدد 
يوليوز  6الموافق ل  1421ربيع االخر  3بتاريخ  4810,المنشور بالجريدة الرسمية عدد  2000يونيو  20الموافق ل  1421بيع األول من ر

 .  1962-1953,ص  2000
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ا هذ, ى المحاكم التجاريةمة لدالعا رة عامة حول تكوين جهاز النيابةه نظهذ وعليه كانت   

ى هذه المحاكم بمجموعة الموضوع تمتاز النيابة العامة لد فإن من ناحيةمن ناحية الشكل ،

قبلها وهذا موضوع  ي منت تميزها عن باقي المؤسسات التي همن الخصوصيات والمميزا

 . الثانيةالفقرة 

 المحاكم التجاريةزات النيابة العامة أمام الفقرة الثانية: ممي
 

متصلة بجدوره صاصات  تقليدية ،العامة اخت على أن لجهاز النيابة لن يختلف قائل   

ث ه المؤسسة على غير ذاك أمام المحاكم التجارية حيمرتبطة به مند تأسيسه ، إال أن هذو

 ي )أوال( واستقاللي )ثانيا(.تمتاز بمجموعة من الخصائص تزاوج بين ما هو مدن

 أوال: الطابع المدني

المدني في جميع  للطابع اتخاذهاو ى المحاكم التجارية هابة العامة لدالنيإن أهم ما يميز    

 ,تجاريةانين الوباقي القو 53.95على القانون رقم  اطالعنامن خالل  هأناختصاصاتها ، إذ 

 ه المؤسسة تتخذ بعدا مدنيا.المهام المسندة لهذيتضح لنا أن جل 

حاكم من قانون إحداث الم13الخامسةوأساس ذلك هو أن المشرع بمقتضى المادة    

ن خالل بنود المادة الخامسة أن ،حيث يستنتج م ه المحاكماختصاصات هذ حددالتجارية, 

من نفس القانون الذي جاء  9ة نود المادكدته با ما أذات طابع مدني ،وهذ االختصاصاته هذ

 اتضمن جانبالنزاع التجاري الذي ي لمحكمة التجارية بالنظر في مجموع"تختص ا فيها

 ."امدني

الميدان  فيك الدعاوى العمومية يي تحرالعامة ه أن الوظيفة األساسية للنيابةوطالما    

العمومية   ية ال تبت في الدعاوىير زجرحاكم غي مو طالما أن المحاكم التجارية ه,الجنائي 

من القانون المحدث للمحاكم التجارية ،فإنه من الطبيعي أن يبقى  5لعدم ورودها في المادة 

 .14را محتشماه المحاكم دوهذ بة العامة لدىدور النيا

                                                           
 كم التجارية على أنه:تنص المادة الخامسة  من قانون إحداث المحا -13

 "تختص المحاكم التجارية بالنظر في :
 بالعقود التجاريةالدعاوى المتعلقة -
 الدعاوى الني تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية-
 الدعاوى المتعلقة باألوراق التجارية-
 النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية -
 التجارية النزاعات المتعلقة باألصول -

 وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير ".
 .112كرام ، م.س ،ص محمد  -14
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عن  لمحاكم التجارية طابعا مدنيا يخرجى ااختصاص النيابة العامة لد خذوعليه فيأ   

ما هو اكبة القضاء التجاري لالمشرع المغربي في مووذلك رغبة من  ،المعهود هاختصاصا

 جهاز النيابة العامة لدى قضائها التجاري. ستحدثتال بمختلف التشريعات التي االحعليه 

فضرورة مواكبة القضاء التجاري المغربي للقضاء التجاري الفرنسي حتم تواجد جهاز    

ميدان التجارة  ل وفق مفهوم جديد في أصبح  العم لتجارية ، إذالعامة في المحاكم االنيابة 

 ,ن مراقبة الحياة التجارية والحفاظ عليها أصبح يشكل حجرزاوية كل تنميةواألعمال ، كما أ

 يمكن ال األمر الذي يفرض تواجد مؤسسة النيابة العامة للسهرعلى ذلك ،فضال عن أنه

انون الشركات ، ارة ، قها في مدونة التجواردة ومنصوص عليإغفال معطيات تشريعية 

 .15قانون إحداث المحاكم التجاريةقانون حماية الملكية الصناعية و

رية من مميزات ى المحاكم التجاالعامة  لدم ما تمتاز به النيابة أهفإن  ,على ذلك وبناءا   

محاكم باقي  لها فيشابهة لذي يميزها عن باقي المؤسسات المني اهو ذلك الطابع المد

 .الطابع اإلستقالليابعة من نظام الجهاز نفسه الذي هو ضافة إلى خاصية نالمملكة ، إ

 ثانيا: الطابع اإلستقاللي

هو خضوعها لنظام  لعامة لدى جميع محاكم المملكةن من أهم ما يميز مؤسسة النيابة اإ   

 .و طابع استقالليقانوني ذ

ز ها  مؤسسة قائمة  بذاتها ،فهي جهالعامة يجعلابة االني الذي تتمتع به تقالل النظاميالساف   

بل وتجاه األطراف الخواص  ومع هيئة الحكم مستقل سواء في عالقته باإلدارة العمومية

 الحكم والقضاء وضعية أعضائها شبيهة بوضعية قضاةئة قضائية ،ومع نفسها فهي هي

 .16عليهم ضميرهمخضوع  إلى ما يمليه يصيرون مطالبين بال ألنهمعموما  الجالس

 ،إذا المبدأ أيضا لهذ ى المحاكم التجارية يخضعون هموعليه فقضاة النيابة العامة لد   

عن باقي أجهزة المحاكم التجارية وإن كانوا يخضعون لمبدأ أخر يتمثل في التسلسل  قلونيست

األخير   ا، ألن هذ االستقالليةجاوز عن مبدأ أن نجزم بأنه تاإلداري، غير أن ذلك ال يمكن 

الشكل والتوجيه ، فيبقى بذلك أعضاء  مرتبط  بمعيار موضوعي أساسه االختصاص وليس

أخرى أن تتدخل في جهة  أليةقاللية أثناء القيام بمهامهم وال يمكن النيابة العامة في است

 .لى توجيهها  سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة عملها أو تعمل ع

                                                           
بتاريخ  228محمد عبد المحسن البقالي الحسني, دور النيابة العامة في صعوبة المقاولة, منشور في البوابة القانونية والقضائية "العدالة " عدد  -15

 .3, ص  2008/11/12
 وما بعدها. 191الداودي، دراسة في قانون المسطرة الجنائية وفق ا خر التعديالت, م. س , ص  لطيفة  -16
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و هيئة الحكم بصورة أقوى ،ذلك النيابة العامة تجاه المحكمة أ لقالاستكما يظهر جليا    

تقييم  لمواقفها ، بل مالحظات تنطوي على  ىستطيع أن توجه لها تعليمات وال حتأنها ال ت

 .17سرية وأصيغة خاصة أي غير رسمية ه المالحظات ولو بها إبداء مثل هذوال يجوز ل

المحاكم التجارية  ىالنيابة العامة على مستوتكوين  لنا أن يظهر،بما سبق ذكره  اارتباط   

ة ، أو اإلستئنافي منها بتدائيةاإل المحاكم التجارية سواء من حيث أمام شكاالتأية إ ال يثير

ه المؤسسة تمتاز بالطابع اإلستقاللي التامة ، وإذا كانت هذعناية الرع أولى لذلك ن المشأل

, ر إشكاليات حول طبيعة تدخلها في القضايا التجاريةكما سبق بيانه فإن طابعها المدني يثي

 لي.في المطلب الموا ا ما سيتم معالجتهوهذ

 العامة في القضايا التجارية  لثاني: طبيعة تدخل النيابةالمطلب ا
 

و مقرر في في القضايا التجارية ال يخرج عن ما هنيابة العامة الشك أن طبيعة تدخل ال   

ة قانون ل،وكذلك إحا النعدام نص خاص يقررغيرذلك نظرا ،18قانون المسطرة المدنية

 القانون .إحداث المحاكم التجارية على هذا 

الذي و ,عليه في القواعد العامة منصوص خل وفقا لما هودلتاوعليه سنعالج طبيعة هذا    

 .الفقرة الثانية(ولى( وتدخل أصلي)لفقرة األادخل انضمامي )سنقسمه إلى ت

 مامي: الطابع اإلنضالفقرة األولى 
 

( ، كما أنه له انيا)ث المسطرة المدنية قواعد وأحكام مقررة وفقا لقانون اإلنضماميللطابع    

 .(في القضايا التجارية )أوالبعض المظاهر

 في ق.م.م  الطابع اإلنضمامي أوال : مظاهر

م لمدنية كطرف منضمحاكم التجارية واأن تدخل النيابة العامة أمام ال الفقه على لقد أجمع   

 ستثناء.أن يكون مجرد ا ال يعدوطرف أصلي تدخلها كهو األصل أما 

يا منظم قد يكون اختيار عامة كطرفنجد أن تدخل النيابة ال ,فبالرجوع إلى قواعد ق.م.م   

 .19من ق.م.م 8أو وجوبيا وفقا لنص الفصل 

                                                           
 .192لطيقة الداودي، م.س ، ص  -17
بالمصادقة على نص قانون المسطرة  1974شتنبر  30الموافق ل  1394رمضان  11،بتاريخ  1.74.447الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  -18

 .2741، ص 1974شتنبر  30الموافق ل  1394رمضان  13مكرر ، بتاريخ  3230لجريدة الرسمية عدد المدنية ,المنشور با
من قانون  م.م : "تتدخل النيابة العامة كطرف منضم  في جميع  القضايا  التي  يأمر القانون بتبليغها إليها، وكذا في الحاالت  8جاء في الفصل  -19

حكمة وال يحق لها  في هذه  بعد اطالعها على الملف أو عندما تحال  عليها  القضية  تلقائيا من طرف الم التي تطلب النيابة العامة التدخل فيه
 األحوال استعمال أي طريق للطعن".
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رى لما ت ,قائيابالتدخل تل لمحكمة وإمااإلختياري يكون إما بإحالة الملف من ا فالتدخل   

 با في ذلك.النيابة العامة موج

ابة العامة بالتدخل وحدود تقديرها  لتزام النيى ااألولى أثارت نقاشا فقهيا حول مدفالحالة    

هي الحالة الوحيدة التي يجوز   الحالةه الفقه على أن هذ استقرن الفرنسي ففي القانولذلك ،

،وذلك بإرسال الملف إليها  لتدلي  ة العامة بالتدخل في الدعوىفيها للمحكمة أن تأمر النياب

 .بإسنادها النظر للمحكمةبرأيها ولو 

 نب أنمحط خالف بين الفقه حيث  يرى  جا أما في القانون المصري  فقد كانت  المسألة   

ام الذي ا تعلق األمر بالنظام  العإذ ة  بالتدخل كونها ليس لها تقديرالنيابة العامة ملزم هذه

أن  خر إلى القول بأن األمر ال يعدوهب جانب ا  المحكمة ، بينما ذقديره من طرف تسبق 

 .تدخلمجرد  تبليغ الملف للنيابة العامة  دون أن يتضمن أي أمر بتكليفها باليكون 

 دخل النيابة ألول القائل بضرورة تا تجاهاإلحيث ساد , المغربينفس الخالف عرفه الفقه    

الثاني أنه ليس  تجاهاإليس للنيابة العامة ، بينما يرى ممنوح للمحكمة ول ون الخيارالعامة ك

 .20ك ما يلزم النيابة العامةلهنا

 ة ال تتدخل تلقائيامن المحكمعليها إحالة الملف  تتمانت النيابة العامة في الحالة التي فإذا ك   

