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 شكــر و تقــديــركلمة  
 

 عمل الانسان ما مل يعمل اذل  العاملني رب هلل امحلد

ىل الرصاط املس تقمي.  وهداه ا 

جناز هذا البحث ، حنمد اهللا عز وجل عىل نعمه بعد رحةل حبث و هجد و اجهتاد تلكلت  ب 

ال أ ن خنص بأ مسى عبارات الشكي و  اليت مَن هبا علينا فهو العيل القديي ، كام ال يسعنا ا 

 " احساين يتأ   أ مينة التقديي ادلكتورة "

 .هجناز ال توجيه ه لنا من هجد و نصح وتملا قدم 

 ،ء جلنة املناقشة الكيامع به أ عضاو ال يفوتنا أ ن ننوه بدلور اذل  يضطل

 فلهم منا جزيل الشكي و الامتنان.

ركبار  ىلأ خريا نود أ ن نوجه حتية شكي وتقديي وا  مد لنا يد العون من قييب أ و  من لك  ا 

دارية، أ صدقاء وأ قارب  ىل اذلين ،بعيد، أ طيا تيبوية وا  زرعوا التفـاؤل يف دربنا وقدموا لنا  ا 

 .املساعدات والتسهيالت واملعلومات ، فـلهم منا لك الشكي

ال أ ن نمتىن أ ن نكون عند حسن ظن امجليع،    وال يسعنا ختاما ا 

 و هللا املس تعان، عليه تولكنا وعليه فليتولك املتولكون.

 عضاء مجموعة البحثأ                                                     
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 :تمهيــــد

َباتي يقول اهلل تعالى : "  يري َن الطَّ ي َوالَْبْحيي َوَرَزْقنَاُهم مري ْ يفي الَْبر ْمنَا بَِني أ َدَم َوََحَلْنَاُهم َولََقْد كَيَّ

ياًل  ْن َخلَْقنَا تَْفضي مَّ ْ عىََلٰ كَثيرٍي مري لْنَاُهم هذه اآلية الكريمة لنا  ل. من خال70" سورة اإلسراء اآلية   َوفَضَّ
من  هبمقتضى مال هي لإلنسان، وجعله خليفة للحق سبحانه في األرض،التكريم اإلل دىأن نفهم م

 صالحية و قدرة على تحمل المسؤولية.

وغني عن البيان أن قدرات البشر، تختلف وتتمايز باختالف أعمارهم و أبدانهم، و عقولهم، و 
حد ما جنسهم. فليس الصغير كالكبير، وال الضرير كالبصير، وال القوي كالعليل. وعليه فإن  إلى

 انعداما.اتهم تتحدد تبعا لذلك، اكتماال ونقصانا و حدود مسؤولي

، كمبدإ عام ن لكل شخص الحق في اكتساب الحقوق و تحمل االلتزاماتو بالرغم من ذلك فإ
ل ال يتنافى والنظام العام نسان بشكإمة التي يتمتع بها كل الحريات العا ألن ذلك يعتبر من قبيل

 داب العامة.اآلو 

 –وعليه فإن قيام هذا الحق يستوجب توفر الشخص على أهلية تمكنه من االضطالع به 
 في إطار يقوم على التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.  -الحق

التشريعات المقارنة، قد أولى اهتماما بالغا لكل ما نجد المشرع المغربي، وعلى غرار لذلك 
يرتبط باألهلية تنظيما و تأطيرا، بشكل يراعي تمايز األفراد من جهة، ويستجيب في نفس الوقت 

 للمتطلبات الفردية، ويحقق الصالح العام من جهة أخرى.

انب نظيرتها يضا،، أن المعامالت المدنية إلى جمن اإلوليس باألمر الذي يحتاج إلى كثير 
التجارية، هي أكثر ما يالمس حياة الشخص، الرتباطها بمعيشه اليومي، ويمكن اعتبار ما سبق أحد 

التجارية، في التشريع ص الطبيعي في المادتين المدنية و دواعي اختيارنا لدراسة موضوع " أهلية الشخ
 المغربي".
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 أهمية الموضوع :

 انطالق من عدة جوانب:يمكن الوقوف على أهمية هذا البحث 

 الجانب القانوني :

  الوقوف على القواعد القانونية التي تؤطر أهلية الشخص الطبيعي، في كل من       
حات القانونية لو مدونة األسرة، و ارتباطها بمجموعة من المصط قانون االلتزامات و العقود

 من قبيل النيابة الشرعية و الوالية و الحجر.
  يعتريها من عوارض و موانع تؤدي إلى نقصانها أو انعدامها.الوقوف على ما 
  الوقوف على أسس األهلية التجارية للشخص الطبيعي و عالقتها بالتدرج العمري

له، ارتكازا على ما يتضمنه قانون االلتزامات و العقود، ومدونة األسرة، إلى جانب مدونة 
 التجارة.
  القاصر في الشركات التجاريةاإلجابة على التساؤل المثار حول مشاركة. 

 الجانب االجتماعي :

 إن على المستوى  ،إن دراسة موضوع األهلية القانونية ، أصبحت تفرض نفسها
من منطلق أنها مناط ممارسة األعمال و  ،النظري و إن على المستوى العملي اإلجرائي

التمتع بالحقوق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن موضوع األهلية و ارتباطها بشكل 
يجعل منها مجاال خصبا و بكرا جديرا  ،مباشر بشتى مناحي الحياة الفردية و الجماعية

 بالدراسة. 

 الجانب الفقهي :

 ة لألفراد، في عالقتها بتدرج أهليتهم محاولة الوقوف على أثر التصرفات القانوني
ارتباطا بسنهم من جهة، وبقدراتهم البدنية و العقلية من جهة ثانية، وبجنسهم و جنسيتهم في 

 المادة التجارية من جهة ثالثة.

اجتمع رأينا على اختيار هذا الموضوع وبمباركة من  ،على هذا األساسلكل ذلك و         
 األهلية، ، حتى ندلي بدلونا في محاولة لمقاربة مفهومأمينة أيت احساين  الدكتورةاألستاذة المشرفة 

على التصرفات، ونحن واعون باالشكاالت التي يطرحها هكذا موضوع إن  اوكذا الوقوف على آثاره
، و إن على في المغرب على مستوى قلة المراجع التي تناولته كموضوع مستقل للدراسة والبحث
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، إلى جانب ممارسات و التصرفات القانونية من منطلق أنه مناط صحتهامستوى تشعبه في جل ال
 ضيق الوقت الممنو، لتناول موضوع بهذا الحجم.

يحظى بما يستحقه من عناية و يتسم  ،وعليه و رغبة منا في جعل هذا العمل المتواضع       
ي إطار المادتين المدنية بالموضوعية و العقالنية، اقتصرنا فيه على دراسة أهلية الشخص الطبيعي ف

 فائدة ليست بالكم و إنما بالكيف.و التجارية، إيمانا منا بأن ال

 وهكذا يمكن طر، اإلشكالية التالية :     

املادة و املادة املدنية لك من  أ هلية الشخص الطبيعي يف املرشع املغييبنظم  ركيف"               

 " زي اأ هلية املدنية عن اأ هلية التجارية ؟ ميالتجارية ؟ وهل هناك خصوصية أ و اس تثناء 

مما ال شك فيه أن دراسة األهلية القانونية للشخص الطبيعي ال يمكن أن تتم بشكل       
منفصل عن التدرج العقلي له. إذ تثبت له منذ والدته بل قبلها، من منطلق أنها تثبت له لكونه انسان 

أهلية )دراكه وتمييزه إرج و تتطور مع سني عمره و مستوى وتتد، (أهلية وجوب)شريطة ازدياده حيا 
 .(أداء

تأسيسا على ما سبق، وفي إطار تناولنا لموضوع أهلية الشخص الطبيعي في          
المادتين المدنية و التجارية، تبنينا منهجية البحث األكاديمي، إلى جانب المنهج المقارن، كلما 

فرصة، وهدفنا تسليط الضوء على بعض جوانب األهلية، من خالل تطرقنا إلى بذلك  لنا سنحت
مفهومها وطبيعتها وعالقتها بالنظام العام، وما يخلفه تدرجها من أثر على التصرفات القانونية ما لم 

لمادة المدنية. أما هلية في اوالذي خصصناه أل المبحث األول،يشبها عارض أو مانع، وذلك في 
والذي سنتناول فيه أهلية الشخص الطبيعي في المادة التجارية، فسندرس فيه  اني،المبحث الث
لى جانب األسباب الموجبة لمنعها أو سقوطها، و أخيرا إكتمال و نقصان األهلية التجارية مظاهر ا

 على المشاركة في رساميل الشركات التجارية. مدى قدرة الشخص الطبيعي القاصر
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  : األول المبحث

 المدنية المادة في األهلية
 

مما الشك فيه أن كل شخص مسؤول أمام القانون عن تبعات تصرفاته نافعة له أو ضارة ، و 
كذا عن طرق اكتساب حقوقه شرعية كانت أو قانونية،  وعليه كان من الضروري معرفة طبيعة و 

والذي سنلقي عليه الضوء  حدود هذه المسؤولية، شيء ال تتأتى مقاربته دون تناول موضوع األهلية، 
 وفق التصميم التالي :  ،من خالل هذا المبحث في شقه المرتبط بالمادة المدنية

 

 .المطلب االول : مفهوم األهلية 
 القانونية. التصرفات على آثارها و القانونية األهلية تدرج : الثاني المطلب 
 األهلية موانع و عوارض : الثالث المطلب. 
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 االول : مفهوم األهليةالمطلب 
محال الكتساب ارتبط مفهوم األهلية بمصطلح الرشد القانوني، هذا األخير الذي يجعل صاحبه 

؟ و ما هي طبيعتها القانونية؟  الحقوق و تحمل االلتزامات، فما هو تعريف األهلية لغة و اصطالحا
 ماهي عالقتها بالنظام العام؟ وأخيرا ماهي أقسامها؟و 

 
 األولى : األهلية تعريفها  وعالقتها بالنظام العامالفقرة 

الفقهاء القانونيين التي تناولت موضوع األهلية، بشكل ال يقل أهمية عن  تنوعت تعاريف
 اختالفهم في تحديد طبيعتها القانونية، لكن ما يجمعهم هو اعتبارها من النظام العام، كيف ذلك ؟

 تعريف األهلية القانونية : -1

 أنه بمعنى كذا، لتحمل أهل فالن يقال ، ألمر من األمور والكفاءة الجدارة : اللغة في األهلية
َا َوأَْهلَهَا ومنه قوله تعالى: " .بتحمله جدير موا أََحقَّ هبي َمَة التَّْقَوٰى َوََكن وأيضا قوله تعالى:  .1" َوأَلَْزَمهمْم لَكي

َو أَْهلم التَّْقَوٰى َوأَْهلم الَْمْغفيَيةي " . كما تعبر عن االستحقاق والصالحية واالستيطان. يقال: فالن أهل  2" هم
لإلكرام، أي مستحق له. وفالن أهل للقيام بهذا العمل، أي صالح له. وفالن من أهل هذا البلد، أي 

 من المستوطنين فيه.

 يمارس وألنوفي االصطال، هي صالحية الشخص الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات 
صفة يقدرها المشرع  إذن فهي  .االلتزامات وتحمل الحقوق، كسب من تمكنه التي التصرفات بنفسه

 في الشخص تجعله محاًل صالحًا لإللزام وااللتزام، أي الكتساب الحقوق وصدور التصرفات .كما أن
يطلب من األهلية لتمام تصرف  األهلية ليست مرتبة واحدة بل هي مراتب يعلو بعضها بعضًا. وما

  معين قد ال يطلب لتمام تصرف آخر.

من المفاهيم و المصطلحات، ومن هذا  أو يتداخل مفهوم األهلية مع غيرهوقد يحدث أن يرتبط 
 المنطلق ارتأينا تسليط الضوء على بعض منها، وهي : التكليف و الذمة و الوالية.

 من على فرضه: ء بالشي والتكليف  ،3المأمور على يشق   بما األمر فهو ،لغةً فأما التكليف 
 المتعل ق المولى، من الصادر الخطاب و االعتبار هو واصطالحاً   .مكل ف فهو ،4به القيام يستطيع

                                                           
1
 26 اآلية الفتح سورة  

2
 56 اآلية المدثر سورة  

3
 307ص ،9ج العرب، لسان - 

4
 795ص ،2ج الوسيط، المعجم - 
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 مناط فهي إذاً  للخطاب، ومحال ً  موضوعاً  يكون ألن األهلية من المخاطب في والبد  . المكل فين بأفعال
 .للمكل ف وصفة للتكليف

هي وأم ا اصطالحًا ف .  والحق   الحرمة و الضمان و األمان و العهد لغةوأما الذمة فيقصد بها 
نه في ألن ه  ،ائر االلتزامات التي تترت ب عليهلتثبت فيه الديون وس الشخص وعاء اعتباري يقد ر تكو 

الديون التي  الستقرار أهاًل للمديونية احتيج إلى تقدير مقر  اعتباري في شخصه الشخص متى أصبح
 .الذم ة عليه فيه، وهذا المقر  المقد ر هو

القيام يقال ولي الشيء، إذا ملك أمره وكان له  ، "ولي"في اللغة فهي من مصدر  الوالية أماو 
به أو عليه، و في اصطال، الفقهاء، الوالية سلطة شرعية في النفس أو المال يترتب عليها نفاذ 

، فالعقد، و التصرف عموما، ال يكون نافذا إال إذا تحقق في العقد أمران : التصرف فيهما شرعا
وجود في الخارج، و  أهلية األداء الكاملة و الوالية. إذا باألهلية ينعقد العقد و التصرف و يكون له

  . 5بالوالية ينفذ هذا التصرف و تترتب آثاره

 األهلية طبيعتها و عالقتها بالنظام العام -2
 األهلية طبيعتها - أ

 6قانون االلتزامات و العقود على أن األهلية لاللتزام ركن من أركاننص الفصل الثاني من 
حد عشر فصال من أ، كما خصص للحديث عنها  ،صحة االلتزامات الناشئة عن التعبير عن االرادة

 مما يكشف عن أهمية هذا الركن في إبرام العقد.،  13إلى الفصل  3الفصل 

فعبر عن مخالفته لهذا  وفي إطار تعليقه على الفصل الثاني من ذات القانون، أما بعض الفقه
يترتب على كمال ي ضار تصحة ال من شروطال تعدو أن تكون شرطا  األهلية اعتبر حيث الرأي،

شيء يمكن ، 7األهلية تمام التراضي، أما انعدامها أو نقصانها فيستوجب انعدام التراضي أو نقصانه
 ، و الذي يعترف المشرع من خالله بقيام عقد الوكالة، 8من ق.ل.ع  880استقراؤه من خالل الفصل 

ز و بقواه العقلية، ولو لم تكن دون توفر األهلية في الوكيل بحيث يكفي فيه أن يكون متمتعا بالتميي
                                                           

5
 .334 ، االسكندرية والتوزيع، للنشر الخطاب بن عمر دار االسالمية الشريعة لدراسة المدخل زيدان، الكريم عبد - 

 وشروط األركان تستغرق فالعناصر ؛العربية الترجمة في جاء كما األركان بدل "العناصر" "les éléments " عبارة الفرنسي النص في وردت - 6

 الماهية أجزاء من تعتبر ال ألنها ركنا، ليست المبدأ حيث من األهلية أن والمالحظ. بعضها باختالل تختل التي الماهية أجزاء فهي األركان أما الصحة،

 اإلرادة عن التعبير عن الناشئة االلتزامات لصحة الالزمة العناصر :كاآلتي أعاله 2 الفصل من 1 الفقرة صياغة يمكن وبذلك.  الصحة شروط من وإنما

 : .......هي
7
  56 ص ، 2015/2016 الجامعية السنة لاللتزامات، العامة النظرية مادة في الملخص ، احساين أيت أمينة - 

8
 األهلية نفس تلزم وال. لها محال يكون الذي التصرف بنفسه يجري ألن أهال الموكل يكون أن الَوكالة، لصحة يلزم : " ع.ل.ق من 880 الفصل ينص - 

 باسم يجري أن للشخص فيسوغ. نفسه حق في التصرف إجراء صالحية له تكن لم ولو العقلية، وبقواه بالتمييز متمتعا يكون أن فيه يكفي حيث الوكيل، في

 ".نفسه عن باألصالة يجريه أن يستطيع ال ما الغير

http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%85%D8%A9
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%85%D8%A9
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، وهذا يتناغم مع ما جاء به المشرع الفرنسي في قانونه له صالحية إجراء التصرف في حق نفسه
 .9المدني

حينما يتعلق األمر بالبحث عن الجزاء القانوني  أهمية تحديد الطبيعة القانونية لألهلية، وتكمن
عن البيان، أن البطالن الذي يصيب العقد ما هو إال الذي يناسب تخلفها، انعداما أو نقصانا. وغني 

الجزاء القانوني لتخلف أحد أركانه، و أركان العقد حسب المتعارف عليه هي التراضي، و األهلية, و 
المحل، و السبب، وركن الشكل في العقود الشكلية، و التسليم في العقود العينية. فإذا صدر تصرف 

صرف باطل، ألن ركن األهلية لم يتحقق في هذا التصرف. و عن صغير غير مميز، كنا إزاء ت
بالرجوع إلى الفصل الرابع من قانون االلتزامات و العقود نجده ينص على حاالت إبطال العقد، 
ومنها حالة نقصان أهلية أحد المتعاقدين، وعليه إذا ما أقدم الصغير المميز أو المحجور عليه لسفه 

ون الحصول على اإلذن الذي يتطلبه القانون، فإن هذا البيع يقع معيبا أو جنون على بيع عقار له، د
 . 10لنقص أهلية البائع و قابال لإلبطال

 . 11وعلى العموم فإن الفقه المعاصر يذهب إلى معالجة األهلية ضمن باب سالمة التراضي
هلية، في وسيتم التطرق بشيء من التفصيل إلى أثر التصرفات القانونية في عالقتها بتدرج األ

 المطلب الموالي. 

