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 والصالة والسالم على نبيه األمين وعلى أله وصحبه أجمعينبسم هللا الرحمن الرحيم 

 وبعد،

التنظيم القضائي أو مادة التنظيم القضائي بالمملكة المغربية من أهم المواد  تعتبر مادة

مع ميلها  ،ع مشتركجذ الرابع هافصلفي القانونية التي تدرس على مستوى سلك اإلجازة 

ص الوارد في بنيتها البيداغوجية بسبب مبدأ التخص ،بشكل مطلق لشعبة القانون الخاص

فضال ، المادة إلى األساتذة المنتمين إلى شعبة القانون الخاصوالرامي إلى إسناد تدريس هده 

 في مختلف المحاكم الوطنية المساطر المعمولةمع  ومستمرة ارتباطها بصورة رسميةعن 

طرة الجنائية قانون المسطرة المدنية وقانون المسكل من بموجب المواد المسطرة في 

 المغربيين.

من السنة الجامعية  في الفصل الرابعم القضائي مادة التنظيوضع خطة ومن الواضح أن  

في  الممتدة على مدار ثالثة سنوات متتالية فصول الجامعية الستةال أي في منتصف الثانية،

في مختلف كليات  دليل وبرهان على أهميتها في المقرر الجامعي، مسلك اإلجازة األساسية

السداسي ب كما يصطلح عليه في نظام الوحدات أو ، بيد أن الفصل الرابعالحقوق بالمغرب

ين حصيل الجامعي، لمختلف للطلبة الذللت العلمي مفترق الطريقفي واقع األمر،  يشكل الرابع

في شقيه العام أو  المناسب لهم سيتوجهون بعد نهايته نحو التخصص واختيار المسلك القانوني

باعتباره مرحلة  قلنا في الفصل الرابع الخاص، ومن ثم فإن تحصيل هده المادة ودراستها كما

، يضمن لطلبتنا الكرام قبل -شهادة الدراسات الجامعيةتنتهي بالحصول على - جامعية وسطى

المبادئ  معرفة الحد األدنى من ،ومناقشة بحوثهم الجامعية اختيار التخصصفترة 

  المغربية. في نطاق إقليم المملكة المعمول بها في الخريطة القضائية واالختصاصات

بالمنظومة  وعالقتها ا اإلطار بخصوص مادة التنظيم القضائيوما يمكن الحديث عنه في هذ

وبحكم طبيعتها القانونية المتمثلة في دراسة بنية المؤسسات ه المادة ، هو أن هذ التشريعية

 ةعبين محيط الجام حقيقية تشكل فعال صلة وصلالقضائية المعتمدة في بالدنا، 

 ومحيط المؤسسات القضائية بشتى أصنافها وتقسيماتهاالنظري)المبني على علم النظريات( 

 تمون لكليات الحقوقنليست حكرا فقط على طالب الجامعة الم إذن ، فهيفي جانبها التطبيقي

محامون وقضاة  كل المتخصصين في المجال القانوني من لكبالمغرب، بل يشاركهم في ذ

 ة والقضائية بدون استثناء...، وعلى هدا األساس فإن مادة التنظيم القضائيوكل المهن القانوني

وما تؤطره من مبادئ قانونية واختصاصات قضائية، ومهام إدارية، تجعلها تحتل مكانة 

 تدبيرعالقتهم مع ب حينما يتعلق األمر والسيما القانونية مهمة ورفيعة في ثقافة األشخاص
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المؤسسات القضائية سواء على المستوى المحلي أو  سيرقة طريو الوطنية، مرفق العدالة

    الوطني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول : مفهوم التنظيم القضائي 

الشروع مباشرة في تحليل نظم القانون و التنظيم القضائيتركيبة فهم  من الصعب جدا

ا على ماهية هذ ، دون الوقوفمملكة المغربيةال المعمول به داخل المتعلقة بالتنظيم القضائي