 هاعإطال.وذلك من خالل تلقائياة حاالت أخرى تتدخل فيها ، فإن ثممن المحكمةوإنما بإذن 

أول درجة أو محكمة   سواء أمام محكمة ,قد ترى ضرورة التدخل فيهاعلى أية قضية رائجة 

 .العام االقتصاديلنظام بحماية األمرثاني درجة سيما عندما يتعلق ا

ى علها بإطالع تلقائياتدخل ،فإن المحكمة تأمر النيابة العامة الا طلبت فإذ ,وبوجه عام    

تدخلها من  لها سلطة  تقدير أمرالن مادامت الملف ، وال يترتب على عدم طلبها ذلك أي بط

 .21عدمه

، 22من ق.م.م  9ي يقرره القانون فقد حدد مقتضياته الفصل أما التدخل الوجوبي أو الذ   

 علىلعامة التدخل غير أنه نظرا لطبيعة اختصاص المحاكم التجارية ،فإنه ال يمكن للنيابة  ا

 االقتصاديالحاالت المتعلقة بحماية النظام العام  إال فيف الذكر ناال  الفصل  وءض

، وبالقضايا المتعلقة بالمؤسسات العمومية التي أضحت تزاول أعمال تجارية ، واالجتماعي

وتجريح   االختصاصالنوعي، وتنازع  االختصاصبجانب قضايا القاصرين، وقضايا عدم 

 .23فرعيالقضاة  وقضايا الزور ال

                                                           
 .5محمد عبد المحسن  البقالي الحسني ، دور النيابة العامة في صعوبات المقاولة ،م.س، ص  -20
 .6ص محمد عبد المحسن البقالي الحسني ،م.س ،  -21
القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة  -1العامة الدعاوى األتية : ينص الفصل التاسع من ق. م. م على انه : " يجب أن تبلغ إلى النيابة -22

 قضايا الزور الفرعي ......" -8القضايا التي تتعلق بعدم االختصاص النوعي ..... -5والجماعات المحلية ........
 .6.س, ص حسن البقالي الحسني، مد عبد الممحم -23
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 لذلك أحكام وقواعد . فإن ,ممنضال تدخل النيابة العامة بطابعهاومهما كان    

 

 

  اإلنضماميثانيا :أحكام الطابع 

قواعد وأحكام   إن تدخل النيابة العامة في القضايا التجارية بصفتها طرفا منضما ، تحكمه   

بما يناسب خصوصية  ه أدوارؤدي ا الجهاز ينابعة من طبيعة هذا التدخل نفسه ، تجعل هذ

 القضايا التجارية.

خر ال تشكل خصما للطرف اال   ما تتدخل بصفتها طرفا منضماعند ن النيابة العامةحيث أ   

هنا يقوم على إبداء ليه ، ولكن دورها مت إنضموقف الطرف الذي ابنى بالضرورة وال تت

مستنتجاتها   ون، وتكالقانون حسن تطبيقوضمان  رأيها بما تمليه المصلحة العامة

ئ القانونية  المبادعلى ومالحظتها الشفهية عبارة عن رأي مستقل بما تراه حقا وعدال مستندة 

 .24لعاماوضوابط النظام 

ال يكون حضورها إلزاميا  ,كما أن النيابة العامة عندما تتدخل بصفتها طرفا منضما   

حيث جاء  ,القضاء  المغربي وهذا ما سار عليه   ,25من ق.م.م 10للفصل  بمفهوم المخالفة

ممثل النيابة العامة  حضور على أن " ومحكمة النقض حاليا في قرار للمجلس األعلى سابقا

، وعليه 26"ص  يوجب ذلكإذا كان طرفا رئيسيا  ووجد نص خا غير إلزامي إالفي الجلسة 

ي يرية  فة التقدفال يمكن إلزامها بالحضوروتخلفها ال يرتب أي أثر وتبقى للجهاز السلط

 .القضية حسب ما تمليه عليها ظروف ومالبساتالحضور من عدمه 

ابة العامة من متعلقات  القانون تبليغها للني أن الدعوى التي يوجب ,شارة إليهوما تجدر اإل   

حسب  برأيها، لإلدالء اتدخلهئلة بطالن الحكم حالة صدوره دون تحت طا ,النظام العام

 من ق.م.م. 9ن الفصل مقتضيات الفقرة األخيرة م

                                                           
اسية التي يقوم  عليها كيان المجتمع سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية والتي يقصد بالنظام العام مجموعة المصالح االس -24

مة ، السكينة العامة ،لالطالع أكثر يراجع: تختلف باختالف المكان و الزمان ،غير أنه  يقوم على ثالث عناصر أساسية : األمن العام ، الصحة العا
 و ما بعدها. 52، ص 2018،طبعة  -الرشيدية-علوم القانونية ، مكتبة الجزيرة يونس الحكيم ، المدخل األساس لل

ها محتما ق.م.م على :"يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير الزامي اال اذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضور من 10ينص الفصل  -25

 قانونا، ويكون حضورها اختياريا في األحوال األخرى ".
, 26لس األعلى عدد ، المنشور بمجلة قضاء المج 1998يوليوز  2الصادر بتاريخ  7285ملف  285قرار صادر عن المجلس االعلى رقم - 26

 . 100ص
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سبب اإلبطال لعدم تبليغ الملف للنيابة العامة محكمة الدرجة الثانية أن تتدارك لكن يمكن ل   

ره الصادر بتاريخ في قرا و)محكمة النقض حاليا( سابقا المجلس األعلىحسب ما ذهب إليه 

 .199827يونيو  10

دائما اإلنضمام إلى طلبات أحد  مؤداهفليس  ,يابة العامة كطرف منظموعندما تتدخل الن   

ا بالجلسة تحت طائلة  تالوتهإلى مستنتجاتها أوبالحكم  كما يجب اإلشارة طراف،األ

علق ت سك به إال من تقرر لصالحه، ومتىا البطالن نسبيا ال يتمالبطالن، لكن يبقى هذ

 .28، وال يحق إثارته إال من ذي مصلحة في إطارهبالنظام العام 

من  8ما قرره الفصل  ,انضامية للدعوى ما يترتب عن تدخلها بصفة مهلك من أوكذ   

ستعمال أي طريق للطعن ، ما عدا حق استعمال النقض لفائدة بعدم أحقيتها في ا 29ق.م.م

خر من يتكلم عندما  العامة ا  ، ويجدر التنبيه أنه على مستوى الجلسات تكون النيابة 30القانون

 .اف التعقيب عليهطرفا منضما وال يحق لألطرا تكون

النيابة العامة في القضايا التجارية  ثار تدخلمظاهر وأحكام وا   ههذ ا كانتوعليه فإذ   

 ا كان تدخلها بصفة أصلية . منضما ، فإن األمر يختلف فيما إذ بصفتها طرفا

  : الطابع األصليالثانيةالفقرة 

 

حكمه قواعد وأحكام ك توكذل, أوال()القضايا التجارية في مظاهرألصلي طابع الل   

 .ثانيا(قانونية)

 مظاهر الطابع األصلي في ق.م.م أوال :

لين السادس و السابع من يجد سنده في مقتضيات الفصتدخل النيابة العامة كطرف رئيسي    

جاء في قرار صادر عن محكمة اإلستئناف التجارية بمراكش بتاريخ  ا مام، وهذ.قانون م

خول للنيابة التجارة ينة بمدوانعدام أي نص قانوني  وأمامأنه  وحيث:"...21/12/2000

العامة  صفة  الطرف الرئيسي في كل القضايا  المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة ، فإنه 

من قانون  19على مقتضيات الفصل  استنادايتعين الرجوع إلى قانون المسطرة المدنية 

ررة  تطبيق القواعد المق :على خيرة منهفي الفقرة األ نصالذي  ,التجارية إحداث المحاكم

                                                           
 .6محمد عبد المحسن  البقالي الحسني، م.س ، ص أشار إليه  -27
، 1996, قانون المسطرة  المدنية في شروح "تعريب إدريس ملين" ، مطبعة دار النشر المعرفة ، )دون ذكرالطبعة (،الرباط ,  أدولف ريلوط- 28

 .14ص 
ة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي  يأمر القانون بتبليغها إليها ،وكذا في الحاالت  التي من ق.م.م :"تتدخل النياب 8جاء في الفصل - 29

 النيابة العامة التدخل فيها بعد...". تطلب
 .11أدولف ريلوط., م.س، ص  -30
ب يقصد باستعمال النقض لفائدة القانون أنه بإمكان النيابة العامة أن تطعن أمام محكمة النقض في كل مقررقضائي يخرق أو لم يحترم الجوان -

 الشكلية والموضوعية في تطبيق القانون من قبل القاضي التجاري. 
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على خالف ذلك أمام كل من المحاكم التجارية   في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص

قانون المسطرة  وبالرجوع إلى ,وأنه بموجب اإلحالة المذكورة، محاكم اإلستئناف التجاريةو

 .31من نفس القانون 8و7و6فإن الموضوع تنظمه الفصول  ,المدنية 

فهي توجه طلباتها  ,ة إما كمدعية وإما كمدعى عليهاتدخل النيابة العامة في القضيتو   

ها  عوال تتدخل إال بمقتضى طلبات تض ,عن الدعوى وقد تبقى خارجةباشرة إلى المحكمة م

 ه الطلبات مكتوبة أو شفوية وذلك باسم الصالح العام .سواء كانت هذ

بين المساطر  ,طرفا رئيسيا فيها النيابة العامة  ونتكالحالة التي  التمييز فيويجب    

وبين  ,رئيس المحكمةأمام  ة مقالبواسطالمسماة  بالوالئية التي تتدخل فيها النيابة العامة 

فإنه ليس , وفي كلتا الحالتين مام المحكمةقامة دعوى أالتي يتعين عليها إ طر القضائيةالمسا

 أو بتبليغ من طرف السلطة من الطرف المتضرر يةمن  المستبعد أن تتدخل بناءا على شكا

 عادي. أوشخص

بة لنيالالتي تعطي ,المقاولة  صعوبات ة بمساطرالنصوص المتعلق غراربعض وعلى   

باستقرائنا لبعض  ه، فإنرئيسياالقضايا بصفتها طرف  لعامة صالحية تدخلها في بعض هذها

لك بعض وكذ ,ت المساهمةقانون شركا 426و12كالفصولنصوص قانون الشركات من 

فإنها تتدخل في  ,(86،131،161،175،206فصول اللصناعية )نصوص قانون الملكية ا

 .ون فيها إما مدعية أو مدعى عليهاكت وه القضايا بصفة رئيسية هذ

 ,النيابة العامة تتدخل كطرف رئيسي في حاالت محددة قانوناأما في النظام الفرنسي ،فإن    

من  426عمال بالفقرة الثانية من الفصل ص تتدخل بدون نخاص، وقد ا على نص أو بناء

تنفيذ القوانين لنيابة العامة التدخل لمتابعة لتبيح ، التي سيالمدنية الفرنقانون المسطرة 

بصورة  يطة أن يمس جوهر النزاع النظام العامشر ,ضيات التي تتعلق بالنظام العاموالمقت

 .بصفة رئيسية وأمباشرة 

من قانون المسطرة الجنائية المغربية,  40و 39بالرجوع لمنطوق المادتين د أنه فاألكي

يتضح أن هذا األخير خول لكل من وكيل الملك والوكيل العام للملك الحق في تسخير القوة 

يثير االنتباه حقيقة هو غياب أي  م القضائية, غير أن ماالعمومية للسهر على تنفيذ األحكا