 األهلية والنظام العام : - ب

تنو عت تعاريف النظام العام واختلفت ، حيث عر فه "جودو ليوري" بأن ه: مجموعة من الشروط 
الواجبة لألمن واآلداب العام ة التي ال يمكن االستغناء عنها، وذلك من أجل قيام العالقات السليمة ما 

 ر األهلية من النظام العام ؟ بيتناسب مع عالقاتهم االقتصادي ة. فهل تعتبين المواطنين، وبما 

من ق.ل.ع أن : كل شخص أهل لاللتزام، ما لم يصر، قانون  3من الفصل  2جاء في الفقرة 
بحيث ال يعتبر أحد  ،من هنا فاألصل إذن كمال األهلية في اإلنسان .أحواله الشخصية بغير ذلك

  .فاقدا لألهلية أو ناقصها إال بنص قانوني، وعلى من يريد الطعن في أهلية شخص أن يثبت ذلك

أو  فإن العقد يكون في هذه الحالة باطال ،هاانفإذا قامت البينة على انعدام األهلية أو نقص
وبالتالي فإن أحكام األهلية تعتبر من النظام العام فال يجوز مخالفتها، أو االتفاق  ،12قابال لإلبطال

                                                           
9
 - selon le « Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 20 avril 2018 » : 

 l’ article 1990 :    Un mineur non émancipé peut être choisi pour mandataire ; mais le mandant n'aura d'action 
contre lui que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs. 

10
 .1972. بيروت الثانية، الطبعة االلتزامات، مصادر األول، المجلد والعقود، االلتزامات قانون ضوء في االلتزامات نظرية الكزبري، مامون -

11
 56 ص ، 2015/2016 الجامعية السنة لاللتزامات، العامة النظرية مادة في الملخص ، احساين أيت أمينة -

12
- selon le « Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 20 avril 2018 » : 
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بمعنى أنه ال يجوز للشخص أن يتنازل عن أهليته، كما لو باع قاصر عقاره من  . على مخالفتها
راشد واتفق معه على أن يتنازل له عن التصرف فيه بعد بلوغه سن الرشد و أن ال يطلب إبطال 

إذا وافق النائب الشرعي على أن يعتبر القاصر راشدا و يسلمه " و .فإن هذا التنازل يقع باطالالعقد، 
ذ بلوغه سن الخامسة عشرة، وكان القانون يحدد سن الرشد بإحدى نأمواله إلدارتها و التصرف فيها م

 ". 13و عشرين سنة، كانت هذه الموافقة عديمة الجدوى و مجردة من آثارها القانونية

، حيث ورد 15والقانون المدني السوري 14وهذا ما نص عليه كل من القانون المدني المصري
على نفس و  في هذا الشأن نص يقضي بأنه: "ليس ألحد التنازل عن أهليته وال التعديل في أحكامها".

 .16المنوال سار المشرع الفرنسي

 
 الفقرة الثانية : أقسام األهلية القانونية

قد يقصد باألهلية صالحية اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات فقط،  وعندئذ نكون أمام ما 
يسمى بأهلية الوجوب، أي وجوب اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات، وأما حينما يكون الحديث عن 

يتعلق القدرة على إنشاء الحقوق وااللتزامات من خالل مباشرة التصرفات القانونية المختلفة فإن األمر 
قانون االلتزامات و العقود، نجد أن الفصل الثالث منه أشار إلى أن وبالرجوع إلى  .بأهلية األداء 

 . 17األهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية

وعليه فمدونة األسرة باعتبارها قانونا لألحوال الشخصية بالمغرب، قد قسمت األهلية إلى 
  أداء. وأهلية وجوب أهلية : 18نوعين 

                                                                                                                                                                                        
 l’ article 1146 :  Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : 

1° Les mineurs non émancipés ; 

2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425. 

Article 1147   :  L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative. 
13

  ص.1972. بيروت الثانية، الطبعة االلتزامات، مصادر األول، المجلد والعقود، االلتزامات قانون ضوء في االلتزامات نظرية الكزبري، مامون -

138. 
14

 المصري المدني القانون من  48 المادة - 
15

 السوري المدني القانون من 50 المادة - 
16

 Article 2060 

On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et 

à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements 

publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public. 

« Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 20 avril 2018 » 

 .  بعده سيأتي فيما فيها التفصيل سيتم - 17

 
18

 .األسرة مدونة من 206 المادة- 
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العربي على العموم و كذا  وهو نفس التوجه الذي سار عليه كل من التشريع المصري و
 . 19القانون المدني الفرنسي من  222من المادة  يمكن استنباطه   التشريع الفرنسي من خالل ما

 أهلية الوجوب -1
  أهلية الوجوب تعريف  - أ

أهلية الوجوب أهلية تمتع بالحقوق والتزام بالواجبات, حتى ولو لم يمارس الشخص بنفسه         
صالحية الشخص حقه والتزامه, ولقد أعطى فقهاء القانون ألهلية الوجوب عدة تعريفات لعل أهمها " 

كما يرى بعض الفقهاء أنها : "قابلية الشخص ألن .  20"ألن يكتسب الحقوق و يتحمل االلتزامات
، في حين يعرفها البعض اآلخر على انها : "صالحية لوجوب 21تسب حقا أو يتحمل التزاما"يك

 .22الحقوق المشروعة له أو عليه"

 الكتساب الشخص صالحية " : هي األسرة مدونة من 207 المادة حسب الوجوب فأهلية
 و أمه بطن في جنينا يكون أن منذ له تثبت وهي ."،.القانون. يحددها التي الواجبات وتحمل الحقوق

 وفاته. حين إلى

 أنواع أهلية الوجوب - ب

تثبت أهلية الوجوب لكل إنسان لمجرد أنه إنسان وبمجرد والدته حيًا حيث تدور وجودا وعدما 
فمناط أهلية الوجوب هو الحياة أي والدة الشخص حيًا، وأهلية الوجوب مكفولة للجميع  ،مع الحياة

بمعنى آخر أنها تثبت لمن اتصف باإلنسانية  بصرف النظر عن التمييز أو اإلدراك أو حرية اإلرادة،
 ،بالًغا ،مميًزا ،طفاًل  ،من غير نظر إلى كونه عاقاًل أو مميًزا أو ذكًرا أو أنثى حتى ولو كان جنيًنا

. وتثبت أهلية الوجوب للشخص كاملة كمبدأ رشيًدا ،سفيًها ،مجنوًنا ،عاقاًل  ،مريًضا ،صحيًحا ،رشيًدا
لدى عام، غير أن ذلك ال يحول دون إمكان تقييدها بقيود معينة، وعندئذ تكون أهلية الوجوب 

نما مقيدة أمه أهلية وجوب على . وقد منح المشرع الجنين وهو مازال في بطن الشخص غير كاملة وا 

                                                           
19

Article 222      : Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de 

disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir 

le pouvoir de faire seul cet acte. « Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 20 

avril 2018 » 

 
20

 354 ص 4 ط مرسي محمد د المصري، المدني القانون شرح  
21

  39 ص 2ك.1975, والنشر للطبع التعاون دار مؤسسة القانون، لدراسة المدخل فى دروس  سالمة، احمد  
22

 التراث إحياء دار االلتزام، مصادر عام، بوجه االلتزام نظرية األول، الجزء المدني، القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد 

 95 ص 1 ح. د1952 سنة:  أولى طبعة لبنان، بيروت. المصرية للجامعات النشر دار العربي،
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سبيل االستثناء وقصرها على حقوق والتزامات معينة، في هذه الحالة نواجه أهلية وجوب استثنائية أو 
 ناقصة أو محدودة. 
 المقصود بها أن الشخص أهل الكتساب كل الحقوق : أهلية الوجوب الكاملة

حيًا يكتسب أهلية وجوب ، فال تكون أهليته منقوصة وال مقيدة ، فاإلنسان بمجرد والدته 
كاملة ويكون بمقتضاها جديرا الكتساب جميع الحقوق سواء تلك التي ال يحتاج سببها إلى 

يمنحه   القانون  بمعنى أن .  قبول كالوصية ، أو التي يحتاج سببها إلى قبول كالهبة
أهلية  فإن بعبارة أخرى و . 23على أن تظهر في ذمته كل أنواع االلتزامات و الحقوقالقدرة 

 من بعض مظاهرها : و ،الوجوب الكاملة تتحقق لكل مولود، سواء كان مميزًا أم ال

 " ،صالحية ذمته لاللتزام بما يقوم به وليه من تصرفات مع التقيد بها، إن بلغ الرشد
 باسمه وفي الحدود التي أجازها الشارع.  ألنها وقعت

   ضمان ما يتلفه القاصر من أموال، لصال، ذمته لثبوت كل واجب مالي عليه، ألن
 .24المقصود منه ضمان التلف، ويقوم بأدائه وليه نيابة عنه"

 أن الشخص يكتسب بمجرد ميالده حيًا  من البديهي:  أهلية الوجوب المقيدة
كالحقوق السياسية  أهلية وجوب كاملة ، غير أن المشرع قد يتدخل بالنسبة لحقوق معينة ،
قوق تتطلب الكتسابها ، ليستبعد األجانب غير المواطنين من التمتع بها. كما أن بعض الح

كتقييد المشرع أهلية بعض األشخاص في حاالت معينة، فتكون لهم أهلية  ،شروطًا خاصة
من القانون  30وجوب مقيدة في اكتساب بعض األموال، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 

،  أو 25التي منعت على الموثقين تلقي العقود في حالتين ،المتعلق بالتوثيق 32-09رقم 
س النواب في حالة التنافي كما نصت على ذلك الحالة التي يكون فيها أحد أعضاء مجل

لس من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب " تتنافى العضوية في مج 14المادة 
 ."النواب مع صفة عضو في الحكومة

فأهلية وجوب األشخاص المذكورين في هذه المادة أهلية مقيدة بالنسبة للتصرفات 
لنسبة للتصرفات القانونية األخرى فلهم أهلية وجوب المنصوص عليها في المادة فقط، أما با

 .كاملة

                                                           
23

 .1984 طبعة القانون، و الشريعة بين مقارنة دراسة لألهلية، العامة النظرية ، زبيدة محمد رمضان علي - 
24

 (.4/339) ، البزدوي االسالم فخر أصول عن األسرار كشف ، يالبخار العزيز عبد الدين عالء -
25

 : حالتين في العقود تلقي الموثق على تمنع  بالتوثيق المتعلق 32-09 رقم القانون من 30 المادة  

 العقد في مباشرة غير أو مباشرة شخصية مصلحة لفروعه أو ألصوله أو لزوجه أو للموثق كانت إذا" 

 " .   الغاية إدخال مع الرابعة الدرجة إلى األطراف أحد مع لفروعه أو ألصوله أو زوجه بين أو الموثق بين مصاهرة أو قرابة هناك كانت إذا  



13 
 

 أهلية الوجوب االستثنائية هي تلك التي منحها المشرع  أهلية الوجوب االستثنائية  :
حيث منحه  ،للجنين الذي مازال في بطن أمه، حماية لمصالحه التي ستثبت له بعد والدته

وق التي ال يحتاج سببها إلى أهلية وجوب ناقصة تقتصر على صالحيته الكتساب الحق
و إلحاق نسبه بوالديه دون أن يكون أهال   ،، كالحق في اإلرث والحق في الوصية قبول

ه وهو ال تعبير للحق عليه فال تلزمه أي التزام ألن االلتزام يثبت على الشخص بفعله أو ب
 .لكيتصور منه  ذ

 أهلية األداء -2
 أهلية األداء تعريف  - أ

وعلى غرار التعاريف  .أما أهلية األداء فهي مباشرة الشخص بنفسه للحق أو الواجب
فإنهم قدموا مجموعة من  ،المقدمة من طرف فقهاء القانون لمقاربة مفهوم أهلية الوجوب

التعاريف لمقاربة مفهوم أهلية األداء كذلك، و لعل أهمها " صالحية الشخص الستعمال الحق 
، في حين اعتبرها جانب آخر بكونها صالحية الشخص ألن 26عن طريق التصرفات القانونية"

ع هذه التعريفات . وبالمقارنة م27يباشر التصرفات القانونية التي تكسبه حقا أو تحمله التزاما"
نجد أنها واحدة في الجوهر و المضمون فأهلية األداء هي صالحية الشخص لاللزام و االلتزام 

أي القدرة على التعبير  ،صالحية الشخص إلبرام التصرفات القانونية . بمعنى أنها28قانونا
 بنفسه عن إرادته تعبيرا منتجا آلثاره القانونية في حقه وذمته .

أما أهلية األداء فال تثبت إال إذا أثبت  ،ة الوجوب تثبت لكل إنسانفأهلي ،وهكذا 
 .الشخص أنه قادر على التمييز بين النفع والضرر

 "صالحية : بكونها  األسرة مدونة من 208 المادة وفق  األداء أهلية تعريف وتم
 القانون أن المادة هذه وأضافت تصرفاته". ونفاذ والمالية الشخصية حقوقه لممارسة الشخص

 انعدامها. أو نقصانها وأسباب اكتسابها شروط يحدد الذي هو

وتتدرج أهلية الشخص بتدرج سني عمره وقدرته على التمييز و اإلدراك بين الفعل النافع 
 . ان إلى الكمالاالنعدام إلى النقص من ، والضار

 : أنواع أهلية األداء  - ب
                                                           

26
 95 ص مرجع سابق، السنهوري، أحمد الرزاق عبد  

27
 39 ص 2كمرجع سابق،  ،سالمة أحمد  

28
 مرجع سابق زبيدة، محمد رمضان علي  
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 وذلك متحقق في الطفل الذي ال يميز، وفي فاقد  :  أهلية األداء المعدومة
العقل لجنون أو عته إذا ما استمر جنونه أو عتهه، إذ كالهما عديم العقل، ومن ال عقل 

  قوله أو فعله، ال يترتب على  و والتصرفات،  العقود  فكل منهم باطل   .له ال أهلية له
حيث ال يستطيع أي منهم أن ،  29القانون افترض انعدام التمييز في هؤالء" "ألن ، أي أثر

وسيتم التفصيل في هذه المسألة حين  .أفعاله، أو أن يتوقع ما لها من آثار يدرك طبيعة 
 التطرق إلى تدرج األهلية القانونية و آثاره في التصرفات.

  وهذه األهلية تنبني على القدرة القاصرة من ":  القاصرةأهلية األداء الناقصة أو
. ويرى بعض الفقه أن أهلية األداء تكون قاصرة في 30"العقل القاصر، والبدن القاصر

الشخص الذي بلغ سن التمييز دون سن الرشد القانوني الذي يختلف تحديدهما حسب 
حقا. أضف إلى ذلك أن كما سيتم التطرق إلى ذلك ال ،القوانين المعتمدة في كل دولة

 ،أهلية األداء القاصرة تثبت أيضا لكل شخص بلغ سن الرشد و كان سفيها أو ذا غفلة
، وكمثال التصرفات دون غيرها وعليه فإن هذا النوع من األهلية يمكنه من مباشرة بعض

على ذلك يمكنه قبول الهبة، في حين ال يمكنه أن يقوم بالتبرع. أما فيما يخص أهليته 
لالدارة و التصرف فهما من األعمال الدائرة بين النفع و الضرر فال يباشرهما و لكن يقوم 

 .31نيابة عنه في مباشرتهما ممثله القانوني

 وهذه األهلية تنبني على القدرة الكاملة من العقل "  : أهلية األداء الكاملة
القانوني، هذا . وتتوافر لدى الشخص الذي بلغ سن الرشد 32"الكامل، والبدن الكامل

األخير الذي يعرف خالفا حوله كما سيتم توضيحه الحقا. كما عرفها بعض الفقه بأنها : 
صالحية الشخص لصدور التصرفات منه، على وجه يعتد به شرعًا، وعدم توقفها على 

. ومفاد ذلك أن اكتمال سن الرشد و اكتمال األهلية متوقف أيضا على 33 رأى أحد غيره
 كنه األشياء و التصرفات. إدراك  الراشد بقواه العقلية التي تمكنه منتمتع الشخص 

 

  .  ثره على التصرفات القانونية أهلية و المطلب الثاني : تدرج األ

                                                           
29

 .45 ص 4ك، مرجع سابق، سالمة أحمد  
30

 .248/ 4: األسرار كشف البخاري، -
31

 .112 ص مرجع سابق، السنهوري، أحمد الرزاق عبد -
32

 (.348/ 4: )األسرار كشف البخاري، -
33

 .357ص. 1971 ، المعارف دار ، القاهرة  التشريع، أصول هللا، حسب علي -
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داء تنمو و ألهلية اأ و أن كاملة منذ والدة االنسان حيا, أهلية الوجوب تبدأن أ غني عن البيان
داء منوطة ألهلية اأن أفي حين  ، نسانيةمنوطة بالحياة اإل هلية الوجوبأن تتطور مع الزمن, ذلك أل

هلية أفان ، و التمييز يكتمل تدريجيا لدى االنسان  بحسب السنأو لما كان العقل  بالعقل و التمييز,
  .تبعا لذلكأيضا داء تتدرج األ

 .آثارها و المميز غير الصبي و الجنين أهلية : األولى الفقرة

 : اثارهااهلية الجنين و  -1

ويثبت  ،ن ينفصل عنهاأ ىلإ ،مهأالولد مادام في بطن  ىن الجنين يطلق علأالعلماء  ىير 
 .34ن تحقق الحمل تحققت  شخصية الجنينإف ,أةالمر  ىالحمل بالكشف عل

حماية االطفال في حياتهم و  ىعل ،من مدونة االسرة 45من المادة  ىولتنص الفقرة األو 
من يوم خلقه  أفحق الطفل في الحياة يبد ،حين بلوغهم سن الرشد القانوني إلىصحتهم منذ الحمل 