خصوصيته ضمن المنظومة التشريعية  وبيان وضبط مفهومه موقعه، التنظيم وإبراز

مادة  سواء اعتبرناه المعمول بها ببالدنا، خاصة إذا علمنا أن التنظيم القضائي كمفهوم قانوني

أكاديمية تدرس على مستوى مدرجات كلية الحقوق بالمغرب، أو قانونا معمول به من الناحية 

على  في حقيقة أمره ، يتوقف1بمفهومه الواسع الواقعية في نطاق تسيير مرفق القضاء

                                                             
لفقهية القائلة األحيان مع بعض التوجهات االجدير بالذكر أن التنظيم القضائي في مفهومه الواسع قد يتعارض في بعض  1

أي الخصومة  لشامل،ط في تنظيم المحاكم التي تبت في القضايا الناشئة عن الخصومة بمفهومها انحصر فقبأن هدا المفهوم ي

م من اكسم المحاتحمل  الجنائية أو المدنية أو اإلجتماعية أو التجارية أو اإلدارية، والحال أن هناك مؤسسات قضائية أخرى

ول النوع األ ورة في، لكنها ال تبت في نوع الخصومة المذكوالمحاكم المالية قبيل المحكمة الدستورية والمحكمة العسكرية

ى تختلف وى أخرومن ثم فإن مفهوم التنظيم القضائي ال يمكن حصره في الخصومة فقط بقدر ما هو منفتح على قضايا ودعا

 افاالستئنم رية ومحاكوالمحاكم التجا ،االستئنافومحاكم  االبتدائيةالعادية كالمحاكم تماما عن ما يروج في بهو المحاكم 

 حقة. ي فصول الفالحديث عن هده األصناف بالتفصيل  وسيأتياإلدارية،  االستئنافالتجارية والمحاكم اإلدارية ومحاكم 
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 تعنىمن أن هذه األخيرة ، بالرغم 2فيما بينها شكال ومضمونا مجموعة من القوانين المتفرقة

فضاء ضبط ، بمعنى أننا لسنا أمام قانون واحد مخصص لمعينة كلها بتنظيم مؤسسات قضائية

 .3بالمغرب التنظيم القضائي

                                                             
أن بالنسبة لقانون المحكمة الدستورية وقانون توجد قوانين خاصة تنظم بعض األنواع من المحاكم دون غيرها كما هو الش 2

 المحكمة العسكرية.
 كما أن هناك تعديالت عديدة لحقت جسم التنظيم القضائي : 3

لصادر في ا 1.57.223المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم  58.11القانون رقم  -

ف رقم ( بشأن المجلس األعلى الصادر بتنفيذه الظهير الشري1957سبتمبر  27) 1377ربيع األول  2

ر مكر 5989(، الجريدة الرسمية عدد 2011أكتوبر 25) 1432من ذي القعدة  27بتاريخ  1.11.170

 ؛  5228(، ص 2011أكتوبر  26)  1432ذو القعدة  28بتاريخ 

 17) 1432من رمضان  16بتاريخ  1.11.148الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  34.10القانون رقم  -

 ؛4386(، ص 2011سبتمبر  5) 1432شوال  6بتاريخ  5975(، الجريدة الرسمية عدد 2011أغسطس 

 17) 1428ل من ربيع األو 28بتاريخ  1.07.04تنفيذه الظهير الشريف رقم الصادر ب 16.06القانون رقم  -

 ص(، 2007أبريل  23) 1428ربيع اآلخر  5بتاريخ  5519(، الجريـدة الرسمية عدد 2007أبريل 

 ؛1283

 3) 1424من ذي الحجة  12بتاريخ  1.04.24الشريف رقم  الصادر بتنفيذه الظهير 73.03القانون رقم  -

 ؛454 (، ص2004فبراير  5) 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184، الجريدة الرسمية عدد (2004فبراير 

 24) 1421من شعبان  27بتاريخ  1.00.328الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  16.00القانون رقم  -

(، ص 2000ديسمبر  21) 1421رمضان  24بتاريخ  4858(، الجريدة الرسمية عدد 2000نوفمبر 

 ؛3412

 11) 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.177الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  15.03 القانون رقم -