حداث المحاكم التجارية أو القوانين ذات الصلة , يحيل على نون إفي قامقتضى قانوني 

.لكن تبقى ضرورة تنفيذ األحكام التجارية 32قانون المسطرة الجنائية بخصوص هذه المسألة

بصفتها األصلية لتسخير القوة العمومية بما يضمن تفرض االستعانة بتدخل النيابة العامة 

                                                           
,مشار إلى بعض  400-444-384رية بمراكش في الملف  عدد الصادر  عن محكمة  اإلستئناف التجا 21/12/2000بتاريخ  761قرار رقم  -31

 . 82و81، ص  2005, 5حيثياته في المجلة المغربية لقانون األعمال والمقاوالت )سلسلة القانون والممارسة القضائية ( العدد 
 . 14لي الحسني , دور النيابة العامة في صعوبات المقاولة, م.س, ص محمد عبد المحسن البقا - 32
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الة امتناع من صدر الحكم في حقه من تنفيذه وعمال تنفيذ المقررات القضائية, خاصة في ح

 .  33من قانون المسطرة الجنائية 37انية من المادة بالمقتضى الذي نصت عليه الفقرة الث

إما  ,التجارية قد تتدخل بصفة رئيسية وعليه فالنيابة العامة على مستوى قضايا المحاكم   

الطبيعة  ذاتبعض النصوص الخاصة بناءا على نصوص المسطرة المدنية أو بناءا على 

ا كان تدخلها عما إذ واألحكام تختلفاآلثارا التدخل يرتب مجموعة من التجارية، هذ

 .انضماميا

 ثانيا: أحكام الطابع األصلي 

تدخلها   عن ريةفي القضايا التجا اأصلي االعامة بصفتها طرفدخل النيابة ت يختلف   

 .  اآلثارو يث األحكام أه القضايا سواء من حاإلنضمامي في هذ

طرفا في الدعوى التجارية القائمة   تتخذ  ارئيسي افحين تتدخل النيابة العامة بصفتها  طرف   

 وذلك  إما بصفة  مدعية أو بصفة  مدعى عليها .

أن تفصح عن جميع الطلبات  هاالة األولى أي الحالة التي تتدخل فيها كمدعية يمكنففي الح   

 .ن النظام العام  وتطبيق القانونلدفاع عضيها  االتي يقت

بقى محصورة في  ت فإنها ,الحالة الثانية وهي الحالة التي تتدخل كمدعى عليها في أما   

 إطار طلبات األطراف واستنتاجاتهم.

كل  نشأشأنها في ذلك  ,الكلمة هي األولى  تأخذفعندما تكون النيابة العامة طرفا أصليا    

كان  اعليها ، على عكس ما إذ الدرجة الثانية عندما تكون مدعىفي  الكلمة وتأخذمدعي 

34ن يتكلمخرما  تدخلها  انضماميا فتكون 
. 

وصف مرافعتها عندما تكون طرفا رئيسيا ال يمكن أن النيابة العامة  ,والجدير بالذكر   

فتبدي كافة اإلجراءات   ،وتباشر خارج النزاع بالتدخل ،كون التدخل ال يكون إال لمن هو

التعرض كل طرق الطعن )عدا بطبيعة الحال  ها، ولها حق ممارسةجتدلي بحجطلباتها ،و

الدعوى المدنية التجارية ال فإن وضعيتها في وبالتالي ، وذلك لكونها ال يمكنها التخلف(

قف موقف الخصم ، فيسري عليها  ، حيث ت35عن وضعيتها في الدعوى العمومية  تختلف

ط داء الرسوم القضائية، واشتراأت كـااللتزاما ائها من بعضعليه مع إعف يسريما 

بوصفه طرفا في ممثل النيابة العامة ال يتصرف  نكونها تعد خصما شكليا ، أل ة ،المصلح

                                                           
 من ق.م.ج على :" تسهر النيابة العامة على تنفيذ المقررات القضائية". 37تنص الفقرة األخيرة من المادة  - 33
 .11أدولف ريلوط ،قانون المسطرة المدنية في شروح "تعريب ادريس ملين ",م.س، ص  -34
يل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص, جامعة محمد غزواني نورالدين , دور النيابة العامة في الدعاوي المدنية ،رسالة لنالشرقاوي ال -35

الرباط, الخامس, كلية العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية ،مطبعة المعارف الجديدة ،
 .73- 72، ص  1995
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، مما تكون  العام وفق مقتضيات النظاميتصرف وإنما , نزاع سيعود عليه بمصلحة خاصة

 .36التنفيذيةية و السلطة ن السلطة القضائمعه صلة وصل بيالنيابة العامة 

ت المنصوص ويثارتساؤل حول هل يمكن القول بأنه يحق للنيابة العامة خارج الحاال   

 يقع المس بالنظام العام؟ في القانون التدخل تلقائيا عندماحة اعليها صر

  ,الجنسية دة منهادعا التأويل الواسع في ميادين متهذيبيح  اجتهاد يظهرأنه يوجد في فرنسا   

على أنه  اإلتفاققد تم والتصرفات التدليسية ، ولالحالة المدنية والتملص من أداء الضريبة 

 .37للنظام العام امخالف االتفاق، إذا ما تمبة العامة أن تطلب إبطال يحق للنيا

المحاكم  اممالذي يحكم جهاز النيابة العامة أعامة حول النظام القانوني  نبذةه هذ كانت   

في القضايا التجارية،   ء من حيث التكوين أو الخصائص أو طبيعة تدخلهاواس ,التجارية

فيتعين  ,شكلية لجهاز النيابة العامة أمام المحاكم  التجارية طبيعة يأخذ ا وإن كانذعلى أن ه

المحاكم سواء من حيث هذه  ه المؤسسة أمامث حول الطبيعة الموضوعية لعمل هذالبح

 .ه النيابة العامةجه هذي تواالت  التث اإلشكات أو من حيالصالحيا

 وإشكاالتهاصالحيات النيابة العامة في ضوء القوانين التجارية   المبحث الثاني :

 ةالعملي
 

  أو التجارة أو قوانين الشركات مدونةقرائنا لجل القوانين ذات الطابع التجاري سواء تباس   

ا هذ مدنيا ، جلها طابعاضئيلة و تأخذ  ابة العامة صالحياتالملكية الصناعية ، نجد أن للني

ة ممارسة ه المؤسسمدى إمكانية هذ حولفقهيا  ص التشريعي أثارنقاشاالنالقصور في 

 الدعوى العمومية أمام هذه المحاكم.

م ل ,المتعلق بإحداث المحاكم التجارية 53.95ي فإن القانون رقم عن الجدل الفقه وبعيدا   

انتقادات لحقيقة تواجد هذا  لذي أثار، األمر ا االختصاصا هذينص على إمكانية ممارستها ل

مشروع  بمقتضى المقنن المغربي اوب معهالشيء الذي سيتج,المحاكم المدنية  هالجهاز بهذ

 .38.15التنظيم القضائي للمملكة رقم 

سنخصص األول  ،علينا تناوله في مطلبين يتعين ,ا المبحثومن أجل اإلحاطة بهذ   

ي قبل أن ننتقل ألهم اإلشكاالت الت قوانين التجارية ،لنيابة العامة في ضوء اللصالحيات ا

                                                           
 انظر في هذا الصدد: -36

 .    309المدني ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،)دون ذكر تاريخ الطبع(, ص محمد محمود هاشم ,قانون القضاء 
 . 11، قانون المسطرة المدنية في شروح "تعريب ادريس ملين"، م. س , ص  ريلوطدولف أ -37
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ظيم ارية ومستقبله على ضوء مشروع التنيطرحها جهاز النيابة العامة أمام المحاكم التج

 . القضائي الجديد في المطلب الثاني

 القوانين التجاريةصالحيات النيابة العامة في ضوء المطلب األول : 
 

في ظل الصالحيات المخولة لها على مستوى  مهماالنيابة العامة التجارية دورا تمارس     

  كية الصناعية وقضايا الزور الفرعي.قوانين التجارة والشركات وأيضا في إطار قانون المل

قاولة المبات حيات تدخل النيابة العامة في مجال صعوالتفصيل في صال أتيسيا لهذ   

مجال  للحديث عن على أن نخصص الفقرة الثانية ,ألولىالفقرة اوقانون الشركات في 

 وقضايا الزورالفرعيالملكية الصناعية  في قضايا تدخلها

صالحيات تدخل النيابة العامة  في مجالي صعوبات المقاولة  وقانون  الفقرة األولى :

 الشركات
 

ة المنظمة وفق صعوبات المقاول مساطر إطاربدورهام في النيابة العامة  تضطلع   

 وسع من ا األخيرهذ ,73.1738التجارة  مقتضيات مستجدات الكتاب الخامس من مدونة

لها المشرع   وأفرد ,ية في مجال صعوبات المقاولةمجال تدخل النيابة العامة التجار

الجهاز القضائي من دور طالئعي في حماية مهمة ومتعددة نظرا لما لهذا  االمغربي مهام

ه المساطر،واألكيد أن دور مان حقوق الدائنين أثناء تحريك هذوض االقتصاديالنظام العام 

 تدخل شكل  يتخذ ,خصوصا وفي قضايا المقاولةعموما التجارية النيابة العامة في القضايا 

رغم أن الكتاب الخامس  المتعلقة بصعوبات المقاولة ، وأصلي في الدعوى التجارية رئيسي

لكن األهم أن نظام صعوبات المقاولة  .طبيعة التدخلفي تحديد  مقتضى يفيد ال يشير إلى أي

من األحوال التشكيك  من النظام العام ومرتبطة بتحقيق الصالح العام لهذا ال يمكن بأي حال

الجهاز أصبح يتقلد مسؤوليات كبيرة ليس فقط التدخل ،زد على ذلك أن هذا في طبيعة هذا 

 الشركات. ي مجال قانونالمقاولة بل أيضا ففي قضايا صعوبات 

 إطار قضايا صعوبات المقاولةأوال : في 

الكتاب الخامس من مدونة  تؤدي النيابة العامة التجارية أدوارا كبيرة في إطار مستجدات   

لنيابة العامة لا المجال الذي خول قاولة ، هذتعلق بمجال صعوبات المالتجارة خاصة ما ي

في الدفاع عن الحق العام وتقديم ملتمسات إلى وظيفة  مثلةالتقليدية المتالخروج من وظيفتها 

                                                           
بنسخ وتعويض الكتاب  73.17بتنفيذ القانون رقم  2018أبريل  19الموافق ل  1439شعبان  2الصادر في  1.18.26الظهير الشريف رقم - 38

شعبان  6بتاريخ  6667المتعلق بمدونة التجارة, فيما يخص صعوبات المقاولة, المنشور بالجريدة الرسمية عدد  15.95الخامس من القانون رقم 

 .2345, ص 2018أبريل  23ق ل المواف 1439
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حديثة إن صح القول تتماشى وطبيعة قضايا صعوبات المقاولة التي تجعل من جهاز النيابة 

 .سبق أدوارا جديدة لم يعهد له بها فيماالعامة يمارس 

,  مقاولةت السيأتي حديثنا عن دور جهاز النيابة العامة في قضايا صعوبا ,ه األهميةلهذ   

على أن يأتي  ,(1افتتاحها) وبعد من خالل الحديث عن مهامها قبل افتتاح مسطرة المعالجة

بة العامة في ممارسة طرق الطعن في ة جهاز النياالتي تخص أحقي عن أهم األحكام ديثالح

 .(2الموضوع ) الثاني من الشق

 