 الحياة . إلىوالدته و خروجه  ىمه حتأجنينا في بطن 

ن ينفصل حيا أنه يكفي الشخص أسرة من مدونة األ 307و  304كما يستفاد من المادتين 
تثبت له الشخصية نسان حيا لن القانون المغربي ال يفرض شرط والدة اإلأي أ ،ليكون طرفا في الحق

ثبات حياته ولو للحظة قصيرة إمه انفصاال تاما و أن يتم انفصال المولود عن أيكفي  بل ،القانونية 
داء نظرا لوضعه منذ وقت هال لألأتمام الوالدة )  الصراخ, بكاء ,شهيق ... (,فال يكون الجنين إبعد 

مه لم يخرج أي يتمتع بشخصية افتراضية حماية لحقوقه و هو مازال في بطن أ ،ذا ولد حياإالحمل 
 .35الوجود بعد إلى

 بتمام والدته إالال تثبت لالنسان و التي  هلية الوجوب هو الحياة.أن مناط أفالقاعدة العامة 
و  لذلك ،ضرار بهذا الجنيناإل إلىصل قد يؤدي من الناحية العملية ن تطبيق هذا األأغير ،حيا 

هلية وجوب ناقصة تضمن له حقوقا قبل أللمصلحة االجتماعية و القانونية تم االعتراف للجنين ب
 بعد الوالدة حيا. ىو ال تكون كاملة سو  ،والدته

نه إف القانون المدني، من 29وسار في نفس االتجاه المشرع المصري حسب ما جاء في المادة 
نه استثناء من هذه القاعدة أال إ ،بتمام والدته حيا و تنتهي بموته أن شخصية االنسان تبدمن أرغم بال

                                                           
34

 مرجع سابق. ازبيدة محمد رمضان علي - 
35

 .  146ص  االسرة مدونة في انحالله و الزواج,  الشافعي محمد - 
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ها ينيع 36ن حقوق الحمل المستكنأوقرر ، ن القانون المصري منح الجنين شخصية قانونيةإف
 داء .هلية االأهلية وجوب ناقصة وال يملك شيئا في أنه يتمتع بأ ىبمعن . القانون

ن ولد حيا فإهو تمام والدته حيا, أال و  ،شرط واحد ىعلفالحقوق التي تثبت للجنين تكون معلقة 
التي  ومن الحقوق كد من وفاته.لتأاعد نها تزول عنه بإن ولد ميتا فا  و   ،ثر رجعيأكد له الحقوق بأتت

 .   37واختلف الفقه في ثبوت الهبة له رث و الوصية و الوقف.تثبت للجنين : اإل

 :  آثارها و المميز غير الصبيأهلية  -2

ال  ذلك الصبي دون البلوغ والذي ال يفرق بين الربح و الخسارة و ،بالصغير غير المميز يقصد
 ىالذي عنده القدرة عل، يم  و كسر الياء اسم فاعل من ميزو المميز بضم الم . بين الضار و النافع

 .38شياء و يفهم الخطاب و يرد الجوابالتفريق بين األ

هو الذي لم يتم بعد الثانية عشر من  ،المميز الصغير غيرفإن  ،حسب المشرع المغربيو 
" الصغير المميز  :من مدونة االسرة  214وذلك حسب مفهوم المخالفة لما جاء في الفصل  ،العمر

هلية االداء أففي هذه السن يكون الصغير عديم  تم اثنتي عشر سنة شمسية كاملة ".أهو الذي 
  ،رثأي أوال تنتج  ،طالقاإها تكون باطلة وال يعتد بها التي يقوم ب 39انعداما مطلقا , وجميع التصرفات

 .40من مدونة االسرة 224و ذلك طبقا  للمادة 

نه : "و كل من لم يبلغ أ ىمن القانون المدني المصري عل 45من المادة  2بينما نصت الفقرة 
فالصبي من  ".  شرون سنة ميالدية كاملةعو  ىالسابعة يعتبر فاقدا للتمييز . وسن الرشد هي احد

فال   ،ويعتبر مجردا كل التجرد من قوة التمييز ،غير مميز ىما قبل تمام السابعة يسم ىلإالميالد 
هلية أهليته هذه يكون كامل أ ىو بناء عل ، نه معدوم التمييزفعاله وال يقدر نتائجها ألأيفهم كنه 
 .41داءهلية األأو عديم  ، الوجوب

ن الصغير غير المميز ال فإ ، 42من القانون المدني المصري 110المادة  إلىو استنادا عليه و 
،  فإنه ي تصرفأبرام إحالة . بمعنى أنه في و جميع تصرفاته باطلة ، يحق له التصرف في ماله

و بين أ ،و ضاراأ ،نفعا محضا ، له انافع تصرفا ذا كانإو ال يهم ما ، بطالنا مطلقا  باطال يعتبر
                                                           

36
 أشهر قد تصل لسنة أقلها أو أكثر. 9هو الجنين الذي بقي في بطن أمه لمدة تتجاوز  "الجنين الراقد"الحمل المستكن أو  - 

37
  – االسالمي بالفقه مقارنة دراسة– المغربي القانون في الجنين لدى الوجوب اهلية,  االلكترونية االعمال و القانون مجلة  - 

38
 . م 1985 طبعة,  الفقهاء لغة معجم,  قنيبي صادق حامد/  رواس محمد - 

39
 .األموال في التصرفات و المدنية الحقوق - 

40
 ". اثر اي تنتج وال,  باطلة االهلية عديم تصرفات: "  االسرة مدونة من 224 المادة - 

41
 . 88 ص القانون و الشريعة بين مقارنة دراسة,  لالهلية العامة النظرية,  ازبيدة رمضان علي - 

42
 ". باطلة تصرفاته جميع تكون و ماله في التصرف حق المميز غير للصغير ليس:"  110 المادة - 
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و الصبي  ، رادةساسا بعمل عقلي مناطه اإلأوال و أن التصرف القانوني يقوم أل ،الضرر و النفع 
 .43رادةإلغير المميز عديم القدرة و ا

فهو يعتبر محجورا بطبيعته  ، حجر قضائي ىال يحتاج ال ، هلية الصغير غير المميزأفسلب 
.و بذلك تثبت 44تعاقد معههليته كي يتجنب الناس الأفقدان  ىلإية كافية في التنبيه آن صغره هو أل

اختارت المحكمة المختصة له وصيا ليقوم برعاية  ،ذا لم يكن له وصيإو  ،الوصاية عليه الوالية و
 .45سرة (من مدونة األ 211)المادة  .شؤونه

 ثارها .آو  و الراشد هلية الصبي المميزأ:  الثانيةالفقرة 

 ثارها آ و المميز الصبي أهلية -1

ويعلم كون البيع سالبا للملك و  ،يع و الشراءبهو الذي يفهم ال :ا فقالو عرف الفقهاء المميز 
 . 46و يميز الغبن الفاحش من الغبن اليسير ، الشراء جالبا له

نتي عشر سنة ثتم اأالصغير المميز هو الذي ، فإن من مدونة االسرة 214وحسب المادة 
كل من " :  45من المادة  2كما جاء في الفقرة و  ،في القانون المدني المصري أماشمسية كاملة 
ن سن أافترض  مشرع المصري،ن الأو من ذلك يتضح  ". يعتبر فاقدا للتمييز ،يبلغ السابعة 

 كلمن نفس القانون " 46كما ينص في مادته . ما تمام سن الرشد إلى ،من تمام السابعة أالتمييز يبد
 " .األهلية ناقص يكون الرشد... سن يبلغ ولم التمييز سن بلغ من

نما نصت ، ال يوجـد فـي القـانون المدني الفرنسي نصحين " في  يحدد سنًا معينًة للتمييز، وا 
منـه علـى أن القاصر هو كل شخص ذكٍر كان أو أنثى لم يبلغ سن الثامنة عشرة، (388المادة )

يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وعليه فإن تحديد سن التمييز في فرنسا يعتبر من مسائل الواقع التي 
  . "47ةحالة على حد وفقًا لكل

هلية أن أ ،قر المشرع المغربيأفقد  ،هلية الصغير المميز في المعامالتأفي ما يخص و 
المنصوص عليها  مقتضياتال إلى ،وبالتالي تخضع التصرفات التي يقوم بها ،القاصر تكون ناقصة

                                                           
43

 35 احالة انظر - 
44

ص  1972. بيروت الثانية، الطبعة االلتزامات، مصادر األول، المجلد والعقود، االلتزامات قانون ضوء في االلتزامات نظرية الكزبري، مامون -

139 
45

 المقررة للقواعد وفقا و بالشروط التقديم او الوصاية او الوالية ألحكام االحوال بحسب ناقصوها و االهلية فاقدو يخضع"  االسرة مدونة 211 المادة - 

 .المدونة هذه في
46

 .46 ص القانون و الشريعة بين مقارنة دراسة,  لالهلية العامة النظرية ازبيدة رمضان علي(  بالواسطة)  الخطيب انور - 
47

المعالجة التشريعية ألسباب انعدام التمييز في مجلة األحكام العدلية ومدى كفايتها دراسة تحليلية مقارنة مع مشروع القانون  ،اياد محمد جاد الحق -

 .709 ص 2،العدد 12،المجلد  2010ة اإلنساني مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم. مقال منشور بالمدني الفلسطيني
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التصرفات باختالف نوع  ىهلية علثر نقصان األأحيث يختلف  .48من مدونة االسرة 225في المادة 
 :وتقسم التصرفات بهذا الشان تقليديا الي ثالث زمر ،التصرف

 هي التي تثري المتصرف او تبرئ  : حكم التصرفات النافعة نفعا محضا
كقبول هبة بال عوض او براءة من دين  ، ذمته من التزام دون تحمله مقابل ذلك باي تكليف

ذا وقعت إهلية مباشرتها بنفسه و تعتبر فمثل هذه التصرفات يجوز لناقص األ عالق بالذمة.
، ألن والية هؤالء 49و المقدمأو الولي أولو جرت بمعزل عن الوصي  ،تصرفات صحيحة

رف القاصر و األخيرين ال يمكن أخذها بعين االعتبار إال فيما يخشى عليه من سوء تص
ناقص األهلية في األموال، حتى أن المشرع أجاز للقاصر إقامة الدعوى ضد وليه بالنفقة 

بدون مساعدة األب أو الوصي أو ألن ذلك من باب جلب المنفعة التي له حق اكتسابها 
المقدم، و بالتالي يفقد الولي و الحالة هذه صفة الوالية الشرعية، من منطلق أنه ال يجوز أن 

كون له في آن واحد صفة المدعي المطالب )بكسر الالم( بالنفقة، وصفة المدعى عليه ت
 . 50المطالب )بفتح الالم( بهذه النفقة

 و هي التصرفات التي تحمل  حكم التصرفات الضارة ضررا محضا :
و ذلك كالهبة بدون عوض بالنسبة  ، و نفع يجنيه بالمقابلأي كسب أالمتصرف تكليفا دون 

و أالقاصر  ىنع عليم باطلة فهذه التصرفات براء من الدين بالنسبة للدائن.للواهب او كاإل
  المقدم (. -الوصي –.)الولي 51ذن من نائبه الشرعيإولو ب ،هلية مباشرتها بنفسهناقص األ

 12،  الفصل بطالة اإلعنه و ذلك تحت طائلنيابة مباشرتها النائب الشرعي  ىمنع عليكما 
 . 52من ق.ل.ع 

 من مدونة األسرة  211المادة :  حكم التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر
و أحكام الوالية حوال ألهلية و ناقصوها بحسب األيخضع فاقدو األ" تنص على أنه :

ويخضع الصغير ".  بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة ،و التقديمأالوصاية 

                                                           
48

 :التالية لألحكام المميز الصغير تصرفات تخضع: "األسرة مدونة من225 المادة - 

 .له نافعة كانت اذا نافذة تكون. 1

  به مضرة كانت اذا باطلة تكون. 2

 الختصاصات المخولة الحدود في و, للمحجور الراجحة المصلحة حسب الشرعي ذائبه اجازة على الضرر و النفع بين دائرة  كانت اذا نفادها يتوقف. 3

 .شرعي نائب كل
49

 لهما يجوز أنه بمعنى,  المقدم او الوصي أو األب مساعدة بغير ولو نفعا لنفسهما يجلبا ان األهلية لناقص و للقاصر يجوز: "ع ل ق من 5 المادة - 

 .تكليف أي يحملهما أن دون التزام من يبرئهما أو يثرهما ان شأنه من آخر شرع أي أو الهبة يقبال ان
50

 المجلس األعلى سابقا  73741في الملف االجتماعي رقم  1979شتنبر  26الصادر بتاريخ  394القرار رقم  - 
51

 اصحاب القانون نفس من 230 المادة تبين و,  تقديم أو وصاية اما و والية اما األسرة مدونة من 229 المادة ذلك على تنص كما الشرعية النيابة و - 

 .الشرعية النيابة

52
 في المقرر الشكل وفي عنهم ينوب من المعنوي الشخص أو عليه المحجور أو القاصر مصلحة في يجريها التي التصرفات: "  ع.ل.ق من 12 الفصل ينص  - 

 أدنى لها يكون ال حيث المحضة، التبرعات على القاعدة هذه تسري وال. حقوقهم مباشرة بأهلية المتمتعون الراشدون يجريها التي التصرفات قيمة سنف لها تكون القانون،

  .نفسه النائب عن تصدر لم بأمور يتعلق محكمة لدى إقرار على وال القانون، يتطلبه الذي اإلذن مع أجريت ولو أثر
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حكام النيابة الشرعية بالشروط و وفقا للقواعد المقررة في مدونة هلية ألالمميز كفاقدي األ
 االسرة .

هلية ذا تعاقد القاصر و ناقص األإ" فنصت على أنه :ع .ل.من ق 4 فصلال أما
ن أولهما  ،نهما ال يلزمان بالتعهدات التي يبرمانهاإف ،و المقدمأو الوصي أب ذن األإبغير 
نه يجوز تصحيح االلتزامات أبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضي هذا الظهير. غير إيطلبا 

 ىو المقدم علأو الوصي اب ذا وافق األإ ،هليةو ناقص األأالناشئة عن تعهدات القاصر 
لشكل الذي يقتضيه ل طبقا ،ن  تصدر الموافقةأويجب  هلية.و ناقص األأتصرف القاصر 

 ."القانون

لكن السؤال الذي يطر، نفسه في هذا اإلطار، ما هو أثر التصرف الضار الذي ينتج عن 
ة المدنية، فإن المكلف برعاية القاصر هو الذي ر؟  فبالرجوع إلى قواعد المسؤوليالقاصر اتجاه الغي

، ليحل محل القاصر في التعويض، يتحمل المسؤولية، بحيث على المدعي أن يدخله في الدعوى
أو التعويض  54، من منطلق أن القاصر ال أهلية له في التقاضي53ما يجب رده عند االقتضاءورد 

وليا كان أو  ،عما تسبب فيه من ضرر للغير، ألن هذا األخير كان نتيجة تقصير المكلف برعايته
 مقدما أو وصيا. 

ن يتسلم أب ، سرةمن مدونة األ 226كما سمح المشرع المغربي للصغير المميز بمقتضي المادة 
ذن بذلك من الولي او بقرار من القاضي و يمنح له اإل، دارتها بقصد االختبارمواله إلأجزء من 

و  ،مرو الصغير المعني باألأو المقدم أطلب من الوصي  ىبناء عل ،المكلف بشؤون القاصرين
ن يلغي أو يجوز لهذا القاضي   .ذن له و في التقاضي فيهأهلية فيما يكون للمحجور هنا كامل األ
ذون له يسئ أن المأذا تبين له إو تلقائيا أ ،و النيابة العامةأو المقدم أهذا القرار بطلب من الوصي 

  مواله.أدارة إ

( اذا 1) " نه :أ 111ذ جاء في مادته إالقانون المدني المصري ، وسار في نفس االتجاه  
و تكون تصرفاته  ،كانت نافعة له نفعا محضا ىالمالية متنه تصح تصرفاته إكان الصبي مميزا ف

ما التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر ، أ(2كانت ضارة له ضررا محضا ) ىالمالية باطلة مت
جازه القاصر أو اجازه وليه أذا إبطال بطال لمصلحة القاصر و يزول حق التمسك باإلفتكون قابلة لإل

 ." للقانون وفقا األحوال بحسب المحكمة من أو وليه من جازةاإل رتصد إذا أوبعد بلوغه سن الرشد 
، بشكل لتصرفات الدائرة بين النفع و الضرراألخير لثر تناول األ المشرع المغربي إال أننا نالحظ أن
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فالعقد الموقوف عقد . بطالمفهومي الوقف و القابلية لإلب مختلف و واضح خصوصا  فيما يتعلق
 ما العقدأ ،ن لم يجز بطلا  و  ،جيز نفذأن إف ،جازةاإل ىويظل موقوفا عل نافذ, صحيح و لكنه غير

 سببنه يحمل بين طياته أكل ما هنالك  ،ثارهآو قائم ينتج كل  ،بطال فهو عقد صحيحالقابل لإل
 ،و يصير بذلك صحيحا نهائيا ،زول فيتطهر منهيو قد  ،بطلهيفتك به فيقد  سبب ال او هذ، فساده
 . 55قرارو اإلأ  جازةما عن طريق اإلإ ،بطال الذي يتهددهيتخلص من خطر اإلنه أ ىبمعن

 : ثارها آ و لراشد ا  أهلية -2

 209سنة شمسية كاملة صراحة في المادة  18حدد المشرع المغربي سن الرشد القانوني في 
لزام لإل هلأن كل شخص إف،  3قود في مادته عو بالرجوع لقانون االلتزامات و ال. سرةمن مدونة األ

 حواله الشخصية بغير ذلك .أو االلتزام ما لم يصر، قانون 

ولم يثبت سبب من  ،ن "كل شخص بلغ سن الرشدأسرة من مدونة األ 210قد نصت المادة و 
و هو   ." و انعدامها يكون كامل االهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماتهأهلية سباب نقصان األأ