(، ص 2003ديسمبر  18) 1424شوال  23بتاريخ  5170(، الجريدة الرسمية عدد 2003نوفمبر 

 ؛4240

 1419ولى من جمادى األ 30بتاريخ  1.98.118الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  6.98القانون رقم  -

ر )فاتح أكتوب 1419جمادى اآلخرة  9بتاريخ  4626(، الجريدة الرسمية عدد 1998سبتمبر  22)

 ؛2648(، ص 1998

بتاريخ  1.97.65القاضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  53.95القانون رقم  -

 ماي 15) 1418محرم  8بتاريخ  4482(، الجريدة الرسمية عدد 1997فبراير  12) 1417شوال  4

 ؛1141(، ص 1997

 1414ول من ربيع األ 22بتاريخ  1.91.226الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  42.90القانون رقم  -

(، 1993نوفمبر  3) 1414جمادى األولى  18بتاريخ  4227(، الجريدة الرسمية عدد 1993سبتمبر  10)

 ؛ 2175ص 

ة ( بمثاب1993سبتمبر  10) 1414ربيع األول  من 22الصادر في  1.93.205الشريف رقم  الظهير -

 ؛1618(، ص 1993سبتمبر  15) 1414ربيع األول  27بتاريخ  4220قانون، الجريدة الرسمية عدد 

لجريدة (، ا1974يوليوز  17)1394جمادى الثانية  26بتاريخ  3220استدراك بالجريدة الرسمية عدد  -

 .2533(، ص 1974نبر شت 4) 1394شعبان  16بتاريخ  3227الرسمية عدد 
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من وعلى خالف ما قد يفهمه البعض من أن التنظيم القضائي محصور فقط في تلك القائمة 

 1.74.338المشرع المغربي بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  نظمهاالتي المحاكم 

 ،4القضائي للمملكة ( يتعلق بالتنظيم1974يوليوز  15) 1394جمادى الثانية  24بتاريخ 

لكون أن الظهير الشريف يحمل عبارة التنظيم القضائي، إال أنه في واقع الحال توجد 

مؤسسات قضائية أخرى لم يرد ذكرها في الظهير الشريف المشار إليه، بل نظمتها قوانين 

أخرى كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الدستورية والمحكمة العسكرية والمحاكم المالية، بيد أن 

 1974من المحاكم هي خارج التركيبة القضائية التي نص عليها ظهير هده األصناف 

المتعلق بالتنظيم القضائي، وبالتالي فإن استعمال المفهوم الواسع للتنظيم القضائي للملكة 

 وهذا الخلط في المفاهيم القضائية،المغربية قد يؤدي ال محال إلى اإلختالف في الفهم وإلى 

ه البعض بمناسبة دراستهم لهذا القانون وإبراز خصوصيات لم يكن قد فطن ل الطرح وإن

، خاصة المؤسسات القضائية المذكورة، إال أنه يشكل بصدق عائقا بالنسبة لبعض الدارسين له

ومن ثم كان يجب ضبط مفهوم  ين يدرسون لألول مرة مسألة التنظيم القضائي،فئة الطلبة الذ

  القانون المخصص لدراسة التنظيم القضائي ثانيا. التنظيم القضائي أوال ثم الحديث عن طبيعة

 المبحث األول: المفهوم الضيق للتنظيم القضائي :

يم لتنظلعل اإلشكال الذي طرحناه سابقا في مقدمة الفصل والمتعلق بكيفية فهم مصطلح ا

يير شك نبحث عن معا أدنى، جعلنا بدون بصيغة واسعة القضائي وضبط مفهومه القانوني

رب، المغبللتفرقة بين المفهوم الواسع للتنظيم القضائي الذي يشمل جميع أصناف المحاكم 

سنة لوبين المفهوم الضيق الذي ينحصر فقط على ما تم ذكره وحصره في الظهير الشريف 

 ملهستعالذي ا المتعلق بالتنظيم القضائي، وعلى هدا األساس ووفقا للمفهوم الضيق 1974

ه عمالال يمكن است، فإن مصطلح التنظيم القضائي المشرع المغربي بموجب الظهير الشريف

ير يش وهكذااألصناف الواردة بموجب الظهير الشريف السالف الذكر،  تلك فقط فيإال 

اكم المح التنظيم القضائي للملكة المغربية يشمل حصرابأن  ،الفصل األول من هدا الظهير