 عد افتتاح مسطرة المعالجةقبل وب -1

       افتتاح مسطرة   قبل ما مرحلة مرحلتين, بين المعالجة مسطرة إطار التمييزفييمكن        

  د افتتاح مسطرة المعالجة)ب(.المعالجة)أ(,ومرحلة ما بع

 افتتاح مسطرة المعالجةقبل  -أ

خص خاصة ما ي بالرجوع للمقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة الوقاية الداخلية      

بالمصالحة في إطارمستجدات الكتاب حاليا  صطلح عليهي ما أوسابقا  الودية إجراء التسوية

 صالحيات التجارية بالمحاكمنجد أن المشرع المغربي لم يمنح للنيابة العامة  ,الخامس

عكس ما خوله القانون لرئيس المحكمة من صالحيات  على,المسطرة  ذهإطار هواسعة في 

 .39افين األطراق الودي بء المصالحة وعقد االتففي مجال إجرا

ا نجد أن النيابة العامة  تكتفي  بلعب دور المساعد على مد رئيس المحكمة لهذ      

ه المعلومات إعطاء ، ومن شأن هذ ةبمعلومات حول الوضعية المالية واإلقتصادية للمقاول

 صورة واضحة حول الوضع المالي للمقاولة التي تعاني  من صعوبات  لكن ما يثير 

سي خول لنيابة العامة إلزامية الحضور وأداء دورها كما لمشرع الفرنالتساؤل مثال هو أن ا

 لمحكمة التجارية بطلب المصالحةلزم المشرع الفرنسي رئيس احيث أ ينبغي له أن  يكون

 .40ا تم إنجازهفي حالة ما إذقرار الخبرة ب اإخبارمعالجة وضرورة تلقيها أوال

لم نجد أي مقتضى  ,73.17ا للقانون فقو بينما في إطار مستجدات الكتاب الخامس      

 .دخلها في مسطرة المصالحةدور النيابة العامة أو صالحيات ت إلى قانوني يشير

 افتتاح مسطرة المعالجة  بعد-ب     

                                                           
من مدونة التجارة على مايلي :" في حالة عدم  تداول الجمعية  العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن اإلستمرارية ما زالت   548مادة  تنص ال  -39

 مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة...أخبر رئيس المحكمة...".
 . 10ص عبد المجيد غميجة ، م.س، -40
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مقاولة لمسطرة البعد افتتاح مساطر المعالجة أي بعد توفر الشروط الكاملة إلخضاع       

. يبقى قاولةمن حالة التوقف عن الدفع ومديونية الم التثبت بعد,و المعالجة من الصعوبات

للحد ما ,عة الواس هرئيس المحكمة وممثل النيابة العامة ملزما بممارسة صالحيات من كل

أمكن من الصعوبات المالية ومحاولة التخفيف منها بشكل يجعل استمرارية نشاط المقاولة 

 ممكنا.

نجد أن المشرع التجاري  ,س من مدونة التجارةمستجدات الكتاب الخام وفي إطار الهذ      

الواسعة الممنوحة لها ب دورها في إطار الصالحيات خول للنيابة العامة إمكانية  التدخل ولع

 القضائية .ي التسوية والتصفية من خالل مسطرت

ǀ- التسوية القضائية في مرحلة 

 نجدها ,578ة ادالم خاصة من مدونة التجارة الكتاب الخامس بالرجوع لمقتضيات     

فاألكيد أن المشرع بمقتضى  ,العامة ح التسوية القضائية من قبل النيابة إمكانية فت تنص على

الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر والتي جاء فيها :"يمكن للمحكمة أيضا أن تضع يدها 

ق تقديم طلب بة العامة حتخول للنيا على المسطرة إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة,..."

في إطار تفعيل وتعزيز للمحكمة التجارية لفتح مسطرة التسوية القضائية, وهذا يأتي 

مساهمة النيابة العامة بوجه عام في إطار القضاء التجاري, والمحافظة على النظام العام 

ت عدة مقاوالأو ه المسطرة إلى مقاولة أخرىكما يمكن لها طلب تمديد هذ, 41اإلقتصادي

ا فالمادة ذ، لهالمالية مع الذمة المالية للمقاولة الخاضعة للمسطرة داخل ذممها سبب تأخرى ب

المسطرة إما بطلب منها أو بطلب من  خول لجهاز النيابة العامة التدخل لتمديدت 585

 .42من قبل المحكمة ئياالمقاولة الخاضعة للمسطرة أو تلقا أو رئيس السنديك

ǁ-  القضائيةفي مرحلة التصفية 

لقضائية اح المحكمة مسطرة التصفية من مدونة التجارة على أنه :"تفت 651تنص المادة      

إذا تبين لها أن وضعية  رئيس  المقاولة أو الدائن أو النيابة العامةبطلب من  أو تلقائيا

 ,الذكرالمادة السالفة  من خالل استقراءيظهر لنا مختلة  بشكل ال رجعة  فيه ..."،  المقاولة

خول لجهاز ,ب الخامس من مدونة التجارة اتالك طار مقتضياتأن المشرع التجاري في إ

المقاولة  وضاعرة التصفية القضائية ما دامت أن أالنيابة العامة إمكانية طلب فتح مسط

 . قتصادية مختلة بشكل ال رجعة فيهالمالية واال

                                                           
بالمحاكم التجارية تواجد هيكلي وغياب وظيفي , الطبعة األولى , دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع , الرباط, زهير برحو, النيابة العامة  - 41

, الطبعة  -الرشيدية -, مكتبة الجزيرة73.17مساطر صعوبات المقاولة على ضوء القانون يونس الحكيم , دروس في : , أشار إليه  63,ص 2003

 . 104, ص 2018
من مدونة التجارة على :"يمكن تمديد المسطرة إلى مقاولة  أو مقاوالت أخرى بسبب تداخل ذممها المالية مع الذمة المالية  585ادة تنص الم  - 42

 للمقاولة الخاضعة للمسطرة ..".
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 نشاطقديم طلب استمرار ت القضائي ا الجهازلهذ ,خول أيضا ن المشرع التجاريكما أ     

المادة  لمضمون ا اقتضت مصلحة الدائنين ذلك طبقاإذ ,ي مرحلة التصفية القضائيةف المقاولة

  ننيئالداا اقتضت المصلحة أو مصلحة إذ ":على والتي تنص, دونة التجارة من م 652

بذلك لمدة  ذنأن تأية  القضائية ، جاز للمحكمة لتصفلط  المقاولة الخاضعة استمرار  نشا

 .".قائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك..تحددها إما تل

ه الصالحيات المخولة للنيابة العامة في إطار مساطر إطار الحديث عن هذوفي      

أنه  إذ,لعامة في مجال استبدال السنديك نشيرلدورالنيابة ا أن البأس, صعوبات المقاولة

يلي :" يمكن  التجارة نجدها تنص على ما تاب الخامس لمدونةمن الك 677للمادة بالرجوع 

 للمحكمة استبدال  السنديك بطلب من : 

 النيابة العامة -

 عاله أ 606للمادة في الحاالت التي تتشكل فيها الجمعية طبقا  الدائنينجمعية -

 القاضي المنتدب  -

-...." 

ه هذ, ديكدال السنبتلعامة حق طلب اسلجهاز النيابة اأن القانون خول  ,فالمالحظ إذن     

 .التي كانت مخولة فقط للقاضي المنتدب قديما الصالحية المهمة

 طرق الطعن ممارسة -2

مجموعة من المستجدات التي أعطيت لجهاز من مدونة التجارة بالخامس جاء الكتاب      

من مباشرة وتفعيل  نهاالقانونية  التي تمك واآللياتمجموعة  من الصالحيات   ,النيابة العامة

المشرع  أن ا نجدلهذ ،خاصة والقضايا التجارية عامةلة دورها في مجال صعوبات المقاو

التي تهم مجال مساطر  المقرراتحق الطعن في مجموعة من  لنيابة العامةلالتجاري خول 

 معالجة صعوبات المقاولة.

المقررات  تحدد  762 لمادةنجد أن ا ,الطعنبطرق لرجوع للقسم الثامن المعنون فبا     

 .والجهة المخول لها الطعن فيها,القابلة للطعن باإلستئناف 

 في : باالستئناففنجد أن النيابة العامة تمارس صالحية واسعة فيما يخص الطعن 

 يةأو التسوية أو التصفية القضائ اإلنقاذالمقررات الصادرة بشأن فتح مسطرة -

 585ة أو التصفية طبقا للمادة طرة التسوية القضائيسم بشأن تمديدالمقررات الصادرة -
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أوتصفية  تسوية قضائية إلى مسطرة اإلنقاذالمقررات الصادرة بشأن تحويل مسطرة -

 قضائية 

 المقررات الصادرة بشأن تحويل مسطرة التسوية القضائية إلى تصفية-

 ستمراريةأو اإل اإلنقاذالمقررات الصادرة بشأن حصر مخطط -

 ة بشأن مخطط التفويتت الصادرالمقررا-

 ووسائل مخطط اإلنقاذ أو اإلستمرارية  المقررات  الصادرة بشأن تغيير اهداف-

 ستمرارية أو التفويت نقاذ أو اإلالمقررات الصادرة بشأن فسخ  مخطط اإل-

 أواستبدال السنديك أو تغيير سلطاته أو تجديد األجل  بشأن تعيينالمقررات  الصادرة -

 .ة بشأن العقوبات المدنية ت الصادرالمقررا-

لعلة  ,أما فيما يخص الطعن بالتعرض ، فالنيابة العامة ال تمارس هذا الحق في الطعن    

 الجلسات،فالمت تمارس الطعن باالستئناف ويكون حضورها إلزاميا في اماد تتمثل في أنها

ر لتعرض في إطارسة الطعن بابها لمما األخذيمكن إن تقع تحت حصر الشروط الواجب 

 من قانون المسطرة  المدنية. 130 الفصل

 ,حسمت في ذلك في فقرتها الثانية 766 فالمادة ,النظرادة أما فيما يخص الطعن بإع    

 واألوامر والمقررات الصادرة في مساطراألحكام  قولها ال يجوز الطعن بإعادة النظرفيب

 .المقاولة صعوبات 

ة نجد تخويل المشرع التجاري لجهاز النياب,نفس القانون من  763وبالرجوع للمادة     

الخصومة ضد المقررات الصادرة بشأن  عن الخارج العامة ممارسة حق تعرض الغير

 التسوية والتصفية القضائية وسقوط األهلية التجارية .