سنة و منذ هذه السن يكون  18نفس ما جاء به القانون المدني الفرنسي حيث حدد سن الرشد في 
من القانون  44بينما أقرت المادة  .56الشخص كامل األهلية بمباشرة حقوقه المدنية و تحمل التزاماته

يكون كامل  ، و لم يحجر عليه، المدني المصري أن كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية
 ن سن الرشد هي إحدى و عشرون سنة ميالدية كاملة.أاألهلية  لمباشرة حقوقه المدنية و 

الية أو الوصاية فإذا بلغ القاصر من الرشد و لم يحكم قبل بلوغه هذه السن باستمرار الو   
. غير 57التصرفات القانونية هلية كاملة بحيث يستطيع مباشرة جميععليه أصبح راشدا، فتكون له األ

قد يصاب بمرض عقلي يجعله فاقدا للتمييز، و قد يتعرض ألمور  ،نسان بعد بلوغه سن الرشدن اإلأ
 التمييز. يفقد معهاأخرى 

 عهاموان و هلية: عوارض األثالثالمطلب ال
كائن البشري الحق في ممارسة حقوقه التي كفلتها له إنسانيته، طالما أنه يتمتع بأهلية  لكل
 عارض أو مانع. إال أنه في بعض األحيان يحدث أن يتأثر هذا الحق بمباشرتها، 

 هلية ارض األالفقرة األولى : عو  
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على  رثمما يؤ  ،يز عندهير على قدرة التمثفتؤ  ،هلية هي حاالت تعرض الشخصعوارض األ
ن الشخص بلغ سن الرشد ولكن قد يعتريه عارض من عوارض أونجد  . هليتهأوكمال  رادتهإسالمة 

هذه  .سرةمن مدونة األ 217 و 213ي المادتين ف المشرع المغربي والتي نص عليها ،هليةاأل
و ، أو العته  كالجنون  يزهيلى انعدام تمإما إتؤدي ف ،عقله ؤثر علىنسان فتاإلصيب العوارض قد ت

فإنها  ،على الشخص قبل بلوغه سن الرشد ذا طرأت هذه األمورا  و  . ز كالسفهيانقاص هذا التمي
 رثا طرأت بعد بلوغه سن الرشد فإنها تؤ إذلى استمراره تحت الوالية او الوصاية وفي حالة إتؤدي 
  .هليتهأ على

 الجنون -1

 ه، ي ستر عقلأوجن الرجل  ، 58جناليل لالنسان ويقال جن عليه اا ضد الجن تعريفه لغة :
 ثمن حي أجمعوا ،ن فقهاء الشريعة فإ : ما في االصطال،أ .و مختلهأوالمجنون هو مستور العقل 

لم يعد  ثبحي ،صيب باختالل في عقلهأن المجنون هو الشخص الذي أعلى  ،الجوهر والمضمون
من مدونة  217ادة مال خالل منشار أن القانون المغربي أنجد  ، كماالقبيحةو  مور الحسنةيميز األ

 ،الجنون هو اضطراب يصيب القوة العقلية نالقانون فإ وحسب. 59سرة للمجنون وفاقد العقلاأل
ل مدونة ظفي  لشأنا كان عليه خالفا لماة، هلين عديم األإذفهو  ،يزيفاقد التم الشخص ويجعل

الت التي االح ما. أوالجنون غير المطبقلجنون المطبق الم تكن تميز بين  ثحي ،وال الشخصيةحاأل
يتحمل نتائج أفعاله وتصرفاته القانونية ، كامل األهلية فإنه يعتبر فيها الجنون، عنالعقل  ب فيهاؤو ي

و ذلك في أوعلى صاحب المصلحة تقديم الدليل على وقوع هذا الفعل  ،و جنائيةأسواء كانت مدنية 
 .فاقةإو في فترة أفترة الجنون 

على التفرقة بين لم ينص  45قانون المصري في المادة لبعض التشريعات العربية كا غير أن
بات وقوع إثصعوبة المشاكل، تتجلى أهمها في من  مجموعة يرثمما ي ،نوعي الجنون المشار إليهما

ن ، أبعض فقهاء القانون المغربي يرى  ، بينما فاقةفي فترات الجنون أو فترات اإل يالتصرف القانون
 ة فإنه سمي جنونادواذا استمر أقل من هذه الم ا،كثر سمي جنونا مطبقأو أ ذا استمر شهراإالجنون 

 ىير  في حين ،ن يستمر لسنةأ هو لجنون المطبقلعلى ن الحد األأ بعضهميرى  . كماغير مطبق
صغره وقبل رشده محجورا  ذوقد اعتبر المشرع المجنون من. شهرأستمر ستة ن اأنه يثبت إغيرهم 

د الوالية تفتم ،حجر عليهالنه ال يشترط لبطالن تصرفاته صدور قرار قضائي بأبمعنى  ،عليه لذاته
صدار إذا رفعت على المجنون دعوى الحجر او إ الرشد فال تبطل تصرفاته اال سن عليه بعد بلوغه
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حسن صنعا أوقد  ،عريفا للجنونت عطالقانون المصري لم يوتجدر اإلشارة أن  .حجر عليهالقرار ب
  .من عمل الفقه وليس من عمل المشرعهي ات في الغالب فن التعريأل بذلك،

 لسفها -2

فتحمله على العمل على خالف العقل  ،تلك الخفة التي تعتري العقل هو : السفه لغة 
تعتري  نه خفة: أ كر منهاذنو  ،ات الفقهاء حولهفتعددت تعريفقد صطال، االما في . أ60والشرع

 اجانب بينما نجد. 61مع قيام العقل حقيقة نسان فتحمله على العمل بخالف موجب للشرع والعقلاإل
هنا يمكن  من. 62قلة االهتمام بحرز المال وتصنيعه والعجز عن تنميته : أنها خر عرفها فقالآ

جعله تالنسان فنه حالة تعتري اأ بمعنى ،حفظ المال وتدبيره القاصر على الجهل في القول بأنه العمل
  .الخير واإلحسان في سبل حتى ولو هاوتدبير  موله والتصرف فيهاأدراة إغير قادر على 

ر ذيصرف ماله في غير موضعه ويب  السفيه ، فإنكتور السنهوري عبد الرزاقدوحسب ال
يعه على خالف مقتضى ين السفه تبذير المال وتضأوقيل ايضا  .مواله ويتلفهاأمصارفه ويضيع 

نمقيَك َواَل  : " وجل وفي هذا الصدد يقول عز .ولو في الخير ،والعقل يندال ىَلٰ عم
ِ
َعْل يََدَك َمْغلموََلً ا َواَل ََتْ

وًرا ْحسم َد َملموًما مَّ َّ الْبَْسطي فَتَْقعم ْطهَا لكم يرى  ثمر بحيفي هذا األ هناك اختالف بين الفقهاء. و 63 تَبْسم
بينما ، 64سرافاإيعد  كبناء المساجد والمدارس ونحوه ال ،الخيرنفاق في وجوه ن اإلأ هالفقن م نبجا

الشرع يعد إسرافا ويعد صاحبه  نفاق في وجوه الخير على خالف العقل ون اإلأخر يرى الجانب اآل
" ، ودليلهم في ذلك قوله تعالى : 65جب الحجر عليهو ي سفيها

 
َّيتي   م ال َفهَاَء أَْمَوالَُكم م َواَل تمْؤتموا السُّ َجَعَل اَّللَّ

وفًا ْعيم ْ َوقمولموا لَهمْم قَْواًل مَّ وُهم هيَا َواْكسم ْ في قموُهم يَاًما َواْرزم ْ قي  . 66"لَُكم

السفيه ت سرة عرفمن مدونة األ 215ة دالماف و على نفس المنوال سار التشريع المغربي
بشكل ، اعبث" السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما الفائدة فيه وفيما يعده العقالء  : كالتالي

هلية يستلزم الحجر على األمن عوارض ولهذا جعل المشرع السفه عارضا  سرته".أيضر به او ب
وهذه النيابة الشرعية تكون مقصورة على  ،ين نائب شرعي لهيوتع  ،67بواسطة حكم قضائي ،السفيه

للنائب الشرعي  أن سرة التي جاء فيهامن مدونة األ 233ة دشارت إليه الماأوفق ما  ،فقط لهامو أ
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ن ألى إفاقد العقل  وعلى ،مواله إلى بلوغه سن الرشد القانونيأالوالية على الشخص القاصر وعلى و 
لى إمواله أيابة الشرعية على السفيه والمعتوه مقصورة على نوتكون ال .عنه بحكم قضائي يرفع الحجر

 .68قضائيم كن يرفع الحجر عنها بحأ

مفعول أثر الحجر على السفيه، هل يسري على األفعال الضارة التي قام  وقد يثار إشكال حول
ال يسري إال على األفعال  ثرأم أن هذا األ بها الشخص المحجور عليه قبل تاريخ الحكم بالحجر؟

ه في حالة عدم معرفة تاريخ السفه، فإن القضائي أن االجتهاد ناهنا يجيب التي تمت بعد هذا الحكم ؟
 .69الحكم به التحجير ال يسري مفعوله إال من تاريخ

"كل من بلغ : بقوله  43هلية في نص المادة جعل السفيه ناقص األفقد المشرع الجزائري  بينما
وقد  . القانون "هلية وفق األ و ذا غفلة يكون ناقصأيز ولم يبلغ سن الرشد وكان سفيها يسن التم

كما  ،على غرار بقية العوارض ،و القوامةأو الوصاية أنظمة الوالية أى إلخضعه المشرع الجزائري أ
"من بلغ سن الرشد وهو  : من القانون الجزائري 101ة دنصت الما ثحي، 70الحجر مخضعه لنظاأ

ما أ ." حجر عليهيرشده  حدى الحاالت المذكورة بعدإوطرأت عليه  ،و معتوهأو سفيه أمجنون 
 .االجتهاد القضائي للفقهاء و مرألبالنسبة للقانون المصري فلم يعرفه وترك ا

 العته -3

والمعتوه  ،نقص في العقل لغة : ههلية ويقصد بألمن عوارض ا بدوره عارضا العته ويعتبر 
 ،يصير صاحبه مختلط الكالم ثفة تصيب العقل حيآالعته  ،في االصطال،. و 71هو ناقص العقل

وقد عرفه جانب من الفقه بأنه . خر يشبه كالم المجانينوبعضه اآل يشبه بعض كالمه كالم العقالء،
من كان قليل الفهم  فقد عرف المعتوه بأنه من الفقه أما جانب آخر .بغير جنون 72هو المدهوس

المصاب "الشخص بكونه :   من مدونة االسرة 216المادة  وعرفته بير.دالكالم فاسد الت مختلط
  ".بإعاقة ذهنية ال يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته

ال منهما كواعتبر  ،وى  بين المجنون والمعتوه في الحكمالقانون المصري قد سغير أن ا
ك تكون جميع التصرفات التي بمقتضى ذل ، هليةي اعتبرهما عديمي األأ ،كالصبي غير المميز

، قانون المصريالمن  114ة دنصت الما على هذا األساسو   ا،مطلق اتصدر منهما باطلة بطالن
ذا إما أ ،ذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجرإيقع باطال تصرف المجنون والمعتوه "  بكونه
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فال يكون باطال إال إذا كانت حالة الجنون والعته شائعة  ، صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر
عرفت فقد وفيما يخص القضاء المصري  ." على بينة منهاخر و كان الطرف اآلأوقت التعاقد 

فة تصيب العقل فتعيبه وتنقص من كماله والمرجع في ذلك ما آ بأنه العته ةمحكمة النقض المصري
  حكام الوالية .أالخاص ب1952السنة 118ته المذكرة للمرسوم القانون رقم داور 

 ثحي ،بين العته والجنون ضابط التفرقةبين الفقهاء حول  اهناك خالفوتجدر اإلشارة إلى أن 
ته عبين ال ان هناك خالفأخر آبينما يرى جانب  ،ن العته نوع من الجنونأاعتبر بعض الفقه 
   :تيهر في اآلظما يهف بينالوالجنون ووجه الخ
  "ما العته فيالزم صاحبه الهدوءأ ،ضطراباو   الجنون يصحبه هياج. 
   73" العته فتعتريه فترات إفاقةما أ ،ريه إفاقةتالمجنون التع . 

 يه،هناك خالف بين فقهاء الشريعة من حيت الحجر علفما فيما يخص الحجر عن المعتوه أ
موله من أوذلك حرصا على  ،يسلم إليه ماله ن المعتوه يحجر عليه والأالفقهاء  ع منيرى جم ثحي

 اذا بلغ خمسإ الإال انه ال يسلم إليه ماله إنه اليحجر على البالغ أة فييرى الحن الضياع بينما
حيان شبه بالمجنون بل هو في بعض األأفالمعتوه  ،ذهب إليه الجمهور جح مااوالر . 74وعشرين سنة

 .بعد التأكد من سالمة تصرفه الإليه ماله إالحجر عليه واليسلم  بولهذا وج . مجنون إذا فقد عقله
قد أعطى ف ، سرةمن مدونة األ 228مقتضيات المادة وحسب  .نهو شؤ  ىرعلييم قوينصب عليه 

ولمن له المصلحة  ،بوت العتهثاء من وقت تدمنعه من التصرف اببالمشرع إمكانية التحجير عليه 
جة لهذا الحجر فإن يونت ،ن يتقدم للمحكمة بطلب بما في ذلك النيابة العامةأ ،قرار هذا الحجرإفي 

  .سرته ودائنيهألمصلحته ومصلحة  إلبطاللتصرفات المعتوه تكون قابلة 

 هلية موانع األالفقرة الثانية : 
إلى جانب عوارض األهلية قد توجد موانع تحول كذلك  بين كمال أهلية الشخص       

فقد تحول بين الشخص واإلشراف على أمواله  ،وحقه في مباشرة التصرفات القانونية
القيام بأمر  وقد تصيب الجسم فتجعل الشخص غير قادر على ،وتصريف شؤونه كالغيبة
وسوف نتعرض  ،، وقد تسلب أهليته بحكم المحكمة أو بحكم القانوننفسه كإصابة الحواس

 . ةلكل مانع من هذه االموانع على حد
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 .144 ص لألهلية، العامة النظرية زبيدة، رمضان علي - 
74

 .156 ص لألهلية، العامة النظرية زبيدة، انمضر علي  - 
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o بعاهة جة اإلصابة يالجسماني الشديد نت وهي عبارة عن حاالت العجز : الموانع الذاتية
ن عهذه العاهة تعوق الشخص عن التعبير ". فالصم والبكم والعمى"ة ثمن ثال 75عاهتينأو 
 ي يطر،ذال الؤ ولكن الس . نه في التصرفاتييع ،ن له القاضي مساعدا قضائيايرادته فيعإ

بمعنى  ،هليةيعتبر عديم األ الشخص المصاب بمانع ذاتي فهو بالتالي ذا كانإ نفسه هو :
صم بكم واألاأل يفقهفهل  ،ما يتطلبه العقد من وجود التراضيلقادر على التعاقد  أنه غير

 انادتسايمكننا القول  ؟ 76ا من نتائج قانونيةمتفرع عنهيوما  ، زام وااللتزام المقابللاإلعنى م
األعمال إذ ال تنقصه  مالك قواه العقلية وقادر على فهم ،بكمصم واألن األأراء الطبية آلل

 و بالتالي فإن تصرفاته تعتبر سليمة من الناحية القانونية. .غير ملكة الكالم
 
o : مواله كحالة أروف مادية تحول دون مباشرة الشخص التصرف في ظهي الموانع المادية

خباره متصلة أل حياته معلومة و ظنقطع عن موطنه ولكن تاويقصد بالغائب من  .الغيبة
 . 77و ميتاأذا كان حيا إالذي اليمكن معرفة ما ، عكس المفقود

مباشرة تصرفاته القانونية بشكل يعطل  عدم استطاعته غياب الشخص وينتج عن     
ق الشخص عن مباشرة يوحتى تعتبر الغيبة مانع مادي يع ،مصالحه ويحدث به األضرار

، وأن يترتب تنقضي مدة سنة أو أكثر على غيابهفإنه يجب أن  ،التصرفات القانونية بنفسه
ففي هذه الحالة تعين له  ،مصالحه بحيث يستحيل أن يتولى شؤونه بنفسهعلى ذلك تعطيل 

المحكمة وكيال ليباشر عنه التصرفات القانونية، أو يثبت الوكيل الذي عينه الغائب إذا 
هذه الغيبة كمانع من مباشرة األهلية تنتهي  ،توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي

   .الغائب أو بالحكم باعتباره ميتابزوال سببها كما تنتهي بموت 
 هفإذا حكم القاضي بموت  نفس الحكم  الذي يسري على الغائب، ويسري على المفقود       

بعد مضي سنة من يوم غيبته، و صدر الحكم بموته أمكن تقسيم ماله بين ورثته وقت 
الزوجية بعد وتعتد عند ذلك زوجته عدة الوفاة، وتتحلل من رابطة ، صدور الحكم بموته 

، كما يعين القاضي وكيال على أموال الغائب والمفقود وهاتان الحالتان تحوالن  78انقضائها
دون مباشرة الشخص التصرف في أمواله بذاته كالقوة القاهرة التي تحول دون رجوع هؤالء 
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أصم أبكم أو اعمى أصم أو اعمى أبكم وتعذر عليه بسبب إذا كان لشخص " حكام الوالية أالخاص ب1952السنة 118القانون رقم من  70مادة ال - 

. ويجوز لها ذلك أيضا إذا كان 39ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات المنصوص عليها فى المادة 

 ." يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرفات فى ماله بسبب عجز جسمانى شديد
76

 .67 ص احساين أيت أمينة - 
77

هو الشخص الذي غاب وانقطعت أخباره وال يعرف احي هو أم ميت ، والمفقود بهذا المعنى يختلف في مفهومه عن الغائب ذلك   : المفقود - 

يعتبر الغائب مفقودا إال إذا فكل مفقود يعتبر غائبا، بينما ال   . هو الشخص الذي غاب عن موطنه ولكن حياته محققة ال يقوم حولها الشك الغائب أن