  التالية :

 5.كم االبتدائيةالمحا -1

                                                             
 .2027(، ص 1974يوليوز  17) 1394جمادى الثانية  26بتاريخ  3220الجريدة الرسمية عدد  - 4

 

الصادر  2.17.688المرسوم رقم طبقا للمادة األولى من ( محكمة 83ثالث وثمانين )تم تحديد عدد المحاكم االبتدائية في  -5

جمادى  من 25الصادر في  2.74.498(، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2017ديسمبر  7) 1439من ربيع األول  18في 

من  24اريخ بت 1.74.338( تطبيقا ألحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1974يوليو  16) 1394اآلخرة 

ربيع  9بتاريخ  6634( المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛ الجريدة الرسمية عدد 1974و يولي 15) 1394جمادى اآلخرة 

  كالتالي:ومقرات المحاكم اإلبتدائية موزعة ، 7469(، ص 2017ديسمبر  28) 1439اآلخر 

سوق الرباط، تمارة، سال، الخميسات، تيفلت، الرماني، القنيطرة، سيدي قاسم، مشرع بلقصيري، سيدي سليمان، )

الزجرية(، المحمدية، بنسليمان، بوزنيقة،  -االجتماعية -المدنية -أربعاء الغرب، الدار البيضاء )المحاكم االبتدائية:
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 .6المحاكم اإلدارية -2

 . 7المحاكم التجارية -3

 .8محاكم االستئناف -4

 ؛ 9اإلدارية محاكم االستئناف -5

 ؛10التجارية محاكم االستئناف -6

   .11محكمة النقض -7

                                                                                                                                                                                              

الجديدة، سيدي بنور، فاس، تاونات، صفرو، بولمان، تازة، مراكش، تحناوت، إيمنتانوت، قلعة السراغنة، ابن جرير، 

، الصويرة، مكناس، آزرو، الحاجب، الرشيدية، ميدلت، أكادير، إنزكان، ورزازات، زاكورة، تنغير، آسفي، اليوسفية

الزاك، سيدي إفني، العيون، السمارة، وادي الذهب، طنجة،  -بيوكرى، تارودانت، تيزنيت، طاطا، كلميم، طانطان، أسا

الل، قصبة تادلة، أصيلة، العرائش، القصر الكبير، تطوان، المضيق، شفشاون، وزان، سطات، بن احمد، برشيد، بني م

الفقيه بن صالح، سوق السبت أوالد النمة، أزيالل، خنيفرة، خريبكة، وادي زم، أبي الجعد، وجدة، جرادة، تاوريرت، 

 بركان، فجيج، جرسيف، الناضور، الدريوش، الحسيمة، تارجيست.(.

من  22بتاريخ  1.91.225ريف رقم الصادر بتنفيذه الظهير الش 41.90تم إحداث محاكم إدارية بمقتضى القانون رقم  - 6

فمبر نو 3) 1414جمادى األولى  18بتاريخ  4227(؛ الجريدة الرسمية عدد 1993سبتمبر  10) 1414ربيع األول 

 ، كما تم تغييره وتتميمه.2168(، ص 1993

من  18لصادر في ا 2.92.59طبقا للمادة األولى من المرسوم رقم  ( محاكم7سبعة )في  وتم تحديد عدد المحاكم اإلدارية -

 رها كالتالي:، سالف الذكر، وتم تعيين مقا41.90( تطبيقا ألحكام القانون رقم 1993نوفمبر  3) 1414جمادى األولى 

جمادى  2ريخ بتا 4229الجريدة الرسمية عدد وجدة(. –أكادير  –مكناس  –مراكش  –فاس  –الدار البيضاء  –)الرباط  