:" يقدم الطعن  ما يليعلى  نصت 766دة الما أن دفنج, أما فيما يخص الطعن بالنقض    

 من تبليغ القرار."داخل أجل عشرة أيام ابتداء  نقضبال

 ثانيا: في إطار قانون الشركات 

النيابة العامة التجارية في إطار مساطر معالجة صعوبات تلعبه  الذيلى غرار الدور ع    

 نجدها أيضا تؤدي أدوارا هامة على مستوى قانون الشركات . ,المقاولة

 كات المساهمةلق بشرالمتع 17.95 رقم قانونالفي إطار   -1
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سوية عملية التأسيس تحت طائلة تطلب للمحكمة لتوجيه أمر بيحق للنيابة العامة أن تتقدم ب   

منها  ,ا وتنظيميايالمتطلبة قانون البياناتغرامة تهديدية إذا لم يتضمن النظام األساسي كل 

ا ا ومقرهوتسميتهسنة  99ال يمكن أن تفوق كما هو معروف شكل الشركة ومدتها التي

عليها فيما  ال القيام بأحد اإلجراءات المنصوصغف, أو تم إا التجارياإلجتماعي وغرضه

طلب حل الشركة من كما يحق لها ،43ير قانونية ص تأسيس الشركة أو تمت بكيفية غيخ

 .44من نفس القانون 426المحكمة كما جاء النص على ذلك في المادة 

د لها فأفر ,المشرعالقانون باهتمام هذا في إطارحظى توعليه فالنيابة العامة التجارية    

ي لشركات المساهمة  ساسالتدخل سواء فيما يخص النظام األخاصة تفتح لها مجال  انصوص

رعليها عقد تعذ الجمعية العامة أو إذا إذا لم تنعقد,أو في إطار تقديم طلب حل الشركة 

ها األخيرة التي تفي فقر فس القانونمن ن 357كما تنص على ذلك المادة  ,ولةاجلسات المد

للجمعية حال عندما ال تسير امة كما هو الفي حالة عدم انعقاد الجمعية الع": أنه على تنص

 .ذي مصلحة أن يطلب من القضاء حل الشركة" المداولة بصورة صحيحة ..، أمكن لكل 

وشركة التوصية البسيطة  التضامن ، لمتعلق بشركةا 5.96 رقم في إطار القانون -2

 لمسؤولية المحدودة وشركة المحاصةسهم والشركات ذات االتوصية باأل

نجدها تحيل على المواد  ,القانون المتعلق بباقي الشركاتاألولى من بالرجوع للمادة    

متعلق بشركات المساهمة بخصوص ال 17.95رقم من القانون  27و12و11و8و5و3و2

دخل النيابة العامة في ت يأخذن الحكم الذي عني أت. مما يحكام المطبقة على باقي الشركااأل

 .باقي الشركات قانون رالمعمول به في إطاالحكم نفس  المساهمة هوشركة  إطار قانون

نيابة العامة كامل الحق في لا فللهذ ,رحلة حل الشركةومخاصة فيما يخص عملية التأسيس 

ة التأسيس تحت طائلة غرامة تقدم بطلب للمحكمة التجارية لتوجيه أمر بتسوية عمليتأن 

 .45ها قانونات الواجب تضمينالبيانات والمعلوماا لم يتضمن النظام االساسي كل ,إذتهديدية 

مة في حق النيابة العا،46من قانون باقي الشركات 49كما أنه يستشف من نص المادة    

العام لساهرعلى حماية النظام ا ن هذا الجهاز هوتقديم طلب حل الشركة على أساس أ

 إلقتصادي.ا

المغربي بخصوص مجال تدخل قاد وجه للمشرع تنيظهر لنا أن أهم ا ,خالصة القول   

ا المجال على نوعا ما من هذأنه ضيق , لقوانين المنظمة للشركاتالعامة في إطار االنيابة 

                                                           
 المتعلق بشركات المساهمة . 17.95من القانون  2-12تراجع المادة  -43
 :"...يمكن لكل ذي مصلحة أو للنيابة العامة طلب حل الشركة من المحكمة..."من القانون السالف الذكر  426تنص المادة  -44
 المتعلق بباقي الشركات. 5.96من القانون   5و 1راجع المادتين  -45
 حة أن يطلب حل الشركات المؤسسة بصورة غيرمن قانون باقي الشركات في فقرتها الثانية على أنه :"..يمكن لكل ذي مصل  49تنص المادة  -46

 قانونية.."
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الكتاب  جاء به ما حساب الصالحيات الواسعة التي أفرد لها نصوصا خاصة في إطار

 ن مستجدات هامة.     مدونة التجارة م الخامس من

 يا الملكية الصناعية  والزور الفرعيلفقرة الثانية : على مستوى قضاا
 

 ا كان للنيابة العامة دورا هاما في مجالي صعوبات المقاولة والشركات ،فإنه كذلك  لهذاإذ   

 لفرعي.الزور اا حماية الملكية الصناعية  وكذ الجهاز بعض الصالحيات في مجالي

العامة   النيابة ن، نجد ألبعض نصوص قانون حماية الملكية الصناعية ستقرائناافب   

طرفا رئيسا في القضايا المتعلقة بهذا المجال ، كما نجد من خالل المقتضيات  تعد بمقتضاها

المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية حضورهذا الجهازعلى مستوى قضايا الزور 

 الفرعي.

ذلك يتعين قبل  قضايا الزور الفرعي )ثانيا( ولكنيابة العامة في ليه سنعالج مكانة النعو   

 .الجهاز في ضوء قانون حماية الملكية الصناعية )أوال( امكانة هذعلينا أوال البحث عن 

  ي قضايا حماية الملكية الصناعيةأوال : ف

ر االبتكارات على ية في تطويوعيا من المشرع المغربي بالدور المهم للملكية الصناع   

قصد تحريك العجلة التنموية  الخارجي المستوى على واستثمارها, المستوى الوطني

سند للنيابة العامة بمقتضاه مجموعة من فقد أحاطها بتنظيم خاص وأ ,دواإلقتصادية للبال

 الصالحيات .

طت   وص أنان النصجد مجموعة من ,17.97لمضامين القانون  فمن خالل استقرائنا   

ا المجال ن تدخلها في هذالصناعية، سيما أ في مجال الملكية عض الصالحياتبجهاز النيابة ب

 يعد تدخال رئيسيا .

ي ذلك يجوز لكل من يعنيه االمر بما ف:" 17.97من القانون رقم  131ادة فحسب الم   

قا ألحكام المواد الصناعي الذي تم خر النموذجقييد الرسم أو ة العامة طلب بطالن تالنياب

 نموذجحق للنيابة العامة لدى المحاكم طلب  بطالن كل رسم أو ،فبذلك ي"104،105،113

صناعي تم تقييده دون أن يحترم الشكليات والمتطلبات القانونية التي منها  ضرورة اتسام 

ك عدم اإلطالع وكذل الصناعية المماثلة النماذجباقي الصناعي بشكل خاص عن  النموذج

 النموذجة لشرط عدم مخالفة ضاف،إالمماثلة قبل إيداعه لوسائلباقي اعليه عن طريق النشرأو

 العامة... واآلدابم العام الصناعي للنظا
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يمكن للنيابة العامة طلب بطالن تسجيل العالمة التجارية الذي تم خرقا  ,ذلك وعطفا على   

 .13547، 133،134المواد  ألحكام

  ,أو تزييف تقليدية األخرى من كل قصد حماية المشرع المغربي العالمات التجار وذلك   

تتميز العالمة المطلوب رط المشرع أن شتلم ي ,17.97رقم  ضيات القانونوحسب مقت

ن مجسدة خطيا ومتميزة ع بل يكفي أن تكون العالمة,اإلبداع واإلبتكار وحمايتها بالجدية 

عدد   ارالمجلس األعلى في قر اجتهادار على ذلك ب ما صاألخرى حس غيرها من العالمات

 . 201048 /3/1/ 608في الملف التجاري عدد  2011يو يون 23الصادر بتاريخ  906

جاز للنيابة العامة طلب  ,عالمة تجارية أو صناعية لم تحترم هاته الشكليات وعليه فأي   

مة التصديق الجماعية إذا ما انتهت سجيل عالطلب بطالن ت بطالنها، كما يمكن للنيابة العامة

 .49حمايتها قانونا

حمائي مرتبط الملكية الصناعية ذو طابع حماية امة في مجال ن تدخل النيابة العأ يبدو   

 امخالف كل ما تم ادي، فدورها مقتصر على تقديم طلبات إلغاءالنظام العام اإلقتص بسياق

 لضبط هذا المجال وحرصه على تأمينه.رغبة من المشرع  17.97لمقتضيات القانون رقم 

, فإنه كذلك لها دور أنه إذا كان للنيابة العامة مجال في قانون حماية الملكية الصناعية بيد   

 خرفي ما يتعلق بدعاوى الزور الفرعي.ا  

 ثانيا : في قضايا الزور الفرعي 

ففيها يتهافت  ،دلة ألوالطبيعي للمقارعة بين ا القضائية  المجال  الخصب ر الدعاويتعتب   

 ادعائهاع القضاء بصحة بما له من أدلة وحجج طمعا في إقن إلدالءمن أطرافها لطرف  كل

دلة ورد أقوى ما جاهدا إلى طرح أقوى ما لديه من أ بموضوع الدعوى ، فيسعى واالستئثار

 لدى خصمه.

هدم قوتها   إلى قوى أدلة اإلثبات على اإلطالق ، فإن السعيي أولما كانت الكتابة ه   

الخصم وأهم تجليات  رد أدلة سعي األطراف إلى مظاهر والنيل من حجيتها يعد أبرز

 حقيق الدعوى.مساهمتهم  في ت

                                                           
 .من قانون حماية الملكية الصناعية 161ينظر المادة  -47
، قرار غير منشور ، وقد جاء في  1327/2011ملف عدد  05/06/2012صادر محكمة اإلستئناف التجارية بفاس بتاريخ  1048قرار رقم  -48

مسجلة لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية  مخصصة لصناعة  ثبت من وثائق النازلة أن هناك  عالمات تجاريةحيثيات هدا القرار ما يلي:" لما 
األفرشة  مجسدة في عدة اشكال اتخذت من اليد موضوعا لها من بينها الشكل المتجسد في يد يوجد إبهامها في وضعية من  يستعد لوضع بصمته 

ألصلية  المودعة من طرف التكتل من أجل  تحقيق النوم  بإيداع  سبع عالمات تجارية مشابهة للعالمات اوثبت قيام شركة أخرى بتاريخ الحق 

اعتبارا  لوجود  تشابه كبير بينهما والذي من شأنه إيقاع الجمهور في  17.97من القانون  155المريح عد ذلك تقليدا بالمفهوم المقصود في المادة 

 من نفس القانون .." 84وعة  بمفهوم المادة الخطأ واللبس ومنافسة غير مشر
 المتعلق بحماية الملكية الصناعية. 17.97من القانون رقم  175يراجع المادة  - 49



   

25 
 

 تكونلالذي يتباهت فيها دور الكتابة ,ال القضايا التجارية كان مجال دراستنا هو مج وإذا   

فإن . 50مجال التجاريال محل طعن بالزور الفرعي إعماال لحرية اإلثبات الطاغية على

لقاعدة عن ا اخروج تابةمن خاللها المشرع الك ا المبدأ استوجباك استثناءات لهذهن

   .51العامة

ي سواء مام القضاء التجاري على دليل كتابوعليه فقد يستند أحد أطراف الدعوى القائمة أ   

ذلك  المستند خر في الدعوى في عرفيا في دعواه ، فيطعن الطرف اال  أكان رسميا أو 

دائية أو المحكمة التجارية اإلبت ، سواء أكانت الدعوى سارية أمام المحكمة التجارية يتهبزور

فيه تحقيق  زالالنه يجب على المتمسك بالزور الطعن في المستند وقت على أ ،52نافيةاإلستئ

 .وقبل قفل باب المرافعة  الدعوى ساريا

، ويقدم في 53الزور الفرعي ما لم تتوفر  شروطهتستجيب لدعوى  والمحكمة التجارية لن   

ولما كان   التحقيق بشأنه، ت المتطلبة قانونا ويجرىرم كافة الشكليايحت 54شكل طلب عارض

                                                           
 يلي :" تخضع المادة التجارية لحرية اإلثبات " من مدونة التجارة ما 334جاء  في المادة  - 50
 الكتابة :نذكر من هذه  اإلستثناءات التي استوجب المشرع فيها   -51

بالنسبة لشركة  5التجارية غير شركة  المساهمة ,يشترط الكتابة إلثبات تأسيس الشركات التجارية )المادة   المنظم للشركات 5.96الفانون رقم  -