 . انقطعت أخباره وقام الشك حول حياته أو مماته
78

إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا، تعين على النيابة العامة أو من يعنيه األمر، أن يطلب من من مدونة األسرة : " 75المادة  - 

يبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود، الحكم بالوفاة بجميع آثاره، ما عدا زواج امرأة   الحياة.المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه باقيا على قيد 
 ." بها المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء
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ذا ثبتت حياة المفقود فإن أهلية الوجوب وأهلية األداء تكونان متوفرتين ع، األشخاص  نده وا 
  .كاملتين إذا كان بالغا سن الرشد ولم يلحقه عارض من عوارض األهلية 

 

o بة جنائية على الشخص و قحكم بعال إلى جانب العقوبات األصلية، يرتب : نونيةاالموانع الق
، عقوبات إضافية ال تحتاج كي تطبق، إلى أن ينطق القاضي بها في  كامل االهلية

مجموعة  من 38 يقصد به طبقا للمادةحكمه، ومنها الحجر القانوني. هذا األخير الذي 
حرمان المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة  ،القانون الجنائي

لعقوبات الجنائية وحدها دون الجنحية منها، أو األصلية، وهو كعقوبة تبعية ينتج عن ا
 . المخالفات
البيع و الشراء في العقارات و  على سبيل المثال، و عليه فإن المنع يشمل      

المنقوالت، أو إنشاء حق من الحقوق العينية، وكذا أن يعقد أي عقد من عقود اإلدارة، كما 
 هذه خرق وقع فإن أبنائه القاصرين.إلى حرمان المحكوم عليه من إدارة أموال يمتد 

على أساس أنها أبرمت خالل فترة الحجر التصرفات الممنوعة عليه،  بطلت ،مقتضيات ال
ومن تم يجوز للمحكوم عليه أن يدفع بهذا البطالن ضد الغير، كما يجوز للغير  القانوني،

العقود التي أبرمت قبل صدور الحكم  أما غيرها من .أن يدفع به ضد المحكوم عليه
 .79صحيحة اعقود فتعتبرمدة العقوبة باإلدانة وكذا العقود التي ال تنتج أثرها إال بعد انتهاء 

ج من وتجدر اإلشارة إلى أن الحقوق الشخصية للمحكوم عليه، كالزواج والطالق وتزوي      
ألن القانون لم ينص على الحرمان  ، فتبقى له، وذلكوغيرها وةبنهم في عهدته، واإلقرار بال

 .من مباشرتها
لمباشرتها  يجب عليه أن يقوم بتعيين وكيلف إدارة أمواله وتسييرهايخص  اأما فيم    
وفي حالة عدم تعيين ، وتسييرها تحت إشراف الوصي الذي يكون مسؤوال أمامه محله

 .80اإلدارةيتولى الوصي بنفسه مباشرة تلك  -الوصي من طرف المحكوم عليه
، غير أن 81المصري في قانون العقوباتالمقتضيات هي نفسها أقرها المشرع هذه        

ما يميز التشريع المصري عن نظيره المغربي في هذا الصدد فهو وضوحه في التنصيص 
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لمغربي ، مقال منشور بموسوعة سلسلة القضاء ة القانون ا أثر الحجر القانوني كعقوبة جنائية تبعية على أهلية المحكوم عليه، حسن فتوخ - 

إن المحجور عليه ال يفقد األهلية قبل صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به، وبالتالي فتصرفاته خالل هذه الفترة صحيحة "  االلكترونية :
ن المحاجير تحت ويجب تقييدها بالرسوم العقارية، أما بعد ذلك فإن المحكوم عليه يقع تحت الحجر القانوني، وتخضع بالتالي تصرفاته لرقابة شؤو

 طائلة البطالن "
80

 .بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائيالمتعلق   1.59.413شريف رقم الظهير من ال 39الفصل  - 
81

 ...... كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا التيةمنه : "  25 ادةينص قانون العقوبات المصري في الم - 

لتابع لها محل إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملكه مدة اعتقاله ويعين قيًما لهذه الدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه ، عينته المحكمة المدينة ا -رابعا :

ويكون القيم  . به بتقديم كفالةإقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنص

بناء على إذن من المحكمة  يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إال وال .الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابًعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته
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في  تنصبه مكانهأو  بعد تعيينه من المحجور عليه ي تقرهتالللمحكمة تبعية القيم  على
ن أن يقدمها للمحكمة إضافة إلى الكفالة التي يمك .إذا لم يعينه مباشرة تصرفاته المالية،

الحصول عليه  أو وكيله عليه اإلذن الذي يتعين على المحجورلقاء وكالته. أما فيما يخص 
 .82توجها واحدا في هذا الصدد، فإننا نالحظ أن هناك حالة رغبته التصرف في أمواله في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                        
لمحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته . وترد أموال ا . المدنية المذكورة

 ." الفراج عنه ويقدم له القيم حساًبا عن إدارته
82

أما إذا  " ... :من القانون الجنائي كما يلي 38و  37موضحة مقتضيات الفصل  2004نونبر 29بتاريخ  342جاء في دورية للمحافظ العام رقم  - 

 ."، فإن التصرفات المالية التي ينجزها هو أو وكيله تقضي لصحتها إذن قاضي المحاجيركان السجين واقعا تحت حكم الحجر القانوني
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 الثاني المبحث     

 التجارية المادة في األهلية                    
 

ال تختلف األهلية المدنية عن األهلية التجارية في كثير، من منطلق أنها منوطة بالشخص 
أخرى فإن ما  سواء أكان تاجرا أو غير تاجر. وبطريقة  نفسه المنظور إليه من الناحية القانونية،

 يمنع على الشخص في إطار قواعد األهلية المدنية يمنع عليه في إطار العمل التجاري. 

سرة و قانون االلتزمات و العقود هي نفس هلية الواردة في كل من مدونة األحكام االأن إف لذلك
للشركات  ةالمنظمن ينواحكام الواردة بالقمع االلتزام باأل 83هلية التجاريةاالحكام المطبقة على األ

 .التجارية

فإن األهلية في المادة التجارية تثبت لمن بلغ سن الرشد القانوني، مع ما يرد على هذا  وعليه 
يها من منع المبدإ من استثناءات من قبيل اإلذن باالتجار وكذا مسألة الترشيد، إلى جانب ما قد يعتر 

 ما يرتبط بمشاركة القاصرين في رساميل الشركات. ىأو سقوط،  دون أن ننس

ن نسلط الضوء على أهلية الشخص الطبيعي في أارتأينا  ،ولتناول هذا الشق الثاني من البحث
 المادة التجارية وفق التصميم التالي :

 
 نقصانها و اكتمالها : التجارة مزاولة أهلية : االول المطلب 
 السقوط و المنع بين التجارية األهلية : الثاني المطلب 
 الشركات رساميل في مشاركة القاصر : الثالث المطلب 
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 ما المدني القانون بمقتضى أو التجارة وعادات وأعراف قوانين بمقتضى التجارية المسائل في يفصل: "  أنه على التجارة مدونة من 2 المادة تنص -  
 ."التجاري للقانون األساسية المبادئ مع قواعده تتعارض لم

 ." التالية األحكام مراعاة مع الشخصية األحوال لقواعد األهلية تخضع: "  على المدونة نفس من 12  المادة تنص كما     
 الرجوع يستلزم بعضها, احكاما الطبيعي الشخص الهلية وضع المشرع فان, الخاص القانون فروع من فرع التجاري القانون ان وباعتبار:  إضافة
 .  التجاري القانون مجالها االخر والبعض العامة للقواعد
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 أهلية مزاولة التجارة و نقصانها : اكتمالالمطلب األول :  

إن ممارسة التجارة بالمفهوم القانوني، من شأنها أن ترتب التزامات على صاحبها، و يقتضي 
والمالحظ أنه و من   ،القانون توفر شرط األهليةالنشاط القيام بتصرفات قانونية،  لذلك استلزم 

ن كانت صالحة التطبيق بالنسبة لخالل دراسة  مختلف مراحل أهلية األداء فإن تلك األحكام، وا 
 للتصرفات المدنية، فإنها على غير ذلك بالنسبة للممارسة التجارية .

 الفقرة األولى : اكتمال األهلية 

 اهلية  الراشد  -1

المغربي من خالل مدونة األسرة أي سن معين لبلوغ الشخص سن الرشد لم يحدد المشرع 
سنة كامل األهلية،  و بالتالي أهال لمزاولة األعمال التجارية  18لذلك يعتبر كل من بلغ  ي،تجار ال

 مالم يلحقه عارض من عوارض األهلية . 

و االهلية المدنية و  ن المشرع المغربي طابق بين سن االهلية التجاريةمن هذا المنطلق يتبين أ
من قانون  11القانون المصري فقد نصت المادة  بينما، 84من مدونة التجارة 12هذا ما تأكده المادة 

صراحة،  على أن يكون أهال لمزاولة التجارة المصري، الذي بلغ سن  1999لسنة  17التجارة رقم 
االحكام الواردة في المادة  و هو ما يتفقو  نة كاملة أي حينما يبلغ سن الرشد،احدى و عشرون س

و االلتزام سنة كاملة حق مزاولة التجارة  21وبه يكون لكل شخص بلغ  من القانون المدني. 44
 وارض األهلية يعدمها أو ينقصها .شريطة أال يكون قد اصابه عارض من عبااللتزامات التجارية، 

ال التجارية دون عوائق، باستثناء تلك بينما يسمح القانون الفرنسي للشخص الراشد، أن يمارس األعم
 .85الناشئة عن كونه أجنبيا أو قاصرا أو مصابا بعاهة ذهنية

 جنبي     أهلية األ -2

 54.17على مشروع القانون  2017دجنبر  13صادق المجلس الحكومي المغربي بتاريخ 
المتعلق بمدونة التجارة، وذلك بهدف تجاوز  15.95من القانون  15يقضي بتعديل المادة  الذي

سنة  18التي تحدد سن الرشد في   من مدونة االسرة 209 التناقض الذي كان حاصال بين المادة 
 من مدونة التجارة . 16، 15،  12و المواد 
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 " . التالية االحكام مراعاة مع الشخصية االحوال لقواعد االهلية تخضع: " التجارة مدونة من 12 المادة - 
85

 . 2007 يوليو 25 بتاريخ تدوينة باريس – القانونية الدراسات و للمحاماة قبيسي – الفرنسي للقانون وفقا القانونية التاجر اهلية في باختصار - 
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مارسة التجارة تخضع لقواعد من مدونة التجارة، على أن اهلية م 12بحيث تنص المادة 
على أن األجنبي يعتبر " كامل االهلية لمزاولة  15فيما كانت تنص المادة  ،األحوال الشخصية

على أنه "ال يجوز لألجنبي غير  16في حين تنص المادة  ،التجارة ببلوغه عشرين سنة كاملة " 
باذن من رئيس المحكمة التي  جر إالاالبالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يت

ذن ، وبعد تقييد هذا اإلينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد 
 في السجل التجاري ".

، ستصبح أهلية التاجر األجنبي لممارسة النشاط  1586 فبمقتضى التعديل الجديد للمادة
التجاري بالمغرب مثلها مثل أهلية التاجر المغربي،  حتى ولو كان قانونه الخاص يفرض سنا أعلى 

من مدونة  209من نفس القانون، و المادة  16و  12لذلك، ما يجعلها منسجمة مع المادتين 
ين األجانب بشكل يضمن إقبالهم على االستثمار األسرة، كما سيعزز ثقة المتعاملين و المستثمر 

 بالمملكة. 

على انه يكون أهال  11وفي نفس االتجاه سار القانون المصري بحيث ينص في مادته 
ولو كان قانون   ،لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبيا من بلغ سنه إحدى و عشرين سنة كاملة

اال انه ميز في األحكام  بين األجنبي الذي  ،ه السنةالدولة التي ينتمي إليها يعتبره قاصرا في هذ
يعتبره قانون دولته قاصرا و األجنبي الذي يعتبر كامل الرشد. و استهدف المشرع التجاري المصري 
من ذلك توحيد سن الرشد للمصريين و األجانب دون البحث في قوانينهم الشخصية عن سن الرشد 

 . 87الخاص بهم 

ي يعود لقانون الدولة التي ينتمي إليها الشخص األجنبي كمعيار للرشد بينما القانون الفرنس
التي تنص على أن  ،وليس للقانون الفرنسي و ذلك عمال بأحكام المادة الثالثة من القانون الفرنسي

ين حتى ولو كانوا قوانين األحوال الشخصية الفرنسية و القوانين المتعلقة باألهلية تطبق على الفرنسي
. قياسا على هذا التطبيق فإن أهلية االجنبي في فرنسا تخضع ألحكام قانونه بالخارجمقيمين 

 الشخصي. 
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 جنسيته قانون كان ولو كاملة سنة عشرة ثماتية ببلوغه المغرب في التجارة لمزاولة االهلية كامل االجنبي يعتبر:  15.95 القانون من 15 المادة - 
 . المغربي القانون في عليه منصوص هو مما اعلى سنا يفرض

87
 تجارية سندات نظم و باريس، في مجوهرات ليزاردي اسمه مكسيكي شاب اشترى(  1881 يناير 16 ب صادر قرار)  كمثال المكسيكي قضية - 

 في سنة 23 حوالي العمر من يبلغ كان اذ الشراء، بتاريخ قاصرا كان انه بحجة السندات ببطالن مدليا الدفع عن امتنع االستحقاق عند و ، الثمن برصيد
 بالتالي و االهلية موضوع في الشخصي القانون تطبيق باستبعاد و السندات بصحة االساس محاكم قضت.  سنة 25 هو المكسيك في الرشد سن ان حين

 . بالدفع ملزما ليزاردي اعتبار



31 
 

 أهلية المرأة المتزوجة      -3

زوجها،   التجارية دون رضى  المتزوجة في المغرب ممارسة األعمال  كان يحرم على المرأة
 17و بصدور مدونة التجارة الجديدة و بموجب الفصل  ، 88من القانون الملغى 6حسب الفصل 

و أن كل اتفاق مخالف ، أصبح يحق للمرأة أن تتاجر دون أن يتوقف ذلك على إذن زوجها  89منها
. وهو نفس ما تنص عليه مدونة االسرة التي تعطي للمراة المتزوجة كامل الحرية و يعتبر الغيا

 -49و ذلك حسب الفقرة االولى من نص المادة  وجها،رقابة ز السالسة في التصرف في مالها دون 
وجين ذمة مالية مستقلة عن التي تقول : " لكل واحد من الز  –و ان كان ذلك بصفة غير مباشرة 

االتفاق  التي ستكتسب اثناء قيام الزوجية،غير انه يجوز لهما في اطار تدبير االموال ، خرذمة اآل
 ."في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج  االتفاق على استثمارها و توزيعها. يضمن هذا

ة سواء كانت هذه المرأ 90هلية الرجل و المراةون التجاري المصري فال يفرق بين أما القانأ
و هذا ما سارت عليه اغلب التشريعات القانونية . اما فيما يخص   ،متزوجة ام ال لمباشرة التجارة

انون التجارة المصري ذهب الى حد وضع قرينة قانونية ن ق، فإالمراة االجنبية التي تحترف التجارة
ة المصري جار من قانون الت 14ذن من زوجها عمال بمقتضيات المادة تقوم بذلك بإيفترض فيها انها 

 إذن من زوجها وجب تحقق هذا الشرط ،جنبية يشترط حصولها على بحيث إن كان قانون المرأة األ
نه يتعين على هذا الزوج ان يقوم بتقييد اعتراضه العكس، على أي اثبات و يكون للزوج وحده الحق ف

ذن ممارستها للتجارة في السجل التجاري و نشره في صحيفة ممارسة زوجته للتجارة او سحبه إل على
ال من تاريخ اتمام هذا النشر ) الفقرة ال يكون لهذا االعتراض او السحب أي أثر إالسجل بحيث 

 .91قانون التجارة المصري (  من 14الثانية من المادة 

 التجارة مزاولة أهلية نقصان : الثانية الفقرة

يعتبر الشخص وفق القانون المغربي ناقص األهلية إذا بلغ اثنا عشر سنة أو بالغا سن الرشد 
ثمانية عشر سنة و اعترضته أحد عوارض األهلية من سفه أو عته . و من تم فناقص األهلية ال 

ال يكتسب صفة تاجر دون أن يكون كامل األهلية أو مكتسب الترشيد . كذلك و  يجوز له اإلتجار و
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 ".الصدد بهذا الشخصية لالحوال قانونها مقتضيات
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و الوصي استثمار أموال القاصر أو القيام من مدونة التجارة ال يمكن للولي أ 14طبقا للمادة 
 بالتصرفات التجارية لحسابه إال بعد حصوله على إذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين . 