 .2261ص  (،1993نوفمبر  17) 1414اآلخرة 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  53.95تم إحداث المحاكم التجارية ومحاكم االستئناف التجارية بمقتضى القانـون رقم  - 7

ماي  15) 1418محرم  8بتاريخ  4482(؛ الجريدة الرسمية عدد 1997فبراير  12) 1417شوال  4بتاريخ  1.97.65رقم 

 ، كما تم تغييره وتتميمه.1141(، ص1997

 –طنجة  -دةوج -مكناس –فاس  –الدار البيضاء  –)الرباط  ( محاكم8ثمان ) حديد عدد المحاكم التجارية فيوتم ت  -

 28) 1418 من جمادى اآلخرة 25الصادر في  2.97.771وذلك طبقا للمادة األولى من المرسوم رقم  أكادير( –مراكش 

رسمية لجريدة الاالتجارية ومقارها ودوائر اختصاصها؛ ( بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم االستئناف 1997أكتوبر 

 ، كما تم تغييره وتتميمه.4194(، ص 1997نوفمبر  6) 1418رجب  5بتاريخ  4532عدد 

 -فاس-الجديدة -الدار البيضاء -القنيطرة -)الرباط( محكمة 22اثنين وعشرين ) تم تحديد عدد محاكم االستئناف في -8

 -ريبكةخ -اللبني م -سطات -تطوان -طنجة -العيون  -كلميم -أكادير -الرشيدية -مكناس -يآسف -ورزازات -مراكش -تازة

 ، السالف الذكر. 2.17.688المرسوم رقم طبقا للمادة األولى من ، الحسيمة( -الناضور -وجدة

بتاريخ  1.06.07م ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رق80.03تم إحداث محاكم استئناف إدارية بمقتضى القانون رقم  - 9

(، ص 2006فبراير  23) 1427محرم  24بتاريخ  5398(، الجريدة الرسمية عدد 2006فبراير  14) 1427من محرم  15

 ، كما تم تغييره. 490

لمرسوم رقم اطبقا للمادة األولى من  مراكش( –)الرباط  (2في اثنين )تم تحديد عدد محاكم االستئناف اإلدارية  -

ية ومقارها ( بتحديد عدد محاكم االستئناف اإلدار2006يوليو  25) 1427من جمادى اآلخرة  29في  الصادر 2.06.187

 .2002(، ص 2006أغسطس  14) 1427رجب  19بتاريخ  5447ودوائر اختصاصها؛ الجريدة الرسمية عدد 

(، وذلك طبقا للمادة مراكش –فاس  –)الدار البيضاء  ( محاكم3ثالث ) تم تحديد عدد محاكم االستئناف التجارية في -10

 ، سالف الذكر.2.97.771األولى من المرسوم رقم 



 2020/2021لجامعية االسنة   عجيبة               محاضرات في مادة التنظيم القضائي                   األستاذ سعد بن 

 .نفوذها وعدد موظفيها بمقتضى مرسوم وتعين مقارها ودوائر 

                                                                                                                                                                                              
بموجب الفصل األول من الظهير  مقرها بمدينة الرباطوتعيين  –المجلس األعلى سابقا  – محكمة النقضتم إحداث  - 11

( بشأن المجلس األعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 1957شتنبر  27) 1377ربيع األول  2بتاريخ  1.57.223الشريف رقم 

 ، كما تم تغييره وتتميمه.2245(، ص 1957أكتوبر 18) 1377ربيع األول  23بتاريخ  2347

الصادر بتنفيذه  11.58وذلك بمقتضى مادة فريدة من القانون  حلت عبارة محكمة النقض محل عبارة المجلس األعلى -

مكرر  5989(؛ الجريدة الرسمية عدد 2011أكتوبر  25) 1432من ذي القعدة  27بتاريخ  1.11.170الظهير الشريف رقم 

 .5228(، ص 2011أكتوبر  26) 1432ذو القعدة  28بتاريخ 