حاصة فيمكن إثباتها بالنسبة لشركة ذات المسؤولية المحدودة ، أما شركة الم 50بالنسبة لشركة التوصية  البسيطة والمادة  23التضامن ، والمادة 

 (88 بكافة الوسائل حسب المادة

من القانون البحري التي جاء فيها " إن الييع االختياري يجب أن يقع كتابة ،ويمكن أن يتم بواسطة عقد رسمي أو  71عقد بيع السفينة طبقا للمادة  -

 عرفي "

 من م.ت 81عقد بيع األصل التجاري طبقا للمادة -

 م. ت 356تجهيز م رهن أدوات ومعدات ال-

 من م ت  379م رهن بعض المنتوجات والمواد-

 من م.ت . 433عقد اإلئتمان التجاري بجميع أنواعه المادة -
أمام  محكمة اإلستئناف ، مادامت   االدعاءوذلك  أن الطعن  بالزور الفرعي ليس حكرا على المرحلة اإلبتدائية للدعوى وإنما يجوز إثارة هذا   -52

حتى ولو لم تكن هده المحكمة  مختصة مادام الزور الفرعي ال تأثير له على االختصاص  صلية  التي ارتبط  بها االدعاء  سارية أمامهاالدعوى اال
 القضائي وإنما يتبع في ذلك الدعوى األصلية ويقع البث فيه ضمن اختصاص المحكمة التي تنظر في الدعوى األصلية 

 جاري؟رة الزور الفرعي  أمام القضاء اإلستعجالي التلكن قد يثار التساؤل هل يمكن إثا
م نرى أن اإلجابة عن هذا اإلشكال , يستوجب الرجوع إلى القواعد العامة المنظمة للقضاء اإلستعجالي والتي من أبرزها شرطي اإلستعجال وعد 

رة من دائ وهو قضاء في جوهر الحق الذي يخرج يته,المساس بالجوهر . ولما كان البت في الزور الفرعي يقتضي الحكم بصحة المستند أو بزور
 الزور الفرعي أمام القضاء االستعجالي . ادعاءالقضاء االستعجالي ، فإن ذلك يغل يد القضاء االستعجالي بهذا الخصوص ويحول دون إمكانية 

 وهي :  53

 أن يرد على مستند مقدم في دعوى أصلية -
 منتجا في الدعوى  االدعاءان يكون  -
 جديا. االدعاءأن يكون -

 
 فإن الفقه والقضاء انقسم إلى اتجاهين: عارض،أنه طلب  اجح هوالروإذا كان الرأي  54

من ق.م.م, ومن هذا االتجاه هو الذي  يسير على  99و94و 12يعتبره طلب عارض ولهم مبرراتهم مستندين على بنود الفصول  األول:تجاه =اال

:" االدعاء بالزور ليس دفعا  حتى يطلب  من المحكمة القيام  هديه العمل القضائي  في جله وعلى رأسه محكمة النقض, التي جاء في أحد قراراتها
صوص عليها  في القانون والمحكمة  لما رفضت الدفع المتعلق بالزور الفرعي  في رسم الشراء المستدل به في الدعوى لعدم باإلجراءات  المن

الصادر  9/3/2005بتاريخ  722اجب التطبيق " , قرار عدد تقديمه في شكل  دعوى عارضة أو أصلية  تكون قد التزمت  في قرارها القانون الو

 , 71,ص  67، العدد  2007، منشور  بمجلة قضاء المجلس االعلى ، االصدار الرقمي ماي 1/3/2004/ 585في الملف المدني عدد
 وإلى جانبها سارت محاكم الموضوع في نفس االتجاه نذكر منها:

 ، غير منشور. 95/12,الصادر في الملف المدني عدد  9/6/2014بتاريخ  2040ر عدد _قرار صادر عن محكمة االستئناف بأكادي

 ، غير منشور. 58/05في الملف العقاري عدد  21/5/2007بتاريخ  158_حكم صادر عن المحكمة االبتدائية بالناطور عدد 

الصادر  2008يناير  23بتاريخ  311قرار عدد–م اتجاههم االتجاه الثاني: يعتبره دفع ولهم مبرراتهم وقد صدر لمحكمة النقض قرار فريد يدع=

,وجاء كذلك في قرار ا خر لها "الطعن بالزور الفرعي دفع موضوعي  يمكن إثارته ألول مرة أمام  78/2/1/2/2006في  الملف المدني عدد 

 ,89, منشور بمجلة المحاكم المغربية،عدد 90/2717,الصادر في الملف المدني عدد  1996يونيو  5بتاريخ  3713محكمة االستئناف قرار عدد 
 . 148، ص  2001غشت--يوليوز
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جود تستدعي و أن يرتب أثار   هالطعن بالزور الفرعي  من شأن الحكم بصحته  أو رفض

  .لهاما   وى وتتبعاالنيابة العامة  في هده الدع

محكمة  لل وظهرت ،من ق.م.م 98من الفصل  3ستنادا للفقرة اة الحكم بصحته ففي حال   

على النيابة العامة وفق قانون  أحيلت المستندات ,عناصر تسمح بمعرفة مرتكب الزور

 .المسطرة الجنائية

 ؟عليها المستندات ن تحيلبجب على المحكمة التجارية أ لكن من هي النيابة العامة التي   

 ال ولىاأل اعتبار على؟  امة بالمحاكم االبتدائيةأم النيابة الع؟  العامة الموجودة بهابة هل النيا

 ه المحاكم؟مام هذأسلطة الزجرتتوفر على 

على  تن تحيل الملف والمستنداتجارية أعلى المحكمة ال نرى أنه, جابة عن ذلكفي إ   

 دور له ، فال يمكن للمحكمة والعاطال أصبح  هذا الجهاز الوإ ،بها  العامة الموجودة النيابة

  .االبتدائية حكمةمة بالمأن تحيل  المستندات على النيابة العا

نظرا لعدم امكانيتها  و النيابة العامة بالمحكمة التجاريةفعندما تتوصل بالمستندات أي    

سق ، فليس هناك  ما يمنع من أن تنه المحكمة  المدنية ابعات الجنائية أمام  هذتحريك المت

ق مرتكب ريك  المتابعة  في حمن أجل تح,تحيل الملف على نظيرتها بالمحكمة اإلبتدائية و

ن تتقيد النيابة أودون  بالزور الدعاء األمر كذلك في حالة رفض المحكمة نفس والزور

 .يرتها بالمحكمة التجاريةظبرأي ن يةئة بالمحكمة االبتداالعام

مر عندما يتعلق األ,المحاكم التجارية أمام  ابة العامةبة للنيتأجج بالنسأن الوضع ي يبدو   

ه المحاكم ة أمام هذساسيدرعها األجرية والمتابعات نظرا لتخلف أحد أالز ضياتبتطبيق المقت

انتقادات  بها نحو عملية عصفت إشكاالتالذي أثاروالتي هي الزجر والمتابعة ، الشيء 

ه المؤسسة بمقتضى تصاصات وتكوين هذالنظر في اخ إعادةعجلت بالمشرع  ,فقهية حادة

 .مشروع التنظيم القضائي 

شكاالت  التي يطرحها جهاز النيابة العامة أمام المحاكم الثاني : أهم اإلالمطلب 

 دعلى ضوء مشروع التنظيم القضائي المغربي الجدي هالتجارية  ومستقبل

 

مدى صالحيتها  بإشكاليةمرتبط نقاشا حادا  يعرف تواجد النيابة العامة بالمحاكم التجارية   

ن عدمه ، وأيضا على مستوى االنتقادات الموجهة بممارسة النشاط الزجري بهذه المحاكم م

ولى لهذه الغاية سنخصص الفقرة األ .لهذا الجهاز في ظل الهيكلة الحالية للمحاكم التجارية

نخصص الفقرة  ى أنعل ,والمؤيد عن غياب الطابع الزجري بين االتجاه المعارض للحديث
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مستشرفين في ذلك , ؤسسة القضائيةعن أهم االنتقادات التي وجهت لهذه المالثانية للحديث 

 مستقبلها على ضوء مشروع التنظيم القضائي الجديد.

 ع الزجريالفقرة االولى : غياب الطاب
 

ين اتجاه شا واسعا باعرف نق,إن االختصاص الجنائي للنيابة العامة أمام المحاكم التجارية    

 الزجري لعمل النيابة العامة التجارية وحصر مجال تدخلها في الشق التجاري   رافض للطابع

 .56ا الجهاز ليشمل الجانب الجنائين من يؤكد فكرة توسيع اختصاص هذوبي,  55المحض

أمام  ميةحريك الدعوى العموحقية النيابة العامة في تحول أ الغموض التشريعي وأمام   

 حول فكرة وجود الطابع الزجري عن عدمه. متابينيناتجاهين  ظهر ,تجاريةالمحاكم ال

  رافضاالتجاه ال أوال:

رية جد أن المحاكم التجان،اعد القانونية التي تنظم المنازعات التجارية للقوبالرجوع    

 منه المحاكم تجرد يعني أن النيابة العامة أمام هذ جارية ممافي القضايا الت تختص فقط للبت

فلو كان المشرع  ,صالحياتها فة التجارية في ممارسةفقط بالص الضبطية, وتمتازصفتها 

 .57على ذلك صالن لجاء ,ا الجهازلزجري لعمل هذيقصد الطابع ا

القضائية من قبل طة لية مراقبة أعمال الضابأو غياب ا   انتفاءنجد  ،ذكر ما ضافة إلىإ   

هيكلي بين النيابة العامة بالمحاكم الفصل الوظيفي والمسألة  لنيابة العامة التجارية ، وأيضاا

في  حصر اختصاص  البت مما يعني,جارية التبالمحاكم  و النيابة العامة ذات الوالية العامة

غيرها حتى لو تعلق األمر كم االبتدائية دون القضايا التجارية ذات الطبيعة الزجرية للمحا

 .بجريمة مرتبطة بالمجال التجاري

لها  ال جاز ,بالمحكمة االبتدائية عامةكانت النيابة العامة التجارية جزءا من النيابة ال فلو   

صل مستمر بين النيابة نظرا لوجود توا, الحيتها الزجريةبكل سهولة وسرعة ممارسة ص

 .58رعيةصلية والنيابة العامة الفالعامة األ

  59دتجاه المؤيثانيا: اإل

جرائم التفالس   يخص فيما,المقتضيات التجارية يرى هذا االتجاه ضرورة إخضاع   

يابة العامة بهذا ألن تسهيل عمل الن ,هلية التجارية للقواعد العامة للقانون الجنائيوسقوط األ
                                                           

 .15مد بن عبد المحسن البقالي الحسني ، م .س ، ص مح -55
 وما بعدها. 198, ص 1999العدد األول ,  عبد اإلله المشاري , دور النيابة العامة بالمحاكم التجارية , مجلة المنتدى , -56
عن منتدى البحث القانوني بمراكش,  يسي ,وجود مؤسسة النيابة العامة بالمحاكم التجارية, مجلة المنتدى, مجلة تصدرمحمد المجدوبي اإلدر -57

 .  194, ص 1999العدد األول, أكتوبر
 .186لطيفة الداودي ،م. س، ص  - 58
 وما بعدها.  198عبد اإلله المشاري, دور النيابة العامة بالمحاكم التجارية, م.س, ص  - 59
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ومرونة تعامل النيابة العامة وبالتالي سهولة ,لى حماية الطرف المتضررسيعمل ع ,الشأن

 .ضايا التجارية ذات الطابع الجنائيمع الق

بمعنى وجود قضاء , القانون الجنائي لألعمال من يؤكد فكرة تخصصأن هناك  حتى   

الذي يؤسس عليه  ية تماشيا مع الفكر االقتصاديتجاري مختص في قضايا ذات طبيعة زجر

 عمال .واألاضي نظره في قضايا التجارة  الق

اص المعهود  ن التنظيم الهيكلي واالختصعلى أ التأكيدإال  يسعنا ال ,خالصة القول   

 عن بعيدا ,جعل جهاز النيابة العامة مختصا فقط في القضايا التجارية ,للمحاكم التجارية

من  ص في إطار الكتاب الخامسن الطابع الزجري الذي لم يفرد له المشرع التجاري أي

ضمانا للفصل بين اختصاص كل محكمة ومراعاة لخصوصية القضايا  ,مدونة التجارة

 محاكم .المثارة أمام ال

الموجهة لجهاز  النيابة العامة أمام المحكمة التجارية ومستقبله   االنتقاداتالفقرة الثانية : 

 في ضوء مشروع التنظيم القضائي الجديد
 

النيابة العامة لدى المحاكم التجارية واتصافها  ؤسسة مل لغياب الطابع الزجرينظرا    

وهذا  ,ثناء عملهاعملية أجهها عراقيل وصعوبات اال محالة ستو فقط ، فإنه بالطابع المدني 

ى النظام العام لى الحفاظ علهدف إيمثل الدولة والمجتمع وي هذا الجهاز الذي سمات ليس من

 بأنواعه.