اإلشارة أن المشرع منح لناقصي األهلية الحق في تسلم جزء من أموالهم قصد إال انه تجدر 
إدارتها بإذن من وليهم و بعد موافقة القاضي و هو ما يعرف ب " اإلذن باإلتجار " أو الترشيد 

سنة " ترشيدا كليا "؛ فيعتبره المشرع المغربي مثل  16الجزئي كما يمكن منح القاصر الذي بلغ سن 
  سنة . 18ي بلغ الراشد الذ

 وضعية القاصر : -1

الممارسة االعتيادية أو االحترافية لألنشطة التجارية  يشترط المشرع الكتساب صفة تاجر،
و ذلك إذا  من المدونة الجديدة للتجارة، 8دة أو ما يماثلها بمقتضى الما 7و  6المحددة في المادتين 

فإن القاعدة العامة  كاملة، بتعبير اخر، نة شمسية س 18كان بالغا سن الرشد القانوني الذي هو 
 التجاري . اصر كي يتسنى له العمل بالميدان تقضي بأن يكون الشخص بالغا غير ق

و القاصر هو الشخص الذي ال يستطيع القيام بمصالحه الشخصية و المالية بسبب ضعفه و 
 قاصرين في مادته األولى بأنه " .و عرفه القانون العربي الموحد لرعاية ال ،عدم إدراكه للمصلحة

 ." 92القاصر و هو الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني 

ومنه ال يجوز لناقص األهلية مميزا كان أو غير مميزا و ال لفاقدها أن يمارس األنشطة 
محضا التجارية مالم يبلغ سن الرشد أو يتم ترشيده و يميز في هذا الصدد بين األعمال النافعة نفعا 

التي تعتبر جائزة له كقبوله هبة مثال و بين التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر حيث يكون 
كما يجوز  من مدونة األسرة، 225ضيات المادة التصرف مرهونا بإجازة النائب الشرعي طبقا لمقت

ل على إذن حصو و لكن ذلك ال يتم إال بعد ال أن يشغل أموال القاصر في التجارة،للوصي أو المقدم 
 . 93و أن يتم تقييد هذا اإلذن في السجل التجاري بذلك من القاضي،

 حالة اإلذن باإلتجار : -2

ن أمواله إلدارتها بقصد و ذلك بتسلم قدر م اصر الحق في ممارسة أنشطة تجارية،يكون للق
حيث  ضي،ذن القاإلدارة من طرف وليه أو من يقوم مقامه بعد إباذا ما حصل على إذن التجربة إ
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من مدونة األسرة في فقرتها  226و هذا ما أكدته المادة  ، يعتبر في مقام من هو كامل األهلية
  ."مواله إلدارتها بقصد اإلختبارن أ" يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا م     األولى 

 فإنه يمكنلإلشتغال بالتجارة،   سنة 18و هكذا فإذا كان األمر يقتضي ضرورة بلوغ الشخص 
القيام باألعمال التجارية و ذلك بتوافر مجموعة من  ،سنة 16للمحكمة أن تأذن لمن بلغت سنه 

 الشروط  : 
بحيث ال يجوز اإلذن باإلتجار  سنة من عمره، 16ن القاصر قد بلغ أن يكو  .1

 لمن هو أقل من هذه السن .
رف القاضي المكلف بشؤون ضرورة الحصول على إذن اإلتجار من ط .2

 .من مدونة األسرة (  226من طرف الولي أو من يقوم مقامه ) المادة  أو القاصرين،
من مدونة التجارة نجدها تقتضي ضرورة  13بالرجوع إلى مقتضيات المادة  .3

سنة أو ما فوق في السجل  16تقييد هذا اإلذن باإلتجار الذي يحصل عليه القاصر البالغ 
 التجاري . 

و لكي تكتمل أحقية القاصر الذي حصل على اإلذن باإلتجار، أن يقوم  إضافة لما سبق،
و على هذا  كالتزام يقع عليه باعتباره تاجرا،بتقييد هذا اإلذن الذي حصل عليه في السجل التجاري 

و تصبح بالتالي األعمال  األهلية فيما أذنت له به المحكمة،فإنه يعتبر في حكم كامل  ،األساس 
ويكتسب  .له أعماال صحيحة و منتجة ألثارهيقوم بها في حدود هذا اإلذن الممنو، التجارية التي 

و يترتب عليه ضرورة اإللتزام بالتقييد في  ة اعتيادية أو احترافية صفة تاجر،القاصر بممارستها بكيفي
بل يمكن إخضاعه لمقتضيات مساطر  ك التزامه بمسك الدفاتر التجارية،و كذل ،السجل التجاري 

 . 94عالجة في حالة توقفه عن دفع ديونه التجاريةالم

من قانون الوالية على المال الصادر في سنة  57أما  المشرع المصري  فقد اجاز في المادة 
و  الحصول على إذن من المحكمة بذلك،بعد  ،لكل من بلغ ثمانية عشر سنة مزاولة التجارة 1952

بالتالي فإنه يتعين على المصري الذي بلغ ثمانية عشر عاما و الذي يعتبر قاصرا و يريد اإلتجار 
و للقاضي مطلق ن له بمباشرة األعمال التجارية ، أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لتأذ

اضي أن يمنح كما يستطيع الق في قبول هذا الطلب او عدم قبوله،  الحرية بعد دراسة أحوال القاصر
. وقد قرر قانون و، اإلتجار فيه أو نوع التجارةسواء تعلق القيد بالمبلغ المسم القاصر اإلذن مقيدا، 

و ذلك بعد  رة المصري الذي أكمل الثامنة عشر،هال لمزاولة التجاأن يكون أ 11التجارة في المادة 
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ه في اإلتجار األهلية الكاملة و تكون للقاصر المأذون ل ، الحصول على إذن من المحكمة المختصة
 .  95للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته

 الترشيد  -3

ل األهلية المدنية إلجراء التصرفات امكو  صر راشدااامكانية قانونية تجعل الشخص القالترشيد 
إتمامه سن السادسة عشرة من عمره،  و يكون ترشيد القاصر ممكنا عند ، 96المالية بكل أنواعها

من مدونة األسرة التي تنص  218و ذلك حسب مقتضيات المادة  حيث يجوز له ممارسة التجارة،
. هجاز له أن يطلب من المحكمة ترشيد ،على أنه  : " اذا بلغ القاصر السادسة عشر من عمره 

إذا أنس  ،لغ السن المذكورة أعالهيمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي ب
 . "منه الرشد 

را على القيام و بالتالي قادكامل األهلية، سنة يجعله  16إن ترشيد القاصر ببلوغه سن 
مما يعطيه الحق في اكتساب صفة  تثمار أمواله بكل حرية و دون قيد،و باسباألنشطة التجارية، 

ضي به المواد عتيادية أو احترافية طبقا لما تقرسة  اتاجر إذا ما كانت ممارسة األعمال التجارية مما
سنة و  16بلوغ القاصر . و نجد أن المشرع قد ربط بين دةمن مدونة التجارة الجدي 8و  7و  6

أي أنه ال بد من اختبار القاصر أوال بواسطة نضجه العقلي و حسن تدبيره، الذي يثبت  إيناس رشده،
 . 97يسير الفي ماله 

يع األحوال ال يمكن ترشيد من مدونة األسرة : " و في جم 218األخيرة من المادة تنص الفقرة 
إال إذا أثبت للمحكمة ترشيده بعد اتخاذ اإلجراءات الشرعية الالزمة ". فمدونة األسرة  من ذكر،

حيث على القاصر أو نائبه الشرعي استصدار اإلذن من المحكمة ، جعلت أمر الترشيد بيد المحكمة
 رأيو هو نفس  ،لطلب يتعين أن يكون مرفوقا بحجج تشهد برشد القاصر و حسن تصرفههذا ا ،

 القانون الفرنسي الذي يستلزم تقديم طلب الترشيد للقاضي المكلف بشؤون  الوصاية .
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" يترتب على الترشيد تسلم المرشد ألمواله  : و تنص نفس المادة في فقرتها الخامسة على أنه
كاملة في إدارتها و التصرف فيها و تبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة و اكتسابه األهلية ال

 . 98األهلية ينتجان نفس األثر أال و هو كمال للنصوص القانونية المنظمة لها ". فالرشد و الترشيد 

 هلية التجارية بين المنع والسقوطاأل : انيثالمطلب ال

أنشطة تجارية، بصفة اعتيادية و احترافية من مدونة التجارة فإن ممارسة  8حسب المادة 
ن خالل باألهلية القانونية لذلك. غير أن المشرع م عالشخص صفة تاجر، طالما أنه يتمت يكسب

مجموعة من الحاالت التي تحول دون تمكن الشخص الطبيعي من  حددقد تنظيمه للميدان التجاري، 
 ممارسة التجارة. هذه الحاالت التي يمكن تقسيمها إلى حاالت منع، و حاالت سقوط.  

 هلية التجاريةموانع األ : ولىالفقرة األ 

نه يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة أمن مدونة التجارة الجديدة على  11تنص المادة 
ذا كان يحرم على إوهذا يعني أنه  ،و التنافيأسقوط الو أر ظحالة الح رغم وقوعه في ،تجارينشاط 

يبية المنصوص دعرضه الى العقوبات الزجرية و التأت ضافة إلىاإلالشخص مزاولة عمل تجاري فب
ام ظر القانون فيسلط عليه نظتاجرا في ن فإنه يعتبر ،المنع ذا خالف ذلكعليها  في القانون إ

عماله تعتبر صحيحة أن أداء ديونه .كما أذا توقف عن إ التصفية القضائية وألس فاالت فالس وإلا
 .ألغيارلحماية 

هو الرغبة في حسم  ،قرار المشرع لهذا المبدأ صراحة في المدونة الجديدةإلسبب وراء وا
على من  ضفاء صفة تاجرإل النصوص القديمة وذلك في اتجاه ظالخالف الفقهي الذي نشأ في 

تباره تاجرا سيجعله ن عدم اععليه بعدم ممارستها انطالقا من أ يمارس التجارة بالرغم من المنع الواقع
م بالشدة خاصة ما يتعلق بنظام ه فيعفى من الخضوع اللتزامات التجار التي تتسيستفيد من خطئ

 . 99فالس وبضمانات الدين التجاري عامةاإل

  : حوال االتيةلى األإالمنع او التقيد ن نرجع حاالت أعموما  ويمكننا 
 حاالت التنافي : وال: أ

 فين ظالعمل التجاري كما هو الشأن بالنسبة للمو  مزاولةر القانون على بعض األشخاص ظيح
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ويرجع ذلك إلى تنافي المهنة األصلية  102ء والموثقين والعدول واألطبا 101والمحامين  100العمومين 
من هنا ، خير يقوم على تحقيق الربح ن هذا األأذلك  ،العمل التجاري التي يمارسها هؤالء مع طبيعة

ديره لحسابه ال بنفسه يفإنه اليمكنه ان ث اليه عن طريق اإلر  آلف أصال تجاريا او ظذا اشترى مو إ
ر الحر وبسبب ذلك ييره في اطار التسيجيمكنه فعله تأ وكل ما ،غير لذلكوال عن طريق تسخير ال

ره المشرع على هؤالء هو احتراف ظالذي ح ظ أنيالح هغير ان بالسجل التجاري، يمنع من التسجيل
ن العمل أل ،عرضا عمال التجاريةأللذلك فإنه بإمكانهم القيام با ،صليةإلى جانب مهنتهم األ التجارة

لبورصة عرضا وسحب وقبول الكمبيالة اعمال ألل التعاطي ثوذلك م ،العارض اليكسب صفة التاجر
  . مرألوالسند 

  : حاالت االحتكار العموميثانيا :  

و مؤسسة معينة باحتكار نشاط أمتياز الذي يقرره قانون الدولة اال علىقد تترتب بعض الموانع 
ال بالنسبة الستخراج ثكما هو الشأن في المغرب م ،ذيمنع على الخواص عندئ ثحي ،اقتصادي معين
 .التبغ  ةعانالفوسفاط وص

 :داري ذن اإلاإلو أ:حاالت الرخصة  ثالثا

ة ينشطة التجارية والصناعير من األثفإن مزوالة ك ،ذا كانت التجارة في المغرب حرة مبدئياإ
نون اذا يوقف ممارسة نشاط تجاري والقا ن بذلك.ترخيص ادارييو أتتوقف على الحصول على اذن 

المقاهي ) تعلقه بسالمة صحة المواطنين  وكمثال لذلك ،ذنمعينين على ترخيص أو إ و صناعيأ
 ( . المطاعم الصناعة الغذائية

  هليةسقوط األ : لثانيةالفقرة ا 

كتدبير يروم  ، يه من ممارسة التجارةلتقوم على منع المحكوم عالتي   العقوبة وهوالسقوط 
 . قة واالئتمانلثبتت سوء نيته وسلوكه المنافي لقواعد اث نلكل م ،قصاء من الحياة التجاريةاإل

افية وفق مقتضيات و كعقوبة إضأما كعقوبة أصلية إويمكن النطق بالسقوط في القانون المغربي 
من مدونة  715و713و 712و 706تتضمن كل من المواد و  .103و القانون الجنائيأمدونة التجارة 

عند القيام بها من  وتؤدي ،و الحرفيأقد يأتيها التاجر  يجرامية التفعال اإلالتجارة مجموعة من األ
ا من تقوم عليهاذلقة واالئتمان الثوذلك حماية للغير وصيانة لل ،التجارية تهطرفه إلى سقوط أهلي
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  العمومية للوظيفة المنظم 1958 فبراير 24 ظهير من 15 الفصل - 
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 .  4421 عدد الرسمية الجريدة ، 1996 سنة المحاماة مهنة بتنظيم المتعلق قانون من 1 البند 7 المادة - 
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 .  56 ص,  البيضاء الجديدة النجاح مطبعة,  2009 االولى الطبعة,  التجاري السجل في العلمي الدليل ، شو المهدي - 
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 التزوير، ،مؤونة إصدار شيك بدونو ال االختالس ثجرامية معمال اإلومن بين هذه األ ،التجارة
السلع المغشوشة وغيرها من بيع  السرقة، و البعض منها،أإخفاء وثائق المحاسبة  شهادة الزور،

قراره التالي  سابقا، علىوفي هذا الصدد أصدر المجلس األ ع. طرف المشر من  ةفعال المجرماأل
مكانية تمديد مسطرة معالجة صعوبة المقاولة ضد إنه لما كانت أ ثلكن حي " : والذي جاء فيه
فعال الشركة بعض األير يل عن تسو في ارتكاب هذا الغير بصفته المسؤ  ،ساسهاأالمسير نجد 

مر في النازلة والشخص لما كان األ ، من مدونة التجارة 706الخطيرة المنصوص عليها في الفصل 
بوت خطئه ثلية حملتها المحكمة للطاعن لو وهي مسؤ  ،ريلية عن الخطأ في التسيو يتعلق بالمسؤ 

ائق ملف خالل سير ثبت لديها من و ث وعلى ما ،بناء على المعطيات المتوفرة في النازلة يالشخص
فادت عن قيام الطاعن الذي كان أوالتي  ،مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة الشركة

هذه التصرفات التي قدرتها المحكمة  ،خيرةاأل هنيابة عن هذالبعدة تصرفات ب ،يريتساليقوم بمهام 
من القانون مدونة التجارة 706واعتبرتها تدخل بصفة واضحة ضمن الحاالت المصنفة في الفصل 

ت النصوص التي استندت إليها وهي بذلك تكون قد طبق ،لته وتمديد المسطرة إليهاءمس وبالتالي تبرر
 . 104"قرارها تطبيقا صحيحافي 

جة يممارسة التجارة في حالة صدور حكم قضائي يمنعه من ذلك نتيسقط حق الشخص في  و
من مدونة التجارة فإنه يترتب  711 حسب المادة بو  ،قة واالئتمان ثجرامية تمس بالإرتكابه أفعال ال

و أر يو التسيأو التدبير أاالدارة : '' التجارية منعه من تهسقوط أهليبعلى الحكم على الشخص 
وكل شركة تجارية ذات نشاط  ،و حرفيةأو غير مباشرة لكل مقاولة تجارية أالمراقبة بصفة مباشرة 

 .''اقتصادي

ننا نجدها متفرقة أوط غير وليس هناك نص عام في القانون المغربي ينص على حاالت السق
وقانون  ،ل القانون البنكيثفي مدونة التجارة وفي العديد من النصوص المتعلقة ببعض المهن م

فالس والتفالس وتنتج أهم هذه الحاالت عن اإل ،التأمين وفي نصوص القانون الجنائي العامة
   .القضائية والتصفية
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 . 2002/10/236صادر بتاريخ  1328من المجلس االعلى عدد قرار الغرفة التجارية القسم التاني والغرفة االجتماعية  - 
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 الشركات رساميل القاصر في مشاركة : الثالث المطلب

، إال الغ سن الرشد القانوني كمبدأ عامغني عن البيان أن األهلية التجارية تثبت للشخص الب
استثناءا يمكن للقاصر أن يكتسبها إما عن طريق اإلذن باالتجار، أو الترشيد. كما يحق له أنه 

بين شركات  ،بحسب وضعه القانوني فيها االمشاركة في رساميل الشركات، و الذي تختلف أهميته
 موال.األشخاص و شركات األ

 األشخاص شركات رساميل في المشاركة : األولى الفقرة

كون أساسًا من عدد تالشركات التي تقوم على االعتبار الشخصي وت األشخاص هي شركات
و عليه فإن الشركاء  .، أو الصداقة، أو المعرفةةاء تربطهم صلة معينة كصلة القرابقليل من الشرك

في هذه الشركات يسألون مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، باعتبار أن ذمتهم و ذمة 
كما أن إلفالس الشريك أو إعساره )أي عدم قدرته على  .105الضامن العام للدائنين الشركة تكون

كانت األهلية الزمة التوفر  لذلك  .الشركة سداد ديونه، والحجز عليه أو وفاته( تأثير على حياة
فيهم، حيث يكتسبون صفة تاجر بمجرد مشاركتهم في رأسمالها، حتى ولو لم تكن لهم هذه الصفة 
من قبل. و تنقسم إلى ثالثة أنواع هي : شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة، وشركات 

 المحاصة.

