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 515القـرار عـدد  
 22/6/2005:يف املؤرخ 

 2811/4/1/2004: امللف اإلداري عدد 
 

 منع استخدام – رفض األداء – غرامة معشر –خمالفات مجركية 
 . النظم املعلوماتية لإلدارة

ملا كانت الغاية من مقرر إدارة اجلمارك والضـرائب غـري املباشـرة             
 موقع معشر على األنرتنيت هي إجبـار املعشـر علـى أداء             بإيقاف تشغيل 

 ال الغرامـات    ‐الغرامة فإن وسائل اإلجبار على تنفيذ الغرامات النافـذة          
املقرتحة كأساس للمصاحلة بشأن خمالفة هـي موضـوع شـكاية صـرح             

 حمددة قانونا وليس من بينها إيقاف تشغيل موقـع          ‐قضائيا بعدم قبوهلا    
ت، مما جيعل املقرر املطعون فيه مفتقـرا ألساسـه          املعشر على اإلنرتني  

 . القانوين
 باسم جاللة امللك

 بعد املداولة طبقا للقانون و

 :يف الشكل 
 من طرف إدارة اجلمارك 2004‐12‐20حيث إن االستئناف املقدم يف 

‐10‐13 الصادر عن احملكمة اإلدارية مبراكش يف 120والضرائب املباشرة للحكم 
غ القاضي بإلغاء مقررها بإيقاف تشغيل موقع حممد 04.3.67 يف امللف 2004

قدم يف ... ممثل شركة ترانزيت اسباس موكادور على االنرتنيت) معشر(العثماين 
 . الظرف والشكل املطلوبني قانونا وروعيت شروط قبوله

 :يف اجلوهر 
 أمام احملكمة اإلدارية مبراكش طالب 2004‐6‐29حيث إنه مبقال قدم يف 

ممثل شركة ترانزيت اسباس موكادور إلغاء مقرر إدارة ) معشر( العثماين حممد
اجلمارك والضرائب غري املباشرة بإيقاف تشغيل موقعه على االنرتنيت ملا 

 من مدونة اجلمارك اليت ال 70يشكله ذلك من إيقاف عن العمل وخيرق الفصل 
ياب صدور أي تسمح بإيقاف املعشر عن مزاولة مهامه ألكثر من شهرين ويف غ



 

227 ص  مجيع  احلقوق  حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي©    ‐ 67  العدد  ‐  2007ماي   اإلصدار الرقمي  ‐لس  األعلى  جملة  قضاء  ا

مقرر بسحب رخصة قبوله كمعشر وذلك على إثر عدم قبول شكايتها به بدعوى 
قيامه لفائدة الغري وبدون ترخيص باإلجراءات اجلمركية املتعلقة بالتصريح 
املفصل بالبضائع وذلك بتوقيعه مكان املصرح نورالدين اهلدرى املتوفر على 

وبعد جواب اإلدارة ) 2004.4.5يف حكم ابتدائية الصويرة  (1216رخصة التعشري 
 بقصد إنهاء ‐بأنه على اثر قيام الطاعن بتلك املخالفات اجلمركية حددت له 

 درهم كغرامة مع منح تسهيالت يف 10000 مبلغ ‐النزاع عن طريق املصاحلة 
األداء رفض أداءها فأصدرت مقررها بتوقيفه عن الربط بالنظام املعلومايت 

اليت تعطي ) 2000.10.30 (320.19222طبيقا للمذكرة  تهحىت يؤدي ما مبذمت
للمكاتب اخلارجية الصالحية باختاذ مجيع اإلجراءات من أجل حتصيل الديون 

املنع من "العمومية مبا يف ذلك إيقاف الربط املعلومايت اجلمركي الذي جيعل 
ارك تدبريا احتياطيا شخصيا يف ميدان اجلم" استخدام النظم املعلوماتية لإلدارة

ميكن أن يتخذ على اثر ارتكاب خمالفة للتشريع اجلمركي أو للحق العام مبوجب 
 من نفس املدونة الذي يعطي صالحية 260قرار قضائي أو إداري وعمال بالفصل 

.  من مدونة التحصيل159تنفيذ التدابري اجلمركية مبثل ما أكدت ذلك املادة 
 .فصدر احلكم مستجيبا لطلب اإللغاء

 يف بيان وجه ‐ إدارة اجلمارك والضرائب الغري املباشرة وحيث جددت
 مبا أثارته أمام احملكمة اإلدارية والتمست إلغاء احلكم املستأنف ‐استئنافها 

 . ورفض الطلب
لكن حيث إن مقرر إدارة اجلمارك والضرائب الغري املباشرة بإيقاف تشغيل 

على ) الطاعن( املعشر على االنرتنيت كان بسبب إجبار) الطاعن(موقع املعشر 
مل (أداء الغرامة املقرتحة من طرفها للمصاحلة بشأن خمالفة موضوع شكاية 

 ‐وأن وسائل اإلجبار على تنفيذ الغرامات النافذة ). تقبل قضائيا حبكم ابتدائي
ال الغرامات املقرتحة كأساس للمصاحلة بشأن خمالفة موضوع شكاية صرح 

نونا وليس من بينها إيقاف تشغيل موقع املعشر  حمددة قا‐قضائيا بعدم قبوهلا 
األمر الذي يبقى معه املقرر املطعون فيه مفتقرا . على االنرتنيت) الطاعن(

 . ألساس قانوين
 هلذه األسباب

 قضى الس األعلى 
 بقبول االستئناف: يف الشكل 

 . تأييد احلكم املستأنف: ويف اجلوهر 
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لنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله وبه صدر القرار وتلي يف اجللسة الع
بقاعة اجللسات العادية بالس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة 

السيد مصطفى مدرع  واملستشارين ) القسم األول(من رئيس الغرفة اإلدارية 
 فاطمة احلجاجي وحسن ‐ عبد احلميد سبيال ‐حممد بورمضان مقررا : السادة 

ء ومبحضر احملامي العام السيد امحد املوساوي ومبساعدة كاتبة مرشان أعضا
 . الضبط السيدة  نفيسة احلراق

 
              املستشار املقرر                كاتبة الضبط رئيس الغرفة

 