 هام هذعمال الزجرية أمممارسة األب ا الجهازالمشرع لهذنظرا لعدم سماح ف ,ذلكبو   

حول  عادة النظرساهمت في إ ,قادات )أوال(من االنت وجهت له مجموعة ,ية محاكم  المدنال

 .ا()ثاني التنظيم القضائي الجديد واختصاص هذا الجهاز بمقتضى مشروع تكوين

 الموجهة لجهاز النيابة العامة بالمحاكم التجارية  االنتقاداتأوال : 

  مرده  كان ،لتجارية ردود أفعال كثيرةالمحاكم ا ثاراختصاص النيابة العامة لدىلقد أ   

 النصوص  واضعي  ختياراتهات واالتوج اعترى الرؤية الذيوعدم وضوح  الغموض كذل

كولة لهذا الجهاز أثناء النظر وطبيعة المهام المو ,من جهة بخصوص  تحديد االختصاص

لنيابة ي المنازعات التجارية من جهة أخرى .كما أن الممثلين لهذا الجهاز وهم قضاة اف

ال والتي  ,ضى النصوصخصوصية المهام الموكولة إليهم بمقت عم بعديتأقلموا  العامة لم

بمنهج  األخذجديدة على مستوى جربة عن السياق والرغبة في تبني ت بتاتايمكن فصلها 

 يثح,60المجتمعحماية  باسممتابعة الة فيه من الحق في القضاء المتخصص ، محروم

                                                           
ت المعامالت  التجارية ، أي على القانون الجنائي ال على القانون  والسبب برجع  في مزاجهم المتعود  على المتابعات  والعقاب  ال  على تقنيا - 60

 5للمادة   ومهما كان االمر  نعارض مبدئيا إسناد اختصاصات جنائية إلى المحكمة التجارية ألن ذلك يشكل خرقا -الطبع يغلب  التطبع –التجاري 
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التجارية بالوزارة لدى المحاكم والمهام المنوطة بها  ض نظرا لقلة السلطاتاعتبرها البع

  .دون حقيبة أو بحقيبة صغيرة

لنيابة العامة هي تحريك الدعاوى العمومية في الميدان لوطالما أن الوظيفة األساسية     

الجنائي، وطالما أن المحاكم التجارية هي محاكم غير زجرية ال تبث في الدعاوى  العمومية 

 أن طبيعيفإنه من ال ,إحداث المحاكم التجارية من قانونفي المادة الخامسة    لعدم ورودها

لمحاكم دورا ضئيال ، مما يكون  معه تواجدها  بها مجرد ا هذه النيابة العامة لدىيبقى دور 

النيابة العامة  ص على جهازوأن المشرع نفسه لم ين ,الدولة خصوصا ل لى كاهعبء ع

  .61ة االداريةي المحكمهلها ضمن تركيبة محكمة متخصصة مماثلة 

يقتصرمجال تدخلها  كم التجارية العامة لدى المحاعض الفقه أن مهام  النيابة ب كما يرى    

 صادي" كصعوبة المقاولة"االقت ي لها مساس بالنظام العامالت, ض المساطر التجاريةعلى بع

ه كان يستحسن  ه المحاكم ، ويضيف أنومستمرة بهذ تواجدها بصفة قارةضي ال تقت

 يغتهجارية وفق صإحداث المحاكم التن مشروع  قانون المادة الرابعة م بمقتضياتحتفاظ الا

 .62سيوالمقتبسة من القانون الفرن ولىاأل

أمام  أن جعل النيابة العامة مستقلة رىبحيث ي ,أبعد من ذلك لىويذهب هذا االتجاه ا    

 ,فها  التجارينتها لجرائم اقترنه في حالة معاذلك أ ,القضائية حقق به المصلحةتت الالمحاكم 

   .ر الزجريةة غيمكه المحوى  العمومية أمام هذلها ممارسة الدعيحق   فإنه ال

النيابة  من اجزءالعامة داخل المحاكم التجارية ا كانت النيابة إذ ,ما سبق لكن بخالف    

النيابة  بين هولة وسرعة لوجود تواصل مستمرجاز لها ذلك بس ,للمحكمة االبتدائية العامة

 .63الفرعية والنيابة العامةلية صالعامة األ

جارية على ضوء مشروع قانون  التنظيم ثانيا : وضعية  جهاز النيابة العامة بالمحاكم الت

 . القضائي  الجديد

صاصها االصلي الذي هو الزجر  العامة بالمحاكم التجارية عن اخت نزياح النيابةبفعل ا    

 ه المحاكم, عملها أمام هذ في والمشاكل التي اعترضتهابفعل االنتقادات والمتابعة ، وكذلك  

                                                                                                                                                                                     
السالفة الذكر التي حددت اختصاصاتها ،  والتي ال يوجد ضمنها  أي القاضي بإحداث المحاكم التجارية  فحسب  المادة  53.95من القانون 

لحبس ا –اختصاص  جنائي، بل  ألن الهدف من هذه المحاكم النظر في القضايا  التجارية المحضة ،حتى  ال تتيه في قضايا  الجريمة والعقاب 
حمد شكري السباعي ، يا  لإلضرار بأنفسهم وأموالهم " أارتكابها  تفادوالسجن والغرامات   التي نتمنى  أن يقلع  المقاولون ورجال االعمال  عن 

د والقانون المقارن ، " الوسيط في النظرية العامة  في قانون التجارة والمقاوالت التجارية والمدنية  ،دراسة معمقة في قانون النجارة المغربي الجدي
 . 201و 200،  ص 2001الرباط ، الجزء األول  مطبعة المعارف الجديدة ، الطبعة األولى ،

 .112محمد كرام ، الوجيز في التنظيم القضائي المغربي , م .س ، ص  -61
 العامة التابعة لها مقر الغرفة المذكورة".والتي تنص على ما يلي :"يمارس مهام النيابة العامة أمام غرفة اإلستئناف التجارية النيابة  -62
وما  54، ص  1999محمد المجدوبي االدريسي، عمل المحاكم التجارية )بدايته ,اشكالياته (، الطبعة االولى ، مكتبة دار السالم الرباط ،  -63

 بعدها.
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ع قانون التنظيم القضائي  بعين االعتبار في مشرو هذه الظروفأخذ على المشرع كان البد 

 .38.15الجديد رقم 

يكلته  في ه وأعاد النظر العامة النيابة جهاز لمتطلبات المشرع استجاب وبالفعل    

 ألنه ,المتعلق بمشروع التنظيم القضائي الجديد 38.15قم بمقتضى القانون ر واختصاصاته,

 ,ةيتجديد دور النيابة العامة أمام المحاكم التجار وأكثر من ذي قبل لالزماصبح اليوم من أ

وحماية المستهلك في ا ن  واألعمالوبالشكل الذي يؤدي إلى فهم وضبط مجال المقاولة 

   .64واحد

تمثل النيابة العامة ، أصبحت   القضائي الجديدمشروع قانون التنظيم  موجببوبذلك ف    

هم من قبل وكيل الملك لدى ائب لوكيل الملك أو أكثر يتم تعينلدى المحاكم التجارية بن

 .65ها المحكمة االبتدائية التجاريةكمة االبتدائية التي توجد بدائرتالمح

امة للمحاكم الع رية االبتدائية أصبحت تابعة للنيابةالمحاكم التجامة لدى فالنيابة العا وعليه    

ك أو أكثر يعملون  د بالمحاكم التجارية االبتدائية نائب لوكيل الملاالبتدائية ، حيث يتواج

هض بدور ا من شأنه أن  ينهذ وملك  لدى المحكمة  االبتدائية شراف وتنسيق وكيل التحت إ

 ن الناحية  المدنية أو الزجرية.جارية سواء متمحاكم اللا الجهاز أمام اهذ

لمادة ا ضياتفباستقرائنا لمقت,افية ئنتالعامة بالمحاكم التجارية اإلس أما بخصوص النيابة    

وأكثر  نائب للوكيل العام للملك أ ه أصبح يتكون بهاأن يتبين,38.15من مشروع القانون 74

التي توجد بدائرتها محكمة بمحكمة االستئناف يتم تعيينهم من طرف الوكيل العام للملك 

 ه المحاكم .يام بمهام  النيابة العامة أمام هذاالستئناف التجارية ، للق

مشروع قانون التنظيم  خد به المشرع المغربي بمقتضىلذي أويظهر أن هذا التوجه ا    

ابة ا ، فالنيهمكلتا نربة وحنكة النيابة العامة لدى المحكمتيالقضائي ، يتيح االستفادة من تج

الممارسات  التي تتم في عض العامة  لدى المحكمة التجارية تملك من الخبرة  في تقدير  ب

ما ال تملكه نظيرتها لدى المحاكم العادية ، بينما النيابة العامة لدى المحاكم عمال بيئة األ

ووسائل البحث دوات ارسة الشبه يومية ، تملك أصلي والمموبفضل االختصاص األ العادية

                                                           
, مقال منشور بالموقع  -لي ومؤيدات االصالح بين نواقص النص الحا -موالي حفيظ القاديري علوي , تجربة القضاء التجاري بالمغرب  -64

 .17:39,على الساعة  2018أكتوبر  30, تاريخ االطالع  327, تحت عدد  www.alkanounia.comاللكتروني ا
 محكمة االبتدائية التجارية من :من مشروع قانون التنظيم القضائي الجديد :" تتألف ال 57المادة  في مقتضياتجاء  - 65

 قضاة للرئيس و رئيس ونائب -
هام النيابة العامة نائب لوكيل الملك أو أكتر يعينهم وكيل  الملك لدى المحكمة  االبتدائية  التي توجد بدائرتها المحكمة التجارية اإلبتدائية للقيام بم -

 أمام هذه المحكمة :
 بة الضبط".للمحكمة وهيئة موظفي كتا كاتب عام-

http://www.alkanounia.com/
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حالتها من والتي تتم إ,جنحيا عمال والمكيفةالجنائية المتعلقة باأل لمتابعاتقصي في اوالت

 .66بة العامة لدى المحاكم التجاريةطرف النيا

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
،"تجربة القضاء التجاري  بالمغرب" بين نواقص النص الحالي ومؤيدات االصالح ، مقال منشور بالموقع  علوي موالي  حفيظ القاديري - 66

 م. س., www.alkanounia.comااللكتروني: 

http://www.alkanounia.com/
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 خاتمة