 شركات التضامن. -1

 غير بصفة يسألون و تاجر، صفة الشركاء لكل فيها يكون التي الشركة هي  التضامن شركة
 .الشركة ديون عن التضامن وجه على و محدودة

 الفقرة به جاءت ما يوافق والذي ،106العقود و االلتزامات قانون من 1058 المادة وتنص
 أحد بوفاة تنتهي التضامن شركة أن على ،1997 فبراير 13 ظهير من 17 لمادةا من األولى

 يجعل لم المشرع أن غير عليه، تقوم الذي الشخصي لالعتبار راجع وذلك عام، كمبدأ الشركاء،
 عند عليها االتفاق يمكنهم التي الخيارات من عددا الشركاء منح لكونه العام، بالنظام مرتبطا األمر
 هي: الخيارات هذه حلها، دون للحيلولة الشركة، تأسيس
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 .25ص 1984 الرباط، الشركات، ، 5.المقارن،ج و المغربي التجاري القانون في الوسيط السباعي، شكري أحمد - 
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 كان إذا أثر، الشرط لهذا يكن لم ورثته مع تستمر الشركاء أحد موت عند الشركة، أن على االتفاق وقع إذا:"  ع.ل.ق من 1058 الفصل ينص -  

 .األهلية ناقص الوارث

 بكل القاضي يأمر وعندئذ،. جدية مصلحة ذلك في لهم كانت إذا الشركة، في االستمرار في األهلية لناقصي أو للقاصرين يأذن أن للقاضي يسوغ أنه على

 .حقوقهم على المحافظة أجل من الحال ظروف تتطلبها التي اإلجراءات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
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 بعد أو المتوفى، الشريك ورثة مع الشركة استمرار مكانيةإ على االتفاق 
 قاصرا. أحدهم يكن لم ما الشركاء، باقي موافقة على الحصول
 نصيبهم من تمكينهم عدب المتوفى، الشريك ورثة دون الشركة استمرار مكانيةإ 
 قاصرا. أحدهم كان إذا الشركة صولأ في الشرعي
 ركةش إلى قصرا  اكانو  إذا المتوفى الشريك ورثة مع الشركة تحويل مكانيةإ 
 الهالك، وفاة من سنة خالل بالتحويل القيام شرط على موصيا فيها القاصر يكون توصية،

ال  سن  المدة هذه خالل القاصر بلغ إذا ماعدا القانون، بقوة منحلة الشركة اعتبرت وا 
 . فيها ترشيده وقع أو القانوني الرشد

شريكا في الشركة، ولكنه غير وتجدر االشارة إلى أن القاصر خالل السنة المشار إليها يعتبر 
مسؤول عن ديونها إال في حدود نصيبه من أموال الشركة التي ارتبطت برأسمال الشركة، وال يمكن 

بالرجوع إلى  .107أن تتعداها إلى أمواله الخاصة األخرى التي لم يحصل عليها من هذا اإلرث
 .108المشرع الفرنسي نجده نص على نفس هذه المقتضيات دون الخروج عنها

 .شركات التوصية البسيطة -2

 الشركاء على المطبق للنظام يخضعون متضامنين، شركاء من تتكون البسيطة التوصية شركة
 إال الشركة على المستحقة الديون عن يسألون ال الذين موصين، شركاء من و التضامن شركة في
  صناعية. حصة تكون أن يمكن ال التي حصتهم حدود في

 موصي شريك وفاة تحققت متىف ،فيها الشركاء أحد وفاة لةأمس المغربي المشرع تناول لقد و
 تطبق حيث متضامن، شريك فيها يتوفى التي الحالة بعكس الشركة، استمرار على تأثير فال

 المتضامن الشريك حالة في السؤال يطر، أنه غير التضامن، شركة في إليها المشار المقتضيات
 وجب مرشدين، غير جميعا اقصر  هؤالء وكان ، ورثته مع شركةال استمرار اشترط الذي الوحيد،
 إلى الحال اقتضى إن 109الوفاة من سنة داخل الشركة تحويل أو جديد، متضامن بشريك تعويضه
 عن فيها يسأل ال لكونه قانوني، إشكال أي تطر، ال فيها القاصر أهلية مسألة لكون  توصية شركة
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 .77ص 1421/2000 األولى الطبعة التجارية، المعامالت مجال في األهلية قواعد حلمي، فاطمة -  
108

-  Article L221-15 : « ….En cas de continuation et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont mineurs non 

émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des forces de la succession de leur auteur. 

En outre, la société doit être transformée, dans le délai d'un an, à compter du décès, en société en commandite 

dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute ». 
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 98ص. 2015 الخامسة الطبعة التجارية، الشركات الثاني الجزء الجديد، التجاري القانون حشر معالل، فؤاد - 
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 أيضا عليه نص ما وهذا ،التاجر صفة اكتسابه دون سمالها،رأ في نصيبه حدود في إال الشركة ديون
 .110الفرنسية التجارة مدونة في الفرنسي المشرع

 شركات المحاصة.  -3

إلى  هي شركة مستترة ال تتمتع بالشخصية المعنوية وال وجود لها بالنسبة المحاصة شركة
وجود  على أنه ال تنص  5.96من قانون  88،  وتقتصر آثارها على الشركاء فقط. فالمادة الغير
تتمتع  كما أنها ال بها. إال في العالقات بين الشركاء، وال ترمي إلى علم الغير المحاصة لشركة

 .الواقع بفعل تنشأ أن ويمكن الوسائل، بكافة وجودها إثبات يمكن، بحيث المعنوية بالشخصية

 سمهاب الغير مع يتعاقد شريك كل أن : أهمها لعل المميزات، من مجموعة المحاصة ولشركة
 غير .موافقتهم دون الشركاء باقي أسماء عن فيها يكشف التي الحالة في ولو وحده ويسأل الخاص،

 .متضامنين كشركاء الغير تجاه يسألون شركاء، بصفتهم ناعل المحاصون تصرف إذا أنه

 أحد توفي فإذا المحاصة، شركة عليه تقوم الذي المحض الشخصي الطابع يتضح هنا من
 تستمر بل تنحل، ال الشركة فإن القاصر، وريثه إلى حصته وآلت الشركة، في المشاركين األشخاص

 على االتفاق تم إذا عدا ما ذلك، في أهليتهم النعدام نالقاصري الميت ورثة دون الباقين، الشركاء بين
 الشخصي. االعتبار على تقوم ال أخرى شركة إطار إلى المحاصة شركة إطار من الشركة إخراج
 أنها منطلق من األمر، يستدعيها التي باألهمية ليست أنها نعتقد فإننا القاصر، ترشيد مسألة أما

 معنوية.ال بالشخصية تتمتع ال مستترة شركة

 األموال شركات رساميل في المشاركة : الثانية الفقرة

شركات األموال هي الشركات التي يكون االعتبار المالي هو أساس تكوينها، وتقوم على جمع 
ال بقدر ما يملكه من أسهم، و لذلك ال أهمية لالعتبار إاألموال، وال تكون مسؤولية الشريك فيها 

بوفاة أحد الشركاء اآلخرين. و تنقسم إلى ثالثة أنواع هي : شركات الشخصي فيها، فال تنقضي 
 التوصية باألسهم، شركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
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 - Article L222-10    : 

La société continue malgré le décès d'un commanditaire. 

S'il est stipulé que malgré le décès de l'un des commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci 

deviennent commanditaires lorsqu'ils sont mineurs non émancipés. Si l'associé décédé était le seul commandité 

et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel 

associé commandité ou à la transformation de la société, dans le délai d'un an à compter du décès. A défaut, la 

société est dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai. 

 

http://droitprevemaroc.blogspot.com/
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 . شركات التوصية باألسهم -1

 يقسم التي الشركة هي باألسهم التوصية شركة " فإن ، 5.96111 القانون من 31 المادة حسب
 دون و بالتضامن يسألون تاجر صفة لهم أكثر أو متضامن شريك بين تتكون و أسهم، إلى رأسمالها
 في إال الخسائر يتحملون ال و مساهمين صفة لهم موصين شركاء بين و ،الشركة ديون عن تحديد،
 وضع، هكذا عن ويترتب .ثالثة" عن الموصين الشركاء عدد يقل أن يمكن ال و حصصهم. حدود
 ديون عن محدودة غير و تضامنية بكيفية يسأل و التاجر فةص يكتسب المتضامن الشريك أن

 و التضامن شركة في إليها المشار األحكام تطبيق يحتم مما الخاصة، أمواله في ولو الشركة،
 القصر. ورثته إلى وفاته بعد المتضامن الشريك نصيب بانتقال المرتبطة

 كما الشركة، رأسمال في صيبهن حدود في عدا ما الخسائر يتحمل فال المساهم، الشريك ماأ
 وفاة فإن بالتالي و التاجر، صفة اكتسابه عدم جانب إلى تضامنية، مسؤولية ديونها عن اليسأل
 وفق تستمر، التي للشركة القانوني الوضع على اليؤثر قصرا، ورثة ترك الذي المساهم، الشريك
  المساهمين. الشركاء تحكم التي القواعد

 شركات المساهمة. -2

 مساهمين يعتبرون أشخاص، خمسة عن شركائها عدد يقل أن يجب ال تجارية ركاتش هي
 طريق عن فيها المشاركون يقتنيها أن يمكن للتداول، قابلة  حصص أو أسهم في متمثلة بحصص
 لهم تكون أن دون فقط حيازتها على دورهم يقتصر األسهم لهذه الحاملين فإن لذلك و ،112االكتتاب

 حدود في إال الشركة ديون عن يسألون ال وبالتالي ، 113بتسييرها وال الشركة بإدارة عالقة أدنى
 .114فيها حصصهم

وعليه يمكن استثمار أموال القاصر في إطار شركة المساهمة أي دخوله شريكا مع الغير، عن 
القواعد طريق االكتتاب  الذي يعتبر تصرفا قانونيا يستوجب التقيد بقواعد األهلية العامة منها، و كذا 

الخاصة المرتبطة باإلذن باالتجار، أو الترشيد، المشار إليها سابقا. و ال يكتسب صفة التاجر و ال 
 تأثير لخضوع الشركة لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية على المساهمين.
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 وشركة المحدودة المسؤولية ذات والشركة باألسهم التوصية وشركة البسيطة التوصية وشركة التضامن بشركة المتعلق  5.96 رقم القانون - 

المحاصة
 ، 

 (.1997 ماي فاتح)  1417 الحجة ذي 23 بتاريخ 4478 عدد الرسمية الجريدة الصادرفي

 
112

 .المساهمة بشركات المتعلق 17.95 القانون من 9 و 6 المادتين - 
113

 .82ص 1421/2000 األولى الطبعة التجارية، المعامالت مجال في األهلية قواعد حلمي، فاطمة - 
114

 .غرضها كان وكيفما شكلها بحسب تجارية شركة المساهمة شركة  : المساهمة بشركات المتعلق 17.95 القانون من 1 المادة- 

 .صناعية حصة أية دون عينية أو نقدية لحصص ممثلة للتداول قابلة أسهم إلى رأسمالها يقسم  

 خسارة أية يتحملون ال خمسة عن المساهمين عدد يقل أال على وتسييرها غرضها تحقيق من يمكنها الذي المساهمين من الكافي العدد تتضمن أن ويجب 

 .برضاهم إال أعباؤهم تزداد أن ودون حصصهم حدود في إال
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كما يمكن أن تؤول عن طريق االرث أسهم الشريك في شركة المساهمة إلى موروثه من 
من  1058وفق ما هو محدد في المادة  ،رع لم يضع قيدا بالنسبة لشركات المساهمةمنطلق أن المش

، النعدام االعتبار الشخصي في الشركاء، وعلى هذا األساس، واستثناء 115قانون االلتزامات و العقود
فإن األسهم التي تؤول إلى الوارث القاصر ال تطبق بشأنها أحكام األهلية، وال تكسب صاحبها صفة 

 جر و ال يتحمل ديون الشركة إال في حدود مساهمته في رأسمالها.التا

 الشركات ذات المسؤولية المحدودة. -3

 أو شخص من وتتكون التجاري، بالسجل تقييدها عند المعنوية صفتها تأخد تجارية شركة هي
 شركات و األموال شركات خصائص بين الشركات من النوع هذا يجمع و شخصا. خمسين إلى أكثر

ال يسأل عن ديونها إال بقدر حصته في رأس المال،  وهذه  فيها الشريك أن بحيث األشخاص،
س تسميتها، ومن ثم فهي تجعل الشريك في هذه الشركة في مركز يماثل مركز الخاصية هي أسا

 الشريك في شركة المساهمة .

غير أنه يالحظ أن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يسأل عنها 
 حتى في أمواله الشخصية مسؤولية تضامنية.

كشريك فيها، دون قبوله برضى أغلبية هذا االعتبار الشخصي، يمنع على الغير الدخول 
غير أنه إذا تعلق األمر بوريث أحد الشركاء المتوفين  .116الشركاء المالكين لثالثة أرباع رأسمالها

فإن نصيب الشريك الهالك ينتقل إلى موروثه بكل حرية،  ما لم يتم االتفاق على ضرورة الحصول 
،  وفق مقتضيات 117النظام األساسي للشركة على قبول أغلبية الشركاء المنصوص عليها عند وضع

 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة.   5.96من القانون  58المادة 

لمحدودة يكون بناءا على أحد على هذا األساس فإن وضع القصر في الشركة ذات المسؤولية ا
 التالية: حتماالتاال
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 الوارث كان إذا أثر، الشرط لهذا يكن لم ورثته مع تستمر الشركاء أحد موت عند الشركة، أن على االتفاق وقع إذا" : ع.ل.ق من 1058 الفصل  

 وعندئذ،. جدية مصلحة ذلك في لهم كانت إذا الشركة، في االستمرار في األهلية لناقصي أو للقاصرين يأذن أن للقاضي يسوغ أنه على. األهلية ناقص

 ".حقوقهم على المحافظة أجل من الحال ظروف تتطلبها التي اإلجراءات بكل القاضي يأمر
116

 المسؤولية ذات والشركة باألسهم التوصية وشركة البسيطة التوصية وشركة التضامن بشركة المتعلق  5.96 رقم القانون القانون من   58 المادة - 

 ...."الشركة أنصبة أرباع لثالثة األقل على الممثلين الشركاء أغلبية برضى إال لألغيار الشركة أنصبة تفويت يمكن ال: " المحاصة وشركة المحدودة
117

 الثانية الدرجة إلى األصهار أو األقارب أو األزواج بين أو اإلرث طريق عن بحرية األنصبة تتنقل: "   5.96 رقم القانون القانون من   56 المادة - 

 وفق قبوله بعد إال شريكا يصبح ال الوارث، أو أعاله إليهم المشار األشخاص أحد أن على األساسي النظام في ينص أن يمكن أنه غير. الغاية بإدخال

 يمكن وال  ؛58 المادة في عليها المنصوص اآلجال ، القبول في للبت للشركة الممنوحة اآلجال تتجاوز أن يمكن وال. فيه عليها المنصوص الشروط

 حالة في 58 المادة من 4و 3 الفقرتين أحكام وتطبق. الشرط بطالن طائلة تحت ، المادة نفس في عليها المنصوص األغلبية تفوق أن المتطلبة لألغلبية

 ".المذكورتين الفقرتين في عليها المنصوص الحلول من حل أي المحدد األجل داخل يتحقق لم إذا حاصال القبول ويعتبر. القبول رفض
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 لقاصر مباشرة، دون الحاجة إلى انتقال أنصبة الهالك إلى موروثه ا األول : حتمالاال
، إذا لم يتم التنصيص في النظام  5.96من القانون  56أغلبية وفق ما نصت عليه المادة 

 األساسي، على وقف هذا االنتقال على  قبول أغلبية الشركاء.
 اتفاق الشركاء على قصر الشركة عليهم دون ورثتهم، حينها يسترد  الثاني: حتمالاال

الورثة بعد وفاة موروثهم نصيبهم الشرعي في رأسمال الشركة، وفقا لما هو ثابت في أوراقها 
 المحاسبية.
 دخول قفالتنصيص في النظام األساسي للشركة على ضرورة و  الثالث : حتمالاال 

لى قبول باقي الشركاء، وفق النصاب المحدد لهذا الغرض، الوريث في الشركة مكان موروثه، ع
من القانون  56وعليه يتعين عقد جمع عام يأتلف فيه الشركاء داخل اآلجال المحددة في المادة 

للبث في مسألة قبول ورثة الشريك الهالك، هذا األمر الذي قد يتم وفق الصورتين   5.96
 التاليتين:
 ت األنصبة بين الشركاء بكل لالشركاء الجدد، وعليه يكون األمر كما لو انتق قبول

 حرية عن طريق اإلرث.
  عدم قبول الشركاء الجدد، وعليه يتعين شراء أو العمل على شراء األنصبة بثمن

، داخل أجل ثالثين يوما من تاريخ الرفض. ويمكن تمديد هذا األجل بطلب من  118محدد
بصفته قاضي المستعجالت، دون أن يتجاوز  المحكمة بأمر من رئيسو  ،المسير مرة واحدة
هذه المقتضيات هي نفسها التي نص عليها المشرع الفرنسي، من  أشهر. هذا التمديد ثالثة

  .119خالل مدونة التجارة الفرنسية
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 قاضي بصفته المحكمة رئيس، يتفقوا لم إذا أو، األطراف يعينه خبير رأي على بناء الحقوق هذه قيمة وتحدد : "... 5.96 القانون من 14 المادة - 

 ..".يكن لم كأن يعد مخالف شرط وكل. المستعجالت
119

-  Article L223-13 du Code de commerce - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 12 

janvier 2018 
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هلية ن تتوافر فيه األأالشريك في الشركة التجارية يجب ي ختام هذا المبحث، تبين لنا أن ف
عا و متمت ، ن يكون بالغا من العمر ثمانية عشر سنةأو ذلك ب ،زمة للتعاقد و الدخول في الشركةالال

داء و سن هلية األأهلية التجارية المتطلبة في الشريك هي ن األأي أ ،بقواه العقلية غير محجور عليه
 .سنة 18هي   سرةهلية حسب مدونة األاأل

لذلك يتطلب القانون  ،صرفات الدائرة بين النفع و الضررمن التوتعتبر الشركة بالنسبة للشريك 
 ن يبرم عقد شركة مع الغيرأو للمحجور عليه أ ،صل عامأك ، فال يجوز للقاصر داء.هلية األأتوافر 

ما لم يتم ترشيده أو يحصل على اإلذن بذلك، كما أن مشاركته من عدمها  في رساميل الشركات 
التي تؤول إليه أنصبتها عن طريق اإلرث، يتوقف على نوع الشركة، وكذا المقتضيات التنظيمية 

 المتعلقة بها.

قانون االلتزمات و العقود في  من خالل منعتجدر اإلشارة كذلك، إلى أن المشرع قد و  
ب و الوصي و المقدم ( تخوفا ين القاصر و نائبه القانوني ) األبرام عقد الشركة بإ ،984الفصل 

ذن في مباشرة التجارة الممنو، ن اإلأكما نص على  ،موال القاصرمن استغالل النائب الشرعي أل
 .حدهماأهال لعقد الشركة مع أه و المقدم ال يكفي لجعلأب هلية من األو ناقص األأللقاصر 
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 خــــــــــــــاتــمـــــــــــــــــــــــــــــــــة
 
 
 

اإلكراهات التي  بسبب ،تحمله الكلمة من معنى إن موضوع األهلية و البحث فيه صعب بكل ما        

هذا الشق من التكوين ـــ و تعترض الشخص الباحث ـــ خصوصا إذا ما كان هذا الشخص طالبا مبتدئا في 

و التي نتمنى أن تكون شفيعة لتقصيرنا في جانب من  ،التي سبقت اإلشارة إليها في مقدمة هذه الدراسة

        المشرفة  نملك إال نشكر األستاذة أو إغفاال عن غير قصد لعنصر من عناصره. إال أننا ال جوانبه، 

 على إتاحة هذه الفرصة لنا، تشريفا قبل أن يكون تكليفا.   ،" الدكتورة أمينة أيت احساين" 

وعلى هذا األساس و من خالل إعطاء هذا الموضوع حقه من الوقت و الجهد، فقد استقر تشاورنا،        

، على مجموعة من الخالصات الفرعية إلى جانب أخرى عضاءباعتبارنا مجموعة بحث منسجمة األ

 رئيسية :

 

 : الخالصات الفرعية
 

 و أهلية أداء. ،م األهلية إلى نوعين : أهلية وجوبيال يوجد اختالف  في تقس .1

ها بين من يعتبر و، في تحديد طبيعة األهلية بين من ينسبها إلى أركان العقد ياختالف فقه .2

 شرطا من شروط صحته.

على كون األهلية من النظام العام، بحيث ال يمكن تغييرها أو تعديلها أو االتفاق على  االتفاق .3

 يتعارض مع ما لكل نظام سياسي من حق في تحديد السن القانوني للرشد. ذلك. و هذا ال

ترتبط بسن  الحياة، والمنطلق أنها مرتبطة باإلنسانية و أهلية الرشد تثبت لكل شخص من .4

 وال بتمييز.

 تقييد أهلية الوجوب بتشريعات و قوانين، قصد تأطيرها و تنظيمها.يمكن  .5

مع انعدام أهلية  -يمكن أن تصير كاملة بمجرد ازدياده حيا  -للجنين أهلية وجوب استثنائية  .6

 األداء فيه.

األداء تتدرج بتدرج النمو العمري و العقلي لإلنسان، فإن تأثر أحد هذين األخيرين  أهلية .7

 اطها بهما ، نقصانا و انعداما و اكتماال.تأثرت له، الرتب

سنة بالنسبة للمغرب، و أقل  12اختالف تحديد سن عدم التمييز بين الدول مثاله : أقل من  .8

 سنوات بالنسبة لمصر. 7من 

بغض النظر أكانت نافعة له نفعا محضا،  بطالن التعاقدات التي يبرمها الصبي غير المميز .9

 كانت متأرجحة بين النفع و الضرر. أو كانت ضارة له ضرا محضا، أو

سنوات  7سنة كاملة بالنسبة للمغرب، و   12اختالف تحديد سن التمييز بين الدول مثاله :  .10

 كاملة بالنسبة لمصر.

فتكون  –أثر تصرفات الصبي المميز تحدده طبيعة التصرف ما إذا كان نافعا نفعا محضا  .11

 قابال لإلبطالإذا قام به القاصر، و باطالفيكون  –ا محضا رأو كان ضارا ضر – صحيحة
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فيمكن إجازته أو إبطاله  –أوكان ما بين النفع و الضرر   - عنه الولي نيابة إذا قام به

 .-لمصلحة القاصر

و  سنة كاملة بالنسبة للمغرب 18: مثاله اختالف تحديد سن الرشد القانوني بين الدول  .12

 سنة كاملة بالنسبة لمصر. 21، و فرنسا 

ما لم يشبها عارض من العوارض أو مانع من  بالنسبة للراشد، أهلية أداء كاملةيت بتث .13

 الموانع .

اختالف فقهي في تحديد عوارض األهلية بين من يحصرها في الجنون و العته و السفه،  .14

 وبين من يضيف إليها زيادة أو نقصانا عوارض أخرى كالسكر و النوم و الغفلة و الموت...

 ديد موانع األهلية، و بين من يدرجها في العوارض.اختالف فقهي في تح .15

اختالف فقهي في تحديد مفهوم الجنون كعارض من عوارض األهلية، و التمييز فيه بين  .16

 المطبق و غير المطبق، وبين من يخلط بينه و بين العته.

التمييز بين الجنون المطبق و غير المطبق يساعد على تحديد المسؤولية بين الثبوت و  .17

 نعدام.اال

االتفاق على كون السفه عارض من عوارض األهلية، و لكن هناك اختالف فقهي حول ما  .18

 وجب الحجر فيه، خصوصا فيما يتعلق بأوجه الصرف.  تيس

أهمية الحكم القضائي بالحجر و تاريخه ، و بدأ سريانه في مواجهة الطعن بتصرفات  .19

 المحجور عليه.

ة التي تحول دون مباشرة حق التصرف، بين من اختالف حول تحديد عدد الموانع المادي .20

يرى أن عاهة واحدة كافية لتحقق المنع )الفقه المغربي( ، وبين من يرى ضرورة ازدواجية 

 العاهة حتى يتحقق المنع القانون المصري.

 أهمية الخبرة الطبية في تحديد صحة تصرف المصاب بمانع مادي من عدمه. .21

شرة التصرفات القانونية، و   يتحقق بمضي  زمن معلوم ) الغيبة أو الفقد مانع مادي لمبا .22

بزوال سببه ) ظهور الغائب أو   سنة كاملة في التشريع المغربي و المصري(، ويزول المنع

 المفقود ( أو تحقق موته أو الحكم به.

الحكم بثبوت حياة المفقود يبطل الحكم الذي صدر بوفاته، بجميع آثاره، ما عدا زواج امرأته  .23

 .من غيره تي وقع البناء بهاال

الحجر القانوني مانع قانوني يحول دون مباشرة المسجون بعقوبة جنائية، لحقوقه المالية أو  .24

 أي عمل من أعمال اإلدارة، باستثناء الحقوق الشخصية.

رية، ما القواعد القانونية المنظمة لقواعد األهلية المدنية هي نفسها المطبقة على األهلية التجا .25

ساسية للقانون التجاري : أهلية الراشد، أهلية األجنبي وفق تعارض مع القواعد األلم ت

 من مدونة التجارة. 15التعديل الجديد للمادة 

القانون الفرنسي اعتبر قانون الدولة التي ينتمي إليها الشخص األجنبي، هو معيار تحديد سن  .26

 لية التجارية له.هاال

ة ثابتة لها، دون الحاجة إلى إذن زوجها، في بعض األهلية التجارية للمرأة المتزوج .27

التشريعات المقارنة التشريع المغربي و التشريع المصري، مع تمييز هذا األخير بين 

 الزوجة الوطنية و الزوجة األجنبية.
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ما لم يحصل على اإلذن باالتجار أو وقع  ،ال يمكن للقاصر مباشرة التجارة كمبدإ عام .28

 ترشيده.

سنة كاملة، كأحد شروط الحصول على اإلذن باالتجار أو  18المصري حدد سن  القانون .29

 سنة كاملة. 16الترشيد بخالف المشرع المغربي الذي حدد السن في 

 خير للسلطة التقديرية للمحكمة.باالتجار أو الترشيد يعود في األ اإلذن .30

تجاري إجمال حاالت منع مزاولة التجارة في حاالت التنافي، و كذا وقف مزاولة نوع  يمكن .31

 و ترخيص بذلك.على ضرورة الحصول على إذن أ

ادئ بنتيجة اإلخالل بم ،سقوط األهلية التجارية عقوبة قانونية تكون بمقتضى حكم قضائي .32

 و اإلئتمان.الممارسة التجارية، بثبوت سوء نية أو سلوك مناف لقواعد الثقة 

 مشاركة القاصر في رساميل الشركات التجارية، مرهونة بتحديد نوع هذه الشركات :       .33

o .شركات أشخاص تقوم على أساس االعتبار الشخصي 

o  شركات أموال يكون االعتبار المالي أساس تكوينها، و ال أهمية لالعتبار الشخصي

 فيها.   

 

 

 الخالصات الرئيسية  :
 

ي مصدر مهم من مصادر التشريع المغربي، وذلك راجع للتراكم العالقاتي و يع الفرنسشرالت .1

 التاريخي بين النظامين السياسيين، و المصالح المشتركة التي أنتجها هذا التراكم.

 المحافظة على المرجعية الدينية، كأحد أهم محددات قواعد أهلية الشخص الطبيعي. .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم بحمد هللا و نعمته                                                                                       

 أعضاء مجموعة البحث
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 قــائمة المراجع المعتمدة
 

 القرآن الكريم 
 : نصوص قانونية 

 بتنفيذ (2004 فبراير 3) 1424 الحجة ذي من 12 في صادر 1-04-22 رقم شريف ظهير 
 يوم الصادرة 5184 رقم الرسمية بالجريدة الصادر األسرة مدونة بمثابة 70-03 رقم القانون

 .2004 فبراير 5 الخميس
 أغسطس 12) 1331 رمضان 9 ظهير والعقود االلتزامات قانون العقود و االلتزامات قانون 

 .2016 فبراير 18 بتاريخ محينة صيغة(  1913

 بتنفيذ (1996 أغسطس فاتح) 1417 األول ربيع من 15 في صادر 1.96.83 رقم شريف ظهير 
 .التجارة بمدونة المتعلق 15.95 رقم القانون

 بتنفيذ ( 2018 فبراير 22 ) 1439 اآلخرة جمادى 5 في صادر 1.18.14 رقم شريف ظهير 
 .التجارة بمدونة المتعلق 15.95 رقم القانون من 15 المادة بتغيير القاضي 54.17 رقم القانون

 باألسهم التوصية وشركة البسيطة التوصية وشركة التضامن بشركة المتعلق  5.96 رقم القانون 
 بتاريخ 4478 عدد الرسمية الجريدة الصادرفي ، المحاصة وشركة المحدودة المسؤولية ذات والشركة

 (.1997 ماي فاتح)  1417 الحجة ذي 23

 (1996 أغسطس 30) 1417اآلخر ربيع من 14 في صادر 1.96.124 رقم شريف ظهير 
 4422 عدد الرسمية بالجريدة الصادر المساهمة بشركات المتعلق  17.95 رقم القانون بتنفيذ

 .2320  الصفحة 17/10/1996 بتاريخ
 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائيالمتعلق  1.59.413شريف رقم الظهير ال 
 بالتوثيق المتعلق 32-09 رقم القانون  
 العمومية للوظيفة المنظم 1958 فبراير 24 ظهير  
 4421 عدد الرسمية الجريدة ، 1996 سنة المحاماة مهنة بتنظيم المتعلق القانون  . 
 الطب مهنة بمزاولة المتعلق 1996 سنة 10,94 رقم القانون  . 
 1948يوليو سنة  16بقصر القبة في  الصادر  المصري المدني القانون. 
  بإصدار قانون التجارة 1999لسنة  17قانون  
 لسنة 58 رقم القانون م2003 لسنة 95 بالقانون تالتعديال حدثأل طبقا المصرى العقوبات قانون 

 .العقوبات قانون بإصدار 1937
  في مصر. حكام الواليةأالخاص ب 1952لسنة  118القانون رقم 

 « Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 
20 avril 2018 » 

 "Code de commerce - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document 
généré le 12 janvier 2018" 

 

 

 

 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/56673.htm
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  مراجع و محاضرات 
 1984 األولى الطبعة,  الشخصية األحوال قانون على التعليق,  الخمليشي احمد . 

  دار إحياء الكبير الشرح حاشية الدسوقي على, محمد عليش -محمد عرفة الدسوقي  -أحمد الدرير ،

 الكتب العربية.
 1975, والنشر للطبع التعاون دار مؤسسة القانون، لدراسة المدخل فى دروس ، سالمة احمد. 
 الرباط، الشركات، ، 5.المقارن،ج و المغربي التجاري القانون في الوسيط السباعي، شكري أحمد 

1984. 

 2015/2016 الجامعية السنة لاللتزامات، العامة النظرية مادة في الملخص ، احساين أيت أمينة . 

 تحقيق  الصحاح مختار ،الرازي الحنفي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد هللا عبد أبو الدين زين ،
هـ / 1420الخامسة، ، صيدا –الدار النموذجية، بيروت  -المكتبة العصرية  ، يوسف الشيخ محمد

 .م1999
 االلتزام نظرية األول، الجزء المدني، القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد 

 بيروت .المصرية للجامعات النشر دار العربي، التراث إحياء دار االلتزام، مصادر عام، بوجه
 1952 سنة:  أولى طبعة لبنان،

 الثانية، الطبعة العلمية، الكتب دار األربعة، المذاهب على الفقه كتاب ، الجزيري الرحمان عبد 

2003. 

 بيروت ، البزدوي االسالم فخر أصول عن األسرار كشف  ،يالبخار العزيز عبد الدين عالء 

 .1974 ، العربي الكتاب دار: 

 1971 ، المعارف دار ، القاهرة  التشريع، أصول هللا، حسب علي. 
 طبعة القانون، و الشريعة بين مقارنة دراسة لألهلية، العامة النظرية ، زبيدة محمد رمضان علي 

1984. 

 بالفقه مقارنة دراسة اإلماراتي، المدنية المعامالت قانون في العقد نظرية,  هللا عبد أحمد السيد عمر 

 .  ه1416 ، اإلسالمي

 1421/2000 األولى الطبعة التجارية، المعامالت مجال في األهلية قواعد حلمي، فاطمة. 

 الخامسة الطبعة التجارية، الشركات الثاني الجزء الجديد، التجاري القانون شرح معالل، فؤاد 

2015. 

 االول الجزء – التاجر و التجارية االعمال – الجديد التجاري القانون شرح,  اليوموري فريدة  ,

 . 2016 طبعة

 الدول جامعة,   م04/03/2002- 24 ج-323 رقم القاصرين لرعاية الموحد النموذجي القانون 

 العربية

 مصادر األول، المجلد والعقود، االلتزامات قانون ضوء في االلتزامات نظرية الكزبري، مامون 

 .1972. بيروت الثانية، الطبعة االلتزامات،

 2014/2015 الجامعية السنة المغربي، العقود و االلتزامات قانون في محاصرات الربيعي، محمد. 

  الطبعة الثالثة، المطبعة و الوراقة الوطنية انحالله في مدونة االسرةمحمد الشافعي , الزواج و ،
 .  2014مراكش، 

 دار إحياء الكتب العربيةاألحكام،  غرر شرح في الحكام ، درر علي بن فرامرز بن محمد. 
 لسان اإلفريقى الرويفعى األنصاري منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد 

 .هـ 1414 - الثالثة بيروت، – صادر دار ، 9ج  العرب،

 بيروت – الفتح ودار جده - االرشاد مكتبة العليل، شفاء و النيل كتاب شرح، محمد بن يوسف أطفيش ،

  .م1973الطبعة الثانية لسنة 

https://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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 م 1985 طبعة,  الفقهاء لغة معجم,  قنيبي صادق حامد/  رواس محمد . 

 1955 العامية، المطبعة القاهرة، االلتزامات، الجديد، المدني المدني القانون شرح مرسي، كامل محمد 
 2004الرابعة،  الطبعة، مكتبة الشروق الدولية،  2ج الوسيط، ، المعجم مجمع اللغة العربية 
 التوزيع، و للنشر الخطاب بن عمر دار االسالمية الشريعة لدراسة المدخل زيدان، الكريم عبد 

 . االسكندرية
 الجديدة النجاح مطبعة,  2009 االولى الطبعة,  التجاري السجل في العلمي الدليل ، شو المهدي 

 . البيضاء
 للفكر العالمي المعهد ، النفس وعلم الفقه بين مقارنة دراسة األهلية، نظرية هالل، حسن محمد هدى 

 . االسالمي

 

 أبحاث و رسائل جامعية : 

 الخاص القانون في اإلجازة شهادة لنيل بحث,  القاصر أموال في الشرعي النائب تصرفات احكام  ,
 .2017/2018 السنة,  اكادير زهر ابن جامعة

 
 

 : أحكام قضائية 
  عن المجلس األعلى سابقا،  90 22235ملف جنحي  1992فبراير  18الصادر في  1321القرار

 .محكمة النقض
 محكمة النقض.  5708/2/2/94: عدد عقاري ملف 27/09/2000  في المؤرخ 884 عدد القرار

 .المجلس األعلى سابقا
 1972 يونيه ثاني بتاريخ اإلدارية بالمجلس األعلى سابقا الغرفة عن الصادر 114 عدد القرار. 
  المجلس عن   73741في الملف االجتماعي رقم  1979شتنبر  26الصادر بتاريخ  394القرار رقم

 .األعلى سابقا
 ني والغرفة االجتماعية ثاالغرفة التجارية القسم ال ، 2002/10/236صادر بتاريخ  1328عدد  قرار

 .علىالمجلس األب
 

 

 : مواقع الكترونية 
 .موقع الجريدة الرسمية، األمانة العامة للحكومة 
  محكمة النقضحكمة النقض : اجتهادات مموقع 
 .موقع محكمتي 
 األحكام العربية موسوعة :  موقع المحامين العرب 
 االلكترونية االعمال و القانون مجلة 
 باريس – القانونية الدراسات و للمحاماة يقبيس 

 .سلسلة موسوعة القضاء و القانون المغربي 

 Internet archive.gov 
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