النيابة العامة أمام المحاكم التجارية خطوة جهاز إحداث  اعتبارإذا كان من المتفق عليه     

والمالية ، أمام تطور مفهوم  االقتصاديةة الحركة من دور فعال في مراقب لهاإيجابية ، لما 

ستوجب تدخل ا التوجه  يواالجتماعي ، فإن هذ النظام العام ، ليشمل النظام العام االقتصادي

وتسهيل ر ل واضحة المعالم ، بغية  تيسيعمليات قانونية ووسائل المشرع المغربي لخلق ا  

وجه  سندت لها على أحسنبالمهام التي أ ضطالعيتسنى لها اال عمل النيابة العامة ، حتى

 .الظروفوفي أنسب 

المؤسسة القضائية على  ههذن يقتصر دورى ذلك ، ليس من العدل في شيء ، أعالوة عل    

والعقاب ، بمناسبة دراسة القضايا المعروضة  على خطاربأفعال موضوع التجريم مجرد اإل

تشمل العديد من الجرائم التي نونية قاجمود ترسانة  إلىارية ، مما يفضي المحاكم التج

من طرف قضاة النيابة العامة  بشأنها حريك المتابعة، في حالة عدم تي طابعا تجارياتكتس

 ه المحاكم.بهذ

بمقتضى المشروع المتعلق بالتنظيم القضائي من  ,نعم إن المشرع خطى خطوة في ذلك    

ذلك  فإن,ة ه الحقباكل المطروحة في هذالمش ز وتجاوزا الجهاائي لهذأجل تفعيل الدور الجز

  ه المؤسسة تشمل إصالحها منمبادرة جريئة من المشرع تجاه هذباتخاذ لن يكفي إال 

 حيتين  الشكلية والموضوعية .النا

ولن  ,استفهامن دورها الحالي ومن خالل كل ما قدمناه يطرح أكثر من عالمة صحيح أ    

ذا الجهاز ولن ، إال أن ذلك لن يقل من أهمية ه وحدة تجاوز ذلك دفعة يكون بمقدور المقنن

ن إصالح وتوضيح اختصاصات هذا الجهاز بالمحاكم التجارية هو شيء، ألفي ه ينقص من

نلح ونلقي ببعض التوصيات   مؤسسة النيابة العامة ، لذا إصالح لعالم المال واألعمال ال

 واالستثمارفي مجال األعمال  صالحأن الحاجة ملحة لها لمسايرة مخطط اإل ,لنا بدوالتي ت

اإلشكاالت  وتجاوز, وقصد تحسين فعالية مؤسسة النيابة العامة أمام المحاكم التجارية

 ث يجب العمل على :حي ,المطروحة بصددها من خالل التنظيم الحالي

عديل وتغيير نصوص ر قضاء النيابة العامة بمقتضيات قانونية جديدة وتتفعيل دو أوال :

والتناقض الذي يشوب  ا الفراغ التشريعي وسدا لاللتباسرفعا لهذ ,وجودةية أخرى مقانون

وى مجال تدخل القضائي للمملكة وعلى مست، سواء على مستوى التنظيم  بعض المواد

 في قوانين أخرى. النيابة العامة

مساطر  إلستئناف الذي تمارسه النيابة العامة فيالواقف ل ثرالعمل على ترتيب اال  ثانيا : 

 في القانون الفرنسي .على غرار ما هو معمول به ,لمقاولة اصعوبات معالجة 
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دى إح باعتبارهمافي حقلي الملكية الصناعية والشركات  اختصاصاتها: توسيع ثالثا 

 .قاطرات التنمية  واالقتصاد في البالد

في بعض القضايا منح قضاء النيابة العامة بالمحاكم  التجارية اختصاصات مباشرة   :رابعا 

تقريب القضاء من المواطنين ، وتبسيط   حقاقا لمبدأإ كراه البدني والمساعدة القضائيةكاإل

 االجراءات والمساطر .

التنظيم القضائي للوجود ، ومنح النيابة العامة  ون مشروعفي إخراج قانعجيل الت : خامسا

محاكم التجارية سلطة ا منح وكالء الملك بالحية تحريك الدعوى العمومية ،وكذصال

 اإلشراف على الضابطة القضائية  في مجاالت اختصاصهما .

شراف ومراقبة مهام حق اإلالمحاكم التجارية االبتدائية لدى تخويل وكيل الملك  : ادساس

الممنوحة لوكيل الملك لدى المحكمة  االختصاصاتغرار على, القضائيين المفوضين

ة المفوضين المتعلق بتنظيم مهن 81.03نون رقم القا من35و34بمقتضى المادتين , االبتدائية

وإجراءات ذين قد يطاالن عملية التبليغ الل لك ابتغاء تفادي التماطل والتقاعسالقضائيين، وذ

 والقرارات القضائية . واألحكاموامراأل نفيذت

لجانب بة العامة مع استحضار ا: تزويد المحاكم التجارية بعدد كاف من قضاة النياسابعا 

 ا المضمار.هيلي والتخصصي في هذالتأ
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الطبعة  ،قة الوطنيةلمطبعة والوراانظيم القضائي المغربي ،محمد كرام ، الوجيز في الت

  .2013,مراكش الثانية,

المطبعة , التعديالتاّخر  المغربية وفقلطيفة  الداودي ،دراسة  في قانون المسطرة الجنائية 

  .2018مراكش ، الطبعة السابعة, والوراقة الوطنية,

دارالنشر  ،" ملين تعريب إدريس" قانون المسطرة  المدنية في شروح : دولف ريلوطأ

 .1996 ,الرباط )دون ذكر الطبعة(,المعرفة ،

 ,السالم,مكتبة دارإشكاليته(,محاكم التجارية )بدايته عمل ال: محمد المجدوبي اإلدريسي

 .1999الرباط,  طبعة األولى,ال

ذكر تاريخ  )دون القاهرة، العربي،دار الفكر  المدني،: قانون القضاء محمد محمود هاشم

 الطبع(.

الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاوالت التجارية  السباعي:أحمد شكري 

 األول، مطبعة رن، الجزءوالمقادراسة معمقة في قانون التجارة المغربي الجديد  ,والمدنية

 .2001, ط, الرباالطبعة األولى ,المعارف الجديدة

 .2018, طبعة -الرشيدية-يونس الحكيم , المدخل األساس للعلوم القانونية, مطبعة الجزيرة

, مطبعة 73.17يونس الحكيم , دروس في مساطر صعوبات المقاولة على ضوء القانون 

 .2018طبعة , -الرشيدية-الجزيرة 

السالم دار وظيفي,لنيابة العامة بالمحاكم التجارية,تواجد هيكلي وغياب زهير برحو ,ا

 .2003الرباط , الطبعة األولى, للطباعة والنشر والتوزيع,

الشرقاوي الغزواني نور الدين, دور النيابة العامة في الدعاوى المدنية ,رسالة لنيل دبلوم 

ن الخاص ,جامعة محمد الخامس , كلية العلوم القانونية واالجتماعية القانوالدراسات العليا في 

واالقتصادية, منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية , مطبعة المعارف 

 .1995الجديدة, الرباط , 
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محمد المجدوبي اإلدريسي ، حقيقة دور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية ، مقال منشور 

 .1998/05/03الصادر بتاريخ  17557 م عددالعل بجريدة

مجلة المنتدى,  محمد المجدوبي اإلدريسي , وجود مؤسسة النيابة العامة بالمحاكم التجارية,

 .1999مجلة تصدر عن منتدى البحث القانوني بمراكش , العدد األول, أكتوبر

مجلة الحدث ,مام المحاكم التجارية عبد المجيد غميجة ، المفهوم الجديد لدور النيابة العامة أ

 .1999، يناير 12عدد القانوني

النص الحالي ومؤيدات  نواقص ينب تجربة القضاء التجاري, موالي حفيظ القاديري علوي

, 327تحت عدد  www.alkanounia.com:مقال منشور بالموقع االلكتروني ,االصالح

 .2018أكتوبر 30تاريخ االطالع 

 . 1999مجلة المنتدى, العدد األول, , دورالنيابة العامة بالمحاكم التجارية عبد اإلله المشاري,

منشور مقال   ,دور النيابة العامة في صعوبة المقاولةمحمد بن عبد المحسن البقالي حسني ، 

 .12/11/2008بتاريخ , 228،عدد  "العدالة"ضائية قفي البوابة القانونية وال

www.adala.justive.gov.ma 

www.alkanounia.com 

( بتنفيذ القانون 1996) فاتح أغسطس  1417من ربيع األول  15 الصادر في 1.96.83ظهير شريف رقم 

, 1996أكتوبر  3بتاريخ  4418المتعلق بمدونة التجارة , المنشور بالجريدة الرسمية عدد   15.95رقم 

  . 2187ص 

شتنبر  30)الموافق ل 1394رمضان  11الصادر بتاريخ  1.74.447ابة قانون رقم ظهير شريف بمث

مكرر  32.30الجريدة الرسمية  عدد صادر في  الدقة على نص قانون المسطرة المدنية ،( ، بالمصا1974

   .2741( ،ص1974شتنبر30)1394رمضان  13بتاريخ 
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 5.96القانون رقم  بتنفيذ( 1997ايرفبر 13)1417شوال  5الصادر في  1.97.49 ظهير شريف رقم 

المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة باألسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة 

( ، 1997ماي  1) 1417من ذي الحجة  23ريخ تاب 4478الجريدة الرسمية عدد بادر الص, المحاصة 

     . 1058ص

القانون  بتنفيذ( 1996أغسطس 30) 1417 ربيع الثاني 14الصادر في  1.96.124ظهير شريف رقم  

 األولىجمادى  4بتاريخ  4422الجريدة الرسمية  عدد ب الصادر,متعلق بشركة المساهمة ال 17.95رقم 

 .2320( ، ص996اكتوبر  17) 1417

  73.17رقم  القانون بتنفيذ( 2018أبريل  19) 1439شعبان  2بتاريخ  1.18.26ظهير شريف رقم 

الصادر  ,المتعلق بمدونة  التجارة 15.95رقم  القانونبنسخ وتعويض الكاتب  الخامس من ي القاض

 .2345ص ,(2018بريل أ23) 1439شعبان  6بتاريخ  6667دد الجريدة الرسمية  عب

 53.95القانون رقم  بتنفيذ( 1997فبراير  12) 1417شوال  4الصادر في  1.97.65ظهير شريف 

  15 الموافق 1418محرم  8بتاريخ  4482المنشور بالجريدة الرسمية عدد ، ةالمحدث للمحاكم التجاري

 .1144-1141ص  ,1997ماي 

 22.01نفيذ القانون بت  ( 2002أكتوبر  3) 1423رجب  25الصادر في  1.02.255شريف رقم  ظهير

 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078المتعلق بالمسطرة الجنائية, المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 .315(, ص 2003يناير

القانون رقم بتنفيذ  2000فبراير  15الموافق  1420ذي القعدة  9الصادر في  1.00.19ظهير شريف رقم 

ذي الحجة  2بتاريخ  4776, المنشور بالجريدة الرسمية عدد  المتعلق بحماية الملكية الصناعية 17.97

 .366, ص  2000مارس  9موافق ل  1420
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(بتنفيذ القانون 2016أغسطس  25) 1437من ذي القعدة  21الصادر في 1.16.151 قمر ظهير شريف

المنشور بالجريدة  المالي,المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في االستثمار  19.14رقم 

 .6681(, ص 2016سبتمبر  19) 1437ذو الحجة 17بتاريخ  6501الرسمية عدد 
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